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DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

« .

Vkutinėje pereitų metui i 
’ mokytojos buvo 

pasiuntė pasveikt rinkusios į miesto sale

O MOKYTOJOMS 
ALGŲ

Ą KARAUAUČIAI. — f :^LL —
Iruti io< premierl^e

MiMiolini pasiuntė pasveikę rinkusio
naujai fašistinei Lie&tį algų. Visos mokytojos 

i—■» ^idžiai. Toliau sako^(> linksmios, bet nuliūdo, 
■ m*» fašistinė de4(nįesto iždininkas prane-

legBri ja vjrluU Lietuvon su

▼akMių su fašistiniais rneto-
Kan> teismas yra su

vijai Lietuvai 
komunistų už 

nmiMi keftą^jnaištą.

verta ši žinia kol kas
nėra žinoma. Kad Italijos 
vyriausybė bus palanki nau
jai Lietuvos vyriausybei, tai

■

jk - „ algU Išmokėti, nes
MMinti Lietuvos naująją esąs tuščias.

< daMu

M

NAUJI METAI SU ŽEMES 
DREBĖJIMU

Pietų Kalifornijoj nauji> *• 
metai prasidėjo su žemės 
drebėjimu. Žemės drebėji
mas buvo jaučiamas daugely^ 
je inkstų. Kaikur kilo gais
rai ir namai griuvo. Žmonių, 
vienok, nežuvo. Nuostolių už 
apie $2.560.000.

«

>• ANTRADIENIS. Nr. 1

RENGĖSI

• šiomis dia 
Lietuvos 
asmens 
7.\mi dari 
žastį dėhi kilios įvyko per- 
versmai

K4

jo I

uis gavome iš 
toritetingo 

tiriame pa- 
svarhią prie-

I

ūkia. Nuo senai 
______Lietuvai palan

kumų. Todėl viršuje paduo- 
• toj žinioj gxKbfiti>i«rbes).

Valdemaras Klaipėdoj 
i •-----  .

S REIKALAIS
UNAS, 28. XII. 26. EI- 
neša, kad Ministeris 
ninkas prof. Voldema- 
dimas Klaipėdos? gu- 
oriaus Žalkausko, Su- 
no Ministerio ~ inž.

Jaį ičiausrir generolo Žu- 
ka|. dviem dienom išvykJ 
Klaion susipažinti vieto
je

ėmė Kauno paM

ėjo be krau- 
val. nakčia 

iuomenė už- 
Kiek vėliau

Už ALGŲ PAKĖLIMĄ

AVASHINGTON. — Ats
tovų butan iile.šta bilius nu
statantis valdininkams mini- 
innm .metinės algos $1,500, o 
maximum $7,5(X). Valdžiai 
dirba įvairūs augšto mokslo 
vyrai, inžinieriai, profeso
riai. Tokiems tai algos siek-z qĮUiostolių pridarė už'apie $3, 
tų iki $7,500.

POTVINIS PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ

NASHVILLE, Tenn. — 
Cumberland upė ištvino taip, 
kaip niekuomet nėrabuyus 
ištvinus ikšiol. 6,000 ž 
turėjo bėgtiriL savo 
kad rremiskęsTi.

omu
amų, 
vinis

500,000.

Tfli univerri-

atvyko Indijon
k * L •

• Amerikos pfankiojan ris unw 
versitetaa fu laivu Ryndham

Bombė-

aipėdą liečiančiais

eturos Pasiuntinybė 
'Amerikai

VA.VVA. — Lenkijos 
palijus metus sutiko 
lM'as atsitiko dėlto, 

kad silBįkavo virėjai. Ho- 
telių ir Vykių virėjai prieš 
pat šven pa re i kai vo algų 
pakėlimu Darbdaviai iš vi
sų išgalijandė virėjus at
kalbinti ą streiko, betrei- 
kal a vinilai Jdrti nežadė j o, 

a B

deniai buvo Japonijoj, Kyni- 
joj, Siame, Rytinėse Indijo- sosti
se, Singapūre, Ceilone. Vi- šaltai.|’as atsitiko dėlto, 
^ur-buvo kuogerjausiąs pasi
tikimas. Pasitikdavo kiek- 
vienojjialvje augštųjų mo-

. ^..kln sudarvti komitetai.
Siame Amerikos studentus 
pasitiko ir vaišino pats kara
lius. Karaliaus ir karalienės 
akyvaizd<ni Amerikos stu
dentai žaidė su studentais 
Siamo nniwTsiteV».

- -----Indijoj Amerikon studen
tai'išbus šešias dienas. Jie 
aplankys didžiuosius Indijos

I miestu* garsiąsias Šs-entyk-
* las. ypatingasgamtiškas vie

tas.
Tie studentai plaukdami 

pereina tam tikrą kursą, nes 
jtc sttrprofesoriais važiuoja 
ir laive būturlekcijos.

Todėl streikas ivvko. Kote
liuose ir valgyklose nauju 
metų baliauninkai turėjo 
tenkintis tik šaltais valgiais, 
paliuosuoti nuo taksų.

NEVEDĖLIŲ APTAKSA 
VIMAS

Italijos diktatorius Mjteso- 
lini išleido įstatymą. aptak- 
suojantj .nevedusius vyrus. 
Turės per metus mokėti nuo 
$1 iki $5. Pinigų tikimasi 
per metus bus surinkta apie

\ ^uėmė prezidentą ir Min. pirmi
ninką. 3 vaLv^O'min. nakčia 
paleido Seimą; Seimas bu
vo pasiruošęs 
ryto, kad 
sk.). * -,gy

* ‘Jeigu jieJiteB perversmas, 
tai butų gat ięUdie inteligen
tija gulėjus ąa tos. Privi
so visokių b& 
gel^ido,

iauti iki
biudžetą (II

ir peili

sunaudoti prieglaudoms už
laikyti. w

Kunigai, vienuoliai, kari- 
ninkakir visi, kurie turi už
laikyti tėvus ar gimines vra

i

' Pirmas radio Katalikų 
Bažnyčioj

VAIKŲ MIRTINGUMAS
. SUMAŽĖJO

AVASHINGTON. _ Suv. 
Valstijų Vaiku Biuras skel
bia, kad vaikų mirtingumas 
mažėja. , Vidutiniškai imant 
pernai ant. kas 1,000 vaikų 
mirimų buvo 72. Nebraskos, 
Iowos, Minnesotos,Wasliing- 
tono ir Oregono valstijose 
mirtingumas buvo -mažiau
sias. Tose valstijose ant 1,- 
000 vaikų mirimų buvo tik .. 
60. ' ' .

MAŽIAU SA&DO MOTERŲ
WASHĮNGTON. 

teršt ate- Oornmcrce komisija 
skelbia, kad geležinkelių... 
kompanijos ima po .mažiau' 
samdyti moterų. Spalio 1, 
1926 m. geležinkeli; kompa
nijos turėjo pasisamdžiusios 

.O "tą dieną,

In-

JAUNAVEDIS 72, NUOTA
KA 62 M. AMŽIAUS

♦

FITCHBĮTRG, Mass. —
Walter Arvin Hart-well, 72
m. amžiaus, slapta vedė nuo- £1,302 moteri. 
takir62 m. amžiaus. 1920 m. turėjo net 90X152.

* •. *

Amerikos Lietuvių Jaunuo-

RADIO SIŲSTUVAS BAŽ- 
_ ’ NYČIOJ

• f ‘

“PARYŽIUS. — Kardino
las Dubois. Paryžiaus arei- 
vyskupas įsteigė vienoj baž- 
nvčioį radio siųstuvą. Per 
radio siunčiami bus kunigo 
L’Hande’o .pamokslai. Jis 
yra garsiausias Francijos 
pamokslininkas. Pirmas pa
mokslas jau buvo siųstas ir 
daugybę žmonių tolimose vie- r

. Jie būt 
os 18 
lės nį 

Padėtis bu
vo ba&> Daviau visur tvar-

Taigi Lietuvoje ne fašis
tai, ne kunigai, kaip kad ra
šo sutartinaifbdlŠCVikai, sam 
dariečiai ir kiti bedievėliai. 
nuvertė soči ai istišką, valdžią. 
W if jų kariuom^rf prapuolė du

lį

_ _ \ *

PARŠAS. IŠGYVENO DŪ MĖ
NESIU BE ĖDESIO

/ STOCKTON, Col. — Vie-

’ sfovėjusi sargyboje. Nuver- 
Katalikas, kuris užsirašo ir tė valdžią tie. kurie iškovojo 

skaito bedieviškus raštus yra 
lygus tam, kuris nusipirkęs 
šautuvą pasidaro sau galą.

Lenljoj nauji metai blo
gai prasidėjo

Lietuvos nepriklausomybę — 
kariuomene, mačiusi, kad 
snukiai iškovota* nepriklau
somybe atsirado pavojuje.

PABALTJŪRIO VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA

.paršai ir per ilgą laiką neat
sirado. Spėta? kad juos kas 
pavogė.' Dabar vienas jų ras
tas įvirtos i griovį? Aprokue- 
ta, kad jis namie nebuvo 
pustrečio mėnesio. Spėjama, 
kad griovyje be ėdesio jis iš
buvo apie dn mėnesiu.^

**V
a

______ ________________ ______

tinęs atžalos.. Amerikoje au~ 
grisioje jaunuomenėje be ga
lo sunku lietuvybę palaikytu - 
Blogos -žinios iš Lietuvos, 
tautinės dvasios nykimas . 
Lietuvoje, šimteriopai blogai 
atsiliepia pas mus, Ameril į

Mes, žemiau pa
York ir New Jersey valsty
bių 1,000 organizuotos lietu
vių darbo jaunuomenės ir 
studentijos atstovai, apsvars
tę nesenus Lietuvoje Įvykius, 
nutarėm:

1. Išreikšti širdingiausią 
užuojautą nukentėjusiai tau
tinei Lietuvos studentijai, 
žiauriai policijos užpultai š. 
m. lapkričio 21 d. Kaune? 
Mes, Amerikos lietuvių jau-- 
nuomene ir studentija, ku
rios eilėse esama nemažai A- 
merikos bei Lie

je, ir pakerta tautinės gj 
bes syvus; veikėjaįhs i 
norą dirbti, jaunuomen 
do nuo lietuviu. Mes tf > . 
tame tautinės lietuvių, vičnyl < 
bės, ir tik.su gera tvarka in 
tautine nuotaika Lietuvoje^ 
mes beįstengsime ’ išlaikyti 
lietuvybę šioje Tautos daly i? 
palaikyti nuoširdžius ir nan-

KALINIŲ TAUPUMAS'. .
OSSINING, N. Y. — Sing 

Sing kalėjimas turi, savo 
“burdingieriams” banką.Tai 
per pereitus 1926 metus tie 
kaliniai pasidėjo p banką

ros armijų 
veteranų, qjusiu viltyse

._atgauti_LįętųvajJX£priklauX dingti* kultūrinius, tautinius"Estonijos sostinėj Finlan- 
dij os, Latvijos ir Estonijos 
užsienio reikalų muiisteriai 
laiko nepaprastą konferenci
ją__
mą bendro nusistatvmo Ru
sijai.

somvbę, bei keli studentai, 
panašiai žiauriai lenkų poli
cijos sumušti Vilniuje 1921 
m. spalių 1 d. esame giliai pa-, 
sipiktinę buv. valdžios bar
ba ringumu ir pasižadam vi
suomet-rei kalė paremti pat-, 
riotingąją Lietuvos studen
tiją.

2. Pasveikinti garbingąjį 
Jo Ekscelenciją l’reridentą 
A. Smetoną ir narsiosios Lie
tuvos Armijos vadus, išgel
bėjusius Lietuvą iš komunis
tinės anarchijas ir profsojū- 
zų'*"'di ktatū ros. Kvieč i ame 
tautinę vyriausybę, su,šakni
mis išrauti komunistines 
piktžoles ir įspėti lenkininkų 
pavojų?-------------- ---------------—

3* Atsišaukti i Lietuvos 
tautinę vyriausybę bei visuo
menę, kviečiant jas taip Lie
tuvos reikalus tvarkyti, kad 
Lietuvių Tautai būtų garbė. 
Mes Lietuvių Tautos A- 
merikoje mohikanai, pasku-

ir prekybinius ryšius su Life__ 
tuva.

—4. Nutarimus pasiųsti Lie* 
tiyvos Prezidentui ir.Vyriaū- 
šybei jų žiniai ir paskelbti 
lietuviškoje spaudoje. 7?'.~ 

, - - - 
Lietuvos Mįfčių N. Y.

X.J. Apskritis: ?,.

LENKU SPROGO LAISVĖS VARPO GARSAS 
PER RADIO 

PHILADELPHIA, Pa.—
Vidurnaktyje’ baigiantis se
niesiems ir prasidedant nau
jiesiems metams milijonai 
žmonių girdėjo Laisvės Var
po garsą. Tąsyk Philadel- 
phi •uilįjf

v
— Naujieji 

pietai Lenkij^ekaip prasi
dėjo. Po N a, j Metų pir

 

moje biznio difcje neatsida-

VARŠUV Jie tariasiapie išdirbi- $24,000. O kalinių buvoti.-

VATIKANAS NORI ĮEITI ?XC bankąi

550. Tai kiekvienam atseina 
po $15.48.*

irsprogo. Tuos bkus uždare 
valdžia. Jie nešike bizniu
ku taisyklių nusuko ir ne
teko savo parito kapita
lo. O tokis kaklas pagal 
Lenkijos Įstatus ikalingas 
sumoj $111,000.

B- lygom

Franci jos radikalų laikra
ščiuose rašoma apie tai būk 
Vatikanas stengiasi gauti 
vietą savo delegatui Tautų, 
Lygoje. Būk Vatikanas 
prašęs Franci jos vyriausybės 
tą sumanymą paremti. To
liau skelbiama būk Vatika
nas tame klausime susitaręs 
su Italijos valdžia irpąstaro- 
ji neaipriešįs Vatikanui siusr 

y ti delegatą Tautų Lvgon. 
į
i

siniu plaktuku mušė i Lais
vės Varpą 151 asykį. Tai 
buvo paminėjimui tiekos me
tų nuo paskelbimo Amerikos 
neprihlausoniyliės.

* ----

fabrikantai susivienijo X ■

St. Kastas P. J ii r gėla, ? v 
Pirmininkas

Marijona VansaviėiidS 
Sekretorė •A *

fabrikantus, tai buvo-į Lo- 
dzių pasiųstas princas J. Ra- 
dzi\vill.. Tai fabrikantai su
tiko prie jos dėtis.ir jie bus 
veik daugumoj. Jie gal bus 
partijos kontrolėje. Jų orga- 
■nas yra Krak<»we leidžiamas 
laikraštis CZIS.

Radziwill tvirtina, kad jo 
partija nesanti monarkiška. 
Pilsudskiu naudojasi tam 
kad pakelti valdžios autori
tetą ir svarbą Trenki įos užsie
niuose.

eii-M?—«...į____ i —■■■m j ■■ f _

NĄU J AT ARTU A LEN
KIJOJ

Lenkijoj orgąnizuojasi di
delė konservatistų partija. Ji 
iš pradžios susidėjo iš didn 
ku ir dvarininku.-1 Jos.tvir- 
tovė ikšiol buvo Krakovas. 
"Partijos vadai, kad savo par
tiją sustiprinti, tai sumanė 
prikalbinti fabrikantus irdi- 
džiuosius luznierius. DiiŲeji 
Lenkijort—fidyrikai yra Lo- 
dziaiis mieste. Kad gauti

■r
F

Viralo ir Patrioto žinias iš Lietuvos šiame “Darbiniako”knumerįje

orma- 
*o bir- 

a su 
o už- 
p Pa-

FORMALIAI UŽDARĖ
PHIL ADELPliSes- 

qu i -Centenu ial t^tautinė

v*

i

“Senas pasakymas, jog ny>- 
k yda m i kitus, patys mokomės, 
niekur goriau nėra patikrina- 

ton. kur patys moko- 
^JDinteris) i

pa rodą formai i ai 
senaisiais metais. J 
1 iškas atidarymas 
želio 1 d. Buvo ati 
didelėmis iškilmčmi 
daryta.be jokių iškil 
rodai buvo išleitsa s 
000.

?si su

SUAREŠTAVO 3,842 ŽMOGŲ

AVASHINGTON. — Ame
rikos sostinė gali pasigirti 
polktiaiii čnmpionn. Sostinės 
policistas Raymond V. Sine- 
lais-per 1926 metus suarešta
vo 3*842 žmogų. Iš jų tik 13 
tebuvo rasti nekalti. • Kartu 
Amerikos sostinė gali pasi
girti didžiu prasižengėlių 
skaičių. .

The Neo-Lifhuania Stif* ' 
dents’ Clttb: , %

SI. Cit aries Brazaitis, j 
Pirmininkas

St. Steplien S. Zid1awe.sk 
---------- —Kekiituiius-----

Coluntbin Fnir^itjfii 
Štttd. grupes

St.JuozasTTmi 
Sf. Julius P. Jjirgėl

1926 m. gru<xlžio.l-9d. 
Elizahcth, N. J. U. S. A.

• - 9 .
r ’ j '* *
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tik.su
daryta.be
Zid1awe.sk


GUDŲ MEJIOR'

Arkivyskupui
t

i

J;.Naktį į gruodžio G d. šir- 
es Jįga staiga mirė Kauno 

b prad- mokyklų in- 
toritts .}. Dapiijonaitis. 

plačiai Lietuvoje ŽHiomas 
- kaipauforius “Lietuvių kal- 

kvs ” i
j_ kitų pedagogiškų v5d< >vėl ių. 

f y - “r—< -
MALDĄDEL VILNIAUS 

v'IŠVADAVIMO^ -

Vilniui vaduoti sąjungos 
sumanymu.'atatinkamos dva
siškos -Įstaigos artimiausiu 

c . -laiku ištvisLiet. arkivyskupi 
apribotą (patvirtintą) ViL 
niaus riialdąr 'Bc to bus Įnik
ta tam tikras Vilniui grąžin
ti maldavimo punktas prie 
.suplikacijų. Maldos bus iš
siuntinėtos į visas bažnyčias 
ir mokyklas.

7 *■; ■ —, i 'ii--------------------------------------- -

v.. 
I

-z

JŲlLNlUB. Gudų dėleg-a^i
2 _ • j *1 r • * « • •*

KUR PLAUKIA 
. LltAI

BAŠUSVLS (Kedaiftiiy

apskr.). Prieš porą metu Hja Įteikė Vilniaus arkivy
blaivus buvo šis miestelis. Lš- 
nvko žydai, palės išnyks ii* 
degtinė. Tik. deja, tą negar
bingą žydų amatą paveldėjo

ir. kėletbs -pįl. A. AL Įsteigdamas huhio-

ĮM>1i. .Jam gi ras pelnas, nes 
kas mėnuo piliečiai išperka 
degtinės už tris tūkstančius 

— litu. To negana, ikaušia ir* . > * '• * 
netolimoj Grinkiškėj. Štai 
kur plaukia uždirbti žmogių 
litai ir kaip biauriai jie žudo 
avo sveikata ir garbe.

