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[ĮLį VĮ8Ų«ŠALIŲ KATALIKAI 

į DARBININKAI VIENYKITĖS!

PREZIDENTAS NESIKIŠ 
ŠTREIKAN*

WASHINGTON. — Pre
zidentas Coolidge pareiškė, 
kad jis ir Washingtono val
džia negali. įsikišti Į anglia
kasių streiką. Tame reikale' 
nesą įstatymų, kuriais re
miantis galima įsikišti. Tai 
esąs Pennsylvanijos valsti
jos naminis reikalas. Be to 
1 Vnnsyl vau i j os legislat ū ra 
(seimas) susirinko speeija- 
liai tam, kad išrišus streiko 
klausimą. Toliau esą žino
ma, kad kietųjų anglių šiai 
žiemai esą užtektinai.

UŽDARYTAS KALĖJIMAN
ATLANTTC, Ga. — Jolm 

AV. Liygley, buvęs per 20 
metų kongresmanu dabar už
darytas tapo dviem metam 
kalėjinpn. Jis rastas kaltu 
daryme suolįalbio laužvti 
prohibicijo^ųstatymą. J is y- 
ra iš Keiifucky valstijos. Ka
da jis buvo jau apkaltintas 
prohibicijos laužyme, tai bu
vo kandidatu į kongresą. Tai 
žmonės to neatbojo ir išrin
ko. Bet teismui pasibaigus 
rastas kaltu ir išvažiavo ne į 
VVąšhingtoną į kongresą bet ''’l* . 1 A

SUDEGĖ GAZO KUBILAS
ROCKVILLE, €t. — (la

žo dirbtuvėj ištiko gaisras. 
Vienas kubilas tapo sunaiky- 
tas, I>et kitas pavyko išgelbė
ti. Nustolių už $35,000.

t

lt
SAUSIO 19 D., >920, A

KOOPERATYVĖS SĄJUNGOS ORGANAS

DIENIS, Nr.,6
-ą«A^-7

ANTRM1ENIAIS, IR 
PENKTADIENIAIS

KINI JOJ

s Iffi— H > i ti
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NELAIMĖ JAPONIJOJ
Japonijoj, kaip iš Kukuo

kit pranešama, ištiko kasvk- 
kloj sprogimas. Vietoj žuvo 
17 angliakasiu. 23 žmonės 
sužeisti.

IŠVIJO KOMUNISTUS
TORONTO, Ontario.—Te

legrafistu unija išmetė du 
nariu, kurie buvo komunis
tai. .Juos išmesti nutarė uni
jos valdyba. Tie komunistai 
varėsi už steigimą national 
union, o telegrafistu unija y- 
ra trade union. Valdyba pri
pažino, kad niekas negali 
būti unijos nariu, kas .jos i- 
statų nesilaiko.

GRIŪVA BOKŠTAS
Vokietijoj garsiosios Ke

pino katedros bokštas ėmė 
griūti. Miesto katedros bokš
tas ėmė griūti. Miesto arki- 
tektai pradėjo tyrinėti kate-, 
droš padėti. Esą taip, kad 
mažesnieji akmenys žemiau 
ima sprogti dėl didelio spau
dimo-iš viršaus. Dabar val
džios prašoma kad suteiktų 
ištekliaus išgelbėti katedrą

.y . y.. '■: >1111

NUSIŽUDĖ LIETUVIS
W. BROONFFELI), Mass. 

— Pereitą savaitę Karolis 
Petrašiūnas, lietuvis taime
ris, buvo užpultas banditu. 
Iš jo banditai atėmė $60. 
Banditai išeidami padegė .jo 
farmą. Iš to pasidarė nuos
toliu už $7,000. Petrašiūnas 
iš nusiminimo nusišovė.

Belgijos garsusis kardino
las Mercier po operacijos pil
nai negali atsitaisyti. Ir jau 
nėra vilties, kad atsitaisys. 
.Jis po truputi gali valgyti "i r 
gali pasėdėti; bet-daktarai 
sako, kad pasveikimo nega
lima tikėtis. Galas ateis, vie
nok. ne staiga, bet pamaži.

judėjimas. Jie savo būviui pagerinti organizuojasi 
tomis, streikuoja, čia parodo ma Kantono miest

■asidėjo ten ir modemiškas darbininkų 
unijas ir nepasiekę pagerinimų dery-

ištraukta.
šaulyje.

«? pa-

APDEGĖ ISTORIŠKAS 
NAMAS

QUEBE(\ Kanada. — Di
džiuliu istoriškas Frontenac 
Kotelis nukentėjo nuo gais
ro. Nuostolių už $2.000.000. 
Jame tada buvo 300 svečių. 
Visi išgelbėti. Daug dailės 
dalykų sugadinta. „ .

NELAIMĖ KASYKLOJ
FATRMONT. W. Va. — 

Vienoj kasykloj ištiko eks- 
pliozija ir užgriuvo 40 žmo
nių. Vietoj žuvo 19 žmonių, 
kiti 21 buvo išgelbėti. Po že
me jie išbuvo 18 valandų. 
Darbai kasykloj sulaikyti 
kol bus sutaisyta.

pasi- 
vietų 

j ėglis 

iš vi-

DAR YRA 75,00Q KAREIVIŲ
Vokietijoj dar yra 75.000 

ali.jantų kareivių. Vokietija 
reikalauja juos atsiimti. Kai 
Locarno sutartis buvo 
rašyta, tai iŠ kaikurių 
ai i jauti] okupacinės 
buvo ištrauktos, bet m*
su vietų. Dabar Vokietija, 
reikalauja visiško pasitrau
kimo. Sako, kad jei toji 
okupacinė kariuomenė ne
bus atšaukta, tai alijantai 
parodysiu savo žodžio nelai
kymą ir Vokietija tol Tautų 
Sąjungon nestosianti, kol 
alijantų okupacinė kariuo-

SUDEGINO P 
NUSIŠO

CHICAGO, Ilk
Kelnas sulaukęs 
žiaus, banke turėj* ► $4,000. 
Jausdamasą kad ją i nedaug 
beliko gyventi, jis

— Jolm
m. am-

iš baiiko 
išsiėmė visus pinigais iv pa
reikalavo. kad išdų >tų visus.
pinigus naujomiš- 
mis. Parsinešęsua 
degino, o paskui' 
sau rankų gyslas > 
perpjovė gerklę, 
šeiuką, kur sak 
n i gus sudeginę^ 
nebūtų besida

ešimkė- 
jas su - 
upiovė 
paskui 
iko ra- 

pi- 
kad>

VERČIAU MIRTI, NEGU 
SAUSU BŪTI

PERKFNSV1LLE, N. Y. 
— Frank Uughes, 53 m. am
žiaus, nusišovė. Jis išsigin
davo, o pati amžinai jam pri- 
klinosi. dėl to papročio. Žino 
gili tiek įsipyko pačios prie
kaištai, kad jis papildė sau- 
žudvste.v *-

VYKS Į KANADĄ
Ateinanti pavasari 

Anglijos šeimynų yra pasiry
žusias atvažiuoti apsigyven
ti ant farmų Kanadoj. Vasa
rą. birželio mėnesyje', yra pa
siruošusios 300 kiti] šeimynų 
atvvkti Kanadon ant farmn.

