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AMERIKOS LIETUVIŲ R.«. ŠVENTO JUOZAPO DARĘ

NUSISEKĖ VISAIS ŽVILGSNIAIS
Sausiu Dešimtoji, 1926, Naujosios Anglijos lietuvių isto

rijoj liks atmintina diena. Toje dienoje Bostone įvyko pirmu
tinis “Darbininko” koncertas ir nusisekė taip, kad geriau 
negalėjo nusisekti. Puiki, didžiulė Municipal salė žmonių ne
tik buvo prigrūsta, bet veik antra tiek turėjo būt didesnė, kad 
visus atėjusius koncertan būt galėjus sutalpyti. Tokiam žmo
nių skaičiui reikėjo Symphony salės.

Programo pradžia buvo skelbta 7 vai. vak. Bet prieš tą 
valandą jau žmonės būriais ėjo nuo salės durų-atgal įtilpti ne
galėdami. Taigi tada nebuvo to lietuviško vėlinimosi, nuo ru
sų paveldėto.

Programas prasidėjo kelioms minutoms praslinkus po sep
tynių.'

Pažadėta ir ištesėta
Žmonėms buvo žadėta smagi, linksma, įvairi programa. 

Veik daugiau atsilankiusiems duota, negu žadėta.
L. D. K. S. Centro Sekretoriaus J. Dikinio, žinomo dzim- 

dzininko, dėka tapo sukuoptos Naujosios Anglijos lietuvių mu- 
zikalės pajėgos. Programe dalyvavo Bostone nematytos ir ne
girdėtos dainininkės p-lė Blažauskaitė iš New Britain, Ct.. Na- 
rinkaitė ir seserys Kašėtaitės iš Lovvell. Iš pastarojo miesto 
buvo ir Miss Lovvell—Miss. Merrymack—p-lė Tareiliutė, kuri 
yra prasimušusi į pirmąsias eiles tarp amerikonų.

vietinės ir artimųjų, apylinkių mųzi- 
kales jėgos—visiems gerai žinomas R. Juška, Banys, p-lė Rau- 

y delįūnaitė, p lės Grybaitės, visų mėgiamas smuikininkas, mu 
zikos mokytojas A. Židanavičius, gerai žinomas vietinis šv. Pet
ro parapjos choras, p. M. Karbausko vedamas. Gi trys dzim- 
dziai—Dikinis, Dineika ir Olšauskas buvo “full of pep,” kaip 
visada.

Bostoniečius gerokai nustebino kaimynai Montelliečiai. Jie 
pilni visokių šposų. Dabar, jie ir-gi iškirto šposą. Į ‘ ‘Darbi
ninko” koncertą atpyškėjo du busai ir apie 20 automobilių.

Koncerte buvo teip-gi vietiniai ir apylinkių inteligentai, 
kunigai ir profesionalai. Buvo gerb. kun. Juškaitis, kun. Vir- 
mauskis, kun. švagždis, kun. Daniūnas, kun. Vasys, kun. Čapli
kas, adv. šalna, adv. šalnienė, Dr. Pašakamis ir kiti.

/‘Darbininkas” po šio atmintinio koncerto tai kaip Lie
tuva po mūšio ties Giedraičiais.

KIEK YRA PAŠTININKŲ
Ncw Verki >mieste_yra’T77- 

(MM) pašto darbininkų. Kas
dien jie turi sutvarvkyti 

daugiau. kaip 15.000.00(1 
laiški] ir šiaip visokių pašto 
siuntinių. Laiški] jie turi iš
nešioti bei išsiųsti pagal 
restis apie 7.000.000.

ad

A FARMERIAI GAUS
$40,000,000

Pagarsėjusi Maine valsti
joj Aroostook kauntč savo 
bulvėmis šiemet yra labai lai
minga. Bulvės labai bran
gios, veik taip brangios kaip 
orendžiai. Aprokuota. kad 
šiemet Aroostook kaitulės 
farmeriai už savo bulves 
gaus $40.000.000. Jie perei- 
tą vasarą' bulvių užaugino 
27,570.000 bušelių.

o

(

KĄ POTVINIAI PADARĖ
Europa ima atsikvėpti po 

baisiu potviniu. Ėmė šalti ir 
vanduo ėmė atslūgti.

Yra aprobuota, kad vien 
Paryžiuje potvinio nuosto
liai sieks 500.000,000 franku 
arba $17.5OO.OOO dabartine 
frankų kaina.

Belgijoj nuostoliai dėl po- 
t vinių siekia 5.: >00.000.

V KOOPERATYVĖS SĄJUNGOS ORGANAS

SAl’SH) 12 D., 1926, A EN IS. N r. 4.
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Kitas sosto Įpėdinis atsi
sakysiąs nuo sosto

KETINA ATSISAKYTI NUO 
SOSTO

Anglijos sosto įpėdinis 
ketina sekti Rumunijos ka 
talaičio pavyzdi. Rumuni
jos karaliams įpėdinis atsisa 
ketum sosto. Erna kalbos 
būk i r .Vngli jos Prince of 
\\ ales noris mm sosto atsisa
kėt i.

MEDALIS UŽ LIETUVAI
TĖS IŠGELBĖJIMĄ

RFVERE, Mass. — ,J<>bn ' 
b\ Collins gavo auksinį- me
dali nuo Massachusetts Hu- 
mane’ dr-jos už išgelbėjimą-- 
Įlydė Parke skęstančios lie
tuvaitės .Jozefinos BntkiliC 
tės. Išgelbėtojas dabar yra 
(. J c o r ge t o vv s j i n i v r r s i t ę to stu- ' 
(lentas.

NEPAVYKO IŠGELBĖTIIi ’ *

Bkan, neturi nei sau anglių, žiemai 
fel anglių stokos, bet bėda ir patiems

iam nesipriešina, tik žiūri, kad angliai

Pennsylvanijos kietųjų anglių kasėjai išėję sfeh 
užėjus yra bėda ne vien kitų miestų darbininkam^ 
angliakasiams, čionai parodoma streikuojantieji aa pakasiai Shamokino, Pa. apylinkėj. Jie 
čia kasa anglių ant kompanijtt Į^į>}Js. Kompanijos 
būt kasami sau, o ne pardavimui.

^3'

• ę -

Francija grumtio

RADO KITĄ “
• Francija nuolat 

laiko didelę armiją, ją gin
kluoja vis labiau, didina oro 
lai vyną, t vi rtindama, pasau
liui, kad būk jai pavojus

BE REIKALO APKALTINO 
SAVE

J ERSEY CIT Y. N. .J. -
i .

GAL ATIDeS P
IMI ILABELPH 

Kimi girdas būk i 
pasaulinė parodu 
150 metų nuo pasii 
prigulmybės dekĮe

et i
ne-

li iaetano Sterlaecia atėjęs p;>- 
llieijon prisipažinų, kad ne 
tyčia sudeginęs vaiką. Poli
cija pradėjo tyrinėjimus. 
Nuėjo į vietą ant pleciaus. 
kur ta nelaime turėjo ištikti. 
Pasirodė, kad tai ne vaiko, o 
lėlės būta. Pelenuose rasti 
lėlės šmotai.

Tas žmogus kuris manė~ * -- - ■ '

Bl BU N. Airija. — Ai 
rijos respublikom] vadas Be 
\ alem parkalboje pripažino, 
kad. senoviška airiu kalba 
.jau baigia sykti. Airiai pri
ėmė anglų kalbą ir senoji ji] 
kalba buvo užsilikus tik kai- 
kitriuose užkampiuose'. Kai - 
kurie pat notai tą kalba bau. 
dū gaivinti, liet pastangos 
nuėjo niekais.

GAL ATVYKS KARALIUS

gresiąs <ijiį

Tvirt-ma, būk Vokietija slap
ta rengianti armiją ir rim- 
šiantisi prie keršio karo.

Dabar Francija atkreipė 
sa\o domę į laivyną. Ren
giasi laivyną žymiai padidie 
ti. Kadangi Vokietija netu
ri karo Laivyno, tai nėra ga
lima laivyno didinimą teisiii- 
li i \’okie1 ijo< laivvii.i’miro-' 
daili. Koks pn'o.jiis ant jū 
ros Franci jai gresia, tai apie 
tai nerašo. 'Tik privatinėse 
kalbose francūzai tvirtina, 
kad Francijai p^ojinga yra 
Italija.

i
i

giama su mintim ją atidaryti 
birželio 1 d. š. m. Bet Wash- 
ingtoiio valdžia dabar būk 
negalinti parodos finansiš
kai paremti. Būk valdžia 
norinti parodą atidėti 1927 
melams.

Tai sa.nsio 20 d. Indepen- 
dtnce salėj bus veikėjų ii‘ 
augštų valdininkų konferen 
vija ir nutars kaip su paro
da pasielgi*.

GAVO PASKOLĄ
Nx\y \ orko bankininkai 

jau suteikė Danijai paskolą 
iš $40.000.000, Paskola bu

- ka«l susiu hh+D Iht-

T

ĮSTEIGĖ SUSISIEKIMĄ
Tarp Franeijos ir Argen

tinos tapo įsteigtas liesiogi 
uis radio telegrafiškas susi
siek i mas.

VIESULĄ

POTVINIAI MEKSIKE
5lėksike Du rango privin 

ei joj ištiko dideliu potviniu. 
Nuostoliu padaryta už kete 

milijonu doleriu.
Žmonių prigėrė apie 300.

Pereitos savaites pabaigoj 
buvo užėjus ant Naujosios 
Anglijos \ iesiila su sniegu. 
Viesulą pasibaigė šaltu, 
smagiiroi u. Per viesulą žu
vo t rys žmonės. <> du lapo su 
žeisti.

____
šiukšlių valymo ir jų degini
mo. Sudeginęs šiukšlių krū
vą pamate kokius ten į kūdi
kio panašius sąnarius-ir kad 
būdos išvengti liūgo Į policija, 
psisipilžinti ir pasiaiškintf, 
kad jis nekaltas.

MIRĖ PER RIEŠUTO 
LUKŠTĄ

( 11ICAGO. — Sara Aliu. 
<ešiu mėnesių mergaitė, pa 
gavusi riešuto lukštą bandė 
valgyli ir paskui rijo. B(i/ 
užspringo ir mirė vežama į 
ligonine.

IŠDEGĖ ČIELAS BLOKAS
MARLBORO.- Mass. =-- 

Čionai kilus gaisrui išdegė 
ridas blokas vadinamas St. 
Jeai) de Baptiste. Nimsto 
liu už apie $50.000. Victi 
niai gaisrininkai neisteiig;; 
gaisro įveikti. Turėjo tal- 

ikos šauktis iš Iludsono ir 
Soutbboro.

Nepaprastas Skaitymėlis

NFAV VORK. — Atvyko 
iš Ispanijos Amerikos amba 
sadorius Moore. Jis sako, 
kad gla ateinančią vasarą į 
Amerika atvvksias Ispanijos 
ŽfMttiiniKnr'' - / “

Ambasadorius gyrė Ispa
nijos diktatrojų Prima de 
Rivera ir patį karaliui. Sa 
ko. kad karalius esąs labai 
demokratiškas žmogus. Abu i.
esą imlūs darbininkai. Pri
mo de Rivera esąs didesnis, 
negu Italijos Mussolini.

Ispanijos karalius pienuo
ja pirma aplankyti Pietu^A 
merikos respublikas, o pas
kui užsukti i Suv. Valstijas. 
Karalius tą kelionę darys 
karaliene.

SUSTREIKAVO KAIP 
PAKĖLĖ ALGAS

SU

Tat

ĮVEDĖ KANAPIŲ MONO
POLIJĄ

Filipinų salose į-vešfa ka
napių monopolija.

Filipinų salose, prigulin
čiose Suv. Valstijoms kana
pės yra ypatingai geros rū
šies. Tos kanapės vartoja
mos šniūrams ir virvėms da
ryti. bet vartojamos teipgi 
skrybėlėms, šepečiams, dra
bužiams ir kilimams daryti.

Tu kanapių sėklos buvo 
pradčtoseksportįloti į Meksi
ką. .Javą-ir kitas šalis. Bu
vo bandyta jas ten veisti, bet 
nepavyko. Jei tas pavyktu, 
tai Filipinų kanapėms būtu 
konkurencija. Kad šitokių 
ljanlymų nebūtų daugiau da-t J 

uždraudė kanapių sėklų i.Š- 
gabeni.mą.

Filipinų salų Amerikos 
valdžios pastatytas genero- 
nis-gubernatoriuš Woo<Lne- 
pasipi rešino tai'U)oii6p(dijai. .

V

PORTO RIC0*NETEK0 
LAISVĖS

Ispanijos laikraščiai 
kad ant I buto R iro 
žmonės neteko laisvės.

rašo, 
salos 
Toji 

sala yra vidurinėj Amerikoj, 
prigiiKįįo Ispanijai, o dabar 
priguli Suv. Valst i joms. Is
panijos laikraščiai nurodinė
ja, kad Porto R iro žmonės 
netenka ir laisvės_ ir tiulų- 
Žemės pereinančios į Suv. 
Valstijų kapitalistų rankas, 
amcrikanizacija plačiai ve
dama. Porto Rikiečių seną 
ispanišką tautybę ir kultūrą 
išlaikyti jau \ ilties netekta. 
Dabar ispaniškumas dar lai
kosi. bet netrukus Porto Ro- * . • • kiečiai būsią širdyje ameri
kiečiai.

Tačiau Išpanijos laikra
ščiai rašo apie Kubą. 'Pasa
la turi liepi igulmybę. bet to

*

. XEW Y( >ttK7 ---(>fTsiiiii• 
mmi<» po mim. 01 I >ro;tdway 
grindą plovėjoms buvo mo
kama po $1(1 savaitėje. Pa
kui .joms pranešta, kad joms 
bus mokama mėnesyje po 
$50 ir kad alga bus išmoka, 
ma mėnesio 1 ir 15 dd.
moterys pamanė, kad algos 
tiiomi tapo pamažinlos ir jos 
siist reikavo. Baltarankiai 
darbininkai suėjo i ofisus ra 
do juos nevalytus. Bet vė
liau moterys suprato, kad ai 
gos pakeltos, o ne pamažin 
tos i r sugrįžo da rban.

4

' 4
,<i

ji neprigulnrvlx" esanti tikde 
jure, gi de tarto ją valdan-’- .^ 
Č-ios Suv. Valstijos. Kubos ‘ Į 
bankai ir pramonės esančios 
New \’orko bankininkų ma
lonėje. Dabar Amerikos ka
pitalistai tik dalinai valdų 
Kubo- pramonę ir finansus. ,;S 
Bet toli jau tas laikas, ka-; 
da tas pateks jHlnai į Arųeri- 
kos kapitalistu rankas. K U- ‘ 

nesulaikomai
Amerikos finansinę ir ek<ų»(**. | 
minę prigubnyla*.

šitas mintis ir tuo* faktllY i 
parašė Ispanijos laikrrt^htb^ 

jse Porto R iro veikėjas Coli y ] 
€’oiicbi. Jis yra kovojęs už 

užtikrinti sau ir Porto Riro autonomiją, l>ot

šiame “Darbininko” numeryje skaitytojai ras pradėtą 
straipsni antgalviu

“Iš MANO ATSIMINIMŲ”
Rašo J. Mažeika

Tai nepaprasto indomumo raštas. Autorius buvo karo lai
ku kareivis, atsidūręs net Kinijon. Jis ne vienas ten atsidūrė. 
Daug lietuvių tokio likimo sulaukė.

Karo metu “Darbininkas” rūpinosi visokiais būdais pasi
tarnauti tokiems tremtiniams. Tada mūsų laikraštis lietuvių 
būreliams Sibire ir Kinijoj buvo dykai siunčiamas.

J. Mažeika ir aprašo lietuvių tremtinių gyvenimą Kinijoj 
karo metu ir gavimą “Darbininko.”

Nuo to laiko J. Mažeika, gabus rašytojas, patapo “Darbi
ninko” prieteliu ir dabar gyvendamas Lietuvoje “Darbininj 
kui” tcberašinėja» slapyvardžiais pasirašydamas.

L. D. K. S. ir “Darbininkas” savo dešimties metų sukak 
tnves minėjo pereitą vasarą ir J. Mažeika rengėsi tuos atsimi
nimus parašyti jubiliejiniam numeriui. To padaryti nesuspė 
jo, bet to straipsnio svarba dėlto nei kiek nenukentėjo.

t:.'

ANT

<laku- veik neteko vilties lai- Jr

mėti.

DATUODAMAS ĖTO 
KARTUVIŲ

192:’, m. 
veikimo

NUŽUDĖ IR NUSIŽUDĖ

x BAIGIA NYKTI
Argentinoj Patagonijos ia- 

dijonai baigia nykti. Apie 
tai pranešė valdžios komisi
ja, kuri buvo paskirta indi- 
jonų gyvenimą ištirti. Ko 
misija savo raporte nurodo, 
kad kad indijonai nyksta 
nuo svaigalų, kuriu baltieji 
jiems gausiai suteikia.

BANGOS UŽPLŪDIMAS 
ANT KRANTO

SAN FRANCISCO, (ai. 
— rimini netikėtai jūros 
banga ūžtelėjo ant kranto. 
Bei to žuvo du žmonės ir ža
los pridaryta už $100.000.

Tokia banga buvo ūžtelė
jus ant I Ja vaju salų 
Tad buvo vulkano

FLORENCE. Ariz.-AVm. 
A. LmvidK'c lapo pakartas 
už nužudymą poliemmK.. 
Prieš pat ėjimą ant kartiniu 
jis savo kamarailcj grojo gi 
tarą ir dainavo i panišku 
im d+šką dainą. Alčji's prie 
kariiivių sak<\ kad esąs ne
kaltas.

NEW YORK. - Tlmmas 
K i lig. šoferis, jo pati ir trvs 
vaikai besą namuose negyvi. 
Ištyrus pasirodė, kad vyras 
nužudė pačią ir vaikus ir po 
t<> pats nusižudė, .lis misižu 
dė |M*rsipiaudamas sau gerk 
lę skustuvu. Pati ir vaikai 
buvo užtalžyti lazda. Visi 
penki lavonai besą vienoj lo 
voj. Kambary jo besąs at
suktas gazo ragelis. Mat vy
ras norėjo 
visai šeimynai kelionę į kit.ą 
gvvenima.
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.VIETOS GYVENIMAS
■,. GEGRĖNAI (Telšių ap.) 

(Čia. gyvuoja dvi organizaci
jos: Liet. Darbo Federacijos 
skyrius ir Liet. Katalikių 
Moterų draugija. Kaip vie

kuos, taip ir kitos gyvenimas 
< silpnas-todėl, kad neturi in- 
tęligentinių pajėgų. Nors 

■ šitas bažnytkaimis yra pa
skendęs purvuose, liet gali 
ma gauti ir “gaivinančio 
vandenėlio.” Bažnyčioje vie
los vargonininko P. L—kio 
rūpesčiu jaunimas neblogai 
pagieda. Laikraščių žmonės 
maža teskaito, todėl dažnai 
esti išnaudojami.

rimtesnio *ir pamokinančio 
vaidinti t Bet tas Kaimelio 
Šauliams, tur būt, n'erūpi; 
jiems, tur būt, tik rūpėjo 
duoti pasišokti Sudargo jau
nimui. Taigi po trumpus ko
medijos tuoj prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi ligi 12 vai. 
nakties. Ir to dar šauliams 
neužteko. Užbaigę šokius 

*. nusivedę 
i traktierių, 

, Nejaugi 
šokiai rūpi ir

U žbaigę 
viešoje salėje, jie 
vargonininką 
toliau juos tęsė, 
šauliams tik 
dar ieškoti tos pramogos ki 
tur ?!. .

tai nebaigtos statyti rūsty, 
gimnazijos mūrai. Kadangi 
vidurinė ni-a su 80 mokiniu 
patelpa buv. progimnazijos 
bute, tai mūrai, į kuriuos i- 
dėta apie 3000 rub., baigia 
nykti. Buvo pasiūlyta juo- Daug tūkstančiu žmonių kasmęt mirs 

T „ _ žta nuo žalčio pasekmių. JJiM* pnemno
se, atnaujinus, patalpinti “i* nukarta. i5o,oo°. T«i^L, - . . . <. r . kas nmtax Gydyk jj geriausiu žinomu
pashi, bet irtimstenja nupn - badu. - ; ’ - - -t
kO už 30,000 viešbutį, kuris
su remontu atsieis apie 40 t. miMųnus šalčių — j ^ valandas. . 
Vi/l ViL-i.v . Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šaĮ\ ld. 1H-US Ūkio komitetas tį pribaiffti( 0 sulaikai gripą. NiafcM 

kreipėsi į valdžios įstaigas dar nerado geresnio būdo. Viaoae aptie- 
siūlvdamas imti 10 tūkst. li-^sa“na“*’ » <
tų vertes turtą, ir pabaigti
nai namus atnaujinus, juose 
įsikurti, bet neatsiranda no- ■

Baudona DūM
■ i ■■■■• JI -J1

GIRTAS KAIMAS
Šitas kaimus yra pasižy

mėjęs tuomi, kad čia duug 
geriama “gaivinančio vande 
nėlio” ir pešamasi. Geria vi 
si bė išimties. Laikraščių ir 
kny^i] visai neskaito. Kele
tas yra tokių-“piliečių,” ku 
rie neša slaptai iš pajūrio 
spiritą. Sako, turi geną už 
darbį. Bet kokia kaina : 
Juk jie padeda nuodinti sa 
vo lii'olius!