’S- 
kupui platų memorialą apie 
faktišką gudų katalikų padė- 
jnną. Ik* to, informavo arki
vyskupą asmeniškai. Gudai 
ligi šiol neturi Vilniuj savo 
bažnyčios, i r pamaldas moki
niams laiko lietuvių šv. Mi
kalojaus bažnyčioj,

nu) viešiesiems darbams, nes 
Irgi šiol gauuanjos; palygin
ti su Varšhva ir kitais mies
tais, esančios visai nežvmios, 
2) suteikti sumų bedarbių 
vaikų maitinimui ir 3) teikti 
žiemos mėnesiais bedarbiams 
kuro.

Jokio at*(fkjjiuo tuo tarpu 
iš vyriausybės nęyauta.

Lt

ši tavo pašaukimo ž 
kščionių karžygių ta 
va palaimos kataliki:

laikraštininko misiją. Laiminu 
mo pirmtakūnai laimindavo kri- 

ginklus, aš beveliju melsti Die- , 
lytojo plunksnai.” PIJtJS K.

š

SUNKI VILNIAUS DARBI
NINKŲ BŪKLĖ

rofsąjungų memorialas Pil
sudskiui

K VILNIUS. Pilsudskiui 
būnant Vilniuj, apygardos 
profesinių sąjungų komite
tas įteikė .jain memo^alą. ku- POLITINIŲ KALINIŲ BADO 
riuo nuš^ria-. sunkiiA Vil-

i - ’ /'j
j maus darbininkų pauejinr 
'Memoriale pareiškiama, ki„.
Vilniuj išsiplėtęs nedarbas 
kalio nuo pradžios karo ne
buvę. Didžiausia medžio 
pramonė, davusi darbo apie 
2000 žmonių, ir odų pramo
nė, išlaikiusi a|)ie 500 darbi
ninkų. dabar visiškai suny
kusios. Smulki pramone ir 
amatai gyveną klizį. Jre<iis- 
f rautu bedarbių skaičius sie
kiąs 5000 žmonių. Prisiarti
nus žiemai ir nutraukus sezb- 
n i kus darbusrkaip statybos, 
kelių ir ki., tas skaičius dar 
padidėsms. Dėl nedarbo dar
bininkų tarpe plečiasi liąos 
ir didėjąs mirti n (/urnas. Y- 
pač sunkus šiuo atžvilgiu 
varkų padėjimas. Mokyklų 
statistika rodo, kad džiovi
ninkų vaikų skaičius siekiąs 
10 proc.. o su džiovus pradžia 

apie 00 proc. Memoriąly 
pabrėžiama, kad atsižvel
giant i tai. kaip (larbininKfai 
kentėję bolšęvikų ir vokiečHj 
okupacijos laikais, nė viena 
Lenkijos vieta ligi šiol netu
rėjusi J4ek aukų, kaip Vil
niaus kraštas.

Iš vyiiausvbės reikalauja
ma : 1)asignuoti didesnių su-
—————...

| JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI | 
| PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. | 
| TAI IŠRAŠYDINK JIEMS |
1/ GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ ’’ |

“S a u 1 ui e”

STREIKAS

(ninku KARALIJOJE 

arbininkų karalijoje perversmui 
oinirikai ilgai karaliauti vienam

Liausią pasisavinęs sostą nenorį 
leido į darbą ir gavo keletą nau- 
ijų skaitytojų. Ir štai dar prieš 
ko” sostinę ir pareikalavo grą-

PERVERSMAS I

Šviesiųjų ir susiprato 
galo nesimato. Išsijudin 
žmogui neduoda.

Brolis Jeskeliavičiul 
jo^aleiiti. Prieš šventa 
jų narių ir “Darbininkui 
šventes atpyškčjo i “D! 
žinti jam sostą. I

Šventėse davėme ra| 
dinkaus sosto nejudino# 
broliui Jeskeliavičiui. J

Be to, šiame sąra# 
darbuotojų, kurie šver# 
bė jiems.

Kadangi prisidėje 
sivarė balsų skaičiumi

/ -LDS.
JESKELIAVIČIUS j|

LDS
JEDINKUS V. turi...J

LDS.j

DŽEKEVIČIUS A. tl

• LDpp., Hartford, Conn. 
PATECKIS J. turi i

BAL^ŠK^PranaJ 

KAZLAS A. turi J.

'^Lukiškių kalėji'nlb tebesitę

sia. Badauja iš viso 270 ka
iliniu. (E.) 

i * ---------------- '

i VILNIAU^ARKIV YSKUPAS
paneigė gudų Kalbą

Gudai katalikai Įteikė da- 
jbartiniam Vilniaus arkivys
kupui Jalbžikovskiui memo
randumą. kuriame Im* kita ko 
reikalauja’ leisti gudams baž
nyčiose vartoti gimtąją kal
bą. tačiau Jalbžikovskis gu
dų memorandumą atidėjęs 
vyskupų suvažiavime svars
tyti. šis Jalbžikovskio žygis 
gudų katalikų tarpo sukėlė 
didžiausio pasipiktinimo.

SENOSIOS PILIES LIKU- 
ČIAI

VILNIUS. Bekasant ka
nalizacijos kanalus Didžio
joj gatvėj į Rotušes aikštę 
užtikta 2 metrų storumo mū
ro siena iš'akinens ir raudo
nųjų plvtų. Spėjama, kad 
tai esą likučiai senosios pi
lies. Mūro pastatymas-ir me
džiaga visai panaši Į fiedųni- 
nTvpiTies mūrą?tE.) — į

-

Lietuvių veikimas Vil
niaus KRAŠTE AUGA

•‘Kur jer Codzieimy” krei
pia dėmesį Į lięiuvių veikimo 
augimą .Vilniaus krašte. Per 
trumpą laiką iri/lę du reikš- 
m in.į/i liet u riti L ovį/resn i — 
moki/loju ir čikininkų, ■ ir 
abiėjuos kongresuos esą pri; 
imtos politinės rezoliucijos/, 
nor-s valdžios Įstaigos neda
vusios leidimo politinių klau
simų liesti. Taip pat. nežiū
rint visų sunkumų, atidaro
ma daug lietuvių mokvklų. 
tuos gi tėvus lietuvius, kurie 
savo.vaikus siunčia i lenku
• *> e . / 

mokvklas. likusieji gyvento-’ . .
jai boiboluoją.. Didėjąs ir 

ai ir 
gudai veikime vieni 1711 ir m* 
padrubr Imsudskio vvriau- 
sybč esą žiūrinti Į šį veikimą 
pro pirštus, svajodama apie 
f ederącijns </(dim u m u*.

žemiškiems sostams,, ir brolio Je- 
ventes praleidus grąžiname sostą

PLĖŠIKAI ĮSIVERŽĖ PRO 
STOGĄ

A. PĄNEAlUNii. š. m. 

gruodžio m. 9 d. apie 19 vai. 
keturi nežinomi ginkluoti 
šaTrnrvaTs h iewl veriu plėši- 
įkai, atvyko prie namo pil. 

ii- SLauiiilaičio Andriaus, gvv.Kauno apygardos teismas+rl1 . .
į I ursonų kaime. Aukst. Pa
nemunės vai.. Kauno apskr.. 
iš kurių du. išplėšę . namo 
šiaudinį . stogą. Įsibrovė Į 
Laurinaičio butą ir iš^eimi- 
ninkif pareikalavo atiduoti 
pinigus. Laurinaičiui pa- 
reiškus, kad jis pinigų ne
turįs. plėšikai atrėmė krūti
nėn vienas šautuvą ir .revol
veri. o antras, srovėjęs šalia 
prigra'sino 'priešingai • nužu
dysiąs. Kitu du plėšiku su 
šautuvais’ stovėjo prie laiigo 
iš oro pusės. Laurinaitis, iš- 
sigaiidęs plėšikų grasinimų, 
atidavė jiems visus turimus 
prie savęs — 2000 litų — pi
nigus. Atėmę pinigus, plėši- 

’ kai pasislėpė. I’lėšikams su
laikyti policijos dedamos pa
stangos. \

uodame vardus su balsais naujų 
prieš gražiai pasidarbavo. Gar-

•NUBAUDĖ BIRŽELIO 13 D 
RIAUŠININKUS

ų darbuotojų ir senieji žymiai pa- 
rezultatąi atrodo sekančiai:

i., Montello, Mass.
.410 balsų

nagrinėjo ••kuopininku” bv- 
]ą, kurie, kaip žinoma, birže- 
lio 13 d. Kauno gatvėse kėlė 

~^3$anšbs. Vienas jų nubaus- 
t jas 6 •mėn. kalėti, bet Į baus

mę įskaitytas 3 mėn. sėdėtas 
laikas. Kiti 3 mėn. kalėti, 
bet jau savo bausmę-atlikę.

ĮMETĖ GRANATĄ “POCHO- 
DNIOS” MOKYKLON

Laikraščių pranešimu, nak
tį į gruodžio I'd. nežliioihias- 
Baėnys Babtų miestely-metė Į 
lenkų draugijos ‘P<M*hodnia’ 
granatą, kuri nieko neuzmu- 
šusi, nes mokvkla buvnsLtuš- 

m Sę* f 'čia.
r 

SUŽEIDĖ PASIENIO 
POLICININKĄ .

" Gruodžio 2 d. lenkų karei
viai suktikė mūsų pasienio 
polięijos.policininką šešti>ką. 

.atėmė ginklą ir kitus daik- 
x ,tlis, o patį policininką peršo- 

zyė.i" ■- - - - - - - - -
^SOCIALDEMOKRATŲ BI- 

. ČIULYSTĖ SU LENKAIS 
PAAIŠKĖJO '

' "Kaip buvo patekęs Kaunan
L?

■>

? ■»
-

*■ t

į

* "Lenku Seimo Atstovas
I Socialistas Drobner

VaršuvosPaslaptingasis
--■* V *
7~i__svečias. apsilankiusL<_iie tik 

Įnūsų siM'ialdemokralu drau
giškoje viešnagėje, liet ir Sej- 

- -Mo jąisėdyje ir dar kai kur 
r kitur,’Lenkų seimo atstovas.

Drobner. kaip pjyfi^rjo. bu
vo patekęs K a m i a ir visa i le- 

. galizuotai. Į Vid. Reik Minm.

■

r.

ąudų reikimas. Lietutį
' vieni t
.-v___

c

“Darbininkas” plačiai skai
tomas Lietuvoje. Visi juomi 
džiaugiasi, šv. Kalėdų diena, 
yra džiaugsmo diena. Lietuvo
je be “Darbininko’ ’ir šv. Ka
lėdos nelinksmios. Tad užra
šyk šiandiena ir suteik saviš
kiams džiaugsmą šv. Kalėdose 
iriper visus metus. Siųsk 35.5d' 
dabar, d šv. Kalėdose skaitys 
“Darbininką” Lietuvoje.

>___ T ;
‘•Drąsius laime palaiko.” 

(Simoūides) 
žmogaus geiduliams.

p., Detrdit, Mich.
350—

7‘Providence, R. I.
......________ .______ __ 220 ”

_________ ______ ________170 ”
J*

kp., Paterson, N. J.
17^

14 kp., Newark, N. J.
....... _________...________150 .

kp., Philadelphia, Pa/
130UNGURAITĖ Onai -......A-------------- ------- -

LD|kp., South Boston, Mass. 
MORKUS Petras 
ŽUKAUSKAITĖ

NADZEIKA K.

120 
J110

I S: 65 kp., Nashua, BLH.
iri........ ..................... :.._120

S. 51 kp., Cleveland, Ohio

:elė turi

n

n

n

M

H .’

n120ŠUKYS P. A. t J   ...... .. .......... .—
fc)S. 80 kp., Kenosha, Wis.

RODYS P. turi!——1-------------- ---------- -
AI A LĖTU šauliai vėl atgi

jo. Didelis džiaugsmas ap
lankė Malėtu padangę. Lap
kričio 21 <|. vėl susitvarkė 
gražus šaulių būrys. Gražiai 
prabilo į susirinkusius kan
didatus t šaulius nuov. virš, 
p. .Juodvalkis, primindamas 
tas sunkias* dienas, kai nia- 
lėliš_kini iš visų pusių buvo 
priešų apsupti, kai amžinas 
priešas len kas savo ] m ryi t to
mis kraujuotomis kojomis 
teršė Alalėtų žemelę.. . ir ka
da nuošaliai kažkur paežerėj, 
malėtiškiai susibūrę Į šau
lius. Susibūrė, kad priešą iš
blaškytų. kad lenkų jungą 
niirfiėstų.. . ir numetė. Pir
muoju būrio organizatorium 
buvo p. Bhnha. 1922 m. len
kai keršydami malėtiškiams 
užpuolė ant jų ir apipiešė, o 
p. Bimbai šonkaulius grana
tomis apdaužė.

Dabar vėl šauliai“pakėlė 
s<hko galvas. Juk visoj pa
frontėj lenkai suka suvogus
ias.- kurios taps tikromis jų 
••plaeiįvkomis.” <> užfr< m t ė j

120 f f

terio p. Požėlos i su k n m u Ka
raliaučiaus lonsulatui'. Į/a- 
ves tranzito viza 1 ri-ms die- 
------s; liūdimui išėjus, jis. ta
riau. neišvažiavęs į Latviją, 
o grįžęs i Lenkiją tilo pat ke-

\liii, per Karaliaučių. . •
, -

BNKAI APIPLĖŠĖ IR SU 
. MUšJ: MŪŠŲ BotlCt—

NINKĄ
|^?>*^mmis dienomis du lenkų

^pasienio apsaugos kareiviai
Burokų kaiilono užpuolė 

ImtruTiirojant ties Seinų Alk-, 
suėnų kaimu mū*ų /msiruib 
ap*. policini ūką Vaitkcvič-tą 
Antanu, numušė ir atėmė vi- 

į,- laikinį ii- viw-

Policininkas Vailkrvi-
• cuis šautuvo buože sužeistas
dešiniąją ranką

—

5

buriasi ištisos lenkų gaujos, 
tai malėtiškiams. pafrontes 
liūdininkamsN— reikia bilde^ 
ii. t''' ■' -• ■

i * *

Susirinkime išrinkta nau
ja valdyba. Įsteigta redakci
nė komisija, kuri šiomis die
nomis išleidžia vietinį šąli-

NORI SUJUNGTI VAROS IR 
MERKIO UPES

Spaudos ži- 
valdžia leido 

galima būtu su- 
j/kos ir Merkio upės 
ir sumanymas.U pės 

būsia/čios sujungtos per Pa- 
upi rą. KaiialašAmsjąs 
4 kibi, ilgio, ir juo galima bū

 

sią plnkdvti medžiai. Vakos 
upe reikėsią'aptyarkyfi apie 
10 kltn. ilgy. Kanalą išvedus, 
galima būsią pagaminti jėga, 
lygi 2000 arklių jėgų. . Pa
upio ežerą nuleidus būsią nu
sausinta apie 2000 ha pievų 
ir ni’prieinamos pelkes, da
bar neleidžiančios išnaudoti 
labai geros rūšies miško. \ i- 
sn^mnauymo Įvykdymas at 
seisiąs apie vieną milijoną 
auks. Darbas prasidėsiąs 
ateinanti pavasari.

'
RIAUŠĖS GARDINO 

KALĖJIME

Gurdino moterų kalėjime 
kalinamos politinės kalines 
moterys. prirtesf uodą mTIs
prieš kalėjimo administraci
jos elgesį paskelbė badavimą. 
Moteris palaike i r. vyra i ka
liniai. kurie, nesitenkindami 
vien IkkLivimu. pradėjo įlau
žyti^ kalėjimo Į rengimus i r 
si i kūle didžia tįsį t r h i kš i ną. 
Kivi iriai likviduoti . jš Vat -

VILNIUS, 
aibinis, lenk 
ištirti, kai 
jungti V 
Es

>

mis keturiomis griebiasi kito
Šaulių darbo. 'Gerai* Btuto - t ~ . i A .
,. ; suros pasiųsta tam tikra ko
kline!

x :---------------- •-------------  v'*" •
| Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
g juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš- 
Ito ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai-ir 

pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįrlės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Einą 2 kartus per mėnesį.

—Baveikslus piešiaK. ŠIMONTS ir kiti dailininkai. Lei- 
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A.. Giedraitis.

§ VicnasNr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

!
------------—- -------------*---------- " =

(Dabar Ne Seniau
Nūdieninis gyvenimas tięk kupinas Įvairiifttsdų įvy

kių. kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūšų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais-Lie- 
tuvos ir pasaulio jiolitikos, mokslo ir visuomeninio gyve- 
n^mg klausimais; i»e to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 1.1., o be 
to. dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie,- 
tuvos veikėjo paveikslą. •

£

Užsisakę J Kl.uiTĄ metams arba pusei metų, 
' gauna priedo Įdoinią 160 pusi, knygą “špionažo paslap- 
[ lys.” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- ^ 

Kinį “Vakaro kaukės.” ___
“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surrnku- 

i šiam petikius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
; už juos prenumeratos-pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų.*pusei 
• TurtiM It. 50c. ir trims mėnesiarris 3 lt. 75q^ Užsieny dvi- • 

į- gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj tmf> pat, kaip Lie
tuvoje.

“TMMIT0” adresas: Kaimas, Laisvčs Alėja, 26 IĮr.
* iaeaeiBMiolMiMimm

<

ADOMAITIE

ST ANIŠKIS

KUN. J. B/ 
KLIMAS J. 

KRIKŠČIUj
BALKUNI1

■DS. 3 kp., Norwood, Mass.
)na turi........,...________ __ 110

•S. 103 kp., Philadelphia, Pa.
i_____ _ __________ :____________110

jDS. 5 kuopos, Waterbrfiry, Conn.
ČS turi .... ........ L____________ ...A50

110
9

<
M

n

M

jy

H

A. P., Washington Depot, Ct., turi. .110 
Ona,Mount Carmel, Pa., turi_____ 105

LDS. 70 kp., Lawrence, Mass.
TAPORAlf AS J. turi ...===^_______ __^....1O2 ”

v

Siųsi
dus pažv
sus tam,

Mes
miausius
vfcus. j

Kof
3 mėneJc 
“Darbill

eisime inu keliu prie užsibriežtojo tikslo.

■naujų narių'arba “Darbininko” skaitytojų var- 
Įami kas prirašė, kad mes galėtume atiduoti-bal
dam priklauso.

