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Naujosios Anglijos Lietu 
vių katalikų Seimas

Paskutiniame A. Fede
racijos Apskričio suvažiavi
me nutarta šaukti vasario 
22-rą dieną (WasbingtoiĮ 
Dav) N. A. Katalikų o 
nizacijų Seimą
Tam tikslui išrinkta komisi
ja su teise kooptacijos. Da
bar į šią komisiją Įeina: 
Kun. K. Urbonavičius, Kun. 
J. Švagždys, Kun. K. Vasys, 
Kun. P. Juras, Kun. V. K. 
Taškūnas, V. Kudirka, J. 
Verseckas, J. Jaruša, J. 
Daugelevičius, J. Trainavi- 
čius ir P. Skeivys.

Joks seimas negali turėti 
gerų pasekmių be tam tikro 
prisirengimo. Tą gerai su
prato Komisija ir iš savo pu
sės daro viską, ką gali. Bet 
ir iš pusės visuomenės yra 
lygiai reikalingas. Todėl 
Komisii^kviečia visas N. A. 
Katalikų organizacijas:

1, Išrinkti daug GYVŲ, 
VEIKLlįr delegatų. Kiek

viena draugija, kuopa ar 
ratelis gali siųsti delegatų 
tek nori. Prašoma duoti 
delegatams mandatus, kad 
nereikėtų seime gaišinti lai
ko klausinėjant, kas kokią 
o rga ni zac i j ą atsto vau j a.

2. Pagaminti kuodaugiau- 
sia Įnešimu. Reikia atsimin- 
ti, kad seimas šaukiama

tam, kad bendrai, apsvars
čius, kokius priešus turime, 
Z

'ar tinkamai su jais kovoja
me, kokie yra trūkumai pas 
mus pačius, kas yra taisyti
na, kas naujo reikėtų nu
veikti, kaip tai įvykdinti ir 
t. t. Rinkdami delegatus a- 
pie tai pasvarstykite ir, išne
šę tam tikras rezoliucijas, 
prijunkite jas seimui per sa
vo delegatus. arba, jei nega
lima bus prisiųsti delegatų Į 
seimą, pasiųskite jas žemiau 
paduotu antrašu kafyo Įneši
mus Į seimą.

Ligšiol Seimo Rengimo 
Komisija yra Įtraukusi Į die
notvarkę sekančius punktus: 
1. Mūsų organizacijos, 2. 
Lietuvos politikos klausimai, 
3. Spaudos klausimas. 4. Mū
sų jaunimas, 5. Mūsų bend
ras frontas, 6. Įnešimu ko
misijos raportas ir 7. Nauji 
sumanymai.

Jei kas turi naujų idėjų ar 
sumanymų liečiančių būsi- 
mąjĮ Seimą, malonėkite 
kreiptis sekančiu antrašu: 
lRev. V. K. Taškūnas, 3G St. 

George Avenue. Norvvood. 
Mass.

Visi Į darbą! Uoliai, rim
tai !

J ....
šeinio Rengimo Komisija
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GAL BUS ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS

Čia. parodomas navatniaus ias pasaulyje miestelis. Jis vadinasi Haran ir randasi Meso
potamijoj. Namai panašūs į skruzdėlynus.

Bostono kardinolas už 
Meksikos vyskupus

MEKSIKA DEPORTUOJA 
DVASIŠKIJĄ

UŽ REFERENDUMĄ PROHI- 
BICIJOS KLAUSIME

$400,000 KARALIAUS 
VAISTAMS

Mirė pabludusioji 
karaliene

Meksikos vyriausybė pra
simanė, būk Meksikos epis
kopatas sukurstęs žmones 
prie revoliucijos. Bet epis
kopatas ir žinios iš Romos 
tuos gandus užginčija. Šven
tasis. Tėvas pareiškė, kad- 
Meksikos katalikams drau
džia kilti prieš valdžią, nors 
toji dideles neteisybes daro.

Meksikos vyriausybe, vie
nok. nežiūri tikros teisvbės 
ir ikalinčja vyskupus ir ku
nigus. kitus iš jų deportm»-

Bostono-kardim Jas ()’(’on- 
inell užsistojo už Meksikos 
arei vyskupą Diazą Gua1ez 
muloj.

i
Eina gundai, kad arcivys- 

kupas Jiminez esąs nužudy
tas. .

IVASIIINGTON.—‘-Sau
sųjų” kongresnianų tarpt1 
bandoma veikli proliibicijos 
atšaukimo reikale. Daroma 
pastangos, kad .tuos kon- , i- ’ 
gresmanus užiųtųresasųs re
ferendumų 
klausime.

•Tau Įvairiais būdais ban
doma buvo prie jų prieiti. 
Dabar
ta
ii

MIRĖ MEKSIKOS “KARA
LIENĖ”

plaučiui uždegimo ir influen- 
zos. Tada, .ji vėl atgavo svei
ką portą ir tokia mirė. Jai 
mirus .ją aplankė Belgijos 
karalius, karalienė, sosto Į- 
pėdinis su žmona ir kitais 
princais ir pricesomis ir pa
liko balti] lelijų bukietą. Ji 
bus palaidota. Belgijos kara
lių laidojimų vietose, [laido
tuvės bus 
Belgijos 
paskelbė 
gedulą.

ESĄS JUOKINGAS

. **k'\
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EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

g Už algų numušimą
angliakasiams

TOLEDO. Obio. — Mink
štųjų augliu kompanijos lai
ko čionai savo suvažiavimą. 
Tariasi apie išlygas su uni
jomis. su kuriomis kontrak
tas pasibaigs kovo 31 fl. 
Kompanijų atstovai” sako, 
kad reikėsią darbininkams 
algas numušti ant 20 mmš. 
To reikėsią dėlto, kad dabar 
kompanijos negalinčios išlai
kyti konkurencijos su nelini
jinėmis kasyklomis.

Dabar minkštųjų anglių 
kasėjai apskritai imant gau
ną po Š7.5O dienoj.

Minkštųjų anglių linijinia
me kasyklose dirba apie 250.- 
000 darbininkų.

Kompanijų atstovai sako.

SUMAŽINO ALGAS

PITTSBl'RG, Pa.-Pitts- 
buig('oal kampanija paskel
bė nuiiiušanti darbininkams 
algas. Numuša po 20 nuoš. 
kasėjams. o šiaip jau darbi
ninkams būsią mokama po 
$fi,00. Kompanija savo pa- e*
sielgimą aiškina tuo, kad 
augliu kainos nupuolusios.

/

PAMAŽINO ALGAS

FITCHBURG, Miws. 
Slar AVorsted Mills 
darbininkams algas, Kailru- 
riems darbininkams 
ta.ant 10 nuoš.
121 o uitos.

numušė

numuš-
K iriems ant

Sergančiam Rutinini jos 
karaliui bus naudojamas ra
dimuos, paskolintas iš Belgi
jos. Karaliui buvo daryta 
dvi operacijos, bet jis neina 
geryn.. Belgijos karalius sū-

* Tadtnm^t^ 'kai-

spėjama, kad suras- 
tokis būdas, kad “sausie- 
’ galės palikti ir pritarti.

nuojąs $400.000 būtų pasko
lintas Rumunijos karaliaus 
veikalui. .? -

KEISTA BYLA

PAVYKO PRALOBTI

KIEK AMERIKONŲ PALAI, 
DOTA FRANCIJOJ

— Ameriean. 
kad jei unijos nesutiksian- Batlle Monunumt komisija

ant nmnnšimo algų, tai dabar skelbia, kad Francijoj 
Amerikos kareivių palaido--

čl< >s

reikėsią pert raukti darbus.
Unijų derybos su kompa- ta 30.540. jo 46,214 kareiviai 

nijomis prasidės- prieš kovo buvo pargabenti palaidoti^ 
31 <L ■■■-.■ Suv. Valstijas.
_ ■ ■ X,. .<• - ‘ ___ ____  ___ X X
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Anglijoskaro jėgos 
Kinijon

-Si

Brusellyje, Belgijos sosti
nėj, mirė Meksikos “karalie
nė/’ Meksika turi Įvairių 
bėdų, o dabar prisidėjo nau
ja “bėda.” Toji karalienė 
buvo 87 m. amžiaus. Ji bu
vo pati Maksimi Ii ano, kurs 
su francūzų pagelba buvo 
pasodintas ant sosto Meksi
koj. Tasai karalius sosto ne
teko 1867 m. Karaliuš buvo 
sušaudytas, o karalienė gavo 
progą išvažiuoti Į Europą 
dar prieš revoliuciją. Buvo 
jaučiama, kad Meksikoj kį- 
Ja neramumai ir sostas irm 
judėti. Tada karalienė iš
vyko Euro|M>n ieškoti para
mos pas vainikuotus valdo
vus ir pas popiežių. Bet rei
kiamos paramos nesulaukė ir jčios liepsnos buvo bepersi- 

nietančios i Šalį' esanti puiku 
kotelį ir 16 milijoninių šei
mynų linkti vienmarškiniai 
turėjo bėgti lauk. Gaisro 
jnetu sužeista penki žmonės. 
Sudegusioji bažnyčia verta 
buvo $1.000.000. >

ten kilo revoliucija. Kara
lienėj Eurojmj būdama, apie 
tai išgirdo ir kad jos vyras 
sušaudytas. Delio ji išėjo iš 
proto. Po to tik retkarčiais 
teateidavo saVo protam Jos 
mirtis buvo dėl pagavimo

pilnai karališkos, 
karaliaus dvaras 
dešimties dienu

• - ‘ I

MASK'V \. - Rusi jos už- i 
šit nio reikalu niiuisteris Lit ■ 
vinov pasityčiojo iš Suv. 
Valstybių sekretorius Kel- 
Irrggo. 'Lasai sekretorius 
(niinisteris) pareiškė, kati 
Maskva kurstanti Meksika 
ir visą pietų Ameriką prieš 
Suv. Valstijas. 'Lai Lityinov 
pareiškė, kad tie priekaištai 
esą pasakiški ir juokingi.

NE\V YORKL— Prieš 21 
metus Samitel Rubel atvyko 
Į Ameriką be pinigu. 1 ’ir- 
nioji jo savaitinė alga buvo 
$3. Po kiek laiko jis" buvo 
pareikalavęs jo algą pakelti 
aut 50c. savaitėje. Bet ne
buvo išklausvtas. 'I’ai metė 
darbą ir gavęs vežimuką, 
pats’i jį iyikin.kė ir vežiojo 
leda. 1 kaba r jis pabaisę de- 
rybas su ledo ir augliu kom
panija. kuri velta Š25J1OO.- 
000. Ji stapo jos prezide t it u.

\VASII INGTON. — Gar
biojoj ” moiiki ne j ” byloj 
Da/lone. Teini., darėsi tik
ras "moiikiii” biznis. Dabar 
apie lai išeina aikštėn.

Kaip žinoma toje vaisiįjo
ję buvo perleistas islalvmas 
d raudžiam i> mokyti mokyk
lose evoliuciją, 
laužėme buvo

GAL ĮSIKIŠ Į KYNIJOS 
REIKALUS

i
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INFLUENZOS AUKOS
SUDEGĖ GRAIKŲ-KATALI

KŲ BAŽNYČIA
-----------  i

NEW WRK. — Graiku 
Katalikų didžiulė, puiki baž
nyčia. buvusi prie E. 72-ros 
gatves, sudegė. Nito bažny-

1.0N DON. - Jau senokai 
prasidėjusi Europoj infliien- 
z.os epidemija dar lebesiple- 
č-ja. Vien Londone per vie
ną savaitę mm inlhtenzos mi
rė 137 žmonės.. Nors dabar 
Londone smarkiai inlhtoiiza 
veikia, bei dar nėra taip bai 
si. kaip kad buvo 1922 m.

Vokietijoj inf'liienza siun
čia ir plečiasi.

Ispanijos sostinėj Madri
de per ųereita savaite nuo 
inllue.nzos mirė 300 žmonių.

i

PERU VIJA ATMETĖ PA
SIŪLYMU

WASHING'ro\ - Suv.

Valstijų vyriausybė buvo 
pasiūliusi naują pieną šutai- kad 
kinti dvi besiginčijančias aug' 
pieln Amerikos respublikas įėjo 
- Pernvija ir Čilija. 'I’os 
respublikos pmvojasi dėl že islij 
mės. kurią čilija per karą 
vra atėmusi iš Peritvi jos.'l’.ii 
Suv. Valstijų paskutinysis 
pienas buvo tą ginčijam i že
mę parduoti trečiai respubli
kai Bolivijai. 'I’ai Peruvija 
dabar ta pieną atm<4ė.

To jstai vnio 
Įtartas bigli 

sclioolčs mokytojas Scopes li
pai rauktas icKman. Kaip at
simename ta b\ la su judino 
visa pasauli. Dabar pasiro
do. kad advokatai, gymisieji 
kadiinamąjį mokytoją Seope- 
sa. visai nenorėjo išteisinti ir 
apginti Scopes’ą. Advoka
tai norėjo iŠ to padaryli di 
dcii daiktu ir tas jiems pasi
sekė. Norėjo, kad mokvlo- 
įjasbūtu apkaltintas dėlto, 

galėtu reikalą kelti, i
t esi ii teismą ir toliau no - ’ 
paniekinti, išjuokti i 

statymą. AiigŠčiausysis vai 
rijos teismas išsprendė, kad 

islalvmas nesipriešina kon
stitucijai. bet pripažino, kad 
m<>kvio|as Scopes buvo per- 

p-ištriai nubaustas ir pripaži
no. kad bvla gali būt atnau
jinta.

LONDON. — Anglijos vi
suomenė nemažai nustebo, 
kai vyriausybė paskelbė, kad 
nutarta siusi i i Keniją 1.000 
kareiviu am dviejų karo lai
vu. Visuomenė sujudo, nes 
pamanė, kad tai jau pradžia 
karo žygiu. Valdžia, vienoka 
iikrina. kad karo neprama
to. o las karines jėgas siun
čia į Kvniją4-i-kdam. kad Ke
nijoj sustiprinus apsaugą 
esančiu anglu ir kitataučiu.

Anglijos visuomene nela- 
bni-tenori pilnai tikėti val
džios pranešimams.

menė pradeda mislyti, kad 
čia didesni dalykai daromi* 
ne vien apsaugojimas. Su-

M • *

žinota, kad valdžia cehzfi- 
ritoja ateiviančias žinias iŠ- 
Kvni.jos. o kaikurių praneši
mu. lai visai neleidžia skelb
ti.

Vra žinoma, kad Kvnijoj 
didėjo ant i Fu ropinis misis-i 
totemas. T<><e vietose ir 
tuose miestuose, kur vra eu
ropiečiu ir jų kvartalai, tai 
kyniečiai tas vietas nžpnolo 
ir vijo lauk svetimtaučius. 
Esamos ten europiečių jėgos 
negalėjo prieš kvniečius atsi-

Visu<>- į laikvt i.
t: į ■* • j 'w y - - rr . 1

23. larp kuriu buvo 20 
merginu. Sakytoji drapgi-

SUDEGĖ KETURI 
VAIKAI

TORONTO. Ont. — 'IV- 
vams išėjus pasikieminėt i. 
užsidegė namai ir sudegė ke 
iin i vaikai.

