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KATALIKAS, KUKIS

KOMOS KATALIKŲ ŠV.

ir Lietuvą

A. L. R. K. Federacijos Skyrius

Europoj užpuolė slogos

BANDITAI KYNIJOJ SKER 
DŽIAŽMONES---------

SUAREŠTAVO ŠEŠIS 
VYSKUPUS

teisiu ir dėl kurstvmo Niką- <■ f

raguoj partijos priešingos 
Sūv. Valstijoms.

Kartu Meksikoj pastaruo
ju laiku įvairiose vietose ėmė 
kilti pasipriešinimų valdžiai. 
Prezidentas Calles išleido 
pareiškimą, kujkaltina Mek
sikos episkopatą kurstyme 
prie sukilimų.- Valdžia tvir
tina^ LadūšIokurstymodL

ItSIŽADA TIKYBOS DĖL į 
----- -------PTNTGŲ .-------X—

DĖL DANCIGO KORIDO 
KIAUS

bos apie koridų*aus panaiki
nimą geruoju tūri eiti nie
kais.

Toliau yra spėjama, kad 
lenkų ministeris savo kalbą 
taikė ne tiek Berlinui. kiek 
Paryžiui. Kadangi Franci- 
ja ima vis taikiau atsinešti Į 
Vokietiją, tai Lenkija susi
rūpino ir bijo, kad dėl drau
gingumo su Vokietija Fran-

Jeruzolimas modernizuojasi. Ten statoma nauju namą sale tą namą, kurie stovi nuo Kris
taus Įsuką. čia parodomas paveikslas imtas nnj) Dovydo bokšto. * ’ " ’ŪTJ

Visi Ųetuviai, kuriem tik rūpi gaut teisingos žinios apie perversmą Lietuvoje,* at 
eikite į šias prakalbas-i r išgirsite: — ____ , k ____________________ _
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ncvoj pirmoje sausio mene
sio savaitėje sjrgo.3,000 žino 
nių. Miršta daugiausia se
klesnieji. r.-

dojis daiktas fieise jęs, IfešTre- 
voliucijdnierių - maištininkų 
tepasi rodę nedaugiau, kaip 
1,000.

Kaikurie pranešimai skel
bė, kad vyskupas Diąz, Mek
sikos episkopato sekretorius 
esąs valdžios-suimtas. Kitas 
pranešimae skelbia, būk apie 
jo buveinę niekas nežinąs.

Meksiko-valdžia suareštv- 
dino’vyskupą Diazą ir kitus 
penkis vyskupus.

Šventasis Tėvas savo sek- X" ,
retoriiu kardinolui Gasparri 
liepė sekti įvykius Meksikoj 
ir jam pranešinėti. Apie su
areštuotus vyskupus pilnų 
žinių-dar nėra-. Teipgi nėra 
pinų žinių apie katalikų ta
riamus sukilimus Meksikoj.

pertraukti diplomatinius 
sius su Meksikos valdžia. Bet 
Washingtono valdžia nepa- 
krypo prie to. Dabar, vie
nok, dalybai ėmė painiotis ir 
Dėdė Šamas labai rūpestin
gai tėmija Meksikos padėtį. 
Dėdė Šamas pykstasi su 
Meksika dėl varžymų Meksi
koj Su v. Valstijų kapitalistų

c Rumunijos karalienė laik
raščių korespondentams pa
reiškė,- kad ji rašysianti pa
sakas. Ji sakė rumunų tau
tos pasakas išvelianti į ang
lišką kalbą. Tuomi Ameri
kos ir apskritai angliškai 
kalbantį pasauli’ supažindy- 
sianti su rumunų kaimiečių 
gyvenimu ir jų dvasia.

■Delko nuvertė socialistų valdžią ?
Ko verti bolševikų, sandariečių ir socialistų protestai ? - • , .
Kas per vieni-yra ‘‘fašistai.” kurie taip “žiauriai smaugia darbininkus?” 
Kas Lietuvoje priperejų lenkiškų mokyklų? .
Kas išžudė tūkstančius nekaltų darbininką ? ir daug kitokių klausimų.

A VISIEM’DYKAT . . . Kviečia RENGIMĄ

ei j a neatsižadėti^Lenk i j os.
Dėl koridoriaus panaikini

mo į Varšuvą valiavo Kunt- 
ze, Katalikų Cefitro organo 
redaktorius. Varšuvoj jis

Jau pusė metų praėjo, kai 
Meksikoj santikiai • trūko 
tarp valdžios ir Bažnyčios. 
Dėl šitokios padėties santi
kiai tarp Bažnyčios ir laisva
maniškos valdžios blogėjo.

Suv. Valstijų katalikai ra- 
<įno ^Vasbingtimor valdžią-

BERLIN. — Lenkijos už
sienio reikalų ministeris Za- 
lieski savo prakalboj sąkytoj 
Varšuvoj palietė Vokietiją 
ir prikišo jos valdžiai varv
iną Tautų Lygoj propagan
dos už panaikinimą Daitcigo 
koridoriaus. Ministeris pa
reiškė, kad Lenkija nei ko
ridoriaus, nei Silezijos neuž
leis nei pėdos.

Yra spėjama, kad apie ko
ridoriaus panaikinimą, buvo 
neoficijalių kalbų ir pasita
rimų. Tuomi išeitų, kad 
Lenkija aiškiąLpuo to nusl-jkvridoriatis 
leidimo nusi

ŽUDO UŽ SUKTYBĘ
KUSNICK, Rusija.—Val

džios Banko f susektasepfvni. 
valdininkai suktybėje. Jų 
pra^jkaltimas tas. kad jie ne
teisėti! būdu skolino banko 
pinigus privatiniems biznie
riams. Už tai tapo pasmerk
ti miridp.

Pirmieji perversmo įspūdžiai jau praūžė. Dabar tik 
kalbama apie Seimo likimą ir apie naujos vyriausybės.pa
dėtį. Manau, kad ir “Darbininko'’ skaitytojius einama
sis Lietuvoj momentas įdomus, tad trumpai paduodu tai, 
kaip apie politiką kalbama.

• — Kurį laiką .eina gandai, kad dabartinė pozicija,ve
da derybas su liaudininkais, bet ministeris pirmininkas 

-'tuos gandus užginčijo.
— Iš kitų šaltinių teiika sužinoti, kad liaudininkai pa7 

siryžę kreiptis į valdžios frakcijas su eile reikalavimų, ku
liuos patenkinus liaudininkai užimsią neitralę poziciją.

Bet, kiek įrirdėt, valdžios frakcijos didelių nusileidi
mu nemano daryti juodei liaudininkams ir be to teks už- 
imti neitralę poziciją.

:— Seimo likimas priklausysiąs nuo susitarimo su liau
dininkais. Jeigir susitarimas neįvyksiąs, tai Seimas bus 
paleistas atostogoms nerybotam laikui.

Kiti gandai sako, kad darbas Seime eis ir paleidimas 
nenumatomas.-

Iš tų dviejų^ viens kitai priešingų, nuomonių matosi, 
kad galutino nusistatymo Seimo klausimu dar nėra,

‘ — Politinėse sferose kalbama, kad Seimo atostogų
metu, jo prezidiumas tęstų savo darbą. Tuomet prezidiu
mas įgautų didelės politinės reikšmės.

Bet galutinai Seimo likimas paaiškės už kokios sa
vaitės. - , . .

— Krikščionių demokratų pozicija nepasikeitė. Į tau
tininkų valdžią jie įėjo be jokių sąlygų ir naujam kabine
tui tolimesniam jo darbe pažadėjo parlamentarę paramą.

Krašte ūpas geras. Ūkininkai politika tik tiek inte
resuojas, kiek tas liečia žemės mokesnius. Bolševikams ir 

. social-demokratains liūdna, nes jų valdžion niekas ne
kviečia. - ;

Visoje vakaru Europoje 
influenza smarkiai -plečiasi: 
Šveicariją ir Francrja yra la
biausia paliestos. Anglija. 
Belgija, ITolandijrf Vokieti
ja, Danija ir Ispanija teip-1 
gį influenzos yra vargina
mos. / Šveicarijoj, Bazelio 
mieste, per pastaraja gruo
džio mėnesio savaitę «irgo in- 
fluenza 5,000 žmonių, o Gc-

REIKALAUS PAGERINIMO y TOKIA, B. C. — Žve-
I IIILADELPHIA, Pa. laivas jūrėj nuskendo ir su 

Wąist.& Dress^l^-s' imi- jno ?uvo 8 ^ejaį Jie žuvo, 
jos kontraktas baigsis yas 15 laivu iižbloškė
d. Tai unija pastatys naujus anf. saJos jr SU(]aužė. 
reikalavimus. Reikalaus pen-t _a______
kiir dienų savaitės darbo, pil- KIEK GYVENTOJŲ KYNI- 
no pripažinimo kolektyvių jog SOSTINĖJ
denbų ir pusantn^ūntev-L Kynijos sostinėj,
ties irz viršlaikį. vietos policijos žiniomis gv

Toji unija turi 5.000 narių, ventojų yra 913.000. IŠ jr 
Ji yra Amerikos Darbo Fe- |rvs d<*simtadalės -ten 
deracijos nare ir toji organi- vietoj gimę. Kiti visi yra at 
zacija keniia jos reikalą vi- keliavę iš provincijų apsigv 
mus. _ . |venti.

APO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS 

’ENKTADIENIS.Nr4 —

su valdžios ir 'visuomenės 
atstovais. Vokiečiai siūlė už 
koridorių laisvę Raudotis Vi- 
sla ir kaikuriuosĮfinansinius 
palengvinimus. Toliau žadė
ję lenkams duoti Įiuosas tan
kus Lietuvoje, kuri jų įsiti
kinimu negalėsianti- išlikti 
neprigulminga. 3

• J v •_
Organizacija JOPan-Euro- 

pean.JJnion teipafertipi^sį

ko, kad koridorius esąs pavo
jumi Europos taikai. Tos li
nijos narys Lednicki buvo 
Lietuvoje, Kaune, prieš įvy
kimą ten revoliucijos. Sako
ma, kad jo atsilankymas Lie
tuvon buvęsksužinoti’' Lietu- 
vps nusistatymą apie tai. 
kaip Lietuva kooperuotų at
lyginime Lenkijos už panai
kinimą Lenkijos korido
riaus.

UŽMUŠTA 21 ŽMOGUS
Meksikoj, Cocula mieste, 

katalikai susikovė su val
džios kariuomene. Užmušta 
21 žmogus, sužeista 10. Ko
va kilo dėlto, k.-vl valdžia no
rėjo pastoti kelią procesijai.

t • r—-
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KĄIPSępUUSTAĮ
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BARB IHINK AS J

GiaįUODžIO 17 D. MARIAM 

POLĖJ
Irakas būtų galėjęs tikėti, 

ad tą -dieną, kada visi ron- 
i Švęsti d-ro K. Griniaus

t 4

kad tą dieną, kada visi ren
• > A K S . -

t
jubitfe|j^'vieni — kaip prezi- 

21 d^ėto>'ir savo 'partijos žmo
gaus. -kfti kaip visiuunėjĮės 
veikėjo ir lietuvio kultūri- 

— ninko, būtą iTyknyi tokia 
valdžios atmaina. Buvusių 
Lietuvos valdovu ga rites d iv- 
na virto .juoda jib nupuolimo 
•diena. Iš karto Mariampo- 
Ifii buvo nieko nežinoiąa anie 
sostines įvykius. Mokslo’i- 
slaigos rengėsi minėti d-ro 
K-Griuiųus jubiliejų, tik ne 
visos. išskyjitsiMokyt Semi- 
pariją, suspėjo. Apie 2 vai.

• . jbp-'tivs Maj iampale atskri

dę aeroplanas ir išmetė dau
gybę atsišaukimų., kuriuos 
beregint žmonės išgrobstė-ir 
••jjrisus kampus išsinešiojo. 
Jjrasidejo sujudimas. Apie 
^val. p. p. išlipdyti skellri- 
mai, kad Mariampolės karo 
komendanto. . kuriuo buvo 
Pakirtas judkj Jęįtį. Ųiomia- 
nas; Įsakymu Mariampolės, 
Vilka visk i < ► TFKaktnTtpskri - 
tyse anio tos dienoj 3 vali p. 
p.Įvedamas karo stovis. Žmo- 

—nes būreliais tik' vaikščioja, 
gžifido vieni nuo kitų Įvai- 
riausias žinias ir gandus. Va- 
kių-pp mieste; prasideda areš- 

— iąiiir pasirodo mieste raitelių 
Kfixyg ų- keliasdešimt’, pėsti*- 
ninku, • kurie eina , sargybą. 
Areštuota. daugiausia buvu- 
s|eji. ,}yofesininkai, kurių 
tirpė yra ir keletas mokiniu, 
kgip «Zutauskas valst ginma- 

Y4jos mok., P. Kve.tinskas 4- *■ 7 ,i
Mokyt. ŠernrnaiTjos I kurso 
ntokinys ir k., iš viso mokinių 
apie 5. Išsirodo, i r mokinių.

~tafpe esama Imlševikų. Areš-

ar

H

I

fe-
X

<■ v .

SUVAIDINO “AV. ąloyzo 
PAŠAUKIMAS”

MARLiMPOLĖ. Pirmą 
kurt šis-veikalas Mariampu- 
lėje buvo suvaidintas 5. m. 
gruodžio 8 d. per Mariamp. 
eueliai istjninkų būrelio šven-: 
te miniut-šv^ AJovzttiMikak- 
Uįves. kąr jo-pašižiūrėtii*bu- 

rį>tkitsj įribteii,miesto 
sąlė žiūroni. Jų tarpe 

būv/i .E E; abū Arkivysku
pai — J. Matulevičius ir Pr. 
|<aręVicius. prof. Pr. Bueys 
ir daug kitiukunigų. mokyto
jų. valdininkų ir mokinių. 
Antrą kart tas pats veikalas 
buvo suvaidintas š. m. gruor 
džio 19 d. miesto sodo salėje. 
Vaidino kuri. Mari jonų gim
nazijos mokiniai, režisavo 
kun. VI. Mažon'as. Pertrau
kų metu grojo tos pat gimna
zijos mttkinių dūdų orkes
tras. Ir vėl žmonės gavo pa
sigrožėti gražiu veikalu ir iš
sinešti gražių, kilnių jausmų.'

Ant. Pattlinl.'-š

PLĖŠIKAI PLENTUOSE

2 sūmus^'į vietą.. Tada poL
pad. p. *. ŽSkibarka smarkiai 

- VABALNINKĄ^, swšttk° prieš tuosipiliečius:
Ar jūs irodyšit, kas jį nušo

vė. ar atsakysite, kad aš dak
tarą išreikalausiu ’ Taip 
piliečius išgazdinus niekas 
nebedrįso daugiau kalbėti. 
-Lavoną palaidojo, viskas jau 
buvo tvarkoje, tik žmonių 
kalbos nesįmažino, kad jisy- 
ra nušautas. Tatai smarkiai 
jiaveikė į žmogžudį ir jis pats 
pasidavė Kelmės policijai, 
pareikšdamas nušovęs Leikų 
per neatsargumą netyčiomis 
dvii‘jų žingsiHijTltstume. 24 
d. lapkr. atvykus Į vietą pa
čiam Kelmės policijos virši
ninkui. išnaujo pradėjus 
rimtai kvotą ir išbandžius 
šautuvą (iš kurio buvo nu- 
šautas) dviejų metrų atstu
me i'r.20 metrų: paaiškėjo vi
sas žmogžudystės darbas.By- 
la perduota tardytojui.

4 *

prieš karinni laikų Čia įsikū
rė ir naudingai dirbo varto
tojui b-yė. Karo suvargin- 
ta% ačiū sumaniam jos vedi
mui, nežuvo ir veikia, kaip 
veikusi. Tik kai kurie su- 
kairėję narjai nebesutilpda
mi dėl savo pasaulėžiūros, 
atsiskyrė nuo daugumo ir i- 
steigė naują savo kooĮieraty:- 
xu_pai‘duotuvę; ve^ti ją pa- 
kvietė kaž kokį Grabauską, 
kurs pasižymėjo agituoda
mas apylinkėje už socialis
tus: liaudininkus ir social
demokratus, juodfndamas. 
katalikus, ypač kunigus. 
Darbininkams piršo bolševi
kų rojų, žadėdamas lengvą 
darbą, dideles algas. Šis nu
skriaustųjų ir skurdą ken-, 
čiančiųjų užtarėjas ir yadas 
sugriebęs minėtos naujosios 
parduotuvės ir profsojuzi- 
ninkų pinigus išdūmė nežinia 
kur. Policija, padariusi kra
tą.. susekė, kad Grabauskui 
SSSR, atstovybės leista išva
žiuoti Rusijon, štai saldžių 
žodelių karti tikkmybė!

•Lapkričio mėn. 29 d. apie 
1$ vai. {įlente Šiauliai—Jo
nis aistumo'14 kilometrų 
nuo Šiaulių, du nežinomi re
volveriais ginkluoti plėšikai 
užpuolė ant pil. Mickaus 
Jurgio, gyv. Noreikų km., 
Meškučių vai. ir atėmę nuo 
jo piniginę su SG litais pini
gų ir dokumentais pasislėpė.