600

PAĖMĖ BAŽNYTINI 
ŠLIŪBĄ

Italijos premjeras diktato
rius Mussolini buvo vedęs ir 
ėmęs civilį šliūbą. Dabar jis 
paėmė bažnytinį šliūbą.

SUDEGĖ DIRBTUVĖ
GREENF1ELD, Mass: — 

Fš nežinomos priežasties su
degė vaiki] vežimėliu dirbtu
vė. Gaisras ištiko anksti ry
te. Dirbtuvė buvo pastatyta 
1857 m. Nuostolių gaisras 
padarė už $25,000.

1

SOl’THBRIDGE. Mass. 
Artlmr Brier, 46 m. amžiaus, 
nusišovė. .Jis buvo foreman 
vietos dirbtuvėj. Prieš dvi 
savaiti jo pati ir keturi vai
kai dingo ir nieko apie .juos 
negalėjo sužinoti. Tai iš nu
siminimo jis ir nusišovė.

NUŠOVĖ KETURIS 
BANDITUS

FLTNT, Mieli. — Keturi 
banditai apvogę banką norė
jo paliegti. ISet policija ir 
pašaliniai žmonės ėmė .juos 
vyti ir visi keturi, kaip štinės 
buvo nušauti.

Kuomet-banditai .buvo ban-

New Vorko miesto Tarv- 
Imjs komiteto susirinkimas 
pirmu kartu jo istorijoj ati
darytas su malda. Tą įneši
mą padarė komiteto pirmi- . 
įlinkas.

IŠEIVIŲ MOKYKLA

LONDON. — čionai tapo 
Įstengtas taip sakant išeiviu . 
universitetas. .Jame bus mo
koma apie progas Įvairiose 
šalyse, ypač Aust rali joj. Bus 
nurodoma Australijos gyve
nimo sąlygos. valdžios tei-

įkiami palengvinimai irt. t.

VOS NEUŽSIDEGĖ 
AUTOMOBILIUS

DROVIDENCE. R. T. — 
David Spirit važiavo auto- 
mobiliumi ir pajuto. kad jo 
automobilius prisipildo dū
mais. Pagalios tiek buvo dū
mu. kad jis pamanė, kad už
sidegė. Pašaukė gaisriniu-, 
kils. Tie apžiūrėję rado, kad 
žmogus važiavo užbrekiuotu 
automobiliu.

Dėl šitokio žmogaus pasi
elgimo laimėjo Dėdė Šamas. 
Popieriniai pinigai tai Dė
dės Šamo čekiai.

SUDEGĖ DAUG TABOKOS
POLA, Italija. — Didžiu 

is tabokos sandėlis .visiškai 
sudegė. Sandėlyje tabokos 
mvo už $l,000.0()().

LIBERALIZMAS ESĄS 
ŽUVĘS

RYMAS. — Anglijos vei
kėjas Sidney AVebb viename 

ka/l 
j n n 

• dienas. 
Anglijoj 
veikėjas

italų- laikraštyje laše. 
Anglijoj liberalizmas 
esąs atgyvenęs savo 
Liberali] partija 
buvo stipri. .Jos
Lloyd George buvo premjeru 
karo metu.

PENKIŲ METŲ PIKTA- 
DARĖ

ATLANTA, Ga.—Kathe- 
rine Labier, 5 m. amžiaus 
mergaitė, paėmus tėvą šau
tuvą. atstatė jį Į motiną ir 
paspaudė gaidį. Pasigirdo 
šūvis ir motina krito. Poli 
rija tyrinėja dalyką. Mote
ris ligoninėj dar gyva.

Kalkiniuose Amerikos uni
versitetuose studentai moko
mi orlai\ininkystės ir lokio 
j i’no.

MASKVOJ 2,225,000 GYVEN. 
TOJŲ

Maskvoj 1920 metais gy
ventojų buvo 1,617,700. Da
bar pastarasis gyventojų su
rašąs parodė, kad jų yra 2,-

DĖL ĖJIMO BAŽNYČION
KEYSER, W. Va. — 

Brooks Me( ’auley, 22 m. am ■ 
žiaus turėjo sužieduotinę 16 
m. amžiaus. Sužieduotine 
norėjo su juo eiti bažnyčion, 
>et tas atsisakė. Išėjo gin 

čas. kurs baigėsi tuo kad vai
dilas pasakė: “Aš bažnyčion 
lateksiu tik kaipo lavonas.” 
Tada .jis paėmė revolverį nu
šovė sužiedotinę ir po to save 
nušovė.

auKą mejo su reikalais žmo
gus. Banditai jį pašovė. 
Banditai banke tflrvo radę du 
banko darbininku. Juodu 
surišę ir užkimšo burnas ieš
kojo pinigu. Ix‘t negalėjo ras
ti. Tai su peiliu ėmė bady
ti vieną darbininką, kad tas 
pasakytų, kur pinigai. Bet 
tas nesakė. Pagalios jiems 
pavyko rasti i r su grobiu bč- 
go lauk, bet lauke buvo pa
sitikti švininiu lietum.

ai uos mokslo \

utie kas sekunda tie 
4J000.000 tom] savo svorio.
-------------------------- —« ■

LIETUVIS KANDIDATAS Į ' 
CITY C0UNCIL

NUTEISĖ KALĖJIMAN
NFAV BEDFORD, Mass 

— .Jolm .J. Cummings buvo 
pavogęs $15.000 ir pabėgęs Į 
Memphis, Tenn. Ten buvo 
sugautas ir sugrąžintas. Da
bar teisme prisipažino ir nu
teistas nuo 5 iki 7 metu kalė 
jiman.

metams jau įšėjo
jkSFuoj 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.

Kaina tik 25c. Galima siųsti pašto ženklais.

Užsakymus siųskite adresu:

--------------------------------------- \

TINGINIŲ NETURI BŪTI
Turino mieste buvo fašistų 

baltarankiu darbininku Fe
deracijos suvažiavimas. Su
važiavimas padavė sumany 
mą. kad parlamentas per
leisti] įstatymą, baudžiantį 
tinginius. Sako, kad Italiją 
sustiprės ne streikininkai, 
bet darbininkai, kurie difba 
turi duonos ir vaikus į ttio- 
kvkla leidžia.