CHOLERA LENKIJOJ

NUSIBANKRUTAVO BEKE- vo 4 
LIAUDAMI

Darvžiiije Ameriean Aid jja daugeli iš. jų išgelbėjo nuo. 
So(«eiv skelbia, kad pel itai idesperaci Įos ir 
Francijoj subankrutavo 2.
S12 amerikonai turistai. Jie 
Europoj bekeliaudami išlei
do visus pinigus ir neteko su 
kim grįžti namo, 'kūrėjo 
kreiptis i sakytą draugiją 
pagelbės. Tarp tokiu mdai- 
mingnjii buvo 310 franeūzių 
ištekėjusiu už amerikonu, 
kurie jas apleido. -

Tokiij neatsargių kidinnto- 
ių n ikalams Paryžiaus pa
siturintieji amerikiečiai su
dėjo 318.578 franku. Nusi- 
bankrntijusiu Amerikos stu
dentu Paryžiuje lenini bu- dintas.

7T—

saužudvstftJ 
Daugelis iš tų sušelptųjų nė-' 
buvo kokie latrai, apgarikai, 
bet teisingi žmonės. Gavę 
paramą i r sugrįžę ųąipo gręirn 
tai paramos draugijai 
H’ise. »:<• y.Oi

_ o'

ISPANIJA DIDYS LAlVyŠĄ

Ispanijos laivyno niinište- 
rija paskclK'. kad laivynai*; 
bus sustiprintas. Bus i
tvdiiita daugiau laivu, ypač.’ 
sūbmal inu skaičius bus padiaj 

’.’iiO

Skaitykite gerb. kun. F. Kemešio straipsnį iŠ Lietuvos ant ketvirto’puslapio-
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6 KOtamiSTŲ VADŲ BYLA 
V KA^JįAČRb TRiSffiB.'.

iben. 24 d- 21- jap i 
jl&tš UfĮnvo^ Jlupi-
gail^i^AlgijtdD; pi^kf- įyV- 
ko įši^anfco_t«isiVio'^posė- 
»9S ir biivą teisiami $ arės* 
tuotieji Lietuvos komunistu 
y^dai, ruošusieji Lietu\ai 
kruvinąjį bolševikų pervers
mą^ turėjusį įvykti Kalėdų 
šventėse.

t Teismo posėdis prasidėjo 
•10:30 vai. rytą kaltinamojo 
akto skaitymu. . Sulig, kalti
namuoju aktu visi 6 kaltina- 
Įnięji: Požeia Karolis, Grei- 
fęnbergeris Juozas, Giedrys 
Kalias, Čorny-Čarny Rapo- 
ia^sAbrama virius F a 1 nišas 
ir ^ūga Ipolitas buvo akty- 
^vūšSfcomunistu veikėjai. Ir 
jiesisi buvo kaltinami sulig

jau esrtme

MIRĖ “KARDO”REDAK 
DO” REDAKTORIUS

Lietuvos karininkų laik
raščio *• Kardas” redakto
rius kapitonas Vincas Jonu- 
Ška' trumpai sirgęs mirė 
grjmdžit) 18 d.

varę priešvalsty|>inV komu 
’ršali^ prie 
ruoŠę akty£ sų.

y .viiiS žygius*nugriauti esama- 
* jgi krašte tvarkai, ruo.šę gin- 
| klūktąjį sukilimą ir 1.1. Pa- 
r* skaičiuj kaltinamąjį aktą,

Tęigjaio pirmininkasjkiekvie- 
ę lidią kaltinamajam davė žh-

’dį, <kr jis prisipažįsta esąs 
kaltas ar ne. Jiems kalbant i.--’*
Bayo pasiteisinimui, pii*mi- 

y bintas nekliudė, tik kada 
“Bo^ela ' ir Grei fenbergeri s 

L praliejo laikyti komusiMiš- 
S1“ kas; prakalbas — .pirmrni 
'. kžĮsjtųrėjo jų kalbas per- 

traukti. .Kaltais visi jie, ži- 
. nonja, neprisipažino, ir net 
:.gynfsi nesą komunistai, o tik 

V <rk»iriųjų pažiūrų/’ gjjiįr'-: -* J * - * 4 ®
. Tjtčiąu peržiūrėta visa me- 

' dŽiąga, kuri buvo pas juos 
f iaštfr: komunistine kores- 
Įjjpondęneija su Maskva, įvai-

■ bergeris — Raudonosios Pa
galbos “Mūpr” organizaci-

į jos valdytais narys, čornyj- 
JųJČfaTHy—-teroristų gnų»čs va- 
*ridas ir Šelūga *— mažai susi- 
i. pratęs darbininkas, pildžiu-. 

sis visa; kas jam bdvo jsako- 
• Bia. z- Liudininkus^ apkiau- 
sius, kiekvienas kalt iųalnaris

* buvo gavę dar savo paskui i- 
>JHyĮžodį.' Kaltinamieji vėl 
£ pareiškė, kad. jie komunistų 
J partijai nepriklausė irnuro-
* lytais punktais nūra^nuis- 
Lkdtę, ir prašė, kad teismas I 
ė-įtios išteisintų.

Po teismo pasitarimo pi r- 
Ljnininkas išskaitė sprtndL
■ Iną, kuriuo visi -pripažįsti*-" 

r ^Valstybės įstatymams sulig
mi esą nusikaltę Lietuvos 

; F,minėtaisiais“ *; panigiufais.

APVOGĖ BAŽNYČIĄ

KALVIAI (Kaišiadorių 
apskr.). Š. m. gruodžio mėn. 
lb-2() d. nakties mėtų iieži- 

hbiili piktadariai iš Kalvių 
katalikų bažiiy čįos išvogė į- 
vairių braiigėftyEį_ 10,000 
litų sumai. Spėjama, kad 
vagių įeita bažnyčion sekma
dienį, t. y. s. m. NII-19, po 
pamaldų ir ligi nakties k;rž- 
kur jMsišlėpta bažnyčioje.

Nuo Naujųjų metų prade; 
kla eiti kasdieni ligšiol ėjusi s 
įkas savaitė tautininkų parti- 
Įjos organas “Lietuvis.” Jo 
redaktoriumi numatomas e- 
sąs p. Liudas Noreika.

i. ■ ”*‘•1. 1
* ** • ■ 1M 1įr3 v.

prikaišiodami

KYBARTAI. Socialde
mokratai su žydais Kybartų 
miestų tafyboj turėdami 
daugumų, daro ką jie dori, 
taip,/jie pastaruoju laiku 
smarkiai užsipuolė ant jų pa
čiu išrinkto miesto burmis-* • *
tro p. Budrevičiaus už tai. 
kad jis nepildo jų užgaidos, 
toli gražu nesuderinamos su 
miesto reikalais, tiri jie tenai 
Jeronimui vadovaujant vie
šai taryboj pradėjo šmeižti 
bunpistrą
jam nebūtas kaltes, ir išreiš
kė jam nepasitikėjimų.. Bet 
burmistras jausdamasis ne
kaltas, pasiuntė savo pasi
teisinimą* Vilkaviškio aps
krities valdybai, kirri ap- 
svarsčiusis burmistro raštą, 
pripažintu ji nekaltu ir so
cialdemokratų nepasitikėji
mo protokolą panaikino, pa
matuodama, kad per silpni 
motyvai kuriais remiantis jie 
reikalavo pašalinti burmis
trą. Kad ir savieji, bet no
rų savųjųjįeišpildė. Įdomu, 
kur dabar socialdemokratai 
dės savo, rimtą* kandidatą į 
burmistrus profesinės sąjun
gos pirmininką Kilikauską.

Dabar soicaldemokmtai 
vaikščioja nosis nuleidę, ir 
laukia miesto sąmatos pri
ėmimo, sako jei jų pasiūly
mai nepraeis, tai visai išeisią 
iš tarybos. Sėdėdami visą 
laiką dumiu voliojo, o dabar 
visai žada išeiti, laimingos 
keliones.... ■ _ .

VILNIAUS LIETUVIŲ BAŽ
NYTINES SUKAKTUVĖS .
Šie metai Vilniaus’ lietu

viams vra -reti sukaktuvių 
metai, štai gruodžio 12 d. 
Vilniaus lietuvių visuomenė, 
prieš porą savaičių.pagerbu
si seneli d-rą Basanavičių, 
vėl minėjo reikšmingas’kietu- 
viams sukaktuves. Prieš dvi
dešimt penkerius metus tą 
dieną lietuviams po ilgų ko
vų pavyko gauti nedidelė šv. 
Mikalojaus bažnytėlė, ku
rioje iki šiol klausosi- papil
domųjų pamaldų gimtąja 
kalba. Tiesa, ji per maža lie
tuviams, bet dabartinėmis 
sąlygomis, kuomet lenkai bi
jo kiekvieno gyvo lietuviško 
žodžio, jie priversti ja ten
kintis. _

Sukaktuvės buvo paminė
tos labai iškilmingai. Buvo 
atlaikytos pamaldos su iškil
mėms pritaikintu pamokslu. 
•?o pamaldai klebonas kūn. 
Čibiras vaišino pas save įvai
rių lietuvių, organizacijų- ir 
įstaigų atstovus ir vaišių me
tu priminė visas tas kovas, 
kurių teko turėti atgaunant 
:eises l>ent vienoj bažnyčioj. 
Laikinojo Vilniaus lietuvių 
komiteto pirmininkas d-ras 
Alseika nurodė atgautos baž
nyčios reikšmę tautiniu at
žvilgiu. Taip pat pasidalino 
savo, atsiminimais ir daug 
pasidarbavusi bažnyčios at
gavimui. E. Vileišienė. Visi 
išsiskirstė su tvirtu, pasiry-

Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

proto ttdfystjnl#. Jlš tegali ralyti atbulai, taip, kaip čia pa. 
-rodoma.—t" ' -_______ -i

s|e- 
kūrisyra 

apimtas nuodėnim.” (Išminties
I « . • *

“Išmintis neišk
toj ir negyvena k t

- • * •____ !•_ •’

žimu ir toliau tęsti kovą dėl 
deramų lietuviams teisių 
praplėtimo Vilniaus bažuy- 
čioes.

NERAMUMAI VILNIAUS 
KRAŠTE .

Gruodžio mėnesy Vilnius 
pasižymėjo dideliais nera
mumais. Dėl kalinių muši
mo ir kankinimcr-^ukiškių 
kalėjime buvo apskelbtas 270 
politinių kalinių bado strei
kas, 'kurio metu pasipikti
nusi minia bandė kelis kar
tus įsiveržti į khlėjrnui ir ba
davusius išvaduoti. Polici
ja daug demonstrantų su
ėmė.

Pažymėtina, kad kalinių 
kankinimai ir demonstrantų 
suėmimai įvyko bevieši nt 
Vilniuj dviem įtakingos ang
lų darbo partijos atstovams, 
kurie tam tvčia * atvvko Len- . v

kijo’n ištirti darbininkų ir 
vadinamųjų mažumų padėji
mą. jaunimai Vilniuj 
jiems padarę kuojjlnąiauiso 
įspūdžio. Jie tarp kitko tu
rėjo pasitarimų ir su vietos 
lietuvių atstovais, plačiai tei
ravosi apie jų padėjimą.

Ryšy su įvykiais Vilniuj 
at si statydin o lenkif^įsi n gu
rno ministeris garsusis Meiš- 
tovičius, kuris po Želigovskio 
smurto sugalvojo Vilniaus 
krašte “Viduriniąja Lietu-

“Drąsos geriausia dalis- 
tsargumas.” (Šekspyras)

JEIGU NENORI,. KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI vaikų LAIKRAŠTĮ

aauiu
*—s ' '• .

"Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai,eilėr&šciai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumelibi. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Lajkarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 doL Lina 2 kartus per menesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-ve. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas N r. snsipažinliųyunčiamfts veltui.. 
Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

Ž1N0M0Š SVEIKATOS BU- 
DAVOTOJOS VARTOJAMOS 

MILIONŲ- ŽMONIŲ-
l'er duugelj' metą Nuga-Tone. žino

mos sveikatos ir stiprumo butlavoto- 
jos. buvo Ir yni draugais milioiią vytų 
it- motetų, šios puikios gyduolė* šit- 
stiprina kraują, suteikia naują jėgą ir 
energiją- -silpniems, sustiprina sflĮUius 
nervus ir raumenis, inkstus ir kitus 
kūno orgnniis. Nuga-Tone suteikia at- 
švh-žinantį miegą. putuiso ąiietitą. pa
gelbsti virškinimui, pailaugiua žmogaus 
svarumą suteikia stiprumą silpniems, 
nuvargusioms žmonėms. Jos prašali
na galvos skaudėjimą, koktumą, svat- 
;nilj. nemalonu burnos kvapą. ajisivė- 
iusj liežuvj ir sutaiso vidurių užkietė
jimą. . -

Nuga-Tone yrą pardavinėjamos viso
se vaistinėse su pinigą grąžinimo ga- 
ntntijn. Vartoki! jas.per 20 dienų? o - 
jei nebūsit užganėdintas, sugrąžinkite__
likusias gyduolės, kur pirkote. Įsiusite 
savo pinigus atgal. Nusipirkit buteli 
Nuga-Tone šiandien — atnaujhikit sa
vo sveikatą ir stiprumą. Tikrai žiūrė
kit. kati gautumėt Nuga-Tone. Vengki- 
te imitaciją — niekas negali užimti 
vietos šių puikią gyduolių.

šaltis reiškia pavojui Vien nuo pneu
monijos kasmet miršta 159.000. Nesu
skaitomos kitos bėdos kįla iš šalčių.

Sustabdyk šalti pačioj pradžioj, grei
čiausiu ■ ir veikliausiu būdu. Imkit 
Hill’s Cascara-B.roniide-Quinine. Jis šal
tį sustabdo" j 24 vai., o gripą j 3 die
nas. Ji dabar milionai vartoja, nės per 

! 25 metuš--nieks nerado geresnio būdo 
+išnaikint šaltį.
I Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- 
; <la galit gaub-šitą. Visos aptickos par- 
! duoda Hill’sl L
i Tikrai Gauk Kaina 30c

ŠV. JONO EV. BL. PAšELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Žioba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Masa. 
Telephone South Boston 8552-R.

Vice-Pirminlnkas — J. Petrauskas, .
17 Vale St., South Boston, Mass.

Prot Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Pk., South Boston, Masa. 

Fin. Raštininkas — M. šelkis,
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadrvay, So. Boston, Masa. 

Tvarkdarys — J. Zaikis, _
7 IVinfield St., So.. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-tą va
landą po pietą, parapijos salėj, 492 B. 
Seventh St. So. Boston. Masa,

Lietuvos Duktem Draugyste; 
Po Globa Motinos ŠvenČiausior 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmensklenė,

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

Vice-Pirm. — Zofija KėSienė,
59 Gatės St.; So. Boston. Mmb. 

Prot. Raštininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

*in. Ra’Stininkė — Bronislava Ciunlenė, 
29 Gould St.,' W. Roshnry, Mass.