"T

LUKŠIAI (šakių apskr.) 
yra miestelis ant Siesarties 
kranto, Karo metu liko ne
išgriautas, tik aĮnJaužyta 
bažnyčia atremontuota kun. 
Stanaičio rūpesniu. .Draugi
jos ga lioja gerai, ypač “Ži
burio” — turi arbatinę, skai
tyklą, seneliams prieglaudą.. 
Ūkininkai susibūrę į Ūk. 
Sąjungą, turi pieninę krau
tuvę. Pavasarininkai nuolat 
žengia vakarus, daro susirin
kimus. ‘ Ir gražu, ir gera.

KERŠIJA

• KLIŠIAI (Panemunėlio 
vai.). Čia nepersenai pil. J. 
Mikolaitis rado kumelę po 
nakties pripančiotą prie spy
gliuotos tvoros. Paaiškėjo 
kad tūlas pil. valstietis liau
dininkas taip padarė iš kers- «
to.
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tvotieji daugia^isiii yra tie 
pfftyš, kuine š. m. gruodžio 
8ni. miesto sodo salėje auti-j 
fašistiniame mitinge biau- 
riąusiais žodžiais plūdo kata
likus ir patriotus, vadindami

• J«DS juodašimčiais, buter- 
' bjpdininkais., šunyčiais, l a
šėtais ir kitais “gražiais”

. ę£eliaiš.\
Sutemus susisiekimas ma- 

išfra, miestas tuštėja, tik kur- 
aikšTrcrpr- sTrmKtttt- 

Tik vėlokai Vakari* gau- 
‘R\to” ekstra telegrama 
elia didelio įspūdžio ir 

____ eša apie tiktą dalykų 
Kaune. Viskay pra- 

- €jorainiai, jokių kruvinų sti-

F. 
r 
T-l 
I■

PLĖŠIA BAŽNYČIAS, s ' -- -*». * i . 'y; į;

JURBARKAS. Lapkri
čio 18 kaž koks piktadarys 
naktį patekęs bažnyčion at
rakite cimboriją. išėmė kup- 
ką išardė išsukinėjo ir palilm 
pamestą ten pat. ‘Altoriaus?- 
kryžius taip pat sulanksty
tas, I n* t paliktas ant altoriaus 
bestovįs. Atsukta ir mons
trancijos vieta, bet mon
strancijos nebuvo. Iš bažny
čios nieko neišnešta, tiktai 
kupkos viršelis padėtas ant 
suolelio pasienyje moterų 
pusėje lies ląngu. prie kurioj 
pristatytos kopėčios, {laimtos- 

Ldiųgo langelis

-sirgimų nė iŠ vienos pusės 
neįvykti. »•——s

Ęytojaus (liepą, t. y. gnio- 
dži^lSd .. viskas eina iroroia- į 
lineliu s vėžėmis, jiors ix> 
mSestą slankioją daugybė į- 
vairiausiu gimdų. Laikraščiu * • r • .v
jokių negaunama iš Kauno— 

į , bei dienraščių nei savaitra
ščiu. Traukiama galutinių ir 

_ tikini žinių iš Kauno. Vaka- 
išleidžiama nauja “šalti- 

IHD” ekstra tėiėgrama. kur 
|&Ibiania apie Įvykius. Kau- 
hė, naują Miništerių Kabi- 

ir laikinosios KaroVal- 
of atsišaukimą Į visuome

nę Viešose vietose iškabi na,- 
DM skelbimai apie prezidento 

, d-ro K. Griniaus atsistal vdi- 
ftiiną,' senojo (p. M. STėžcvi- 
židus ) M misterių -Kabineto

j^d>ažjj\:čms; ______
•atTIanis. iš~Talik'o y>nšūs Taiąm 
kitos kopėčios ties tuo pačiu 
langu. Netvarką bažnyčioje 
|>asteliėjo, žak rast i jonas atė
jės G vai. bažnvčion. Duota 
žinia teismo tardytojui, kurs 
su policijos pagalba apžiūrė
jęs nuotykio vietą sustatė 
protokolą ir veda stropu tar- 
d\ wia.

• * «

Tą patį vakarą rasta atra
kintos duryj; rusų cerkvėje ir 
tenai išdaužyti paveikslai, 
kai kurie suraižyti, taurė su 
komunija iškelta iš vietos ir 
žiūrinėta, liet nieko nepavog
ta.

Abiejuosųat vėjuose žymus 
noras padaryti šventenybių 
išniekinimą. * . • • ■ -

ŽMOGŽUDYSTĖ
KUŠKIŲ kaime, Kelmės 

valsčiuje..atsitiko ši žmogžu
dystė. Wme kaime prie pat 
plento gyveno kalvis pil. 
Leikus 30 metų amž. su žmo
na ir dvejetu vaikų. Pas Lei
kų gyveno J). Vaišnoras' ko
kių 25 metų amžiaus vaiki
nas. kuris nieko, neturėjo ir 
jokio gero dariai nedrrboj 
Antrame namo gale gyvino 
dar atskira" "šeimyna.- IX 
Vaišnoras susidraugavo su 
Leikaus žmona ir priėjo iš
vados,' kad reikia Leikaus 
nusikratyti.

Iš 19 į 20 naktį lapkričio 
Lmėn. Vaišnoras, žinodamas, 
^ad tą nakti Leikus eis kiš
kių saugoti Į rugius, paėmęs 
kitą medžioklės šautuvą. išė> 
jo anksčiau. Sulaukęs geros, 
progos pusę 12 v.'naktį iš 20 
metrų‘atstumo nušovė minė
tą Leikų. Tai atsitiko tino 
jii gyvenamo namo apie'390 
metru atstumo. Rytojaus 
dieną atvykęs Kelmės nuov. 
policijos padėjėjas p. Jški- 
barka su f'eičeriumi p’ Ma-

ĮŠVENTINO

GIŽAI (Vilkaviškio aps.)
Š. m. gruodžio mėn. 12 d. J. 
E. Vilkaviškio vyskupas A. 
Karosas įšventė į subdijaka- 
nus Pr. Aušiūrą, Vac. Balsį. 
Vinc. Bl izgi, Perf. Buroką, 
Just. Dabrilą.- Jon. Grigaitį, 
JoųčPalukaitį, Jon. Rūgi h- 
Petrą Žilinską.

SUDEGINO

ALKSNĖNAI (Vilkaviš
kio apskrities). Račkauskas 

juokaudamas sudegino 
Būundzoš pūtį su linais. Dai
lūs juokai.

riame pažymėjo. kiūTvelioms 
pats nusišovė (nes taip sakė 
velioiiies žmona. minėtas 
Vaišnoras ir jų giminės') ir 
liūdo laido!ie, Vienam kitam 
pil. išsitarus, kad jis pats ne
galėjęs nusišauti, nes šratai 
išsiskyrę labai plačiai. o jei 
pats būtų šovęsj tai šratai bu-

VAGIA

GYLIšKlAI (šakių ap.). 
Šioje apylinkėje priviso 
smulkių vagišių, kurie vagia 
antis, arklių uodegas, lentas 
ir malkas, —iur būt “nami
nėj” varyti. O tokių fabri
kų čia vra nemaža.

TAS SILPNAS, NUVARGĘS 
IR NUSILPĘS JAUSMAS 

RYTMEČIAIS
Pirmutinis ženklas nusilpnėjimo jėgų 

ir praradimas energijos yra jautimas 
nuovargio. pajautimas silpnumo atsikė
lus tuojau iš ryto ir stoka energijos ir 
ambicijos. Amonės‘tokiame stovyje pa
prastai turi trulielio su sekamomis li
gotam: kenčia nuo prasto apetito. nėr 
v i rš k i n a m ų v i d tiriu, praradimas sv:Tr~ 
muo, nusilpnėjimo inkstų ir kėjienų. 
pūslės neveikimo silpnų nervų, kartumo 
skilvyje arba žarnose. galvos skaudėji
mo. svaigulio. koktumo, turi nemalonų 
kvapsni 'burnoje, apsivėlus) liežuvi ir 
panašius nesmagumus.

Nllga-Tolie yra puikios gyduolės su
teikiančios sveikatų, stiprumų ir ener
gijos budavotojas. nes tūkstančiai vyrų 
ir moterų žino tai. kurie vartoja jas. 
sios gyduolės jiadaro turtingų, raudonų 
kraujų, sustiprina nervus ir raumenis, 
taipgi sustiprina ir atšviežina visus ku
lto organus labai atsakančiai.
Tone yra puikiausios gyduolės žinomos 
kaipo pajaisaučios a]ietitų ir 
kimų i pirfuos klesos stovį. Vaistinin\pi 
pardavinėja jas ir jei neužgaiiėtlina 
grąžina pinigus. Bajidykit buteli ir jter- 
sitikrinkit. Neimkite imitacijų — tik
tai nusipirkite tikras Nuga-Tone.

J‘Brangink it laiką: kiek
viena miliutą — siūlė mūsų

ŠIS-TAS

NAUMIESTIS. Šiais me
tais mus du kartu aplankė 
gabi artistė, p-lė Rymaitė su 
savo draugais.’ Pamilo šią 
trupę Nauffiiestiečiai ir .rin
kosi skaitlingai. Paskutiniu 
kartu vaidinta “Flavija Te-

galo gražiai atliktas. P-lė O. 
Rymaitė važinėdama po pro
vinciją atlieka tikrai gražų, 
kultūringą darbą.

Y fa pas muš ir 
darbas, 
profesinė 
sąjunga.
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DIRBK TO,’ ‘RYT£ 
GAUSI NEMOKAMAI

• - - •
Surask dešimt metįuių pre

numeratorių, vieną “Ryto” eg- ' 
zemplioriu gausi per ištisus 
metus dovanai. . •

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3, Litliuania.

Prenumeratos kaina:
Pristatant į namus metams 

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

lt., mėnesiui 5 litai.
Užsieniuose metams 100 litų, 

mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas).

Duosiu litą, duosiu kitą, 
Kad sau “Rytą” išrašytų 
Motinėlė, tėvužėlis 
Ir jauniausias brolužėlis, 
O mergužėlei radastai, 
Kad mintis manas suprastų 
Ir, kaip ašei, kad mąstytų,—

• Išrašysiu pats jai “Rytą!” 
“Ryto” Redakcija ir Admi

nistracija Kaune Ožeškienės gt.
' 3 Nr.. Litliuania.

Prenumeratos kaina:
Pristatant į namus metams 

62 lit., mėn. 6 lit.
Siunčiant paštu metams 50 

lit.. mėn. 5 lit.
Užsieniuose metams 100 litų, 

mėnesiui *10 litų (Vokietijai, 
Estijai ir Latvijai taikomas 

- Lietuvos Tarifas)-------- -----------

I

iu.

>vkwau«.
KUiU* aprftpaimį ir pe- 
aėjiou yra dalykai tyras 
••arkos Mmyaal ir įšalai 
ir sos JasSuat, kad tai 
yn dalykas, mos 
rime retuliarUkals Isiko- 
larpials steirsi Ir laisvai 
perpiidtolL

k
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Atimant Nuo Krūtų

Alteluai kalliaut. kūdiki lino krūtų 
reikia atimti tarp devinto ir keturiolik
to mėnesio. O įiekurios sulygęs gali pri
versi! ifar anksčiau. l’Avyzdžiui. išsen
ka motinos pienas. Arba vėl, oras gali, 
iurėii ant laiko įtakos. Nėra patartina 
utjunkti karštame ore, jei nėra svar
bios priežastii's.

• Aijuiikti reikia pamažu. Tada kūdi
kis lengviau prisitaiko prie kito- mais- 

ilima įirotarpiais krekerių arba
košelės. Tas prigelbsti junkimui . At
mink, vieno. kad kūdikis dar negali pil
nai suvirškinti krekmolinio maisto be 
lS-i’o mėnesių. Todėl reikia tokio 
tm.isio vvngti. Bulvės., pupos ir panašus 
maišiai turi daug krekmolo ir reikia 
vengti jo davimų.

Pradėjus junkiinų'pataitina pasitarti 
su gydytoju. Jis žino, kuris maistas ui
to kūdikiui geresnis ir pasakys jums.

Brendimo laikas mergaitės gyvenime 
pastato kiekvienų motinų aut nervų. 
Tai ru|H‘stingiausias laikas mergaitės 
gyvenime. Tai laikas, kada visos jos pa- 
žvalgos yra keistame stovy, kurios pa- 
liniia.s gludi, fiziologijoje.' Tai laikas ka- 
da jos sveikata turi rnpėti. Jos. sveika- 

!•:( šianiv'ir.ike•ypatingai priklauKi fito- 
linos rūpesčiui. Kiekviena motinai turi 
rūpintis ir stiprylie pirm laiko kad ji 
galėtų lengvai jiereitT šitų laikų.

Tinka jis netik kūdikiui, bet yra ge
riausias maistas ne<la|>euėtain vaikui. 
Sttlietini eksĮH.Timentai daryti tarjie 
mokyklos vaikų parodė, kad vgtikai |>e- 
nėti su Eagle Pienu viikitiniškųj^ig: 
7 svarus daugiau svorinUję^Ų paj*ra 
pienu itenimieji. Sek savo vaikų 
tižiai. Ihr^mri pasverk. 
iiedai<enėta 
žai. JaijjMun vaikui reikia duoti du 
šaukštu Eagle Pieno kasdiena atiniežto 
su trimi čvertimi puodelio šalto van= 
dens. Duok paryčiais arba |x> pietų. 
Senesni vaikai dažnai jį labiau mėgsta 
su ginger aje. vaisių sunkomis, arba su
plaktu kiaušiniu.

.Skaityk Atydžiai šiuos Straipsnius... 
has Suraitė ir Pasidėk Ateičiai

BOSTON’O DRAOGIJy 
VALDYBy ADRESAI'

X
:ltv-

Atmink. kati 
vaikas visados sveria ina- 

i vaikui reikia

Mickevičius,

gyvenimo - audekle."’ (RfčhM “Drąsos geriausia dalis— 
ar&)) - 'atsargumas.” (Šekspyras)

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

* So. Boston, Mass. 
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

225 L Street. Sotu h Boston, Mass. 
Vice-l'inninrukas — L. švagždys,

Ui Bųvven Si., South Boston. Mass. 
Prot. Raštininkas — V.

405 Tliird St., South Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas — M. šeikis,

306 \V. Broavlvvay, So. Boston., Mass. . 
Iždininkas — V. Balutis,

36 Mercer Street. So. Boston, Mass. 
Maršalka — 1’. Laučka,

303 Fifth Street. South Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrų 

nędėidienį kiekvieno mėnesio 2-nj 
vai. im» pietų. Parapijos Salėj. Septin
ta Gatvė, South Boston. Mass. -

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
' VALDYBOS ANTRAŠAI 

Pirmininkus — Jonas Adomavičius.
2S<> ,E Street. Soutli Boston. Mass. 

Vice-Pirniininkas — Povilas Ruka.
!V> C Street. Sotu h Boston. Mass, 

Pr<»t. Raštininkas — Ant. Macejunas.
450 E. Seventh S.t.. So. Boston. Mass. 

Pili. Raštininkas — Pranas Tuleikis.
127 Boxven St.. So. Boston. Mass. 

Kasierius — Andrius Zalieckas. 
' 611 E. Fifth St.. So. IbistiHi, Mass. 
Maršalka- — Kaz. Mikailionis.

!Wh> E. Rroaihvay. So? Boston. Mass. 
1>. 1.. K. Keistučio Draugija laiko savo- 

'į Vmtfsinitts susirinkimus knx prnnsj

»

T EI jus negalit penėti savo 
krūtimis kūdikį, pasirinkit 

maistą kuris butu maistingas ir 
lengvai virškinamas, kaip geros 
motinos pienas. Duok savo 
kūdikiui Borden’s Eagle Brand 

- J -— ed P i e n ą, ger i a usį ma i 
stą dėl dėl kūdikių—jis buvo 
vartojamas per paskutinius še
šiasdešimtis devynis metus šim
tų tūkstančių moterų.

- Jei Jas prisiusite mums šit« paskelbimu 
•u Justj vardu Ir adretti. arba priminsite 
mums atvirute, mes pasiusime Jums, 
dykai, pamokinimų Jnsų kalboje kaip — 
penėti Jūsų kūdiki: taipgi vaikų knygutę 
Ir kitokios įdomios literatūros. Parsiduoda 
visose vaistinėse Ir grosernese.

THE BORDEN COMPAfNY 
Bordcn Bldg., Ncw York, N. Y.

luilčldienį kiekvieno mėnesio, |»» nu
meriu 694 \Vasliington St.. Boston-. 
M:i-s.. 1 :;m vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savitu 
daugiau naujų narių prie musų <lrait- 
gijos prirašyti.

Lietuvos Duktern Draugystes 
Po Globa Motinos švenčiausio? 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmensktenfi,

98 G Street, So. Boston. Masa. 
Tel. South Boston 4474-M.

Vice-Piran — Zofija Kėšienė, 
^.59 Gatės St. So. Boston, Maa& 
Ph>t Raštininkė — Ona Siaurienė, 

443 E. 7th-St.. -So. Bostęn, Mass. 
Telephone Sotith Boston 34Ž24U •f 

1n. Rtfštininkė — Bronislava CiunlenS, 
29 Gonid St. W. Roxbury. Mass.

Iždininkė — Ona Stanluilutė,
105 W. Gth St., So. Boston, Mass. 