' • v.
Rusijoj dantims lopyti vie

loj aukso vartojama alūną; 
mimas. Tas metąlas esąs 
daug pigesnis ir
ius. Alumimimo 
nžtvirlino Leningrado don- 
iišlikos akademija.

Kai Edisonas išrado elek- 
trikinę lempą, tai jis turėjo 
30 motu amžiaus.

Kanadietis Luke Cart- 
ledge su šunimis per <8 metus 
padarė 35.IMM) mailių. .Jis 
gaudo žvėris spąstais.

Vokietijoj iš eglės medžio 
išdirbama vilnos.

ir rtęprastes- 
fio vartojimą J

Maniloj, ant Filipinų salų. 
TKi/Mo VAldŽiu llždraudū liū
nams griežti džazinius šmo
telius.

,K|NIGO J.DA8HI0 
o, J MARŠRUTAS

Sausio 19 <1., .Jersey Citv. N. J 
Sausio 20 <1., Br’nlgoporl, Conn 
Sausio 21 d.. New Havcn. Conn 
Sausio 22 d., Ansonia. Conn.
Sausio 24 d.. 2 vai. p. p. Lindon 

N. -I.
Saus i n 24—dr.—r-r30 vwl8—vak., 

Elizabotli. y.
Fed. Sekretorijat&s

čia parodomas Japonijos 
princas Saionji. Jis yra vienas 
seniausių ir vienas labiausia 
godojamų Japonijos "diplomą- 
tų.

KETURIOLIKA ŽMONIŲ 
SUŽEISTA

Roslindale, Bostono prie
miestyje. pereitą subatą po 
pietų “pasibaidė” strvtkaris 
ir motormonas jo negalėjo 
sulaikyti. Baisiu smarkumu 
atsimušė, i kitą strytkari. 
Vietoj žuvo patts motorma- 
nas. 14 žmonių sužeista, du 
mirtinai sužeisti. Kiti visi 
pasažieriai abiejuose str.yt- 
kariuose buvo labai sutrenk 
ti ir labai pergązdinti.

So. Bostone šeštame War- 
de kovo 9 d. bus rinkimai į 
Citv Coįv-icil. Reikės išrink
ti į vietą pereitą ruddiiį iš
rinkto eoimcilmano. kurs Mi
rė. Dabar tai p daugelio kan- ’ 
didati] yra ir lietuvis T)r; 
Landžius, .lis tarp ameriko
nu žinomas ir dokumentąliai 
vadinasi Dr. .Josepli C. Sey- 
nioiir. .Jį indorsavd 1,000 
piliečiu ir jau angliškuose 
laikraščiuose žinia praskam
bėjo apie jo kandidatūrą. Jis ’.. 
turi geru šansu laimėti. .Jis 
turi visu lietuviu sroviu pa
ramą. Turi ir svetimtaučių 
rėmėju.

D r. bandžiaus kandidatu- • 
ra yra pirmutinis Bostone 
lietuviu pasirodymas politi
koj ir vilimės bus sėkmingas 
.žingsnis. -

Lietuvių Katalikų Veikėjų Domėit'**
‘ ‘ Darbininkui ’ ’ reikalingi agentai. Prašome lietuviais ap

gyventų kolonijų kataliku veikėjų atsiliepti ir stoti į katalikų f 
spaudos platintojų eiles prisidėdami prie palaikymo lietuvys-v 
tės, doros principų ir Kristaus idealo. Mes katalikai jau įsi- . 
leidome per giliai į letargini apsnūdimą ir pamiršome kad tu
rime savo spaudą. Nustojome agitavę, o priešam tik to ir reL’;A 
kia. Jie džiaugiasi ir ne vieną pagauna į savo bučį. Kokia g? *•» 
mums nauda? O tai tokia, kad netenkam bažnyčiai ištiktaų*' f 
vaikų, tauta netenka rėmėjų, spauda netenka skaitytojų ?I 
pagelba bedievystės žūstame Tautai ir Bažnyčiai. ,

Dabar dar laikas subrusti patapti “Darbininko” nuolati- r 
niais agentais, skleisti po namus katalikų dvasioj tėidžiažaą 
spaudą ir tuo atliksite neprastesnę misiją už tikrus misijonie- 
rius. • ■ L*

Į darbą broliai ir sesės lietuviai katalikai! šalin apatija!

------------------“DARBININKO’' ADMINISTRACIJA“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.
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uodą — “divotšą.”

lyrukdairtSdtnūš rtrke pypkę
' • ■' ę—T-

mais —Vdivorsas;

k^jžko sifpykęs su nebejauna

JJetoli Utenos.. (3^ klm.) 
prie siaurojo geĮžkeliųko v- 

kaūną^ Antakalniaį. Tam 
ime gyveno senas ūkinin- 
š P. į o gyvenimas buvo 
pavyzdingas: su antrąja 

savo žmona gyveno persiskv- 
ręs< o su dviem sūnais nuo 
*fftt*mbstoš žmonos labai nesu- 

irors gyveno kaitų. 
TspaŽiiities niekuomet nėida- 
tvo. Žemes turėjo ne mažai, 

gyvena neturtingai. Ka 
Jbaimėgo bylinę|is, po teig
imus tąsytis; ir su daugi kuo 
.pykosi. Šį rudenį'jis buvo 
ka^ko su'pykęs su nebejauna 

-moteriške savo kaiiĄyne ir;
giminaitė. Tą rnoteriŠkė sun
kiui susirgo^ į£adą jai buvo 
pakviestas kunigas sįl Šven
čiausiu, tai tas ūkininkas P.

j^Ųdęilgb tąčūpats P. staiga 
ir sunkiai susirgo. Jį nuve
žė <UtėUos,li£bhintm; kūr už 
ke^ jdierių . pasirodė visai 
silpna^. kaimynai, gimj- 
nČs fr.Įięt dtam pačiam kam- 
bąTjr'giilėjęs ligonis žydas 
kdiĘ ; - galėdami įkalbinėjo 
ja$C pasišaukti kunigą,' bet 
jįs<jdkĮu.būdu nesutiko. Tik 
smįui priminus, kad jo ne- 
ipis Idėbonas laidoti į kapus, 
sutiko. Tuojaųs sūnus išva- 
žiĄyĄ.par vežt i kuni gą. Įva
žiavęs klebonijos kįemąn pa- 
s^Mįe. arklį įrmčjdt štačihį‘vi
dun, bet nuėjo kaž ko prie 
syimo., kur jam eiti visai ne- 