Iždininkė — Ona Stanlullutė,
105 W. 6th St., So, Boston, Mass. 

Tvnrkdarė — Ona Mizgtralenė, 
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Masa. 

Draugija savo susirinkimus Jaiko kas 
antrą utarntnką kiekvieną mėnesi 
T:30 vakare. pobaŽnytinėj svetainėj^ 

Visais dr-jcs reikalais kreipkitės | pro
tokolą raštininkę laišku ar telefono. 
Flfth St, So. Boston, Masa.

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

l’iiniiyinkas — Jonas .Vlonmviėius. 
280 E Streef. South Boston, Mass.

Viretpirmiifinkas — Povilas Kuka. 
:».*> C Street. South Boston-. Mass.

Prot. Kaštiniiikus — Ant. Macejunns. 
4.*>o E. Seventh St.. So. Bostonu Mass.

Fin. Raštininkas — Pranas Tnk-lkiš. 
12?. Roven St.. So. Boston. Mass.

Kasierins — Andrius Zsdieckns.
611 E. Fifth St„ So. Boston. Mass.

V Maršalka Kaz. Mikailionis,
E. liroa<!w.-^-. So. Boston. Mass.

D. !.. K. Keistučio I>rangija laiko savo 
mčnsiniiis susirinkimus kas pirmą 
nodėldicrų ktckVieno menesda. j«o nu
meriu OfM M'ashinTton St., Rostnrt. 
Mass., 1:30 vai. po piety. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su saviiiT' 
dauaiau naujų nartų prje musą dnm-

. gijos prirašyti. -

ŠV. KAZIMIERO R. K. D40S 
VALDYBOS ANTRASAI 
' _Sor Boston, Mass.

I*irmifdakns — Jonas Jnroša,
22.*> L Street. South Roston. Mass. 

Vice-pirtniuinka^ — >, .svagž'lys,
111 Kovon St., South tiosfon, Mass. 

Prot. Kašttnliikas — V. Mickevičius.
KK" Thlrd St., Soufli Boston, Mass. 

Finansų Raštininkas — M. kelkis,
306 M*. Rrosidw«jr, So. ItaHnn. Masa. 

Udtntnkas — V. Balutis.
;&» Mrrecr street. So. Boston, Mass.

; Maršalka — V. Uim'lui.
i o"A3 Fifih Swwt, South Boston, Mass.
į 1 >re utį ja laiko rastrinklmiia'kna jmfrą 

mslėldfi'nl kiekvieno mėnėato 2-rą
| vai. po plotą, Parapijos Salėj. Septin- 
i ta Gatvė, South Buelon. Mass.

r l
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KŪDIKIU SVEIKATOS.)

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

- Klausimas 1. Kas merge- 
lei .daryti,. jeigu j i nesupran- 

. ta savo pašaukimo? (Atleis 
man klausėją už sutraukimą 

J ilgoko ‘, ąprašynįd į vieną 
klausimą).
•* . “ j : * < i i • * t > • ■. iv * .

’ Atsakymas. Patartina, po’ 
v gerai ispažįnciai, kaista mal

da prašyti Dievo., idant-J-isj 
suteiktų malonių pažinimui 
Jo valios. Ramia valandėle 
rimtai pasvarstyti i kuri lūo^ 
mą daugiau širdis linksta, — 

■’ ar i mergystės ar į moterys
tės luomą. Be to, patartina 
pąsikalbeti su savo tėveliais 
ir pasiklausti dvasios vado-1 
nuodėmklausio;- ■ Kadangi i 
Dievas -kiekvienam žmogui 
skiria luomą’ suteiks ir prie
mones jojo pažinimui. Nuo
dėmė aptenidina žmogaus 
protą. Rūpinkimės nebūti

Dievo malonėje, suprasime 
Jo valią ir būsime pilnai pa
sitenkinę. ,

Klausimąš-^. Išrodo, j au- 
nikaitis’gali nupulti ir . yra 
nupuolusių, kurie galina do
riausią mergaitę...

AtsakipnasJ Jaunikaitis I 
turį žmogišką prįgįmįi- 
n4būdės irinesimelšy t tikrai 
gali Įpulti nuodėmėn; jis nė
ra tvirtesnis,-už Šventuosius.- 

^Kada ntipuolusiš kėliatei ii-1 
per atgailą grįžta prie Die-’ 
va, jam kaltės atsileidžia. 

' Jeigu, pasitaisęs veda dorą 
gyvenimą, jis yra vertaš do- 

meigeĮ^u^^
M Bet jeigu jaunikaitis su

bjaurintas- nuodėmėmis ir 
būdamas piktosios dvasios 
vergas, susituokia su dora 
mergele,* kurios jis nėra ver
tas, tai reikia kaltinti mer
gelė, kad ji buvo kvaila,..

. ... «

Klausimas^ Aš nesupran
tu, kaip nuodėme galima * 
žeisti sielą mirtinai, kadangi 
ji yra dvasinė, tai yra, ne- 

hniištanti. Jeigu nuodėmės 
mirštamosios, tai ar jos 
miršta? 'paaiškinti
“Darbininke.”

***** Skaitytojas

Atsakymas. Lygiai Tams- 
! ta galėtumei klausti kaip ne- 
I dėkingumas gali įžeisti gera
dari, kaip melas, apkalba ar 
šmeižtas užgauna žmogaus 
širdi ir £ t. '

Atsakymas. Taip, yra nuo 
dėmė.

Klausimas. Jeigu du as
menys tarp* savęs sfisipylfsta, 
kuris iš jų tūri persiprašyti ?

> •• * . •

- Apsakymas. Paprastai tu
ri atsiprašyti tas, kurs yra 
priežastimi susipykimų. Jer- 
gų abu. yrą kalti, tai tas, ku
ris labiau Įžeidė. Jeigu kal
tė abiejų Jygi, tai kuris pir
mutinis Įžeidė, pirmutinis ir 
atsiprašo: Kituose atsitiki
muose reikia i aplinkybes ai

Klausimas Jeigu nu-| 
puolusi mergelė eina išpažin-1 
ties, ar ji būtinai turi paša- j 
kvti nuodėmklausiui iš ko
kios priežasties? ;

__ Atsakymas. Pėr išpažin
tį būtinai reikia pasakyti 

’ mirtinųjų nuodėmių rūšį ir 
skaičių. Taipgi aplinkybes, 
kurios -pakeičia nuodėmės. 

. rūšį,' Pasakojant nuodėmių 
aplinkybe, frorcikin nfiJlėti 

'7 "vardais ašmenų: reikia veng
■ Jti ilgų pasakų ir išsiteisini- 

mų: kalbėti aiškiai ir kuk-

Nuodėmė yfca liuesas žino
mo Dievo Įsakymų laužymas. 
Tai vra moraliai blogas žmo- 
gaus veiksmas, liuąsai pada
rytas mintimis, žodžiais, dar
bais ir apleidimais to, kas 
reikia daryti. . • *

; Dievo isakvmu laužvmai c- v v
gali būti mažuose arba dide
liu ošę ^daiktuose. Maž 
dėmę darome, Įsakymus lau
žydami mažuose daiktuose, 

| didelę nuodėmę darome, Įsa
kymus'laužydami dideliuose 
daiktuose. Didžiuosius pra
sikalsimus arba didžiąsias 
{nuodėmei vadiname mirtino- 
Isiomis nuodėmėmis, nes jos 
jatima iš mūsų viršgamtini 
sielos gyvenimą, tai yra pa- 

|švenčiamąją Dievo malonę. 
IMirtinaja nuodėme žmogus 
Į nusigręžia nuo Dievo ir ne
begali daryti geni darbų, ku
rie Įgytų atlyginimo dangti. 
Jiems tinka Šventojo Rašto 

Įžodžiai: “Turi Vardą, jog ėsi 
jgvvas.bet ' esi numiręs” 
(Ąpr.3.1)'.

Žmogus natūraliai gyvas 
kada siela susijungusi su 
kūnu.<-~ Atsiskvrimas sielos' Iv . . X ■ "
nuo kūno gamina žmogišką
ją mirti ir sakome žmogus 
miršta, nors ištikrųjų sieTa 
pereina gyventi į amžinybę, 
kūnas pasikeičia—.. . .Virš- 
gamtinė sielos gyvybė reiš
kiasi viyšgamtiniame susi
jungime jos su Dievu. Ka
dangi didelė ntiodėmė atski- 

Įria sielą nuo Dievo, tad ir sa- 
Ikome, kad slinki arba mirš
tamoji nuodėmė gamina Sie
liai mirti. Tai yra žmogiški 
išsireiškimai.

Klausimas. Ar yra nuodė
mė atsakyti pavargėliui iš
maldą, kada jis prašo?

Atsakymas. Gali būti nuo
dėmė, o kartdis net ir didelė 
Mums reikia mylėti . arti
mas.
ukvtar:

z.ą (EWi 4j

.kitę šalin nuo manęs, 
[keiktieji; į amžinąją 

kuri ,prirehgtą_velniui

Šventamę Rašte pasa- 
“Neatimk išmaldos iš 

“Ei- 
pra- 

ngnį, 
ir jo

angelams. Nes aš buvau iš
laikęs, ir jūs manęs nepaval- 
Igydinote; buvau ištroškęs, ir 
jus manęs- nepagirdėte” 
(Mato 25, 41).

kad pelikanas savo krūtinės 
krauju ''peni savo vaikus. 
Laikrodis primena žemiško
jo laiko trumpumą ir taipgi 
amžinybę.

Klausimas^ Kunigai, aiš
kindami pamoksluose kokią 
nors tikėjimo tiesą, kartais 
išsjreiškia, girdi, 
Tėvai taip rašo, taip sako iri 
t. p. Ką reikia suprasti as
menyje. Bažnyčios. Tėvo?

A įsakymas. Bažnyčios Te-I 
vais .vadiname tuos i-ašvto* 
juSy-Jūirie: L. 1 i.

-1) gyveno pirmai šia is* kri
kščionių amžiais;

’ 2) pasižymėjo šventu gy
venimu; < ’ t

3) rašė api(‘ tikėjimo daly
kus; ’ /
_>4) jų raštai buvoJBąžių’-L 
čios užgirti. - . '• J

Visus kitus teologijos aiš
kintojus - rašytojus, j eigų 
jiems' trūksta kurios ners 
virš minėtos žymės, vadina- 

"JI * T

rne Bažnyčios Bačytoji's.

SLIBINAS

KASDIENĖS INTENCIJOS

Gražus paprotis ir labai iš
ganinga kasdien dalyvauti 
šventų mišių aukoje. Tūla 
moteriške kasdien •• eidavo 
klausyti Mišių ; sekančiomis 
intencijomis: Sekmadieny  j 

!— kad išpildyti Bažnyčios i- 
sakymą. Pirmadienyje mel
dėsi už sielas Skaistykloje. 
Antradienyje aukavo maldas 
už" atsivertimą ,nusidėjėlių. 
Trečiadienyje maldavo Die.- 
vo suteikt ištvermės teisin
giesiems. Ket vi rtai denyje 
|dėkojo Dievu/ už Įstatymą 
Įšvenč. Sakramenia. Denk- 
Įtadienį skyrė pagerbimui 
|Viešpaties Jėzaus Kąncibs. 
įšeštadienį — pagarbinimui 
{Marijos ir pūsi vedi mibr'visiš- 

fkai.Jos globai.’ yįl; -y •. •

Kristus, kurio nusižemini
mas apsireiškė meilėje ir pa
klusnume. O kadangi pats 
save išnaikino, prisiimdamas 
tanio išvaizdą, to dėlei ir 
Dievas Ji išaukštino. .

Žmogus keliavo per gilią. 
Sutiko septingalvĮ slibiną. 
Išsižiojęs kriokiantisbaisū
nus slinko iš §avo urvo., Ke
leivis persigando; bet tvirtas 
ir narsus vyras stvėrėsi už 
kirvio,- kuris buvo prijuos
tas, ir pirmu užsimojimu 
nukirto keturias galvas, ant
ruoju kirčiu nuritino kitas 
-dvi. ~ /

Žmogus apsidžiaugė per
gale. Slibinas gulėjo per
blokštas. Manydamas nebe
sant pavojaūš, nebekirto sep- 
tintosios galvos, bet užsiki
šęs už diržo kirvi nuėjo savo 
kęliu. Vos spėjo pažengti ke
lius žingsnius, kaip slibinas, 
sukaupęs spėkas, Įpykęs me
tėsi ant-keleivio, sugriebė ji 
savo nasrais ir nusinešė i sa- Y— '
V O U1*V » *•* y

Ši pasakaitė duoda mums 
gražią painoką. • Septingal- 
vis slibinas primena mums 
septynius piktuosius .žmonių, 
papročius arba septynias di
džiąsias nuodėmes. Tikėji
mas yra pergalės Įrankiu. 
Negana nukirsti šešias slibi
no galvas arba šešius piktuo
sius papročius nugalėti. Vie
nas. .didis- blogas pal inkimas, 
iš kurio lig iš kokios didelės 
versmės teka kitos nuodė
mes, dažnų-dažniausiai su
naikina gyvenimą.
-

•Nepadėk kovos įrankių; 
jei vieiląjtitą silpnybę nuga-

STRAIPSNIS 208 •
Diegliai

Perdidelis skaičius motinų skaito 
(lh'^lius—reikalingu pikui."vJFni visai 
nėra priprastas dalykai. <• dažnai gali 
Imti ženklu rimtos ligos.

Diegliam priežasčių gali būti daug; 
(>ali įairi todėl, ka<l. perstų iga atvėsinai 
kūdikio valgi. NepriAilaikydatnas lai
ko i>enėjimui taipgi kiekio taipgi gali 
Pliti priežastis.

Tinkamas maistas yra labai svarbus 
kūdikiui gaunančiam dieglius. Netin
kamas penėjimas gali sukietinti vidu
riukus. kas savo keliu suteikia dieg
lius. '*'•......

Jei tavo kūdikis turi dieglius, pažiū
rėk ar kas jo pilvuko neveržia pir
miausia. Lai rankutės ir kojukės būna 
šiltai. Dažnai, šilto vandens atsigėrus 
arba šilto’ vandens lsniktr ant pilvuko 
užliejus, diegliai’ praeina. Jei tas ne
gelbsti, pasirodavyk ’su gydytoju. Nie
kad neduok vaistu. l»e daktaro patari
mo.

Ypatingai prižiūrėk, kad visi žirniu
kai ir brtikutės imtu švarios, taip, kad 
pilvas negalėtų užsikrėsti.

• Pasirenkant kūdikiui maistų vartok 
toki pieną, kuris saugus ir liuosas/ūuo' 
Medingu mikrobų. Eagle Brand Kon
densuotas Pienas yra saugus maistas 
ir sykiu sotus.