Trarkdarė — Ona Mizgirtrienė.
1512 Colnmbia R d.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laito kas 
anrr$ utnrninkį kiekvieną mėnesi* 

vakare, pobainytinėj svetainėj. 
Visais dr-Jcr reikalais kreipkitės | pro- 

tokdlų raštininkę laišku ar telefonu. 
FTfth St.. So. Boston. Masa.

SV. JONO EV. BL. PAĖELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS . 

ANTRASAI ‘5
Pirmininkas — M. Žiobs.

539 E. Seventh St, So. Boston, Masu. 
Telephone South Bostbh KS2-R.' 

Vicr-Pltiuinlnkas — J. Petrauskas.
17 Vale St., South Boston. Mass. 

Prot Raštininkas — J. OHneckis.
R Thomas Pk., South Bnstoa. Maaa. 

Fin. Raštininkas — M. Aetkis,
3«lrt Rr»»:td«a.v. S«». Boston. Mass. 

Kaslerlus — A. >*aqdtiunaa.
885 K. Rmadway. So. Boston, Maw> 

Tvarkdarys — 1. Zaikls.
l 7 IVinfleld St.. So. Boston, Masu. 
Draugija laiko susirinkimus kas trefla 

ncdčldlenj kiekvieno mėnesio, 2-ra va- 
landa po pietų, parapijos salėj, 4H2 ■> 

K Seventh 8C, So. Boatou, Maa&

negražus
Nesenai susikūlė 
neva darbininku 

Valdyboje trys žy
dai ir ne bile koki: žydu liau
dies banko direktorius, žvdu 
realinės gimnazijos mokyto
jas ir trečias taip pat buržu
jiškas žydas. Bendro jie su 
darbininkais turi įiedailg. bet 
su Maskvos Lenino sekėjais 
— labai daug.

Čia parodomas 11 metu am- 
žiaus indijoĄukas, kuts gydo 
žmones ranku padėjimu. Ro 
chesteryje, N. Y. jam atsilan-

»■ C-

PĖR-LĖTAI SLIAUŽIAMA

VEISIEJAI. Aplink Vei
siejus pilna akmenų laukuo
se. I>et iniestelitt gatvės skęs 
ui purvyne. Po karo mieste
lis atsistatė ir dabar atrodo 
gražiai. Kalbama, apie elek
tros įrengimą, apie g; 
malūną. Kalbąma. liet per kad tas indijonukas kitus “be- 
ilgai, dirbama, kaip ne sau. gydydamas” pats apalpo.

’ V^l

arinį kins lengvatikių tiek atsirado,

GERI GIESMININKAI

S K AISG4 R LAI ( Sintau
tų vai.), šio kaimo jauninus 
pasižymi dainomis ir giesmė- 
-misr-ypa č šeMmcuy  S t cJjū:' 
tina._kąd taip gražini .pagie
da karino jaunimas. Kiti kai
mai nori konkuruoti, liet ne-, 
pavyksta. Skaisgiriečiai ir 
kituose kaimuose ima-pirme- 
iivIh;. Bravo!

• ____I •

Ieškok prakilnaus žmogaus 
tarp tų, kuriuos peikia pasau
lis. — L. Tolstojus.
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| JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI į; 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. | 

| TAI IŠRAŠYDINK JIEMS I

| GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulutė”

i

gBBggggg—MII —
. Daugybė paveikslą 1 Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaiką teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Ivairuniėliak Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol.,'pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė.’ Redaktorius A Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
....... • *
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Vėliava”

IŠTIKIMYBĖ MEILĖJE
LITl’ANIA . 
ESTI »N IA . . 
L1TUAMA .

JO BItIDGE ST., XE\V YOKK

“Plaukite po Amerikos

♦g

V’ LIETUVON 
KLAIPĖDA

TAI LOGIŠKAS KELIAS
Sr*R;tnti Išplaukimai:

. .S <1. Vasario 
.... .1 ii. Kovo 
... .20 <1. Kovo

žijiitini Kivii>kiti’-x į Vieton 
.\ycntux Albu i Bemlrore:« * •

BALTIC-AMERICAN
LINK

ŠEIMYNOS TVIRTUMAS

Pirmieji žmonės Adomas 
ir Jieva sudarė pirmąją šei
myną. Dievas leido juos kar- 

-tu gyventi ir laimindamas 
tarė? “ Vciskintos ir dąugin- 

Jytos ir pri pi klykite žemę.” 
(Prad. 1, 28)' * ’ J

Dievo įkvėptas Adomas pa? 
sakė, kad “žmogus paliks sa- .. . r s-_
vo tėvą ir motiną ir glausis 
prie -savo moters; ir bus du 
viename kūne.” Ir taip nuo 
pirmųjų mūsų tėvų visos tau
tos stengdavosi gyventi šei
mynose.

Šeimyniame gyvenime sun
kenybių labai daug ir atsako
mybės labai didelės. Išgany
tojas Moterystę pakėlė Į Sa
kramentą, nes Sakramentai 
teikia ypatingas Dievo malo
nes.

- Išganytojas patvirtino ką 
jau Adomas Rojuje buvo pa
sakęs apie Moterystės vienu
mą ir pabrėžė jos nesutLan
komumą. Šv. Morkaus F- 
vangelijoj randame pasaky
ta: “Sutvėrimo gi pradžioje 
Dievas juos padare kai 
ra ir moterį. To dūliai žmo
gus paliks savo-tėvą-ir moti
ną ir laikysis savo pačios, ir 
dirbus vienas kūnas. Taigi, 
jau nebe du, bet vienas kū- 
,nas. Taigi, ką Dievas su- 
juftgū, žmogus - tyneperski- 
’ria.” (10.6-8). •

Pats Jliev-as įsteigė mote- 
ivstę, Kristus ją išaukštiiio. |. 
Bažnyčia saugoja moterystės 
šventumą. Tad jokis sveiko 
proto asmuo negali kėsintis 
traukyti moterystės Ayšio. 
“Kas nors paleidžia savo pa
čią.. ., ir kitą vedu,.svetimo
teriauja : ir kas paleistąją ve- 

' da, svetimoteriauja” (Arą
19, 9).

Šeimynoje negali būti mei
les ir sutikimo jeigu joje vy
riškis arba moteriškė yra per 
nliodėnię-Tri^4f4y^p nuo Die
vo. Susijungę arba gyveną 
kaip pagonys, nepripažįstą 
ir nemylį Dievo, kaip jie ga- 

■ Ii mylėti viens kitą i O kur 
nėra meilės, ten jau praga
ras kuri naši. _ .
Į. Šeimynos laimė, t vi rtuinas 
Bei šventumas remiasi mettr 
ir ištikimybe vyro ir moteriš- 

,kes. ko je paprastai neturi 
be religijos. Tad relipija vra 
šeimynos pamatu.

J" ' .........I|LI ■!■■■■■ ■— ---------

kantrumu: niekuomet jam 
neišnietinėjo: niekuomet ne
siskundė: nuo sava pažįsta
mųjų visuomet slėpė visas sa
vo vyro silpnybes. Ir to&iu 
tiarai.krikščionišku gyvero- 
mii, ji pavergė savo vyi'o^r- 
dL J is pradėjo j<Lgerh$| jos 
kįitusvti ir jaja gėrėtis:

-IVj* Monikos kaištaš mal- 
-das. gaili‘si i ngas Dievas su
teikė Patricijui tikūjiiiio do
vaną : jis; pasimokinęs tikėji
mo tiesu priėmė šventąjį 
;Krikštą ir atsivertęs vedė 
blaivų, švarų, žodžiu tariant’, 
pa vyzilingą gy vei i i i nk.

Netikinčiųjų, sugedusių jų 
vyrų moteriškės, pasekite Šv. 
Monikos pavyzdį^.

Syki Armėnijos karalius 
Tjgranes su savo pačia pate-* 
kc)Persų karaliaus Kyro.ne
laisvėn__ 1 *4>ą duosi išpirki
mui savo pačios -iš nelais
vės,” klausė galingasai kara
lius. Kyląs. “Visą savo ka
ralystę, jei ji da būtų mano,” 
ut^akFTigranūs; “Jt'igtrne, 
noriai už ją.aukosiu savo gy- 
vylię.”' ‘ >

-Taip didžią meile rrdrąsiu 
atsakymu, Kyras liko labai 
sujudintas ir veikiai sugrąži
namiems liuosybę ir turtus. 
- Do kiek laiko Tigranes 
klausė savo moters ką ji. bū
dama nelaisvėj, manė apie 
Persit karaliaus galvbę ii* jo 
palociaus išdidumą. “Nuo 
valandos patekimo nelais
vėn,” atsakę moteriške, ‘ma
no akys ir,rnintys visą laiką 
buvo nukleiptos vien į vyrą, 
kuris buvovaasiryžes išpirkti 
mane savo gyvybes krauju.”

PAVYZDIS — GERIAUSIAS 
MOKYTOJAS

Tula^j žmogelis, kuris rre- 
pasižymcjo tokiu dievotumu * ■ . *” • • 
koki jis turėjo norą matyti 
savo vaikus dorais: syki klau
sė savo draugo,-kokios ge
riausios yra priemonės* do
ram vaikų išauklėjimui.. Šis 
jam atsakė: “Žinau tik vieną 
priemone: to.įi ura tūt difftti 
jiėnTš qeirc par-rfzdi. Žodžius 
vaikai greitai pamiršta. bet 
visuomet vra palinkę daruti 
tai ką jie mato savo tėvelius 
darant.”

KUOMTGERIAU RŪPINTIS

Mažai rasis tėvi| kurie ne
sirūpintų savo vaikučių kū
lio reikalais. Bet, deja, dau
gelis mažai domės- kreipia i 
vaikučių sielas.

Nuo kūdikio gimimo iki vi
siško jo sugebėjimo sarę už
laikyti, Lėni yra šventa pa
reiga saugoti vaiku gyvybę 
ir sveikatą ir parūpinti jiems 
maisto iiunnato.

Žemiškasis žmogaus gyve- 
niinas'ir jo amžinoji laime 
pareina nuo supratimo ir pil
dymo Dievo valios. Tad ne- 
sulvginamai didesnė tėvu 
prievolė išauklėti vaikučius 
rel i g n i ėję d va si <) j e.

Vaikučiai yra turtas Dievo 
pavestas tėvų rūpesčiui ir 
priežiūrai. Kaip tėvai vra į- 
rankis atėjimui vaikučių i ši 
pasauli, taip lygiai Dievas 
reikalauja idant tėvai būtų 
įrankis įvedimui vaikučių į 
laimes karaliją. Užtat tėvai 
privalo duoti vaikučiams ge
rą pąvyzdį - ir rūpestingai 
juos priruošti gyvenimui.

Priruošimas gvvenimui re-. ____ *___
iniasi krikščionišku išauklėt 
j imu. Pri valo, j uos mokyti 
Dievo ir Bažnyčios įsakymų, 
saugoti nuo blogo, drausti, 
perspėti, ir reikale net baus
ti už blogus pasielgimus.

Kaip kurie teisinasi, kad 
patys neturi mokslo ir 'nesu
gebą išmokyti kaip reikiant’ 
savo vaikų. Pasiteisinimas 
nųftin pagrindo.
^Bavyzdin laivas is]į 

ant vandeiivrro'^paklystu ir 
ant seklumos susikultų. ’ Bet 
kapitonas imtų teisintis ne
mokėjimu valdyti laivo ir ne
žinojimu kelio. Argi toks ka
pitonas būtų liuosas nuo kal
tės ? Sakvtumei: “Jeigu nie
ko nenusimanai jūreivystėje, 
kaip-gi ėmei i savo rankas 
laivą su tiek turtų...”

NASHUA, N. H. '

“Draugo.” Mizaro piakaib<x 
lUizernai užsibaigė. Buvęs ko
munistas Senkus perstatė Mi- 
zarą pakalbėti. Senkus anuo- 
nietyra išbuvęs 4 mėnesius ant 
Deer Island, Bostone. Jis kaip 
ir kiti tos rūšies kalbėtojai 
daug nesąmonių pripliauškė ir 
primelavo. įlėksimi savo norė
jo net pravirkdinti klausytojus 
primines, kad nuo pučistų žuvo 
4 darbininkų vadai.' Ypač ap
gailestavo draug Giedri, ka
dangi jisTuivęs geras Kapsuko 
draugas. Sakė toliau, girdi, 
mūsų ašaros nepagelbės nieko 
jam, bet reikią pinigu. Kiti 
juokėsi; juk įnirusiam pinigu 
ir-gi nebereikia.

Katlangi Kasimoj bolševikij 
draugijos neišliko, tai lieka
nos bolševiką suorganizavo L. 
D. L. D. kp. Kalbėtojas visai 
pamiršo pagirti LDLD. kuopą, 
kad ji pakvietė;

. Laike prakalbos daug ži 10- 
niu/eikalavo balso, bėt niūkus 
negavo. Sako^ po mano pra
kalbai gausite. Sumelavo, nes 
po prakalbų pradėjo rinkti pi- 
nigus neva Giedrio motinos už- 
aikynmi. Kas dar stebėtina, 
<ad kalbėtojas (ar visur, ar tik 
vas mus) prašė auką katalikų' 
štai kai]): “Mes Našliuos kata- 
ikai ne ašaromis, bet doleriais 

galime pagelbėti žuvusioms 
darbininkų vadams-"—

Bet aukų visai - mažai te<u- 
žebravojo. Kai priėjo prie ‘ ‘ re
zoliucijos^’tai jau kas kita.

<■ -
1 reikalaujant 

jasvarstyti rezoliuci ją. Spykie.- 
ris, žinoma, priešinosi. Ir pa- 
sibaigr-ftč), kad “lezoliucija” 
nuė jo šuniui ant uodegos.

Buvęs prakalbose

c f^'Balsai pasipylė 
plaukęs- rr

TĖVŲ PRIEVOLĖS

Išauklėti vaikus meilėje 
Dievo ir baimėje yra pirmu
tinė prievolė, kurią pats Die
vas uždėjo ant tėvo ir moti
nos.
_I\ūdfkio* auginime ir auk

lėjimo motina, tiesa, turi 
daug galios, bet neatsieks 
savo tikslo, jeigu tėvas ne
ateis į pageliu___
Dievas • neparodė
vien tėvo ar vien motinos glo
bai, bet abiejų. Tad vieno 
katro nors neužteks, būtinai 
reikia abiejų gimdytoji) ran- 
km------- -

įsagai is 
kūdikio

ŠV. MONIKA IR PATRI-
, f CI JUS

z Šv. Monika yra pavyzdžiu 
/ ypatoms. kurias Dievas par- 

—šaukia j šeimynini gyvenimą. 
Jos vvras Patricijus, iš pra- 

...' *džių aistros apvaldytas stab
meldys ir jos sūnus Augustė

GRAŽUS PATĖMYJIMAS

“Jeigu -tėvai,- o ypatingai 
motinos,” rašo Kardinolas 
Wiseman’as, “žinotų, kaip 
pradedant lopšelyje reikia 
savo Aaikučius lavinti dėl 
Dievo; jeigu, vietoj lepinus 
jų užmačias ir glamonėjus jų 

nas, H raškė jos jautrią širdį |aitrą l>ri užgaidas, pinnąją 
Uyproto aušrelę palenktų pa- 
žiniinui ir apmąstinėjimui 
Dievo genimo, o jų lūpeles 
parengtų pirmiaus’ai ištarti 
du saldžiausius žmonių kal
boje vardus, Jijzijst ir Marija, 
daugelis, kurie-'liūnai turi 
verkti dėl vaiku paikvsčiij ir 
nedorybių* dėkotų Dievui už 
palaiminimą jųjįf šeimynos 
šventuoju.”

PAVEIKSLAS MOTERIŠ
KĖS

ir spaudė graudžias ašaras. 
Dievotoji moteriškė savo vil
tį padėjo Dieni jo. Gražiu 
pavyzdžiu, malda, atgailos 
ašaromis ji atsiekė savo tiks
lą. v "

Ne žodžiais skelbė tikėjimo 
tiesas, liet‘savo gyvenimu ji 
viešai, išpažino savo religija. 
Nuo pat*kūdikystės suaugu
si su dievotujnH.. buvus pą- 
klusni savo tėveliamsUnm>kė • 
jįo pagerbti vyro autoritetą.. 
Vyrui visuomet buvo nuolan- 

jo šiurkščius pasiel gi- 
prisakydavo meile

ki; i 
nuis ir

I

‘‘Kamai ir tartai duodami 
gimdytoju, gudri iri moteris 
ypatinga Viešpaties dova
na.’’ (Patarkit); 14). *►.