♦ . J ***

ime įtraukti į darbuotojų sąrašą visų kolonijų žy
dus, prietelius ir remėjus^Tad kviečiame į darbą

f
žiaugsmas bus mums visiems darbininkams, jei po 
arbo galėsime pasidžiaugti, kad laimėjome LDS. ir 
ui” 10,000 naujų narių ir naujų skaitytojų.

ime tai padaryti, jeigu tik visi bendromis pajėgomis
I

■ — t

PAGALVOK!
Įtl< 

graži:
Stij 

su ra] 
vos i

<• d 
<)ze3<

Jausiąs, pigiausias ir 
i tias dienrąštis “Rytas” 
lipšniai rimčiausiųjų inii- 
itojų. daugūdonnų I .ietu- 
|v i so pasaulio Žinių 
to” Adresas:- Kaunas, 
enės g-ve 3, I .i t Įmania, 
’renumeratos kaina: 
tatnnt Į namus metams

* 
ariant jmštn metams 50 
nėšiui 5 litai..
icniuosc metams 100‘iitų.

Pi
62 II mėnesiui 6 litai.

mėnesiui 10 litų (-Vokietijai, 
I Atvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas). ----
——------------- ■'—;—?

Veltui statysite ba&iyčiasj 
Jaltai rengsite misijas, karsite 
mokyklas, darysite visokios rū
šies gerus darbus—visi jūsų rū- 
pesčiaŲeis niekais, jeL nemo7 
kęsite vartoti apsiginamojo 
puolamojo ginklo — gttoš 
talikiškos spaudos. — Pijo

I “ Atidėliojimas—daiko 
girnas.” (Young)

•I

• V
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si antilietuviški ir antitąutiš

' ♦

vos
•je I

Vieno dolerio vertes knygų duosime DYKAI visiems prisi-
✓ * <10JI VALDŽIA PAIL SAU 

ERE VIRVĘ ANT KAKLO

* •
iKuomet Lietuvos Socialis

tai Seimo atstovai, tautos 
laisvės ginėjus karininkus 
viešai iš Seimo tribūnos išvo
liojo žmogžudžiais, kv.uįnęt 
sųcialistas krašto apsaugos 
ministeris geriausius Lietu
vos karo žinovus, užsitarna- 
yipįius savanorius, generolus 
Imu pulkininkus vare lauk iš

— 
į

U

»

karo tarnybos vien dėlto, kad 
šie TįiUMikai arba tautinin
kai. tuomet krikščioniškųjų 

<’ partijų atstovai Seime už
protestavo pfiėš tokį socialis- 

z tinęs valdžios anti-valstybi>.iį 
su karo savanoriais vetera
nais elgesį, tuo viskas ir bai
gėsi. Negana to. socialistas 
Vidaus Reikalų ministeris 

--c~ ex-komisaras Piržela Įsakė 
nagaikomis kapoti ir ark
liais tremti studentus gie- 

y ‘ dančiu* tautos Himną, gi 
bolševikams ir viešai agiruo- 

^^.jant smaugti visu* “buržu-
— jus” ir visus katalikų vadus, 

o socialistas švietimo miuis-
< toris Čepinskis katalikų mo- 

’kyklas visokiais būdais 
_______smaugė, katalikus mokyti> jus 

varė lauk isLmokyklų, gi len- 
kų mokyklos, steigiamos val- 
stybes lėšomis. To tai jau 
buvo perdaug ir tauta tokio 

“ įžeidimo ir paniekinimo iš 
socialistinės valdžios pusės 
daugiau pakęsti negalėjo. 0 
kadangi socialistai su liaudi
ninkų.’ lenkų ir žydų pagal- 

•S ba visus tautiniu Seimo’ ats-
l ♦ /
A tovu inešinnis ir reikalavi- 

mus atmetė, tuomtd. kad iš-
.' geibėjas Lietuvą nuo pražū-

- '-'ties prisėjo sąmoningiems
Lietuvos, .tautos vadams 

•'griebtis jėgos, kad Lietuvai 
kenksmingą socialistu val- 
džią prašalinus. •

Sulig presos pranešimų, 
gruodžio 17 d.. 3 vak -ryto, 
kuomet Seimas da posėdžia
vo gi fninisteriai jras prezi- 

-.dentą vaišinosi,gimimo su
kaktuvėse^ kariuomeiič ap ‘ 

■j —.^ojo Seimo rūmu*. Gi atė
jęs pulko vadas pasąkęs: ka- 

< —idangi liaudininkų, socialistų^ 
lenlSi. žydų ir \v>ki<lčių pn? 

< statytoji valdžia ]>ersekioja 
valstybiniai' nusistačiusius 
Lietuvos ])i liečiu s, gi univer- 

l 'sjteto studentus giedančius, 
tauras Himną statistas mi- 
jiisteris Požėla isakr, tremti 
arkliais ir nagaikomis ka]>o- 

' ti, tokio įžeidimo tauta 'pa
nešti negali, taigi atstovai 
skirstykitės namo, gi pp. mi- 

„nisteriai už tautos įžeidimą 
ir paniekinimą liekate areš
tuoti. Kariuomenė valdžią 
{Klimą į sąvo ranka*.- . .

——__ Taip tar 1 mmpai i r greita’
tauta apsidirlio su *<>cialisti- 
ne valdžia kuri išdrvso viešai 
įžeisti ir jianie,kinti tautos 
geriausius sūnus.

Ką socialistai ieškojo 
gavo..

Garbė taiitos vadams np- 
gĄ uųsiems Lietuvą nuo, so- 

—rialistinė* valdžios yr.danr.ins 
.Lietuvą pražūtim Visa tau
ta su jumis.

z N

Fed. Sfkrfforijahts

€

• . . . . . ---------------į
mi, kuris pirmas stojo kovo
ti už Li^tkvt 
mybę irtejė 1 o kėlius* * *
kaltus buvo sužeistas;*

^Buvusioji valdžia; /komu
nistų, už--tikrbi kui*stanciits 
raštus ir darbelius nė nejudi
no, bet dar {Kikurstė kelti ša
ly neramumą.*

Komunistai savo spaudoje 
kaip tik reikalavo^ kad bu
vusioji valdžia areštuotų 
pulk. Glovac-kį ir ji jų reika
lavimą pilnai išpildcN

Taigi buvusioji valdžia-pa
taikavo komunistams ir vedė 
šalį pražūtim Ją nuvertė ne

klauso- ki laikraščiąį, bet tautiškai rašiusiems prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir užsimokėju- 
kėlius nusistačiusi AŪsubiuen^. šiems už viąus metus ar^ajttžsirašįusiems laikrašti “Darbiįn- 

ką” laike skelbiamo mūsų organizacijos vajaus. '
- —........• ■ 1 r . • —*
Nėra kilnesnės misijos už 

laikraštininko misiją. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklą^ - 
Mano pirmtak|siai laimindavo 
krikščĮonią karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X

nusistačiusi visubinen^.

NORI BIZNĮ PADARYTI 
“RYTE” TURI PAGARSIU

z

galima įteikti

.......... . - ■ —=—

Veltui statysite bažnyčia^ 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite „visokios 
rūšies gefus darbus — visi jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

Tą padarė nesant bute 
vienam jušciniininkų, nes p. 
Glovackiene tuo laiku buvo 
išėjusLjialvdėti savo suimtą- 

j jį liji’i- kalėjimo ir gri-
žusinaino jau rado pilną bu
tą policijos.

■ To pat Teismo sprendimu 
nutarta sustabdei i “Tanios « ‘
Valios” kelius numerius. 
Tai]) t;ii. pasielgė su žmogu-

isvamaniška vai- riuo.%susirišę policininkai 
rengėsi ir Maukė sus išsinešė.
savo gyvavimo 

l pagreitinus gfi iu-
dsikračius atsako- 
nždėtą pareigą, bu- 
iikimais ji sukirši- 
visuoniene, ja iš- 

o ir jos vadus su- 
kaK‘jimą. Už ką 
iai, kad tautiškai 

a>i visuomenė ir jus 
si'ėdami pakęsti ža- 
.•i;<ios valdžioj dar- 

; pareiškė savo prb-

štili, antrosios Kražių 
skerdyųė. lapkričio 21 d. 
1926. ^ginusieji ex-ko- 
niisaržu čclos. Čepinskiai 
pradėję -Yti i kalėjimus 
Tautai $T. imavusius va
dus. F.

Gruodi P d. 1926 su- 
areštuoja, pirmutini mūsų 
kariuomafeji- organizatorį, 
vet(‘ra+«t<.a orgos pulkinin
ką p. Vinc< ėrigaliūiią-Glo- 
vackį;—JtUt bu v.—sočiai 
tiška valdai pašalino iš ka
riuomene: 
kad jis sato .linguojamame 
laikrašty . .
pareiškė leivbe

i Areštavo dėlto.

‘"autos Valia” 
■s žodžius, 

kas buvusiai aidžiai nepati
ko. Kur laisės žodis, apie 
kurį taip filąči i kalboj o “ d e - 
mokratiškojt ūidžią ?

Jo suimti ta 
viešosios polįeius policinin
kus su &ukš 
ninku, kurie 
kininką Glo\ 
šiam sugrįžus 
J2^val. nak 
džius t u rimą j 
orderiiš Kaulio Apygardos —* $
Teisino prokų|;Tūros (su 
valst. gynėjo p.V>\ los para
šu). pulk. GlovArkis tuojau 
buvo nuvestas j simkiu įu » ' 
darbu kalėjimą, kr.r ir buvo 
uždarytas.

Areštavimas ivvkinta* 
Kauno Apygardos Teismo 
tvarkos posėdžio nutarimu.

Pulk. Glovacki nuvedus 
jau į kalėjimą policija sugrį
žusi dar kartą į jo Įritą ir ė 
muši ieškoti čia ir rankiot 
“Tautos Valios” n r. n r., ku

iiintę kelius

niuo j u valdi- 
įešfavo pul
ki, jo bute 
įuosto apie 
rn’nsr- paro

ti rešfa vi mo

Skelbimus.
“.Ryto” Administracijai Kali
nt*. 0/t‘škie.nės gtJ>. Litįmania, 
ar Skelbimų Biurams.

SKELBIMU KAINOS:*
Petito eilutei ar jos vietai 

(37.3 mjlim.)
a) po teksto.................... 60
b) prieš t(*kstą................120
e) te.kr^e.......... ...........  130

v«

Įsigyk Šią Stebėtiną Knygą

Jei

PttlliičllS

t
’Milk- ;■!:<! ils ilsinu' it roool.huf. ‘ pitnišč Air<.
.ibcjoiiės puikinusi kiiyjutė įpic ir i<> vartojimą naiiiuosv.
'l ik Hsių<l; savo v:.i<ią. tnln'są ir kartu l’ašto ženklelį nž 1<k-. 
apmokėjimui pakavimo. iH-rsiimtiino ir <t.

T1IE P.oR’tEN i’O.MPANY. l‘.ORI>EN BLIm;.. \T.\V YORK

Ar Esate Kada Staptelėję 
Pasvarstyti Kas Ištiesti Yra 

Pasaldytas Pienas?

IRML žvilgsniu gal išrodys perlivan- 
gus, palyginus su dideliu keliu nesaldy
to pieno, arba palyginus su bunka pie

no. kurią Pieninis ai veža. ‘
Bet keltas pasaldytu Kondensuoto pieno atsto
ja SMETONĄ—smetoną ii- <uikrų. Tik persi
tikrinkite savo kavoje. Pradėkite vartot pasal
dytą Kondensuotą pieną dabar. Yra puikiu 
Bordeno rūšių pasaldyto,kondensuoto pieno 
pas visus krautuvninkus. Persitikrinkite savo 
namuose, jog vienas kenas Borden’s Pasaldyto 
Kondensuoto Pieno užkaitys ir pasaldys tiek 
puodelių kavos, kiek puskvortė 'smetouos ir

įHAL^NGE
f-

M

MAZASG RUDELIS”
**I>abar ^ratiliai kalėsiu praleisti popieti,.” pamanė 

F ranciskus Petraitis k .oniet atsisėdo prie rašomojo stale
lio savo kanTbrn^je; dvi apkrautas knygomis prisi
traukė arti savęs. Era’icjškus mokino-Istoriją Švr Antano 
d niversitete. kuris rad .<j priemiestyje, kas davė jam pro 
gą sugryžti vakare atgal; ydestą. kurs jis gvvenb su savo 
motina.* - — ; - • .

• *■ A

“Manau kad mainyki popietis irgi nebus nuoliodus.” 
t a n‘.lyg ir kalbėdavau j sukrautas knygas.

Dešimtį minutų vėl u jmsigirdo automobiliaus rago 
balsas. -. . -

“Sveriu, Jis kalliej,, “Turbūt Kvarasėjienė atva
žiavo į svorius. Mainytę |)ns linksmiau laikas praleisti, 
Apni jjjgM-Jntomrt jos ga]<‘ pasikalbėti apie jaunystės, die-

V

• •
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indoniųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

svaras cukraus. , ’ ------------
O prie to pagalvok, ant kiek jštiknijų puikesnis 
skanesnis tas puodelis kavos via. štai tlelkodaug 
lis .žmonių pasakys tamstąrrLad Borden’s Pasai-'
<lytas Kondensuotas Pienas tikrai padaro g<*rą 
puodeli kavos dar geresniu.

Taupykite Leibeyus Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienas Rorden l.eibelis kaip atvaizduoia turi didelę premi
jų vertę. U7:ink.’.kit<‘ artimiausią premijų krautuvę."r pažiu- 
rėo<1<e kaip lengva gauti sidabrinių <laiRtų. lėkščių, laikrodžių ir 
daugelį pitiki.-rnsių-dalykų DYKAI tik su Borden leibeliais iu<> 
šios rūšies Pasaldyro Kondejistioto Pieno. Pradėk taupyt )eil>e- 
tie.s šiatidieu. Tamsta •lži.-ntgsies.
DYKAi •liirsintotū katalogo, kuriame ••audusi daug premijų.

Mūsų Boston’o premijų Krautuvė* Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

A7TOS JM,’K.l//./( A /č II 7't I ĖS
FALE RIVER. Mass. BRiDCEPORT. <t. PRoVIDE 

lUo (’ongress St. !'.• Aboyii
arti Main-Street arti \Vasli

Virimo Receptas
Aš patyriau, iš i.asikalltūjituo su .lan

geliu šeimininkių šioje šalyje, kad jos 
nesupranta tikros niaistingumo vertes 
šokolado, šokoladas yra vienas iš svei
kiausių maistų ką mes Amerikoje turi
me. .Jis geras ne tik naudojimui gerti, 
Itet galima gerai sunamloti virimui ir 
kepimo reikalam-;. Biskis šokolado sko
ni.. dadėtas į įvairius maistus pada
rys valgi daug skanesniu. Sekantis 
ns-eptas apačioje, aš žirjau. gali leng
vai imti padarytas sti šokoladtt ir pa
tiks labai jums ir jūsų vaikams. Ban
dykit jį kaip greičiausia galit.

ŠOK<>LAD<> SOSAS

puodukas evaiMti-atetl pieno 
šaukštai tarkuoto šokoladu ’ 
puiHlukii varnietis

Diskelis druskos
>,2 puotluko cukraus .
2 šaukštai kernų krakmolo
Viens trečdalis šaukštuko vaniles.

_ Sumaišyk pieną ik vandenį dubalta- 
vame virdulyje. Ihulūk cukrų ir šok.e 
ladą ir maišyk įlindai iki jmsttirasis su
tirps. Paskui dtiilėk komų krakmolą 
ir druską ištarpytą likusiame vandeny
je ir virk penkias minutas ilgiau, nuo
lat maišant. Paskonink ir duok.į stalą.

Siurėli k:ul užtiesinnias skarulis "irgi 
butų vjluoiiis arba pusiau vilnonis.

Skystas vaškas yni puikus rakandų 
valytojas. Jis priduoda kietų, sausų. 
I>e aliejaus žila'-jinių prie kurio dulkūs 
lengvai nukimba. Tas prašalina ihrtlrC 
Binto vargų, apsaugoja varniši. prailgi
na amžių ir grožę. Jis padengia bry- 
žius ir sulaiko nuo šutrukimo.

Prašalinitnui ais-krytno plėtinį). už
lėk plėtma ant balto sugeriamo l>opie- 
rio ir trink greitai minkštu skaruliu 
paniurkytu klorofortne. .

Grožės Patarimai , ___
Virškinimas reiškia pavertimų mais

to iš tos formos kokių valgai į formų 
Kurių kūnas sutntutloja. Virškinimo 
proeesai yra dalinai meclianiški ir dali
nai chemiški. Jiė prtisidetla kada mais
tas paimama į burną, kur jis dantimi* > 
sumalama?: ir sumaišomas su seiiėmisN 
čia krakmolas pradeda pavirsti į cnfez 
rų. ir tas pro<-esas pasibaigia tik ma
žoje žantelėjė. 'Sklvyje maistas sutnai- 

~?om.ts '.<u ganfrlnliu i tihim ir jterkošia- 
mas mrtskulų veikme iki jis lieka gata- 
vasyeiti į mažųjų žarnų. Mėsos, pienas 
ir Kiti proteino valgiai yra dalinai su
virškinami tenai gastriško.ssulties veik
me. Savo gražumo išvaizdų- galima pa
gadinti naudojant netinkamus vttlgius 
— valgykit tik tokius maisjųs kurie 
sutinka su jūsų sistema, ir netižkimš- 
kii skilvio perdaug valgymu.*

Ypatiška Sveikata
Kur tiegyvensit — ar tai mieste ar 

ukėj — visada naudokitės ktiodaugiau- 
sia saulės spinūtrttais. lati vaikai žai- . 
tižia ju'ose 'ir rengkit juos knomažiau- 
sia kiek galima. Mieste, galima turėti 
daug smagumo parengus juos maudy
nių drapanom ir lai žaidžia po hiistyto- 
ju. Vkėje. intprastai yra tilteliui"!r uni
jai ir-daug liuoso oro ir saulės. Regn- 
liariškos valandos valgymo, miegojimo, 
ir oa*ilinksminimo pagelbsti įKilaigyt 
sveikais visijjįrbet^taipgi labai svnrbtl 
du sykiu į metus ]>ersiegzaminuoti pas * 
rytlytoją persitikrinimui sveikatos ir 
kūno stovio. Tos apsangiiu-s įmonės 
Užtikrina sveikatą, ir to turi prisitaikyt 
kožnas tėvas ir motina.

_ A —--------------------------------------------------------------- '

• - •

Mes Rekomenduojame Sekančius produktus:
Siantlartl ir llinltengv pienas |wttenk5DS vfrww tlmrvPe relkabivinuts.'kur 
reikia kartu pieno ir mkrans. Tamsta gali sutaupyti leibMitts ir gauta 

brangins premijas. . ‘

. Virtuvės Patarimai
šaukštas i>i--k;H'b<ųi:it<> sodos dadėtns 

• vandenį ir paskui užvirinamas išvalys 
ir tmlaikys Jūsų kavos puodų švariu ir 
gražiu.