REIKĖTŲ RANKŲ NENU
LEISTI

ALSĖDŽIAI (Telšių ap.) 
Čia nearsimai valsčįajis ta 
ryboje buvo s va rsUnuaerffi ir 
stelio grindimas akmenimis. 
Basirodė, kad Vietos gyven
tojai savo lėšomis išgrįs. tik 
nori, kad būtų duodama ine- 

-džiaga. Tačiau valsčiaus ta 
jytuitą klausimą laikinai, ai

nes
trūksta pinigų. Nors sun- 

' kipše aplinkybėse, bet vistiek 
"reikėtų grįsti, nes miestelis 
skęsta purvuose.

BANKRUTUOJA
BIRŽAI. Matyt, biržie

čiai socialistai bankrutuoja, 
nes socialistiniu “Biržų Ži- 
nių” eilinis numeris nebeišė
jo. Girdėti, kad “Biržų Ži
nios’’ nemaža skolų prisida
ro. kurių atlyginti niekas 
nenori.

GUDRUS APGAVIKAS
ABELIAI (Rokiškio ap.). 

Abelių turguje koks tai ke
leivis suderėjo tūlą pil. Lašą 
(Salinių kaimo, Antazavės 
valsč.), kad jis parvežtų i 
Dusėtą. Pil. Lašas, paėmęs 
iš keleivio 20 litų, nuvedė ir 
pasodino į svelimą vežimą, o 
pats nuėjo būk tai papirosų: 
nusipirkti ir dingo. Atėjęs 
vežimo savininkas keleivį iš 
vežimo išvarė, o pil. Lašas 
dingo su pinigais.

DĖL ĮVYKIŲ LIETUVOS 
UNIVERSITETE

SLAVIKAI. L. K. J. S. 
“Pavasaris” Slavikų kuopos 
visuotinis susirinkimas. Įvy- 

„kęs.š. m. NII-Ū d., tarp ko 
kita apsvarstęs įvykius Lie 
tuvos Universitete lapkričio 
8 d.. randa griežtai smerkti
ną priešvalstybini studentų 
socialistų ii' jų brolių bolše
vikų nusistatymą. kuriuo jie 
pasireiškia ištikimais Mas
kvos agentais, griežtais Baž
nyčios priešais ir tikrais vau 
donojo teroro vykintojais.

Mes iš savo pusės reiškia 
me giliausios užuojautos nu
kentėjusioms draugams atei
tininkams, stud. Dageliui. 

. stud. Matulioniiu. stud. tau 
tininkųi Steponaičiui ir kt.

SUSIPRATUS JAUNIMAS
B AK U ČIĄI (Antazavės 

valse., Ežerėnų apskr.), Ba
kučių kaimas nemažas'ir tu 
ri daug gražaus susipratusi o 
jaunimo. Dažnai ten renka
si rimti pasilinksminimai, 
esama užtektinai scenos mė
gėjų, mėgstama laikraščiai 
ir knygos. Susirinkę Į pa
skirtą vietą jaunuoliai skai
to ir mokosi. Pavyzdys ki
tiems. >

čionai parodoma kryžiaus pasfaTyBas K7>mos Koliziejunie toje vietoje, kur piiąnieji kri- 
kščionys buvo atiduodami žvėrinis suėsti. Kryžius ten buvo pastatytas senai, dar tada, ka
da popiežiai Ryme buvo karaliais. Bet kai popiežiams buvo atimta svietiškoji valdžia, tai 
kryžius Koliziejume buvo, pašalintas. Dabar popiežiui panorėjus kryžių atstatyti premieras 
Mussolini sutiko tam leidimą duoti.

........ -,7

[kainais asmenimis direktori- 
Įjos sudarymo reikalu.

mama steigti pieninę. Sočia-'užsienio mokyklas, kad, pa
lįstai norėjo pakišti Ūkiniu- 'guliau, tas žinias pritaikin
ki] Sąjungai koją. isteigda-Įtų Lietuvoje. P. J. Barkaus- 
mi savo smulkaus kredito įkas užsienyje užtruko ap;e 
banką, bet vyrams nepasise- .penkis mėnesius ir aplankė 
kė, nors pakabino didelę ir Vokietiją, Šveicariją, Itali- 
gražią iškabą; maža kas ei- ją Čekoslovakiją.^ Ištyrė ir 
na Į jų banką; kiti sako, kad apžiūrėjo 20 su viršum spe- 
tuščią esanti jų banko kasa, dalių amatų mokyklų: me- 
Visas Ūkiu. Sąjungos gyva- džio, metalo, odos, modelių 
vimas daugiausia remiasi Įpiešybos bei braižybos, namų 
klebonu kun. P. Puikiu. Die- 'ruošos ir t. t.
ve, jam padėk!

ŽYDAI MAŽĖJA
ŽEM. KALVARIJA (Ma

žiukių apskr.). Čia yrą (> 
smulkių prekių krautuvės: 3 
lietuvių ir 3 žydų.. Seneliai 
pasakoja, kad čia seiliau bu- 
vru-kelios dešmtvs žydu šei- 
mVmi, ‘ bef-pabkufiniūoju lai
ku pradėjo nykti, kaip kam
paras be pipirų.

zlo-.
me-

S0CIALDEMOKRATAI — 
VAGYS

AL1TLS. Nilo Alytaus 
gimnazijos kiemo vogė mal
kus šie socialdemokratai : I ) 
Bungarda Valerijonas, so- 
ėialdeni. atstovas miesto ta
ryboje, 2) Riauba Stasys ir 
3) Burneika Liudas. Beva
giant sugavo gimnazijos sąl

ygas ir pristatė į p<4iciją. K ii 
minate policija prieš minėtus 
Vagis užvedė bylą.

SAULIŲ VAKARAS
SUDARGAS (šakių ap

skrities). Lapkričio 22 d. 
Kaimelio šauliai surengė Sit- 

U darge vakarą. Vaidino t m m-
į putę vienaveiksmę komediją 

“Kuprotas oželis.” Prasta 
komedija, taigi prastas buvo 

" N* vaidinimas. Nejaugi Kai
melio šauliai nrišranda ka

PAVYZDYS KITIEMS
ŽEM. KALVARIJA (Ma

žeikių! apskr.). Čia yra ke
letas katalikiški! ir lx*dieviš- 
kų draugijų. Geriausia gy
vuoja Ūkininkų Sąjunga. 
Turi liaudies banką, valomą
jį grūdų punktą ir šiemet Į- 
steigtą vaisiu džiovyklą. Vi 
sus l’kin. Sąjungos gyvavi
mas sukasi apie liaudies ban - 
ką. Per jį šiemet pavasario 
ir rudens sezonams išrašyta 
6 vagonai i vai rin trąšu ir ko-• * * » t .
Ji šimtai centneriui sėklų f 
kviečių, miežių ir avižų. Ma-

JOĄN PAYTON
Pasižymėjusi Chicagoj moteris. 
Ji gabiausia moteris vogime 
deimantų. Kai pastaruoju lai
ku ji vienoj krautuvėj pavogė
deimantą už $1,600, tai ji veja- specialiai siųstas 
ma tą deimantą prarijo.

APGAUDINĖJA SU 
ZLOTAIS

Kaip žinoma, Lenkų 
tas nuolat krinta ir šiuo
t u-j išyra nukritęs i igi 14 zlo
tų už vieną dolerį (turėtų 
būti 5,28jirba maždaug 1 li
tas 90c.). rFnp-tarpu prie vi
sos Lietuvos-^- Lenkijos lai
kinosios sienos beveik per 

klm., Įvairūs nesąžinin
gi spekuliantai gabena Lie
tuvon lenkų zlotus ir parda
vinėja. Lietuvoj nežinan
tiems žmonėihs keičia į litus;' 
imdami už zlotą kur 1 litą, 
kur 2, o kur 2 su puse lit.. 
kuomet faktinai nukritusis 
zlotas vertas tik apie 70 lie
tuviškų centų,' o. be to, jis 
vis ir toliau krinta. 'Patai 
daro skriaudos ir nuostoliui 
ir Lietuvos valstvbei ir atski
riems jos piliečiams. Tad 
šiuo Lietuvos piliečiai įspė
jami /pasisaugoti nuo išnau
dojimo ir nustojančių ver
tės lenkų zlotų nebeimti.

RINKLIAVOS VILNIUI 
VADUOTI

Rinkliavos Vilniui vadim- 
ti komiteto žiniomis, gahiti 
nai atsiskaitė iš rinkliavos 
Rokiškio apskritis, kur su
rinkta tam reikalui 19,240 lt. 
74 cent. ir Vilkaviškio apskr. 
kur surinkta 10,117 lt. 48 e. 
Negalutiniais Kretingos aps- 
kritv iki šiol surinkta G.200 
lt. ir Seinų — 3,863.59 lt.

AMATŲ MOKYKLOS
švietimo Ministerijos Auk- 

kštesniųjų mokyklų inspek- 
tor/us J. Barbkauskas buvo 

Į užsienį 
ir ištirtivietoje susipažinti

, ■ -

Kai kurios šių 
rūšiui mokyklos taip aukštai 
pastatytos, kad jų išdirbi
niams reikią stebėtis, mo
kyklų vedėjais esą tankiau
siai žymūs profesoriai, kaip 
antai Čekoslovakijoj — pro f. 
Novak’as. Amatų mokyklų 
stegi^as ūmiausiu laiku bū
siąs pradėtas. ir Lietuvoje. 
Jaii apie Kalėdas š. m. Šviet. 
Ministerija atidaro dvi ama
tu mokvklas vien stalių Kai- *. •
šiadoryse ir Seirijuose, vis
kas jau parengta: butai, mo
kytojai. Įrankiai ir tt. Ūmiu 
laiku manoma amatų mokyk
lų steigti visuose didesniuose 
Lietuvos (-(‘litruose. Darbas 
sunkus-, nes tuo tarpu stoka 
specialistui mokytojui ir vedė
jų.. todėl sunku sudaryti rei
kalingas mokytojui štabas, 
bet Šviet. Ministerija ener
gingai d( da visas pastangas 
šiuo reikalu.

NAUJA “RYTO” DR JOS 
VALDYBA

VILNIUS, 17. NU. (El
ta). Išrinktas “Ryto” dr- 
jos valdybos prezidiumas. 
Pirmininkas kun. Kraujalis. 
vice-pirmininkas dirk. M. 
šikšnys, iždin. kun. Čibiras 
ir sekretorius mokyt. V. Bu- 
drevičius. Nariais be atskr- 
rų pareigi] pasilieka: d-rė V. 
Alseikienė, kun. Raštutis ir 
K. Veleckas.

SUNKIAI LEIDŽIAMOS Llfc. 
TUVIŠKOS MOKYKLOS
VILNIUS, 17. N II. (El

ta ). Gardino inspektorate 
leistos lietuviu mokyklos ir 
patvirtinti mokytojai: 1) 
Kabeliuose, 2) Mustęikoj, 3) 
Kapinišky ir 4) ŠklėTuose. 
Prašymai inspektorate išgu
lėjo ištisus metus.

D

SUKONFISKAVO “VIL 
NIAUS AIDĄ” .

Policija siikonfiskavo “Vil
niaus Aido” 115 No. už Įdė
tą tam numery Didžiojo Vil
niaus Seimo sukaktuvėms 
paminėti komiteto atsišauki
mą: “Nepriklausomoji Lie
tuva švenčia Didžiojo Vil
niaus seimo sukaktuves.”

DAUG BEDARBIŲ
Statistikos žiniomis, gruo 

džio 2 d. Vilniuj buvo pri- 
skaitoma 2,438 bedarbiai, jų 
tarpe 1834 vyrai.

UŽSIDARĖ
“Kurjci* Wileiiski” 

neša, kad dėl sunkaus 
gu kri/.io užsidarė Vilniaus 
pinigų birža.

pra- 
pini

DIREKTORIJOS KRIZIS
Klaipėdos direktorijos su

darymo klausimas dar neiš
spręstas. Kadangi Seimelio 
neapgalvotas nepasitikėjimo 
pareiškimas dar nesudarytai 
direktorijai einant konven
cija negali būti imamams dė
mesin, tai p. Juozapaitis. 
kuriam pavesta sųdarvti dr- 
H'ktorijji savo Inandatą ne- 

Jr tariasi su at^tin-grąžino

MOKYKLA IR DRAUGIJOS 
{

UŽPALIAI. Veikia vi
durine mokykla su ketinio 
mis klasėmis ir trijų kom-' 
riektų pradžios mokykla.Vi- 
duirnėj yra 7 mokytojai. Di
rektorių p. Misevičius. Vi
suomenės gyvenimas išsiplė 
tęs plačiai, veikia daug orga
nizacijų ir kaikurios darbuo
jasi sėkmingai. “Moterų” 
draugija turi virš dviejų 
šimtų narių, laiko arbatinę, 
valgyklą ; rengia dažnai pa- 

Kitos 
vei-

skaitąs yra turtinga, 
organizacijos silpniau 
kia.

GUDŲ POLITINĖS SROVĖS 
VILNIUJ

VILNIUS. 17. XII. (El
ta). Išėję iš bendro lenkų 
seimo gūdi] atstovų klubo Je- 
remičius ir Roliula—valstie
čių sąjungos vadai — išleido 
naują laikraštį ‘Sialanskaja 
Ni\va.” Tilo būdu Vilnių, 
dabar yra šios gudų srovės: 
kraštutinė kairioji su “Bic- 
laruskaja Niva,” demokra 
line su “Sialanskaja Ni\va,'
krikšč. demokr. (daugiausia 
katalikų) su “Biel. Kryni- 
ca" ir baiki] orientacijos (vi
si kiti reikalauja gudų tautai 
nepriklausomybės) su “II ra- 
madski Holas.” Išskyrus 
“Biel. Kr.,” visi kiti eina ru
sų raidėmis.

«

AUKOS VILNIUI VADUOTI 
i»A PILĖS valsčiuj (Šiau

lių apskr.) surinkta Vilniui 
vaduoti aukų 1.120 litai ir 15 
centų. Aukos buvo renka 
mos užeinant i kiekvieną bu
tą tiek miestely, tiek ir kai
muose. Miestely aukas rin
ko komiteto nariai ir šiaip 
inteligentai, kaimuose—pra 
tižios mokyklų! mokytojai. 
Aukoms linkti kliudė neiš
brendami purvynai ir lietūs.

ELEKTRA
PILVIŠKIAI.

dienomis gatvėse jau 
dr elektros lempos, 
jau drąsiai galėsim miihdžiot 
purvyną.

, MOKYKLA
VALAINIAI (Razalimo 

vai.. Panevėžio apskr.). Tai 
dvaras prieš karą rusams iš
parceliuotas. Dvaro rūmai 
— lidokas medinis namas 
teko pr. mokyklai. Per ka 
ra namas buvo labai apleis
tas, šiandie namas jau gana 
gerai atremontuotas, sutvar- 
kvtas. Mokvkla vieno kom- 
plektd, • apylinkės -y WkiwN/ 
labai lankoma.
P. *Pabilionis 
kultūros mėg 
įlinkas.
■metais 
klasę, 
mokyklos buvo gana" Įdomūs 
bandomieji laukeliai, Įvairūs 
daržovių, seklų tyrimai. Ž. 
ū. klasės mokslą užbaigę mo
kiniai pereitą vasarą nekartą 
rinkosi i mokvkla, kad kartu 
su mokytoju laukelius ap
žiūrėti, išsitarti, Įdomių iš
vadų pastebėti. Valainių mo
kykla ir ūkininkams Įdomi 
jie mielai ją lanko. Šią žie
mą ūkio klasės kandidatai Į 
mokslą' negalėjo susirinkti 
dėl lauko darbų. Bet užtat y- 
ra rengiami šiaip ūkio kur
sai. Kai jH ieitą rudenį Va
landai buvo naujai parce
liuojami tai mokykla gavo 
daugiau žemės — jai priskir
ta iš viso (i ha. To ploto 4 ba. 
sudaro sodyba, sodas, pieva, 
upelis, Ix;t ariamos dirvos 
mokyklai lieka tik 2 ha. Da
bar Valainių mokykla savo 
apylinkėje yra kaip tikras 
šviesos žrburvs.

Mokytojas 
didelis ūkio 

“gėjas i r, darbi 
Pereitais mokslo 

turėjo žemės ūkio 
Pereitą vasarą prie

OUINIM

BOSTON’flLDRAUGBy
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BE. PASĖLI 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. Zo^a,

539 E. Seveuth St., S<L Boston, Man 
Vice-Pirm (plakas —• J. Barauskas,

250 Gold St, So. Boatoh^ Mana. 
Prot. Raštininkas — J. Glineckis,

5 Thomas Pk., South Bostnn, Mass. 
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

40 Marine Road, So. Bostop, Mam 
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Masu 
Tvarkdarys — J. Zaikls,

7 Winfield St. Sa Boston, Maus. 
Draugija laiko susirinkfpus kas tre

čių oedėldierij kiekvieno menesio, 2 r%
▼alkndą po pte*w pttapijos MlĄf, 48C - 
EL Seventh St, So. Bostoa^ Baaa

D L. K KEISTUČIO DR Jo®

VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — V. Zalleckas,
514 B. Broadway, So. Boston, Mana. 

VTCE-PIRM. — Povilas Buka,
95 C Street So. Boston, Mass. ' 

ROT. RAST. — Antanas Macejnnaa,
450 B. Seventh St, So. Boston. Mdaa, 

FLN. RAET. — Juosapas VinkevlčitMų
906 E. Broadvray, So. Boston, MaflB. 

KASIERIUS — Andr. Zalieckaaį,
611 B. Fifth St., So. Boston,’ Maan. 

1IAR&ALKA—Kazimieras MikaUlonia,
906 E. Broadway, S<k Boston, Mana.
D. L. K. Keistučio Draugija laiko aa* 

vo mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
uedšldlenj kiekvieno menesio, po nua. 
894 WaslUngton St, Boston, Mana. 
1:30 vai. po pietų. Ateidami ant *Ml-

naują nartą prie musą draūęijeii 
rąžyti. ' ’ .

tv. KAZIMIERO B. K.
VALDYBOS ANTRA1AI

Ptmlninkas — J. Jaroia,
225 L Street So. Boston, Mase 

Vlce-pirm. — J. Grubinskas,
157 M Street Sa Boston. llaa» 

Prot. Rast. — VI. Mickevičius,
405 Third St., S. Boston, Mase. 

Finimsų Raktininkas — K .KHiktą,
8 Hatcb Street Sa Boston, Mase 

Iždininkas — L. ŠvagMys,
111 Bowen St, Sa Bcetoa, Maae 

Tvarkdarys — P. Lau&e,
895 E. Fifth St, So. Boston, Hua 

Draugijea retketato kreipkUda vla» 
dos 1 protokolą raštininką.

Draugija savo sustrnkiaraa laiko 
■edūldienį kiekvieno aattkeafa Kną vai 
po pietą parapijos saMja. dflS Sovento

DB-STfi LIETUVOS DbKTRaiŲ 
PO O^OgA MOTORĄ AVO

S0UTKE03T0N, MĄSK 
VALDYBA

Pirm, — Z. Zlčkteoš.
80 Corbct St.. Dorchester, Mass. 

Vice-Pirm. — A. Janušontedž,
1426 Oolumbla Rd., Sa Boston, Mase 

Prot Rašt — O. SiaurtenA, •
443 E. 7-th St, Sa Boston, Mm»

, Fin. Rašt — J. Keys.
115 G Street, Sa Boston, Kasa. 

Ižd. — O. Stanluliūtė,
166 6-th St. Sa Boston, ltaaa. 

Tvarkdarš — a MtainMenC,
164 6-th St, Sa Boston,'Mase.

Draugi Jos reikalais kretpkttfis visados t 
protokolą raštininkę. Draugija laika 
savo susirinkimus kaa antta utarnim 
ką kiekvieno mūneato 7:30 vafcan, 

. : t: - i
vfia. South Bostoa Maaa

:---------------------------------------------------------------1

parapijos svetainėj ant Penktos (St
, — - — — —

Šiomis 
pasiro-
Dabar

SĄlfiUU** “ 

imĮtncriaa kraujo

F. AD. RICHTBR * CO. 
>«rTT * tourh lik tta.

Brooklya, N. T-

rėmimo, tai darbininko susi
pratimas.

10,000 LITU NE VELTUI 
NIEKS NEIMA

PALANGOJ piję vidur, 
mokyklos stovi jau H metai 
begriūną raudoni mūrai,' iš
kelti lig 11 aukšto Įaugi], yra

$1000 TIK III 60
Atsiusk 60e., o jausiu ne pini

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštą žmogui $1,000^ 
jei jis sveikatos neturėtai B&tg 
visai tuščias daiktas tokius tao- 
gut Mūsų šolčs Tra kas kita. Sn- 
teikž sveikatą tūksUn3iiuną» ąn- 
teiks ir Jums. Patąiso ne<veikw 
vidurius, prašalina strftUj akiŪB* 
mą, kosulį, dusui), patrikta^ 
akgpsmas po krutinai, nertu'anga- . 
dinras, ir tt. Atsiusk 10c., ganot 
visokių žolių ir

ss » M-
PAIBAKOHA

n MARC1VKATT1S.-SJuoaas. 1922 W 
g^'VMto FllvW>urg, MaA. .

2> MlSKVlClAi. JuaiitMis Ir Selia- 
>non»x. atvyki* Amerikon lkt* m.^ huk 
tnnravf Amerikon kartueoienAJr. •mu* 
.ė inotluu Jų likimu eimlrąplnus!. v ♦ .