. 1
I »aba i g< >j. I ’a ta rl iii K u vgo- 

je. padtiodama paveikslas iš
mintingos, doros, darbščios 
moteriškės,'idealinės žmonos. 
Patariama vyriškiams nežiū
rėti gražumo, nes tai staiga 

|praeina : lx*t moteriškė, kuri 
$’ra maldinga i.r dievolmimin- 
ga. kuri pildo savo pareigas 
Ii M; Dievo, nenustoja'vertės. 
‘ Apgaulingas meilingumas ir 
tuščia grožė, moteriške, kuri 
bijo Viešpaties, turi būti,gi
riama” (Patar.'n. 30)K,,
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j- -Susirinkus visiems nariams, 
’prasidėjo ir vakarienė. Vž- 
grajynus maršą, visi linksmai 
maršavo prie parengto ‘stalo. 
Vakaro vedėja Z. Kisieliūtė ]>a- 
prašė gerb. kl(4>ono J. Židana- 
vič-iaus. idant vakariene pradė
tų su-malda. Paskiau visi šne- 
kučiuodaini ir valgydami pra
dėjo ir programą. Pirmiausia 
vedėja pratarė apie vakarienės2 
tikslą. Paskiau paprašė mūsų 
kleboną, .idant duotų mums 
naujų ]>atąrimų ateinantiems 
metams. Taigi mūsų gerb, kle
bonas pasakė keletą žodelių pa
tardamas jaunimai g<*rai dar- r-
bąotis ir veikti gerose draugi
jose, kaip tai “Vyčių” ir ki
toms katalikiškoms organizaci
joms. Paskiau paprašė svečio 
Vaičkaus, kuris lankėsi Am
sterdame su savo grupe pakal
bėti. Vaičkui prakali ui jo .apie 
meno sritį. Paskiau mūsų so- 
listės V. Augiutė ir J. Sarge- 
liutė .padainavo po porą daine
lių. Programą baigiant šv. Ce- 
cilijos dioriis-pdainavo keletą 
dainelių. Programą baigė gerb. 
klebonas su malda. Po* vaka
rienei jaunimas linksmai žaidė 
ir šoko iki vėlumos, o šokiams 
skambino mūsų pačių muzi
kantai. kaip tai choro vadas V. 
Niekus, kuris gerai darbuojasi 
choro reikalams, V. Augiute, 
E. Lukšiute. V. Samauskaitė ir 
V. Kisieliūte. Vakarienei dau
giausiai pasidarbavo buvusi 
choro pirm. B. Kazlauskienė, 
V. Samauskaitė ir Z. ir V. Ki
sieliūtės; vaikinai — S.- Slavei- 
kis ir P. Pakuskas.

- * • •'

ikti dirėktonuin. 3 A sausiu 
šių metų buvo balsavimai ant 
direktorių, kurie visą mętą vai? 
do milijonus dolerių. Šie asme- 
rfys liko išrinkti: A. Mandra- 
vickis. J. Urlakis, M. Kilikevi- 
čius, J. Karalius, l\. J. Abro
maitis, V. Pečiulis?) J- Vasi

liauskas, J. Lietuvninkas, 
Danielius, A. Abromaitis, 
Malinauskas, V. Abromaitis

Darbininkas

tai musų sjiceialybė ir ilgų metų prak 
tiku. Darbas artistiškas. Kainos žemos.

M. A. NORRUNĄS
lti Pieasant St., Lawrence, Mnss.

Nupiginta ten ir atgal kelionė 
- trečia klesa i 

LIETUVĄ 
tik $203.C0 ir brangiau per 

Cherbourg ar Bremen 
j^ABAR laikas daryti planus at- 

lankyti tėvynę 1927 metais. 
Jūsų naudai išeis patyrinėjimas 
nepaprastai gerų įrengimų ant laivų 
ir operuojami! Suvienytų Valstijų 
Val.džios. ‘ .

Ten rasite patogumų kelionei apie 
kūrins nebuvo sapnuota keli metai’ 
atgal, -u specialėmis ekskursijomis 
sudarytomis iš jusli pačių, tautiečių.

Vasario mėnesį išplauks:

Vasario 9
2. S: GEORGE WASHINGTON

Vasario 19
. S. S. REPUBLIC 

Vasario 23
S. S. LEVIATHAN 

(via Cherbourg) 
Vasario 26

Jusų vietinis laivakorčių agentas 
gąlės suteikti pilnas ipformacijas. 
apie šitus ir kitus išplaukimus, taipgi 
apie specialcs ekskursijas, kurios • 
yra-Fttošiamos; arba rašykite tiesiai 
pas:. _

_ United 
Statės Lines 
— 75 Statė Street, Boston, Mass.

Broadway, Nra York City^

e

i

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mariomis 
kojomis—pamėginkite

St..

B

su paveikslo

■

y

MGJC

$203 
ISNEWY0RK0į 

Kauną ir Atgal 
(Karpa taksai ekstra)

Pareikalaukite v^tui duo
damos pavyzdinė* bonkntės 
BAUBINO. Mes norime, 
kad jus iibandytumet jį f

F. AD. RTCHTER & CO. 
Bcrry ft So. Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingcsnio.

35c. vaistinėse.-

Išplaukia kožnų ravAlte 
k&taių <r Jttfų 

ta/ųraMcifo ftrvipNHa poa 
HAMBURG AME&ICAN 

. LUTE • 
28 Broadvay — New York

• i

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS .į
Ai uotu i pranešu savo pneten^uns kad mano ^aktoriškas ofisas yra J1 

jrrngtas pagal valiausios Enmpiškos mados, turintis savyje nan.innslai JA- » 
rastus kluukos )rankliis. kaip fni: * - 8

1. Arlificinliškų raulCs šviesą, kuylos sfttadnllai stebėtinai veikla
ant nekurtų <wlos ligų, taip lygini Išgydo prasidedančių įHiovdk llgtfr'ir e' 
pradžioje olos vi'žl. Taipgi turi daug reikšmės prie gydymo vidaus Ilgų į_ 
ir f.aizdų. . i i

2. Elektn»s įrankiai ir mašinos.'kurios yra pritaikintos dėl gydymo J

... Skyrina dėl |*a.slnptingų moterų ir vyrų lijjų. ’
•I. Liisiratorlja. kurioj yra hnndomns kraujas, Hlapumns Ir f. f. į,
DR. J.' B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas t

“ . i N. Detroit, Michigan *
VALANDOS: 1<» 12 Ir 2—8 vakare. TEI.EFONAS: Arllngton 2«K1 g

Svečiai , a-
__  ,/ I

Gruodžio 26 d., 1926 m. Fede
racijos svetainėj Vaičkausriru- 
pė jjerstatė veikalus “Šalaput- 
ris,” komedija ir “Žvakutė už- 
geso,’W trečio tąi nesužinojau 
var<l<y Sausio 2, A. L. Kliūtie 
perstatė irTceletą veikalu iš ku
riu vieną tik sužinojau, t. y. 
drama “Piotro Caruso.” Abie
juose vakaruose žmones labai 
lankėsi, buvo pilnos svetainės.

. Reporteris

WESTVILL^ ILL.

Anglių kasyklose darbai eina 
pusėtinai. Bet uždarbiai ne ko
kie. Mat darbininkų daug, o 
karų mažai. Todėl darbas ne-, 
gali gerai eiti. O taip vadina
mieji kompaniniai darbininkai 
uždirba geriau. Už 8 valandų 
darbo*dieną'gauna, po $7.50. 
Žinoma vieni mažiau, o kiti ir

.r . 7

daugiau uždirba. Moterims y- 
rą darbiniu 3'alką siuvykla. 
Siuya ir džeketiis. -.

Kalėdas praleidom? viduti-’- 
niškai. Bet “baltojo asilo” ne 
vienas buvo apspan'lytas. Kun. 
Brigmanas buvo atvvkes iš 
Pennsylvanijos. o kun. Ažukas 
buvo išvykęs vakacijų -imis Ks 
vus.

Po apleidimo vargonininko 
Juozo Kudirkos čia tūlą laiką 
vargon i n i nka vo p-lė Just i na 
Karpiutė. Dabar turime už var
gonininką Juozą Blažį, darbštų 
ir gąbu vyrą. Jis buvo išmoki
nęs viena veikalu atvaidinti. D’>-* * * 
džiųjų ir mažųjų chorai pusėti
nai veikia.

Vyčių kuopa gerai gyvuoja ir 
daug veikiama ra pi jos naudai.

Moterų drja Naujų Metų va
kare buVo surengusi vakarienę. 
Svetelių buvo apsčiai prisirin
kę.

BALTIMORE, MD.
^Po No. 112 N. Groene

Lietuvių demokratiškiausios 
bankos. kiti ją vadina “Darbi
ninkiška kanka?* nes čia kiek-’ 
vienas geins vyras turi progą Raudona Dėžė

Kiekvienas, 
i Šaltis 
Pavojingas

I Daug tūkstančių žmonių kasmet mir-
I šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
i nis nunerta 150.000. Taigi šaltis, daly- 
1 kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra Hill’s, Cascara-Bro- 
mide-Quinine. Jis kas žiem^ sustabdo 
milionus šalčių — i 24 valandas.

A'artok šalčiui prasidėjus. Vartok šA 
jti pribaigti, o sulaikyti gripą. Niekas 
piar nerado goresnio būdo. Visose aptie- 
jkose gaunama.
. Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARĄ QUIN!NE

t

Į LIETUVĄ
(per Angliją) ?

sumažinta kaina 3 klesos sngrąžtinlų 
laivakorčių

J KAUNA IR ATGAL 
BERENGARIAir
MAURETANIA............$211
AQUITANIA......... ....$215
l LIEPOJĄ IR A*f (&L tIAI8 

LAIVAIS — $186.
Iš Bostono;

AURANIA___'__ _ Sausio 16 
CARMANIA ..... Vasario 20

l Lietuvą greitu laiku. išplauktam
kas subatų. Keleiviai nepil iečiai^! 
leRBtafcm* be'kVŪTOrvat®y*tfcrvni f 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne, 
prilygštamas. švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar 1 
’CUNARD LINE
128 Statė Street 
Boston, Mass.

Kaip sriuba be druskos netin-
i “Dar-

——
ka, taip darbininkas be 
bininko’ 'negali apseiti.

Buvęs svečiuose
.

* 

AMSTĖRDAM, N. Y.

Saiisio 1 d., 1927 m. šv. Ceci
lijos choras turėjo ]>rivat»šką 
vakarienę, kurią surengė senoji 
valdyba pagerbdama naująją 
valdybą.J• "

. . • ♦
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VELTUI!. VELTUI!

Į IR IŠ

LIETUVOS
Per BREMENĄ.

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

N O R T H G E R’M A N 

LLOYD 
32 Broadway, New York 
Arba pasr bile vietini agentą

*+*+*+*+*

•k r.iniiHK imnKini ir bi:inh><
^faicrrn. ry*iiuMtiz.nio ir moterų Ilsų. 

A Skyrius dėl im^lmillngų m 

.r
' ■^‘12900 Jos Campan A venų©
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LIETUVON IR IS
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ 

Musų 3 va ryklių garlaiviais 
N»:w York (naujas)

IIaMRVRO. Df.« T.sqHf.ANI> 
Aibei?) Bali.in 

Kmhite. Rei.ianie.
ir populiariSkt vieno kabin 

laivai.
rUVF.AND. AVKSTPH AtlA 

THTRINOIA 
Savaitiniai išplaukimai L*

Nevr York’o—garini 
TnraiNGiA ra W 

Sustoja Bostone 
Asmeniškai vado vau jamoa 

Europinio kelionėn ’
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BESIŽVALGANT

VJCTOR TALKIKG machine cumpakt

Rusų Molio' Motiejai

paklausė jis mųži

atsakė mužikas

piktai pate my j o

kalendorių, 
-.atsakė jis.

šiaip duoti ūkininkams įvaį 
riti lengvatų.

Geriau palaukim, arkas 
Tu įsakyk mužikams pa- 

Ištikrųjų, taip būtų geriau,- at-

perskaitė. — Eclie! Juk

supuvus, kad nė nepajuto 
kaip, pateko į kariuomenės 
geležines rankas. Pervers 
inas padaryta laiku ir tvar
kiai.

/ Lietuvių, laisvamaniai ir socijalistai senai jau tapo lietu 
vių tautos kaleno nudžiūvusi šaka. ,

LIETUVOJE SUNKŪS
-LAIKAI____

kai Lietuvos valdžia atšaukė iš Amerikos “garsųjį” Vileišį ir] 
Xai paskui Lietuvą ėmė valdyti krikščionys demokratai.

Laisvamaniai ir socijalistai neprivalo aiškinti savo atšali
mo nuo Lietuvos ir atsižadėjimo ją remti. Jie visą laiką buvo ir 
tebėra atšalę nuo Lietuvos. Juk pastaruoju laiku daugiau, kai 
per pusmetį jie turėjo progos parodyti savo uolumą Lietuvai 
fei jie Lietuvos neremia vien dėlto, kad ten valdžia negera, 
jai pereitą pavasarį, kai Lietuvoj rinkimuose jų partijos Seimą 
Ąaimėjo, tai galėjo parodyti visą savo karštą meilę prie Lie
tuvos. Bet per visą pusmetį jie piršto nepajudino Lietuvai pa
remti. Tenka patirti tame sąryšyje labai keistų dalykų, štai

basus šokinėjo, kad pasiekti. Pamačius, kad nėra jai galimybės 
pasiekti, lapė nueidama ramino save sakydama:, ‘ ‘et ten ne kil- 
basai, o pančiai.” ' ,

“Tikroji demokratija” liurbiškai Lietuvą valdė ir kaipo 
liurbiai buvo iš vietų išmesti.

“Tikrieji demokratai” anapus ir šiapus Atlantiko prikai
šioja “ netikrisiems demokratams” smurtą, konstitucijos laužy
mą. . Tokius priekaištus daryti jie neturi nei menkiausios mo
rališkos teises. Atsiminkime kokių smurtų yra papildę Ameri
kos lietuvių “tikrieji demokratai.” Niekam neišdilo ergeliai 
po Lietuvių Dienos. Katalikai ir laisvamaniai aiškiai sutarė 
bendrai veikti surengime po visą Ameriką ‘ ‘ Tag Day. ” Nutar-. 
ta buvo Centralinį Komitetą panaikinti po “Tag Day.” Ąr 
“tikrieji demokratai” laikėsi sutarties? Visai ne. Su fana
tiškiausiu užsispyrimu laikė Centralinį Komitetą ir erzelius kė- 
Įą visuomenėje. Antras gerai žinomas Bostono lietuvių taip va
ginamas “Nuteriotas Komitetas. ’ ’ Buvo sutarta bendrai veik- 
tįdaug maž vieną mėnesį, o užsitęsė daugiau metų. Žinoma 
istorija “Piliečių Sąjungbs,” kuri smurtu buvo katalikams bru-

— Pasta reikia
— O kiek • ten kainuos ?
Oblomovas susiieškojo seną
-r Keturiasdešimt kapeikų ■
— Na, keturiasdešimt kapeikų niekams nu 

mest l — pastebėjo ji 
iš miesto nevažiuos, 
klausinėti 
sakė jam Elijas ir nušveitęs į stalą rašaluotą 
plunksną* įkišo ją rašalynėn ir nusiėmė akinius.

— Ištikro geriau, — nutarė jis. —- Dar nepa
bėgs, suspėsim nusiųst.

. Nežinia, ar sulaukė Mdto Pilypas receptą. 
.. Galas ’ .

Jei tu dar nesi girdėjęs NEW ORTHO- 
PHON1C VICTROLA, tai žinok, kad tave 
idar laukia didelis ir smagus siurprizas. 
[Užeik pas biie kokį Vietor pardavėją ir 
paklausyk ankščiau'minėtus rekordus ant 
NEW ORTHOPHONIC ir prisižiūrėk pa i 
jį visokios rūšies Victrolų nuo $17.50 f r

menė, iškovojusi nepriklau
somybę, ir dabar atsiradus 
pavojuj, paėmė visą naštą 
ant savo pečių. ’

Suv Valstijose šnekąs apie diplomatinių ryšių pertrauki
mą su Meksika. Tarp tų dviejų valstybių santikiai pablogėjo, 
kai paaiškėjo, kad Meksika ginkluoja Nikaragvoj tą pąrtiją, 
kuri priešinga Dėdei Šamui.

Suv. Valstijos ir Meksika nepyktūsi taip greitai dėl įvykiu 
Nikaraguoj, jei nebūtų kitokių priekabių. O tokių priekabių 
yra daug.

Meksika yra didelių gamtiškų turtų šalis, o jos gyventojai 
silpni. 'Todėl galingiems Suv. Valstijų kapitalistams yra dide
lė pagunda stiprintis Meksikoj. Tai pagundai jie pasidavė ir 
daug kapitalo ten investino. - Meksikiečiai šiaip jaū būdami 
silpni, dar labiau susilpnėjo dėl savitarpio kovų, kurios baigė
si Valdžios atvira kova prieš Bažnyčią. Jau prieš Didįjį Euro
pos Karą, buvo Suv. Valstijose balsų už užkariavimą Meksi
kos. Nedaug tereikės nusistebėti, jei Meksika pateks'po Suv. 
Valstijų aro sparnu.

Meksikos nelaimės svarbiausioji priežastis yra kova prieš 
Bažnyčią. Tas tautą suskaldė, supjudė vienus prieš kitus ir 
suparaližavo atsparumo jėgas. Tais pat sau žodingąją keliais 
Lietuva buvo bepradedanti-eiti prie Sleževičiaus-Požėlos val-

Svki tiktai, jų nuobodų kasdjenį gyvenipią 
trumpam laikui sudrumstė netikėtas nuotikis.