Mazgojanr taukuotas torietkas dadėk 
i vandeni biski" sodos. Tas pauąikins 
dali taukų ir padarys mazgojimų ma
lonesniu darbu.

, Mazgojaųjos sodos niekad nenaudo
ki tnt .dūmino iudt> Geriausiu nau
doti plieno vilnas ir muilų.

Išbandymui į>ečhias-ar jis :jpna karš
tas dėjimuį ugrago kepti, patiek Vitkuje 
šmotą nulio jtopierio. Jeigu popiera pa
juos įai iterkarštas: jeigu lengvai oa- 
ruduos iai ims kaip tik geras karščio.

Naminiai Pasigelbėjimai
-Kati išvt-ngus žiltėjhno nuo vilnonių 

timpanų įm> išprosymo. Imtinai reikia

. J

f

K •

“Eikime, matau motinėlė šaukia mus prie užkali- 
dzių.

Mikola* žengė pirmyn su mokytoju, bet įoširdis grei- - 
eiau plakė negu jo kojos, žengė, ir vis skambėjo, jam pasku
tiniai tarti mokytojo žodžiai: “Ar tu manai kad Dievas tau 
šį skvre ?” 1 ’

Pusę valandos praslinkus.po išvažiavimo svečių. Pct- 
raifienė kalliėjo i savo sūnų-'sakvdama:

“Apgailestauju, brangus sūneli, kad savo popiet j pra
lindai ųicku. svarbaus nenūveikdamas.savo darbe.”

“Tai.nmkrs, Mamyte. Žinai, kad žmogus turi atrasti 
pasišventimą dąrlie. kurj.Du vas paskyrę. Mes sprendžia
mo vienaip. Dievas kitai]) j tai žiūri. Visuomet Dievo va
lia yra geriausia.” s

ąkis į dangų paaukavo savo intenciją Visagaljnčiam Die-
_ • * ' • . -----------—------------—

VU1.«- ■ - ------------------ - ■

MTkolas K varasėjus, borui u kas penkiolikos metų buvo 
tai malonus ir mandagus lx‘iniukas. Mo akyse matėsi skais
tumas. ir gilus troškimas afoiekti ką nors prakilnaus savo 
gyvenime. Jis su Mok^bijnn) Erancišku išėjo į darželį pa
sivaikščioti." FĮt visiftą laiką abu kallx~jo apie visokius 
nmksliškils dalykus, apie naujausias knygas. Mokytojas 
rEranciškns paklausė Mikclo dalyKo. kuris kiekvienam bm - 
niukui < sti įdomus;

“Kis manai būti ateityje ?”
“Manau stoti i kariuomene,” Mikola* atsakė.
“Paskui,’-/ jis pridūrė, “ Būsiu L<*itenantas. ir Kapi

tonas. ’ ’ : -
"—-2‘-A? tavo troškimas bus pilnas kiionn't atsieksi Kapi
tono vielą ! Ar taip Jis paklausė. < ’ >

“Visai jie.” atsakė Mikolas lyg ir nusišypsodamas. 
“Norėsiu būti Majoia*}, ir jeigu tralėsiu šį atsiekti, tai ei- 

. siu prie Pulkaiminkvstės." / ’
. “Ar tas tave, užganėdins r' ~ ‘ ~ •----- r*—

’ > ** * '
Mikolas dabar pradėjo žiūrėti-skersomis akimis į nio-. , 

kytoją.akuoirret jis pradėjo’plačiau klausimus gvildenti.

'•^Žinomai kad ne.” prabylamas atsakė. “Tuomet no- 
rėšiu būti Generolas, jiaskinii atsieksiu augšč-iausio ir vy
liausio generolo vietą: ;

Ži^g^ui-uodami artyn prie namų mokytojas Ęrąneiš- 
kus rinite.i klausė Mikplo: ( 1

* “Ar nr^urmai. kadHmvas tau šLskyrė !’’
* * *' ""

“Nežinau.” Mikolas greitai atsakė, lyg ^įnbsigai du
sių Imlsu

I

v , * te

Astuoneriais metais vėliau vyskupystės katedroje at-
silmvo gražiausios iškilmes; keletas jaunų vaikinų tapo į- 
švrntinti į kunigus, tarpe jų buvo ir Mikolas Kvarasejus.

_ SavoMžiaugsmo. jis rašo mokytojui Franciškm:
mis praleistas Lietuvoje. iyr,į n(»t»(dkėb iium t iti žemyn eu 
jomis kalintis. Daug dar () turiu. Reikia jieržiuteti ir 
sutvarkyti mokinių kvotin popieras.”

•> 

brnneiskus sngryžo pVįc savo Matelio ir pradėjo 
savo darbą. \ akmdelmi pi d inkus, pasigirdo kojų žings- 

gini pusi gi rdoTiai-šk imas i da
nai Magiai atsidarė kambario

* • B rangusis,- šį rytą buvau jšventiiitAs j kunigus, it—t— 
■legaliu praleisti dieną nepakilai indamas su tavimi sąvo 
Mėliu džiaugsmu, kadangi tavo užduotas klausimas aštuo- , 

neri metai atgal: “AR TŲ MANAI KAD DIEVAS TAU 
ŠĮ SKYRĖ ?” sujudino m ino protąpric mąstymo apie sa 
va ateit j. Grūdelį, kurį fci popietį pasėjai, išaugino brau 
gų vaisių,pašaukimo j kunigystę, ir atvedė mane į eilę Die 
v.oj*ateptųjųr' 
» Mokytojas Franciškus saldžiai apsiverkė, perskaitę) 
kišką. Atsisukdamasx^vo seną motinėlę tarė: “Tai bu 
™ mažas grūdelis.” ' Matyt lmd Dievisųriį^ mūši i mažu 
pasišventimus, kadangi juos laimina.

savo darbą, 
nių bi|dėsis: palaukus, niaji<. rj 
ris. ir senas tarnas pamažh 
duris ir įžengė į kambarį.

Aralmiekite. (terTiianik.* j ’• jjs kalbėjo, “jūsų motina 
TrTkahmMkitd atMumei žxkft._ p4mį KK-arnsėjiene atjTp 
/javo su sūnumi.” t . •

<

lei, kpd greitai ateisiu. 
re skaitomą knygą, pakįlęs

‘•Gerai, pasakyki?. Mot 
Pranciškus atsikėlė, h “Manaiųman yra palikta, kas us boriu Imti.”

ta
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BROLIAI-KRISTUJE
1/ašo IlOMO

sius, kad 
priešingą 
irpą stato

pilims įkvėpimo,
- ūžia nuo ėjimo

1926 n
Kauna

NA

;xi n a 
“Koi

voks gražus jaunimas 
Kaip linksmai dainuoj 
Vis tai nesudaro to malonaus balso,

• *

Kūrio mano širdis per dienužę klauso.

ISTERIŲ 
iTAS

■giSią pa-į 
užde-Į 

EJnaštą ir
VADO 

r kiek pa-Į 
Ei pašauk-I 

dariusios 
^endrų su 
Ekariuome- 
t yų atmini
nis įsitikini- 
„išventimas 
srovei liko 

žadas padės 
įvos priešu

•s laikraščiuose straips- 
■^sciuškos klausimo. 
SHVdžio 29 laidoje be- 
I^Papie Tado Kasciuš- 

kai

Kaunas
1926 m.Gruod. mėn. 17 d

P, A. SMETONOS ATSAKY 
MAS

Malonu svajoti ir tyliai mylėti, ' 
Lyg margais vainikais jaunyste apdėti. 
Koks meiluti? balsas, kurs mane vilioja, 
Kad ji meilės dainas prie manęs dainuoja

;vamaniai vietoj katalikus sekti ir imtis “atkariavi- 
io Kasciuškos tik tyčiojosi iš kataliku. Tokiu būdu

kini tyrame dangaus skliaute pradeda plaukti 
balti debesų kamuoliai. , - ' « ’

kas-leitenantas Glovackis pa
leistas iš kalėjimo ir įlaskri- 
tas Kauno miesto karo ko
mendantu.

.MAJORO PLECHAVIČIAUS 
LAIŠKAS P. SMETONAI

Laikinajai karo valdžiai 
paėmus šalies vairą į savo 
rankas, tos valdžios ’ narys 
majoras Plechavičius atsi- 
krei|M" į Pirmąjį Lietuvos

kitas, kai buvusioji Sleževi
čiaus vyriausybė Savo neti
kusiais ekscesais ir ekzekuei- 
jomis bei klaidžia šalies poli
tika. Bet kaip įvyko ?

Penktadieny, ‘gruodžio 17 
dieną, įvyko naktinis Seimo 
posėdis, kuriame be papras
tų ^dienotvarkės punktų neiš
kilo jokių klausimų. Ūpas 
Jiuvo ramūs ir niekas nesiti
kėjo kokių nors įvykių. Į- 
vykiai pasireiškė naktį. Pir
mą valandą nakties valdžią 
paėmė “ Laikinoj iiKaro Val
džia,’’ kuri išleido isakvma Z 4 V 4.
apie Ministerių Kabineto na
rių internavimą. Tie įsav
inai pradėta vykdyti apie 
3-čią valandą nakties. Tuo 
metu atskiri kariniai patru
liai su karininkais priešaky, 
nuvyko Seiman ir į Ministe
rių Kabineto narių butus. 
Seime dar tebesitęsė posėdis. 
Sennan įėjo 20 karininkų ir 
pasiūlė pirmininkui išsi
skirstyti.? Kairysis sparnas 
pradėjo protestuoti, beT ant
rą kartą griežtai pakartojus 
kariams pasiūlymą pirmi
ninkas Dr. Staugaitis uždarė 
posėdį. < Apie Seimo likimą 
paaiškės kiek vėliau.

Kartu su įvykiais Seime 
įvykdyta mipisterių interna
vimas. Respublikos Prezi
dentas taip pat internuotas. 
Ties Prezidwfto rūmais iš
statyta sargyba. Internavi
mas paliete ne vien kabineto 
narius, bet ir pavienius as
menis. Seimo narys, social
demokratų nepraustaburnis 
Plečkaitis suarešfhotas. Ge- 
neralio štabo viršhiinkas 
Škirpa kaž-kur dingo. Buvo 
įsakyta ir jį areštuoti.
♦ Buvęs “Tautos Valios” re
daktorius, atsargos pulkinin-

Amerikos lietuvių komunistai turi geros priežasties džiu- i 
gauti. Jiems gal nei nesisapnavo, kad jie taip lengvai pasi- > 
kinkys visus Amerikos lietuvių sandariečius, socijalistus ir vi- | 
sokios rūšies kitokius valnamanius. Proga pasikinkyti tuos 1 
gaivalus komunistams pasitaikė, kai ištiko Lietuvoj pervers- ; 
mas. Komunistai tuoj sušuko gvoltą, ir be ilgo lūkuriavimo i 
Į jų dūdas ėmė pūsti socijalistai, oandariečiai ir kitokie “tau. 4 
tiečiai.” Komunistai sukvietė juos į bendrą frontą. Visi lais
vamanių laikraščiai vieni su kitais lenktvniuodami turavoįa ko- i 
munistams. ’

“Sandara” num. 52 paskelbė “protesto” masmitingą, ren- * 
giamą ‘ ‘Sandaros, LSS. ir LDLD kuopos. ’ ’ LSS. tai Lietuvių 
Socijalistų Sąjunga. LDLD. yra tai Lietuvių.Darbininkų Li
teratūrinė Drja. Visi žino, 'kad pastaroji tai komunistų val
domoji organizacija. Ji pavadinta Labai Dideli Lietuvių Dur
neliai. S” tais tai durneliais nuėjo Bągočius, lenkų burdin'g- 
bosis, Michelsonas ir sandaricČiai. /

Susivienijimo L. A. organas kuopuikiausia pa^ūtiTbolševi
kų dūdon. Pereitame SLA. seime komunistai per biskį neėmė 
virš^’o kitame tos organizacijos suvažiavime komunistams vir
šus užtiimntas. 'S -

. Tuo vardu save pasivadino 
III Seimo rinkimus laimėjęs 
blokas: liaudininkai, social
demokratai, žydai, lenkai ir 
vokiečiai. Pirmoji tos gru
pės darbų kregždutė — poli
tinių kojinių paleidimas ir 
spąddos bei susirinkimų lais
vė. L Prieš amnestuotuosius' 
bolševikus daug kas nepro-i 
testavo, o prieš kitas laisvių 
gerybes nė tiek. Bet tuom ir 
baigėsi socialistiškai-lenkiš- 
kai-žydiškos grupės ir val
džios darbai. Laisvė pradė
ta taikinti bolševikams ir 
mažumoms,-o tautiškai vals- 

■tvbinio nusistatvmo žino-
V V

nėms — bizūnas. Niekad 
lietuviai nepamirš studentų 
ekzekucijų, bolševikų prof- 
sojuzų ir lenkiškų lizdų stei
gimo! Lenkams ir bolševi
kams to tik ir reikėjo; jie iš
sijuosę varė judošišką Lietu
vos išdavimo darbą. Tikrie
ji Lietuvos.sūnūs bandė įs] lė
ti vyriausybę dėl gręsiančio 
pavojaus, bet dienos viešpa
čiai atsisakė klausyti. Gabi 
gale šaly pasklydo gandas, 
kad bolševikai jau ginkluoja
si ir ruošia Lietuvos Nepri
klausomybės skerdynes. Tie 
gandai surūpino visą šalį.Vi- 
si ėmė spėlioti kas bus ryt : 
ar lenkai ar bolševikai mus 
pagrobs. Tačiau, Dievui 
dėkui, nei vieniems, nei ki
liems netekome; susilaukėme 
savos stiprios valdžios.

SUKILIMAS IR JO EIGA ’

Prie laikinos karo val
džios, apie kurią jau esmi ra
šęs pereitame straipsny,'pri
eita kelių drąsių karžygiui 
dėka.

KariwrtU‘iiė atydžiai sekė 
valdžios koketavimą su bol
ševikais ir kada pajuto liolše- 
vikų pavojų pakėlė ginklą. 
Sukilimo užuomazga prasi
dėjo iš ulonų pulko, kuriam 
vadovavo pulko vadas Jac
kevičius. Bet prie to žygio 
pastūmėjo drąsus karys Ge- 
neralio Štabo Majoras Ple
chavičius ir pulkininkas lei
tenantas Skorupskis. Patį 
ūpą sukilimui paruošė ne kas

Įfeido pareigas
Smetona pa

ritinti naujo 
[į ineto sudary- 
g|-is, akivaizdo- 
U-aktų. padavė 
įg(T-ezidentui dr. 
įptsistatydinimo 
l-pntas atsistaty
me ir naują Mi- 
jnetą pavedė su- 
linkui prof. Vol- 
astarasis pasiū- 

■ ir pristatė nati

niai pritraukia bangas. Imt su įrasisekimu.4r. vekp “KoŪiipgi priemonių griebiasi 
nugalėjus mumyse mūsų aš jėgą. 
vienybės dvasiai? Jis į sa ro mokii

įriadienis, Sausio 4 d., 192'/
; ’-V ~ - ---- —»-r^T----- !--------- k 1 <-------

'jus mimsteriūs, kuriuos Pre- 
įzidentas patvirtino.

Generalio štabo viršininkų, 
paskirtas pulkininkas leite- 

Ina litas S k o r u p s k i s..

Į ŪPAS KAUNE ’ ’ •

Apie įvykusias mūsų Val- 
Istybėje atmainas sužinota ne 

0 Į . '• -.
a tuoj aus, todėl panikos nepa- 
t stebėta. Įstaigos funkcionuo

ja normaliai. Geležinkeliais 
>. • • ' 

Įveikia pilniausiai.' Truputi 
susirūpinta lenkų puolimo 
pavojum, bet ir tas pavojus 
priuiykęs^Jies mūsų kariuo
menei visiškai pasiruošus pa
vojų atremti. Galų gale, kaip 
■sužinota. lenkai irgi nespėjo, 
apie įvykius, sužinoti tuo- 
jaus.* Visa tautiškoji visuo
menė laukia naujos valstybes 
eros. ' ~

PROVINCIJOJE .

Kauno atbalsiai’ pasiekia 
provinciją. Visi miestai ir 
miesteliai naujas žinias suti
ko km^ramiausiai. Ūkinin
kai padeda džiaugtis, kad 
komunistinis smakas laiku 
pasmaugtas. Visur sutinka
mi linksmi veidai ir pasiten- 
įkininias. Ir kur nesidžiaug- 
|si, kad mus žadėję skersti 
komunistai jau vėl gabenami 
belangėm o tikrieji tėvynės 
sūnūs iš ten paleidžiami. 

į Gal kiek bloga, kad įvestas 
įkaro stovis kauniečius verčia 
7 vai. vak. gulti, o 6 keltis, gi 
rproy+nėiją valanda vėliau, 
ločiau A tas nekenkia. Po 
“smagių ” tikros “demokra
tijos” dienų reikia pailsėti !

Kadangi įvykiai labai spar
tūs ir ne ganėtinai nušviečia
mi. nes laikraščiai buvo suė
stoje ėję, tai ^nulktfienas pa
liksime kitam^ttitui. ' ,

BsspublŪ£G3 Biszidesią šio 
tuiinio kiškų:*

“P ir m asai Lietu-' 
vos Kurčiau!

“Pareiga stovėti Lietuvos 
Nepriklausomybės sargyboje 
privertė mus susirūpinti didė
jančiu Lietuvos Laisvei pavo
jumi.

“Turėjome tikrų žinių, kad 
bolševikai ginkluojasi tikslu 
panaikinti Lietuvos laisvę.

“Vyriausybe: nesiėmė jokių 
priemonių pasalinti mirtinam 
Lietuvos pavojui. Vyriausybė 
pataikavo tiems,. kurie dirbo 
Lietuvos pražūčiai

‘ ‘ Prasidedant atviram bolševi
kų bruzdėjimui mes savo pasi
ryžimu apgynem Lietuvos Ne
priklausomybes likimą.

“Bet mes negalim įstatyti 
valdžion tuos žmonės, kurie pa? 
jStūmė Lietuvą mirtinam pavo
jui. \

‘ ‘ T a m s t a gerai žinai Šį 
pavojų, nes Tamstai teko di
džiausiu to pavojaus metu sto
vėti besikuriančios Nepriklau
somybės Lietuvos priešaky.

“Todėl tikėdami Tamstos pa
sišventimu ir Lietuvos meile, 
mes vardu visos kariuomenės, 
kuri kūrė ir gynė Lietuvą nuo
lankiai prašom pasiaukuoti Tė
vynės labui ir sutikti stojus 
Tautos priešakyje, kaipo Val
stybės Vadas, išvesti ją iš da
bartinės sunkios padėties.