Dėkingiausių pasekmių buvo nesenai 
gauta gydantį nedajienėtus vaikus su 
Eagle Pienu. Nekurie gavo du syk dau- 

; Iriau svorio negu normaliai reikėtų. Jei 
•turi by kokių nnožvaigų. kad tavo vai
kai nėra iki saiko, pradėk duoti jiems 
kasdien Eagle Pieną, šviežias oras, už
tektinai miego, geri papročiai taipgi 
svarbus. Vaikams reikia duoti Eagle 
Pieną du sykiu j dieną apart kitų val
gių. Atmiežk du-šaūkštu Ęagle Pieno 
su trimi-čverfimi puodelio’ šalto van
dens. Senesni vaikaiimyli jį su gingėr 
ule. vynuogių-ar vaisių sunka, ar su 
kiaušiniu. Jį -taipgi patogiai galima 
vartoti nekurtuose virtuose valgiuose.

'Skaityk šituo* Straip*niu* Ko* 
Savaitė ir Pasidėk Ateičiai

tai špeeialybį? Ir ilgų meti) prak--
tikx Darbas artistiškas. Kainos žejnos^.

M. A. NORKŪNAS
Iii Pleasant St., I^ivvrence, Mass.-

. Į IR Iš

LIETUVOS
Per BREMEN’Ą

Didžiausiu ir Greičiausiu - 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivai

Klausimas 4. Kartais sa-
* * I

, koma, kad tas ar anas žmo
gus užkietėjęs. Kaip tą už- 
kirtėjimą suprasti ?

' ■ “tf-ko” Skait'įftgjas
Atsakymas. Įfžkietėjimas

• vra viena iš,šešm nuodėmių 
pri esšventą ia Dvasią.-Vadi
name juk Jmėmis prieš 
Šventąją Dv«tūą dėlto,- kad

< yįornis priešiųamasi Švento
sios Dvasios malonei.

* Žmogus užkietėjęs nųoflo- 
mėse yra lig suakmenėjęs 
bloguose darbuose, ž<xižiupse 

' * ir Įsitikinimuose. Jisatkak-
liai laikosi nuodėmėj, kuomi 
nemažai piktina artimą ir

• ^kjindžiai įžeidžia Dievo gp-
l rūmą. " Užkietėjėliui labai
’ . sunku pasitaisyti. Saugokis
| ir melsk Dievo, kad neuž-
L----kietčtiimej.

Klausimas. Ar valia kata- 
likei mergelei dainuoti lie- 
-dįevių surengtame vakare— 
koncerte? • . T. Lamrencietč

Aįsakymas. Nevalia. Dėl
to. kad. y
’ 1) Mūsų.bedievių vakarai- 
koneertaij- paprastai vra at
miešti anti-religine dvasia, 
i Remdami juos kokiu nors 
būdu einame prieš tikėjimą.’*

2) Stipriname, tikėjimo 
priešus ir moraliai ir mate
rialiai. ■

3) Duodame kitiems pa
piktinimą.

Klausi rttatf.
gai d raudžiu sociatisth 
ruošjątrtns prakalbas? ’

Atsakymas. A • Dėlto kad 
Dievo ir artimo.meilė verčia, 
kunigus persergėti žmoiięs 
nuo pavojų praradimiti tikė
jimo. doros ir gero vardo.

Kode! kun

Klausimas. Tūloj bažny
čioj ant paveiksluotų langų 
teko matvti simboliai, kurtu 
reikšmė man,nesuprantama, 
akis trikampyje,' žuvis, ląive- 

’ lis^ Inelikas, paukštis i gul- 
’ bę panašūs ir laikrodis.
- - -Mokine C. A.

A f sakymas. Kiekvienas
■ bažnyčioje simbolis vaizduo
ji kokią nors tikybinę pa
slaptį. . Akis reiškia, kad 
Visagalis, P ięvas viską miitP 
ir savo Apvaizda visus rėdo. 
Trikampis reiškia Švenčiau
sioje Trejybėje vieną Dievą, 
Žuvis graikiškai vadinasi I 
CH TH O S. Imant kiek
vieną to žodžio raidę atski
rai ir vartojant pirmąją rai
de penlių grjikiltu žodžių, 
sudaroma SaltmvsC Kuris lie

• Elgkis su savo artimu taip 
kaip Kristus. Jis buvo pa
klusnus savo globėjams Juo
zapui* ir Marijai. Kalboje 
buvo malonus, saldybės ir 
tiesos pilnas; prieinamas pa
vargėliams ir nemokytiems? 
•atsidavęs dangiškojo, Tėvo 
valiai; pasiryžęs- kantriai 
sutikti ir nukęsti apkalbas. 
Įpetsekiojimūs, skriaudas, iš
juokimus ir net mirtį.

Įėjai, nemanyk, jog nebegrę-j 
šia pavojus. Kova tesibai-' 
gia mirties valanda. Jęi ko
voje ištesėsi ir priešą perga
lėsi, garbės vainiką apturėti.

“Beskaitydami genis raš
tus žmonės, bHs susipratę 
katalikai, geri tėvynės sūnūs, 
kurie savą tėvynės meilę pa
rodo ne žodžiais bet dar
bais.’’(Prof. Dr. A. Maliaus- 
kis) „

UŽLAIKYK SAVO KŪDIKĮ 

SVEIKU IR STIPRIU z

Klausimas. Ar yra nuo
dėmė džiaugtis, kad penkta- 

| (tiesio rytą žmogus užsimir- 
1 šęs prisivalgė mėsos ?

tuviškai reiškiaJ ėzus Kris
tūs^ Dievo Sūnus, Dasaulio 
Išganytojas. Laivelis reiškia 
Kristaus Bažnyčią. Kirti
kas. primena ^felkizedeko. 
Dievo malonėmis pripildytą
jį, šventąjį indą, Švenčiau- 
sją jąjėzadsširdį, ir paga
linus grabą Viešpaties, Peli
kanas yra simbolis Kristaus 
ir meilūs, nes buvo tikimą,

e^UETUVOK^r
V per _ \

■ KLAIPĖDA
TAI LOGIŠKAS KELTAS

Sekanti Išplaukimai:
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i skelbtas valstybes vadu 
(gruodžio 19 d. jau buvo Sei
mo didžiumos išrinktas val
stybės prezidentu) ; ir tą pa
čią dieną — gruodžio 
susidarė nauja Voldemaro 
valdžia. (Shoi-t and Sweet).

K a gi senieji ponai?

Visas perversmas- parode 
tragiškai-komišką senosios 
valdžios padėtį. Užvaldę 
kraštą neva “tikrosios de
mokratijos” vardan (o ištik- 
rųjų iš ^įiežasties ekonomi
nių krašto vargų ir... “dėl 
išbandymo,”) jie taip buvo 
tikri savo tvirtos padėties, 
jog nesibijojo jokio pavo
jaus ir tarsi ant Parnaso bū
dami saldžius sapnus sapna
vo. Kiekviena valdžia yra 
linkusi nutolti nuo gyvenimo 
pulso. Tačiau ypatingai bu
vo nutolęs p. Šleževičius su 
savo draugais. Vyriausias 
visit policijų vadas Vidaus 
Reikalų ministeris Požėla 
numanė pavojus. Keturias 
dienas prieš revoliuciją 
(gruodžio f3 d.) Ministeri 
Kabineto posėdyje jisai pa
reikalavęs įnešti dienotva/r 
kėn punktą: priemonės gin
tis nuo “fašizmo.” “ 
lino” pavojus, anot jo, buvęs 
tautai didesnis, negu komu
nizmo. Tačiau p. M. Šleže
vičius nesutikęs to punkto 
dienotvarkėn dėti, tikrinda
mas, kad apie jokį rimtą pa
vojų negali būti nei kalbos 
(na šipkie vsio spokojno). 
Dar tik dvi dieni prięs per
versmą kim. Krupavičius 
perspėjo p. Šleževičių, nuro
dinėdamas jam pavojų ko
munistų sukilimo. P. Šleže
vičius gi įtikinėjęs, kad ta
sai pavojus nei kiek nesąs di
desnis, kaip prie krikščionių 
valdžios.

Jvai pavojus užklupo juos 
pačius — buvo tai daugiau 
negu perkūnas iš giedro dan
gaus.

“Lietuvos Žinios” po per
versmo yra rašiusios, kad 
valdžia jokio pasipriešinimo 
nedarė tik iš patriotizmo.

Lietuvos perversmas 
jau veik užmirštas

Rašo KUN. F. KEMĖŠIS .

DEBESIAI IMA NUSUNKTI

Senai berašiau amerikie- (karštų patriotų, gabių psi- 
čiams. Pirma nesinorėjo ir 
plunksnos į rankas imti. Gy
venimas Lietuvoje buvo pa
sidaręs niūrus, beveik bevil- 
tingas. Ritomės vis artyn ir 
artyn į bolševizmą. Valdžia 
to nematė ir nenorėjo maty
ti. Ji tik vis erzino tautą 
naujais prasimanymais prieš 
bažnyčią ir naujais nusilei
dimais lenkams, žydams ir 
vokiečiams.

Kalėdų šventėms tauta ga
vo iš savo kariškiui netikėtą 
dovaną: lietuvišką tautišką! 
valdžią. Tokia naujiena ma
lonu dalyties ir su užjūrio 
broliais. Taigi sveikiname 
jus. ramiai gyvenančius ir 
jokim.politinių permainų ne- 

j reikalaujančius ir dalinamės 
Darbininkas” jau senai ir,daug sykių, kėlė tą pat klausi- Įsn jumis savo džiaugsmais ir
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Metams ............................................ $4.50
Bost&n’e ir apylinkėse ................ $A5o
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“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

: AMERIKIEČIU FINANSINĖ PARAMA LIETUVAI

-Kauno “Rytas” gruodžio 31 dienos laidoje, turi šitokią 
žinią:

AMERIKIEČIAI, DĖKITE SAVO TAUPMENAS Į 
LIETUVOS BANKUS

KAUNAS, XII-30 E. Mūsų atatinkamoms ištaigoms 

 

patiektas pasiūlymas pavesti Lietuvos konsulatąms A- 
merikoj tarpininkauti tiems Lietuvos piliečiams, rie 

 

prašytų, priimti ir padėti jų taupmenas į taupomąsias 
. kasas ir bankus Lietuvoj. Pasiūlymas svarstomas.

i c

mą. Lietuvos vyriausybė ir Kauno miestas bandė gauti užsie- Į rūpėsimus, 
ninę paskolą,. “Darbininkas” primindavo, kodėl nepasvars- Kaip jaučiamės?
tyli ir nepabandyti gauti finansinės paramos iš amerikiečių. I .
Juk pirmoji Laisvės Paskola amerikiečius Įtikino, kad Lietuvos R**''-*11 • c. (_.-
valdžia kredito užsipelno, nes už Laisvės Paskolos bonus re-|ln^‘ . >axaltt P°
guliariai išmokama nuošimčiai. “Darbininkas” užsiminėjo, nits, aPV
kad reikia patvarkyti, kad.amerikiečiai galėtų savo taupmenas v’abL uzaillbO1H-
dėti į Lietuvos Valstybinį banką,. ' Tauta, naujieną sužinojus,

net krūptelėjo, — ne tiek iš 
Lietuvos valdžia ir Amerikos lietuvių kai kurie veikėjai gal įšmisčio kiek iš džiaugsmo: 

dėlto nebandė iš amerikiečių lietuvių paskolos ir nebandė gautiL.n>sį baisus slogutis nu- 
taupmenų Valstybiniam Bankui, kad amerikiečiai pasirodė Per- slinko nuo <ndvos ir nuo krū- 
kieti, kad peędaug reikia darbo, raginimo ir išlaidų, kadnedi- Ljm-s Keliūta dienu visi bu
delę paskolą gavus. Tas teisybė. Be darbo, be raginimo iš V() Hcr;11!1us: dairėsfir lankė 
amerikiečių negalima gauti nei aukų, nei paskolos. Nebūtų Lu įvaįrįu maloniu, be ku- 
galima nei taupmęųų Lietuvos bankams susilaukti. Bet be agi- rfn neį viena revoliucija pa
jacuos, be darbo nei Dėdė Šamas savo bonų neišplatino. saulvįe ligšiol dar neapsiėjo: 

Jei Lietuva dabar bandytų tarp amerikiečių gauti pasko- Ligį bombų, barikadų, ža
los, arba taupmenų Lietuvos bankams, tai be didelių pastangų hvmų jr f. p. Nieko to nesu- 
žymių rezultatų nebūtų. Bet liūtiškąją to darbo dalį atliktų p.nij<us atsikvėpė kraštas 
be atlyginimo Amerikos lietuvių patriotingieji veikėjai — dar- vaniiai’ ir nurimo, ir nuėjo 
bininkai ir inteligentai. O tautiškai nusistačiusieji laikraščiai Lopau snvo dralhi dirbti, 
nepasigailėtų vietos laikraščiuose. Kad uetllVa gavo progos

Nėra abejonės, kad dabar po perversmo Lietuvoje visokie pagarsėti klasiškų pavyz- 
cicilikai didelę'Agitaciją pavestų prieš šitą darbą. Bet reikia džiu, kaip reikia revoliuci- 
atsiminti, kad visi darbai Lietuvos labui amerikiečių atlikti, jas kelti (be vieno šūvio ir 
cicilikams vedant priešingą agitaciją. Tai ir dabar tautiškai 
nusistžfčiusieji lietuviai cicilikų neatbotų, kaip kad anuomet 
neatbojo. <► ,. I

Užsieninė paskola atseina labai brangiai. Parokuojant 
nuošimčius, komišinus, bonusus, tai išviso ir susidaro apie 30 
nuoš. Tai jau lupikiški nuošimčiai ir verčiau šiaip taip verstis, 
negu tokius nežmoniškus nuošimčius mokėti.

Iš viršuje indėtos žinutės “Ryte” išrodo, kad Lietuvos vy
riausybė patvarkymą padarys, kad amerikiečiai galėtų dėti sa
vo taupmenas j Lietuvos bankus. Tai Amerikos veikėjams iri 
organizacijoms jau prie to reikia rengtis. Reikia žinoti, kad čia 
ne vien asmenys, o ir draugijos galės dalyvauti. Tūkstančiai 
tautiškai nusistačiusių Amerikos lietuvių draugijų aukuojo Lie 
tuvai ir pirko bonus. Be abejonės, kad tokios draugijos sutiks 
dalį sąyo kapitalo padėti į Lietuvos Valstybinį Banką. To
kios draugijos ir alskiri asmenys stambesnes sumas padėdami 

į Lietuvos Valstybinį Banką turės būti skelbiami laikraščiuose, i 
Dabar po perversmo Lietuvoj pas tautiškai nusistačiusAis 

lietuvius ūpas yra pakilęs ir gavimas finansinės paramos Lie 
tuvos vyriausybei paskolos ar taupmenų pavidale yra lengves
nis, negu prieš tai.

Kaip tik ateis iš Lietuvos oficijalė žinia apie patvarkymą 
imti taupmenas iš Amerikos lietuvių j Lietuvos bankus, tai vi
sose kolonijose tautiškai nusistačiusioji visuomenės dalis turės 
daryti tam tikrus veikėjų susirinkimus, kad suradus kuoge- 
riausius, vietai pritaikintus būdus tame darbe pasekmingai 
pasidarbuoti.