JD VrTKAVSKAI. Btonim, Jonas Ir
/ j- ’ ' ' J*. •

4 > pocivs. MarUneš ayrvnęe

Ieškomieji arim knx apie jose 
tlx prašoma nt*lllrp<l Mao antroku: 
I.ITHI'ANIAN OJNSVLATK, 38 Partt 
llow. New Verk, X X. ’

t. . i



kaucijos
J L ; ■ ■ < ■:
Kiek ląiko atgal vįena vo- 4ir kokius privalumus jie ant 

kietė atėjo į Šveiirnų Kalbų savęs apsiima, kuomet duo- 
Informaoijošį Biuro ofisą, da kauciją. 
Koks šešetą niūnesių atgal ji 
atvyko į Jungtines Valsybes 
sųpliažu vaiku. Jos vyras 
aUstras, siL-dų neatvažiavo. 
Jis tikisi ;

- ’ * e
=—>=-s=—

.St, Woreester, Mass., 1-mą! 
ir ateivis depor- val. po pietų. -r/
Jei tas neatsitin | Tai’p-gi primename, kad 

šiame suvažiavirrje bus ir iš
dirbinių paroda. Taigi kvie
čiamos visos sesutės katali
kės, kad ir ne sąjungietės

GINČAI DĖL MOKYKLOS ?
DUSETAS (EŽerSmįa^.) 

Lig šiol Žukliskių< riėnkio- - 
miūose^buyo pradinė mo
kykla ir vaikai iš tolimesnių 
kaimų vaikščiojo i Žukliškės. 
Pakerių kaimo piliečiai iš

nes Valstybes, kaucijos ne 
•tenkama 
tuoj amas.
ka per penkis gyvenimo ne
tils, bet vėliau, jis negali bū
ti deportuojamas, bet kauci 
jos netenkama. Mokyklos

Daug žmonių, kurie atvy
kę Jungtinėse Valstybėse ne
įleidžiami, negali būti įleisti 

IMežastis jų ' 
\> svarbi, * 

Ikad Jungtinės Valstybės ne

gali jų įleisti. Tokių žmonių 
tarpe yra tie, kurie serga 
džiova, trakoma arba vene-> 
riškomis ligomis; kurie'5rra. 

“ buvę bepročiai arba turi ko- 
k i ils nors protinius trūku
mus. Charlio Chaplino mo- 

jtina, kuri turi protinius trū
kumus, p-a išimtis. Ji bu
vo įleista paviešėti, dėlto kad 
ji vra labai sena ir jos sūnus 
gali duoti jai geriausią medi- Į 
kalę priežiūrą. Bet ir.ji i-j 
leista tik laikinai ir kada 
ftors turės išvažiuoti iš šios 
šalies.

Dauguma kaucijų yra 
$500.00. Tai nėra didelė su
ma, bet reikia atminti, kad 
tie pinigai gali būti surišti 
daug metų; kad kaucininkas 
negali savo pinigui atgauti

atvažiuoti, kaip ’1‘ su kaucija, 
.greitgaus vizą, nėra žinoma, neįleidimo yra taip 
kada tas bus.

imigracijos vyriausybės 
pabijojo, kad ji negalės sa
vęs įr yaiko užlaikyti, neno- 
,1-ėjo jos įleisti, vienok alsi 
rado draugų, kurie jai pa- 
getbėje-gftuHjyidimą čia bu 
ti šešis mėnesius, kaipo 
viešnia ir buvo padėta po 
$500.00 kaucija.

Dabar jos buvimo laikas 
Jungtinėse Valstybėse jau 
baigiasi. Ji padavė prašy
mą‘pratęsti jai buvimą dar 
šešis mėnesius, bet jos kau- 
cininkas neatnaujino jos 
kaucijos. Jis, kiek tai laiko 
atgal, supyko ant jos, ir no
ri, kad ji išvažiuotų. Taip- 
pat pareikalavo savo pini 
gų. Ką turėtų ji daryti? 
. Sis atsitikmas parodo 
daug jam panašiu. IŠ gai
lesio ar susijaudinimo žmo
nės padaro tą, ką 'paskui kol imigranto pavojus likti 
pagalvoję gailisi, tokius da<yisuomenės priežiūrai nėra 
k-i-nc bnv.n praėjęs. Daugumoje atsiti

kimų tas reiškia, to kol imi
grantas nenumirs ar neišva
žiuos iš Jungtinių Valstybių. 
Tas via tiesa atsitikime ku
riame imigrantas turi šir
dies ligą, yra labai seiias. ar 
turi kitą kokį trūkumą, ku
ris neišgydomas. Kuomet 
kaucija vra užstatoma už na
šlę ir jos vaikus, ji gali būti 
panaikinama, kuomet našlėm 
apsiveja ir jos vyras gali 
tinkamai prižiūrėti ją ir jos 
vaikus. Taip vadinamos mo
kyklos kaucijos tarp pat pa
naikinamos. Tos kaucijos 
garantuoja kad ateivis vai-

y;

lykus, kurie nėra jų galimy
bei atlikti. Tas labai mato
mas kašlink parūpinimo 
kaucijų imigrantams. Daž
niausiai giminės arba drau
gai sutinka duoti kauciją, 
tikrindami Jungtinėms Val
stybėms, kad imigrantas ne
liks visuomenės priežiūrai ar 
'sunkenybė apielinkėj. Neku- 
rie išsigali tą daryti. Kiti 
negali jr atsiranda kebliame 

*' -Dftžiūąttsrai - jie
Kaltina imigrantą ir drau
gingumas tarp jų amžinai 
'dingsta.

Dėlto svarbu, kad žmonės 
suprasti!, kas ta kaucija yra.

KAIP ŽMONĖMS KLOJASI GYVENTI

Meksiko ir Šuv. Valstijų diplomatai Washingtone pasirašo' 
dvi sutartis. Viena sutartimi Meksikas pasižada saugoti savo 
rubežių ir neleisti ateivių įšmugeliavimą i Suv. Valstijas. Kita 
sutartimi Suv. Valstijos ir Meksikas pasižada išduoti viena ki 
tai kriminalistus. Vienas iš sėdinčiųjų, dedąs savo parašą yra 
Suv. Valstijų valstybės sekretorius Kellogg, o antras Meksiko 
ambasadorius Manuel Tellez.

kas lankys dieninę mokyklą 
iki 16 metų amžiaus, ir ne
dirbs jokio darlx) kuris galė
tų trukdyti jo mokslui ar 
mokyklos lankymui. Kuo
met tokiam vaikui sukanka 
.16 metų, ir kuomet jau turi 
darbą ir gali itikrinti. kad 
jis neliks visuomenės prie
žiūrai, kaucija panaikinama. 
Mokyklos kaucijos papras
tai reikalaujamos.kad vaikai 
nebūtų išnudojamas ir kad 
<>alėtų igvti šiek-tiek mokslo. 
Imigrantui tams nilinč;n 
kaucija yra panaikinama.

Kur kaucija yra užstato
ma už ateivi, kuris buvo į- 
leistas į Jungtines Valstybes 
tik laikinai, ant šešių mėne
sių ar mažiau, kaucija nebus 
panaikinta tol kol nebus tik
rai žinoma, kad ateivis ąp- 
■leido Jungtines Valstybes be 
• jokiu išlaidu. Jungtinėms■’.f * O

Valstybėms. Ateivis turi•
pats užsimokėti kelionės iš
laidas ir jei jis to negali pa
daryti. kauc-ininkas turi pri
statyti tuos pinigus, pirm 
neg jo kaucijos pinigai bus 
sugrąžinti. Kur kaucija bu
vo užstatoma, jei kaucinin- 
kas susinės su imigracijos 
viršininku tame uoste kur 
ateivis atvažiavo ir duos jam 
žinoti ant kokio laivo ar ko
ki uo traukiniu ateivis išva
žiuoja iš šios šalies, ir kokioj 
dienoj, tuomet kaucija bus 
greičiau panaikinta. Tumui 
duodama imigracijos biurui 
progos patikrinti, kad atei
vis tikrai išvažiavo Ir tūo*met 
piirigai rur*ęžp'ąp%k . . -

Jei per pirmus penkis gy
venimo metus, ateivis lieka 
visuomenės priežiūrai iŠ 
•priežasčių, kurias turėjo 
pirm atvažiavimo į Jungti-

kaucijos netenkama jei vai 
kas nelanko mokyklos iki še
šiolikos metų. Svečio kauci
jos arba “išvykimo kauci-I 
jos” netenkama jei ateivis 
neišvažiuoja iš' Jungtinių 
Valstybių paskirtoj dienoj. 
Svečias bus degutuojamas, 
nežiūrint kaip ilgai jis būtu 
buvęs Jungtinėse Valstybė- 
se. Dėlto kad jis nebuvo i- 
leistas užsi buvimu i, jis nega
li Čia apsigyventi, nežiūrint 
kaip ilgai jis užsiliktų Jung
tinėse Valstybėse.

Jungtinių Valstybių Biu
ras priima kauciją dvejopai* 
būdais: Laisvės Bonais arba 
nuosavybe. Laisvės Bonai 
yra paprasčiausis būdas kau- 
cininkų ir imigracijos virši
ninkų vartojamas. Jei nuo
savybė siūloma, turi būti du 
knucinmkai ir abu turi turė
ti nuosavybes. Valstybių j- 
stntvmai nevienoli. nekurios 
valstvb"‘S reikalauja. ..kad 
nuosavybė būtu vvro ir mo
ters vardu. Kitose valsty
bėse už.moroečiuota nuosavv- 
1'p rA<mlima užs+atv+i kaino 
Lnriia.

Vedus moteris negali būti 
kaueininkė. Nežiūrint to. 
kad ji turi nuosavybės ir 
Laisvėvs bonus, kurie jai 
priklauso ji negali jų užsta
lei i kaipo kauciją.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame, kad A 

merikos Lietuvių R. K. Mo
tėm} Sąjungos Mass., Maine 
ir New Hampshire Apskri
čio metinis suvažiavimas į- 
vvks sausio 31, 19& m. Šv. 
Kazimiero parapijos svetai
nėje no No. 41 Providence

GUODOK TĖVĄ IR MOTINĄ SAVO

tos parodos, tai yra siųsti sa
vo išdirbinius i tą parodą. 
Išdirbinius siųskite p. E. Mi- 
lunaitienei, 38 Coral St, 
Worcester, Mass. Bus ski
riamos dovanos už gražiau
sius ir ivairausius išdirbi
nius.

Išrinkite kuodaugiausiai 
atstovių Į šį suvažiavimą, 
nes bus renkama nauja val
dyba. Taipgi bus išklausyti 
raportai iš kuopų veikimo, 
apskričio valdybos raportai
ir Seimo delegačių raportas, nutraukė vaiku mokslą ir 
Neužmirškite padaryti ir ge-’laukia? kol mokykla persi
nt sumanymų suvažiavimui. ke]s į pakerius.

kurtai sužinojo, kad mokyk- . 
la privalanti būti Pakerių 
kaime. Sulig teisybe, rodos, 
ir privalėtų taip būti, nes 
Pakeriu kaime vra '50**v5Č‘‘’‘• * » 
kų, kurie lanko mokyklą, o 
Žukliškių apylinkėje tik 12 
vaikų. Žukliškių kaimas 
iiuo Pakerių Tcaimo yra už 
trijų kilometrų ir nėra be-> 
veik jokio kelio, taigi vai- “ 
l-'ams reikia vaikščioti per 
laukus. Dėl to pakeriškiai -

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos Mass., Maine ir N. H. 

4 nskririo Valdyba.
■ • ■■ " 1 r

SUVAŽIAVIMAS
T D. K S Naujos Anglijos 

• -c-iri-g-o šaukiamas suvaži8 
’v'mas sausio 31. 1926, 1 vai. tįo 
^e‘u bažnytinėj svetainei, 
Cambridge, Mass.

Pageidaujama, kad kuopos 
nasipten^rtu išrinkti atstovus ir 

paruostą naudingu 
’«rš;mu '’el naudos mūsą orga 
rvzacijos.

J. Jaroša. pirm

Xšai Mikalfn; SakftHutė (po vyru 
T-p'kus). paieSkau pus«*er£« Emiliios 
■'T^iiniiiTPS. po vyru Zerženauskas. Tu- 
-hi į^baj
' ’x:„

svarbu reik'\b*/ 15 Lietuvon
• tr-ntoTvi kiti pv?np5kP‘*-
i • * * U '
— ---O - C* . 1.

'"t’lV'P' iš k'iTTP'
•DLirV k°rn 1Sk0’invp«
Irinodn n vpihu npreikme i Anwlk* 

Kns rurPtn anie ji kokiu nor« žinių ir 
kur jis dabar randasi labai prašyčiau 

t oS ttt žinm
inikut lAkiu žinių nnle ii negilu jrautt Clj<i IT SUrillkęS ŠČr&is 8»pi.C $1,* 
S”.TOM’P. TREPEKAiTfi Kanto 
"-vA No. 9. bi 2. Kaunas. ČITHUANIA.

Čia parodomas Walter C. 
Rippberger iš. Elgin, UI Jis bu
vo įsteigęs reąT^tatetajrpors-

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

«.

000 000. Biznis bankrutijo ir 
milijonas dolerių žmonėms žu
vo. Dabar Rippbergeris yra 
kalėjime.

Yra indoinu žinoti, kaip vyksta žmonių didžiumai gyveni
mas išgyventi. Toks tyrinėjimas yra padarytas ir pasekmes 
žinomos. Pasirodo, kad ne visiems gerai klojasi gyvenimo ke
liu eiti.

Čia einasi apie Amerikos žmonių gyvenimą ir lietuvių tar
pe be abejonės pasisekimas šiek tiek kitoks yra.

Amerikonams gyvenime šitai]) klojasi: . "
34 iš kas šimto amerikiečių, pradėjusių savistoviai gyven

ti nuo 25 m. amžiaus, sulaukę 65 m. amžiaus atsiduria savo 
giminių ar draugų malonėje, arba prieglaudoje.

36 iš sakyto šimto miršta nesulaukę 65 metų amžiaus; 5 
pelnija duoną tebedirbdami; 4 gyvena iš investua ntų ir tik vie
nas laimingas iš viso šimto yra turtingas.

Tarp lietuvių, reikia spėti, abejuose kraštutinumuose ki
taip dedasi, negu tlup amerikonų. Reikia sp'ti. kad tai]) 
lietuvių, sulaukusių 65 m. anyžiaus nėra 54 n uos. esančiu drau
gų ar giminių malonėje arba patekusių prieglaudom Tarp lie
tuviu nėra tokio nuošimčio ir turtingų žmonių', kaip tarp a- 
merikonu.

Iš to, vienok, neseka, kad lietuviųNarpe senatvės klausi
mas būtų gerai išrištas, kad juo nereikėtų visuomenininkams 
ir apskritai darbininkams galvos kvaršvti.

Sunkią senatvę ir juodas dienas sau ruošia tas, kurs nelau
po. Apie taupumą lietuviams daug pamokslininkauli neprisei- 
na. Taupumo dorybė taip lietuviu ne paskutinėje vietoje. 
Apskritai imant vidutinis lietuvis yra taupesnis negu vidutinis 
amerikonas, ypač airis.

Toliau eilinis lietuvis be ilgo raginimo rašosi į pašai pi nes 
draugijas. Teėjau aukščiau pašalpinių draugijų eilinis lietuvis 
nelabai nori kopti. Ant didesnių sumų save a]xlrausti lietuvis 
nelabai telinkęs. O tokia apd randa, kaip sykis ir yra atitolini
mas juodos dienos jx savo senatvės. Apsidraudus ant dides
nėn sumos jau priseina būti l>ent kiek taupesniam. Reikia kar 
tais atsižadėti vieno kito daikto, be kurio galima apseiti, kad 
galėjns apdra'udos mokesčius išmokėti.

• Lietuviams darbininkams geriausia apsid.musti A. L. R. K 
Susivienijime. Ta organizacija apdraudžia gyvastį iki $3,(X)0 
Virš tos sumos norinčių apsidrausti tarp lietuvių darbininkų 
nedaug tėra.

Kad I ietnviai dar nelabai linksta prie a]>sidrandimo gy
vasties ant*didesnių sumų, tai tas nereiškia jų kokį protiška 
bukumą. Juk jei tarp amerikonų toks' didis nuošimtis senatvė; 
atsiranda bėdoj, tai aišku, kad tarp ju didis nuošimtis apdrau 

" dos gerumo nesupranta.
Šitas raštelis teestie paraginimu lietuvių darbininkams la 

bian snuiindominti apdrauda.
' *

Vidudienis. Nojs šilta, gražu, bet vis ne 
;di<‘niu klaidžioja šia vargo kelione be jokios : vasara: nei žmonių tiek vaikščiojant pamatysi, 

iD-ie-Jaudos ir pašalpos, laukdami tik poilsio šal- nei išgirsi gražių paukštyčių balselių, nei girdė
tuose kapuose. ’

"■ i ra 'iią vietelę, duonos kąsni iki pat amžino
ms gyvasties slenksčio... Vienok taip nėra.

gailesčio visas paimtas tariau širdyje: kiek tų' 
var.ųd

Buvo graži žiemos diena. Romiai šypsojo 
saulutė, nors ir ne tokia likp^ma, kai]) vasarą. 
Sniego negilu—puikus žiemos kelias. Tolumoj 
matės būrys važiuotų žmonių—mat trankė Į miš Bet kur tat ieškoti visų tų nelaimių priežasties?., 
ką malkų parsivežtų. Laukuose Ivku.. . ramu.. . 
Aplink apjuosę laukus aptraukti šžįrma snaudė 
nuliūdę miškai.

Tokia diena traukte įraukė par;;rįžiisį iš 
miesto žmogų išeiti i lauką pasigerėti žieminės 
gamtos grožybėmis i r ii raukt i gryno oro į sumer.- j 
bėjusius nuo sėdėjimo ]>laiičius. Tat pasiėmęs i 
rankas lazdelę išdūlinau i lauką... Neišsakvtą 
jaučiau ramumą... Radaus liuesas, kaip palik 
štelis iš klėtkos išskridęs: čia visiškai ne tai]), 
kaip mieste, negirdėsi jokit] šauksmų, judėjimų, 
nei vežėjų žvangučių skambė jimų. Visur malo
ni, šventa tyla. Kaip vaikas ])asileidau vieške 
liti bėąti tekinas stačiai Į miesteli. Gabi gale kiek 
oavarąes prisėdau dustelėti ir išsitraukęs iš už- 
inčio varčiau knygą.

— Dieve mano. Dieve!., pasigirdo skan
ius sudejavimas.. . Pakėlęs akis pamačiau iš- 
engvo kiūtinant susitraukusią senute—ėjo pasi- 
-emščiodama lazd<‘le.

— Garbė Jėzui Kristui.. . liūdnai tarė pri-
iartinns prie manęs senute.

— "Per amžių amžius—atsakiau.
— Ar nebijai tamsta šalčio, plonai ansivil-

•es ! mat vis jaunas žmogus.. . sėdi.. . nei šalto 
rim— kali įėjo senulė. «

— Nešalta, motut, mes pripratę, mūs ir 
’*raujas šiltesnis, kai n seno žmogaus. Kurgi taip
»ėščia droži sena būdama ?

čia senutė nieko nealsakė j mano klausimą 
r tik galvą linguodama sunkiai ir skandžiai su

dejavo :
— Neduok Dieve tokio gyvenimo.. .
Tilojaūs galima buvo suprasti, jog nelaimin- 

a ji yra. Jpsios sudejavimas užgavo mano jaus 
nūs, neboturčjab jokios su ja kalbos, rientik

Kiek yra tokių, kurie galėtu tu- si dainelės suskambant, nei piemenėlio suraliuo- 
jant; visur tyku... tik arčiau į namus išgirsti 
žvirblių čirškėjimą, arba varnų kranksėjimą.

*
* e

Praslinko keletas metų ir aš vėl pargrįžau į 
gimtinę. Senutės jau neberadau, jos vargo ke
lionė buvo užbaigia; vargti turėjo iki pat kars
to, pakol nepriglaudė šaltoji žemelė.. . Sūnus 
irgi jau pasenėjo. Vaikai suaugo. Vienas sūnus 
dar mokslus ėjo, bet toks buvo tinginys, pasi-

Į Tr tai]) kankinamas įvairių sunkių minčių 
stovėjau jniešais senutę,įžiūrėdamas, kaip per 

., 'jos skruostus įiedėjo gailiai blizgančios ašaros...
I — Turbūt su tamsta atsitiko nelaimė?—pa
klausiau senutės.

— Ne, mano vaike; Dievas dar ligšiol gelbė
jo nuo nelaimių, gyvenom iš Dievo
tvirtai ir duonos būtų pakakę, jei tik būtų bu-i Kitu du sūnų buvo prie ūkio, lx?t kadangi bemo- 
vnsi vivnvbė ir meilė namuos.. .

S- Tai gi mat, mano vaike, sūnus apsivedė 
•enori toliau motinos užlaikyti, muša, va- 
latnų. va ir dabar išvaryta einu ir raudu... 

t tos lazdos nedavė.. . Dar turėjau, tęsė toliau 
raudodama, dvidešimt auksinų, pavogė ir tuos 
oaskutiniu.s... '

— Nu gi tamsta sūnų gali teisman patrauk
ei.—patariau.

— Gana, sūnuti, ir su teismu! Ką-gi aš vie
na padarysiu ? Vyras numirė, dabar viena, ir f 
žmonių juokinti nenoriu, o antra vertus, ar dar 
♦eisme teisybę rasi... Tegu bus Dievui garbė, 
'•is kaip nors iki mirties prasistumdvsiu.. .

Beklausant tos nelaimingos senutės vaitoji
mų, skundu pasidarė liūjpa; po galvą daužėsi 
vien tik įvairios sunkios mintys, nes ir jos pas
kutinių žodžių negirdėjau... Kad galėčiau, ma
niau. sutvarkyčiau viso pasaulio vargšus, duo
biau jiems prieglaudą, pašalpą. Bet esu taip silp
nas ir menkas, kad ne tik to negaliu atlikti, bet 
’r tos senutės neturiu kur priglausti, bei sušelp
ti. Daugiau neturėdamas pats, daviau išsitrau
kęs auksiną. Jinhi padėkojo ir inelsjdftmos nu- 
*“jo savo keliu i miesteli, o aš i namus'...