“Iš savo11 pusės vardu visų 
brolių, žuvusių užTėvynės lais
vę, iškilmingai pasižadam klau
syti tos valdžios, kurią Tams
ta rasi reikalingu suddryti.

“Laikinosios karo Valdžios 
vardu, *

“Gener. štabo Majoras •

’. Visi žinome, kaip Amerika gerbia tuos didvyrius, kurie 
vadovavo, veikė ir darbavosi už Amerikos nepriklausomybę. 
Didžioj pagarboj yra Wašhingtonas, Franklinas, Jeffersonas 
ir kiti anų laikų vyrai. Labai amerikonų gerbiamas yra Tadas 
Kasciuška, kurs suteikė anuomet savo galingą talką kovoje už 
nepriklausomybę. Mes lietuviai žinojome, kad Tadas Kasciuš
ka buvo lietuviškos kilmės, kad jis Lietuvą mylėjo, kad jis 
lenkų nemėgo. Tadas.Kasciuška lenkus taip vadino:) “kvaili, 
kai jaučiai,” “tinginiai,” “nuožmūs žmonės” ir t. p.

žinome, vienok, kad lenkai yra, pasisavinę lietuvį Tadą 
Kasciuška ir jo nuopelnus AmeriSaisunaudoja savo propagan
dai. Kasciuškos nuopelnai Amerikai gelbėjo lenkams ingyti 
Amerikoj simpatijos. Amerikonai yra dėkingi ir, kaip žino
me, lenkams yra daug padėję. ' .

Gaila buvo lietuviams žiūrint kaip lenkai išnaudoja savo 
tikslams garsų Lietuvos didvyri. Ėmė kilti balsai kad reikia 
“atkariauti” Kasciuška lietuviams. ■ ' ,

. Kasciuška nėra tai vienintelis lietuvis, kurį lenkai yra pa
sisavinę. Šv. Kazimierą lenkai savinasi, o jis buvo lietuvis. 
Lietuvių katalikų buvo pareiga šventą Kazimierą nuo lenkų 
“atkariauti.” Tą jie atliko.

Kuomet lietuviai "katalikai rūpinosi šv. Kazimieru; tai lie
tuvių la
mo” Ta 
liko katalikams ir Kasciuška atgauti lietuviais. Tas sėkmin
gai jau pradėta daryti.

Peręįtą rudenį sukako 150 metų nuo to laiko, kai Tadas 
Kasciuška Įstojo i Washingtono armiją. Tas sukaktuves A- 
merika gražiai paminėjo ir vėl lenkai tuomi pasinaudojo. Vėl 
buvo lietuviams gailesčio, kad lenkai, mūsų priešai, tebeišnau- 
doja lietuvį. Tada “Darbininke” ir užsiminėme, kad jau il
giau negalime kęsti. Užsiminėme, kad jau ne kartą gerb. kon. 
J. Koncevičius, jau pasirodęs Amerik 
niais apie Lietuvą, teiktųsi imtis Tai 
Ir štai laikraštis THE COMMONTCEAJ 
turįs gerb. kun. J. Koncevičiaus straii 
kos lietuvišką kilmę, šis straipsnis^ pasitaikė tuo laiku, 
Lietuvoj ištiko perversmas, apie Lietuvą plačiausia rašo ir visi 
suindomavę Lietuvos reikalais. Tuomi sakyto straipsnio svar
ba padidėjo. ‘ ‘ f

Lail^ąštis THE C0MM0NWEAL yra Amerikos naujas 
augštosios inteligentijos laikraštis.

Kaip lietuviams Vilnių nuo lenkų reikia atkariauti, tai 
taip ir Kasciuška nuo jų reikia atgauti.

Kun. Koncevičius savo straipsnyje pareiškia:
From all available documents, including a will made įn 

Paris (in which he makes the direct statement) it appears con- 
clpsively that not alone was Kosciuszko a Lithuanian by birth, 
būt that he was throughout his whole Ii fe a Lithuanian patriot. 
Historical justice demands that it be shcwn Kosciuszko was not 
a Pole, as has been generally‘claimed, būt a Lithuanian.

Tai gražus pareiškimas. Vilimės, kad tas darbas bus tę
siamas ir toliau ir kad netolimoj ateityje Amerikos plačioji vi
suomenė žinos tefsybę apie Kasciuška. Tai bus didis lietuvių 
laimėjimas, o lenkams smūgis.

4-
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niiau.

užbaigė

“Priminti šauliams, kad

daryli, atmenant, kad nuo 
mūsą, dvasios ramumo parri7 
na ir Lietuvos ramumas.

4Vienas pas jus Mokyto^ 
ils—broliai/ tuomet įneš 
mūsų Tėvo turtingumą,

pasiskolinti pinigu visai ma
žais nuošimčiais, tik reikia mo
kėt? išdirbti sau kreditą. Leng
viausias būdas tai* atsiekti

do vienas kito ir nežino už'ko 
griebtis O naujoji valdžia 
matomai turėjo iganksfo išsi
dirbusi gerai apgalvotą dar- 
bi/planą, kurį sugebėjo stai
giai pravesti ir višką perimti 
į savo rankas. V-

■Jgetuvoje tikima, kad nau- 
jojįJvąldžia sugebėsianti - ir 
valdyt kraštą ir iš dabartiniu 
visų-krizių išvesti.

Manoma, kad Seimo ats
tovu iš liaudininku partijos 
dairi prisidėsįanti prie bend
ro ' bloko einančio lietuvių 
La uti n i a is pagrin d ai s.

as
Jentralinę telefonu 
oasakė dežitruojan- 
helėms nuo aparatą 
įti Į ten esamą po
kari, o patys paėmė 
i-nų aparatu jų vie
šėms nebuvo duota 
&o išeiti, bet laiky- 
ištaip kad jos nieko 
p£ kas darosi ir sau 
ai i miegojo*.
■ifc>sgd£auja. Sei-

tojai, dar i kitą apaštališką žodį, nurodan
ti ms kelius išreikštos minties-įkūnijimui: 
^Ane atydū.š prie viens kito, skatindami prie 
įfctĮr geru darbu: neapleisiine savosusirinki- 
’5€ip pas nekurtuos įėjo į paprotį; bet i tiki- 
h®* viens kitą, ir tuo labiau, juo labiau įiu- 
n®anos dienos atėjimą/’
| ra mažiausios aljejonės, kad mūsų titinpri 

^P’nybės šeimyna atnešė naudą žmąuijai. 
i)ac,'eve, kad ta mūšą šeima stiprėtu irdidė-

P is^mlaimintais ir tvirtais nariais ir"gau- 
S<JĮĮ lis darbais. 'Tegul kiekvienas iš mūsų 
»H® av(b šeimą su atnaujintu pasiaukavimu 
Kris^Avo Mokytojuirsu didesne meįjęj savo 

ryškesniu aupratiTnu uždHotfoeviftrii 
n,HJS<ia; užduoties — Jaunėti Kristui tuos, 
kur®,|a„ja, mėti mūsų Mokytojui širdis vi- 

Jis Pats stoyr.mūsų tarpe Mokyr 
ganytoju. Ir .Jis sako mums, kaip ki- 

mokiniams: ‘ Ramybė jums. Kaip Tė- 
vas'šĮĮi AJane,* taip ir aš siunčiu jus.” Jis 
gali ]& ppp nius £.j |ai panašaus, ką Jis pa-. 
dare o mokinius. Mes negalim savo aki
nus t<>, ką J is gali padaryti per mūsą šeri

žinoma, mes jam atskleisime save

Mėnesinis leidinys. TIESOS šviesojynuš 
, -. t iš dienos klausi mus. ’ •

REKLAMUOTIS “RYTE.” '
Skelbimus galima įteikti 

“Ryto” Administracijai Kau
ne, Ožeškienės gt. 3, Lithuapia. 
ar Skelbimu Biurams.

Rašo-F.
J? V^auNAS, gi-. 19.9/šVei: 

kinu visus su Šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais, linkėda
mas kiekvienam ir visiems 
-viso to kas jums yra reika- 

'>■' linga ir naudinga.
Senai jums berašiau. Nors 

keletą straipsnių ir buvau 
parašęs, bet tebeguli, gal 

./'kuomet vėliaus prisiųsiu.Mat 
~ c dabar prieš'Kalėdas pas mūs 

pinigai labai brangūs, tai 
gaila litas kitas išmesti ant 

x pašto ženklu.. .- Po Kalėdų 
; gal prasigyvensiu, tuomet 

pasiųsiu.

d Ab autinės NAUJIE- 
* ■ NOS

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingų, 
juokingų, rimtų; be£į /. 

visiems-visoš supran- ’
tamos. Veik visos yra •.

originąlės • ■ ,
Apdaruose $150, be apdaru $1.00 

“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass,.1

l'čūė. Ta 
karininkų 
te o kurie 
i°minutas 
tąų- reikia. 
%iš gene- 
•ps isakv- 
t -

priešingąja kryptimi. w f f 

x Šalyje ekonominė padėtis džips 
; blogėjo,, politinėj taip' pat. štabo

Krašto bolševizacija ėjo Toje] 
smarkiu tempu pirmyn. žvmi. 

“Būvio patriotinių organi- suimt 
zacijų iš sėnTaus gyvavusių, įsaky! 
kurios budėjo lietuviųtantos pCfdu 

-reikalų sargyboje; ir tinka- sybei, 
mani laikui atėjus grieliėsi skelbi 
darbo — neatsižvelgiant į au- džio. 11 
kas, kokias'būtų prisiėję au- kad 1 
kuoti. ' - eina Į

Pirmiausia gerai susiorga-tras ir 
vizuotai Kol kas dar per- £?> 
anksti sakyt kas, kai]), ką ir žinia' 
kur organizavo, ir tai daly- dar 
kas ateities istorikouįįirbui, niiegc 

• kurs be abejo su dokumentais prikė 
rankoje tą faktą nušvies. Aš visi 1 
tų organizacijų nariu neesu, yalini 
tai ne viską ir žinau, bet ir nms r 
žinodamas',, šiandien dar to 'Na: 
neaiškinčiau. .Gana to fakto, ulinis 

'kad buvo gerai, tikrai lietu-
viškai, veik žemaitiškai susi- ^elą s 
organizuota. j 4 Tnjii

Paslapties išlaikymas. Iki ln'<in(] 
-sukilimo valandos niekas nė ] 
vienu žodžiu niekam nepra- o p(>j 

- -sitarė.'' Valdžios atstovams sku]>j 
nei nesisapnavo apie rengia- ]: 

ymą ĮKU*versmą. - tuoiu
Pradžia veikimo. Naktį iŠ kadj

16 į 17 gruodžio 10 valandą nržbai 
būrelis karininkui atėjo į Kr

siduoti kaip sužinojęs, kaddo 
- ieškoma.

Krašto Apsaugos Ministe- 
ris Papečkis atvažiavęs pas 
vieno pulko vadą sakąs: 
“Kaune sukilimas.” Pulki
ninkas atsakęs:4- tai važiuosi 
ir tamsta kardu su manim ” ir 
nepaleidę-

Generalinio Štabo Virši
ninkas Škirpd-buvo pabėgęs 
ir atsidūręs net iki Garlevos, 
bet ten pasidavė.

Į vieną kariuomenės daly 
skubiai su svarbiu Įsakymu 
atbėgo karininkas, bet dež.u- 
ruojančio palieptas sustot jis 
tai]) greitai nesustojo, tai i 
jį kareivių paleista 3 šūviai, 
bet nepataikyta, toliaus dą- 
Tvkasišaiškėjo...—- • .

Visas sukilimas tais trimis % X
šūviais ir užsibaigė be jokio 
kraujo praliejimo.

Tuom tarpu Seimas posė
džiavo ir. ginčijosi. Buvo jau 
17 gruodžio'3 valandos 20 mi- 
uutų ryto,, kuomet deleguoti 
karininkai Įėję Į Seimą pasa
kė: “Ponas Seimas prašome 
i.š.s/.sĄ-? rst gt i.” Pirmiausia 
išėję krikščionių ir tautinin
kų partijų atstovai o paskui 
juos ir visi kiti.

Prezidentas Grinius sau
gojamas prezidento rūmuo
se. O ininisteriai irgi saugo
jami. •

Tuomi jiats*.sukilimas' ir 
valdžios paėmimas užsibaigė. 

: TUPIME NAUJA
VALDŽIA

Jau nakčia Grigaliūnas- 
Glovackis buvo paskirtas 
Kauno komendantu, išleista 

' ir išklijuota gatvėse Įsaky
mas* “Į VISUOMENĘ/’- 
kur visiems Įsakoma eiti savo 
pareigas ir užsilaikyti ra
miai, o kas peis savo parei
gų, tai tas bus teisiamas ka
ro teismo. _

Išstatyta kur reikiant ka- 
riuomenės sargybos, patru
liai ir 1.1.

Kožnas dirbo savo darbą.
Politikieriai rK aukštos gal
vos politikavo. Kariuomenės 
vadovybės aukščiausią val- 
džią^lrdavėp.A. Smetonai. 
Tuomet pradėtą eiti prie to
limesnio susitvarkymo, ir tai 
eita negaišuojant, išnaudo
jant kiekvieną minutą. Tai 
buvo rekordinis darbo grei
tumas. .

. Gruodžio 17 d. 10 valandą 
30 minutų atsistatydino p. M. 
Sleževičiaus ministerių kabi
netas.

Naujas kabinetas galuti
nai Nudarytas ,prof. Volde* 
maro buvo 11 valandą. Pre
zidentą Grinius jį patvirtino 

! už pusvalandžio.^ Darią pat 
' vakarą tą kabinetą patvirti

no Valstybės vadas ponas A. 
Smetona ir kabinetas pradė
jo veikti. —

18 gruodžio 10 valandą Mi
nisterių Kabinetas susirinko 
i pirmą posėdį;

Politinės Policijos Virsi-, 
ninkas Paskąvas suimtas, o 
jo vieton skirtas Bronius Vč- 
žys.

Viešoji policija. Visi eina 
savo pareigas ramiai.
A Lietuvos Gelžkelių karo 
viršininku skirtas VI. Brazu- 
levičius, buvęs Kauno ko
mendantas.

Vyriausiojo Štabo Virši
ninku paskirtas .ir nuo 
NII-17 d. eina pareigas Ge- 
neralio Štabo Pulkininkas 
Skorupskis. '•

Vyrias. Štalx> Inforniąęijų 
vriaus viršininku vieton 

puiki leitAZaskcvičiaus; pa
skirtas Majoras Juozas Tom
kus.

Pulk. Įeit. Busima paskir
tas i savo senąją vėtą i Tel-. 
sius komendantjn-r-—

Nuo 18 d. 12 vai. panaikin
ta Kaune apgulos stovis; pa
liekant karo stovį ir paskir
tas vieton Glovackio komen- 

j daRti^uik^lęit.^ltręf.^^ 
i- L. Šaulių Sąjungos Centro 
•ė Valdybos nepaprastame, po- 
... sėdyje įvykusiame X^T-17 d. 
1- 2 valanda no pietų vienbal-

Prenunierata metams..................... ,.
* 

AfjskiFti kitvyclv ■ »r.

Adresas: “TIESOS AIDAI”
1624 E. FaBs'St, . , Niagara 1
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PHILADELPHIA, PA.
Sausio 8 d. Įvyks LDS4 va- 

jaus pramoga Šv. Kazimiero 
» parap. svetainėj. Rengia nepa

prastą balių su daugeliu iškil
mė jimų. Įžanga bus tik 35c. ir 
su tuo pačiu tikietu bus. gali
ma išlaimėt! sau gražią dova
nėlę. net ir pinigais. Nuošir
džiai prašau visus philadelpliie- 
-čiųs ir aplinkinius atsilankyti 

---- koskaitlingiausia ant mūs gra^ 
žaus rengiamo baliaus ir links- 
mai laiką praleisti. Mūsų va
jaus obalsis—gauti 10,000 nau
jų narių. Kviečiu visus rašy
tis laike vajaus. Vajus prasi
dėjo gruodžio 1 d. ir tęsis iki 
kono 1. 1927. Čia yra dvi L. 
I). S. kuopos: 13 kuopa šv. Ka
zimiero parapijoj ir 103 kuopa 
šv. Andriejaus parapijoj. Pri
sirašę laike vajaus ir užsimo- 

. kėdami už visus metus gausite 
dovanų vieno dolerio vertės

- knygų, laikraštis “Darbinin
kas” lankysis du kartu į savai
tę aštųonių puslapių didumo.

- Didelis; gražus, turiningas ir 
pilnas naudingų pasiskaitymų. 

"Nesigailėsite užsirašę. LDS.
13-tos kuopos susirinkimas į- 
vyksta kas ketvirtą’sekmadie
nį kiekvieno mėnesio, bet užsi
rašyti galitekuomet tik norėsi
te pas sekretorę O. Unguraitę. 
333 yybarton St.

Valdyba

NORWOOD, MASS..
Svarbus pranešimas

Sausio 9 d. įvyks LDS. .3 kuo
pos natinis susirinkimas. Bus 
renkama nauja valdyba šiems 
metams.

Nariai,_kurie .jaučia esą sko
lingi turėtu atsiteisti ir pradė
ti metus be skolų.

Svarbiausias reikalas, tai 
miisu organizacijos vajus. Tad. 
kviečiame visus narius. skait

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. metinis susi

rinkimas Ims sausio 7 d. 1927. 
7 vai. vakare. Korporaci jos sve
tainėje, 26 Lincoln St.. Brigli- 
ton. Mass.

šisz-msi rink imas bus svarbus, 
nes bus renkama valdyba 1927 
metams. Be to. dabar eina mū
sų organizacijos vajus. Mes tu
rime pasidarbuoti, kad suradus 
kuddaugiausia naujų narių ir 
nauju “ Darbininkui’ ’skaiti^h- 
jų. Tadų prašome visų narių į 
šį susirinkimą ateiti ir atsives
ti naujų narių.

«. - -- -------- _ « •

/ CAMBRIDGE, MASS.
5 Ekstra\pranešimas

—— LDS. 8 kp. metinis susirinki
mas įvyks sausio IĮ d.. 1927. 7 
vaT. vakare, pobažnytinėje sve
tainėje, Windsor gatvės.

Visi nariai turėtų susirinkti, 
nes bus renkama valdyba šiems 
metams.

Be to, nariai, kurie skolingi 
už 1926 metus turi ateiti ir už
simokėti.