Prieš keletą dieną buvo pamato nugąstauti dėl kivirčią Dė
dės Šamo su Meksikos valdžia sąryšyje su įvykiais Nikaraguoj. 
Be to Dėdė Šamas nepatenkintas, kad Meksika kėsinasi varžy
ti laisvę jo kapitalistą, turinčiu reikalų Meksikoj. Dabar tie 
karo debesiai ima skirstytis. Pats prezidentas Coolidge pareiš
kė nepramatąs karo su Meksika.

Kad karo debesiai buvo besirenką, tai daugeliui taip iš
rodė. Amerikos piliečiai, taiką mylintieji, buvo raginami ra
šyti prezidentui, kad nesikištų į Nikaraguos reikalus ir kad 
užlaikytų taiką su Meksika. Taip daryti ragino įvairios tai- 
kininkų (pacifistų) organizacijos. Jos buvo išleidusios tam 
tikrus plakatus.

Taigi bent šiuo kartu karo pavojus praeina. Washingtono 
valdžios sferose gal nei pirmiau, nei dabar rimtai nesvarstė 
karo galimybės klausimo. Meksika užimta naminiu karu yra 
tik žaislas galingam Dėdei Šamui. Su v. Valstijų karas su Mek
sika be labai svarbios priežasties būtų labai negarbingas. Dė
dė Šamas tuomi save pažemintų. Bet prie savo tikslo, tai yra 
prie stiprinimosi Meksikoj ir Nikaraguoj Suv, Valstijos eis ir 
toliau. Ir prie to eiti visai lengva, nes Meksikos laisvamaniš
koji valdžia savo kova prieš Katalikų Bažnyčią visą kraštą la
ibai susilpnino.

I , X O . X

cliologų, gabią organizato
rių (Plechavičius, Glovackis 
ir, ypač, Skorupskis). Ne
būtų pasisekę, jeigu beveik 
visi karininkai nebūtų per
versmui už jautę. Armijos
patriotizmas drąsino inicia
torius ir padare pasisekimą 
galimu. Būta ten ir kairiojo 
nusistatymo žmonių. Bet ka
da 16 gruodžio visų pulkų 
vadai, specialiai sukviesti, 
suvažiavo tartis, kaip ant 
rytojaus jie sveikins prezi
dentą Grinių jo 60 metų su
kaktuvėse (liaudininkai nė
rėsi iš kailio, kad tą dieną 
padarius visos tautos šventę, 
kad tokiu būdu reklamos ke
liu išauginus bent vieną savo 
didvyrį> — kiekvienam pul
ko vadui buvo pakištas pasi
rašyti pasižadėjimas, kad ji
sai rems naują tautinę val
džią. Beveik visi mielai pa
sirašė. Kurie nesutiko, tie 
buvo nulaikyti. Panevėžio 
pulko vadas Jakaitis paspru
ko. nuvažiavo į Kėdainius, 
kur stovėjo artilerijos pul
kas, ir ten mėgino sumobi
lizuoti pulkit (ne savo), ta
čiau tik valandėlei sudrums
tė pulko ramybę. Pasvyra
vo kiek Marijampolės pul
kas, tačiau greitai ir tas įėjo 
į vagą.

Patsai perversmhs tęsėsi 
tik pusantros valandos (nak
tį iš 16 į 17 gruodžio 3 vai.— 
4:30 ryto). Gruodžio 17 d. 
rytą žemaitis majoras Ple
chavičius su savo draugais iš 
generalinio štabo jau tarėsi 
su lietuviškų pautijii atsto
vais dėl naujos valdžios su
darymo, nes senosios val
džios prezidentas buvo inter
nuotas, ministeriai suvežti į 
generalinį štabą ir svarstė 
Plechavičiaus “malonų” pa-

be lašo kraujo) — už tai ri'i- 
kia -padėkoti mūsų armijai, 
kad joje atsirado du-trys ka
riškiai. kurie mokėjo genia
liai suplenuoti visą! pervers- 
mąi — liet iki mažiausių 
smulkmenų, sugebėjo jKgikuj 
visąt pieną! tobulaj 
ir, kas svar 
įieprasiplepetj

vykinti 
nii'kam 
ita jų

suvystyta, kaip kūdikėliai. 
Tų naktį, kai karininkai atė
jo areštuoti ir prezidentas 
Grinius, ir Sleževičius, ir 
kiti mėgino prisišaukti pa
gelbės per telefoną. Tik kad 
iš centralinės vyrišku balsu 
buvojai sakyta: negalima. Tą 

į dieną galingoji Kauno 
radio stotis jau skelbė viso
mis kalbomis pasauliui, kad 
Lietuvoje įvyko rami revo
liucija, stipriai visiems pa
brėžiant, kad nei vienas šū
vis nepaleistas, nei vienas 
kraujo lašas nepralietas.

Karo nfrnisteris Papečkys, 
užkluptas savo bute, per vir
tuvę pabėgo pas 2-ojo pulko 
vadą, norėdamas tą pulką 
pastūmėti prieš sukilėlius. 
Pulko vadas nusidžiaugė 
svečio sulaukęs: “aš. sako, 
kaip tik Tamstos ir laukiau. 
Tamsta areštuotas:” ir atve
žė ji į generalinį štabą. Ge
neralinio štabo viršininkas 
bėgo automobiliu f Mariam- 
polę, kur stovėjo kairiai-ni}j 
sistatęs pulkas. Būtų atve
dęs tą pulką į Kauną pulti 
sukilėlių. Ties Garliava pa
gedo automobilius ir turėjo 
patsai pasiduoti Garliavos 
policijai. Paties Šleževičiaus 
prisiėjo duris išlaužti: ge
ruoju karininkų neįsileido.'

Tai tiek apie liaudininkų 
augštą patrijotizmą.

i

siūlymą pasirašyti rezignaci- kad sukelta suirutė neduo- 
ją, kas. žinoma, ir buvo pa- fu progos svej^miems įsikiš- 
daryta. Tą pačią 17 gruo- ti. Tas ne tiesa. Valdžia 
džio dieną atsisakė senoji mi- mėgino priešintis, kiek tik 
Disforija, senasis preziden- galėjo, tik kad per daug no
tas, paleistas Seimas, tą pa- tikėtai ji buvo užklupta, it

Kymantas

ŠIŲ LAIKŲ INKVIZITORIUS

/. BOLŠEVIZMO AlIDIiA^___

' 1917 metais, lapkrities menesyje, nakties lai
ku iŠ 6 į'7 dieną Petrograde į buvusiųjų carų rū
mus, vadinamus "Zimnji Dvorec” įsiveržė socia
listai bolševikai. Suėmę Kerenskį ir visus tuo 
laiku ten buvusius aukštus valdininkus, pasiskel
bė Rosijos viešpačiais.

Nieks nesitikėjo, kad keli bolševikai-fanati- 
kai pasirėmę pripuolamai sukurstyta minia už
silaikytu valdžioje ilgesnį laiką. Net patys bo-1 
ševikai, kaip paaiškėja iš l’reobražėnskio raštų, 
netikėjusi ilgai Rosi joje “ viešpatauti.” Ta patį 
<'su girdėjęs iš lūpų tūlo įžymaus bolševiko: ti
kėtasi vien kelias savaites išlaikyti Rosijos Val
stybini vairą.

Bolševikai nemanydami ilgai “viešpatauti” 
stengėsi per trumpąi laiką kuodaugiausiai palikti 
pėdsaku savo tvarkos, 'kodėl jie skubotai leido 
“dekretus.” kurių-pagclba per kelias savaites ti
kėjosi nutiesti pamatus naujai grynai s<wialisti- 
iiei valstybei. Irtaip, išleido “dekretą0 apie 
išdalinimą! žemės tarp kainii<'čių. — tuojnus irgi 

||iaskell»č suvalstybinimąi šalies turto, — “atsky
rė” irgi Bažnyčią nuo Valstybes irt. L Dekrr- 

kratę valdžią už tokį atsinešim^ į Šliupą. O matome, kad Dr. Į tų pasirmlė Ingalė.
teikdavo” sukui’stytoins minioms kaskart’tHdes-

GRINIUS IR ŠLIUPAS
Iš Lietuvos pranešama, kad dabartinis Lietuvos ministe- 

rių kabinetas siūlęs D rui Griniui, buvusiam prezidentui pen
siją. Bet tasai to pasiūlymo nepriėmęs.

Tasai D-ro Griniaus pasielgimas primena D ro šliupo pen 
sijos reikalą, šliupas labai rūstavo ant Lietuvos krikščioniu 
demokratą valdžios už nesuteikimą jam pensijos. Laisvama
niai dėlto šiapus ir anapus Atlanto niekino krikščioniu demo-

A«4vU»e { rlalvVrTą lritain žiūri.
kiekvienas gi dekretą* “su-

1 - v • ' -----------  - - -----
nes ir platesnės “gerylx~s.” Tuo tarpu kai viena 
ranka jie dalyje minioms “malones” dekretų pa
vidale, antrąi ranką jie drūčiai sugniaužę grasi
no savo “opozicijai:” — “tylėkit nevidonai, nes 
liesitraukdami iš užimtu vietų smarkiai užtrenk
sime Rosijos duris, taip kad visas pasaulis nu
stebs...”

Laikas bėgo, o demoralizuota ir parblokšta 
Rosijos inteligentija pasijuto bejėgė, tam, kad 
išblaškius bolševikų gaują. Tuo tarpu tie pasta
rieji stiprėjo iš dienos dienon. Galop pasitikė
jo savo “žvaigždės” laimikiu ir nusistatė val
džios iš savo rankų nebepaleisti.

Trejiems mėnesiams praslinkus liolševikai ap
tvarkė savo valdžios aparatą! ir pradėjo vykinti 
Žiauru terorą, kuris po 7 mėnesių laiko sudarė 
tikrąjį ašarų ir kraujo tvaną, — ypatingai, ka
da įvyko pasikėsinimas prieš Leniną. Žudynių 
žiaurumai dar labinus padidėjo, kada Europos 
valstyliės pradėjo organizuoti ir šelpti “caro ge
nerolų” puolimus iš šalies. Tie puolimai tęsėsi 
ištisus du metu, gi imu* tąi laiką bolševikai ugni 
mi, kardu ir revolveriu galabino savo priešus ir 
galop atrėmę “baltųjų” žygius? aukštai iškėlė 
kraujuota savo skarmalą) ir pasiskelbė neįveikia
mais. Tolesnini pradėta ligšiol garsinamas teori
jas gyvenimai! taikinti. Ir štai ilgai netrukus 
pasirodė, kad svajones ir nesąmones įvykinti y 
ra daug sunkiau negu “baltųjų” generolų puo
limus atremti. Socialistiniai-bolševikiškų nosą- 
fnonių vykinimmj4varė turtingiausios, pasaulyje

Valdžios liurbiškumas la
bai pakenkė liaudininkų par
tijai jų šalininkų akyse so
džiuje. ‘‘Kad nemokėjo 
krašto valdyti, tai tegu eina 
kiaulių ganyti,” pasako vie
nas kitas iš jų.

Kokie parojai grėsė 
ą kraštui
Galima būtų abejoti apie 

to perversmo tikslingumą. 
Armija ligšiol nesikišo į po
litiką. Dabar sudarytas pa
vojingas’ precedentas. Armi
ja ne tik įsikišę į valdymo 
reikalus, bet galima numa
nyti, kad ateityje turės labai 
žymios įtakos į ’ tąi valdžią. 
Ateityje nebebus galima Lie
tuvoje tokia valdžia, kuri ne- 
siskaitytų^u armijos- senti
mentu ir nusistatymu. Ka
da partijos klimpo savytar- 
pėse peštynėse ir baigė stum
ti kraštą į pražūtį, armija 
ir buvo vienatinė k rašė jėga, 
kuri galėjo sulaikyti šalį nu<‘ 
kritimo bedugnėn: Galėtų 
demokratijos teoretikai pyk
ti ant armijos už tą įsikiši
mą: tačiau reikia paklausti: 
kas gi bebuvo daryti ?

Bolševikų sukilimas buvo 
ruošiamas visai atvirai. Kau
no salėsi' prof'esininkų susi
rinkimuose atvirai buvo šau
kiama prie revoliucijos, re
voliucinė jaunuomenė ėjo 
karinį muštrą, mokėsi sau-

šafies gyventojus į vargą, skurdą ir badą. Epi
demijos užklojo lavonais Rosijos platybes. Pri
siėjo šauktis pagalbos iš svetur. Pramonė suiro, 
žemės ūkis sugriuvo, prekyba išnyko, žmonės iš
tvirko. Aki vaizdoje tų visų pasekmių pagalinus 
ir patys bolševikai supilto, jog jų skelbiamas so- 
eijalizmas nėra galimas Įgyvendinti. Vadinasi, 
bolševikai "idėjiniai” pralaimėjo. "Rame gi jų 
laimėjimas? Laimėjimas politikoje. Aiškiau 
tariant, bolševikai pralaimėjo, kaipo oscialistai, 
nes socijalizmo neįvykino (socialistiniais pagrin
dais valstybės nesukūrė). — bet bolševikai laimė
jo. kaipo politikai, nes jie atsiliko valdžioje ir 
po šiai dienai. Idėjinio liolševikų veikimo vadu 
skaitėsi Leninas, gi politinės jų kovos galva bu
vo Feliksas Deržinskis. Sulig to matome, jog 
Leninas savo užduotie* neatliko, — tuo tarpu 
Deržinskis savo pasiekė. Kodėl taip pasidarė? 
Aišku. — socijalizmo svajonės neį vykinamos. gi 
pagrobimas valdžios pilnai galimas.

Mokrin* ej<i Vii 
'l'ėvai iš mažumo

//. DEliŽINSKlO GYVENIMO B11VOŽAI

l) Jaunystė

Feliksas Deržinskis gimęs 1877 imtais, Jo te 
vai — Lietuvos dvarininkai, 
niaus valstybinėj gimnazijoj.
savo sūneliui stengėsi Įkvėpti neapykantą pri, 
rusu. Ligi pat kaulų persiėmęs neapykanta Fe 
liksas dar gimnazijoje būdamas reiškė paniek, 
taip savo mokytojams, taip draugams rusnmt



rija Šipulaitė, atva

žinios
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Vajaus vadas

Penktadienis, Sąusio 21, 1927
i plė Valer

zuri ns iš Jh-igliton, Mass. neap- švei/tės praėjo 
sistojo šios kolonijos kiiopoj(\ di^o. kad mažai kas dirbi:

DARBININKAS

WATERBURY, CONN.

- Koncertas

Šv. Jupzapo pa r. choro ir
Justo Kudirkos koncertas, va
dovaujant muzikui p. Aleksiui, 
sausio 9 d., praėjo, kaip ir ga
lima buvo laukti, visa, žodžio 
prasme, nepaprastu pasiseki
mu. Pasisekimo paslaptis glu- 
di tame.—Repertuaras daimĮ

E' įvairus ir atitinkamas mūsų 
amerikoniškos liaudies skoniui.

—-Todėl nenuostabu, kad žmonių 
| • sieloms buvo labai artima ir

^gerai suprantama.