Ilgai neatsigrįždamas ėjau, nes iš širdies 
skausmo- nebegalėjau ir veizėti į tą nelaimingą
ją MMTukę.

Apviūzdos leidęs, sėdėjo kiekvienoj klasėj po dvejus metus, 

kinant tinginį vaiką liko praskolinti namai, nė- 
1 erimo ir jie gimtinėj. Nuolatos prikaišiodavo 
tėvui už skolas, nebeklausydavo ir išspruko į^ 
miestus uždarbiauti!. Liko vienas tėvas, kaip 
stuobrys, rišu užmirštas. Po namus švaistos 
skolininkai ir dirba jo žemę. Ir tas mokytas sū
nus visai užmiršo apie tėvą. Liko dabar tėvui 
’azda su terbike ir eiti į žmones duonos kąsnio 
maldauti... Pasiėmęs lazdą ir terbą pažiūrėjęs į 
ris ir gailiai apsiverkęs tarė :

Visų likau apleistas, užmirštas, jūs 
man likot ant senatvės didžiausiais prieteliais, 
— ir priminė senelis savo nusidėjimus, ir supra- 
-) !*ad jriai to vertas yra, jog ji Dievas nublftl- 

hv motina. Ji nors džiugino lazda, terba, 
notinai ir to nedavė, išvarydamas ją iš namų 
:r paskutinius pinigus atėmė. Puolė 
kryžium ant kelių ir meldės: — Dieve. 
*^anęs. dovanok jaunų dienų nusidėjimus. 
Dibve. delko taip vaikai mane užmiršo i 
nrisakei “Guodok tėvą ir motiną savo!!!” 
.ristojo senelis ant žodžio ‘‘motiną savo” ir 
liai apsiverkė; meldės tiktai, kad jam 
dovanotų, už motinos išvarymą. Pabaigė 
tis. pabučiavo žemę, kryžių ir. gailėdamasis 
savo nusidėjimus, su lazda rankoj 
Verbomis tyliai išėjo pro vartelius...
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. ŪKIO KARAS
Nesmagu apie karą kalbėti, nes jis mums visiems baimė? 

ir nesmagumo įvare, bet ką padarysi, kad ir dabar pasau
lis nenurimsta ir vis dar karu gyvena. Gal paklaustumėt, kur
gi, ‘meldžiamasis, tas karas? žinoma, tokio karo, kokį ųies

• ■ .... ... .

- turėjome ir bandome užmiršti, mes neturime, bet užtat turime 
kitą karą—ūkio karą, kuris ne visuomet ryškiai mūsų akys- 
na metasi. Bet tasai karas mažai kuo skiriasi nuo buvusiojo 

. karo, todėl kad ir buvęs karas išdygo iš ūkio bei ekonominės 
kovos. Sunku būtų trumpame rašiny pilnai apžvelgti to karo 
pradžią ir jo plėtotę, todėl to nedarysime, o tik paminėsime 
trumpus faktelius, kurie šiais laikais pasirodė.

Jungt. Valstijų Kongresas abai susirūpino nekuriu reika
lingiausių įvežamųjų prekių monopolizacija, nes tas klausimas 
labai skaudžiai, palietė a^crikoničkąją prekybą.

Ypatingos domės Kcngrc.-ms kreipia i guiąyu- mcnopcl’. 
Gana senai, angliškasis kapitalas kciitrcliaoja pasaulinę gu-; 
mos gamybą’.' Pastaraisiais metais to produkto kainos patri
gubėjo. Jungtinėms Valstijoms, kurios daugiausia tą produk
tą vartoja, ę savo negamina, toksai reiškinys labai nepatinka, 
nes amerikoniškoji pramanė turi mokėti už gumą tokias kai- 
nąs, kokias diktuoja angliškasis kapitalas.

Kad geriau Įsivaizdinus kaip gumos monopolio klausimas 
atrodo, reikia pažvelgti i angliškąją prekybą.

pasirodo, kad pastaruoju laiku Anglija į metus už parduo
tąjį gumos produktą uždirba pusę miliardo dolerių, o sekan
čiais metais to produkto eksportas turės duoti pusaštunto šim
to milionų dolerių pelno.

Kadangi amerikiečiai gumos labai daug suvartoja, tai 
Jungt. Valst. vienam monopoliui į metus turi išmokėti nuo 300 
iki 550 milionų dolerių.

Graži suma. Nenuostabu, kad Kongresas į tai atkreipė do
mės ir tuomi labai susirūpino. Kai gumos perteklius šalyje 
išsibaigs, tai gumos kainos pradės augti, o tuomet, žinoma, 
automobilių bizniui ir kitoms įmonėms, kurios išdirbinė j a gu
minius produktus bus blogai.

Amerikiečiai dabar krapšto savo pakaušius ir galvoja kaip 
jie iki to daleido. Tie, kurie turi neapskaitliuojamą kapitalą, 
nežino kur jį dėti, leido anglams save pasižaboti.

Tai, po šimts pypkių, bus laikai, kai mūsų “fordai” “ba
si” pradės bėginėti!—galvoja Dėdė Šamas. Dėdelei rūpesnis, 
p Artglijos diedukui juokas. Ir visuomet taip: vieni verkia— 
kiti juokias ir atbulai. Anglų laikraščiai dabar sarkastiškai 
primena amerikiečiams kaip jie karo metu už karo reikmenas 
lupo trigubas kainas. Be to, primeta pernykščius metus, ku
riais jie monopolizavo javų kainas. Galų gale priduria, kad tu
ri gi surasti lėšas Amerikos skolų mokėjimui, o iš gumos mo- 
nopolip^tsą pakaksią dviem metinėm skolų ratom.

Vienu žodžiu gudrusis anglas mokėjo išspręsti skolų klau- 
- simą. Turbūt dėlto Anglija lengvai pasirašė skolų sutartį, kad 
ji puikiai žinojo, jog tas skolas padengs... doleriai.

Ne vien gumos monopolis smaugia Jungt. Valstijas. Tas 
pats darosi su Brazilijos kava. Prancūzų ir vokiečių kapitalis
tai kontroliuoja potašių, vokiečiai chemikalus ir t. t.

Jungt. Valstijos randasi apsigynimo pozicijoje, bet tas jos 
ūkio sistemai nėra patvaru.

Antra vertus, Amerika savo pusėje turi taip pat jėgos, ku
ri ^ąli pasipriešinti toms valstybėms, kurios nūnai kėsinasi iš
tuštinti Dėdės Šamo geležinių šėpų ausą.

Kaip ten buvę—nebuvę, bet ūkio karas prasidėjęs. Ame
rika taip pat turi reikalingų Europai produktų, pirmoje eilėje 
javų, kurių kiekis milžiniškas ir galįs gumos monopoliui atsi
spirti. Kokio laipsnio ūkio karas pasieks sunku numatyti. Tik 
tiek mums žinoma, kad kapitalas ves ekonominę kovą, to 
kapitalo šalininkai—valdžios tą karą rems, o už tą visa at 
sakys vargo dalies šutvė h a ai—darbininkai, ūkio karo, kaip 
irjęolitinio karo, nuostoliai gula ar.'; hiednąją Lią rų.

Pasaulinis karas baigėsi, palikdamas dar turtingesr/us ka- 
pitftlistus, dar biednesnius -darbininkus ir dar didesnes ūkio 

p produktų kainas. I£ąs tas kainas moka? Beturčiai. Kas neš 
j&vų ir visokius kitus monopolius? Tie patys bied*
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“DRAUGAS” APIE MŪSŲ sigeidė, kad centars būtą 
ORGANIZACIJĄ IR Wilkcs-Barėje ir todėl iskė-

ORGANĄ jg teisme bylą Susivienymųi.
Sausio 6 dienos editoriale Apie tą įvykį plačiau rašo to 

“1925 metų 
“Draugas” rašo:

“JI išeivija nauj a
leidinia skaičiumi nepadi
dėjo. Gal tas ir nesvarbu. 
Mano nuomone yra svar
biau jau esamus perint i, 
tobulinti. Kaip tik šiuo 
atveju pasireiškė pažan-. 
(jos. Darbininkų Sąjun
gos organas “Darbinin
kas” nestipriai laikėsi.Tik- 
štai nuo keletą solidžių ji
sai išeina turtingesnis ir i- 
domesnis. Be abejo, “Dar
bininkas” šitaip eidamas 
turės didelio pasisekimo. 
.Šitas sveikintinas apsireiš
kimas nusveria kitų lai- 
k rašeių t) 'ū k u m u s.

. . . Darbininkų Sąjungą 
pirmiau buvo besmunkav- 
ti; finansai šlubavo. Šian
die jos padėtis gėrėja; 
darbini tikai šriesiau žiūri 
i savo ateiti . . .

LAUKTAS SVEČIAS

Šiomis dienomis i Jungt. 
Valst. atvyko Lietuvos Sei
mo narys kun. J. Dagilis. 
Gerbiamas svečias yra žymus 
Lietuvos visuomenės dar-; 
būotojas.

Jo keliones tikslą plačiau 
apibudina Federacijos sek
retoriatas. Pirmutinės jo 
prakalbos Įvyksta Brooklynę 
sausio 10 d.

Užjūrio svečiui linkime 
gero pasisekimo “laimės ša
ly.”

I

J

Į 
į

ANTRADICNTS, SAUSIO 12 D., 192< 

pvaikimir nustelbti. Valii 
broliai lindeniečiai L

Šie vyrai yra Suv. Valstijų“ laivyno lakūnai. Jiedu ketina 
valdžios siunčiami orlaiviu lėkti i Alaską ir ten laidojant ištirti 
mažai žinomas vietas ir teipgi nufotografuoti.

daviniai," Susivienymo organas “Gar-
* ?

SdS •

“4 ir 5 Pennsylvanijos ap
skričiai (mainų apylinkėse), 
31 kuopos vardu, vadovau
jant Silvestrui Pileckiui ir 
kitiems, padavė L. R. K. S. 
A. Centro Vaidybą į teismą, 
reikalaudami, kad Centro 
Raštinė būtų perkelta iš 
Brooklyn, N. Y. į Wil£es 
Bario, Pa. Minėtieji apskri
čiai turi pasisamdę advoka
tus Slattery ir Lopatto. Teis
mas bus 1926 metais( sausicT 
30 d.

Tokio žingsnio, kokį daro
4 ir 5 apskričiai, neleidžia ‘ 
daryti konstitucija: . Centro 
vietos klausimą tik Seimas Lietuvos spaudoje apitį tai tas 89,000 žmonių, 
tegali svarstyti ir jį ar vie
naip ar kit<pp išrišti. šios Šalę tu girdą cirkuliuoja Archangelsko gub. Ištrem- 
tvarkos nesilaikantieji eina gandai, būk iš seniau surink-,tąją tarpe randasi du tūks- 
prieš konstituciją, prieš di
džiumos Sus-mo narių valią. 
Tai yra tendencija Sus-mą 
ardyti ir skaldyti. Tikimės, 
kad Centro Valdyba imsis 
griežtų priemonių apsaugoti 
Sus-mą ir jo garbę.

Kuopos budėkite ir pro
testuokite prieš kiekvieną 
žygį, kuriuo būt norima su
ardyti mūsų brangią organi
zaciją. ,

Kadangi tai padaryta be 
seimo ir net Centro Valdybos 
žinios bei pritarimo, auk-' 
ščiau minėtiems apskričiams 
sulig konstitucijos 28 straip
sniu, 4 ^paragrafu, ^rąso šu

to pavojus, 
ųių^apie tą įvykį gavo

me ne iš tų apskričių, bet iš 
laisvamanių laikraščioJ-’

ŠAULIŲ ATSTOVAS
ATVAŽIUOS

Eina girdas, kad Ameri- 
Pennsylraitijos nesusipra- kon atplaukia Šaulių Sąjun- 

tusios.L. R. K. S. kuopos už- gos atstovas p. Kairiūkštis.'*

L. R. K. SUSIVIENYMAS
TEISME į

o-
J. Mažeika

IŠ MANO ATSIMINIMŲ

yinlrna

p. *- - Jter ilgai taip bus? Nežinia, bet galas turi kada nors atei- 
r ii, nes ^teisybė prirems prie sienos spekuliaciją ir ji turės nusi- 
t leisti Jam obalsiui, kurį mes šiandien vadiname kooperacija, 
k pokjujos vėliava jungiasi visą darbo žmonija.
J Pasaulis džiaugiasi Lokamo sutartimi, nes, girdi, ji atne- 
i Jė tąiką, ginklą palaidojo! Už tos sutarties nugaros vėl eina 
‘ tddp Jcova, iš kurios visuomet prasideda žmonių skerdynės.

Agi, tiesa, kalbama apie tai, kad įvyksią ekonominės kon- 
u ferencijos, kuriose žadama nuginkluoti ūkio monopolizacija. 
Į Tai vienas sveikiausių metodų pasaulio pagydymui, bet ar jį- 
P pavartos—tenka paabejoti.

I. Sudiev tėvynė!

Vis lėčiau ir lėčiau bebuvo girdėti patranką 
griovimas, ir sykiu — toliau ir toliau mus vežė 
[rytus. Tai buvo 1914 metų vėlyvas ruduo. Pen
kios savaitės kelionės ešalomi per Europos Ru
siją. Uralą, artimąjį ir tolimąjį Sibirą ir galimi 
mus atvežė į Tolimuosius Rytus — Mandžiuriją.

Mūsų naujokų lietuvių buvo apie šimtą, ku
rie liko priskirti prie Kinų Rytų gelžkelio bata
lijom*. Išsyk mus visus iškraustė Darbine, iš 
ten po keletą mūsų išskirstė į pulkus ir atski
ras kuopas.

Tuo laiku, karo pradžioje, rusu caro vai 
džios buvo draudžiama pardavinėti visoje vals
tybėje svaigiuosius gėl imus, už ką ji gavo di- 
Ižiausio pagiriam iš visą blaivybės idėją, plati
nusių žmonių. Bet lig tik mūsų ešelonas pra
slinko Užbaikaiio sieną ir įvažiavo Mandžiūri- A . •
jon, Kimi provim ijon, — degtines galėjai ne tik 
prigerti,, bet ir išsimaudvti. Toks čia buvo ne
matytas degtinės pigumas, kad ir tokie, kurie 
būdami Lietuvoje jos bemaž visai neragavo. — 
•ia atvykę Mandžitirijon bežiūrint po pusbonkę 
išmaukė. I r kaip gi neišgerti:—karas. O ka
ras, tai reiškia, dabar daug kas galimą,*kas pie
niau buvo neleistina, negražu. Mat. dąlfar vi
si. tartum, ant pasmerkimo paskirti ir kiekvie
nas nori tas “paskutines" savaites šiek tiek, pro
gai pasitaikius, palėbauti.

Iš visu važiavusiu mūsų vagone man labiau
sia patiko savo rimtumu ir blaivumu Antanas 
Vadapalas, vabalnmkictis. Ir mudu kelionėje

Vargo plunksna

Kuomet jau mes buvom Barbinę ir mus. 
naujokus, brigados vadas skilote j kuopas,—as 
tyliai minty prašiau Dievo:—“ar nepaskirs mu
dviejų, t. y. manęs ir A. Vadopalo, sykiu vigąon 
kuopom” Ištikro, kaip troškau, lyjF’n taip ir

AUKA
. Centro kason Įplaukė.įla 
9 doleriai auką, kurias sudi 
jo 36 kuopa, Nevv Britair 
Coliu. Šią sumą sudėjo 
kuopa 5 dol., J. Kavaliam 
kas ir J. Karalius po $1.(M 
.J. Rulis, A. Gurskis, A. M i 
čiūnas ir T. Staskevičius p 
50c. Matyt, kad mūsą kuo 
pos labai atjaučia savo orga 
nizacijos reikalus, kad tai 
atydžiai atsineša'į Centro at 

Įsišaūkiinus. Malonu pažv 
mėli ta lakta, kad turim 
dar ir tokią nariu, kurie i 
asmenišką auką savo organi 
zacijos labui sudela. Jeig: 
daugiau tokią kuopą ir toki1 
jautrią nariu, tai mes didi 
liūs darbus nuveiktume.

Širdingai 
jams!

sz •ačiū aukoti

Tie girdai pasitvirtina, nes trėmė į įvairias tolimas vie- 
Iš ją įp

rašoma. 000 žmonių išsiųsta i šalta ja
Šalę tu girdą cirkuliuoja Archangelsko gub.

r'- .... ......

ttiją auką Šauliu Sąjunga la- Jaučiai jaunu vaikiną ir mer- 
bai mažai* yra gavusi. Ar giną. Ištremtieji daugiau- 
taip yra ar ne, nesiimame šia socialistai ir anarchistai, 
spręsti. Būtų gerai, kad Šau-1 <.ijaisvė>’va bandys įrodi- 
li’.i S.ąjunga, siųsdama ,sa. o „ėti, kad tai caro tarnai! 
atstovą, nepanrirštą įteikti 
jam atskaitos, iš kurios bū-i 
tą matoma kaip mūsą sudė
tos aukos sunaudotos,, tai 
tuomet, gal, nereiks gandais 
vaduotis.

1926 METŲ KALENDORIŲ- 
Kani naudotis svetimas! ka 
galite gauti' “Darbininke.' 
lendoriais, kada mes turim 
savi] ? Kalendorius jau iŠ 
spausdintas. .Jo turinys ivai 
rus ir Įdomus. Neatidčlio 
jaut reikalaukite.

73 KUOPA ATBUNDA
73 kuopa, Linden, N. J., 

buvo iškrikusi ir beveik mi
rusi, bet j šiomis dienomis 
Centras gavo žinią, kad ji

MAŽINA ARMIJĄ
Jungt. Valst. karo minis

terija sumažina armiją 4,347 
kariais. Tokiuo būdu ame- Vėi atgrja ir smarkiai prade- 
rik 
dės k rTį su-^mo ją pastūmėjo “besišpiėčią'
mažinimą privertė padaryti Lindene bolševikai, kurie vi-

NARIŲ VAJUS
Netrukus L. D. K. S. p ra 

dės naują nariu prirašym- 
vaju. Tą vają laimėjus 
kuopa gaus dovaną, kuri; 
nuskils centras. Kiek pla 
čia n— vėliau. *

apkarpytas biudžetas.

ė susi- ja veikti. Prie to aktualu-
I • ■ ; • V* .«

lioja padorius lietuvius savo 
bučin.

Be to, lindeniečiai džiau
giasi tomis atmainomis, ku

lio

89,000 IŠTREMTI
Bolševikiškoji Rusijos ČE

KĄ labai “puikiai^’ veikia. ■ rios padarytos organe.
Tas matyt iš to, kad dabar- žada stipriai subrusti ir ki- 
itiniu metu sovietą Valdžia iš-'tas veiklesnius kimpa.v^ivo

APYSKAITOS
Švenčiu darbai ir i vyku 

sios organe atmainos sūgai 
šiuo apyskaitą__pai’iiosTirią 
Bet šventėms užsibaigus to> 
apyskaitos bus paruoštos i) 
[išsiuntinėtos. Tumu tarpi 
Centro Valdyba laukia ir ne 
sulaukia Revizijos komisi
jos organizacijos reikalu 
pertikrinimo ir tas dalinai 
apyskaitą ruošą-trukdo.

padarė: mane. A. Vadopalą ir dar vieną žemai- į gerą." 
tį, žvalu nykštuką Ant. Mažirimą, paskyrė į vie-- paWiuv< 
ną 3-ją gelžkeliečią kuopą ant Kiną Rytą gelž- 
kelio prie stoties Anda.

Čia prasidėjo mano, kaipo atsiskyrėlio, gy
venimas. Iš sykio buvau slegiamas ilgesio... 
Dešimčia tūkstančiu klm. atskirtas nuo tėviškės, 
buvau nublokštas su keletą tokią pat savo broliu 
Į geltonodžiu kiną kraštą. Ir nors iš čia jau ne
buvo girdėti to begalinio patranką trenksmo, 
kurs dundėjo ištisą laiką visą 1914 metą rude
nį,—betčia buvo taip viskas nejauku, klaiku, sve
tima.

Iš sykio kariuomenėje neišrodė sunku. 
Liuoslaikiu suėję mudu su Ant. Vadopalu dali
nomės įspūdžiais savo pirmąją dieną tarnystės. 
Ateidavo prie ųiūsu ir Maži rimas, tik aš jo kal
bos labai maža ką iš sykio suprasday_a(i. Aš tie
siog stebėjaus, kad žemaičiu tarmė ant tiek daug 
būtų skirtinga, kad aukštaičiai jos nesuprastu. 
Tik vėliau pastebėjau, kad jam rečiau ir mažiau 
švepluojant kalbant,—beveik viską galėjau su
prasti. r

'Taip slinkdavo savaitės. Ateidavo laukia
mi sekmadieniai, kuriais būdami liuosi,—niesra- 
šynėdavom laiškus tėviškėn: tėvams, draugams 
ir kaikada panelėms. rTik nelabai mus džiugino 
mintis, kad'atsako mos greičiau negalim laukti, 
kaip už poros menesiu. Be to. seki padieniais 
pasiskaitydavom knygą, kokią buvau iš namą 
pasiėmęs; gėrėme sykiu arbatą, nes mano su 
Antanu lovos buvo greta sustatytos.

Praslinkus koturius* mėnesius. 1915 m. ko
vo mėn. pradžioje—turėjau laikinai atsisveikin
ti su vieninteliu savo artimu draugu Antanu ir 
vykti mokoma jin batai i jonam kuriu mane biuo. 
paskyrę. ManJmvo vėl liūdniau, nes žinojau iš 
kitų, kad Temokomąjį" pakliuvus gerokai 
lamdo kaulus." Nu, manau sau dabąr 
kis, Juo. uk!" Jei iT bus sunkoka, tariau sau 
paskui, vis vien nekikratysiu, nes vis turėjau 
galvoje pasakymą: “neja to blogo, kad neišeitą

s?