Kada atsilsėję po sunkokų pietų, visi susibū
rė prie arbatos. Staiga atėjo, sugrįžęs iš miesto 
oblomoviškis mužikas ir jis atgabeno; galų gale 
su didele spėka iš užančio ištraukė stiprai su
glamžytą laišką — Jono Elijaus Oblomovo var
du. ~

Yxa smagu žinoti, kad-dabar ilgais žiemos.vakąrais, turint 
Viotrola ir Vietor’o rekordus, galima visada turėti gerą pra
mogą ir muziką, dainų arba šokių bile valandoj, kurioj tik 
panorėsi.

Vileišio laikais surinko apie $70 Palangos Birutės Kalno papuo- 
f 10 reikalams. Reikia priminti, kad sakyta dr-ja nešioja šven- 

vardą, bet kaip tai neretas apsireiškimas ją valdo “tikrieji 
B. laisvamaniai. Tai apie tų pinigų pasiuntimą ir 

“Tikrosios dėnąokratijos” principai netik taip lei- 
liepia daryti. Apie tų pinigų pasiuntimą neatsimintą 
Jtuvoj susidarė “tikrosios demokratijos” vyriausybė, 
ą tai būdu Palangos veikėjai sužinojo apie senai su

linktus Cambridge’o lietuvių dr-jos pinigus Birutės kalno rei
kalams. Tai kas ten ir atsiuntė dr-jai laišką tų pinigų reika
lais. Laiškas atėjo jau po perversmo Lietuvoj. Tai “tikrieji 
demokratai* ’toje draugijoje gatavi buvo muštis dėl tų pinigų, 

negalima siųsti tų pinigų tol, kol “klerikalai” ją valdys. 
Juk kiekvienas supranta, kad jei laisvamaniams bent kiek

laisvė spaudos, žodžio ii* as
mens buvo tikriems, kurie 
tarnavo Trockiui ir Pilsuds
kiui, o tautiškai nusistačiu- 
sieins piliečiams už nepa- 
klausimą nusilenkti raudoną
ja^ vėliavai antausius skaldė; 
už giedojimą Tautos imno 
nagaikomis kapojo ir ark=. 
liais mindžiojo.

Poteismus tąsė visus tuos, 
kurie pamėgino kritikuoti 
buvusius valdininkus už ža
lingus Lietuvai darbelius. 
Visus tuos, kurie rengėsi 
prie ginkluoto sukilimo/kad 
atidavus Lietuvą “matuš- 
kai” Rusijai paliko ramybė
je. _ Jiems davė pilniausią

“ D A R B I N IN K A S ’ £ į T
366 West Broadway South Boston,

Telephonė Sonth Boston 0620 št i .

— Durnius!

— Nuo ko gi tai būtų, — užsimąstęs kalbėjo 
Oblomovas, bežiūrinėdamas į adresą. Lyg pažįs
tamos rankos rašyta, tiesai

Ir laiškas pradėjo iš rankų į rankas vaikščio
ti. Prasidėj o spėlio j imai ir įtarinė j imai: nuo ko 
ir apie ką jis galėjo būti ? Visi pagaliau atsidū
rė tupike. s

Jono EJfftas liepė surast akinius: juos surado 
už pusantros valandos. Jis juos užsidėjo ir buvo 
pamanęs atplėšt laišką. -

— Dievai su tuo laišku — neplėšk, Jono Kli
šu baime sustabdė jį žmona: bąla jį žino, 

Kokie dabar žmo- 
— nepabegs-gi jis

r '" -
PRENUMERATOS KaINa
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Dabar iš atėjusių iš Lietu

vos laikraščių, laiškų ir 
straipsnių paaiškėjo, kad 
raudonasis gaivalas buvo net 
ir dieną paskyręs skerdy
nėms. Buvusioji valdžia to 
nematė ir ramino plačiąją vi
suomenę, sakydami, kad Lie
tuvoje jokio'pavojaus nėra 
nė iš bolševikų nė iš lenkų 
puses. Ji sakė, kad Lietuvai 
gręsia pavojus iš fašistų pu
sės; ko Lietuvoje nė su žibu
riu nesurasi. Tai socialistįš- 
kas baubas.

Tautiškai nusistačiusioji 
visuomenė ir vadai ilgiau pa
kęsti socialistiškos tvarkos j Laimė dar, kad buvusioji 
negalėjo. Lietuvos kariuo-' valdžia buvo taip ištyžųs ir

-- •------ --—J '
BUVUSIOS VYRIAUSYBĖS

SUPUVIMAS

Lietuvos piliečiai išmėginę 
socmlistiškų piiagų, dabarti
nei valdžiai (užėmus valdyti 
kraštą, siunčia iš visų kam
pelių pasveikinimus ir pa
reiškimus, kad kol gyvi bus, 
jau daugiau nerinks išgamų 
socįal-dem. į valdžią.

— Pasiųst, pasiųst jam!:— sušneko visi. — 
Reikia parašyt laiškelį.

Taip praslinko apie dvi savaiti.
— Reikia, reikia parašyti —tvirtino Jono E 

Kur-gi receptas ?
atsakė žžUona/— Dar rei

si ų
rėk dar nenumiręs! O Dievui dėkui! Ką jis

tėjo balsu skaityti. Pasirodo

Ii jas žmonai.
— O kur-gi jis 

kiasuieškot. Ogi palauk, ko skubintis? Dievas 
duos, sulauksim švenčių, atsiga vesim, tada ir- 
parašysi; nepabėgs... ------
‘ — Ištikro, per šventes geriau parašysiu, —
atsakė Jono Elijas.

L49ke švenčių vėl prisiminė laišką.
Jono Elijas jau visai.pasiruošė rašyt. Jis už

sidarė kabinete, užsidėjo akinius ir atsisėdo prie 
stalo. ”,1 ' /Jf'
* Namuose užviešpatavo visiška tyla; tarnams 
buvo uždrausta trepsėti ir balsiai kalbėtis: — 
Ponas rašo!. — Kalbėjo visi, nedrąsiai, sU pa
garba, tartum namuose būtų buvęs nabašnin- 
kas. . «

Jis tik ką parašė: “Gerbiamasis,” pamažu, 
kreivai, drebančia ranka, ir tokiu atsargumu, 
tartum būtų dirbęs kaž kokį pavojingą darbą, 
kaip kabinetan įėjo žmona.

— Ieškojau, ieškojau — nėra recepto, — tarė 
ji. — Dar reikia miegamajam įpintojo paieškot 
Bet kaipgi pasiųsim laišką ?

atsakė Jonb Elijas.

(Iš Gončarov’o “Oblomov”) 

L A IŠ K A S.

Victrolų ir Lietuviškų Rekordų Katalogas Sįnnigąįiyig 
Dykai

Kad gauti geriausius rezultatus, tai vartok V ctoro instru 
_ • mentus ir Victoro adatai (arba Tungstone Styli) 

Tėmyk Mūsų Firmos Žymę! . .

Vičtrola

fe-. Gruodžio mėnesio perversmas ir jo pilnos priežastys jau 
galima sakyti galutinai paaiškėjo. Jau telegramomis pačioj 
pradžioj buvo pranešta, kad Lietuvos perversmas yra kariuo- 

į * menės darbas. Tas amerikiečiams buvo tikėtinas dalykas, bet 
buvo spėta, kad tame perversme turėjo figūruoti ir. kaiku- 

/ . rįos partijos. Dabar paaiški, kad perversme partijos nefigura- 
VO. Perversmą pilnai savinasi Lietuvos karo jėgos. “Kardas,” 
Lietuvos karininkų laikraštis, tame aiškiai taria savo žodį. Iš 

-.- to laikraščio vieną straipsnį pilnai persispauzdiname. Tas 
/ straipsnis yra su antrašte: KITAIP IR NEGALĖJO BŪTI. Ki

tas tame laikraštyje straipsnis yra antrašte: KARIUOMENĖ 
h UŽ TAUTĄ. ^Tame straipsnyje kalbama apie sudarymą karo 

valdžios ir sakoma: “Mūsų kariuomenė, pamačiusi gresianti 
R Lietuvos nepriklausomybei pavojų, griebėsi gelbėti tautą: gruo- 
F džio iž 16 į 17 d. naktį paėmė į savo rankas Valdžią ir sudarė 

Ląikin. Karo Valdžią. Vyriausią Krašto Valdžią pavedė gar- 
| bingam Tautos Vadui A. Smetonai.”

Kada šalies karinės jėgos ima Valdžią į savo rankas, tai 
—kas prieš ją? Kas tik tiki, kad sienos kakta nepramuši, tas tai 

Valdžiai turi nusilenktu Nusilenkė prieš ją senoji Valdžia, 
nusilenkė liaudininkai. Liaudininkų organas “Lietuvos Ži
bios” pareiškia: RESPUBLIKOS IŠLIKIMAS — VISŲ AUG- 

ĖČIAUSIAS ĮSTATYMAS. Ir savo išvedžiojimuose, be kitko 
tvirtina: .

“Tik ačiū didžiausiai aukai, atneštai ant valstybės aukuro 
įš demokratijos ir jos vyriausybės pusės Lietuva šiaip taip dar 
apsaugota nuo anarchijos, savitarpio skerdynių ir neišvengia- 

I mos visa to galutinės pasekmės — nepriklausomybės pražudy-

Liaudjhinkų išvedžiojimus ir pasiaiškinimus skaitant pri-

Grąžius Mt-Tgos — šv. Vuceutu Liet. Chorus
Miela širdžiai —šv. Yncento Liet. Choras ‘

Mano Sieloj Šiandie šventė— Kamilė Jozevskaitū----- ~o<r>r m-, t-
Cuckoo-U’altz —Kamilė Jozevskaitė Ao- 10

Lena-Sciiottisclie. — Tarpt, naujauybė, kvart.
Kad Aš Našlaitėlė — Tarpt, naujauybė, kvart. 10

Laisvamaniai ir socijalistai dabar užgiedojo giesmes apie 
Amerikos lietuvių atšalimą nuo Lietuvos, apie atsižadėjimą 
KSmti. Lietuvą ir 1.1. Tas giesmes jie bjTvo išmokę nuo tų laikų

Pasiimkime Keletą Namo
NAUJI VICTOR’O 

REKORDAI!!

. — Aš irgi neėmiau. Kuriem galam mums 
laiškai, nereikia mums. Mums neprisakė, sakau 
laiškų imt — aš nedrįstu: eikite sau su tuo laišku! 
Bet kareivis smarkiai įsiuto keikti: norėjo virši
ninkui skųštisjjiŠ frpaėmiau.

tarė ponia.

Viši apsvaigo; šeimininkė dargi truputi per
simainė veide; visų akys įsismmgė ir nosys išsi
tiesė į laiško pusę.

— Kokie čia moliai! Nuo ko tatai ?^^jaŪau 
atsipeikėjus pratarė ponia.

Oblomovas-paūmėdaišką ir nustebęs vartė ant 
lankų nežinodamas ką su juom dalyti.

— Bet tu iš kur gavai 
ko, — kas tau davė ?

. — Už :važiuojamam kieme, ^ur aš buvau ap
sistojęs, mieste gi, girdi tu,
— iš pašto buvo atėję du kartu klausti, ar nesą 
kartais oblomoviškų mužikų; laiškas, girdi, po
no vardu yra. ' '

— Na?..
—*- Taip^ aš pat pradžioje nesikardinau; ka

reivis ir išėjo su laišku atgal. Tik verėhliovo 
djakutis matė mane, jis ir pasakė. Atėjo antru 
syk. Kaip antru syk atėjo, keikti ėmė, padavė 
laišką ir penktuką paeniė. Aš p^klaušiąų,, 
lieka man daryti su tuo laišku, kur jį dėti ? Tik 
štai Jūsų Malonybei liepė įduoti.

— O tu būtum lieėmes
• • ' < ponia.

Buvusioji socialistiška val-fde. 
džia nesirūpino-ūkininkų rei- 
jalais, kuriems tiek daug ža
dėjo prieš rinkimus, bet tik pirkdami mokėjo 
žiūrėjo, kad mažumos, nuo 
kurių priklausė^ jos likimas, 
gautų visokių lengvatų.

Tiesa, socialistiška valdžia 
nepamiršo ūkininko paskuti
nės karvutės išvesti už mo
kesčius, o Apie kokius ten pa- 
gerinįpn 
nebuvo reikalo rūpintis.

Visą kraštą tvarkė taip, 
kaip kad mokina socializmo 
mokslas. . '

O mes žinome, kad Lietu
va pasilaiko iš ūkininkių 
Kuomet ūkininkas skursta ir

valdžios 
ūkininkai visą ką turėjo, 
parduodavo pusdykiai, o 

brangiai. 
Taip sakant, rinka ūkia ga
miniams susiaurėjo. Nega
lėdami parduoti gaminių, 
pritrūko ir litų.

Be to, ūkininkai nemažai 
nukentėjo paplitus po visą 
Lietuvą streikams. Streikai 

Zs i r palengvinimus buvo organįzuoj ąrrii tam, kad 
greičaiu privedus kraštą prie 
bankroto; o kur bankrotas, 
ten gera dirvą socializmui.

Taigi dabartinė valdžia tu
rės padėti ūkininkams atsi
stoti ant kojų. Turės suras
ti rinką ūkio gaminiams ir

jau 
koks ten tasai laiškas yra? 
lies? Ryt ar poryt paspėsim 
nuo tavęs.

Laišką, podraug sų.akiniais paslėpė po užrak
tu. Visi ėmėsi arbatos. Laiškas pragulėjęs bū
tų gal ištisus metus, jei tatai būtų.paprastas reiš
kinys ir nebūt visų oblonioviškių protus sujaudi
nęs. Tą dieną ir ant rytojaus visi vien tik apie 
laišką tekalbėjo.

Pagaliau nebeiškentė, ir ketvirtą dieną, susi-, 
rinkę visi būriu, nusiminę, atplėšė laišką. 
lomovas pažvelgė į parašą.

— “Rodiščevas,” 
tai iš .Mato Pilypo!

— A! E! Štai nuo ko! —Įiasigirdo iš visų pu 
. — Kaip jis dar iki šiol gyvas ir sveikas? Žiū

F

Obloiūovas prai
Mato Pilypjui prąšąs jąm prisiųsti alaus darpuo 
receptu kurį ypatingai gerai darydavo objomo- 
viškiuos. ' •'. .
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LIETUVIŠKA PASAKA

Aš nežinau. (Avys zvimbia

uitines 
ndusios

Krašto Apsaugos Ministeris 
Pulk. Leit. Antanas MERKYS

Ištikrųjų ar tu, musu mažoji

likimų,

Tu visada būsi su mumis, Mo 
linuke, tu esi mūsų kūdikis, supranti i

MARIUTĖ. — Tu turi dvi mamytes ir du pa

o, priešais Karolį).
---------------- i. — Žiūrėk, žiūrėk! Ką sa

tais, kaikurie išmintingi lie
tuviai sakė, jog aukščiau Sei
mo turi būti jo prižiūrėtojas 
Senatas,' kaip tat yra Ame- 

a^stijo- 
JPran- 
' Čeko- 
Bet ši-

skaičių. -Dabar SeHneyra35 
žiųpnės. Užtektų 60. Tik 
reikęt^j i jį nerinkti benąoks* 
lių, negalinčių dirbti. Šia- 
šiasdešįmts žmonių baigusių
jų aukšta j i mokslų, nepet- 
jaunų ir nepersenų, t. y. tarp_ 
25 ir 60 metų . amžiaus, nu
dirbtų tiek, kiek dabr nudir
ba 85, kurių tarpe vieni vos 
pasirašyti bemoka, kiti dar 
patys lanko universitetą, tre
ti kitokiais pašaliniais dar
bais apsikrovę. Senatui už
tektų penkiolikos žmonių, bet 
į jį galėtų būti renkami tik

rikoje Suvienytoje/ 
se, kaip yra Anglijoj 
elizijoje, Vokietijoj 
Slovakijoje ir kitur, 
tų-protingų pastabų Steigia
masis Seimas neklausė, ir 
keturiems metams praėjus 
Lietuva be mažo ko neprara
do savo nepriklausomybės. 
Taigi dabar reikėtų papildy
ti mūs Konstituciją.

MARIUTĖ (Ima jos ranką). — Jos rankytė 
šilta. Taip! Ir ji spaudžią mano pirštelius sa- 
\ o rankele. Ar tu mus myli, brangioji Molinuke?

MOLINĖ MERGELĖ. — Aš su jumis nebū
čiau, jei aš jūsų nemylėčiau, tu mieloji Maryte 
ir visi kiti.
~ BIRUTĖ

*MOLINĖ MERGELĖ. — Aš pasidariau! 
turėti ir atėjau su jumis pažaisti.

MARIUTĖ. — Tai ji, tai ji. Tu Molinė Mer
gelė !

MOLINĖ MERGELĖ. — Žinoma, kad aš. Aš 
ne kita kas.

, BIRUTĖ. — 
Molinė Mergelė ?

JONUKAS. — Tavo rankos liuosos sąnariuo
se ? Ir tavo pirštai turbūt lankstūs, tavo galvu
tė juda ii' teipgi tavo akelės. Tu gali šnekėti. 
Mes nepadarėme balso. Kas jai padarė! Kas 
padarė!