E'? Choras gražiai išlavintas. 
B- Dainavo harmoningai, švelniai, 
E*' be joki^mepakenčiamų išsišo

kimų bei spiegimų. Dainų me- 
liodijos pynėsi vienon sutarti- 
nėn, kas <larė malonaus skam- 

fc; . • bėsio ausiai. Už tai chorą ir jo 
vedėją publika deramai įverti
no griausmingais plojimais ir 

p’ • užsibaigus koncertui ižvmesni 
asmenys sveikino ir linkėjo to
liau darbuotis dainų mene.

balseliai gražiai harmonizavo
si. Ir panelei Liutkytebkaipo 
jaunai ir naujai dainininkei 
linkėtina ugdyti lavinti savo 
pajėgas dainos mene.

Koncertas baigėsi tautos him
nu. Ir publika kupina nuošir
daus ūj>o ir gražios nuotaikos 
išsi ski rs tė na tnuč i u.

Beje.
publika buvo rinktj 
ti įvertinti Į^a 
prakilnu.
‘•‘amerikoniškos mados■

reikia pažymėti, kad 
' tina, mokan- 

kas es "aukšta bei 
Tik gaila kad mūsų 

” jauni
mo mažai tedalyvavo. .Jis tik 
rojo dvasio psen neieško tei«•
kame randa kiekvienas aukš 
tos kultūros žmogus, bet—kur 
žydiškuose užkabamuose,' ten 
Semia sau “stiprybės,'’ žudo 
savo sielos giliausius ir pra
kilniausius jausmus. Ir ką gi 
norima tuomi atsiekti ? Laikas 
susiriūpinti tėvams ir tą mūsų 
tautos žiedą auklėti tautinėje 
dvasioje.

Vargo Pelė

Šitam pašto orlaiviui lekiant 
iš Los Angeles i New Yorką, 
garsi francūzų teniso lošėja 
sviedė augštyn bolę, kurią vie
nas orlaivininkas pagavo. Ta 
bolė su tam tikru užrašu pa
siųsta Francijos prezidentui.

Dainininkas J. Kudirka pas 
mus-pirmu kart dainavo. Jo 
balsas neperstiprus. bet malo
niai švelnutis lyriškas tenoras. 
Graži dikcija. Ta t gi nors ūgiu 
nelabai didelis žmogelis, tačiau 
įspūdį padarė didelį žmonėse 

‘ savo dainavimu ir rimtu elge
siu scenoje. Taip patiko publi
kai, kad ovacijoms galo nebu- 
vo.

. Panelė M. Andrikytė dainuo- 
L , dama sukėlė dtdelį furorą žmo- 

nėse. Visa širdimi ne tik dai- 
|nuoja bet ir vaidina. Tėmperži- 

mentas besąs labai ir labai gy
vas, judrus. Siela grynai lie
tuviška,’ nors čia augus. Tat 

ą>. Andrikytė totais ypatybėiųis 
liaudies dainelėmis suteikia ne 
tik sparnus, bot ir klausytoją 
dvasią užkariauja. Todėl kiek
vienas jos pasiyodymas sukėlė

' ugningus.aplodismentus. Na. 
o kai ji dainavo su p. J. Ma-, 

siu vargai?.’ 
tai jau neregėci negirdėci dzy- 
vų dzvvai pasireiškė.

Visiems patiko, visi sotūs 
•.. buvo ir šiandien- dar atsiminę 

£ • tesidžiaugia.

Adelė Žiburytė savo dainas 
Išpildė ypatingu gražumu. Tai 
tikras mūsų žiburėlis — pažiba. 
Taipgi ji su Adelė Liukiute su
dainavo pagirtinai keletą du
etų. * -

Julė Baranauskaitė graži
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gTaikšti mergelė, kaip darželio 
lelijėlė. Tomis savo grožybės 
dovanėlėmis ir dainuotas dai
neles papuošė. . FulJika nuo
širdžiai įkainavo jos djąinavi- 
mą; Tačiau patartina dami- 

. niūkei atkreipti šiek tiek do- 
\ m^ į dikciją, ryškumą žoilžių. 

■; Ta trūkumas daro klausyto
jams bjskį nemalonumo, l’as- 

> kum, .kuomet dainavo su Jus
tu Kiulirka duotą “Oi berneli 

y, venturi.” buvo jos vartojama 
visai bereikalingas ir nenaln- 

.jralns kojomis trepsėjimas.
E-' .■

j K.' Liutldutė jiasięodė sm^no- 
£■ jp pirmusyk kaip pavanuio 

f . pirmutinė rožė. Visi nustebo 
jos lakštingališkii balseliu.

t Tikrai švelnus gražus jos bal- ■m
t sėlis žavėjo klausytojus. Tos
t. j°s ypatvlM's reiškėsi kai dai

navo dni’tą (šuto nebuvo) su O. 
•* ra tikrai nupelnytos. Abjbjų

Gerionyto. Ovacijos abiejų Vr

CLEVELAND, OHIO

Clevelando lietuviai susido
mėjo Vilniaus liūdnu likbnu ir 
pradėjo veikti Vilniaus vadavi
mo darbą. Pabaigoje 1926-t n 
metų pasidarbavus kelioms y- 
patoms, tapo suorganizuotas’ 
Vilniaus vadavimo komitetas. 
Tą komitetą remia b- savo ats
tovus siunčia katalikiškos 
draugijos, nes mūsų bolševikai 
tik moka girtis, bet prie darbų 
visai atšalę ir nenori nei girdė
ti apie tai. kas neina į Maskvą 
Virš minimas komitetas turėjo 
susirinkimą lapkričio 15 dieną. 
1926. ' Susirinko draugijų ats
tovai ir šiaip geri mūsų tautos 
mylėtojai. Pirmiausia apkal
bėjo komiteto finansini reikakj 
irtam tikslui įsteigė-iždą Au
kavo šio: A. Banys $10. J. Mon- 
tvila $5. J. Kuzas $2. Po $ 1 .fK) 
auk.ąvo:'’ F. Baranauskas, P.- 
štaupienė. Ažusinas, Prokapas, 

i M. A. Ruseckas, Dumčius. Po 
50c.: Pukelienė ir'vienas 30c.. 
kurio vardo nežinau.

Šiame Vilnians.vadaviino ko
mitete daugiausia pasidarbavo 
ir laiko tam pašventė šie asme
nys: A. Banys, J. Montvilas ir 
Paulina štaujfienė. Jie daug 
vargo panešė kol jų užmanytas 
darbas prigijo^ tar|M* šios kolo
nijos lietuvi ii. .It*tii> i pagelhą 
pribuvo taipgi energingi žmo
nės: Bankininkas J. Frbšaitis. 
A. Tvinskas ir kiti. Garbė mn- 
sn kolonijai, kad turime darb- 
Šcių ir energingų asmenų, kurie 
ncj>H-iso- visokių apsimetėlių ir 
išgamų. b(*t dirba visiems nau
dingą (tariau.

■>ia Un. Mokytojų Kolegiją, sie
lius filosofijos daktarato laips
nio tam pat universite. Vicę- 
lirm, — p-lė M. Peškiutė, sma- 

gFinergelė ir smarki veikėja. 
Sekretorių — p-lė O,Bagdonai
tė, 'darbšti parapijos darbinin
ke. Iždininkė — p. M. TJsaus- 
<aitė, pasižymėjusi kuopos vei
kėja. Tvarkdariu — p. J. Mi- 
ius, buvęs Dędės Šamo narys 

ir -Lietuvos šaulys, geras tėvy
nainis. Reporteriu — J. Jnr- 
gėla, -Colui ūbi a - Universiteto 
studentai medikas.. . ; /

. į i
Pirmutiniu darbjr užMbriėžta 

papildyti apyfūšfį kuopos iždą. 
Tuo tikslu rengiamas balius 
vasario 20 d. parapinėj salėj. 
Pirm šokių bus suvaidinta ko- 
medijriė “Viens_mūsų. t u t ap
sivesti” Išrinkta renginio ko
misija iš p-lių M. Lisauskaitės 
ir M. Seslytčs ir pp. J. Mačiuko 
ir K. Jnrgėlos.

Kitas susirinkimas šaukia
mas sausio 28 d. 8 vai. vakare, 
ten pat. Nariai pasižadėjo at
vesti ir prirašyti naujų narių. 
Bus renkami atstovai į metinį 
N. Y. ir N. J. Apskrities Seime
lį ir. svarstopii jam sumanymai. 
Tikimasi šią kuopą, išvystyti į 
pavyzdingą visoj apskrity.

- ‘---- ——^ J.J.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Zyimkas

NEW Y0|K CITYN. Y.
Vietinė L. V. 12 kuopa buvo 

jau veik apmirus. St. Tamošai
čio pastangomis kuopa liko at
gaivinta ir š. m. sausio 7 <1. į- 
vvko metinė sueiga Aušros 
Vartų Paneles Švč. parapijos 
salėje, pfie,.Brooino St. Atsi
lankė 17 narių, dauguluoje stu
dentės ir studenlai iš (’olumbia 
l’ijveisity. Fordliam l’n -t y. De 
La Šalie ėte. Narių ūpas pa
kilę?5, begalinis noras dirbti, 
darbais parodyti darini ką gali.

Išrinkta nauja 1927 metane 
valdyta. Dvasios Vadu — kun. 
J. šeštokas, geras jaunimo• - ’ 
draugas ir vadas. Pirmininku 
— J. Tamošaitis, baigos Coluui-

F. Saukevičiui, Cleveland. O.
— Korespondencijas iš Tanus-, 
tų kolonijos talpiname ir tal
pinsime. Rašykite knodaugiau- 
sia. Tik vengkite asmeninių 
ginčų, kūrinos lengvai galite iš
rišti vietoje. “Darbininkas” 
buvo, yra ir bns katalikų dar
bininkų laikraštis ar kani pa
tinka, ar ne: -

A. L. R. K. M. S. 54 kp. narei, 
Detroit. Mielu—P mizuoti su 
laisvamanių forespondontais 
dėlei tuščių plepalų apie kėli
mą i padangės n^užsilarnavn- 
shi asiflonA'ncra reikalo. .Tu lai-* • * 
kraščiai yra pilni indų ir klai
dinančių aprašymų., Tą pripa
žino jų pačių vieno laikraščio 
redaktorius. Tai anot priežo
džio: “Su durnu du. turgų..o 
su melagiais-plikiais nėra ko 
peštis. : •

Korespondentui, Dėt roi t .* 
Mieh. — Apie šv. Jurgio para-* 
pi jos koro perstatyta operetę 
jau tilpo “Darbininko” No, 5. 
Tnmistos aprašymas netilps.

«*■

LDS. 72 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadieny' sausio £3. d. 
paprastoje vietoje ir laiku.

Šis susirinkimas gana svar- 
i . . ....bus ir visi nariai kviečiami• • ; ■ — 

ateiti. Ateidami, atsiveskite 
naujų kandidatų į L. D. S. na
rius.

> . V. Jedinkus,
LDS. 72 kp. fin. raštininkas

(West Side)

Mūsų kolonijoj kaip kariuose 
darbuose gerai veikiama, o 
kaip kuriuose, visai miegama. 
L. D. S. vajui prasidėjus, buvo 
ir čia apie jį kalbama, tik gai- 
la, kad toliau nuo kalbų nenu
eita. Gerb. klebonas kun. I. 
Boreišis kelius kartus iš sakyk
los ragino LDS. kuopą sustip
rinti. Tarime viltį susilaukti 
pagelbos iš vįršminėtos orga
nizacijos bruzdelninkų. iš Kast 
Sidiečių. čia dirva plati dides
niam veikimui, ne parapija di
delė ir turime nenuilstančios 
energijos dvasios vadą kun. I. 
Boreišį. Kast“ Sodiečiai labai 
dažnai aplanko mūsų koloniją 
ir būtų gerai, - kad jie mums 
padėtų sustiprinti ir išauginti 
L. D. S. kuopą.

'T ■“ s
L. Vyčiųll02 kuopa gerai’sto- 

vi nariais (K joje yra daugiau 
veikimo. Čia pažymėsiu bent 
trumpą jų darbuotę, bei stovi. 
Priešmetinianie • susirinkime 
dalyvavo virs 50 narių, kad iš
sirinkot ger^ haują Araldybą ir 
sužinoti kuopos stovį. Apkal
bėjus bėgančius reikalus, pra
sidėję rąp^’taį Finansų rast. 
J. Šakalio# pranešė, kad pilnų 
narių kuopoje yra’ 87. Iždinin
kas J. Sakalas piniginį rapor
tą išdavė tokį: 1926 m. ineigų 
buvo $641.23; išlaidų buvo 
$35(4.30. Kuopos pinigų banke 
yra padėta $2.900.93. Iš tų pi
nigų Vargonų Fondui priklau
są $2,559.7fk Taipgi yra už apie 
$600 vertas'*turto. Mūsų L. V. 
kuopii sparčiai auga visais 
žvilgsniais. Tai ačiū mūsų dva
sios’vadui, kad sugeba jaunimą 
patraukti prie bendro idėjinio 
darbo. . t 'J' . - '

T.. Vyčių 102 kp. valdvbon 
1927 m. pateko šie: Dvasios Va- 
da^ — Kn, I. Boreišis, Pirm. — 
Petras Mepčius (trečius me- 
tush Vice rtrmr — Petras Pa- 
’lplskas. Ntiiarimų Rašt. — Ma
rytė Andriliūniutė (pastaroji 
•raštininkauja nuo kuopos susi- 
organ i žavimo). Fin. Rašt. — N. 
Narinkaitė,* Tždininkas — J. 
Sakalas*(tCeti metai). Iždo glo
bėjai — A. Valaitė ir J. Dani- 
sevjčia. Maršalka*— T. Mėselis. 
Biznio Manageriai: R. Piragis 
ir J. Pilaitis. į Federaciją ats
tovai — M. Andriliūninte. S. 
Stepulionis ir dar vienas į lie
tuvių svetainės bendroves ats- 
to T. Kulys. Organizatoriai: P. 
Matulaitė ir P. Padolskas. ko
respondentai: A. Dambrauskai
tė ir S. Stepulionis. Dvasios 
vadas atvdžiai rūpinasi Vyčjų 
mažų.įiĮ priaugamųjų skyrių. 
Jam prigidbsti p. J. Olšauskas. 
Permatoma, -fkmP mūsų jauni
mas rengei prie didesnių dar
bų, nes iš kuopos iždo moka 25 
dol. į mėr.e*) parap. vargoni
ninkui J. OlSauskni už vedima. - .. — « / •*
choro, km is yra Vyčių, bet tar
nauja ir parapijai. Dabar tu
rime iki 80 choro narių. Linkė
tina gerų pasekmių prakilniam 
jaunimui, gražaus rekordo 1927- 
metais. .