Nepamirškime, kad dabar y- 
ra vajaus laikas. Atsiveskite 
naujų narių arba pri< Ludite 
naujų “Parbininkui”skaityto- 

* TO-

J. V. Smūgis,
L. D; S. 8 kp. pirmininkas.

PHILADELPHIA, PA.
LDS, 103 kp. metinis mitin

gas Įvyks sekmadieny, sausio 
9, tuoj po sumos, šv. Andrie
jaus parapijoj pobažnytinėje 
salėje. - •

Šis mitingas bus svarbus, nes 
bus rinkimas naujos valdybos 
šiems metams. Mes visi žino
me, kadi kuopos gyvybė pri
klauso nuo darbščių narių ir 

„ darbščias valdybos.
Valdyba yra sargas organi

zacijos konstitucijos.
Tad, prasiėję-naujus metus, 

prašalinkime iš savo tarpo vi
sokius nesušipratinms ir prisi
laikydami konstitucijos stoki
me i darbą, kad pakėlus orga
nizacijos vardą musų kolonijų- 

~: 
Štai dabar eina mūsų organi- 

zacijos-vajus. Mes visi kaip 
vienas turime prirašyti imjrriv- 
tą naujų nąrių ir “Darbinin
kui” skaitytojų,.

Mums darbininkams turi rū
pėti savo reikalai. ‘LDS. yra 
mūsų visų organizacija ir jos 
tabui mes turime /larbno^is.-;-

Šiame susi rinki ur^galė>7n ic 
-apie pažymėtu^ svarbius reika

lus pakalbėti plačiau.
Tad. skaitlingai susirinkite.

- J. Kalėda, %
Protokolų Raštininkus

ŠLAVĖ BOLŠEVIKU 
“SPYKERI” "

—— ■ • • v

NASHUA, N. II. — Sekma
dieny, gruodžio 2 <1. š. m. bol- 
ševikėliai sudarę koaliciją su 
san da r i eč i a i s-hedivvė bais su
rengė protesto mitingą prieš 
dabartinę Lietuvos valdžią.

Žmonių prisirinko gana daug.* 
’asirodė ir bolševikėlis Miza-

r 
tiška giesmele. .

Tautiškai nusistačiusieji pa
sipriešino Mizarui ir išrodė jo 
melus. 2 7

Po to. susirinkusieji Mizarą 
nušvilpė nuo platformos sušvi
sti jo protestu.

Toji pati visuomenė reikala
vo. kad būtų surengtas viešas 
mitingas, kuriame butų išaiš
kinta plačiau apie perversmą 
Lietuvoje, nes sako, “męs bol- 
ševikams. kurie nėra nė. piršto

Valdybą
i

LAWRENCE, MASS.

Socijalistų su komunistais 
-unija

Kaip tik Lietuvoj kariuome
nė nuvertė social-liaudininkų 
valdžią, tai tuojaus čia soči ja-. 
istai.su komunistais padarė li

niją ir sumanė pasipinigaut. 
Surengė neva mass-mitingą 
varde visų Lavrenee’o lietu
vių. Betištikrųjų visai kitaip, 
nes katalikai nedalyvavo, taip
gi ir tautininkai neprisidėjo, 
tik vien Maskvos “tavarščiai,” 
kurie čia jau baigią savo (Vie
nas.

“Oratoriais'' buvo lenkų 
burdingbosis * Michelsonas ir 
Merkines dzūkelis Mizara. Abu 
kaukėv_Jkaip alkani, kraujo iš
troškę yilkai.

Publika nerimavo ir pradėjo 
skirstytis ir pasiliko apytuštė 
svetainė. Tada skaitė rezoliu
cija smerkiančia dabartinę vai- 
džią.Suprantama “tovarišeiai” 
įą ir priėmė. Aukų ant įsteigi
mo fašistams kartuvių surink
ta $:w».oo.

Nauja Valdyba

*L. D. S. viot. kuopai išrinkta 
tokia valdyba ant Sekančių 
1927 metų: pfrm. I-’. A.Kranee- 
vičius, fin. rašt. K. Vencius, už
rašų yašt. S. Bugnaitis. ižd. M. 
Juodka. Visi yra energingi ir 
darbštūs veikėjai. Todėl tiki
mės Sekančiais metais gerų pa
sekmių.

Šv. Kazimiero R. K. Draugi
ja rengia puikų balių 8 <1. sau
sio L.. F. 1\. svetainėj. 41 Berk
ly St. Tikisi daug svočių ir iš 
apielinkių.

Retoj lietuvių šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet re* 
toj lietuviu šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kūpame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai! r jų gyvenimų aprašy
mai. ■ Kiekvienas laikąs save 

^itikru lietuviu, patriotu priva
li turėti tą Lietuvos Albumą.

Kainu $3.50.
“DARBININKAS”

866 Broadvay, 8o. Boston, Man
-—i

•V *• ■ ■ ,<

pi idėje^prie Lietuvos nepri
klausomybės iškovojimo, neti
kime. bet mes norirfle^auti tei
singu žimu išTJetuvosAA____v» fe fe

Tad. tuo reikaluTra rengia- 
mas viešas mitingas sausio 9 d. 
š. m. 3 vai. po pietų. Turėsi
me gerų kalbėtojų, kurie pla
čiai ir teisingai paaiškįs apie 
Lietuvos reikalu?^ Ateikite bet iš jų vienas neatsi-
skaitlingai.

prasimušyiau gyveni man. Bet 
dabar bloga Lietuvoje ir ku tar
nystėmis. šiek tiek prasilavi
nusių yra daug ir jie turi ūžė-, 
mę visas esamas vietas, todėl 
sunku kur nors įsibrauti.

Norėčiau eiti aukštesnįjį ar 
sjiecialų mokslų, bet tain netu
riu lėšų. Giminių Amerikoje

Vfetoj gili ėda 
niuo apžclia. (J,i

, gerovėje

KAS DARYTI?
Niro’~pat' mažens pamėgau 

mokslą. ■ Bet gaila, kad nega
liu jo tiek kiek noriu pasiekti. 
Jeigu būtų gyvas a. a. mano ve
lionis tėvelis, tai tuo nesirūpin
čiau. Bet deja, jis mane pali
ko dar mažą kai mirė. (Jis mi
rė laike didžioji^karo.) Nuo tol. 
iki pat šio laiko vargstu motu
tės padedamas. Jau įstengiau 
pasiekti vidurinį mokslą, bet 
toliau neliėra lėšų mokintis. 
Ant tiek liktis nesinori. Kad 
nors gaučiau kokią tarnystę, 
tai vargais ne galais šiaip taip

liepia. Tad ir mąstau nežino
damas, kas daryti!? Manau, 
kad išgirdę kitų giminės? pra
šantį jų pagalbos giminaitį, 
tuoj sumestų po keletą dolerių 
ir prisiųstų prašančiam pagal
bą. Jie nuo to nennbiednėtų. 
o tas sušelptasis galėtų ir moks
lą pabaigti; paskui dėkotų ir 
stengtųsi kiek^alėdamas atsi
lyginti. Bet “virtai kitų gimi
nės. mano giminės vargu taip 
padarys. Klajoju ant tuščio ir 
manau*: gal kas nors iš ^pažįs
tamų pasigailės manęs ir duos 
šiokį tokį patarimą žodžiu, a 
doleriu.

Juozas VI. Lukaševičius 
Švėkšna. Vilkenų gt. 10, 
Tauragės apskr.

pirvalo

rikoj.

Antradienis, Sausio 4 dH 1927

ak- ‘<rauta ginama no įos . 
prie- ginklų, bet aukščiausios jos 

y vyties. ” (Vydūnas) ,

utą negali kilti kultūroje ir
cytų vyry.ap moterų. Kiekvie-
tauta geibia savo mokytus vy-
moteris. Taip ir pas lietuvius

s lietuvis tun zmoti apie savo
Kiekvienas Amerikos lietuvis

indinti- savo vaikus su lietuviir
. Jei taip nedaroma, tai reikia^1
jus apie lietuvių išlikimą Ame

UVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

i 436 puslapių, iš kūnų 288 puslapiai
užimti paveikslais

Užsisakykite

‘DARBININKAS
roadway South Boston, Mass.

Ų

Subendrinkime savo pa|gas prie šio 
ip svarbaus ir kilnaus 

darbo, naujų narių ir na 
skaitytojų rinkimo

“Darbinin-

VISO SKIRIAMA 24 /QVANOS
vertes knygų 

knygų 
knygų 
knygų

arba $1 
arba $ 
arba 
arba $

Pirma dovana $50 auksu
Antra _
Trečia
Ketvirta
10 dovanų po laikraštį “Darbinin 
10 dovanų po dolerį arba už du do

91
*

M
$25 
$10 
$5*

j’

7 ”
vienam metui 
vertes knygų

VTSATS VAJAUS FBTgAT.tTS AMlTNinTJOS ARBA INFORM
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Mišias laikė Si? Pranciškaus 
yčioje kdm F. M. Juras, savu 

tryniai sugiedojo šv. mišias šv; Į ležn 
(iii jos choras po vad. varg. - bet in 

, J.įBanėo, akomp. Onytei Baubi- ‘ 
ninfei. i

ėdu. dienoję įvyko penke- 
šv:- mišios pradedant nuo 
vai. Iškilmingos mišios į- 

. vyko 9:30, kurias laikėkun. Ju- į

DSTR0IT, MlllH.

įi J . Gražus oras ; ’ **

Pas mus šįmet Kalėdos labai 
gražios, 
nešąla. Oras taip kaip per Ve- 
ykas.

Pa.—kaa 

us žmonelius “neza- 
laidina, tai neste- 
pirmĮeji jų pasekė- 1 
to sūnūs. Žinome, 

i apsvaigina 
iis. Bet kad 

“nežaisi” bando išnau
doti stdh amerikonų- f ir
imas, taft įtina. Kaipo vie

ši įvykių galima 
“neza-

Tas; diakonu buvo diakonas-S. in<^
./ Kneižvs, sūbdijakonu kun.. F. Prjni^n ^delphijos ------

lležnvkų^tent vietos kuni
gai gavf >ntį laišką iš D. 
Reclier Cliicagos:H'.

‘ ‘ Brandai erbiamas Tėve!

A. Virinauskas, ceremonistu — 
"s koiegistas F. Krivaš.

F V Eglaitė

Kalėdų eglaitę parūpino ger-

x c

Ar galėčiūiišvti Jūsų pa-
> biainas kun. F. Ą. Virmauskis, 'gelbos sbfa lietuviSko ku-_ 

. .kurią išpuošė Stasė Raznaus-‘nigo JūsųįtM Mes tikimės, 
kaitė ir Brone Skusevieiute.. ,kaj jįš apM^ jūslJ kajmy_ 

•Santa Člaus buvo Ona Balt- nvstėje ir mie, kad jis tu- 
i^niutė; kuri iteikė Suridav ri parapijukių distrikte ir 

—S«bool vaikučiams dovanas. manome, kadetui suteikti
i- , jo antrašą.’•Programą turėjo linksmą. •> . z

\ Kėletąrdaineiių dainaVo choras . “Vardas ki> yra Rev. M. 
po vadi/varg. J. Banio. 'Žukauskas. ; >gi žinomas

d ’j o i "i -M...t • kaipo vysku Žukauskas. Sanday School mokytojos ir-14 f ,
ntil, HaĮahp**"* -JO® va-

kuh. Virhiauskio. Tikiu, kad ■dinasl F- A:;

’ jUs Visos dėkingos taipgi ir už 
pokilį, kurį turėjo “Palango-]

# je’’pradžioje sezono. j
■......... T. Ąsa u

A 1

► >1 ............. . ,
-Į.’ NEWARK, N. J.

~21 d. gruodžio įvyko susirin
kimas Federacijos 8 skyriaus.

f

Darbai

Darbai pas mus ikšiol silpnai 
teina. Visos dirbtuvės užsida- 
re -vienai savaitei —_nuo Kalė
dų iki Naujų Mėtų. Bet po 
Naujų Metų, sako, pradėsią, 
dirbt pilnų laikų.

__ _ Eglaitė

Šv. Jurgio parapijos moks- 
lainės vaikučiai per kalėdas 
turėjo eglaitę. Buvo atsilankęs 
ir Kalėdų Diedukas. Vaikams 
dalino dovanas. Surengės_vie- 
ritiolės seserys Pranciškietes. -

* • *

Detroito lietuviai gyvena pa
siturinčiai. Didžiuma turi sa
vus namus ir važinėja gerais

ūskas. Jie
v j yra sąrysy.je’stenkatalikių 
^bažnyčia.” *Mbai norėtu- 
mie surast abųcba vieną iš 
’ tų dviejų kunig\dresas bu
vo paduotas į&LiyV, Svx. 
Philadelpliia, į ten ad
resuoti laiškai su už
rašu: “nėra čitii

. -‘•į.

Skubus atsakybus priin- 
tas su dideliu dėsliu.

Sū pagarba, t* 

(pasirašė) C.®

V. M.

NEWARjj, Nfc J.'

. Netikėtai patekau-j-Netvarką 
ant švenčių. Taigi turėdamas 
progą atsilankiau į Lietuvių 
Šv. Trejybės bažnyčią ant kalė
dinių pamaldų, kurioj, buvo 
laikomos pusiaunaktyje w visa 
asista. Šv. Mišias celebravo 
gerb. kunigas benediktinas 
Williams, diakon. kun. Laffre- 
do, subcL klier. J. Zabulionis,

Tarpe svarbiausių dalykų, nu
tarta šaukti visuomeniškų šu- 
sirmkimų kaslmk apvaikščioji- 
mo 16 d. vasario Lietuvos. ne
priklausomybės šveiltės, kuris 

sausio 6-tą dienų, 1927,8
Vai. vakare, šv. Jurgio dr-jos 
4nlej, 180 Nev Y-ork Avė. - 
| Gerbiamieji, kviečiame visus 

- Nėwarko lietuvius ir lietuves 
dalyvauti šiame susirinkime 

< -Įoskaitlingiausia, kurio širdy
\ tik yra tėvynės meilė. Visi, didelė, g/aži ir kaip :lta „ 
?' kaip 'vienas susirinkiman ap

svarstyti kaip būtų geriaus ir 
šekmingiaus " apvaikščioti tų 
mūsų tautos šventę.

* | . Federacijos-84as skyrius

sivienijiino 
. turėjo L. 

Ū. K salėje teatru Lošė <iu 
veikalu: “Alkani Žmonės” 4 
a&ų dramą ii* “Audra Giedro
je” 3-jų aktų komediją. Veika
las “A. Ž.,” labai tamsios pesi- 
inistiškos dvasios. Ir stebėti- 
nana kodėl tie komunistėliai 
tokius nešvarius veikalus ima 
ir eikvoja jėgas mokindamieš. 
Argi jau- ne^lėtį ^okį

Ypatingai paskutinis aktas bu
vo nešvarūs, kur. vartojama 
šlykšti kalba ir t, p. Kam to
kiomis šlykštybėmis žmones 
vaišinti. Antram veikale, “Au
dra jjiedroje”.bfgi .šlykščių iš
sireiškimų esama.' ^Lošėjai di
džiuma tai atloše-gerai. Žmo
nių buvo daug. Iš vyrų tai re
tas kuris ėjo tiesiai, veik visi 
buvo kokios tai nematomos, liet 
dvokiančios jėgos traukiami ir 
stumdqjpi.

A tėjusį žinioms _iš Lietuvos, 
kad socialistų valdžia nuvers
tai, tai nemažai"'išgąsčio ir 
“stroko” padarė visokiems 
Lietuvos išgamoms. Nes jų 

.“tayorščiai” Lietuvoje, kurie 
' .4-UŽ. - • 5 • t 3y.ijo jai virvę, ęmsfagęmui nebe
teko “sostų’t jir likt) bejėgiai 
Tai y ienas ‘M^igal’/spirnių 
teatro pertraukoje išėjęs grau
dingu drebančiu ~*(hiatyti jau 
drugiu susirgęs) balsu prašė vi
sų “dradgų” susirinkti ailt ry- 
TojausT U y. 2-rą
vai. po pietų, ’nds imsiąs visų 
Lietuvos išgamų ‘ ‘ suvažiavi- 
įnhs” protestuoti prieš dabar
tį nf naująją L. valdžią Ar čia 
ne Išgąstis! Atvažiuosiąs iš So. 
Boston’o~ *paHokų“Jaifcra§či'c> 
“ burd ingbosis ” 
atsivesiąs ir* savJLb

savo “tavorščių” galybę. At
važiuosiąs ir “fjąįMvėš” red. 
Mižara.4 Tai'mat lwkia kom
panija susidarė.

* \ «• ■ ■ ■'
3-čias Seimas susirinko .• 
Sukti naujų katarinkų 
Sulig rusiška gaida: 
“V.Maskva matuška aida!” 
Prasidėjo “dzyvų dzyvai” — 
Tai bent tėmų~kur ‘Spaktyvai!’ 
Tik rėškučiom imk ir -semkis 
'(Kol valdžioj dar ne Nacliam- 
, “koš!) 
Ministerijos komisarai 
Visa išvirkščiai tik daro: 
“Taupo” ten, kur duoti reikia, 
0 ižde... buš tuščia veikiai, 
Nes valdžios mūs privalumas: 
Skirt “bedarbiams” gražias 

sumas;
Nes už vis meiliau palaiko 
Šiandien ji bet kokį streikų, 
Tat mūs pramonė silpnytė 
.Jau, kaip reikiant, iina_gruiti... 
Užtatai: “Šalin tikyba!” 
Užtatai: “Šalin tautybė!” 
Užtat lenkui akys žiba — 
Jų mokyklų jau pridygo!., 
lyad blogai pas mus nūnai 
Pats, brolau, tų numanai! — 
Tik kas “ponams” į akis 
Tiesų drąsiai pasakys?! — 
Pasakys jų ne kas kitas, 
Tiktai vienas mūsų “Rytas. 
Tat jei nori tai girdėti 
Ir visam kas daros sviete 
Vis žinoti ir skaityti — 

eikvojo Mclelesjsumas lenkiškų. “Rytų” išrašyti

PHILADELPHIA, PA.
šv. R&^iėro p^raįiija’ A 

riš. m. 26 d. gruodžio vakare 
šios parapijos saiėn prisirinko 
daugybė publikas iš visos skai
tlingosios Piiiladelpliijos. kolo
nijos maloniai praleisti antrą 
Kalėdų dieną. Pasinaudojant 
proga buvo supažindinti su Lie
tuves Vyriausybes, perversmu 
ir jo priežastimis. Atydžiai iš
klausę pranešimo susirinkusie
ji pareiškė:

L Kadangi buvusioji socialis
tinė ii* mažumų Lietuvos Vy
riausybė nesistengė pildyti rin
kimų metu duotus pasižadėji
mus pagerintu mūsų brolių ir. 
seserų Lietuvoje būvį;

2. Kadangi ji varė pragaiš
tingą mūs brangiai Tėvynei po
litiką ir tiesiog vedė ją paskan- 
dyti bolševizmo bangose;

3. Kadangi kuomet žiaurus 
priešas — kaimynas persekioji 
mūs brolius vilniečius buvusio
ji Vyriausybė skriausdama y- 
pač ūkininkus bereikalingai 
r * “—

VAIKELint
Valgyk mūsų išdirbystės sal
dainius. Mes, Lietuvos mote- _ 
rys, mokame iš šviežio pienelio, 
miltų, mūsų pačių brolių maltų, 
vaisių mūs 
tų ir 
nius daug 
rikoje gamintus.