•burt)*Įęikalo. Ten buvo pri
rištas klebono šuo. Jam pri - 
sietinus šuo šoko ir perkan- 

z dOrtuikii. Tuojau išbėgo kle- 
gyventoj ai ir pats

v užtruko apie valandą, ar, nū-

£
• <

'mirusi.
abar žmonės sako, kad 

Dievas parodė čia lyg stelmk- 
į lą: jis žadėjo sergančiai savo 

giminaitei įleisti šunį vietoj 
' kunigo, o dabar šunies dėliai 

į * Užtruko kunigas ir jam nete- 
r ko susitvarkvti su Dievu, 
į ^Jei į stebuklą čia ir ųetikū

S

Kr

E. *
f >

tai.faktas vis dėl to įsi
dėmėtinas.
AjKadangi sūnus vis dėlto 
btfvo pasakęs, kad tėvas išpa- 
žinįteą neidavo, tai. važiavo- 
p3!iš klebbrtas. Jis pravėręs 
djųris pažiūrėjo į lavoną ir 
pasakė: “Senei, senei, blo
gai gyvenai! Nežinia kaip 
yra su tavo vėle ir kūną tavo 
dabar nėra kur deda.” Kle
bonas pasakė, kad kūno i ka- 
pius priimti negali ir sugrįžo 
namo.

Lavoną parvežė kaiman iv

“7

% . j '. .’ 5 r ,

naį nukenti nuo Lenkų. Lįnk’- 
menų miestelį, lenkąips pa
ėmus, Linkmanų valsčius 
persikėlė į Galdutiškio dva
rą. Čia taip pat steigiamą 
naują parapija. Dvarą par

kai paskir- 
Linkmenų

veikia septynios 
mokyklos.

** 1 *J ’
— vienkomplekt-inės.

TKIZININKAI, Seinų ap.: 
Gruodžio 10 dieną broliai; 
Ažukai kūlė javus klojime. 
Jaunesnysis Jurgis, 1b metų, 
užlipo ant sijų, javų numes.- 
ti, bet paslido ir krito žemėn. 
Nulaužė abi rankas ir smar- ...... _
:kiai sužęidė galvą. Parvežk atpratę. Sfcatfo jaikrdščius, 
i. j x • t 1 »•-’ - ‘ v....tas gydytojas ligoni apžiūrė.- 
jo.'

Kiek vėliau kaime atsitiko 
vėl nelaimė: ūkininko Vait
kevičiaus, karvė pasiuto. 
Karvę dar spalių fiiėnesį ap
kandžiojo kažin, koks sveti
mas šuo. Apylinkėje yrą la
bai daug palaidų šunų.

VARNIAI, Telšių apskr. 
Vietos šaulių būrys susitvėrė 
vasarą-. Narių įsirašė daug, 

būrio valdybos veikimas 
dar kol kas silpnokas.

Gruodžio 13 dieną įvyko 
būrio narių , susirinkimas. 
Nutarta greitu laiku suruoš
ti vakarą su ^vaidinimais. Iš
rinktas būrio istorininkas. 
Netrukus manoma strigti 
Šauliu savišalpos sekcija.

> M i į ’
■ < 11 i i i

i J&IR.ŽAL , Gruodžio, JL&d.; 
vietos .kinematografo saloje 
MVo rDidį ’ Vilniau ėęhnes 

' 20 rnetij sukaktuviit minėji
mas. Įėjimas buvo nemoka
mas. Susirinkimą atidarė 
dr. Mikelėnas. . Gimnazijos' 
choras pagiedojo tautos him
ną. 1*0 to gimnazijos moky
tojas p. Nastopka. Didž. Vil
niaus Svirno dalyvis, papasa
kojo apie aplinkybei, kurio
mis teko susirinkti ir dirbti 
Didž. Vilniaus Seimui, Kal
bėjo dar keli kalbėtojai. Su
sirinkimui baigiantis, choras 
dar patlainavo “Mes be Vil
niaus. nenurimsim.” Žmo
nės skirstės didžiausiu • ūpo 
pakėlimu.

/

Įfr-■
p sįsdrii&ę keltas laisvamanių 
K norėjo palaidoti jį kaimo ka- 
k jmose, bet kiti kaimiečiai ne- 

lęidę: kaip tik tie duobę iš
kasa, tuojau kiti vėl užver 

B cia^ Tada laisvamaniai at- 
»/' nęse nuo klebęno laiškutį, 
f kurs Tašė sodUąiains, kad 

fe- leyįtų palaidoti mirusį ten, 
kur yra ladojami mirę iielaf- 

K minga mirtimi. - Bet tas laiš 
K kelią paveikė taip, kad kai- 
B. miežiai kaž kodėl jau nebosi- 

o ir leido palaidoti ta
vo kapliose, o Visai ne 

įįlur laidoja ripntftiuš nė- 
ąuįmga’ mirtimi.
Liūdna, kad Lietuvbję, ku

kli paprastai vadinama šven- 
/tąja, -tokių atsitikimų yra.

If *

F“ GALDl l'l^KlS. Lmk- 

?menų valsčiaus. Galdutiž- 
^ kiai randasi visai prie lenkų 
fšienbs, “todėl gyventojai' daz-*

1

odoma speci jakai budavojamas orlaivis lėkimui įl iaures žemgalį. Jis budavojiv 
mas HaUfroūk Heights, JT- J- Iš Ąlaskos ketina išlėkti kovoąrin. š. m.

susispietę į draugijas.. Yra 
prad. mokykla, kur mokos 
daug vaĮkų. Ūkininkai la
bai susirūpinę žemės ūkio ir 
gyvulininkystes kėlimu. Sa
vo kaime‘įsisteigė du kergi- 
mo’ punktus.

—------------/
SEREDŽIUS, Karino ap. 

Jau gan ilgoką laiką vietos 
žydai neturėjo rabino.; To? 
dėl miestely pakilo didelis 
aliarmas, kai gruodžio 12 
dieną į miestelį atvažiavo 
naujas rabinas. Žydai, pali
kę gešeftus, -subėgu į sinago
gą taip: syarbu į\ęvkį ap
svarstyti. Visi sinagogom 
nesųtįlpo, ■ todėl susispietė 
prie durti. Svarstant, aT pri
imti naują rabiną, pakilo be 
galo karšti ginčai., Beveik 
pu§ę žy4ų buvo prieš naujo
jo- rabino-priimtinitoią; <>a- 

■ į j i , i '■■■?■., b.-'*1'! ir.J'i -’e į

j r 1 »T--—y-rr-
matuodami dna, kad jis 19 
metų vertes prekyba ir tik 
joj nepasisekus, broliams 
padedant, pasidbrę rabinas. 
Besiginei j ant, pradėta kum- 
ščiuotis,. varyti, kai kuriuoą 
lauk iš sinagogos,* ne nesutin
kant eiti gotuoju,- 'ėmė mėty
ti j gatvės pfd Tanaus. 'Gat
vėje žydai kariavo lazclomis 
ir pįvtgąli|iis. Į peštynes 
buvo priversta įsikišti poli
cija ir įsikarščiavusius “ko- 
voiojus’-’atšaldyti šaltojoj.