“pa
laiky-"

Ir čia. sakau, Į mokomąjį batalijoną 
s. gal dar ir ko sau naudingo išjuoksiu 

ir ten būdamas dar keletą mėnesiu taip “piama- 
račysiu" kad ir karas gali baigtis; juk vokietis 
negi išturės daugiau kaip metus! I—maniau.

Mokomojo gelžkeliečią batalijono Darbine 
rūmai buvo bene didžiausi namai mieste. A iso 
kareiviu ten mokinosi apie devynis šimtus.

Pirmomis dienomis balalijone sukrutau ieš
koti lietuviu kareiviu tarpe. Iš tu 900 kareiviu' 
tarpo—užtikau v<»s vieną lietuvį A. šiaulinska 
nuo Panevėžio: daugiau be mudviejų batalijom* 
nebūta. Jhicžastis—s'lpnas rusu kalK>s mokė
jimas.

Ištikto, mokomajam balalijone visai neiš
vedė man sunku, net darėsi įdomu. Rikiuotes 
tereikėjo kasdien užsiimti vos 45 minute^, o vi- 
# kitą laiką buvom klasėje. Mokytojais buvo 
ne tik karininkai, bet irciviliai. Retkarčiais da
rydavom gimnastiką visas batalijomis orkestrui 
griežiant, kas,man ypač patikdavo.

Tik miestan In veik netekdavo išeiti: nelabąi 
leisdavo. Tik sykį, prieš Veh kas \ isus katali
kus leido eiti velykines į bažąiyčią. Bet įdomiau
siai man buvo, kai mus Tcidn bažnyčion Dievo 
Kūno šventėje. 'Liesa, aš pamokslo ir giedoji
mo labai nedaug tesupratau. Ih4 daugiau puses 
metą buvo praslinko, kaip Inbuvau bažnyčioje 
buvęs, užtat jon pakliuvus buv<» jauku, ramu ir 
net linksma.

Paties miesto arčiau negalėjau pažinti. 
Barbinąs bet-gi išrodė m* ką menkesnis savo di
liumi kaip mūsą Kaunas, tik triolx siai menkes- 
u ir m* taip sugrūsti, 'l ik sodną lai daugylM-*. 
Gatvėse matyti buvo įvairiausio tipo žmonių. 
Kiniečiai, juodais ilgais chalatais, žemiau juos- 
nens pratysusiomis šiurkščiu plauku kasomis, 
lankiojo gatvėmis, vilkdami nėšiais didžiulei 
antines. Kiti lakstė tekini siūlvdami karo tele- 
iraiHU V|M»s|edni vypuska" (paskutiniosios lai- 
los)^

Darbinas atrodė man koks tai svetimai, tik

* •

# kitą laiką buvom klasėje.
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Idjdarytii Vaikas, kif»fi 
nai* skaitomas kvMltį kal
tais net ir silpnapročiu, gaži 
turėti-gerklę taip pilną * 
uoidų, kad jis nebegali 
puoti per nosį. Tokja padė
tis atmauto jo visti išyai^djg 
ir neleidžia jam kreipti 
mės į jąioksl ą. Dideli, nesvei
ki tonsilai, ne tik kad nęlĮeįi? 
džia gerui kvėpuoti, bet pri
pildo vaiko sistemą nūoditt- 
ga ipatefija, kuri neleis ja^O 
būti sveikam, ir tas gali pri
vedi prie aršesnės padėties, 
kaip reumatizmo, širdies li
gos ir 1.1. ’ įj,

Nekuriose apielinkėse vai
kas negali pradėti mokyklas 
kol nėra įčiepytas nuo .raupų. 
Tas yra svarbus dalykas, pe 
tik kad patį vaiką apsaugoti, 
bet apsaugoti ir visą apįeįiu- 
kę. '

Vieną liga kuri vaikui ne
reikalinga ir kurios buyimų 
tėvui dažnai kalti, tai iste
rija. . Dabar yra žinoma tos 
ligos priežastis, kaip ji ple
čiasi, kaip gydyti, ir kaip 
neprileisti. Nei vienas val
kas neturi pasiekti penktų, ar 
šeštų i\ietų amžiaus ir nebū
ti įčiepytlTmio difterijos su 
toksinu-antitoksinu. Varto
jant tokį būdą, vien tik Ney? 
Yorke, pastaraisiais metais, 
mirčių skaičius nuo difterj- 
jos sumažėjo per pusę. Dąu- 
giuAoje šios šalies niįestų, 
difterija yra naikinama to
kia procedūra.

Kitas svarbus dąlykas vai
kui tai jo maistas. Yixi 
sprendžiama, kad nuo 15 iki 
20% vaikų priklausdpnene 
davalgiusių klesos. Tas reiš
kia, kad jų dauguma negau
ną tinkamo valgio, valgo per 
daug saldumynų,- valgO4ari 
valgių, ir reikalauja saugio

užauginti sveikais vyrais L 
moteiūuūs, ’ Blogas ’valgb 
trukdo juos mokykloje. Pa 
daro juos silpnais, ir jte.grei 
čiau gali gauti pavojingas U 
gas panagias kaip džiovą. Y- 
ra dau^) priežasčių., kode1 
vaiko maistas turi būti atsar 
giai prižiūrimas, kodėl ji; 
turi būti atsargiai pasverta.* 
i šmierm >t a^j?jų^'d\'tt(io:iš^ 
zaminuotas. kol jisddtne 
pradėjęs mokyklos. i *.

( . Tėvai turi suprasti, kąi 
mfidęrninėj mokykloj, didel 
dalis mokslo rišasi su sveika 
ta. Mokytojastengiasi išmo 
kyti vaikus sveikatos pąpro 
čių. . Ji ragina juos kasdiet 
plauti dantis, nusiplaut 
rankas prieš valgį, dažn& 
praustis, gerti daug vai 
dens, valgyti tinkamą .vate 
ir abebiai viską kas rišasi 8T 
ypatiška hygiena. Bet ką 
tas jos daritas būtų 
miugas, daug priklausę JHĮ 
tėvų kooperacija napąu 
Svarbu kad tėvai apk 
tą dalyką su mok.Vtoją, 
notų nuo jos ką ji ntrti ’ 
daryti, ir įiagelbėtų 
gindami vaikus gyveptl; 
lvg sveikatos taisvklių* *

F.IĮi

JT. TiRpSm55
mane te»p “lenktų žąlčįų“,-^- 
0 tas žiopdys Tedaktoriųs sa
ko, .kad iš Maironio perrašy
ta! '■ ' ‘5 ‘ '

Arba štai Liudas Gira 
šo tokias eiles:

Braška šiaudas, byra grūdas. 
, i Varpoj nepalieka;

“Kampe tupi, kaiųi>e tupi... ” 
.Darbas neiti peraieka!

O pas ;^nąne itai kaip 
skamba:'

•j “

Braška kaulai, bėga kraujas, 
Kūne nebelieka
“Kampe tupi, kampe tupi..." 
Buržujus jiernieką!

Pas jį apie Lokius tai grū
dus o plis mane revoliucionie- 
riškai pasidarė! Ot, tai aš 
suprantu! Bet štai tas re
daktorius — plunksnagrau- 
žis, nieko pats nesuprasda
mas paima ir mano triūsą i 
krepšį sugrūda!

Mažai dar jį tik sušaudy
ti! Pirmiausia aŠ jį išvirin
čiau niūbsaine, paskui api
pilčiau gasolinu, sudegin
čiau ir tada jau “prie sie
nos’ pastatęs suŠaudvčiau!

Jis pilnai to užsitarnavo!
V. v.

SVEIKATOS DALYKAJ - H* T<dF gydymasjm toks įstmimas'‘Jį- J

kiltii nuo apendiko.
Tikėjimas į tokius prieta-' 

rus gali būti priežastimi mir
ties nuo tokių ligų, kurios bū
tų išvengtos arba išgyejouios 
j oi ligonis iškarto būtų km-' 
pęsis prie gvlytojo. Žinoma, 
visuomet kreipiamasi prie 
gydytojo, bet tuomet kuo
met jau pervedu.

t
Kiti' prietarai yra įdomūs 

tuom kad jie juokingi. Sun
ku suprast^kaip galima tikė
ti kad jei nuskusi ūsus, akys 
nusilpnės, arba jei valgysi 
morkas įgysi daug drąsos. 
Žmogus turi turėti daug ti
kėjimo jei gali tikėti, kad ne
šiodamas maišelį smirdan
čios smalos apie kaklą, apsi
saugos nuo užkrečiamų ligų. 
Toks manymas gali leisti ti
kėti kad laikant riešutą kel
nių kišeniūje išsisaugos nuo 
strėndieglio arba turint bul
vės akį arba dėvint čevery- 
kus turinčius vario vinis su
laikys nuo reumatizmo? Ar 
galima tikėti, kad pridėjus 
šliūbinį žiedą prie sutinusios 
akies sugydys aki arba de
dant raktą ant nugaros su
stabdys bėgantį kraują iš no
sies { Taipgi ar ne sunku ti
kėti kad pirmutinis lietus 
gegužės mėnesy išgydys suti
nusias akis ?

Tokie durni įtikėjimai ir 
prietarai yra palaikai nuo tų 
laikų, kuomet žmonės tikė
davo raganystei. Tokios 
juokingos nuomonės apie 
sveikatą ir ligas negali išsi
laikyti. kuomet viešpatauja 
moderninė moksliška mečlici- 

' . • p •*na. r* < • d
Geriausias patarimas kaip 

išvengti'Tf’išsigydyti nuo li
gos ir palaikyti gerą sveika
tą kila nuo gero gydytojo. 
Tai yra jo dalykas žinoti a- 
pie tai. Jei sergi, kreipkis 
prie jo — nepasitikėk kai
mynų patariau. Paprastai 
jie verti tiek kięk kainuoja 
— nieko.

(FELJETONAS) • i

Kas vąrgdienl 'žinogų, beturtį' priglaus, į' 
Kad nulemta rūmams Atbūti? . 
.Kasrfilrdj parodys dėl- vąrešp ęam.-;?ųis, 
Kad nėra už tai kam mbketf?

0 pas make tai štai kaip 
ižeinąr* . ■ ■ ; /,;!j
Kas vargdienį žmogų beturtį prigki^į 
Kad nulemta riupams žibėti? K
Kas širdį parodys dėl vargšo tamsaus,. 
Kad nėra už tai kam piiū^ų mokėti?

Ąr gi pas nfdne jie gražiau 
ir ne aiškiau išeina ?

Ajha štai dar Maironis ra- 
šo:.............................
Autai, pažvelgki, tai Vilnius rūmais 
Dunkso tarp kalnų irtačial?
Naktis jį rūbais tamsiais, lig durnais, 
Dengia!.. Jis miega giliai!

su-

be-
jas,

Jei manęs paklaustų, ką 
padalyti su “Darbininko“ 
redaktorium, aš neijriek ne
abejodamas pasakyčiau: 
šaudyti!
. Žmogus prakaitą lieji 
renkant eiles, * perrašai
perdirbi kaip galėdamas, ne
ši į paštą — žodžiu gaišini ir 
laiką ir pinigus... o vis tai 
dėl lietuvių literatūros pakė
limo, dėl kultūros. O jis ne
naudėlis paima vienu plun
ksnos pamojimu sunaikina 
visa tai!

Sušaudyti, kaip Dievą my
liu, sušaudyti!

. J is sako, Itad tai iš Mairo
nius eilių jiaimta.

O kas tau darbo iš- kur tai 
paimta ar perrašyta ? Kokį 
tu biznį turi kištis į svetimus i 
reikalus ? O tas Maironis ar 
tau brolis, ar švogeris, ar glo
bė j aš koks?

Patikėk tu, nepraustabur
ni, kad tavo Maironio nie
kas čia nežino ir nepažįsta! 
o mane Baltrų Ilgakojį pus
antro šimto žmonių pažįsta, 
štai tau kuopaprasčiausias 
fšrokavilnas: jei tu tas eiles 
viršuje pažymėsi, kad jos y- 
•ra Maironio—tai niekas jų 
ir neskaitis, o jei tas pačias 
eiles pažvmėsi mano. Baltro 
Ilgakojį pavarde, tai jas 
bent pusantro šimto žmonių, 
perskaitis! Būtinai perskai - 
tiš! Nes jie mane labai ge
rai pažįsta. Dabar gi tu nors 
ir su savo tuščia galva, pa
galvok : iš ko daugiau spau
dai naudos — ar iš to, kad 

--ja* -neskaitC- ar iš to kad 
skaito ? Iš antros pusės žiū
rint kaip daugiau lietuvių li
teratūrai naudos — ar iš to. 
kad ji žinoma, ar is to. kad 
ji nežinoma ?

Be to aš tų eilių žodi>^o- 
din ir neperrašinėju, o daug 
pridedu savo nuosavo. Štai, 
pavyzdžiui pas Maironį yra: 
 •

Jūs matote, kad tai jau at
gyveno savo laikus! Tai pa
seno ir niekam jau nebeįdo
mu ! Pasakysite, kad aš ne
geriau perdirbau ? Pasiskai
tykite, štai kaip moderniš- 
Įkai pas mane skamba:
Antai, pažvelki, tai Vilnius rūmais 
Dunkso tarp lenkti žalčių!
Naktis jį rūbais tamsiais, lig durnais. 
Dengia ji miegu giliu:

Ten “kalnu plpčiai," o pas

ra-

SVEIKATOS 'PRIETARAI galima vadinti dideliais prie-
Nuo Jai žmonijos pra-ltarais’ 1,es yla tikrai

dži$s, buvo nuolatinis steu- 
gimasi žinoti ir mokėti. Me^ 
dicinoje nekurie atsitikimai 
ligoje buvo tėmyjami, ir daž
nai, faktas, kad kas nojs at
sitikdavo sąryšy su liga, bu
vo priimtas kaipo priežastie 
arba tos ligos išgydymas. Bu
vo patėmyta, keliuose bepro
tystės atsitikimuose, kad ta 
liga . prasidėdavo tuomet, 
kuomet įvykdavo nekuri mė 
nulio,atmaina. Tas buo pri
imta kaipo beprotystės prie
žastis, ir paskui nelaiminga
sis buvo vadinamas bepročiu. 
Mokslo informacijoms ir 
teisybėms besivystant įvai
rūs įirietarai ir netikri įtikė
jimai išpaleugvo nyksta.

Imtų valandas aprašyti 
daugumą įvairių prietaringų 
nuomonių apie sveikatą, ku
rios seniau viešpataudavo. 
Ir yra viena jtf grupė, kurią

' ■n-

♦

blogi, ir įtikėjimas į juos 
gali padaryti daug blėdies. 
Yra kita grupė, kurioje ran
dasi mažesni prietarai, nes į- 
iikėjimas į juos kenkia tiE 
žmogaus protui.

Ar esi kada girdėjęs, kad 
gintarinio šniūrelio dėvėji
mas apie kaklą sulaiko nuo 
kaklo gvslos tinimo? Mes 
žinome, kad išvengus tokios 
padėties, valgis- turi turėti 
užtektinai jodinos — ir Šniū
relis tik pagelbės tuomet, 
kuomet,tas dalykas yra ap
rūpintas. Ar girdėjai kada, 
kad karštligė paėjo nuo pel
kių. lynų ir pūvančių daly
kų ir kad turpentinas su 
cukrum gali tą ligą sulaiky
ti ? ‘Mes žinome, kad ta liga 
kįla nuo inažo pero, kuris į- 
sigauna į kūną per valgį ar 
gėrimą, ir kad nuo tos ligos 
galima išsigelbėti įsičiepi- 
jant. Ar girdėjai, kad nak
ties oras pelkėtose apielinkė- 
se duoda maliariją ? Mes ži
nome, kad tam tikros rūšies 

[uodas nešioja mažą organiz- 
imą su kuriuom jis tą ligą už
krečia. Ar kas nors mėgino 
tave kada it ik ri liti, kad nau- 
lojant cibulius vidujiniai ir 
išlaukiniai sulaikys nuo rau
pų ? Tikėjimas į tokias dur
nystes gali privesti prie mir
ties nuo tokios ligos, kuomet 
paprastas įsičiepijimas nuo 
tos ligos sulaikytų ją. Ar 
buvo kada nors tau patarta 
dėti lašinius ant pradurtos 
kojos kad apsisaugojus nuo 
piktojo mėšlungio ir 
tinimo? Yra vienas 
apsisaugojimui nuo 
užvėrimo. tai. į leidžiant pik
tojo mėšlungio antitoksiną 
tiiojaus po susižeidimo.sAr 
esi kada girdėjęs, kad var
nalėšų lapai uždėti ant išti
nusiu viduriu aiims ištini- 

*■ *• <

KALIFORNIJOS ŽIEMA

Nors Amerike dabar pati žiema, bet jos neatboja tie, kurie gyvena Kalifornijoj, čio
nai matome didžius ir mažus kasinėjant žemę San Gabriel klonyje ir taisant dirvą gėlynams, 
čia darbuojasi nariai organizacijos valinamos Beautifjcation Ąssociatibn—Pagražinimo Są 
junga. '

iš rusų-japonų karo girdėtas miestukas, kur, ma
niau. mes gal čia vieni šiandien pirmutiniai esa
me atgrūsti.

■ O karas ėjo tuo metu aršyn. Pradėjau jam 
ir aš abejoti savo Įsitikinimu, kad vokiečiams 
prieis galas, kad jie “greit nebeišturės.“ Jau 
tuo metu be pasigailėjimo rusus vijo nuo Pe- 
remišlio, krito Varšuva, Kaunas ir t. t. Sykį 
skaitau telegramą: frontas: Pasvalys, Subačius. 
Troškūnai.. . štai, tariau sau minty:—kur mano 
tėviškė, ten dabar baisus karo frontas, (lai jau 
ir mano gimtosios pastogės beliko pelenų krūva. 
Iš namu buvau gavęs, rodos, tik vieninteli laiš
ką ir 11 rub. pašto perlaida. Ir daugiau aš nieko 
iš namų nebesulaukiau. Tai buvo .1915 m. liepos 
mėn. » • ' . -į

'r

perkūnijos. Naktimis žaibai tvvskėjo, o lietus 
pylė kaip iš kibiro; net klaiku darėsi. Ir mes, 
baigę savo “klesas“ batalijom*, negalėjom tuo
jau grįžti savo kuopon, nes gelžkeliai buvo po- 
tvinio paplauti. Bį^ietrukus sugrįžau vėl kuo-! 
pon, radau savo draugą Antaną manęs išsiilgu
sį, nors ir aš nenjažiau jo troškau pamatyti. 
Mat, per keturis mėnesius prisirinko įspūdžių; 
kuriais skubinamės dalintis. Guodėmės, kad tė
vynė pateko vokiečiu naguošna; ga i įėjome. kad 
jai reikės dar sykį karo ugnis perleisti, nes nę- 
abejojom, kad rusai atsiims Lietuvą atgal ir tup 
džiaugsmu duos jau autonomiją.

Baigusius mokomąjį bataliioną vienus tyo 
jau išleido gelžkelio tarnybon, : prie telegra
fo, stočių viršininką padėjėjais, gelžkelio re
monto vedėjais ir kt. Mane-gi paliko kuopoje 
naujokus mokinti. Aš. tokiu paskyrimu buvau 
nelabai patenkintas, man būtii buvę maloniau 
ramiai tarnauti ant gelžkelio. o ne kaseli ei i su 
naujokais stumdyt irs. Bet ir čia pasidaviau li
kimui. laukdamas su optimizmu, kad iš to ga 
kas “dar geriad’ ‘išeis.

Naujokus mokyti liematant pakyrėjo. Laiš
kų rašyti jau nebuvo kam. nes Lietuva buvo oku-

puota. Skaityti—savo ką buvau pasiėmęs—sc- 
iesa, prie kuo- 

')C2Š*.:maus įvai-
nąį_ kelis syk buvo perskaityta. ''Tiesa, prie kuo
pos buvo didelė biblioteka^ kur.Mtejž^maus įvai
raus turinio knygų skaičiaus, daug buvo išniš\r 
nėjama įvairių rusiškų laikraščių ir žurnalų. Ta
čiau prie rusiško dar nespėjęs buvau priprasti, 
užtat rusišką knygą skaičiau ištisomis savaitė
mis.

Sykį pradėjau galvoti:—ar negalima surasti 
tokios nors išeities, ar nėra dar kokios vietelės, 
iš kur galėčiau išrašyti lietuvišką laikraštį. Bet 
tie tik Kaunas, ir Vilnius buvo vokiečių rankose, 
tat.apie laikraštį iš Lietuvos nebuvo ką manyti. 
Tik, štai, netikėtai atėjo galvon Ryga, ir bema
tant prisiminiau adresą: Elzbietos g-vč 22. Tai 
buvo “Rygos Gaiso“ redakcijos adresas. Ilgai 

l'ą vasarą Mandžiūvijoje buvo dideliausios“negalvojau: įiarašiau į redakciją laišką, prašy
damas siųsti man laikraštį, o aš, jei galėsiu, at
silyginsiu, ir šį bei tą parašysiu.