Sausio 9 d. buvo laikytas me
tinis šv. Antano parap. susirin
kimas. Buvo .išduotas visų me
tų ineigų ir išlaidų raportas. 
Ineigų buvo $14.702.85; išeigų 
$14,4(7.58 (!).. Atsargos lieka. 
$2477.69. Bažnyčios skolos yra 
dar mokėti $65,(M). Po pinigi-

/• • •

nių raportų buvo " paskirtas 
Bažnyčios Komitetas iš 12 vy
rų. Parapija buvo silpna, bet 
per tuos tris metus esant darb
ščiam klebonui kun. I. -Borei- 
šiui iki šiol lai sekėsi kogeriau- 
siai. Parapijonvs dirba sutiki
me su klebonu. Bažnyčiai rei
kia naujų vargonų, bet juos 
greit žadama įsitaisyti. Vyčiai 
turi gerą pradžią. Taipgi ne
kantriai laukiame-Seserų. Pra
eitą Adventą čia davė misijas 
Tėvas Alfonsas. Jis p.rjžadėjo 
gauti mūsų parapijai Jėzaus 
Nukryžiuoto Seseris. Tėveliai 
turėtų suprasti reikalą ir pri
sidėt m finansiškai palaikymui 
parapijinės mokyklos.

Detroitas šiais metais auga’ 
aukštyn iki 85 .lubų aukščio. 
Dabar yra statomas namas ant 
14, o kiti du ant 45. Taip kad 
čia darbo bus darbininkams, 
kurie tokį darbą moka. Gaila, 
kad.unijos bejėgės.

Šiomis dienomis juodrankiai 
užmušė lietuvį Rupšėną. Jis 
buvo batų siuvėjas ir dirbo sa
vo dirbtuvėlėje. Namo savinin
kė užgirdąs bildesį, bėga žiūrė
ti ir rado visą kraujuose. Mirė 
už kelių įninutų. Rasta plyt
galys pančiakoje. Policija su
ras. Spėjama, kad jo paties 
draugai, su kuriais koziriuoda- 
vo. jL. a'. ggpšėnas mažai rū
pinosi amžinatve. Liūdnas re
ginys:

S

<ur veikinmi-dirva plati.
Girdėjau, kad apsigyveno 

čia. liet jiersikėlė į 72 kuopą.
Žodelis apie 72 kuopą **

LDS. 72 kuopa dideliais šuo
liais žengia pirmyn. Šiomis die
nomis prisirašė garsus gydy to
jas J. B. Rydeauskas. kuris tu
ri dideli šešių kambariu ofisą irv *• *■ *•

turi visokias gydymui ir egza
minavimui mašinas ir prietai
sus. Jo ofisas yra po numeriu 
12900 Jos Campau A ve., Nortli 
Detroit.

Darbai

. Pora savaičių prieš šv. Kalė
das beveik visos šapos sustojo 
ir išmetė ant gatvės tūkstan
čius darbininkių 
pas mus kas met.

Nauju Metų laukė 
ypač darbininkai, nes 
rius šapoms gali vėl 
duoną. Taigi praėjus Naujiems

Metams pradedame atsikvėpti.' 
feutes praėjo ramiai J Čal 
po, kad mažai kas dirM: o 

triukšmams ir jieštyhėnis reikia 
skaiubuč-in. .i i t l .< i .
Šventėse bažnytėlė buvo gražiai* 

papuošta
• • •. • > “ .

Šv. Jurgio parapija gražiai 
paminėjo šventes.- Parapijonvs 
papuošė bažnyčią. Gerų ir pa,-( 
sišventusiu žmonių aukomis v *• fK*
nupirkta stacijos,ir keletas ki
tų stovy lų.

Mūsų parapija turi darbštų 
kleboną kun. J. Čižauską. kuris 
tvarkiai ir, pavyzdingai veda 
parapijos reikalus. Teipgi tu
rime pasišventusį vargonininką 
p. V. Medonį, kuris diplės sri
ty daug dirba. Jam*pagelbsti 
nemažai jo žmona, kuri yra mo
kytoja konservatorijoje..

Korespondentas

Taip dedasi

visi, o 
atsida- 
pelnyti

Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Jį... Su Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie
lai ramumą ir džiaugsmą.

Popiežius Pijus IX

K Vargu žiedelis

DETROIT, MICH.

Darbai silpnai eina

Po švenčių darbininkai laukė 
darbi] pagerėjimo, bet apsivy
lė. Fordo dirbtuvėse dirba tik 1 
po 3 dienas savaitėje. Iš ki
tur pribuvusiam darbas sunku 
gauti. _ — ’

Parapijos ir darbininku 
reikalai

•
Šv. Petro parapijoje klebo

nauja energingas ir darbštus 
kun. G. F. Jonaitis. Jis žino
mas plačiai, nes karo laiku bu
vo siųstas vyskupo į Franci ją 
kapelionu. '
' Vieną šventadienį turėjau 
progą nuvažiuoti į tą parapiją" 
ir būti bažnyčioje. Koras la
bili gražiai gieda. Tik neturė
jau progos sužinoti kas vargo
nininkauja. Dar nuo šrenčių 
bažnyčia gražiai papuošta, o 
tik visa bėda, kad. per maža. 
Žmoneliaj, jeigu visuomet-taip 
skaitlingai renkasi, neturi kur 
dėtis.

Sumą laikė ir pamokslą sakė 
pats gerb. klebonas kun. G. F. 
Jonaitis, šv. mišios buvo iš
kilmingos. Išrodo, kad šioje 
parapi joje yra pilniausias suti
kimas klebono su parapijom-

• > 
mis;

Mažai girdėt apie LDS. 
kuopą . „

Dabar einą mūsų organizaci
jos vajus, bet šios parapijos 
kuopa liovei k dar neišsijudino. 
Reikės gal pasisiūlyti j talką ir 
perkrėsfi darbininkų stabas 
šioje kolonijoje.

Gaila, kad žymi orgnnizator-
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SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS |
' Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 1 

gerovėje be mokytų vyni ir moterų. Kiekvie- į 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius

; turi būti. - j
Kiekvienas lietuviu turi žinoti apie savo I 

tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis ' 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. J ei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus" apie’lietuvių išlikimą Atnę- 
rikoj.

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS j 
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.

“TIESOS AIDAI”

7 f į
|VI

t
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Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams/.............................

Atskira knygele............ ................................

Adresas: “TIESOS AIDAI”
1624 E. Falls St., Niagara Falls, N.'YT’*

.. .$1,20

....10c.

Dabar Ne Seniauj
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- 

į kių. kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- 
i gąištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
Į greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šauliu laiktaš-
i tis, paveiksluotas, truftipai ir suprantamai rašo visais Lie

tuvos ir pasaulio pql i tikos, mokslo ir visuomeninio gyves 
Į nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžjr- 
r miųjų Lietuvos žmonių gyveninio aprašymų it t. t., o /bari 

to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymans Lie-
[ tuvos veikėjo paveikslą. \ ’
!. Užsisakę '‘‘TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
; gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “špionažo paslap- 
! tys,” užsirakę trims mėnesiams gauna-60 pusi, eilių rin

kinį “Vakaro kaukes.” \ " 7
“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- 

; šiam pchkins naujus prenumeratorius ir pnsiuntusiam 
; už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
I metų 7 lt. 50c. i> trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi

gubai. r Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- 
j tavoje.' . , . . - *
Ė. “TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisves Alėja, 26 Nr.
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TIKYBINIS VEIKALAS 
SCENOJE 2.

• Kovo 13 d. 7 :30 vai.' vaka- 
’ ■ * J,

fe pobažnytinėje svetainėje 
Sodalitiėtės stato tikybinį 
veikalų “Patricija”' arba 
‘Nežinomoji Kankinėj” dra
ma 4-rių aktų. Šį veikalų 
vertę Jonas Tarvydas.

Taigi vietos ii apylinkių 
lietuviai turės progų pama
tyti perstatymą iš senovės 
laikų, kuomet pagonys kan
kino ii- žudė krikščionis.

rbė sodalitietėms, kad 
imasi perstatyti veikalus, 
kuriuose perstatoma 
kščionybės laikai.

VIETINĖS ŽINIOS
—=------------

SANDARIEČIŲ IŠPAŽINTIS

Po perversmo Lietuvoje
' sandariečiai apkvaito ir ne

teko sąmonės. Patekę į bol- 
* šėrikų spųstus sutartinai 

Šmeižia Lietuvos valdžią1 ir 
visą tautiškai nusistačiusią 
visuomenę if tuština mažiau 
protaujančių žmonių kiše- 

. nius. Šiek tieknatsipeihėję 
pamatė, kad jų organizacija 
liko be eilinių narių. Vicųj 
iš jų nuėjo pas raudonuosius 
bolševikus, o kiti prisidė 
pire katalikų visuomenės.

Netekę pasekėjai mėgina 
atsigriebti paskelbdami viešą 
išpažinti, kurio j e duoda su
prasti, kad kraustymas žmo
nių kišenių yra negarbingas, 
o_ kartu ir kriminalia darbas.

Sdvo “gazietoje” “Sanda
roje” rašo:

f<Kišienių_ apkradstymo
‘ patrijotai.’

“Perversmas Lietuvoje, (o 
taipgi ir sandariečių makau
lėje) uždegė bolševikuose (ir 
sandariečiuose) ‘patrijatiš^ 
kurną’ patuštinti žmonių ki- 
šeiiitiš. Jie ^šiandien pasi
naudodami gražiausiais obal- 
siais/ paleido darban visus 
savo kiek pratrintus agitato- 
riilA na ir tie žaisdami ant 
lietuvių patrijotin'ių jausmų 
taikdši prie jų kišenių.”

Tokią išpažintį atlieka san
dariečių pecketis po ap- 
kraustymo kišenių.

Vos spėjo pasklisti žinios 
apie i perversmą Lietuvoje, 
sandkriėčiai_ padavę ranką

- žydtx?miams bolševrkafnš 
nuo tos pačios platformos 

' šmeižė ir šmeižia dabartinę *■*
valdžią ir Lietuvos kariuo
menę ir rinkos ir renka do
lerius sukėlimui revoliucijos 
Lietuvoje. Taigi sandarie
čiai susiliesdami šaukė žmo- 
nes prie kruvinos revoliuci-

Buvo jaunimo ir iš aj 
kių kolonijų: Montello, Cam- 
bridge ir net iš Baltimore,

L
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toj Sandaros kuopų. / 
Po pietų šaukštai. Suklę-
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Šv. J oho Ev. BĮ. paselpi- 

nės draugijos dabar eimr va- 
jiis.| Tęsis per tris mėnesius. 
Naujus narius priimame už 
pušį įstojimo. Sakyta drau
gystė yra turtingiausia So. 
Bostone. Darbais ir atiko- 
mis’ visas aplenkė ir narius 
tinkamai aprūpina. Praeitų 

some, kas gi čia tpks dainuo- nedėldienį buvo šusirinki- 
ja? Nagi visiem^ žinomas 
dzinidzininkas Feliksas A. 
Zaleskas dainuoja “Doleris, 
doleris” ir tt. Mat jis šiomis 
dienomis atidarė n a u į ą 
RADIO biznį po numeriu 
288 Taibot Avė,, Dorchester, 
Tel. Geneva 6332 ir šaukia 
kad pasipirkęs RADIO iš jo 
naujai atidarytos krautuvės 
pelnysi dolerius.

Taigi kas nori sutaupyti 
dolerių ir įsigyti gerą Radio, 
kad gavus žinias iš. viso pa
saulio, tai tik pašaukite Bal
sas Radio kompanija ir visa, 
kas atpiŠkės radio greitumu. $100.00 ir perdavė klebonui.

Kep.

Aid. p. Grublevičius. Apie rusios partijos nėbesulipdy-
•1 ,»***.«^Š*W • 9 • ' 1’^ .'

Bravo DRAUGIJOS SUSIRINKI 
^?^vsusi- MAS ą ■

pratusiėnOaĮjąfiiŠ-
Valdyba 1927 metams: 

t M. Žioba, pirmininkas
J. Petrauskus, vice-pirm.
J. Glineckis, prot rask
M. Šeikis, fin. raštininkas 

i A. Naudžiūnas, ižd.
J. Zaikis, maršalka.
Norintieji prisira^yt ma

tyki! raštininkus arba? .per 
susirinkimus trečiame nedėl- 
dienvj mėnesio. ’

Rast. J. Glineckis

vii i J?

•<
Sausio 11 d. buvo susiritt- ;; 

kimas Lietuvos Dukterų po 
globa Motinos Dievo. Na
rių suėjo neperdaugiausiM, 
bet susirinkusios rimtai it 
gražiai svarstė pakeltus 
kiausiipų^^^^^HĮjĮlg^O

Nutarta prisidėti prię- . • u
■ <>'

- ’
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vidurnaktį visi linksmi skir-į 
stėsi į namučius; Nuo šių šo
kių kortii liks nemažai pelno. 

Koristąs

SKĘSTANTIS IR UŽ ŠIAU
DO GRIEBIASI

Bolševikėliai savo intern£ 
cionalais užhipnotizavo saii- 
dariečiug taip,, kad jie pasi
juto besą jų tikle. Bešokinė
dami ii* besispardydami visai 
suklero ir nėra vilties atsi
gauti. Rimtesnieji nariai 
traukiasi iš sandariečių tar

ia, 
politika, o kiti nustoję žmo
niškumo eina pas raudonuo
sius.

Tūlas
pratęsus “Sandaros 
n imą ragina organizuoti ko
mitetus ir į juos kvietsi ka
talikus. ’

Vadinasi, ., sandariečiai

Rep.^ trauKiasi is saiiuaneuiu tai 
'1‘fiTpasipiktinę jų judošišk

%

GERAI PAVYKO

šeštadieny, sausio 15 d. į- 
vyko Šv. Petro parapijos 
koro šokiai. NoiįS oras pasi
taikė blogas, bet jaunimo 
prisirinko pilnutėlė salė. 
Jaunimas linksmai šoko gra
žioj ir išpuoštoj svetainėj.
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BALSAS RADIO 
pasigirdo iš Dorčliester, sere- 
doj, sausio 19 d. š.' m. Klau-

V-

“Zanavykas,” kadv Z
” gyve-
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mas. ' Savo reikalus apsvars
čius buvo perskaityta LDS. 
Centro raštininko uŽkvieti- 
mas, kad bent *20 naujų skai
tytojų draugija surasti], tai 
valdybos adresai bus garsi
nami “Darbininke” dykai. 
Pasiūlymą priėmė. Išrinko 
tris narius tam darbui. Nu
tarta. laikraštį . ‘[Darbinin
ką” laikyt už organų ir val
dybos adresus garsi nt. Į Fe - 
deraeijos skyriaus susirinki
mus išrinko atstovus ir ap
mokėjo skiriamą mokesti. 
Mokyklos fondan paaukavo

Reiškia mūs draugystė dar-

- • . 0»

LIETUVIŠKI ŠOKIAI

Šią subatą, sausio 22 d., 
Parapijinėj salėj ant Septin
tos gatvės, L. Vyčių 17ta 
kuopa rengia lietuviškus šo
kius. Grieš lietuviška orkes
trą. Tai tikra naujiena lie
tuviškų šokių mėgėjams. To
dėl visi, iš visos apylinkės, 
suvažiuokit i parapijinę salę 
šį subatos vakarų.