. MOLINĖ MERGELĖ
KAROLIUKAS

gražumas ? •
BIRUTĖ. — Ar

Kęstui, Kęstui, ar |ai nema
tai. • Rinite, jiji yra mūsų Molinė Mtaįgelė. Ji 
pasidarė gyva csvImi. Žiūrėkite, Molinėj Merge
lės nėra,ten kur mes ją buvome, patikę. i .
. BIRUTĖ. — Tdi teisybe. •

JONUKAS. — Ar gali ji būti kita kas, kaip 

ji- : — ’ . ’ iKAROLIU KAS.— Jos veidelis lygiai toks, 
kokį mes buvome nulipdę.

JONUKAS. — Tos pačios rankelės.
BIRUTĖ.,— Tie patys drabužėliai.

į MARIUTĖ. — Aš pažįstu jos kojeles, tai aš

KĘSTUTAS.— Be, be, be, be!
(Molinė Mergelėgrakščiai eina ir atsistoja ša 

le Kęstut
KAROLIUKAS

vo tarpe mes turime. Kas ta do mergele galėtų 
būti. Jonuk, nauja avelė atsirado garde!

(Kęstutas šypsodamasis traukiasi nuo būrelio. 
Jonas. Birutė ir Marė tekini atbėga pamatyt nau- 
jos-ayaes)

I BIRUTE. — Mes tavęs nepažįstame, iš kur 
tu atsiradai.

MARIUTĖ
Biruti

ė g

nepriklausomybės 
šmėkla, /t —

Ir tuo laiku, ki 
si, viąi betnviąi l 
ture jo j susirūpipti 
vyne: 
viens 
stąkc 
Štnm

Dramatizavo Ann Hallock

(Molinė Mergelė, kuri ikšiol nejudėjo, Lu
putį pasvyro žemyn. Paskui pamaži kelia ran
kelę, paskui kitą rankelę ir nusigręžia į vaikus, 
lyg prašydama ją priimti į žaidimą).

KĘSTUTAS. — Be! be! be! be! (Sugrįžta 
piemuo prie avių. Molinė Mergele žengia ištiesuš 
rankelę.) .

KAROLIUKAS. — Ką aš matau? Avių vil-

landaš. Tas viskas dar kar
tą patvirtina, kad musų ka
riuomenės bendras idealas — 
Tėvynė, bendra partija — 
Tauta, ir bendras vienybės 
obalsis—saugoti Lietuvos ne
priklausomybę.

Kariuomenė savo uždavinį 
atliko: be jokių aukų, be šū
vių, be pasipriešinimo ji iš
gelbėjo kraštą nuo katastro
fos, astatė j į ant iTauj opa- 
jgrindo ir atgaivino paskuti
niais laikais taip begėdiškai 
prislėgtą lietuviškumo ir lie
tuvių nepriklausomybės dva
sią. , *

Mes parodėm visuomenei, 
kad garbingos Tėvynei ginti 
pareigos mes neužmiršome? 
Kariai būtų be galo paten
kinti, jei įsitikintų, kad jų 
drąsus žygis liko geru pavyz
džiu visiems tiems, kurie šio
kiu ar tokiu būdu buvo pra
dėję jau abejoti

į Š; m. gruodžio mėn. iš 16 
į 17 d. naktis dėl savos kil
nios idėjos turėtų būti didžiu 
“memento” .visai lietuvių 
tautai; supratimas, kad pas
kutiniu laiku buvome atsidū- 
Irę' ties baisiąja bedugne, .tu- 
] retų sujungti: visą mūsų vi
suomenę į bendrąjį, ne atski
rų asmenų, ne atskirų grupių 

j bei partijų, garbingą dėl Tė
vynės'ir šviesesnio rytojaus 
darbą.

Šiuo labai svarbiu visai lie
tuvių tautai ir valstybei mo
mentu, visi tikrieji mūsų Tė-

Pulkininkas Plechavičius, _ 
matyt,' mintija, kad užteks 
vieno Tautos Vado neprotin
giems ir kenksmingiems Sei
mo bei Vyriausybės darbams 
suvaldyti. Man rodos, kad į 

neužteks. Juk p. Smetona y- j 
ra žmogus galįs apsirgti ir s 
numirti, o jam mirus kas 3 
rinks įpėdinį ? Karaliai bū- 
na tautos vadai. Jų įpėdi- 

iniai nerenkami tik gimdomi. 
«Bet mes karaliaus neturimp. , 
Negalint ar nenorint turėti . 
karaliaus, o matant reikalo ] 
prižiūrėti Seimo daugumą, 
turime rūpintis, kad mūsų , 
šalyje būtų Senatas.

Klausimas ar nepadidės iš
laidų ? Bet lengva išvengti 
išlaidų didėjimo. Reikia tik

ėtai sumažinti Seimo atstovui

mums visai svetima diktatu-7 
ra ai- kitais egoistiškais no
rais; mumsjrūpėjo išgelbėti 
valstybę nuo gresiančio jai 
pavojaus ir daugiau nieko. 

įKad taip iš tikrųjų buvo, ro
do tas faktas, jog mūšų su
darytos laikinosios karo val- 

Idžįos kompetencija greit pa
sibaigė, nes tą pat dieną ka
ro valdžia krašto valdymą 
pęidavėA^alstybės Preziden
to patvirtintam naujam A£i- 

fnisferių- Kabinetui. TokiuIi . . . j
būdu laikinoji karo valdžiai

17 gruodžio būtent, kad. vy
riausybė ir Seimo dauguma 
vedę Lietuvą į bolševizmą, 
kame ji būtų praradus savo_ 
nepriklausomybę.

Tą patį pasako Tautos Va-» 
das p. Smetona raštu atsakys 
damas pulkininkuį Plechavi
čiui, jog visa tauta matė sa
vo nepriklausomybę pavoju
je, tik vyriausybė to nematė 

hii įspėjama, neklaus 
sė jų. Tai-gi ta$ nematymas 
buvo iš nenoro matyti.

Tečiaus ta vyriausybė, 
kuri trukdė mylintiems Lie
tuvą pareikšti tą meilę tik
rais darbais, kaip studentų ė- 
jimas pas paminklą Žuvusių
jų už mūs laisvę, ta vyriausy
bė, kuri labai negražiais bū
dais išreiškė panieką lietuvių 
[katalikų Bažnyčiai, ta vy
riausybė, kuri leido komunis
tams liuesai ir aiškiai skelb
ti perversmą Maskvos komu
nizmo naudai, ta pati vy
riausybė buvo Lietuvos Sei
mo išrinkta ir Seimas pakar
totinai pagyrė jos darbus: ir 
tas Seimas buvo pačių Lietu- 
vos__piliečių išrinktas sulig 
Konstitucija.

Is to aiškiai Ihatyti, kad 
mūs,Konstitucija yra nepil- 
jią, nes galima neprasilenkti 
su ja ir vesti visą šalį į pra
pultį, kaip tą ir darė p. Sle
ževičiaus Kabinetas. Seimas 
turi prižiūrėti ministerius, 
bet nėra kas prižiūri Seimą. 
Mūsų Konstitucijos sustaty
toj ams. rodėsi, kad Lietuva 
negali išrinkti į Seimą tokią 
dau^ūhią^ kuri nesuprastu 
arba nenorėti! naudos Lietu
vai. Bet<-šių metų įvykiai 
parodė, kad nesuprantantie- 
ji mūs krašto naudos gali.su- 
sitarti su nenorinčiais tos 
naudos ir sudaryti Seimo 
daugumą.

Kol Konstitucija buvo tik 
rašoma, t. y. 1921 ir 1922 me-

Gruodžiol7 dieną Lietu- 
voje-pasidare tai, kas retai 
msitaiko valstybėse: Ka
riuomenė suėmė visus minis- 
terius, ministeriai atsistaty
dino.’ ^Prezidentas pavėdė p. 
Voldemarui šhdiarytf htltiją 
ministerių kabinetą, tas su
darė iri# gruodžio riaūjašis 
ministerių kabinetas jau bu
vo Prezidento patvirtintas. 
Šale prezidento,' hr aukščiau Iir 
už jį, pasirodė Tautos vadas 
p. Smetona, gruodžio 19 d. 
išrinktas nau jii Prezidentu.

Kariuomenė/ suimdama p. 
Sleževičių su j d draugais mi- 
nisteriais, suėmė taip-gi ir 
visus komunistiis, pasižymė
jusius savo veiklumu Lietu
voje, bet sovietų Rusijos pa
siuntinybės ir jos'darbuotojų 
-nelietė. To ' suėūiimo prie v 
žastis yra aiškiai pasakyta' 
Laikinosios Karo Valdžios 
atsišaukime “Į Visuomene,’’ 
paskelbtame Kdūno gatvėse

,. . / į—■ . ž — i -
;• • y

vynės sūnūs,' vikoi gyvosios 

mūsų tautos pajėgos turėtų 
susiburti, susivienyti, už
miršti visus tarpusavius ne- 
susipratimus, piktumus, se
nas skriaudas, visi turėtų sa- 
vitarpyje visai pasitikėti, lai
kytis didžiausioje vienybėje, 
ir be atodairos dirbti kilnų, ir 
garbingą Tėvynei-darbą.

Kariuomenė visomis jėgo
mis stengsis ir tolįau budėti 
Tėvynės sargyboje ir jėga at
remti visus Lietuvos nepri
klausomybės priešų puoli
mus. ' U

4 J

■ Toks mūsų kariuomenės ir 
tautiškai bei lietuviškai nusi-

. p - . . • t • <

stačiusios visuomenės ben
dradarbiavimas be jokių abe
jonių. turės vesti • lietuvių 

, tautą ir mūsų valstybę tiesiu 
keliu į šviesią ir gražią ateitį, 
ku Lietuvos laisvės Baltajam 
Vyčiui jau nebegalės grėsti 
jokie pavojai.

-
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partijos
savo reikaluose; jos neleido | 
nei nepartinei mūšį karino-j 
menei tautiškai stiprėti, bet 
stėngėsį ir įąnpsųta^p| įkiš-? 
t i savų jpartijų žmones, pa
laikė įvairius svetimšalius 
atėjūnus; buvo sumanymų 
net kariuomenę paversti sa
vų partijų įrankiu; tikrųjų 
lietuvių patriotų karių pa
stangas padaryti kariuomenę 
tinkamu įrankiu tautos idea
lams siekti/htskiros partijos 
laikė net “priešvahtybišku 
darbu. ’ ’ Tautiškai sąmonei, 
idėjai, piliečių gerbūviu rū- 
pinimuisi Lietuvoje jau ne
bebuvo vietos.

Iš tikrųjų skaudėjo ka
riams patriotams širdis, jau
čiant; ■ kad pačiai Tėvynei, 
mūsų Lietimai, nieko gera 
nebuvo daroma; priešingai: 
Tėvynes reikalai ne tik sta
tomi paskutinėii vieton, bet 
(o žiauri gyvenimų ironija!) 
partijų vadai, kuriuos tauta 
buvo išrinkusi vesti mūsų 
kraštą į laimingą šviesią atei
tį, užpiiršo savo pašaukimą, 
ir pataikaudami ■ įvairiems 
prieš valstybiškiems ir nelie- 
mviškįems elementams, atve
dė Lietuvą prie bedugnės 
krantpr užteko,į&iik .pirštų I 
pastumti ir ji ten nugrimz
dusį turėtų vėl kentėti per 
amžills. •

Ar mūsų partijų vadai a-J 
pie tai sąžiningai, atsidėję, 
kaip pridera tikriems valsty
bės ir- tautos- vadams pagal
vojo? Ne. Tą aiškiai matė
me iš paskutiniųjų laikų įvy
kiu. Nors graudu ir skau- 
du. bet vis dėlto turime pa
žymėti, kad mūsų buv. vy
riausybė nesugebėjo išlaikyti 
savo vardo ir autoriteto, 
priderančio valstybės va-1 
dalus ir viršininkams aukš
tumoje.

Tuo tarpu kasdieninis mū
sų Tėvynės gyvenimas rody
te rodė, kad sparčiais žings
niais artinosi galas Lietuvos 

’ laisvei ir nepriklausomybei. 
: Ir rodėsi, kad jau nėra kas 

Lietuvą gelbėtų, kas jos rei
kalais rūpintasi. Netiesa! 
Mes kariai viską matėme, bet 
laukėme, nes manėm, kadi 
partijų vadai dar susipras. 
Bet, kada pamatėm, kad Tė
vynė liko viena, kad prieš ją 
jau organizuotas bolševikų 
ginkluotas sąmokslas, inūsų 
kantrylie trūko. Kariuome
nė, budrus valstybes sargas, 
priyalyjo pati^avoi-ųnkiškai 
pildyti šventą Tėvynei ginti 
pai^igą, ir'savo griežtu ir 
drąsiu žygiu nuvalyti Lietu
vos kūną amo pavojingi) ir 
kenksmingif prieaugi iii. Tai 
buvo sunkiausia ir skau
džiausia pareiga, dvokios dar 
niekas nebuvo sau pasiėmęs 
nuo mūsų nepriklausomybės 
atgavimo laikų, bet mes tu
rėjome tai padaryti: kitaip 
ir negalėjo būti.

Dalydami savo žygį, mes 
mūsų akis atsistojo Lietuvos nesi vadavome kaž kokia’jas 'nulipdžiau 

v • I I r '

J. — Aš pasidūliau! 
Ar-gi nestebėtinas jos

įmones jau pasižymėjusieji 
savo nuopelnais Lietuvai ar 
jos valstybei nejaunesni kaip 
35 m. ir ųesenešni, kaip 65 m. 
Lietuvoje yra daugiau, negu 
15 tokių žmonių. Jųjų, kad 
ir ilgą sąrašą, turėtu sustaty
ti kokia nors nepolitinė įstai
ga, arba keletas nepolitinių 
įstaigų atstovai, o paskuiriž 
to kandidatų sąrašo''galėtų 
rinkti jau patys piliečiai. •

Tai-gi paskutiniai _,mūs 
šalies įvykiai parodo, kad 
Lietuvai reikia Senato, kuris 
galėtų prižiūrėti Seimą.

(“Šaltinis!’)

Jau ne vidną kartą teko 
mūsiį kariuomenei įvatl&ms 
Lietuvos nepriklausomybės 
priešams pasakyti šavo’gįSe^ 
žtą ir tvirtą žodį “gana!” • ’ 

Pareiga stovėti mūsų nu
mylėtos Tėvynės nepriklau
somybes sargybo je / pi-i vertė 
mus’ ir sį* kariiy- susitįįįnti, 
didėjančiuJ«iE|ųvosv||i^^ 
pavojumi ir Visiems, kniku- 
sieųis mūsų nepriklausomy7 
bės pamatus, priešams pasa
kyti tą patį griežtą “gana.” 
Toksai “gana” mūsų buvo, 
jiems pasakytas š. m. gruo
džio m. iš 16 i 17 d. nakti. 1 

Kitaip ir negalėjo būti. 
Jei mes drąsaus savo žygio 
nebūtume padarę ir būtume 
leidę—pralyti mūsų nepri
klausomybę raudonajam ko
munizmo slibinui, ką,-mums 
pasakytų tie mūsų idėjos 

• draugai, kurie, dėl tos pačios t •
nepriklausomybės kovodami, 
1919-20 m. paguldė savo gal
vas ties Ežerėliais, Radviliš
kiu, Augustavo miškuose, 
Dauguvos pakrautose, ties 
Šiivintais ii* GiędraĮČiais ?!

Ar gi tam mūšų /kariuome
nė 1919-20 m? liejo savo 
kraują nuo bolševikų kardų 
ir kulipkų, kad 1926 metais 
tų pačių bolševikų vadai ko
misarai atvirai ruoštasi prie 
revoliucijos, norėdami įvesti' 
Lietuvoje bolševizmą-y kad 
išleisti iš kalėjimų bolševikų 
agentai ir prieŠvalstybiski 
agitatoriai niekieno nedrau
džiami- Lietuvos laikinosios 
sostinės gatvėse viešai dau
žytų kariams ir garbingiems 
tautas veteranams imu galvit 
kepures; kad Lietuvoje, kaip 
grybai po lietaus, imtų dygti 
įvairausių profesinių sąjun
gų vardais prisidengusios 
bolševikiškos organizacijos, 
kurių butuose atsirado ne tik 
viešai garbinami Leinino at
vaizdai, komunistinė litera
tūra, ginklai, bet net sprogs
tamoji medžiaga; kad bolše
vikai Lietuvoje išdrįstų ne 
tik ginkluotis, bet pradėtų 
dalyti net viešus savo na- 
riamsv pratimus ginklams 
vartad? . .

Ar tam 1919-20 metais mes 
su klumpėmis atėję, atsižadė
ję savo asmeniškų reikalų ir 

- geresnės ateities, sugebėjome 
apginti savo kraštą nuo ga
lingi! išorinių priešų, kad da
bar mūsų Tėvynėje pradėtų 
viešpatauti ir tikruosius lie
tuvius valdyti įvairūs vidaus 
priešai ir svetimtaučiai?

Ar tam vieni iš mūsų pa
guldė savo galvas, o kiti li
ko invalidai, begindami sa- 

' vo krašto nepriklausoinylię, 
kad šiuo metu kiekvienai lię- 

.tuviškai širdžiai brangiau
sioji šventove, mūsų- -Karo 
Muzėjus ir paminklas buvu
siems už tautos nepriklauso
mybę ir laisvę, į kurį laisvai 
galėtų kiekvienas ateiti ir 
atiduoti garbę didvyrių kau
lams, , kad ši šventa mūsų, 
tautos vieta ir čia pat gieda
mas Tautos Himnas viešai 
būtų niekinami?