JAKKBIŠKIS, Vabalnin
ko valsč-, Biržų apsk. Gruo
džio 10 d.-apfe-5 vai. vak. su
degė ūkininką p. Šukio klo
jimas, daržinė ir tvartas su 
lėliais smulkiais gyvuliais, 
Aranoųia, įęąd , gaisrąą . kilo 
doį linų brjikęjo Lekerausko

Amerik^į|gįį| j
Naktįęs metu ib 

damai t netyčia nusičiatĮd<|jai, 
biedna^ .žmogau, ant rytojaus 
žmona rjĮaduoda — “divoHa.” 
Ankifi’ryto'keld^niąsis iš Mvos 
penęrfeižą nėap^iairSSLA' '**iTk; y į" ti 
k tolėjai batu ir pažakbšnH'A,. 
na — jau -vėl įuri t^įivofsą. 
Pergreit į teatrų šųzhtona gat
ve ėjai — “divorsąs.” Nepa
sisveikinai su žingi^Įs: pažįsta- 
.... Is —^divorsas.'”'^ Pasisvei
kinai; ir užkalbinai —į ė‘divor- 
sas.Mf. 
nai.išširuošfi j šokius f 
voišąst 1. Neišrengei >• 
%'lW’

persmarkįai—' 
šįįioji mažai ‘ J-L 
“ Di torsas” 
‘ ‘ llivorsas ’ ’

>jos nariams, ypąč 
ifie nuo vasaros 1925 

per bume yra įsirašė į na
rius, kad knygos už. 1925, m. 
bus tudj Šiaiš ‘ įdėtais ' Visiems 
■pasiųstos iš Kauno. Įnygis 
ankščiau nebuvo siųstos, :dė? 

siems. į’dohiuš, pilnas Žinių ir In-
> > —• • '• . ,w.' *rr i j 4 i mukL 'jū \

nd Kalendorius su vfęį Št?
:D.r-jos narių sąrašų. ? ‘ \

Narių, kurie iki vasario’mėn . 
pabaigos nebus £ąvę 1925 nt. 
knygų, prašau, pra
nešti, nes esti atsitikimų, kad 
pasiųstos iš Kauno knygos kar
tais esti gtąžiiiatolos atgal,iietb 
buvo ir tokių atsitikimų, kad 
jos visai dingdavo. Negavu
siųjų atsiliepimai, delei knygų, 
bus patikrinti ir knygos pasiijš- 
tos;•. r ■ ;

Su pagarba, •*' ■ :
Kūn.St. £avilaais, 

Šv. Kasim; Dr-jos įgaliotinis 
Amerikoje. ' ■'•*

Antrašasc-41 Provideneę SL, 
WoFCėfcterpMaš&-1. • ' < j

—“■:•.r'-TT-.r
TIKRAS VAISTĄS

% T •’jf * r’ ‘

< - — pąktarę! As neišpasaky
tai kankinuosi galvos skaudėji
mų’ ’ •/

— Ręikią, ištekėti — ,tąi(ge- 
riausia priemonę.
' :— Tuomet 'gaivos skaudėji

mas pranyks? * ’
-- Ne pranyks, bet pereis.;, j 

vyro galva. . ' ' . ‘ ’. °r. . ‘ .• ■ ■ ... . ..... t :

< Delko-gi mes to “dūvorsj? 
hepaįngkmėrt Na, nrnicftė, mek 
ąu ja ų^LUffiąne viename kaime, 
jen ir ap^yedėrae. . Kartu VŽ- 
jūrin išplaukėm geresnes dąlė- 
Įis iėšįdti. Užjūry priklausė-' 
roe prie vienos opganizącijos. 
Labąigrąžinisygyvenome: vie-- .nebuvo išėjęs. į$,' spąjįdc 
nos pažiūros, vienos svajonės ir siems. įdomus, pilnas Žinių 
vienodos'nuomones visuose retr forindėijų ajMe Lirtuvąj-^-pa
kaluose. Turtu ir protu vienp- J *
di. Po astuonių ^hetų bendro 
sugvvenimd likimas lėmė mums 
persiskirti ir įvąįriose žąsyse 
pragyvenimui užsidirbinėti. 
Penkis metus nesimatėme, bet 
susirašinėjome. Dabar vėl susi
ėjome. Bet koks apsivylimas! 
Koks didelis, skirtumas ’ tarp 
:mūsų! Niekaip negaliu įtikti. 
Viską nupeikia. Už visą kriti
kuoja.

— “Tu ne taip miegi,, kaip 
kultūringi žmonės. Tu ne taip 
rėdais, kaip civilizuoti žmones. 
Tu neskaitai. Tu ne taip rašai. 
Tavo skribelė “nėštailiška.^ 
Tavo kelinės pęrsiauros. ,^a: 
vo batai perilgl..”'

Ir taip be galų: tu ne taip, 
pas tau ne taip... .

Kas su mano žiuohĄ pasida
rė? Galvojau, galvojau ir nu
tariau su savo draugu Džiovu 
pasitarti. Sutikęs jį klausiu:

— Argi tu per paskutinius 
penkis metus perėjai visą po
nišką kultūrą ir civilizaciją 
“over tliė top?”

— Kaip matai! — atsako, ir
sypsos. ; ,

— J eig.ū tai p, — sakau, — tai
biesas su tavimi! „Nėra ko šiep
ti. Pasiimk su savimi ir mano 
žmoną ir tegul ji manęs su savo 
“kulūra” ir “ėiviližacija” nei 
monkina,’7 ' ! ’ X.

t ,.

-'t n
'UJ-.rūi

’■ i
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IŠ MANO ATSIMINIMŲ
r • ■ .1 f.. •*</ M “’1 • 2

Nepagelbi^įu^av’p žmo-

ktoi į&iįūĮ’trt0- 
j ?—

“divprsas.” Bu- 
1 {Mivbrsas.” 