Praslinko, rodos, šešios ar septynios sa
vaitės ir štai vieną sekmadienį kareivis dežuruo- 
tojas įspėjo, kad man reiksią šokti per koją, jies 
jis atnešęs man laišką. Iš tikro, buvo1 tai ne laiš 
kas, bet “Rygos Garso“ tampriai sulankstytas 
pumeris. Kiek man buvo džiaugsmo! Tikrai, 
gal nemažiaTtr-j<‘i nedaugiau, kaip kad būčiau 
gavęs laišką iš savo tėviškės. Skaitėm sykiu su 
Antanu, džiaugėmės, stebėjomės, gėrėjomės abu. 
Ištikor, rodos, pirmas mūsų sekmadienis buvo 
toks linksmas, smagus.
. Tr taip “Rygos Garsas" mūsų kuopą pra
dėjo lankyti "kas savaitę. Tik kareiviams išra- 
šynėtj laikraštį reikalingas laivo kuopos vado lei
dimas. -O aš nebuvau apie tai jam nieko minė
jęs. Truputį buvo baisu, kad už tai man netek
tu, ypač baigusiam “'učdnią," kuriam visoki į- 
statymai t-urėjo būti žinomi: jų nežinojimu ne 
galėjai teisintįes. Manau sau, dar nevėlu, ir pa 
ėmęs “It; G." numerį nuėjau raštiųėn pas kuo- 
jm)s vadą ir paprašiau leisti tokį Įnik štį man 

 

užsisakyti. Kiiojmjs vadas* pasiėmė, jmžlftrėjo iŠ 
kur eina ir tarė: ‘‘Galima. ’’ Ir, tokiu bū* >
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žandu 
būdas 
žandu

t (pMeraitros jei norima

jau drąsiai galėjau skaityti laikraštį ir kitiems 
draugams kareiviams duoti.

Tais pačiais metais. poKalędas.—visi trys, 
aš. Vadopalas ir Maži rimas išsiprašėte kuopos 
vado nuvykti Uarbinan, kuris nuo mūsų stoties 
buvo už 120 kini. Mums rūpėjo nueiti bažnyčion, 
aplankyti kitus lietuviusJkareivus/^kurie tarna
vo kitose kuopose Darbine. Be to. norėjau ap
lankyti pabėgėliui barakus, manydami rasti ką 
nors iš savo krašto žmonių. Buvo mums labai 
linksma, kuomet gelžkelio bilietus turėjome ran
kose. Važiavome t raukiniu pakeltu ūpu. Jąu 
tarėmės, kur ryt pirma eiti. Nutarėm: pirmiau
sia bažnyčion, paskui pas fotografą, būdami ka
reiviais dar pirmą sykį ketinome trauktis. Mums 
labai rūpėjo, kaip mes atrodysim kariškai apsi
rėdę.
nes. 
vius, 
nių—pabėgėliu barakuosna.

J^Tojar.s dieną atsidūrėm bažnyčioje. Aš 
bažnyčioje tėmyjau į maldaknyges, manydamas 
ar nepasteliėsiu lietuviškas lieskaitant. Ir ma
niau. jei tokį užtikčiau—nelx*paleisčiau ir pa
maldoms pasibaigus tempčiau laukan pasikalbė
ti. Bet mūsų nelaimei šį sykį man nepavyko to
kiu būdu lietuvį sumedžioti.

Po pietų, viską atlikę, ką buvome žadėję, 
galinu nuėjome tremtinių barakuosna, klausinė
dami: “neznajete-li litovėev ir vargais negab
iais |xnrą žmonių suradome, su kuriais nuošir
džiai pasikalbėjome*. Jie mums pasakojo karo 
baisenylns. gaisru ir tremtinių trėmimą Lietu
voje, kas nuims buvo dideliai žingeidu. sykiu ir 
baisu prisimenant ar liko kas nors iš mūsų.arti
mųjų savo pastogėje ? gal viskas virto pelenų 
krūva ir jie gal vargsta po svetimus pašalius? 
Toliau mums parodė dar vieną t remtini, jauną 
vyruką, kurs buvo ge tai įkaušęs ir su jtiom ne
būvi

/r

su žibančiomis sagomis ant mundiro k'ii’iti- 
Toliau ke tinome užeiti pas draugus karei- 
ten papietauti ir su jais sykiu eiti tremti-

rodos susikallx“t i.
(Bus daugiau)
■ ' ? ’■ <

Ag

DUOK SAVO KŪDIKIUI 
GERĄ PRADžTĄ

Kiekvienas vaikas ir mer
gaitė turi teisę gerai pradėti 
mokslo metus, ypatingai pir
mus. Jei tavo vaikas pradė
jo mokslo metus su nekuriais 
fiziniais netobulumais, da
bar yra laikas juos panaikin
ti.

•Jo akys turi būti geros Ga
na didelis nuošimtis vaiką, 
kuomet išegzaminuojami. at
randama. kad turi mažes
nius ar didesnius trūkumus. 
Daug vaiku turi atsilikti kle- 
sose. vien dėlto, kad jie ne
gali matyti rašomos sienos, 
arba iš'knygyno skaityti. Net 
toks didelis žmogus kaip 
Teodoras Rooseveltas pir
muose savo mokyklos metuo- 
se daug nukentėjo, nes jo 
akiu trūkumai nebuvo pra
džioj"' pastebėti.

Kitas svarbus dalykas tai 
dantys. .Jei vaikas iš mažens 
mokinamas, jis išmoks kas
diena dantis valyti. Taip pat 
jis turi būti kasmet viliamas 
prie dentrsto. ir jo pi muiti
ni vj i dantys turi būti peržiū
rimi. nes jei .jie bus išpuvę? 
tas gali labai daug pakenkti 
antriems. Kol vaikas dar 
neina į mokyklą, jis turi bū
ti nuvestas pasMentistą ir jo 
visi dantys tmTbūti peržiū
rėti ir pataisyti. Blogi dan
tys sulaiko progresą mokyk
loje.
. Nesveiki tonsilai ir adė- 
noidai yra kita priežastis ku
ri neleidžia pažangos mokyk-

* ’ » •—

yf •

Visi nepasisekimai 
suolam di 
veiklumo.

•
■■■i 01
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PARSIDUODA NAMAS
trijų Šeimynų ir krautuvė valgomų 
daiktų ir daržas dėl trijų garadžių. Ga
lima nirkti ir įiv.utokasėiam prie biznio, 
bei gr<-it gali išmokt. Kreipkitės į ‘l>:ii- 
biiiinl;;i." !’•<><> Broa<hvay. So. Boston. 
Mass. ’ .lan. :.*, !». na

♦

UOSTE
lapkričio mėnesi 

pėdos uostą atplaukė 45 
ii. Valstylx*mis laivai 
tom i taip: Anglijos — 
ras, Dancigo— 12, Vo- 
jos — 13, Olandijos — 

JL Latvi jos — U). N’orvegi- 
još — 3 ir Švedijos — 4.

ginusia įvežta: akineni- 
angliui, geležies ir .jos 

Ądirbiuių. Pertą pat laiką iš 
Įuosto išplaukė 45 lavai. Į i 
Angliją išplaukė— L Dani
ją — 1, Dancigą — 5. A'o- 
Lietiją.— 13, Suomiją — 1. 
Estiją — 1. Olandiją — 2 
Latviją -4 IS. Norvegiją — 
ii ir Ispaniją — 2. .1 langiau - 
šia Išvežta celiuliozės, lisu sė- 
ihėnų ir linų pluoštų.

UPĖ IŠDŽIŪVO IR NEŽINO, KUR RUBEŽIUS

čia parodoma komisija kuri darbuojasi, kad sutaikyti susiginčijusias pietų Amerikos res
publikas Čilę ir Peruviją dėl rubežiaus. Komisija stovi prie upės Santa, kuri daugelyje vie
tų išdžiūvus. Ta upė ženklino rubežių tarp Tarata ir Tacna provincijų. Dėl upės išdžiūvi 
mo tikras rubežius neaiškus. Tos komisijos viršininkas yra Suv. Valstijų inžinierius gen. 
JayJ. Morrow. Ta komisija žiūri tik rubežius. Vyriausiosios komisijos pirmininkas yra 
gen. Pershing.

BEDARBIAI
L ^Dabartinių metu Klaipė
doj yra 745 bedarbiai. Jų 

>larpe yra ir tokiu, kurie tu
ri šiokį tokį pragyvenimo 
■Šaltinį, taigi tikrų bedarbių 
skaičius yra kulkas mažes
nis. Paskutinėmis dienomis 
tie bedarbiai tarėsi su vietos 

s valdžios ir savivaldybių or
ganais dėl jų šelpimo. Vil 
tos administracija rado gali- 

jrnvbes duoti jiems darbo prie 
Appelbageno dirbtuvių, Te 
nes ir I linijos pievas sausiu- 

$y-Įi ir kitur, iš viso penkiem< 
Šimtams darbininku, jie ga

le jĮi pradėti* dirbti dar šią sa 
k vaite. Tačiau kai kurie dar
ot bininkai labiau nori gauti 

pašalpą, negu darbą. .Pelei 
tą šeštadienį bedarbių būrys 
nuėjo i Smeltę ir bandėte- 
riykščių dirbtuvių darbiniu 
ms'sųknrstyti streikui, ta- 

eį<Eir~ši pastanga nepaVv*ko. 
^Gruodžio-7 d. belaikiai gim- 
)na strkos- sa 1 e j non"■jrr»d; i1 -y t“*

gegužės moji. 1 d. Pasilieka 
be Imto: 1) “Tarbiith" švie
timo dr-ja. 2 ) ccnt raliais žy 
du Švietimo komitetas, 3) žv 
du beiidiniomenč. 4) žydu is
torijos etnografijos draugi
ja. ir 5) žydu sveikatos sau
gojimo (<). Z. E.) dr-ja.

Atimtuos namuos prieš 
karą ilgus laikus buvo žydu 
ištaigos (mokytoju institu 
t a s ).

LIKVIDUOJASI DAUG ĮMO 
NIŲ VILNIUJE 

VILNIUS. 17. XII. ( EI 
ia ). “ Kurjer \V i lėliški " ra
šo. kad sliiigant apyvartos 
kapitalo ir labai slegiant mo
kesčiams. ateinančiu metu 
pradžioj bus A'ilniu j likvi - 
duota pusė prekybos įmonių.

v*
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ma Lietuvos ūkininkų(70%) 
gerian'žerrtri - išpurinti 
rugienas-du kartu. o šiemet 
suspėjo antrą kartą aparti 
tik kai kurie ūkininkai (apie 
15%) pietų apskrityse, o vi
si kiti atidėjo tą darbą iki pa 
vasa rio.

Žiemai prasidėjus daugi; 
ma ūkininkų (Š5:ęj) tikisi 
pašaro gyvuliams šerti i\e 
pristigsią, ir tik Zarasų aps 
krities ž. ū. korespondentai 
praneša, kad pasteliėtas gy
vulių pardavimas dėl pašaro 
stokos, o \ isur kitur parduo
dami tik tie gyvuliai, kurių 
yra perlcklius.

susirinki n ią, kuriam tačiau 
.savininkai salės nedavė. Dar 
bininkai išsiskirsto, nutarę 
diiĮiti jiems teikiam.! darbą.

KOMUNISTU PROKLAMA 
’ CIJOS

nu gruodžio mėn. S d. 
Rotušės salėje, surengi amo 

jtuvos 'socialdcifiokral n 
aęšame susiriknime. rasta 
munistu atsišaukimai.

^LENKAI META Iš BUTU 
ŽYDŲ ĮSTAIGAS 

ĮVILKIU S. 17. XII.
). A’ilniaas apeliacijos 

ifcismebuvo nagrinėjama by- 
a (lel žydi) įstaigų išmetimo 

narni), kuriuos jie laiko ž.\* 
Į nuosavybe. Valdžia čia 
ia kitokios nuomonės. I>< 1 
i ir byla kilo. Apeliacijos 

mas apygardos teismo 
garimą patviriiu+r ir žydu 

algoms įsako išsikelti iŠ 
nčijamų namu ligi 192(» m.

ILGAI TVIRTINO LIETU
VIŲ MOKYTOJŲ S GOS 

ĮSTATUS
VILNIUS. 17. X IT. (El

ta). Gauti iš Varšuvos pa
tvirtinti lietuviu-' mokytojų 
sąjungos įstatai.'* Įstatai dę^ 

nrai buvo įfoTkTFsių im
tų balandžio 30 dieną.

t —

PASĖLIAI LIETUVOJ 1925 
M. ŽIEMOS PRADŽIOJ 

(’ent ralinio statistikos biu 
r<» žciiy^ukio korcspondrnl u 
pranešimais, praėjęs lapkri
čio mėn. oro atžvilgiu buvo 
toks pat nepatogus, kaip ir 
kiti šio rudens mėnesiai. Pir
moj menesio pusėj buvo 
daug lietingi) ir Šaltu dienu, 
biznai snigdavę. bet snięgas- 
žemūj nesilaikęs tuoj lirpda- 
vęs. Antrojoj menesio pusė; 
lijo daug mažinu, bet pašilo 
dč gana st i prūs Šalčiai, i r mū 
ncsio gale (2<>d.) visur iškri • 
1o daug sniego — prasidėjo 
žiema.

Žiemkenčiu pasėliai kalba
mojo mėnesio pradžioj laivę 
blogi — per mėnesi šiek tiek 
pagerėjo (0.3). Tas pagerė
jimas įvyko ypačiai vaka
ruos esamose apskrityse, o 
kitose apskrityse pasėliai 
kiek žymiau nepasikeitc.Tiio 
būdu, prieš žiemai tižstrf- 
siant, žiemkimčiai rugiai ir 
kviečiai įvertinami viduti
niškai r3,<M-3,3) trijose aps
krityse* ( Mariampolės, Vii,

< i o ir KI a i į

Viena praėjusio rudens 
nepatogumo ypatybių reikia 
pažymėti ta aplinkybė, kad 
šieml rugienų arimas dėl lio- 
l i i igo oiV- bloga i sekėsi i r apie 
pusė ūkininkų tą darbą ati
dėjo iki pavasario. Esant 
patogioms sąlygoms, datigu-

SUSEKTAS SĄMOKSLAS 
PRIEŠ SOVIETŲ VAL

DŽIĄ MINSKE

Iš Minsko pranešama, kad 
politine policija suėmė slap 
ta organizacijų, kurios tiks 
las laivo numesti sovietu val
džia ir alskirti Gudiją mm 
sovietų.

• Minsko policijos viršininko 
Opanskio pranešimu, šis są
mokslas buvo organizuota.s 
vieno mokytojo gudo vardu

“Listopad.” Jis jau 1919 m. 
prieš sovietų valdžią agita
vęs, bet tada pavyko jam pa
bėgti Į Lenkiją. Jis grižo 
1922 m. į Gudiją, surinko vi 
suk prieš sovietų valdžią nu
sistačiusius elementus ir su 
darė suokalbio gruj>ę, kurios 
darbas anot sovietų spaudos, 
buvo valdžiai labai keTiks 
mingas. .Jie varė agitaciją 
daugiausia kaimuose* ir sten
gėsi sukurstyti dideli ir ma
žą žemdirbį prieš bendrą 
priešą bolševiką. Buvo net! 
bandyta pareikšti Maskvoj 
sepafalinės nacionales gudų 
tendencijos. Buvo manoma 
padaryti ūkininkų sukilimą 
prieš sovietui režimą, ir tas 
sukilimas turėjo baigtis Gu 
dijos atskirimu nuo sovietų 
valdžios, šis klausimas įteik
tas Minsloi leisnmi spręsti.

DABNEY HORTON
Angliškos kalbos intsruktorius 
Ohio valstijos universitete. Jis 
tapo suareštuotas už išdirbinė- 
jimą svaiginamų gėrimų. Pa
sirodė toks skandalas, kad jis 
savo išdirbiniams kostumerių 
turėjo tarp universiteto profe
sorių ir šiaip Columbus, Ohio 
miesto žymių piliečių tarpe.

i tikras Amerik£W“4jetuvia-kot

ĮĮ.-tf-iĮfMįl H '

Lietuviai Katalikai!
Skaitykite Vienintelį Amerikos Lietuvių 

Kataliku Dienraštį 

“ D R A U G Ą”

Darbininko Kalendorius 1926 
metams bus gatavas 

šioje savaitėje
Tuoj bus išsiuntinėtas užsisakiusiems. Todėl labar šioje 

savaitėje visi siųskite užsakymus ir ateinančią savaitę gausite 
po gražų kalendorių.

Kalendorius pritaikytas darbininkams. Yra jame lengvaus, 
smagaus pasiskaitymo. Yra darbininkams pritaikinto pasiskai
tymo. Yra plati pereitų 1925 metų apžvalga. Toji apžvalga 
apima visą pasaulį, bet labai plačiai išdėstoma Lietuvos Respu
blikos padėtis ir progresas. Retai kada kokiame leidinyje rasi 
tiek žinių apie medžiaginį Lietuvos progresą, kaip šiame kalen
doriuje. Tad sau Kalendorių užsisakykite ir kitiems patarkite 
užsisakyti. i-

Kaina tik'25c. Galima siųsti pašto ženklais.

Užsakymas

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

“DRAUGE” rasi naujausių žinių iš viso pasaulio.
“DRAUGĄ” skaitydamas, žinosi kaip gyvena lietuviai 

Amerikoje.
“ DRAUGAS’ talpina šviežiausių telegramų iš Lietuvos 
“DRAUGAS” turi korespondentų Lietuvoje, Vokieti

joje, Šveicarijoje, Anglijoje ir kitur.
“DRAUGAS” duoda naudingi) pasiskaitymų.
“DRAUGAS” nušviečia svarbiausius dienos klausi

mus.
“DRAUGAS” atstovauja katalikų nuomonei įvairiuo

se painiuose klausimuose.
“DRAUGAS” atremia katalikams daromus priekaiš- 

tus.

draugas.
“DRAUGO*’ kaina pigi:

Amerikoje ir Užsieniuose:
Metams.......................—....... $6.00

' Pusei metų... ............ —....„.$3.00
Atskiras numeris.. ......    0.02

Pinigai geriausiai siųsti perkant krasos ar ekspreso 
“Money Ordei ’Ąarba įdedant pinigus į registruotą laiš 
ka. “ Draugo’ ’adresas: '

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Dlinois

Telefonas Roosevelt 7791

( sumose greta jų 7 apskrity
se (Alytaus. Seinų, šakių. 
Kreiingos. Mažeikiu, Telšių 
ir Šiaulių)' pasėliai laikomi 
žemiau vidutiniu (2.5—2.S). 
o kitose 11 apskrityse — pa
sėliai blogi ( 1 .S -2.4 ).

Žiemkenčiai pasėliai, aps
kritai. visoj respublikoj, o y - 
pačiai -- tose rytu srityse. į- 
vert inami daug ŽeiniaiH 2.5 ). 
negu buvo įvertinami.pernai 
(3.9).-—dėl to dauguma ūki
ninku (60' < ) ateinantiems 
metams pakankamo derliaus 
nesitiki ir laiko žiemos pra
džia pasėliams nepatogia 
esant, nes ji per ankstyva ir 
lodei pasėliai nesuspėję pa
migti. .

Kai dėl dobilu (jaunųjų) 
padėt ies. lai nežiūriai nepa
togaus rudens oro. — ju pa 
kėliai prieš žiemos pradžia 
"visur buvo geresni, kaip vi
dui iniai (3,5 ). i r be didelio 
skirtumo 1 arp^atskiru aps 
k l ičiu.

SILVIJA!
OPERETĖ DVIEJUOSE VEIKSMUOSE

Pritariant Simfonijos Orkesrtui, vadovaujant Jonui Baniui

IJIiį/k - H eibe eiMumb Eh Kibei Ii I nej>

STATO SCENON ŠV. ROKO PARAPIJOS CHORAS
1

9

20 Wcbster Street Montello, Mass
Pradžia 8 tą vai. vakare

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ulmtris

Sausio 17-tą, 1296
ŠV. ROKO PARAPIJOS SALĖJE

“Da
tų kdjonijų katalikui veikėjų atsiliepti ir stoti į katalikų

I

*

>■#' ’,-4f

PROF. W. HOOVGARD
Orlaivininkystės inžinierius. 
Jis padarė projektą naujiems 
dirižabliams, kad nepasikarto 
tų nelaimės, kokios buvo su 
She^iandoah.

ll^ * It-

P Lietuvių Katalikų Veikėjų Domei!
inkui” reikalingi agentai. Prašome lietuviais ap-

intojų eiles prisidėdami :;prie palaikymo lietuvys 
į dprSs principų ir Kristaus idealo. Mes katalikai jau isi- 

 

e per giliai i letargini apsnūdimą ir pamiršome kad tu
rsavo spaudą. Nustojome agitavę, o priešam tik to ir rei 

Jie džiaugiasi ir ne vieną pagauna į^savo buči. Kokia gi 
nauda? O tai tokia, kad netenkam bažnyčiai ištikimų 
tauta netenka rėmėjų, spauda netenka skąitytojų ir su 

L bedievystės žūstame Tautai ir Bažnyčiai.
£ Dabar dar laikas subrusti patapti “Darbininko” nuojati- 
|is agentais, skleisti po namus katalikų dvasioj leidžiamą 

ią it tuo atliksite neprastesnę misiją už tikrus misijonie-

b Į darbą broliai ir sesės lietuviai katalikai! šalin apatija’
1 “DARBININKO” ADMINISTRACIJA

Soutli Boston, MassWest Broadvvay

Užsirašykite 
“LAIVĄ”

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriamo yra 
Lietuvos, didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir ,ju gyvenimu aprašy
mai. Kiekvienas laikąs savo 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo įmeti ta Lietuvos Albumą.

i
Kaina $3.50.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGAS
VARGONININKAS

Atsišaukite sekančiu antrnšn:
Kun. J. C. Brigmanas, C. C. J., 
Wcstvillo, Ui.

TAI TIKČIAU Trys metai atgal choras sn dideliu pasise 
kimu statė seenon operetę Silvi ją. Iš klausytoji! pusės choras 
turėjo didelio pi i jautimo, nes visiems žodžių prasmė ir iliuzi

nes gražumas labai patiko, taigi choras išdrįso šią operetę dar 
kartą pakaitoj.