Ne!* ; :

Toliau taip jau neiš galėjo 
būti. Jau per daug atsirado 

-Lietuvoj blogos valios žmo
nių ir lietuvių laistės priešų. 
Jau jier daug aiškiau prieš
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Sudie.

Žinoma, kad ne

Mėnesinis leidinys. TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausinius.

Prenumerata metams........................................... $1.2(

— O jei .Tamsta tokio plaktuko 
jau Tamstos pati ir vaikai turės

Miss Mary Cross, kuri šią 
žiemą bus “karaliepš” taip va
dinamo BanfUkarnivalo, Ka- 
nadakr"^

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy
kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsų 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 politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy- - 
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų irt. t., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą. . — ' *

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų. - 
gauna priedo įdomią 160 pūsi. knygą“Špionažo paslap
tys.” užsisako trims irtėriesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės,”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoj? metams 1< litų, pusę^ 
metų 7 lt..50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip! LiN 

t ' •

tavoje. , ,. .
“TRIMITO“ adresas: Kaimas, Laisvės Alėja, 26 Nr,

“Bedievių laikraščiuose dau
giau yra žinių,” — sako pasi
teisinimui nekurie darbininkai. 
Taip, daugiau žinių pataikau
jančių- vien tik žemesniems 
dymas.” (De Levis)

SUSIPAžINKff SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie- 
na kultūringa tauta gerbia savo, mokytus .vy
rus ir mokytas moteris- Taip ir pas lietuvius 
turi būti. v

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. J ei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.  1 . ~ ——-

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS 

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių’288 puslapiai 

užimti paveikslais {
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

. __ L ---- ------------ 1 ■■■■•.
mas piemenėlio' pusėn. Ją-tuoj imadraskyti, 
vaikyti ir galop įveikiamas. Kuomet-Tisi ant 
vilko smarkiausia supuola, tai pasigirsta armo-’ 
pikos halsai ir visi Sustoja*-kai grojikassuam- 
mouika dnt scenos pasirodo). -

(Jis Užgroja “Noriu Miego.” Visi sustoja

KAROLIS. — Vaikai tokių daiktų nen^to-d 
ja, <> jei aš turėčiau, tai Tamstai dovanočiau. 'N 

, MARYTĖ. — Žiūrėk ar ne tie, čia karoliai, 
kokius Tamsta pametei l 
r i_________ ■ ’ _

MERGAITE. — Jei jie nebūtų nuo Tamstos 
kukio, tai sakyčiau,-kad taip!
' ; MARYTĖ (Ji užded savo karolius ant mer
gaitės kaklo). — Na dabar atradai tą, ko ieško
jai!

(Molinė Mergelė ištiesia rankas Į Marytę,nu
sišypso ir po to šalę jos sukniumba. Po to ji nei 
juda, nei šneka). < i;

^ĄlkĮRGAITlĖ; — Tamsta atidavei man savo 
karolius,-o sau jųmetįuri. Ti

MARYTĖ?— Jie Tamstai suteiks daugiau 
laimes, negu man. __

: ' MERGAITĖ. — Noriu, kad Tamsta nekuo- 
inęt nesigailėtumei savp šito darbo: (Greitai iš-

. H f ' “ ’■ 1

pamotėj 
o gal tok

.*• * I
. 5. I



'ARQR AUSKAS J.

Detroitas ir Montellas

.650 balsę

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS

lais
Detroitiečiai suorganizuosią mažiausia 400 nauju narių ir 
‘Darbininko’ skaitytojų. *

Tiesa, Detroitas nejuokauja, štai brolis Jedinkus porą šū
vių paleidęs laimėjo 310 balsų. Jis atsiėmė šviesiųjų darbinin
kų sostą ir žada karaliauti iki pabaigos. Permatome didelių 
susirėmimų. Matyt, šventės paveikė visu§^_^_^^<

Kųn. J. Bakšys,, buvęs L. DxSTCentro Valdybos narys, 
energingas darbininkų vadas šždje nekruvinoje kovoje laimėjo 
70 naujų balsų. ~

Smarkauja ir Prpvidenco 'generolas A. Dzekevičius. Jis 
laimėjo naujų 50 balsų už naujus ‘ ‘Darbininkui’r skaitytojus.

Kiti gavo po mažiau balsų, bet yra vilties, kad ir jie neat
siliks nuo pirmųjų.

su kuopos reikalais.
Taipgi visi nauji nariai atei

kite pasiimti konstitucijų kny
gutes ir gautas iš Centro dova
nas. .

Pageidaujama, kad kiekvie
nas narys atsivestų savo drau
gus prirašyti prie šios organi-

DETROIT, MICH.

Svarbus mitingas

LDS. 72 kp. susirinkimas į- 
vyks sausio 16 d. š. m. Senoji 
valdyba išduos raportą ir visą 
ką perduos naujai valdybai.

Visi nariai turėtų ateiti iš
klausyti raportų ir apsipažinti Į zacijos.

$25 ” arba $50 ” .knygų
510 ” arba $20 ”. knygų

Ketvirta” $5 ” arba $10 ” “ knygų
10 dovanų po laikraštį “Darbininką4 Vienam metui 
10 dovanų po dolerį arba už duAoleriu vertes knygų

Philadelphia, Pennsylvania
KON'bROTAS F. turi ______________ l...... .............^_110 ”

Orange, Mass.
ČEPONIS Jonas turi ____________________ ___ ___T 60 ”

Smarkus darbuotojas F. šaukiavičius, LDS. 51 kp. narys 
užrašė “Darbininką” šiems: J. Adomaitis, Cleveland, Ohio ir 
Pr. Armonaitis, Clevęland, Ohio.

Firma dovana $50 auksu arba $100 vertes knygų 
Antra ’’

I

■ . 1 1 1 .................. AJLU"I. V? A II<ILni
Sekančiame ^‘Darbininko” numery paskelbsime daugiau. • Jeigu patys negalite ateiti, 

Tik daugiau darbo, o pamatysime, kad pasibaigus vajui tikrai tai pristatykite įstojimo blau? 
džšangiamės jorezultatam., - -------- -- ---- J_________ ___ Įkas su mokesėiuūOe.' '

* Siuskite naujų narių arba “Darbininko” skaitytojų- var- Vladas Jedinkus,
dus pažymėdami kas prirašė, kad mes galėtume atiduoti bal- ’. t j-/g ~ -g.

sus tam, kuriam priklauso. ’ 9515 Bussell St.
Mes norime įtraukti į darbuotojų sąrašą visų kolonijų žy- _____r—----------------- -—. J

iniauMM narii», priapus ir ręmėjus. Tad kviečiame į darbą ....

VW1U* t CHORO REPERTUARAS I
l Koks džiaugsmas bus mums visiems darbininkams, jei po | MSneslnls Muzlkos Me. I

3 mėnesių darbo galėsime pasidžiaugti, kad laimėjome LDS. ir | tams 52.00. ut tą paa« kainą I 
“Darbininkui” 19,000 naują nartąir naują skaitytoją. Į “M?- I

Mes galime tai padaryti, jeigu tik visi bendromis pajėgomis ; ___________ _ ________
eisime vienu keliu prie užsibriežtojo tikslo.______

Apie’ vajaus eigą platesnis aprašymas su darbuotojų var- ■ bjaįjjasIŠRADIMAS ■ 
dais bus sekančiame numery. , . ■h*v£ksni$ galinga mostis*I

mainą. * Sulig balsų ir LDS. narių ir Darbininko skaitytojų 
skaitlius paaugo. Tik gaila, kad šiame vajuje pasirodė tik ke- 
lėtas L. D. S. kuopų, kitos dar tik pradeda rengtis, o dar ki
tos miega. “Wake up!” Niekas kitas nepadirbs to švento ir 
kilnaus darbo, jei mes patys snausime. Organizacijai paaugus 
nariaas-ir^skaitytojais, bus daug lengviau skleisti katalikiškai 

^darbininkišką idėją. Organas ‘ ‘ Darbininkas ’ ’ bus daug gyves
nis ar turimngesnis. Tad į darbą visi lietuviai darbininkai! 
“Nėra kilnesnės misijos už laikraštininko misiją,” sako Pi
jus X.

Kadangi prisidėjo naujų darbuotojų ir senieji žymiai pasi
varė balsų skaitiiuini pirmyn, tad rezultatai rodo-sekančiai: t ,. •

? • - LDS. 72 kp., Detroit, Mich.
JjĘDINKUS V., turėjo 350 balsų, dabar turi _1

1 LDS7 2Tq>., Ifiontello, Mass, 
' JESKELIAVIČIUS J., turėjo 410 balsų, dabar turi.....44O

\ . LDS. 11 kp., Providence, R. L
DZEKEVIČIUS A., turėjo 220 baisų, dabar turi..._____270

* K - j-' - ' ” * * * * .

r LDS. 5 kuopos, Waterbury, Conn.
KUN. J. BAKŠYS turėjo 150 balsų, dabaę turi____ 220
DANDER J. turi_„... •__________1_____________ _110
KLIMAS J. A. turi_____ : . . ’ ... •_________ 110

-------- . . r

LDS. 13 kp., Philadelphia, Pa.
UNGURAITĖ Ona turėjo 130 balsų, dabar turi____190

LDS. 6 kp., Hartford, Oonn,
PATECKJS J. turi_________ _____________________ 170

LDS. 18 kp., Paterson, N. J.
BALTUŠKA Pranas turi __ . - '_______L_170

PALUIKIS T: turi.... _ ...iT.... _ , ., - . ~ P!* * ' ■ * ' ‘ ' j* '
L. D. S. 91 kp., Shenandoąh, Pa.

RUTKAUSKAS L. turi___ _____’ III

Athol,Masš.
KUN. A. PETRAITIS turi___ ____________________ 111

* L •

KRIKŠČIŪNAS A. P., Washington Depot, Čt., turL-110

BALKUNIENĖ 0na,Mount Cąrmel, Pa., turi____ *_105

Mahanoy City, Pa. !
ANTANAITIS D. turi _________________11

Chicago, IUinois
GRITĖNAS turi..____________ ,._L____ _______ ._^_10

• /
I

VISAIS VAJA
• _ . ---------■-------------------- --------- ■------------r-------------------- -------------------------------—

—
I£ALAI|3, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJĄ DĖLEI KREIPKITĖS PAS
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Penktadienis, Sausio 1
V

VIETINĖS ŽINIOS
t

5 T

zNAUJAS “KORAS”

So. Bostone, po “revoliu- BRO ADW AY THEATRE
*• . - ...

South Boston, Mass. Broadway and F Street _. J

t

Net didžiausias ištvirkėlis 
lenkia galvą prieš skaisčią, 
drąsią, kuklią moterį.

■
*

NEDĖLDIENIAIS DU PAVEIKSLAI, VAIDINIMAS IR
KONCERTAS

ant)
imti v

e

■■

fe:
&>■

‘f

»

EEVOtlUtoAr^JETUVOr cijos”iąnt:E g-vės daržinėje, 
ŠAUKIA BOLŠEVIKAI. * ♦

Sekmadieny, sausio 16 d. 
pobažnytinėj svetainėj, 7:30 
vai. vakare įvyks viešas mi
tingas paaiškinimui apie tik
rąją Lietuvos padėtį ir apie 
bolševiku skelbiamą ‘‘reVO^ 
liucij^VLietuY’oję. ;T7;’ 
rČią -bus. plačįąųsįu Išrėdy

ta buvusios valdžios supuvi
mas ir ištvžimas. Taigi įk> vi- 

raudonųjų bolšeyikiypro- 
i^stų ateikite skaitlingai į šį 
Mitingą pasiklausyti, kitos 

-pbsės kalbų apie Liejųvą.

FEDERACIJOS SKYRIAUS 
MITINGAS. ’

• ■ 
įvyks sausio 17 d. 7:30 vai. 
vakare, Parapijos ‘Svetainėj, 
492 East Seventh St. Visi 

. katalikiškų draugijų atstof 
vhi ir šiaip darbuotojai p ra-“ 
šomi skaitlingai sueiti i šį 
mitingą, nes turime keletą 
svarbių reikalų apkalbėti. A- 

- pie' šiuos svąrbius reikalus 
plačiau sužinosite- šiame mi
tinge.

Federacijos Skyriaus
Valdyba.

PAŠVENTINIMAS STOVY.
- LOS

UAMBRIDGE, Mass. — 
SėRTnrntieny, sausio 16 d. 

Z7:30 vai. vhkare, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švč. 
lietuvių bažnyčioje bus gra
žios iškjjmės arba pašventi
nimas Šv. Teresės, Jėzaus gė

lelės stovyje, kuris gerb.-kle- 
bono kun. F. Juškaičio rū- 
pėsčiu ir geraširdžių parapi- 
jonų aukomis įtaisytas. Pa- 

U..- _ šventinimas bus atliktas iš- 
kilmingomis ceremonijomis.

Gerb. sesutėš-vienuoles da
ro visa ką, kad tik šios cere
monijos būtų iškilmingiau
sios ir gražiausios. • Bus pro-’ 
efcsija. Procesijoje maža mer
gaitė, sesučių parengta, vie
nuolės rūbuose perstatys Šv. 
Terese.

* * • J

Gerb. kun. F. Strakauskas, 
So. Bostono lietuvių parapi
jos vikaras, sakys iškilmėms 
pritaikintą pamokslą.

Vietos ir apylinkės lietu
viai skaitlingai sueikite daly
vauti šiose iškilmėse garbei 
Šv. Teresės. Jėzaus gėlelės.

Hep.\ 
l 
1

Katalikas, kuris užsirašo ir Į 
skaito bedieviškus raštus yra: 
lygus tam, kuris nusipirkęs! 
šautuvą pasidaro sau galą. - |

l. „

c

i

paduotas buvo sumanymas 
suorganizuoti »ubagų korą. 
Šis .sumanymas patiko mūsų 
troikai susitelkusiai po vienų 
Raudondvario stogu. Mat po 
kokių ten pasispardymų, kąi 
kas nukentėjo, -nes dėdės 
‘‘suspoilino” visą bizrik vi 
. Subirėjimąs socialistišk^ 
valdžios* Lietuvoje įšŠaiw 
būtiną reikalą toki korą tųy

. • ■ y,?. g.
Sumanymas į\y k i litą s. Gižy 

dėjome, kad korvedžiu pa
skirtas BigTeisis.

Pirmasis koncertas įvyko 
tuoj po perversmui Lietuvo
je; daržinėje ant “E” gatvės.. 
Koncerto programa buvo į- 
vairi ir nuo nuteriotų draugų 
perdaug norėti negalime.

Buvo visa troika. Lenkų 
burdingbosis Maikis buvo 
pravadninku, Bigreišis tora- 
vojo,.o Kazelis nabagėlis len
kiškos “kurėčkos” balseliu 
traukė Čepinskio kompozici
ją: i ‘60 gūžtelių lenkučiams 
perėt.”

Buvo ir Antanėlis. Prisi
minė apie Klaipėdos atgavi
mo. Pabaigoj e.pagiedojo lap
kričio 21 dienos giesmele a- 
pie pTapuolušį: 
nagaika, * nagaika moja.”1 
Klausytojų buvo' nemažai. 
Buvo ir Jurgis iš Raudon
dvario su savo “tai va.” Per- 
traukoje buvo kolekta. ‘‘ Al- 
mužnos” nukerttėjusiems 
draugužiams surinkta kelio
lika dolerių.

Beje, buvo ir_ protestas 
prieš “fašistus,” kurie “su-, 
turbacijo” Čepinskį, Požėlą 
ir Sleževičių pačiame įsisma- 
ginime smaugti tautiškai-lie- 
tuvišką visuomenę. Protesta
vo visi beboniai ir slekeriai 
nė piršto nepridėjusieji prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo. Šis protestas nu
tarta pasiųsti į Raudondvarį 
ant -Broadivay, Troškiui ir 
Pilsudskiui, kad pasirašytų I 
ir antspaudas pridėtų. Rau-' 
dondvario Jurgis jau pasira
šė. Po to visoj girdėjome, 
kad buvo nuteriotų draugų

koro susirinkimas. Nutarto 
koncertus su protestais reng
ti visose kolonijose ir giedo
ti ‘‘patri jotines'’ 
lies yra iJgood 
Vienas iš tų koristų, s 
amulkių buvo, yra ir bus, 

Pamėgihkitertik už(įaq 
kišenes,' o pamatysite, kad 
visi Bigreišiai, ^Taikiai nu
eis prie savo paprasto darbo. 
Nereiks jiems nė protestų, nė 
Lietuvos, kaip kad ligšiol 
jiems nereikėjo.

Yra sakoma, kad sudrums
tame vandeny greičiau pa- 
gausi žuvytę. Taip irVia, iš
naudoja mažiau protaujan
čius darbininkus ir drumsčia 
jų vargingą gyvenimą. To
kiems veidmainiams-iš-Rau- 

* ‘ - 
dondvario nerūpėjo, nerūpi 
ir nerūpės Lietuvos reikalai. 

■ . ■ S—k.