!ant >’ “divbr&r!?-’ 
net ir už tai, kaąl

> > i*; / /• ” ’ Ii- ■ »*dqi

PRANEŠIMAS
'? z' 1 ' ‘ ' : teari

' , i . • ■ -, . vidui
Iš k.aikurįų Šv.. Kaz. Prijos; ają,-' 

narių teko, nugirsti .nepatenki- sk$u 
nųno, kad už 192^. įmetus nesą $nni 
■gavę, iš Kauno .

A-laikau savopp.ręigą paai^inti

VELIUONA, Kauno-ap. 
Gruodžio 13 d. buvo vietos 
šauliu būrio visuotinas susi
rinkimas. Išrinkto liaująs 
būrio sekretorius V. Žin
džius ir sutverta šauliu-savi
šalpos sekcija, kurios vedė
jas yra p. K. Kirmonas. Sek- 
cijou Įsirašė labai daug bū
rio šauliu. Tai p pat susmu
kimas asignavo 80 litą naujų 
knygų būrio knygynui nu
pirkti.

»

PAKUONIS, Kauno ap. 
Vietas šaulių būrys Įsikūrė ' 
jau kibai senai. , Pradžioje 
būrys pasižyn^jo darbštumu 
ir uoliai dijiio yisose srityse. 
Paikutiniudji* laiku būrys 

dęS. Bet lie
jai įvykis visjfotinam bū- 

nartį; susi
.v - _ -

buvo kieirfusnūd^, Bet ne
beitai įvykis visjtotinąm bū
rio įtariu, susirikimui ir 
perrinkus valdyboj tikimasi 
vėl. atgaivint i senųjų laikų 
veikimas.

rA’ŠVENTTPIS; Kauno 
a | >sk r. Tai gana didelis kai 
maš. Ckinrnkai'paSHiirf,-šu-

. - (Tęsinys) •
IV. 1917 m. revoliucijos dienūs ’

Staigi, beveik netikėta, 1917 metų Rusijos re
voliuciją—padarė didelio įspūdžio ne tik;/rusams, 
kurių milžiniškoji valstybė pergyveno didžjausį kri- 
zį, bet ir mums lietuviams ji sukėlė daug naujų/sva- 
jonių, n^ujų vilčių ir pasiryžimų. Kuomet -telegrą- 
fu atskrido pirmutinės žinios iš Petrogradoąpie vato 
nuo sosto atsisakymą, naujosios valdžios sudarymą. 
—aš skubinau pilnas įspūdžių pas sayo teaugus ir 
prietelius p. p. Vinckius. Tai buvo tikro džiąųgs 
mo ir entuziazmo dienos! Tai buvo nematytų:džiaugs
mo ekstaze, kurių jxiigyveno taip trumpai-visi Ru
sijos piliečiai, bet kuri, inatyt, taip retai teatlan
ko atskiras tautas. Ir Rusijai gali prisįųįti laukti 
dešmtys ar ištisi šimtmečiai metų, kada išnaujo taip 
širdingai galės pradžiugti sodžiaus artojas.ir miesto 
buržujus; kasyklos darbininkai ir dirbtuvės sąvinjn- 
kas.. Tai buvo laikinas užbūrimas skaisčiųjų laisvės 
spindulių, kurk1 vėliau taip galingai parąudo nuo 
pralieto kraujo upelių. -

Gegužės pirmoji drena visur laisvai ir iškilmin
gai buvo apvaikščiojama. Skambėjo niarsrijetė, in
ternacionalas. Toli nuo Rusijos centrų Petrogrado 
ir Maskvos minios vis dar tebesidžiaugė revoliucijos 
svaiguliu, bet pačioje rusų sostinėje jau buvo vėl ne
ramu. .Jau garsusis Išmirtas buvo atvykęs iš Švei
carijos j>er Vokietiją užplombuotame vagone. Pa(i 
Lenino kelionė užploftibuotamo vagone, kurį sutiko 
Vokietija, Rusijos priešininkė, praleisti, — silkelė ne
maža įtarimo; “Apie balerinos Kšcsinškos fūmiis po' 
pirmosios gegužės 'manifestacijų žmonių buvo daug. 
—pažymi vienas Petrogrado laikraščių.—visi išsi
skirstę į kuopeles po kelis ir keliolika karštai ginči
josi, prirdoinė'jo. svarstė,—dnrbitiinkai, kareiviai, 
studentai; kursistėš. Kitur vienus oratorius įtiki- 
nėjo, kad reikia baigti karas,- urs nežinia kieno nau
dai jis yra 'vedamas.*, o kitrkai-ščiuojasr įrodinėda
mi, kad reikia įteflipti |5k.Jėgas pririš bbndrrrs 
laisvės priešininki*vvf>ki(*Prtfc’*' ir t. t. Leū'iho. šąli. 
n inkai nesnaudė-. ‘ Jie pafttą&i. iš lesalų-’ ir Atvirąjį 
vedė kovą prieš Kornnskid ęyriąusybę, į vairiais bū
dais pstaikąudarni minios wjnik' ' • ’ '

Lietuviai; 'suprantami valamios rindrtihą. ir-gi 
nesnaudė. Jsikūrtisi* laikinoji Tautos Taryba Petra
pily skubiai šaukė visos Rusijon lietuvių sūvažiavi- 
mą gegužės 27 <L tų-pačių 1917 arėtų. Mik. Harbi- 
nkčius, žjnia apie šaukiamąjį Lietuviu Sehūį Pefra- 
pily povėinvo. Noru hm'nnu* uitšaukę tfkdnfc i'ndnvių 
susirinkimą bažnytinėje įaleje. bet laiko bebuvo. rot 
dos, kokia jienkiolika dienų ir per tiek laiko-snnko-t 
ka buvo pasiekti I’ctriyiilis. Tik4š Čitos laivo delo! 
guotąs atstovu Seinian p. Motiejus Čapas. kurs Sci

I

n^ep.uvpAsnnkfa^ pirmųojb; jųrtįįĮiii^^,. 1 ---- >^=-_
nief bolševikuojanli kareiviai, ir so'ciaUstai parėikal^- .
v o—Čapas iš prezidiumo išėjo ir buvo išrinktas šo 
cialistas Bielskus. Alės, llarbiniečiai su tvirtu įsi
tikinimu laukėm daug vaisių iŠ Petrapilio Lietuvių .< 
Seimo. ' . ,