Mes Tave užauginome, ir 
nors dabar gyveni už jūrių ma
rių, mes žinome Tavo skonį.To- 
dėl “Birutės” fabrike Šiauliuo
se, Lietuvos mergaitės dirbda i 
mos Tau saldainius stengėsi pa 
gaminti tolaus, kurie, Tau vai
keli, męs žinome, patiks.

Bobutė

kineliuose augm- / 
inti saldai--

dėsnius už Ame-

“Birutės'’ saldainiai atvež
ti iš Lietuvos parsiduoda dė
žutėse po vienų kilogramą . '
(apie 2^2 svar ų). Kąinajde- . 
žutės su prisiuntimu doleris ♦ 
trisdešimts' centų. Biznie
riams duodama nuolaida.

LIET. PR^KYBOS B-VĖ * k
366 Broadway, So. Boston, Mass.

■■■■■■■■' 1 ■' ■■ ■ r.IIIM W •

L

Arba pirktis jį kasdiena, 
Nes kasdien — kita naujiena.

‘ ‘ Ryto ’ ’ Redakciją i r Admi
nistracija Kaune Ožeškienės 
g-ve 3 Nr., Lithttania.

- Prenumeratos kaina:
Pristatant į. namus metams 

r 62 lt., mėn. 6 lt.
i

mokyklų steigiųĮui ir tuomi pa
ti pradęjo mūsų priešų darbą 
varyti pačioe Lietuvoje;

4. Kadaųgi 21 lapkričio žvė
riškai pasielgė su Lietuvos žie
du — studentija jr galutinai 
^5. įž:eidii kauta mūšų Ameri
kos ,-lietttviij.^įąusnuis mindžio- 
dami Lietuvių Amerikos pilie- 

' • • 1 • čių teises ir norėdami panaiky- 
;i atstovybę Washingtone

Visi vienbalsiai nutarė pa
siųsti Ponui A. Smetonai Lietu
vos Prezidentui šią telegramą: 
sj“ Poniii^ Antanui Smetonai, 
Ūietuv®; Respublikos Prezi- 

Kduiie. ' Ekscelencija: 
Pltiladelphijos Lietuviai Antrą 
Ęalėdų JJiefią "susipažinę su į- 
vykusi^mis Lietuvoje Vąldžios 
permainbmis džiaugiasi iš toii*. 
sveikina Jūsų Ekscelenciją ir 
Jūsy asmenyje išgelbėtojus mn- 
su Tėvynės iš vidujinio priešo 
nasrų. Su aukštapagarba. Kum 
J. Kaulakis, A. tJžumeckis, J.
Pranckūnas.-

Korespondentas

1

ierce Str. eeręnionijorids7Pranaūslras.T^ 
mokslą sakė pats ^erB. kleb'. 
kun. Ig. Kelmelis.

Per mišias bažnytinis Šv. Ce
cilijos choras vadovaujant ga
biam varg. A. Stanšauskui gra
žiausiai giedojo kalėdines ’giesA 
meles, kurni gražus giedojimas 
tiesiog žavėte žavėjo žmones. 
Už tokį gražų choro išlavinimą 
reikia atiduoti kreditas varg. 
Stanšauskui. ‘ J

Žmonių priėjo^r privažiavo 
daugybė, kad didžiausialiažny- 
čia buvo pripildyta. Su kalėdi
nėmis aukomis klebonui žmo
nės taipgi puikiai pasirodė.

šiemet įtaisyta nauja graži 
Betliejaus kūtelė, kuri buvo pa
puošta eglaitėmis jr kitokiais 
pagražinimais. Altoriai taip 
pat’ buvo 'gražiai papuošti gy
vais kvietkais.' Altorių gražus 

’ 'papuošimas ir nauja Betliejaus 
kūtelė darė gražaus įspūdžio į 
atsilankiusius į bažnyčią.

Kalėdose tuojaus po sumos 
choras atėjo į kleboniją pasvei
kinti geri), kleb. Kelmelio su 
Šv. Kalėdomis, kuris sugiedojo 
Sveikas Jėzau Mažiau si s ir pa- •4 
sveikininto dainelę. Už pasvei
kinimą gerb. klebonas' choris- 
tns-tes gražiai pavaišino ir sal
dainiais apdovanojo!

Nors Novark’e nesenai klę- 
į bernauja gerb. kun. Kųlinėlis,.

> h e r.”
z K'lhndentas

philade

Netikėtai man pažinoti, 
kad jau pradėta rtkpaudai 
“Lietuvių Dienos’ nintįes 
knyga. Ji bus dvieka}bo- 
se — lietuvių ir angl^gan

“PA.
K *■ v

riąuš

!
s

Mikelsorias;
%■ - - •

me-i£ y-

,l\. Bronė
, *1- ;* '

Siunčiant paštu metams 50 
lt., mėn. 51t.

Užsieniuose metams 160 litų, 
mėnesiui, 10 litų (Vokietijai 
Latvijai ir Estijai taikomas •k *
Lietuvos tarifas) .

Darbininkas bė it. D. Si su
klups, ,o L. D. S. be darbinin
ko apmirs. Tad, darbininkas 
privalo dėtis prie L. D. S., o 
L. D. S. aprūpis darbininko rei
kalavimus.

t

LOS. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI

*

Šaičhi pavojingi.
Šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas, 

užkrečiamas. Neapleiskite jo nei valandė
lės. Niekas nežino, kur jis gali puvesti.

Virš 150.00 mirčių-kasrtiet kįla iš 
priežasties šalčio. . • v

juos >' ■Šalčiui reikia-keturių dalyk
‘Tb Sulaužykite šaltį, pa- , 
um:s. sustabdykite karštį, 

suvikrinkite sistemą.
Hili's tą.padaro į 24 valandas — ir be 

nemalonių pasekmių kaip kitos gyduolės.
Nežaiskite su šalčiu. Gaukite tikrąjį 

Hili’s ir pradėkite kada altis įfftdctfa. Vi
sos aptickos pardue4'. Hili’s.

TFAfYKIT 
KAD BLTU

RAt'DON,\ $tž
DĖŽUTĖ PAVEIKSLU

reikia dąryti tu< 
liuosuokite vidų

.-■

*t

ii

A-j

■ Parapijonas B.

KAINA 
30c.

Tiš/^
bai gerai. Mat, Philad^pia^iją ir dabar kas metai pb 
joj yra pakaktinai ypatų, Ictnaug skolos sumažina ir-deda 
sugebi plunksnų Valdyti

“Lietuvių Dienos*’

K|ar tari dtdžtaūriąir gra- 
; bažhyčiij, puikbį kieta* 

7 ą anUtrijų augutį ir atskiriį

.

^etikėtątiekd
Kalėdų naktį New Yorko lietu
vių bažnyčioje. iškilmingos 
mišios buvo 12-^. valandų nak-t 
tį^ Nors oras

būdami pakrikę, 
drąsos ir ^jięrgijps 
plunksnos.

’ ■ -X. >»* *0 •
. Dabar nepersniagi naujiena tainę.
— girdėjau^ .kad griežtai yta Svečias

Unguraitc nuo Naujų Metų 
siškai fmsislinkti iš srities

• '■ ii-

NEW YORK^N; Y.

Jta praleisti

*

<

. f: RbCHESTER, N. Y.
t
V Gruodžio 26 d. pobažnytinėj. 
svetainėj turėjome pasilinksmi
nimų‘vaikams. Buvo gražiai 
papuošta eglaitė ir..daug dova
nų tapo suteikta vaikučiams. 
Kalėdų Diedukas teikė daug 

t&ndainių mažutėliams. Širdm- 
gai tariam ačiū veikėjams, kat
rie kas mėtas stengiasi tų dar
bų gražiai atlikti, patarnauda-

^tiii kaip vaikeliams taip irjų tė
veliams. Žmonių kaip tai, ma
žiukų, paaugusių ir didelių tiek 

prisirinko, kad nebuvo 
rietus nei—sėdėt, nei stovėt. 
Tvarkos mažai buvo, nes nebu
vo paskirta ypatų tvarkos* to- 

-wyti ir darvtb----------------- - ----

» 25 gruodžio kalėdojo pas bot- 
ftvikus virš muktoje svetainė
je, * kur buvo eglaitė ir Santa 
tjfaus. Ten buvo ir parapijoBų. 

Ūžsijnokėjusių 35ė. įžangos. 
Jeigu bėgat ten ir kitttr it dud- 
Jatė-^tvftpriesains bedieviams

Agitacijos ir jų lėšų padengimo 
— tai darote sau didelę sarma-

pigi. Ruošėjas,.antrinau, 
yra gerb. kun. S. I^ra.s. •

O « i. i.

Man vienas^ kuriš ųia]y. 
kus gerai žino, sakė^Lie. 
tuvių Dienos” KoipiWtrės, 
pp. Dapšrenė ir Griga..n(- 
“Lietuvių Dienos” teinis- 
labai dau% pinigų (s£-un 
1000 dolerių) sukolektk^įr_ 
bė tat joms!

, ~ * ė •

Toliau, man yra s'akpąj
K<ūfas 

paprašė daktaro StankausĮ 
jis malonėtų peržiūrėti kn; 
Ir jis tą padaręs, rado V 
tvarkoj.

* #

Dabar, girdėjau, kad f’hbet jau daug nuveikė“ ir gero 
delphįjoj žada įsikurti “toįpadarė dėl -parapijos. Pirmiau- 
vių Katalikų Literątinis Reda parapiją išgelbėjo nuo ban- 

Jei tas įvyktų, buf|\ro.tD, sutraike iskrikurdh pa 
Mat, Pliilad^ia^iją ir dabar kas metai pb

.^JsfcU pastangas, kad šią para' 
jie nefjnją pastatyti ant tvirtų pama-

_ j _ būVo laiai 
t&šį Bei žmonių 
nycia. Choras giedoję labai 
gražiai. Matyt netrūksta solis- 
tų ir solisčių, gražiausia skam
bėjo lietuviško® kalėdinės |j^- 
mė* pritariant muzikdi. V

Teko pažinti geraširdį tos 
parapijos kleboną, gerb. kriti. 
Šeštoką, darbščią* jo seselę p-lę 
^arijūną ir Vienąf^hk daini

ninkę. -
Sužinojau, kad netrūksta tai 

parapijai gerų žftft&ią, links- 
maus jdunimO, gabit .veikėju ir 
1.1. t»k jie mažai nja^ąi apie sa
ve laikraščiuose rašo, turbūt 
nemyli* girtis.

'“Kiekvienas žmogus turi dvi
gubą išauklėjimą: tą, kurį jis 
gąyo iš kitų, ir svarbesnį — tą, 
kurį jis pats'sau davė.” (Gibo
nas) ’

■ " —

S

įikai darė ir kolekbį. kimo. Mat, aplinkybės^ 
ta ir kiti dalykai 
prie to žingsnio.

Jj... Su Juo atrasi ramii- 
. Vienas Kristaus žodis 
ąmino audringas jftro3 

To žvilgė
davo si#

PATĖRSON,N. j.

Antrą Kalėdų dĮepą pasitai
kė man atlankyti Paterson’ą. 
Svarbiaiisįu dalykų įuvo atlan

 

kyti IkAuriškį bažAčią ii* pa
garbinti . Aukščiausjbį savoje 

fcalboje drauge- su setais Vien
genčiais lietuviais. _______

Teko mat 
tersdn’o 
j§ rimtų ]*dunikW 
Visi labai gtažial ūfeilaiko baž- 
nyribje, nekalba tarp savęs, ne-** 
sįraipo, Hk-Stangi gražiais *v»>riu."

ULINTON. S. Ė.—Mrs.'F. K^Natiilis. 

žmona vieno šio miesto laikraščio lei
dėjo. motina |x*nWij gražių vaikų, btt- 
vnsi jH*sveika |ier apįe S metjis. dabjir 
jau jmštovi aiit savi> kojų. “Apie S?- 
šis luotus aš kentėjau pragariškus skau
smus ir '"jo kasdien blogyn. Uaėjo iki 
to. kad prieš apie )w>rų mėnesių iš ma- 

buvo belikę tik kaulai ir skūra. Be 
kentėjimo skausmų aš turėjatr didelę 
|>mtinę kančių, nes niano penki gražus 
vaikeliai lakstė mm^rupinti, neapsluilli- 
•. i ir veik purvini. Vaikai laivo vienas 
už. kitų nešvaresni. Vienok aš dalykų 
negalėjnn patnisyfl. nes visų laikų aš 

i ;r6lč.inn ant mlrtk^imtalo. Dažna< aš 
7 1»niwl!>.Ulll liuli niit. ’ vni.it 11^ ir i.ĮaT-iei. 

jas, l»et niekas neišėjo.-genin. Kasdien 
darėsi blogiau. Apie du mėnesiu tam 

- •-itf'iii niHlvii.is imnioivle skaitydami^ 
laikraštj aš nžėjnu skelbimų vienų vaisi- 
U), kur karui buvo aprašomu ženklai 
(ulini ligos. Mnno ligos ženklai laivo 
lygini tokie put. Nors aš mažai tetikė
jau. Imt Išsirašiau tų vaistų, kurk1 lai
vo vidurių kirmėlėm*. Ar jus nmn ti
kėsite nekilę aš pasiliuosaVnu nuo tik- 

, ij»s bhdirybftk tlinkpllsiminus apie iii- 
r' t|ų eloĮ Mnrjvntiįhl fW»r vtšų kimų, šiaip 
į pe iiplė'iivf^ų jnfįtostų įniko mntto 

svori1* veik tmshh igubino.- lhtlmr jau 
aš Mllekū šnvd~imminllW 

jsknliifmn* imti skaitliu —
gkiRstn. tnl tns knd nš kasdien tiatigtan

ai BOTAI lUteOBATOfcT £ 
84 K«tog.BWs.WIiidior> Ont.

n kas .rpntln-

DV. VADAS: Kun. Pranas Juras,
1)4 Bratlfortl St.. Lsuvreiice. Mass. 

PIRMININKAS: J. Trainavičhis. .
175 Anies Street. Montelio. Mass.’ 

VICE-l’IRMININKE: M. Blažauskaitė.
70 Fairview St.. New Britain.. (’onn. 

SEKRETORIUS: Antanas E. Kneiž.vs,
366 IV. Broadvvąy, So. Boston. Mass. 

IŽDININKAS: Antanas Vnisiaoskns.
871 Portkmd St,, Uamb’ritlgv, Mass.

I.l'HERATI.NR KOMISIJA :
Kun. K. Url>onavyčius. 50 Gtl> St., 

Solitli Boston, Mass.
Kun. V. Tašktmns. 36 St. (.rcorpe Sfc. 

Nor\y<MMl. Mass. * •
Kun. J. švagždys. 20 IVebster St., 

Montelio. M ass.
K. J. Krušiiiskas. 5!» Ton Evek St., 

Brooklyn. N. Y.
KONTROLES KOMISIJA:

Jonas Jaroša. 225 “1/ ’Strect, 
Svutli Boston. Mass.

S. l’ilkonis, 3S-5 Norfolk St.,-*—
(’ambritljjo, Mass.

A. Mičinnas. 74 Behlen St.. - • 
Now Britain. Conn.

<dW-ANO REDAKTORIUS: P. Gudas.
■ ' 366 Bros«Jway. So. Boston. Mass.
ATSTOVE J K. EED. TARYBA:

M. Blažauskaitė. 70 Fnirviev St., 
New Britain, Conn. • *

Bedievių sandariečių šlamš
tai pilni nuodų. Žmogui neap- 
šipažinusiam su vaistais yra 
pavojinga, nes dėlei nežino jin 
labai dažnai išgeria ir nuodų.
Tas pats ir su laikraščiais.: ša
linkis nuo bedieviu i! nuo jtt 
raštu. v

-* p

LIETUVIS GRABORIUB

Suteikiu Gerinusį Paskutini Patarnavimą.

Kaina pdclnamlatudn. U {visų piltu pagraluj. r*laM<»jlnn. mi Mino 
patarnavimo Ir vMU mtalinsata daiktais paa mane jmllma apatett 

$80 ir?nujočiau ui ditlellii*. o ni valkus ___ ‘2' 
ūr tnor Iii hitlų Įuiliij taip pMkhil ncpulafaloa, kaly 

' Kas tik turėjo ra manim reikalų, visi yra UčMnpl.
OFISO J« GtVEJŪMO ANTRAIS
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KAS IR KAI MITINGAVO IR 
PROTESTAVO

Pereitą ketvergą, gruodžio
29 d. Bostono lietuvių tarpe

Juozo Trušo ;iy- 
pats arba kas 1- 

e šiuo adresu: A. 
uių kaimas, i.uo- 
<kr.. LITHUANiA.

E

«
r >
r *

683 No. Main Street* T
Tel Brockton 7180 ’ *

*— 1 ~ *-

~ Lietuvis
414 Broadv/ay, So. BosionT

Artistas smuikininkas A. ŽIDANAVIČIUS sausio 9 d. š. m., 
Cyprus salėje, 40 Prospect St., Cambridge, Mass. 3 vai. po pietų 
duos koncertą. .šiame koncerte dainuos žymūs solistai ir bus 
kitokių muzikalių pajėgu. '

■ "N* . ' * • • ’

ir^-

■ 1 —-——   —r"*-**1’ i

Res. Tel. Parkway 1864-• 

Advokatas.
■ 5/

JUOZAS CTNfS

BROCKTON MASB.:’Į ‘

i .<
i -

bridge 
pietų 
yvaus 
ievia 
Rengėjai

mina, pa- 
rie gere 

na tikėji- 
s dorovę,
r jaunam 

mime.” 
Maliauskis

U NAMAI
Įtaisymais: vie- 
i*nas vienos. Ar- 
ipkiiės: A. MA- 
Kshin* Sr.. i'am 
. 4Oll»-\V. (S.7)

amiiariai. karku- 
katn’nariai. ■> >lu 
tTH ST.. SOUTH 

I S.11 i

šaukšte

DARBININKO’’ KONCER
TAS PASISEKĖ

.L . •
Programa, kaip buvo skelbta,

- , į įvairi ir turininga.
. . y ------- įvyko žymėtinas sujudimas.

-* • , ' . .__  ■ I

/ Didžiulė Municipal salė prisi- Tos dienos vakare Lietuvių 
pildė dar prieš pradėsiant “salėj” sandariečiai, kėlei- 

programą p iečiai kartu su labai dide-
' į bais lietuvių durneliais” (L.