Mes žinome kad Tamstos atjausite tą mūsų triūsą ir pasi
šventimą, todėl ateisite skaitlingai antrą kartą. Im.*1 jau ir pas
kutinį pajigerėt šia švelniąja muzika.

Prašome dideliu ir mažų 
jaunu, senų ir linksmų 
ateit i šį |wikilį linksmučių darnų.

Pradžia 8 vai. vakare.
  (

Įžanga: smaugusiems $1.00, 75c. ir 50c., vaikams 25c.

‘I , Kviečia CHORO KOMISIJA

“LAIVAS” yra katalikų savaitinis laikraštis.
“LAIVAS” duoda gražiausių pamokinimu iš tikybos 

ir doros dalykų.
“LAIVAS” aiškina Įvairiųjų-iekaištus daromus prieš 

Katalikų Bažnyčią.
“LAIVE" rasi gražių ir lengvu pasiskaitymų.
“.LAIVAS” duoda atsakymu i įvairius tikvbos ir dn- 

ros klausimus.
“LAIVAS” teikia žinių iš viso pasaulio katalikų gy

venimo.
“LAIVAS” turi Bernaičių Kolegijos Rėmėjų skyrių. 
“ LAIVO" kaina metams Lietuvoje ir Amerikoje $2.00 

(du doleriai), pusei metų $1.00.

Puikai plaukai turtų) būti kirk vieno* 
moterie* pasididiiavimo turtu, 
pleitkanoa ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Ryffles
yra pleiskana mirtinuoju priatu.

Priiiurtkit (erai savo plaukus ir (ai
vos Oda pirm, neru tie paslaptingi 
E rantai pakirs plaukt) U knis, apdengs

■U (aivos oda nei variomis baltomis 
pynotais. kas bus priežastimi jūsų 

plaukų slinkimo.
Pirlite bdMka Rufflea ui 4Sc paa 

savo vaittiniuka žiandien, arba >»c 
tlesiof par pažtųj* labbratoeŲoe

F. AB. RTCRTSlt * CO. 
Berry * Smttk Sth St*. 

, Brooklyn.



keliai
Paliukas, M-

minkšti ki

Kalėdos

namo

Ca parčuoinas senoviškas vandeninis malūnas New Hamp- 
shire valstijoj. Jis prigulėjo vignai moterei. Nuo jos norėjo 
nupirkti tą malūną Henry Ford. Bet nesutiko dėl kainos. Po 
to moteris uždyką Fordui tą malūną atidavė.

bažnyčia, į kurią įžengus tie 
siog akį veria savo gražumu di
dysis altorius. Negalima atsi
žiūrėti į, artificialiame, elektra 
nušviestame, vynuogių vainike 
skęstančią Pan. Švenčiausios 
stovylą.

Su gilia pagarba,
Kun. Stasys Pavilanis, 

Šv. Kazim. Dr-jos įgaliotinis 
Amerikoje.

Parapijos bazaras pasisekė. 
Atnešė gražaus pelno. Klebo
nas ir komitetai yra širdingai 
dėkingi visiems aukojusiems, 
biznieriams ir kitiems, visems 
darbininkams ir abelnai vi
siems, kurie buvo atsilankę ant 
bazaro.

po &0O: Ę,|&š kauste nė, B. 
Ppcieflį M- Paskaitė, Ę. Su- 
dmtįeuė, O. jjū^liūnienė, M. i 
Kalinauskienė,” O. Urbonienė, 
M. Nevoipjenėį. ,0. Šimbelaitė, 
JTGelažiniene,” Pr. Kisielieiiė, 
T, Plekąvįčiėne, D. Bieliaus- 
kiutė, Jurgis Mockevičius, 
Juozas Mocketičius, P. Kop- 
čius, O. Lipienž, A. Bačinskie- 
nė, A. Gintvilis, J. Šeškas, VI. 
Vilkelis, J. Lisauskas, M. Nor- 
butas.

Po $1.00: O. Adomaitienė, V. 
Jakas, J. Potembergienė, O. Bo- 
sienė, H. Plekavičius, A. Ven- 
ciūnas, Br. šleikienė.

Laike užrašinėjimo gerb. 
klebonas savo įdomia prakalba 
ir neva skaitymais žiavėte žavė
jo susirinkusius, kad nieks ne 
skaitė galimu nei šnekėtis nei 
svetainės apleisti. Per mitin
gą VI. Jakas rūpinosi ir išpla 
tino lietuvišką knygų, už kelis 
dolerius — ačiū jam.

Kadangi susilenkusieji įdo
mavusi apie Lietuvos ir Rosi- 
jos padėtį karo metu, tai bai 
gęs užrašinėjimo darbą papasa
kojau, ką vienur ir kitur karo 
metu mačiau ir pergyvenau. 
Mitingas prasitęsė iki 12:30.

Visiems aukščiau išvardy
tiems spaudos rėmėjams, ypač 
gerbiamajam ir svetingajam 
klebonui Pr. Juškaičiui tariu 
didį mano padėkos žodį.

Prie šios progos negaliu nu
tylėti nepaminėjęs to fakto, 
kad šioje parapijoje reiškiasi 
tarp gerb. klebono ir parapijie
čių gražį sutajtįpe vienybė ir 
meiiė. Tos sutartinės, lyg me
lodingos dainos,’ vaisus — tai

aplo jo
penkis colius prisaigor 
gruodžio oras-buvo 
nelabai šaltas. • Nuo 
kokią savaitę buvo labūj 
Nuo Naujų Metą lig 5-tą 
oras gražus, nešalta, keli 
tūs lijo ir snigo 
slidūą.*

Skerdyklos ir kitos iš 
tės eina kaip visuomet 
nai.

Angliai
Y) 75 ir $10.00; kieti, 21 doL

ROCHESTER, N. Y.
Pas mus "lietuviai gana pui

kiai darbuojasi tautos ir para
pijos reikalais; susiorganizavo 
komitetas iš gan darbščių vyrų 
kaslink reikalo atvadavimoVil- 
niaus, ir tikisi ateityje pradėt 
smagiai veikt. Lietuviai gana 
noriai skaito lietuviškus laikra-, 
šėlus, ir rodosi, nerastum tų na
mų, kur nebūtų nors pora ie- 
tųviškų laikraščių. Daugumas 
lanko vakarines mokslaines ir 
ten lavinasi angliškai; -neku
rtos dirbtuvės paduoda patari
mus, kaip tapti Amerikos pi
liečiu, joj* nenori to, tai eik iš 
dalboj tokiu būdu vietiniai 
lietitęili daugumoje tampa A- 
meriko^pilieČiais.

Darbai čion eina neblogai: 
niekas nebėdavoja su nedarbu.

1) Kab'dų vakare vaikai lo
šė ‘‘Eglaitė,’ 'buvo dainų, mu
zikos, deklamacijų ir 1.1 Kle
bonas dalino visiems vaikams 
dovanų. Ant galo sekė šokiai

2) Belaukiant naujų metų 
buvo maskaradų šokiai.

3) Sausio 24 d. įvyks lošimas 
‘ ‘ A d vokato Patarimai. ’ ’

4) Vasario 7 d. įvyks “Geno
vaitė."

5) Vasario. 14 d. įvyks Vėl 
‘ ‘ Genovaitė. ’ ’ Labai laukiame 
tų vakarėlių ir neabejojame 
kad jie visiems patiks.

Oras

<fe|pirm. MikpJas Vencfcevi- 
č^? Rašt* Sįlavė

atskaitą  ̂$Sk> to buvd yęn- 
l^hafnąuja valdyba. Pirm, 
pgtekb Simonas Galinis, ras-. 
Jitozas Makštųlaą, ižfck kun. Ęu 
ras,- vietos greb; klebonas.. .

Nutarta smarkiau veikti ir 
angliakasių streikui pasibaigus 
daugiau darbuotis. Rast.

rinko gražus būrys parapijom} 
kur sulaukę naujų metų.

Laukdami naujų metų viii 
sėdėjo ramiai klausydami mu- 
zikalės programos susidedan
čios iš mūsų brangaus jaunimo 
sekančiųjų — p-lės Ragauskai
tės, V. Lenzl>erkiutė -, A. Pi
ni utės, B. Zolobiutės, O. Bau- 
biniutės, B. Skusevičiutės, B: 
Baubiutės, Greska, Kibildukas 
ir Kraučiūnas.

Be jaunimo dalyvavo ir gerb. 
prof. Židanavičius kuris visus 
iJavėt žaX'ėjo su savo kalbančia 
smuiką pritariant piano p-lei 
M. Dailiūtei.

Taipgi dalyvavo ir mūsų ger 
biami dvasios vadai: kun. F. A. 
Virmauskis, kun. F. M. Juras, 
kurie suteikė savo parapįjo- 
nabw linkėjimų apsčiai. —

Vakaro vedėja buvo p-lė O- 
nutė Puišiutė.

MABS.
LDKS. 7 kuopos atribuvo 

metinis susirinkimas . 20 d. 
gruod., 1925 m. Narių susirin
ko neperdaugiausia, bet vis 
dąugįau neg paprastuose susi
rinkimuose. Valdybon ant 1926 
m. tapo išrinkti šie asmenys: 
Pirmininku Vincas Parulis, vk 
ce-pirm. Jonas M, Vięraitis, fi
nansų rašt. MoĖejus Ščiuka, 
protokolų rast. Antanas Sedle- 
vičius, kasierius Tarnas Mi- 
gauskas, maršalką Petras Pa- 
levičius. Susirinkimai bus ali- 
komį kas antrą nedėldienį po 
mišparų. •

Teipgi turiu priminti, kad iš 
karštųjų darbuotojų nei vienas 
nebuvo atėjęs. Turbūt ketina 
keliauti pas tėvą Abraomą.

Reporteris
W.LYNN, MASS.

Susirinkimas

LDKS. 24 kp. susirinkimas 
atsibus sausio 31, 1926 — 2-rą 
valandą po pietų pas kasierių 
VTnęentą Verigraitę','32 Morris 
St. Visi nariai būtinai pribū
kite, nes norim sutvarkyti vi
sus kuopos reikalus. Valdyba.

Jau praslinko daug laiko 
kaip nieko nėra rašoma iš 
Chcster’io o ištikrųjų yra daug 
kas rašyti. Pirmiausia galime 
pasidžiaugti turėdami gerą, ne
nuilstantį dvasios vadą gerb. 
kleb. A. Paukštį. Jis rūpinasi 
parapijos reikalais. Buvo su
rengęs parapijos forus, kurie 
labai puikiai pasisekė ir atnešė 
nemažai ]xdno. Forai buvo |>er 
3 šeštadienių vakarus ir per vi
sus tris vakarus skaitlingai 
žmonės atsilankė ir aukų sune- v — se.

Teipgi turime puikiai išla
vintą chorą po vadovyste var
gonininkės p-lės Marijonos Mi
trai i ulės, kuri daug pasidarba
vo laike fėrų pardavinėjant ti- 
kietus. Dabar chorus nenulci- 
džia rankų, ale dirba, krata pa
rapijos labui. Rengia balių ir 
koncertą vasario 13 <1. Lietuvių 
Vytauto pašelpinio kliubo sve
tainėje Fourih and l’plandSts. 
V<*rb. vargųniniųkė p-lė M. Mit- 
ruliutė ir -visi choro nariai de
da visas pastangas ką<l užganė
dinti atsilankiusią publiką ir 

i teipgi kviečia atsilankyti iš a- 
pieiinkės lietuvius ant tokon 
cerio. Bus dainuojama lietu
viškos tautiškos dainos. Dai
liuos mergaičių ir berniukų 
choras ir suaugusių choras.

-1/ Parapijos narys
~ \

* <, .. l

GRAND ItAPIDS, MICH. ^aunaKtyje, , 
vai. Altoriai 

Atitaisymas gražiomis gyv
Patėmijau “Darb.” num. 135 šių tarnautoji 

tilpusią žinutę iš Grand Ra- padarė didelį 
pids, Mich. Pasirašę koki tai ra i išmokinti 
Susipratę Parapijonys. Susi- laike šv. miši 
pratę Parapijonys sako, būk gusiųjų ir ma 
kun. Deksnis gerokai čia suai šiai pagiedok 
rišinęs lietuvius. Netiesa. Mes kai. Visiems 
žinome gerai, kad kun. l^s- patiko. Klel 
nis nebuvo airišis ir nemo^jo varg. E. Šlap 
airių kalbos. Pamaldų airių didelį pasklar 
kalba nebuvot Taigi, susipra- ir tautai. Lil 
tę parapijonys, jums turbūt visas mišias j 
sunku atskirti lotynų kalbą credo. Avė M 
nuo airių arba ang.lų nuo airių, vienai nedėk 
Susipratę Parapijonys sako, atskiras miši; 
būk kun. IJpkus pabaigs airi mot mūsų cho 
šinti visus lietuvius. Neteisybė. • spūdį. Gąrlx" 
Eikit pažiūrėkit šiandien į į ha | gali ger? 
kun. Lipkaus darbus. J i < ei'm ] Vakarėliai 
kožną dieną į mokyklą ii- moki ’ vatgorimnko 
na lietuviškos dvasios vaiku 
čius. Jis kaipo lietuvis nieką 
dos neatsisakys nuo savo tau
tos. Susipratę Parapijonys sa
ko, būk kun. Lipkus būdamas 
Sagina.w, Mich. pri gatavo jo 40 
vaikučių prie ŠŠ. komunijos ai
rių kalba. Klystat, Susipratę 
Parapijonys. Ne airių kalba, 
bet anglų. Driko? Dėlto, kad 
bnbo ne vien lietuvių-vaikučiai, 
bet visų katalikiškų tautų. Ten 
maišyta parapija;

Susipratę Parapijonys tei-x 
raujasi kokiam tikslui suvar
tojo pinigus nuo Mot<«rų Sąjun
gos vakarienes. Norite sužino
ti tai pasiteiraukite pas Mote-

-------------- G\ 
„PUolt >a AnįeHleoa VriiyrĮ- 

N<q>i<iBU t«a-------------------- kelione į

LIETUVĄ
tik tm.n Ir krąttet.

N0RW00P, MASS.
Žis-tas

Linksma man skaityti “Dar
bininke” kaip kitos“kbloflijcs' 
aprašo apie savo darbininkų 
veikimus ir gyvavimus. Taigi 
dabar aš duosiu kitoms koloni
joms progą paskaityti kas de
dasi mūsų miestelio lietuviij 
tarpe. Apie 15 metų atgal Nor-. 
woode tiktai radosi keletą lie- 
tuviškij stubų, kurias daugiau 
šia turėjo fafmeriai. Taipgi 
buvo dideli tušti laukai ir nie
kas nemanė, kad Nonvoodas iš
sikels į tokį puikų miestelį kaip 
kad dabar randasi. Nonvoodas 
dabar yra vienas iš Naujos 
Anglijos gražiausių miestelių. 
Stubos čionais randasi su nau
jausiais įtaisymais, gatvės pla
čios. Bostono didžiausi lai
kraščiai skelbė,rkad Nonvoodo 
stubos 98 nuoš. apšviestos elek
triką. Tai yra didesnis nuo
šimtis kaip bile kuriąrn kitam 
mieste Naujojoj Anglijoje. O 
kas link biznierių tai Norwoedč 
randasi visokių: grosernių,dra
bužių, bekernių, čeverykų ir 

‘sahkži^r^užkaHbrių krautasšr 
kurios daugiausia valdomos 
lietuvių katalikų.

Kitais dalykais Nonvoodas 
stovi lygiai arba geriau kaip 
.kitos kolonijos. Bet vienas iŠ 
Noi;woodo pažeminimų yra 
Nonvoodo senberniai. Jų čio
nais netrūksta. Jų randasi 
pulkai, rėkauja, su rankom kes- 
nojasi ir raminsi tokių, kurie 
laukia pabaigos pasaulio. Kas 
nori gerą darbą atlikti, tai ge
resnio nepadarys čia, jei sen
bernius apvezdins. Lazda

Prihūna laikais keletas mai- 
nįeriij ir greitai gauna darbus, 
bet tingi dirbt už $3.00 ar $4.00 
ant dienos po 8 ar 81 vai. To
dėl vėl keliauja atgal į Slie- 
nandoah ar Scranton ir laukia 
galo streiko. Bet yra tokių, ką 
čion apsigyveno ir šiandien tu , 
ri no gerą namą. Vaikai turi 
tfTTollslą ir gerus durims, ko 
muluose nėra. Ypač- j<umm' 
mMi'i tai čion yra darbų ir u - 
darbiai gana geri. Vietoje, ką 
lietuviai susikimšo tūnotų apie 
mainas, tai verčiau apsigyven
tų miestuose, kaip tai. Utica, 
Syraeuse, Rochester, Buffalo, 
kur yra dirbtuvių pilna, dar
bai neblogi, uždarbiai geri, 
streikų negirdėt, nelaimingi at
sitikimai retenybė; ypač tėvai 
su šeimynom tai padarytų gerą 
žingsnį dėl savo vaikų ateities, 
kad apleistų mainas ir apsigy
ventų vienam iš paminėtų mie
stų. Pas mus Rochestryje yra 
jaunuomenės ką uždirba savai
tėj po $20.00 iki $30.00. Tiek 
uždirba vaikinas ar mergina 18 * • -Xar 19 metų. Raskite tų Malin- 

?r*nojui ar Shenandoah.
Parapijos-xe£h<^L Šia geroje 

tvarkoje. Šįmet čion pastatytą 
liauja klebonija, kuri yra tikras 
papuošimas Hudson Avė., kur 
daugiausia lietuviai ansigyve. 
nę; kaštavo apie $27.000, bet y 
ra.gražus didelis puikiii plytų 
namas. Žiema šįmet gan pui
ki, mažai šala ir snieiro taip 
kaip nėr. Vyturys

,LAWRENOE, MASS

i Belaukiant

Gruo<lžio 31 d. šv/Pranciš- ' 
kaus bažnytinėj svetainėj susL|s

CAMBRIDGE, MASS.
Graži 1926 m. pradžia

Tuoj i>o Naujų Metų sekma
dienyje 3. I. Cambridge liet. 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Hvč. 
par. svetainėje 7:30 vakare į- 
vyko liūtingas, kurį gražia ir 
turininga prakalba atidarė vi
sų gerbiamas vietos klebonas 
kun. Pr. Juškaitis. Jis aiškiai 
išdėstė reikalą rašytis į Kauno 
Šv. Kazim. Dr-jos narius, kad 
gavus gerų knygų, ar užsakyti 
sąv.o giminėm Lietuvoje lei
džiamų laikraščių. Gavęs žo
dį. kaip šv. Kaz. Dr-jos įgalio
tinis, išdėsčiau tas sąlygas, ku
riomis įsirašoma į Dr-jos na
rius ir tą naudą ir malones,-ku-

ros širdies tėveliai supratę ri 
kalingiAną ir naudą to vaka 
suteikė savo vaikeliams aol 
pagal savo' išgalės.

Taipgi ir iš rėmėjų pusės J 
nas Trakšęlis kaipo rėmėju 
kuopos pirmininkas ir to va£ 
ro renginio komitetas taipjl 
dėjo visad pastaagas, kad kog 
riausia prisirengus ir kodą 
giausia pelno padarius. Iki; 
sai kreipės į biznierius. MSM 
tų gėrimų.aukavo Petia&dK 
dys ir Albinas Gaigalas, 
gomų daiktų V. Lenkevicin| 
A. Kilikevičius. ,^3

Kada prisiartino laiką*.ja 
gimo vakaro, t«i prisbaf 

Į daug publikos, net ir iš €ln 
i iros atsilankė svečių. X Tfcg 
i sėlis buvo vylėjas to 
>Jis pi'i-statė kalbėtojus 
cagus pribuvusius sve$*|^ 
Feliksą Pęžą ir jo sūnąjĮMi 
Po prakalbų sekė va»55iB»./J 
šių laike skambiau piane 
nes p-lės Veronika
Ona Simaaauskaitė ir EfaČM 
Laučaitė. r Po to giedcįjM 
cbicagietės paneles 
gaitė ir jute JekubatiBM| 
Taigi jos yisos taleutitMi.M 
gabumu muzikoj 
publiką. Taipgi buvo 
giaū pamargimmų 
mokyklos ^vaikeliai. ; 

Įeigų bivo $163.00," 
$17.00,jaįno liko $14&<£k3 

Sniego matėme pirmu kartu l^vannKvŪtak kttfl 
i * į r . ' >■Ii r ji

• * S j >
i. - t -fi J ....... k,...



■V •saulutei
šypsą, ir maloniais spindu
liais glostydama baltą snie
gelį lydėjo katalikus žnionc- 

i liūs i bažnvčia ant šv. mišių.1 • *
. _ . .Rodos gamta atvėrė savu'to,
P^ni(l°tas keleivi- turto — sveikatos iždinę ii 'skruzdėlių gūžta, be jokios 

gvą, tyrąOrą, tar-' pagarbos kito žmogaus, tai 
l sma

iliną kitam piktą padaręs, ir 
Bet, deja, So. Boston’as miklina, geriau sakant prak 

i

GYVENIMAS, TOKIA 
IR MIRTIS

itą pėtnyčią, sausio

šypsojant auksine kas',gal i bijoti jei jis žino, 
,kad žmogus paėjęs apie pen- 
jkiasdešinit žingsnių jo Besi
vys ir iškalno apsižvalgęs, 

įmatė, kad policijos nesima- 
'4 ‘, o sąžine, kaip piktų

Bankas, pulruimininkas Juo- ]en^
. Buvo palai- fum ragino: eikit i orą. k ve 'toks sutvėrimas .jaučia 

otas sudeginimu krematori- puokit, būkite sveiki.