Pralotai Alšauskiū pavyko iš šv. Tėvo .Benedik
to NV-tojo Lietuvių Diena—nukentėjusiai mūsij Tė
vynių šelpti. Diena buvo paskirta gegužės 7 d.’, ku
rią viso pasaulio katalikų bažnyčiose turėjo būti lai
komos už mūsų sali pamaldos ir renkamos aukos nu
kentėjusioms nuo karo našlaičiams. Pas mus Bar
binę pavėlavus gauti vyskupo pranešimą šventėme 
gegužės 14 d. Vietos klebonas lenkas kun. Astraus
kas (Ostrowski) yis-gi pasakė tai dienai pritaikintą 
pamokslą, paragindamas aukoti. Aukoms rinkti bu
vo pakviestas p. K. Vinckis. Ir kaip pats rinkėjas 
pastebėjo, (tai ką surinko—vis buvo pačių ljetuvių 
grašiai; nei vienas lenkas ir grivenos neišmetė. Su
rinkta keliasdešimt rublių/'

V.
ItevoliucŲos bangos išjudino didžiules miesto 

mases. Organizavosi darbininkai, tarnautojai į pro
fesines sąjungas, kareiviai, mokiniai tvėrė įvairias 
tarybas, lankai, ukrainiečiai kūrė tautinius komi
tetus ir tt. Ir mes negalėjome snausti. Čia, Barbinę/ 
jau-prieš karą nuo 1910 metų buvo įsikūrus lietuvių 
švietimo—kultūros draugija vardu “Aušra," kurią 
buvo suorganizavęs ir! vadovavo išimtinai beveik vie
nas p. K. Venckis. Bet minėta draugija porą nretų: 
buvo jau visai apmirus, )x?r tąjį ląįką nebuvo pada
ryta nei vieno susirinkimo. Dabar aš ėmiau raginti 
Į). Vincki bendromis spėkomis “Aušrąz’ atgaivinti;! 
Sukvietėm visų Barbino lietuvių.susirinkimą, kurio. 
I>eveik visi įsirašė nariais. Aš tuomet padariau trum
pą pranešimą apie lietuvių pastangas savo krašto ne
priklausomybei iškovoti. Lietuvių Seimą Petrapili ir: 
tt. Susirinkusieji įdomiai viską klausėsi, mat lietu
vių laikraščių tik nedaugelis gaudavo;. dauguma a-' 
Į)ie lietuvių darbus bei žygius nieko negirdėjo.

Tuo nietu ėjo ruošimąsis i Husų Steigiamąjį Su-i 
su inkimą. Partijų kova virė ir Tolimuose Bvtuosę, 
'IVdląevIkai baisiai varė savo agitaciją kareivių tar
pę, * AŠ tuoinet ir-gi šiek tięk pasidarbavau vienojo 
apylinkės rinkimų komisijoje.. net ištisą naktį sku- 
mjidnie’ rengdami rinkikų sąrašus nu tos komjsi$oš 
plynu ninku rricu bTankeliu, latviu, mano, draugių 
kareiviu. Tik man balsuoti nbprisiejo: iš keturių kan- 
Aidiitų—bei vieno nebuvo, už kurį, mano manymu, 
būčiau galėjos paduoti balsą. Ir nebalsavau. Gi 
spalių mėnesio revoliucija—nunešė ant sups uode
gos visus rinkimus. Leninas, }»griebęs vąldžią, pa- 
garsino, kad ųelelsiąs buržuaziniam. Sb'iglainajam 
Susirinkimui susirinkti. Ir mūsą gelžkęliecįų karei? 
vių.tarp' ėmė reikštis l>olšovikų briizdėji»ųn^..į|;>gi- 
t'ai-ljarr—jipleisti MartdžmrTjų, iteibomffžųotK Ir 
(i Rusijon.

Bet ipųms ;UėfeąyianĄs Jkur dingtit!> AAš.sy^j apie.tsų. 
užsiminiau* sayo draugui lątvįuį Ėr. ErąaikąĮipij 
mes šiuo žygiu turime dąryti.. ^ųšpreiMĮ^ kųt^ę^- 
čiausia sujaukti lietuvių-latvių gelžkelininkų—kareir 
vių suvažiavimą- Suvąžiąvinias įvyko, rodos, .$13 
metų vasario 4 dr Harbinan. atvyko iš visąs AĮąn- 
džiūri»įos gelžkelio i suvažiąvinią apie 60 lietuvių ir 
latvių ,kareivių-. - Suvažiavimas beveik.. vienbąįsifu 
nutarė—kol kas nevažiuoti iš Mandžiūrijos, kądąn- 
gį tėvynė tebėra vokiečių okupuota, irueškoti užst- 
ėmimo vietoje, taimauti,, kas jau turi vietą, ant gelzr- 
kelio. Toliau buvo, iškelta klausimas dėl Liętuyps ir 
Latvijos poTitinės ateitięs,—vienbalsiai buvo prijota, 
maž daug, sekanti rezoliucija: “Kadangi Lietuvą ir 
Latvija jau pilnai pasiliuosavo iš to kultūros stovią, 
kuomet tautos reikalingos svetimos globos,—tvirtai 
reiškiame noro, kad Lietuva ir Latvija būtų lųisyos, 
nepriklausomos respublikos.” Toji kareivių suva
žiavimo rezoliucija buvo pagarsinta vietos spaudoje. 
Barbino lietuviai buvo pilniausiai įsitikinę,-kaęlŪje- 
tuvą būtinai tm i būti nepriklausoma respublika ir la
bai buvome sųsiei*zinę Petrapilio Lietuvių Seimo so
cialistų taktika, kurie griežtąi nerio rėją priimti Lie- 
tuyos nepriklausomybės rezoliucijos ir net patį Sei
mą suskaldė . • i ..

7 VI. “Darbininkas” Harbine
1918 metų birželio įnėn. mūs' paskutinius,' viso 

penkius, ruųrij kuopos kareivius atleido iš kafo tar
nybos. Atleisti tai atleido; kitą šyk4)ii(ų bų^('fle1 
to begalo smagu, tik ne dabartiniam laike. Aš'ne
turėjau kur skubinti. Liętųya'okupuota; apie goži
mą joir neteko galvoti. Rusijoj buvo’ keletas drąų- 
gų, pas kuriuos būčiau galėjęs laikinai apsistoti,— 
bet Mandžiurijos siena buvo atkirstą frontu, nėsl’ž- 
baikalt siautė rnonarobišto atamano Semionovo ban
dos. Norint pasiekti JrkuUką, reikėjo vykti iš Kar
tino į Ūssųrij^ką^ pro Įfąbąrovską, palei Aįnur|. ir 
taip aplinkFnrū keUu'fčltą. Taiti ir maniau paJary-
kino į Ussurijską^ pro ^ąbąpovsk^ palei Aįnuty 
taip ąplinkinnl keltu Y Čitą. Taip ir maniau padar 
ti, peš kitokio kelio'tuo tarpų nebuvo. '

Šu visu savo bagažu nuvykau Harbinan,. sitalo- 
jau stoty, vagone,, tam pačiame, kurname «y$w> 
Amerikos gelžkeliečių specjalirty ykspedicijcfr viišj- 
ninkas inžinierius SmitU’ąs. Mat. njftflJtv. Argono 
palydovas buvo pažįstamas lietuvis Afik>xąaitb ** 
Tomsko. Sakau atSisVoikinsiu pp/ VinckuMf ir už 
poros dienų, važiuodamas pro Chaharovską. mwt<taiu 
pas savo -drangų T* Kolalį, kurs netoli Chabarovsko 
vienoje rtoty ėjo pašto-telegrafo viršininko pareigas.