Šokikas

4
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deraeijos ir užsimokėti md-, 
kesčiųs. Išrinkta atstovės į 
Federacijos skyrių.

Taipgi, draugija vasario 19 
d. rengs kvietkų balių.. Už 
puikiausi ir madniausį kviėt- 
ką gaus dovauą.^Dovanų bus 
devvnios. Šio baliaus pel- * » > * 
nas paskirtas mokyklai. Tad 
visi rengkitės į šį balių iš 
anksto. -

Daryti naujų narių yajiį." 
\Suaugusias priimti už pusę,., 

stojimo, o jaunas mergaitės-, 
ir moteris be įstojimo (nuo 
16 iki 25 metų).

“Darbininkas” bus drau
gijos organas. Narės pasi- 
žadėjo užsirašyti “Darbinin
ką” pačios ir raginti kitus tą 
padalyti.

Šiame susirinkime naujo
ji valdyba užėmė vietas. Gai
la. kad pirmininkė p. A. Ja-> 
nušonięnė rezignavo iš pir- 
n^iink'ystės. • ’ "

Baigdama šį aprašymą 
kviečiu visas nares pasidar-

f

i

’J

buoti rengiamame baliuje, o- „L* 
ypač pardavinėjime, tikietų, 
kurie bus padaryti-iš anksto, -a

Komisijos nare ~ j—

jos. :L T .
Clevelando sandariečių 

“Dirva” pamačiusi, kad vi- 
• sas jų centras nuėjo kartu su 

bolševikais skelbtkrevoliuci- 
ją rašo:
“Sandariečiai matomai už

sigeidė pralięti_kraują Lie
tuvoje, nes su^socialistaiš iš 
vieno Bostone renka aukas 

’del revoliucijos Lietuvoje.
“Vyručiai, pagalvokit, ar 

jiw ką gero atsieksit. Blogo 
—-tai labai daug galėsit pada

ryti, ir gal ne vienas Lietu
vos pilietis nuo to galės nu-

• kentėti.” *
'J’aip tai rašo, pačių sanda

riečių sub-organas.
Tatnc pačiame “S-dros” 

perkelio neva redakcijiniame 
straipsny rašo:

“Amerikos lietuviai pri
valo būti atsargūs. Nepriva
lo dėtis su bolševikais (ir

* sandariečials) nei protestuo
se. nei lx»ndruose rengimuo-

. se, nes jų nėra nuoširdus 
dariias, tik veidmainystė ir 
demagogijh gaudagrašiau- 
Ū” •

Taigi, sandariečiai nors 
kartą prisijiažino esu veid
mainiai ii; demagogai, o kai
po su toktais katalikiškai vi
suomenei nepakeliui.

v A-*-#
4

“Bedievių laikraščiuose da
giau yra žinių,”.— sako pasi
teisinimui nekurie darbininkai.

I
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♦

—daugiau tiųis pataiksUi. 
h jaučių- vien tik žemesniems i 

dvmas.” (pe Levis) i
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Subendrinkime savo pajėgas prie šio 
taip svarbaus ir kilnaus organizatyvio 
darbo, naujų narių ir naujų “Darbinin
kui” skaitytojų rinkimo.

• •• , } •
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GERA PROGA ? - J

Prašome atkreipti domės < 
savo, skaitytojų prie šios 
paprastos geros progoj tai 
yra, įsigyti siuvimo mašinų 
pigiausia kaina, kur dabar . 
eina nupiginimas pas Wliite 
Seving Machine Co.

Šioji įstaiga jau gyvuoja 
virš 50 metu ir turi krautu- 
vių į vi^as puses Bostono a- 
pielinkėse. Jie yra antri iš .

•/•r
’CSi

- s

- ■

VISO

1

didžiausių išdirbysčių siuvi- ^ 
mo mašinėlių su dirbtuvėmis 
Cleveland, Qhio.

DOVANOS
Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertės knygų 
AntrŠ
Trečia
Ketvirta ” $5

1
KLAUSIMŲ ir atsakymų 

KAMPELIS

KL.^5leldžiu paaiškint kiek 

LDS# nariai turi mokėti^ CenK 
ra laike vajaus,’ nes aš mačiau . 
organe paskelbta, kaj po 35 
centus.

B. Vaiskus, L .
■ L. D. S. 63. kp. rašt.

AT. — L. D. S. S. nariai turi 
mokėt j Cantrą po 30e. į mėne
sį. Organe “Darbininke” bu
vo pažymėta po 35c. mėnesiui 
dėlto, kad 5 centai lieka kuo- 
poje. Kuopos turi teisęjjaliuo- 
snoti narius, nūo tų mokesčių.

AT. — Katalogo knygų da- . 
bar neturime.

K L. — Kiek reikia mokėt į- . 
stojimo j Lietuvių Darbininkų ' 
Sujungi}? 1

AT. — 50 centų. , .
. 'i 9

MYUNTiEMS SKAITYTI< I

DORUSRAŠTUS
Pastolome vMcm kerų rastų 

jama Karti <M geras knygas: plnaų tr 
antrų, to®ų • ■

A P. M 4 S T Y V AI 
visiems metams ir Svcntim

Dy«ta 6X7% colių, aailtata kietais a|A . 
darais, po 600 ravlrium poslapių. Spaų* 
da aUM. Tikrai aavdtngi M 
ypaė dievotiem tmoata. Kals 
tonų <8,00. liplrkits paita 
Ordtr" tr ptųsklta:

.*

~r

A 
>*

-
į y

varba $50 
arba $20 
arba $10

knygų 
knygų 
knygų 

10 dovanų po laikraštį “Darbininką” vienam metui 
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertes knygų 

, t t . •

Į š| DARBA KVIEČIAME VISUS L. D. S. NARIUS, NET IR TUOS, KURIE

*7

H
$25 ”
$10 ” v
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VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INTORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS 
—c »• ’ I

* " ’ i ‘ • z ®* / * J •

L.D.S.
r

• » t

a

».

I

?

■

' • . » • V r
/

fe

J

t • *.
* >

•• »

v

• •

r

*

i I -

I ■■

» >■/
V * " &I
1 f

£



a

Valdyba

60 iki 75 aaošimčio

SANDĖLIS

IS CHICAGO’S
CLEVELAND’O

(SEYMOUR).
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo "aštrias, ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyru, moterį}- 
ir vaiki}, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti-’ 
niais spinduliais, kvvartz žibu
riu ,thermo therepa; ir kitais 
eTektro. medikai iškaiš budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir' spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki. 9 vakare

381 WE8T BROADWAY 
South Boston, Mass.

(Ant ros lubos)

PAMATYK MUS ŠIANDIE IR 
SUTAUPYK

WHITE SEWING MACHINE C0.
DIDŽIOJI KRAUTUVĖ — 8 Berkeley Street, Boston, 

dvejos durys nuo Tremont Street.
SKYRIAI? 22 Prospect St., Cambridge, Centrai Sąuare 

_ 470 West Broadway, South Boston, Mass. 
1325 Columbus Avenue, netoli Roxbury 

Crossing ;

Ar Kitų Miestų Muzikos G 
Klausytis - Su Pasukimu 

Kankinos Ant

9 * — .......... .
BOLŠEVIKĖLIŲ PRO- 

TESTAI
Pastebėjome, kad bolševi- 

kėliai' iri«andariečiai-bedie- V • - ~
[vėliai- protestuodami prieš 
dabartinę I Lietu vos valdžią' 
kalba vįsų Amerikos lietuvių

— su —
CORRINE GRIFFITH

• — su— .
BUDDY ROOSEVELT

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
’ NEDĖLIOJ
L. Vyčių 17-tos kuopos 

metinis susirinkimas įvyks, 
nedėlioj, sausio 23 <f, Para
pijinėj salėj, 492 E. Seventh 
St., 4:30 vai. po. pietų.

Kadangi šis susirinkimas 
bus metimą todėl visi nariai 
privalo'atsilankyti. Naujo
ji valdyba užims savo vietas 
o senoji išduos raportus iš 
kuopos stovio.' s Taipgi rieųž- 
mirškite!afrinešti ir mėnesi
nes duokles.

“Dykinėjimas — tai namų 
vagis.” (Žmonių priežodis)

Bk Talbbt X

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS

ekaaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway .''So. Boston
• Ofise tik vakarais

■ I', * ■ ' ? * j- i ’ . . * ' :
ANT VISOKIŲ PASITIKINČIO PADARYMO

S i n g e r ’ s Drop Heads Mašinos ir Calįdnets. Mažai 
vartotos ir-gi prisideda prie šio nupiginimo.- Prekės 
labai pigios: $16.00, $20.00, S30.00.
PULTAI GARANTUOTOS. TURIME JAŠ PARDUO
TI pigiai ir greit, kad padarius vietos dėl naujų elek- 
trikiniu siuvimo mašinėlių.

DARBININKAI SUSIRIN-
■ - KITĘ

Sausio 27 d. 7:30 vai. va- 
Ira^e, parapijos svetainėje, į- 
vyks L. D. S. 1 kuopos meti
nis sūsirinlųmas. ; . / 

. Metinis susirinkimas yra 
vienas iš svarbiausių ir jame 
turėtų dalyvauti visi nariai 
jr narės. -

Bus išduota metinė atskai
ta iš pereitų mėtų ir taipgi, 
nustatyta planas šių metų 
darbams.

Mūsų svarbiausias ir kil
niausias darbas eina dabar, 
tai L. D. S. organizacijos va
jus. Liko dar mėnuo su bis- 
kiu. Jeigu Įsikinkysime į šį 
organizaeijinį darbą visi, tai 
dar galime daug ką padaryti 
savo brangios organizacijos 
labui.

Pirmoji kuopa turi būti 
pirmoje vietoje.

LDS. 1 k p. Valdyba

JUOZAS CUNYS 
Lietuvis

BecLdendjos TeL Unlvemlty K3m9 

g. *. mmm
l Graborius ir Balsamtiatajte
448 tr 883 CAMBRIDGE STREET 

CAiiRRIDGĘ, MASS.

• - >•

414 Broadway, So. Bostoų

_ perkam", parduodam ir išmainom na- 
. v,;> mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai

bučernes, bekernes ir restorantus. ln- 
■ šiūrinam (apdraudžiamo) namus nuo
gpF '*^1 ugnies ir nelaimių, taip pat krautu-

' "' mBĘI vesirautomobilius.Parduodamang-
koksus ir malkas. Išrandavojam 

fflKD kambarius. Užlaikome kamarninką, 
1^11 arkitektą; padarome planus dėl bu-

* JsSh davotojų; užlaikome namų taisyto-
jus, stogdengius, pl-umberius ir elek- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 

ImMEĮM pirmų ir antrų moi-gičių. Teipgi su- 
teikiam leeališkus patarimus per sa- 

" • vo advokatą visokiuose reikaluose, 
kaip taic pirkime-ir pardavime visokio turto ir t. t. Reikale 
kreipkitės pas: .- *

| SMARKIAI RUOŠIASI 
| Būrelis jaunuolių Vyčių 
| smarkiai ruošiasi prie L. Vv- 
£ čių 17-tos kuopos Mėgėjų 
£ vakaro (Amateur Night). 
t; Patys gamina įvairius veika- 
$ lėlius ir praktikuoja. Visų
< pasiryžimas yra, kad šis Mė-
< gėjų Vakaras būtų indomeš- 
v nis negu pernykštis. Tarp į-

vairiu veikalėliu bus vienas 
^lir Jono Cervoko parašytas 

vardu “Makaronai.” Tas

jūs, išgąstis, įgaliojo kalbėti 
visti Mėtuvių vardu? Jūš 
taip darydami įžeidžiate tau
tiškai nusistačiusią visuome
nę. Tad,, pieš griežtą smar
kumu smerkiame jūsų judo- 
šišką politiką ir pareiškiame, 
kad visa didžiuma Amerikos 
lietuvių yra lojališki dabar
tinei Lietuvos valdžiai ir vra 
dėkingi ^Lietuvos kariuome
nei už išgelbėjimą nuo bolše
vizmo ir polonizacijos.

A. L. R. K. Federacijos 
3-čias skyrius

KVIEČIA PERSIIMTI
Cambridžiaus Liet. Vyčių 

“kockyv-sekstetas nori susi
imti su So. Bostono sekstetu. 
Lai atsi^lukia į Vincentą 

Tamulyną, 57 Bristo St, •*. T" ” ' -
Cambridge;— r

Gerbiama visuomenė, esate visi kv'iečiamt ant šių nepaprastų lietuviški] 
šokių, nes šiuose šokiuose yra paimta gera- lietuviška orkestrą, kuri vien tik 
gcajys lietuviškus šokius.. • Tadgi,kas tik mylit lietuviškai pasišokt ir links
mai praleisti laiką. Visi i šokius! Įžanga bus visai maža.

PARAPIJOS 8ALEJE
492 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

- PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

Šiuose šokiuose bus daug įvairumo. Sąjungietės 
paėmė vieną iš geriausių orkestrą ‘ ‘GILLETTES, ’ ’ ku
ri griežš naujausios ir taipgi seniausios mados šokius— 
lietuviškus ir amerikoniškus.

* Taigi kviečiame visus ir visas į šiuos šokius atei
ti, nes bus geriausia proga praleisti linksmai laiką. Į- 
žanga prieinama.

LIETUVIAI ADVOiĘĄl^LI
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway

(WBUBLIAUSę^iį

LIETUVIS GBABOMrt 
nt balsamuo?S1M

’ UJAS 
(•'Micsrao i

Hmm

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________ $8.45 9x12 __________$9.45

IR ŠIMTAI KITŲ DIDELIŲ BARGENŲ

THE JAMES ELLIS FURNITURfcO.
405 BROADWAY - SOUTH BOSTON, MASS.

Šios Gadįnės Stebuklas, Kiekvienas Kultūros Šios mados pilnai
Žmogus Privalo Turėti Setą aptaisytas tik

Siūlom 10 Madą Prekes Nuo $59 50 iki $169.50 S 9 8.50

Mašinos
. • • ' V ’ . • L ' »

DĖL GREITO . PARDAVIMO
SOUTH BŪSTOjNE, kampinis namas, 

S šeimynos ir krautuvė. Yra įtaisymą.
: Randų neša apie ?200.’ į mėnesį. Krau- 
I tuvė tinkama dėl restauracijos. Prašo 
' 9J950O. įnešimo užteks ?‘2000.

- MATTAPAN, dviejų šeimynų stuba, 
ekstra- lotas žemės ir rraradžius pradė
tas statyt. Stuba veik nauja, su visais 
naujos mados Įtaisymais! Prašo $10.500. 
Mažas Įnešimas. f

Matyk: AMBROSE. 255 W. Broad- 
vvay. Tel. So. Boston 050G-M. )

- . (S.-14-21-2S)

Kompozit. ir Dainininko M. Petrausko

Tel. Parkwąy,ią64<

Advokataus ’

LIETUVIŠKUS SŪKIUS
• 

FELIKSAS A.(ZALESKAS, Savininkas

288 TALBOT AVB, ‘ DORCHESTER, MASS
Tel. Gcneva 6332 •

-■ '---------------------- ~ ~ '
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