.-H

«į.____________

rinkta tuoj debatotfiąi ir jų Raitysi ‘
P° Tara laikas neis ik (lyl;<[.

y
»

“P(/rinwūiįa/7
M ? M- -J 7

DEBATŲ RATĖMO SUĖf-
RINKIKASų J

e* * * *

se vėl ivvks Hiatai. Tema 
bus: “Kokie-^dkiai jaunimui 
tinkamesni, Moderniški ar 
senoviški. Dvi Jaunos čia au- 
glisios paneles. Įrodinės kad 
senoviški sukuti tinkamesni 
negu moderniški. Du vaiki 
na i ateiviai vt>rpfiro<h’s, kad 
moderniški, ųlįaip • ‘‘Charls- 

<ton” ir k. šokiai yra geresni 
(negu senoviški^'

Po debatų bus ir publikos 
diskusijos. Indoniaujantie- 
ji kviečiamą atsilankyti. Po

vedėjai — pirm, ir rast, 
debatų turėti Ratelio kitą su
sirinkimą dėl aptarimo būdu 
kaip šio ratelio veikimą pra
plėsti. ' Sekančiame susirin
kimo,. L y. sausio 14 ‘ d. bus 
renkama ir nauja valdyba vi
siems metams. Visi ratelio 
nariai privalo tame susirin
kime daivvauti.

f 
.. • * •« *

Vyčių Dt'bafų RatelissaVo 
susirinkimą turėjo sausio 7 
<L, Vyčių kanibariuoses Na
riai,. non\,dtdžjuinoj -čia au
gę, gvA-ąi. ii-. ri uita i .svarst ė 
ratelio mkalu^. r ■ (■'

Perskaityta naujai paga
minti šiam rateluii įstatai, 
kurie po apsvarstymui, pri
imta.' Nutarta tuoj pradėti 
debatus. Aps va rstv ta nema
žai debatams temų. Sekan
tiems debatams h*ma parink
ta apie moderniškų ir seno
viškų šokių’t inkamumą.'lš-

< n ‘. T*k SMBeedon-i
- UKTUVIS DAjm8TA8

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

435 Broadwsyt South Bortas 
OfUo vaiandodt 

a«t> 9 Iki 12:00 ryt® ir na® 1^9 
iki S lt nuo 6.-oaikl 8 v*L vakare. 
Ofisas uždaryta* rabato* vakarai* 
ir Dedėklieniais, taip-gl seredntnls 
nuo 12 dieną uždarytas.

)

.1.

I

vai-

oj. Lydėjo pusėtinas Bos-
Onytėtono lietuvių laisvamanių negali ramiai gamtūžės dova 

rys. Krematorijoj papry- Įna naudotis. Nors sniegas ir 
‘.‘Keleivio ’ redaktorius pridengė gatvių dulkes ir 

^helsonas. Patvirtino, kad mėšlą, bet negalėjo prideng- 
eve tiesą, dūšios nesą, am- (įį gyvojo mėšlo, tai valkatų 

nojo gyvenimo nesą, kad __cnii/n ». ’•
žmogus tol laimingas kol gy- ‘ 
vena. Bet paskui pasakė, 
kad mirusiam draugui esą 

ęriau, negu gyviesiems, 
es jis dabar neturįs rūpes-

Mų, nereikėsią jam sirgti, 
kęsti karštį, šaltį. Išeina, 
kad nei patys laisvamaniai 
Saežino ar geriau gvventi ar 

nuirti.
Velionies brolis Jonas mi-

[^ęfjdar prieš Kalėdas. Mirė 
įkdieijos nuovadoj, pasodin
ąs ten už girtybę. .1 š pol i c i -.

Juozui buvo pranešta, I 
kad jo brolis Jonas mirė. Tai 
Įųozas neapsiėmė jo laidoti.

^Dai pagal taisykles lavonas 
a išbūti nelaidotas 90 die-

Jei niekas neatsišauks,
^ąi miestas palaidos.

Tai mat kokia brolybė tarp 
yamanių.

^-Kadangi velionis Juozas 
reviškis gavęs žinią apie ( 

mirtį nopasirūpiift) jo * 
dpti ir kadangi netru- i 
x> to mirė, tai So. Bos - ■ 
eįai turi pikto juoko.

e, kad Jonas Grcviškis 
te iš ano svieto šipkar 

savo broliui socijalistui 
tozui už jo nesirūpinimą j; 

doti ir tas turėjo no 
nenoroms pas jį vykti.

Tai mat kaip socijalista: 
vamaniai elgiasi. Brolis 

olio i ^nori aprūpinti. Ki- 
sąyo vienminčio teip-gi ne- 
ąrejo aprūpinti, nes jis bu- 

‘o biednas. viską pragėręs.

tikuoja bedieviško auklėjimo 
dvasią ant rainių žmonių nu
garą.

Gėda visai sistemai, kad viskam įvyko to ratelio susi- 
persunkta materializmo dva- rinkimas, 

tšia trukdo morali dorų žmo
nių norą auklėti jaunuomenę 
pritaikant prie jaunų širdžių 
Dievo ir artimo meilę.

Jei vaikai būtu auklėjami 
Dievo baimėje, tai sniegas 

Nėra jokios drausmės. South Bostonui būt palaima,

— vaikų.
Žmonėms beeinant iš baž

nyčios, jau spėjo išlysti iš se
nų aplūžusiu namų ir išsiri
kiavę ant kampų mėto Į žmo
nes kamuolius iš šlapio snie
go.
Policija nevisuornet stovi ir o ne baime boinų pereit gat - 
neišleidžia aštrių perspėji
mų, tai vaikėzai 
tvarkdariais, na ir 
sniegu praeivius, kad 
žmonių kupros braška 
bomų sniegini ii kuliai.

I Dėl ko taip yra t O tai 
šiai bedieviško mokyklų auk 
Įėjimo. Ir tikrai, ko-gi vai-

jaučiasi 
tvarko 

net 
Hilo

ve.
Kas turit galę, pasirūpin

kit tvarka!
Snieyu a pi; nitas

DEBATUOS ŠOKIŲ KLAU
SIMU

Ketverge, gruodžio 14 d. 
7:45 vai. Vyčiu kambariuo-

MAISTAS, KURĮ JŪSŲ 
VAIKAI VISUOMET 

TURI GAUTI

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atllkinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina. Šitose skiltyse kbs savaitę tilps straipsneliai k.u- 

•ie bus indomųs kožnai Lietuvei šcimlniskei.

PAKEITĖ SUMANYMĄ
Dar prie majoro Curley 

buvo sumanyta So. Bostono 
pastatyti naujas maudynes 

. už $380,000. Nau.jasai ma
joras Nichols atmainė aną 
nutarimą.

REIKALINGA
APYSENĖ Moteris prie vaikų. Vie
nas eina Į mokyklą, o antras 4 meni 
bitua uatnie. Baltinių skalbt nereikės. 
Prašome atsiilenti tuojaus i ''•Darbiniu 
ko" Kiliu.. :><>*> Broaihvay. So. Boston. 
Mass. t S. 12-151

I
TEL. So. Boston 0506— W. /

LIETUVYS DANTISTAS |

A. L. KAPOČIUS i
251 Broadway, So. Boston 'J

(“Keleivio” name) !
Ofiso Valandos: nįo9 iki 12, nso t 
1:86 M 6 Ir nuo 6 rSŽPfkf 9 vakarei '.f
Seredomis nuo 9 iki 12 vat dienų) į
Subatomls nuo 9 iki 6 va k. Ned4 J 
įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti' 5

S»X36X3CXXX3£XXX3CX3SX3CX36X3CMa»

Atvykus jūsų vaikams į pasaulį, pirmuoju mais
tu jūs davėte pieną. Pieną valgė kasdieną. Todėl 
ir dabar nieko geresnio nėra, kaip duoti tą pati 
maistąr Standard ąr Chailenge Kondensuotas 
pienasjyra tik grynas pienas ir cukrus, o suteiks 
jūsų K^įkajns tą sotumą, kuris jiems reikalingas. 
Daktarai patyrė, kad kondensuotas pifetiris yra 
brangus maistas subudavojimui vaikų sveikatos

PARSIDUODA FARMA
•ir 14 mailių nuo Bostono. Suside

danti iš xū akrų žemės. .Jaunas soilnas. 
11 kambarių šluba. .) karvės. 1 imlius, 

-irkliai. yra \ištii. kiaulių, visokių 
šarmos mašinų. Parsiduoda labai pi 
-.iai. su mažu inešimu S2<MM) ar ši.'hhi. 
Aš galiu sumainyti ant stulios Bostone 
ar apylinkėj atba ant krautuvės. Ne 
praleiskite šią progą, bei platesnių ži 
nių kreipkitės pas: X. J. KCPSTIS. 
„M \Vest P.roadviuį.v. Sotu Ii Boston. 
Mass. Tel. S. B. arba šaukite Kast 
Bi ldgevvater 172 Iting 11 <S.—]!•>

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GR0SERNĖ

geroj vietoj, tarpe lietuvių. Parsiduoda 
nebrangiai. Priežastis pardavimo—va
žiuoju Lietuvon o kita, vienam paršun
ku dirbti. Platesnių informacijų gail
ina reikalauti per laiški) arba ypariš- 
kai: K. TAMOaAVSKAS. 204 Jei fer
miu St., Nevvark. N. J.

T®L So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
GoUsm KMfkožMM ir lietnviikai 

onao I-llahdos: Rytais iki 9 vaL
Po pietų nuo 1—t 
Vakarais nuo6—0 

6M B. Broadway, 8o. Boston

— jį
| Naujas Lietuvis Dentistas 1

!dr. st. a. galvariski
(GALINA USKAS)

| 520 F, Broadway, 9. Boston
g Ofisus atdarus nito 9 vai. ryto iki
B 12 vai ir nuo 1 :30 vai. po pietų 
§ iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9
J vai. rak. Šventą dieną pagal eusl- 
g tarimą. Tėl. S. Boston 2300

įimu nesirūpino. (Ji kai 
as laisvamanis biznio- 

ĮUS mirė, tai atsirado pas 
amamus noras pade- 
struoti. Lydint važiavo 

pie 30 4itomobilių ir Mi- 
elsonas papryčino. O tam 

am žmogeliui neparūpi- 
įpf.Įaidojimo, nors sudegi - 

tas laidojimas pigiai 
a.* .r

Savaitę ankščiau kitas ke- 
fcivininkas negarbingai bdi- 
fe saVo dienas. Buvo taip, 
■as Semutę ant Silver St. 
ihvo 'kūčių vakare laisvos 

os, kurios baigėsi krau- 
Ppraliejimu. Pranas Pira- 
Bus ir P. Mikėnas atsidūrė 

inėn. Piravičiris išven- 
fctoakomybės, nes jis ligo- 

ta€j mirė ir užpereitą pane- 
Įį •palaidotas. Mikėnas dar 

ir laukia jį atsako-

Viską žinantis

ŠĖLSTA

PIGIAI PARSIDUODA 
puĮkųSnkA kand.uuių namas, vtsi itnpiįu- 
vemew.'r>'4r-5n»^»>k»sr%s5MįtaadaL'.2;v" “ 
Iiiture). gražiausioj vietoj. Prekė tik 
$10.<k*) už viską. A. IVAS. 361 \Vesi 
Broadvvay, So. Boston. Mass.

Duokite jiems tą pieną pudinguose, košelese, 

skystimuose, keiksuose ir pyragaičiuose. Jei 

mėgsta šokoladą ar koko, vartokit Standard ar 

ChaBenge Pieną. Tepkite ant duonos. Duoki

te kaijĮ jie mėgsta. Jei jpėgsti kava, vartok ta 
■4 '

pieną. Bus kitoks skonis.

Virimo Receptai
1 »:tt ž.cp <d:d>:ir gulima pirkti laimi 

i Pigiai ir Jos laikomą svarbiu niai-ta 
kiekvieno augimui ir sveikatai. )>aug>-- 
lis žinovų sutiko jog žmogus turi vtilgjl 
mažiausią dvejetą daržovių į dieną : vie
ną prirengtą 6 kitą imvirtoj formoj 
Visos daržovės reikia pilnai nuvalyti 
pirm '"naudojimo. Daržovės .vrn ska
nesnės jeigu kokis smetoninis sosąs 
prie jų duodama. Pabandykit apačioj 
telpanti receptą kada duosit daržoves.

BALTAS SUSAS M’IAISTYMI I 
DARŽOVIŲ

nuodelio eva]M>rated pieno 
šaukšto syiesto arba sviesto 
pavaduotojo, 
puoduko vandens 
šaukštuko miltų *
nedtipilnis šaukštukas druskos, 
dikč-inl pipirų ulbu paprikos.

Sntarpink sviestą nmžoj sktirvndoj. i- 
inaišyk pipirus ir druską - u miltais ir 
maišyk: Iki susivienys, toliau nup kar
ščio. Paskui palengva įmaišyk pieno !r 
vandenio mišinį, gerinu naudojant vlis- 
linį plaktuvą kadangi gali skietėt pir
mesni dalykai pirm sudėjimo kitų. Pas- 
kutgĮai verda dešimts minutų iki pilimi 
jierknis. T»uok su šparngais. šnbalhomt 
ankštimis, daigais, žirniais arini bulvė
mis.

Virtuvės Reikaluose
Kuomet pili stiklinius indus pu vai

rių košelėmis.'padėk juos -mt kctnrlln- 
ko audeklo nugręžto šaltam vandeny 1. 
Nesuleisk vjų snsiglaust kad netruktu.

Valymux?llumino puodų ir skurvndų 
kurios/ffnjuodo ir nežlbn trink su ska
ruliu pamirkytu lemeno skystime. Pns- 
įcui nuplauk šiltu vandenin ir jie Išrū
dys kaip nauji.

Actas inpiltas j 
pnskaidrinn rtižavą 
klt sodą purpurinei

Pirm duodant vaisių mišinį gerti, du 
dėkit l>onkų ginger alaus.

Išsaugojimui ryžių kruopų nuo sutry
nimo maišyk jus su šakute verdant, 
vietoj su Šaukštu.

Pirm |dukant trintas bulves lindėk I 

jas šaukštuką kepamo panderlo. .Jis pa
darys košę lengva ir pusta.

Likusias daržoves reikia sunaudoti 
zupėms nrbą jutlofoms. Padėk, Jas :mt 
ledo iki reikės naudoti.

:,i
1 ’/.•
1

> 9, tai diena, kuriom 
is Dievulis pridengė 

rte—sniegu South ’ 
nešvarias gatves, 

rytojaus, sckjnadicnv,

«»-

iš :’4 a 11 ies.-s 
k ru k molu ir 
Vi«is žymė-.

RODYKLĖ No. 12*""
Namų Pasigelbėjimai

Suski Ilsių i’:ik;i:id'i užpildyk visus 
P'vmus i;- iruku-ias \ieias :,u beėėlini;: 
„'riteriu arba -.oru plyšių užpiidytojn.

Naujus blanke!us mnzgojant pirmu 
kartu reiika pamerkti per naktį šalta
me vandenyje. Tas prašalimi sierą 
naudojamą prie baltijimo. Paskui maz
gok drungnume vandenyje muilo put 
se. Išplauk gerai tyram vandenyj.

Išėmimui .iiiodylo žymių iš nudeki > 
užpilk :int plėttno sntiirpyto lajaus, p,-;. 
• kiti išmazgok .-uidekla ir pradings juo- 
ilvlo ir lajaus žymės.

Išėmimui vaisiu žymių 
užbarsi;, |< pl'tmą smulkiu 
palik kelioms valandoms, 
liks krakmolo ištrauktos.

Susiuvimui -plono* materijos kuri m- 
silraiikinėja pjmlėk plonų popjerį po |.i 
Ir siūk per tibi. Popieti) paskui galima 
nuplėšti.

Grožės Patarimai
šeimininkės- visada .stengiasi užlaiky

ti snvo rankas gražini po kožno darini, 
bet patirta kad diduma negerumo yra 
tame Įog negerų muilų naudoja prie 
mazgojimo drapanų ir bliudų. Stoiku 
mazgojimu i. naudojant minkštų, baltą 
iiiuilą. \ietii) iš muilo drtiožlių produk
tų rinkoje. •įauginu negu apsimokės. 
Jie yrtt lengvi prie odos ir n<*paliek:t 
stipraus muilu skonio ant rankų. Bile 
muilas, lėčiau, naudojamas tankiai hrie 
mazgojimo stoikų ir kitko, ištrauks 
daug natūraliu aliejaus iš odos, ir rnp 
kos liks sausos Ir šiurkščios.

DYKAI
'j'ati py<ln >ni 4< i Ge

lius Plėšinių, imu- 
nate brangių dova
nų. Pavyzdžiui, ga
lite gauti S šmotų 
setų peiliu virtu
vei, kokį matot ant 
pnvTHkslo už 250 
leilmlių. Tas setu* 
jums nekainuos nė 
cento. Viską. kų 
jus turite daryt y- 
rn taupyti kube
lius nuo Plėšinių. 
Atsilankykite j ar
čiausių d <» v a n u 
krautuvę ir apžiū
rėkite daugvlK* tnn 
išstatytų dovanų. 
Ten rasite ką nau
dingo jttsų 
matus.

plaujamų vandenį1 
arba žalių. Naudo- 
arba mėlyna i.

Ypatiška Sveikata
Kožnnm name turi ramtis keliolika 

žalių vaisių naudojimui ne tik valdy
mui, 1x4 Ir atsitikimo ilsios. 1 m iš pačių 
svarbiausių vaisių kakle '.urėtų rastis 
vrn tai oramlžlnl ir urapefniitni. Dno- 
■Innt ornndžj valgyt, geriau išspaustų 
jo sultĮ eilioti, nes -irnmlžlo vidaus ine- 
■leji.-r yra sunki virškinimui. Grnpefrni- 
tai paliko labai popnlinriškl -Įeito kn<’ 
vrn Inltnl maistingi ir tuo pat lengva- 
virškinami. Jeigu .<rnndžlo arba grąžte- 
fruito skystimų sumaišysi au blokeliu 
oųk raus, tns padės sumažini karšt] Iki 
'gydytojas ateis. Nėra gera maišyti pie
nų sykiu su irandžfo arba ęrnpcfruitb 
t kyšt Imu.

Taupyk Leibelius
Dėl Brangių Dovanų

Mūsą Boston’o Premiją Krautnv* Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket So. 
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES 
i

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Ekonomiškos šeimininkės naudoja Stnndnrd ir Chnllengr Pienų de| visi) 

jųjų virtuvės reikalų, nes apart, yctn tįsio pieno Ir cukraus, V* tųnpo k-lba- 
liys ir gauua vartįjogaa premija.',.

FALE RIVER, MASS.
14—3r<l Stn-et. arti Re»)f<>r<) St. 

NE\V liAVEN. CoNN.
KC» Temple Strvel, arti Crotvn Stroet 

BRIDGEPORT. CONN.
1<*5 Contrn-MM street, arti Mala Htrret 

PROVIDENČE. R. I. ’
49 Aborn Stroet. arti VVashlngton St.

NAUJA PROGA
So. Bostono jau orsnnizno.iasi gruin- 
žmonių kurie imtys būdavus naujas siti 
ims sau gyventi. Vieta jau aprinkta, la 
bai graži ir patogi pačiame f.'ity l’oinie, 
Budavojant keletą stubų sykiu bus ga
lima daug piginu ir gerinu pubudavoii. 
Stulios ims po dvi šeimynas su visais 
vėlinusiais įtaisymais ir labai gražios 
ąrkitekturos. Planus ir kitas informaci
jas galima gauti pas: VINCENT B. 
AMBROSE t Ambrazaitis). 425 Broad- 
vvay. Tel. S. Boston 1607. (S. 5-12-10)

KUOPŲ DŪMEI
Buvusiame seime, kuomet T- 

b. K. S. 2 ra kuopą gavo dovaną 
vėliavų, visų atstovų ūpas paki
lo. Todėl aišku yra. jog organi
zacijos egzistavimas reikalauja 
reikalauja turėti nors pigių savo 
vėliavų ir ženklus (kokardas), 
kurios butų vartojamos tinkamo
se apeigose. Guzikučiai (ženkle
liai) savo laikų jau atgyveno ir 
ant jų atidos nekreipiama.

Organizacijos ženklas turi Imt 
vartojamas tik atatinkamam lai-

Dėl Jūsų patarnavimo mos tu
rime priruošę LDKS. Kuopoms 
puikius sanipellus. Reikalaukit.

M. A. NORKŪNAS
16 ricasant St„ Lawreoce, Mass.

TRUMPI
SKA1TYMELIAI

KNYGA 
telpa daigiai kaip 

100 trapų paaakaiSą 
150 pual. 45 centai

DAGININKAS 
iJ.Mt

DAKTARAS J. LANDŽIOS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kronlškas užstsenB- 
jusias Ilgas vyrų, moterų ir vaikų, 
jiagal vėliausius metodus, kaip tat: 
ultra-violetiuiats spinduliais, livrą rtz 
žiburiu, thermo therepa. ir kitais 
elektro medikališkais budais. Egza
minuoju kraujų, šlapumų, ir spiaų- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
ktu X-Ray paveikslus. Teipgl ra- 
teikin patarimus laiškais.

Ofi»o valandom
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BROADWAY 
South Boston, Mass 

(Antres lubos)
Telefonas-------------------------S. B. 4000

Rezidencijos Teiepltona* : 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-YV 

& BARUSEVIČIUS
UMBVinaa Gnbortas, bateaaraoto 
Jm, Real Katate tr PuMie Notare*. 

258 W. Broadwąy 
stodg "Mkss. 
DoTcheeter Avenoe

H. N. S. STONE
■ADUNm W. B

VALANDOS': Nto • ». ftl T ». nl.