Nagaika,

tur^jd skalbinius skalbti 
Moteris tuo tarpu sirpo . . i 

5IONTOWN, Ga. — John L. Dou- * 
niesto gyventoji^, yra iaunUi- 
:us. JfetĮ>erkeniris metus visnsf J 
aynos skalbinius skalbė, ues j.> 71 
t4 laika labai sirgo; dabar ji 

savo namų ruoTtn" apsirūpinti.
Dounis, kuriai buvo daryta i rys į j 

arija ir gydoma iš šimto Įvairių i 
1, ištiktu nieko kitko neturėjo, kaili į 

Mk giistą (kirmėlę) vi.luriuose. p toji 
biauryhą buvo iš vidurių išvaryta )»er 
dvi valandi. Bet pirm negu jos liga lai
vo tikrai sužinota, tai j<»s vyras, kars 
yra Į.luuibetia, įšievlo veįk į*askutinius 
---- - ---------------------i. .......------ Oalop 
.atvyko iš New 

VX»H|0r pabutt'tiira savaičių Jr jiji noj 
limite, kas marčiai kenkia. Truko vos 
x<avaitė iki vaistai atėjo iš PHlsbnrgo, ■ ■ 
bet juos gavus Itetrukų trumpų valau- 
«lij iki kirmėlė buvo. nuntMMlyt^. Toji 
kirmėlė {atsirodė besanti lygiai 62 pėdų 
ilgio. Toji kirmėlė tai»o indėta Į butelį ’ 
alkoholyje ir kas tik nori gali ją mn- 

Vytt. -  —-------------------------r-------- ė
Tūkstančiai sergančių moterų ir vai- ’ 

kų l>e gerų pasekmių gydomi nuo.įvai- ; 
riti ligų, o tuo tarpu Jų tikra ligos prie-' - 
žastis yra tai ta.biąuryla* kirmėlė. Tik- 
ri tos negales ženklai ynr Tai išėjimai 
tos biauryliės dalelių. Tai biauryliei at- ■ 
siradus žmogus netenka apetito. ■> kar
tais apsireiškia vilkiškas apetitas, lie
žuvis tampa apvilktas, ėda rėmuo, 
skausta strėnos, sųnariai ir kojos, galva 
skausta, svaigsta, aįj^ta^tuštuma vidu
riuose. ApsŲ-eiškia randai apie akis, 
kūnas apskrtfaT nusilpsta. Viduriuose 
jaučiasi sunkumas, išpūtimas, kartais 
jaučiasi lyg kak iš pilvo slenka į vidu
rius. Vėl jaučūtsi lyg kati kas slejika 
linkui gerklės. Ligonio oda geltona, ne
tenka normaHo- svorio, turi bloga p- •- 
pų. nuolat spiauja, neturi 
bicijos. jokio noro v<‘ikti. vi: 
:riis. Tos biauryltės btinanči>>- 
ilgio, neretai yra nuomario 
tni. Kuomet ji ima slinkti į ■' 
kartais ji žmogų gali pašinai 
šalink tų- biahįfytię knogreiči:: 
sikratyk jos pirm negu .ii'vi- 
ardys tavo s^ejkatą. Atsiųsk

centus daktarams iY vaistams. 
Airi Daunienėj uošvė aiį-yko

Pirmadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny *

SAUSIO 17—18—19

P A R A DIS E
Su MILTON SILLS- 1

HOtD THAT LION

ASTREAK OF LUCF PATENT LEATHER PUG
Su Buffalo BILL-(Jaunasis) Su BIIiLY SULLTVAN 

» 'Y f .

Su D0UGLAS MACLEAN
■ ’ i : • t - f - ’

Ketvirtadieny, Penktadieny 
šeštadieny

SAUSIO 20—21—22

. Pirmadieny, Progą Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalu 
Bandymo Vakaras -

Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys. Vaidinimai—3 
Vai. Po Piet, 6:30 ir 8:45 Vakare.

Šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., O 
Vakare 15c., 20c., ir 25c. '

Res. Tel. Parkway 1864-W>

Advokatas 
JUOZAS CUNYS 

Lietuvis
414 Broadway, So. Boston

_<F

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretui) ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

reumatizmo / 
261 Hanover St., Boston, Mass.
Rootn 7—Tel. Riclimopd 0668 

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

Tel. So. Bostan 0S23 !
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS!—_

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos: 

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

12-tos dienų uždarytas i— . —

IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMO
L. Vyčių 17-tos kuopos 

priešmetinis susirinkimas i- 
vyko gruodžio 26 d., parapi
jos salėj. Narių dalyvavo 
skaitlingai. Daugelis, pasi
gedo Dr. Galinausko, kuris 
tuom tarpu buvo-išvažiavęs į 
Rumford, Me., savo tėvelių 
aplankyti. z .

Susirinkimas ėjo paprasta 
tvarka. Išduota įvairūs ra
portai, k. t. šokių, debatų, 
amateūr night ir kiti. Pakel
ta Vyčių naujų narių vajaus 
klausimas. Tą klausimą svar
stant, keletas išsireiškė, kad 
mūsų kuopai vajaus daryti 
nereikia, nes kuopa ir taip 
skaitlinga. Tada J. Červo- 
kas pasakė karštą prakalbe- 
lę nurodydamas kaip begalo 
svarbu esą pritraukti čia au- , , . • - « * 
gusią jaunuomenę prie Vy
čių organizacijos, ir tai sku- 
botaiyMieš laisvamaniai jau 
esd’ir-gi subruzdę viliotis ka
talikų jairninią ir jau sklei
džia tai jaunuomenei vilio
janti tikslą. Visapusiai ap
svarsčius, nutaria šiame va-' 
juje darbuotis taip, kad lai
mėjus pirmą dovaną. Išrink
ta vajui pravesti komisija iš 
Šių narių: j. Červokas, Auk
štikalnis, V. Medonis, V. Va
latka ir Ivaška.

Kalbėta apie kambarių pa
puošimą. Tas-klausimas ki
lo iš atminties apie Waterbu- 
rio kuopos puošnius ir vilio
jančius kambarius. Išrink
ta komisija iš Alasavičiūtūs, 
Sulčiutės ir Duobiūtės, tuo 
darbu rūpintis.

Skaityta laiškas Antano 
Bendoraičio iš Lietuvos apie 
jo ten darbuotę. Nutarta 
jam siųsti pakvietimą t.uoj 
grįžti į So. Bostoną ir stot i į 
Vyčių vajaus lenktynes.

Sekė naujos valdybos ir 
komisijų rinkimas. Liko be
veik visa ,senoji. Valdybos 
nariai buv6 renkami atski
rai, iš trijų kandidatų. Iš
rinkta šie: gerb. kun. K. Ur
bonavičius — dvasios vadas, 
A. Ivaška — pirm., O. Aia- 
savičiute — pagelb., M. Lu- 
koševičiutė — nut. rast., O. 
Šulčiutė — fin. rast-., V. T-. 
Savickas — ižd., .T. Antanė
lis ir K. Kiškis — iždo globė
jais, .T. Zulonas —•’ tvarkda
riu. Šokni komisijai) pate
ko: V. Valatka. V. Tarnui m-' 
nas ir J. Zulonas^ Teatralėm 
Komisijai) išrinkta:.T. Anta
nėlis, V. Tamuliunas, J. Bal- 
trušifinas, F. Urbbniute, F. 
Valcnfųke ir M. Tamuliiiniu-

Padaužos Drangai

V

jokios 
da

u:n- 
. ih> 
M jlĮ 

i- 
u» i

• *a- 
\G-

IMS už ’ 
grei- 1 
;;vei- 1

:s. jei kirmė- 
tik nakietais.

Nesiunčiama
34

-i:l. 
:k:ti

gydymą Laxt:in’u. jer nori tikrą’ir 
tą pasigjHlymą.. I,axtan šiaip jau 
ksttai nekenkia, nepakenk: 
lės neturi, ritrsiduoda 
Apdraudai pridėk 25c.
3. I>.. ROYAE LABORATORY, 
■Nettįjg BId.ss* foĖiiMhjpr. t.

i 
t

DĖL GREITO PARDAVIMO
SOUTH BOSTONE, kampinis faunas, 
šeimynos ir krautuvė: Yra Įtaišynnj.-

Randų neša apie $200. į mėnesį. Krau
tuvė tinkama dėl i ėst a U racijos, 
ŠloėtMi. įnešimo užteks ?2d(W. 

Į MATTAPAN, dviejų šeimynų 
-ekstra lotas žemės ir gaYadžius
ras- stajyt. Stuba veik nauja, su visais 
naujos mados įtaisymais. Prašo 810.500. 
Mažas Įnešimas.

Matyk: AMBROSE. 255 \V. 
way. Tel. So. Boston 0506-M.

(S.-1-4-21-2S)

Prašo

stuba. 
pradė-

BYoail-

Neturtingas vaikinas iš Lietuvos no
ri surasi savo pusbrolius Juozą Sinllvvi- 
•’iŲ ir- .Justiną Pranckevičiu. abudu 
kilę iš Čižiūnų sod., Aukštadvario vai.. 
Trakų apsk. Pirmiaus gąyvenp apie 
Bostoną, o dabar nežinom kur. Kas ži
no ar patįs malonėkit atsišaukti šiuo 
antrašu: JUOZAI} I>Al’I>A, (14 St. 
Jacob St.. Rocliester, N. Y.

Paieškau Izidorių Sabaiiauskį. "yvt‘- 
na. rodos. Brooklyn. N. Y. Prašaji at
sišaukti.jj initį arba žinantieji malonė
kit pranešti. Turiu svarbu reikalą. Vi
ršuokite: MIKAS VENSKEVIČIA. 324 
AVilbur St.. Scranton, Pa.

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
; ( GALINA USKAg)
414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 2300 
[Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
į nuo 1:45 iki 5:20-po piet !r nuo 7 
j iki 9 vakare, šventą dieną pagal su
sitarimą. •-

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUALMJSKAS)

Sekmadieniais po pietį)
705 Main St., Montello, 1

(Kampas Broad~Šfreet)

Tek S. B. 2805—R.

Nupiginimas
ANT VISOKIŲ PASITIKINČIO PADARYMO

S in^^r’s Drop Heads Masinos ir Cabinets. Mažai ’ 
vartotos ir-gi prisideda prie šio nupiginimo. Prekės 
labai|p|gios: $10.00, $20.00, $30.00.
PĮLi/aTGARANTUOTOS. TURIME JAS PARDUO- 
T^p^ąį ir greit, kad padarius vietos dėl nauju elėk- 
trikiniu' siuvimo mašinėlių. •

PAMATYK MUS ŠIANDIE IR
- SUTAUPYK

60 iki 75 nuoši

• t

11 T U VI S

OPTOMETRISTAS S 
Išegzaminuoju akis, priskiriu aki- | 
uius, kreivas akis atitiesinu ir $ 
amblijoniškose (aklose) akyse su- $ 
gražinu šviesa tinkama laika. £ 

J. L. Pašakarnis, O. D. | 
447 Broadway, So, Boston. |

t

.1

f

r

Dorchratvr,
9

s

98c.

'Vi. Norwood ISflB

470 West Broadway', South. Boston, Mass. 
__ > — 1325 Columbus Avenue, netoli Roxbury 
Crossing

. DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Cambridge, biznis išdirbtas apie 20 metų, 
pigiai ir ant lengvų išlygų. Kreipkitės pa

X bUKuiuaniieji angnsKa
kreiptis {vairiais reikalais pa 

v5 no. A K* KncižiA ndrac.io i

•v»

10

E. V. WARABOW & CO.
(WRUBLIAUSKAS) ' j

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMU0T0JA8

Lt . *

n 79 TVASniN’GTON STRKKT

> « Norvood, M»m. *

VERAGKA IR VISKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

— ■ I ■ II■ ■ ■ I ■ ■ ■ !■ »
Ofiso Telefonas University 8S31-WĮ 
Rezidencijos Tek University 88S1-RB

D. A. ZALETSKAS J
Graborius ir Balšamuotojas I
44S ir9S3 I’AMRKIUUE STREET ■ 

CAMBRIDGE, MASS. • '

2Ofiso Valakuos: nuo 9 Iki 12, nas Ž 
< i Iki 6 ir nw> 6 30 Iki 9 vakarai J 
JSeredomla nuo 9 iki 12 vaL dlen« t 
SSubatomla nuo 9 Iki 6 vak. NeM $ 
«domis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti’ /

WH1TE SEWING MACHINE Č
DIDŽIOJI KRAUTUVĖ — 8 Berkeley Street, Boston, 

, I dvejos durys nuo Tremont Street,
SKYRIAI: 22 Prospect St., Cambridge, Centrai Sąųare 

h vrr__x -o---- --------
SANDĖLIS

/ r

t P. J. AKUNEVIČIUS
I Lietuvis Graborius ; Į
S S2O E. S)XTll ST.. SO. BOSTON Į Į 
1 Tel. S. B. 44MG ! !
$ ' i >

--------------------
Rezidencijos Telepbonas: 0779- R. K. 
Ofiso Telefonas. So. Boston 0779-W

Tel. "So. Boston 3520 į

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigės du Universitetu 
CORNEI.L UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
“Darbininko" Name 

(antros lubos) ,
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
305 Harvard SU Cambridge, Mass. 

Tel. University 1463—J.

> A

NAUJA LIETUVIU HARDWARE KRAUTUVĖ ' v-
■ SO. BOSTON SUPPLY COMPANY

384 w4t Broadway South Boston, Mass.

Krautuvė Atsidaro, Sausio 15 d.
* >

Mes savo krautuvėje užlaikome įvairiu dalykų kas 
tik reikalinga prie namų pataisymo. Kiekvienas galės 
rasti reikalingų geležinių daiktų, pluming dalyką, stik
lą, sienoms popieni, j>entų. aliejų ir t.11. Parduodame 
viską už pigią kainą, pavyzdiht

Sietai ......_________ 59c. Kirviai
Šluotos... .......... .........25c. Stogams smala, gal. 49c.

.LANGAMŠ VIRVĖS, 100 pėdu_____ ______ _ _ 79c.
VARPELIŲ BATERIJOS, 3 už r...„_____ L______ .41.00
PJŪKLAI, malkoms pjauti -._____________ _____ 1 98c.
SPĄR VARNIŠIUS, pusė galiono....... ,-------------- $1.25
BALTAS FLAT PENTAS, galionas.........  . ..._ $1.69
BALTAS ENAMEL, galionas........ ___ ___ ............. $3.50

Mes esam<‘ agentai Keystone jiento, vamišio ir (‘na
melio. Reikalui esant kviečiame lietuvius užeiti, o su
teiksime gerą patarnavimą.

« >

VINCAS SKUDRIS, Savininkas

DIDELIS METINIS IŠPARDAVIMAS
TĖMYK MŪSŲ IŠDĖLIOJIMĄ LANGUOSE ŠIĄ IR 

KITĄ SAVAITĘ
NUPIGINTA KIEKVIENAME DEPARTMENTE

Tobulos Neponset Karpetos, Patraukiančios Spalvos

6x9____________ $4.95 7’6x9   $5.95
9x10’6 __ J_____$8.45 9x12  $9.45

IR ŠIMTAI KITŲ DIDELIŲ BARGENŲ

THE JAMES ELLIS fURNITURE CO.
405 BROAJDWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS j

811-812 01d South Building į 
shington Street -1 

Boston, Mass.
Valandos' 9 A. M. i\i 5:30 l* M. $ 

GYVENIMO VIETA £ 

3^ Gdrhain Avė., Brookline $ 
Telephone Regent 6568 V 

t ANTANAS F. KNEIŽYSS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- N 
lą ir užsiima Real Estate pardavi- 
nėjimu. būna mano ofise kasdien v 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky- \ 
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir c 
mažai sukalbantieji angliškai gali V 
’ ............................... is ma-
ne. A. F. Kneižio adresas yra toks: v 
308 E. Niuth St., Tel. S. B. 169G.

X \.

Telefonas: South Boston 4768

DR. BALABĄN
GYDYTOJAS IŠ RUSUOS 

j CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO 
į 351 Dorchester Street 
' So. Boston, arti Andręw Sq.

SOUTH BOSTON MASS.: 
j 414 W. Broadway 
1 Tel. S. B. 0048

BROCKTON MASS.:
683 No. Malu Street

Tel. Brockton 7180

| Retai Pasitaiką Bąrganai
EAST SIXTH ST., SO. BOSTON

Storas su dviem kambariais už- - 
pakaly ir 3 šeifnynos. 2 po penkis 
kambarius ir l keturiais kamba
riais i(• du namai po 1, šeimyną. 
Rendos atneša $1692 į metus. 
$12.000 lėngvom§_išlxgoms. t

$450 SOUTH BOSTONE
3 šeimynų medinis namas po 3-4-4 
kambarius, l ikusius ant lengvų 
išlygii. - ~ " .

I
I 
I

Parsiduoda į

.. . iA. J. KUPSTIS k
332 WEST BR0ADWAY , SOUTH BOSTON, MASS. S

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

Telephone S. R. 4tMKl

OR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Clnnu^as 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi^ 
senėjusias ligas vyrą, moterų* 
ir vaikų,spagai vėliausius me
todus, kąip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais. kwartf žibu
riu .thermo therepa, ir kitais 
elektro. tnedikališkais budais. 
Egzaminuoju krauju, slapumų 
ir spiaudiilius savo laboratori- 
joje. Nutraiikiu N-Rav pa. 
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos . 
nuo 9 ryte, iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.« 

• (Antros lubos'!