JLontellieriai ‘nustebino ei- D. L. D.) surengė “protes- 
nes atpyškejo -šito” mitingą. Ir rinkosi pro- 

zmoniu keturiais didziousiais^sti^įi visokie beboniai, sle- 
bussfais ir keletą makabiliu.^^i^i, komunistai, sandarie-
Jie, parodė dar didesnį pasi-. I— 
šventimą negu pereitais me
tais. . ’ -

Didžiulis šv. Roko Para- 
pijokoras, p. Burke vado
vaujant atvažiavo savo lėšo
mis, be .jokio atlyginimo, ir 
išpildė dalį programo.

Programoje dalyv.avo du 
—koru: Šv. Petro parapijos 
kora|ir Šv. Boko parapijos.

Apart, koriju „programoje 
gražiai pasirodė solistės p-lės 

K M.-Blažauskąitė iš New Bri
tam, M. Česniutū, Mj „Petru
lienė ir M. Mažgalienė iš 
Montello, M. Brikaitė vietinė 

——7r *A RaudoliunuitėJiš Brigli-
- * ton.

Piano solo skambino p.
^*. Burke.. --

Smuiką šok) griežė artistas* 
p- A. Židanavičius. Jam 

•tir akompanavo p-lė O. Čiurliu- 
fe. Pastaroji akompanavo 

- . j ir p-lei M. Blažauskaitęi.
\ . T’-lė O. Gribaitę akdmpa- 

navo savo sesutei.
L. .j Stipriu baritono, balsu pa- 

sirodė p. J. - Banvs' Jam 
akomponavo.p-lū A. Piniųtė.

Grįžtant prie publikos, ne
galima praleisti nepažymė
jus, kad vienas buss’as ir ke
letą makabilių buvo iš Nor-

: ; wood’o.
Matėsi gana dalig žmonių 

iš Čambridge, Brigliton ir kL 
tij kolonijų. ?

Buvo gerb.'kun. J. Švag- 
». . ždys, kun. F. Juškaitis, kum

F. Virmauskis, kun. ‘V. K. 
Taškūnas, kun. K. Urbonavi- 
čius, lųib. F. Strakauskasi

kyklos Lietuvoj tai lašas
Be to '‘nelaisvas’

gus žino, kad tas lenkas, 
kurs paprašytų Amerikos

į valdžios įsteigti jiems mo-
tai tą į beprotnami

VERACKAIRVIŠINSKAŠ
CJETUVIATATivfnrĄ^Ay 

-• /T. ~ "
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

’ OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadvay į ’ > 

TeL S. B. 0948 *
................. ..............

pasiųstų. Bet Bagočiui ir jo 
publikai tas ne galvoj.

“Laisvieji” i neatsimena.' 
kad užpernai vasarą, kada 
Dr. Grinius su savo draugais 
buvo is Seimo išmesti, tai 
Bagočius “protesto” mitinge 
šaukė, kad taip krikščionims 
elgiantis Lietuvoj revoliuci
ja gali kilti. Jeigut Lietuvos 
ląisviečiai tada būtų .sukėlę 
sėkmingą revoliuciją, tai A- 
merikos laisvieji nebūtu sw- 
ravę tą revoliuciją palaimin
ti. Anuomet “laisvieji” ne
matė rimtos priežasties,, dej 
kurios jų -Grinius buvo iš 
Seimo išmestas, dabar jie dar 
mažiau mato, dejko jų tas pat 
Grinius iš prezidentinių rū
mų “išpravodytas.” Ir jie 
nepamatys... jie žlibiai gi
mė. Kaip šunelio balsas neis 
i dangų, taip nieko nege^ 
liuos ir žlibių protestai..-

L,. Tenbuvęs.
*■ <*
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CYPRUS
Prospect -St.

v

Pr adžia 3 v
Šiame koncm 

kiti solistai. V

“Geri rasta 
moko, patini 
sužadina ir-si 
tną, kelia žn 
vadovauja se 
dorovingame 

Prof. D

PARSIDU0 
jh> 3 šeimynas .-u 
)i:is trijų šeimyi 
J iHUUiii Squ;ir 
LINAUSKIEA' 
bt bige. Mass.

ANT RE.\i>< 
rie Įiaisyinai. 
į-atikus. 430 W 
B< )S'F< >N.

I’aieškan į» 
ventisio B<>st< 
ųie -ji žino pi 
KARSI >KAS. 
Kės paštas. T<

čiai, keleivininkai, prolen- 
kai ir panašūs gaivalai. Bu
vo užsukę ir šiaipjau žioplių, 
svyruoklių ir kitokių paka.- 
likų. Buvo vienas kitas dėl 
informacijų ir rimtas 7mo-

—7—

Šitokiai tai anti-liėtuviš- 
kai, anti-katalikiškai grupe
lei reikėjo atsakančių kalbė
tojų, o jųBostone netrūksta. 
Reikėjo užstoti nuverstą Lie
tuvos bolševikuojančią lais
vamanišką valdžią, kartu 
reikėjo iškoneveikti ir užpro- 
teshioti prieš naujai įsistei
gusia tautiškai nusistačiusią 
dabartinę valdžią. Pirmas 
kalbėtojas buvo Mirhelsonas. 
Tai labai \tsakantjs šiai pro
gą! ir šitokiai ‘‘publikai” 
kalbėtojas. .Mičhelsonas vi
sais žvilgsniais atatiko. Jis 
naujosios valdžios vyrus Va
dino pro-lenkais ir buržujais. 
O pats kalbėtojas yra vienas 
didžiausių Amerikos lietuvių 
buržujų, vienintelis lietuvis 
padaręs, ‘‘uniją” su lenkais. 
‘• Publika” šitam lietuvystės 
ir darbininkų reikalii “gynė
jui,” pasišventusiam prole
tariato “prieteliui” pritarė. 
Šitokjame svarbiame darbe 
susivienijo ir' buvusieji ne
draugai. Ivaškevičius su Ba- 
gočium ir keleivininkais ne
senai buvo dideli priešai ir 
tąsėsi po teismus. Dabar kai 
reikia užstoti nuverstus Lie
tuvos lenkintojus ir bolševi- 
kintojus, tai visi sutartinai 
kalbėjo nuo vienos estrados.

G.alop kalbėjo tos “krau- 
dės” svarbiausias kalbėtojas 

’teligentas” Bago- 
čius. Šisai tai .“kraudei” ge
riausia pakalbėjo ir geriau
sia patiko. Svarbiausias Ra
gožiaus argumentas-prieš su
kilimo vadus, tai tų vadų pa
vardes^ Plechavičių vadino 
pafrPlechovič, o Glovaeki -r- 
gospodin Glovaeki.K Tuo
tarpu pan Sliąževič, pan Če
pinskį ir-Šliomke Michelso- 
nas Bagočiui geri ir susirin
kusioji “publika” ėmė viską 
ūž gryną pinigą. Tokiai 
“pitHikai” Bagočius rodė 
baltą ir sakė, kad tai juoda 
ir “publika”, pritarė. Mat 
kalbėtojas laisvas, “publi-. 
ka” laisva/ tai kodėl laisvai 
nekalbėti* ir kodėl laisva pu- 
blika. neturėtu laisvai kalbai

DR. J.MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass.
Rboin 7—Tel. Richmond 0668 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

ŠVENTES PRALEIDUS

Vietos lietuviai ^darbiįlin
kai gruodžio mėnesy .iki Šv. 
Kalėdų turėjo nemažai prie-' 
dermių atlikti. Parapijos 
fėruose gražiai darbavosi, 
kad sutriuškinus parapijos 
skolas. Išsibaigus ferams 
prasidėjo šv. misijos, kurias 
davė gerb. Tėvai Marijonai. 
Ir misijose katalikai gražiai 
pasirodė. Kas vakarą skait
lingai lankėsi ir atliko savo 
priedermes.

Štai ir Šv. Kalėdos. Pra
leidę šventes turime ir vėl 
stoti į darbą. Dirbome gra
žiai geruose, atlikę -šv. misi
jas, stokime į eiles L. D. S. 
vajininkit. Mes gyvendami 
arčiausia prie L. D.. S. ir 
“Darbininko” sostinės; jos 
reikalai mums turi būti ar- 

>rie širdies?
S: vajuje, kuris pra- 

je-4ruodžio pirmą dieną, 
mes 4urimė prirašyti kuo- 
daugiausia darbininkų prie 
,š^ organizacijos ir surasti 
nemažai “Darbiniųkui” nau
jų skaitytojų.

Mes turniie pasirodyti na
rių skaičiumi L- D. S. orga
nizacijoje pirmoje vietoje.

Tik daugiau noro ir pasi
šventimo, o pamatysime kaip 
lengvai atsieksime tikslą ir 
gražiai pasidarbuosime savo 
brangios organizacijos labui.

Narys

Tel. Sb. Bostan 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O f šio valandas: ■

nuo 9 iki 12 ryte jr nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytasT
-J *
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Kadencijos Teleptoonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas Sd. Boston 0779-W

< 4

/

t X

vį

'‘"A. • • ,

| (GALINAUSKAS) /

414 Broadway, So.
Telephone So. Boston 2309>

1 Ofisas atdaras nuo 1O iki 12 
duo 1:45 iki 5 :’2O po piet ir 
iki 9 vakare, šventa diena pagal ra* 
eitarimę. —

Ofiso ^Telefonas Fniversity 8831-W 
Rezidencijos Tel University 8831-T

D.A.ZALETSKAS
GraboriVs ir Balsanraotojas 
448 ir 9ST CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE. MASS.

4

“Darbininkė

■ t .

V*

, kas J. Skalandis ir nemažai 
^.svietiškių inteligentų ir biz- 

; nierių.
Sekančiame 

bus'plačiaii.

___ r ; Pnpa- i* dramblio.__Amen-_. 
žino K. Sarpalj laimėtoju. . lenkiškos mokyklos, tai 

' Rfn. ^a5as. o lenkiškos mo-

S. BARUSEVICIUS .
LMvrtlkas Graborlue, batMAnoto* 
Jm, Beal Katate ir Publlc Notaras.

SQ8 W..Bn»dway ' 
South Boston. 

-Htmktendja .838 I>orghester_ATeo»

DARBININKAS
3o6 Broadteay, Boston 27, Mass

• SPORTAS

^^Į’eivito ketvergo vakare

torius sako, ka<l vi‘dyl>os 
menkai tepadaugėjo. dėlto,. 
Jjad7?pndos augštos ir visas 
pragyvenimas brangus, o al
gos palyginamai nedidelės.

OB.A.J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po piei^ 
Main St, Montello, 

(Kampas Broad Street)

VISI

I:: TNMPI-:: 
ISKAITYMELIAI 
Į NAUJA KNYGA 
| Joje telpa^ daugiau kaip 
|1QO trHmpų pasakaičių 
1 150 pusi; 45 centai

Kas nori atgaivinti ir sustip
rinti savo dvasią, pirma kitu 
sužinoti Lietuvos ir viso pa^ 
šaulio naujienas. — neatidėlio
dami užsiprenumeruok it ‘‘Ry
to” dienraštį.

“Ryto” Adresas.: Kaunas. 
Ožeškienės g-ve 3, Lithuaflia.

Prenumeratos kaina:
Pristatant Į namus metams 

.02.lt., mėnesiui 6 litai.
Siunčiant paštu metams 50 

lt., mėnesiui 5-litai. '' e
Užsieniuosp^Tietams 100 litu, 

mėnesiui 10 litu (Vokietijai. 
Latviiai ir Estijai taikomas 
Lietuve:

V
ME

Pirmlnink 
514 E.

Vice-Pirm 
95 C S

Prot Ra 
450 E.

Fin. Jlaš 
450 E.

Kasieri
611 E.

Maršai 
906

D. L.
,>m
nedėl 
meri

' • i

&

oGistynės F. Juškos su 

»«.. Sarpaliu. Prisirinko 
į gana daug lietuvių pasižiūrė

ti savo driituolių. Laiikėj^ 
sirodant. Vakaro vedėjas 
perstato lietuvių čampijoną 

ffijluįjką, km ir4šėjo su Dri 
K. Sarpallu ristis už čampi- 

_ ■ i . . vu ..juuab.L Abu i išlik u, gerai pa- 
sįrodė, kad net ir kitataučiai 
gėrėjosi ir jiedu gavo nemą 

; žai aplodismentų. Rezulta- 
* tas buvo toks: F. Juška pir

mą kartą paguldė K. Sarpa- 
,. lf į 23 minutas; o antrą kartą

^arpalis paguldę Jušką į 20 

aminučiųr Gi trečio susikibi
mo nebuvo, nes Juškai buvo 
■nŽgaiitaičspraTRlas; 7

pinskio steigtąsias lenkiškas 
mokyklas; Girdi ir Amerika 
to negina. Laisvai galvojant 
išrodo, kad taip, ^“nelais
vai'’ galvojąnt matome,- kad 
čia skirtumas toks, kaip tarp

Lietuvos 
ženklai

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra i m lomu su jais 

‘susipažinti. .Tuos galima 
vartoti kaip atvirutes, 2en.-- 
kini yra tam tikrame sąsiu
vinyje. išviso yra 40 Ženklų.

Kaina. įO centų.

“DARBININKAS”

KAIP AUGA BOSTONAS

Pereitais 1926 m. Bostonas’ 
turėjo daugiau vedybų, gimi
mų, mirimų, negu 1925 me
tais. -

’ Vedybų skaičius, • vienok, 
labai menkai tekilo. įgriū
tais metais vedybų buvo tik 
šešiomis daugiau, negu už
pernai. •’

Mirimų išviso -pernai buvo

NEPAPRASTAI ĮDOMIOS 
RIŠTYNĖS

ŠIAME KETVERGE
6 D. ŠAUSIO-JANUARY, 1927

grand Opera house

AVASHINGTON STREET

. • •

“Katalikas, kuris galčda- 
h>08 nėtemia katalikiškos 
spaudos, neturi teisestvadin- 
tis geru Bažnyčias vaiki!!” sifeNEŽBĮ

BOSTON
Pradžią 8 vai. vakaro.

; ♦.i - ■

Risis naujas li^tuxiųa-aili
pi jonas Karolis sar- 
PALIUS su airių milžinu 
NEltMcGUIRE du syhuijš 
trijų. Tą patį vakarą risis 
PAT McGILL su lijįgų čam- 
pijonu IjeltUE, žydų Čampi? 

KAPLzlNsupn- 
rinktininfc ST. STASIAK

' z K
1 ’’ .T > :jv. * "

■ ■ ‘ į*

366 W. Broadway
S. Boston, Mass.

4 •- ------- •

Cambridge, biznis ii 
pigiai ir ant lengvų

Office

D. t. K. BTUČIO DR JDS 
S ADRESAI

MASS
Zalieckas,

ay, So. Boston, Mas> 
— Povilas Rnka, 

. Boston. Mass. 
ntanas Macejunas, 
St. So. Boston.'Ma» _ 
zapas Vinkevičins. 
St.. So. Boston. Mass 

Zalieckas.
St, So. Boston. MasC 

mieras Mikallonis. 
So. Boston. Ma» 

Qo Draugija laiko w . 
rinkimu* kas pira- 

kvieno mėnesio, po n» 
ashtngton St. Bostor 

aL po piety. Ateldatr 
imo atsiveskite sn sarta 

prlemumi dra® 

draugyste 

Švėn&ausio 
Antrašai’

TeklS ASmensktenS, 
reet So. Boston. Mass. 
Boston 4^74-M. 
Zofija KėMenS. - 

St. So. Boston. Man. 
ink? — Ona SiaurienS, 

h St.. So. Boston. Mass. 
e South Boston 3422-R. 
inkė — Bronislava Clnnleo* 
St.. Rorhury. Maus.

— Onfc StanlulIutS,
Bth St.. So. Boston. Mass. 

Ona MizgiraienS. 
Inmbia R«l.. So. Boslon. Mas» 
savo susirinkimus taiko ka 

utamink? kiekvieną mčue* 
kare, pobažnytin?) gve*:»in$' 

-jos reikalais kreipkitės j pro 
raštininkę laišku ar telefone 

■St. So. Boston. Mass.

Pirm

Breckton 5112 I

DANTISTAS ,

TEL. So. Boaton 0606—W.
LIETUVYS DANTISTAS i

A. L KAPOČIUS
J 251 Broadway, So. Boston 7
< (“Keleivio” name)
t Oneo-Vai^RDoe: nuo 9 Iki 12, nas 
i itffj iki 6 Ir ntt>(5:30 Iki 9 vakare. 
vSerėdoniis nuo 9 iki 12 vai. diena 
S Suimtomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
t įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

l
t

NO EV. BL. PAŠELP 
UGU0S VALDYBOS 

ANTRAŠAI
irdeHu — M' žioba.
L Seventh St. So. Boston. Ma.<» 

phorte South Boston 3552-R. 
imdninkas— J. Petrauskas, 
ra1e St.. South Boston. Mass.. ~ 
Raštininkas — J. GHneckis.

mas PI:., South Boston. Mas» 
aštininkas — M. šeikis, 
Broadtvay. So. Boston. Mass.

rius -*• A. Naudžiūnas, 
>E. Broadtvąy. So. Boston. Moša 
kdąrys.— J. Zaikis, 
AVinfield St. Se. Boston. Mass.

ja laiko susirinkimus kas treflt 
ėidienf kiekvieno mėnesio. 2-rų va 

ndą po pietų, parapijos salėj. 492 B 
th St. So. Boėton. Masu.

Telefonas: South Boston 4768

DR.BALABANJ 
GYDYTOJAS IŠ RUSUOS I 
CHIRURGAS IR PRltl GIMDYMO

351 Dorchester Street ’ į 
So. Boston, arti Andrew Sq. i

ą Barganaiįi
SKTH ST., SO. BOSTON |

su dviem kambariais už- $ 
y ir 3 šeimynos. 2 po )>enkis A 
ariųs ir i ketiniais kam'oa- $ 
ir du namai po 1 šeimyną. 
oš atneša į metus, e

lengvoms išlygoms. - g

$450 S0UTH BOSTONE 
myrių 'medinis’ namas po 3-4-4 

įbariiis. Likusius atit lengvų >
”11 v

t

Parsiduoda y■ % 
■1

KRAUTUVE 
s apie 20 metų.

KreipkttėKpas:

UPSTIS
SOUTH BOSTON,* MASS į 

1662 arba 1373 
* ♦ - * I

>900©

i

fel. Nonvood 1508

E. V. WARABOW & GO1
I (1VRUBLIAUSKAS)

! LIETUVIS GRASOMUS 
f IR BALSAMUOTOJAS

• 1179 TCASHINGTON STREET
Norvood, Manu

•NNNI «VWVMW«9