Tik maita jrtanumš užkirto kelky naujai susietu- 
riūsios, panašios atamano Sėnienrovo būriams, gir
dos, kurios sustabdė "visų ęeHfceHo judėjimų; ’ kurs 
darivieniutėliai bdyo-.laisvadfikt* palei Amūrų. 
z* " O “Vinckfai kaip tik mane nuo ĮŠtaŽiavinvĮ iš 

atkaHnnėjb% patardamt parijiktr TĮirty 
bine ir apsiinulaiui surasti niin tamy»K>s ar darbo.
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Phįladeljhijos antra didžioji vakija perstatys gyvenimą ant 
pasaulinė paroda bus 1 a ik y f ičmo rą v i šk os ūkės. .* ’’
šiaĮs metais nuo balandžio 3Q- 
tos if i lapkričio 16-tos dienos. 
1876 metais Philadelphia aj»- 
vaifc&čiojo šimtmetinę Nepri
klausomybes šventę. Šiais me
tais švęs 150 metą šukalctiiveš. 
Šių ųu&tų “sesąuicentennial” 
paroda paima vardą nuo loty
ną žodžių reiškiant “šimtmetis 
ir pusė.” Paroda stengsis pa
rodyti pasaulio progresą ypa
tingai per pereitus penkias-de- 
šimts metą, nuo 1876 metą, ir 
bandys suteikti geresnį supra- tetą, 
timą geros valios visų žmoniū 
tarpe.

* 1920 ra. lapkričio mėnesį, 
Philadelphijos majoras sušau
kė būrelį gerai žinomų piliečių 
apsvarstyti parodos plianą. Tas 
susirinkimas išrinko komitetą 
iš šimto narių, kuris nutarė lai
kyti didęlią pasaulinę parodą 
1926 metais. Tą projektą už- 
gyrė Philadelphijos legislatūra 
ir miesto taryba, kuri, ant syk 
paskyrė $5,000 tam tikslui, ir 
“tiek (langiaus, kiek reikės.” 
Iš viso aprokuojama kad. l>o 
pastatytą viešu budinkų, paro
da kaštuos iki $15,000,000.

1922 m. prezidentas Hardin- 
gas prašė federalio užgyrimo, 
ir abudu kongreso butai priėmė 
rezoliuciją rugpiūčio 29, 1922 
m. “laikyti tautišką ir tarptau- 
tišką parodą švęsti 150 metą 
Suv. Valstybių Nepriklausomy
bės sukaktuves riūladelphijoj 
1926 metais, ir prezidentui pa- 
vestapakviesti visas valstybes 
ir visas pasaulio tautas daly
vauti.”

Gauta pranešimų iš kėlėtos 
Europos šalių, kad jos apsiima 
dalyvauti. Tos tautos taipgi 
pranešė ką perstatys. Lenkija 
ketina pastatyti 18-to šimtme- 
.čip vilą su darželiais. Čekoslo-

Austrija pa
rodys savo artistiškas jfranio- 
nes. Vengrija paskyrė komi
tetą sutvarkyti jos pasirodymą. 
Jugoslavija paskyrė komisiją 
ir tai komisijai paskyrė $200,- 
000 parodos tikslui. Šveicarija 
taipgi rengiasi gražiai pasiro
dyti.

Šiltom reikalu, girdėta, kad 
ir Philadelphijos lietuviai pra
dėjo rūpint is. Gal neužilgo bus 
sušauktas visuotinas lietuviu 
seimas, išrinkti rengiinojcomi- 

Svarbu, kad. ir lietuviai 
šioj parodoj gražiai pasirodytu. 
Vertėtu visiems lietuviams A- 
merikoj duoti, kiek tik galint, 
Kigelbos tokiam komitetui kuo
met susitvers.

Paroda Ims laikyta Fair- 
mount Park Parkvvav, kur iš 
visur bus- lengvą privažiuoti. 
Inžinieriai atmieravo 550 akrą 
parodai, gražiausios parko da
lys inimtos, kaip ir dalis vie
tos kur buvo laikyta 1876 metu 
šimtmetinė paroda.

ITolandija ketina pasiusti 
gražiausią ir įvairiausią kviet- 
ką. Kitos šalys gal ir pasiųs 
daugybes kvietką. Visur bus 
įvesta naujausia šviesos siste
ma, Naktimis bus taip šviesu 
kaip dienomis. Šimtmetinė pa
roda nebuvo atidalyta nakti
mis dėl to kad nebuvo užtekti
nai šviesos.

Dailės Muziejuj bus galima 
matyti garsiausius pasaulio 
piešinius, stovylas, sienų kau
rus irt. t~. iš įvairių šalių pa
siųstus. Visokį išradimai pe
reitų penkias-dešimties metą 
bus perstatyti, ją perdaug yra, 
kad visus užvardinti.

Liepos 4 d. bus ypatingas Ne
priklausomybės apvaikščioji- 
mas, 
parodą lankys apie 200,000 ffUS-

znionhį, arba Iš viso apie 40,- 
000,000.' j ’ ’ų

Philadelphijąįj randasi labai 
daug interesingų istorišką vie
tą. Čion yra Nepriklausomy
bės salė kuri puikiai prižiūrėta 
nuo kolonijališkų dienų. 'Sve
čiai gali visuomet matyti Ne
priklausomybės Kambarį kur 
Dėklaracija buvo priimta ir po 
ja pasirašyta. Čia yra garsus 
Laisvės Varpas. Benjamin 
Franklin’o kapas, Carpenter’s 
salė kur Kontinentinis Kongre 
sas susirinko, ir daugyl>ė kitą 
istorišku vietą kurios visus už- 
interesus. (F. L. T. S.)

Artinasi laikas,.kuriame su- 
lyg paskučiausią žinių neabejo
tinai prasidės Pasaulinė Paro
da “Sesąui—Centennial” (A- 
merikos Suvienytų Valstybių 
150 metų Nepriklausomybes 
paminėjimo) PMiladelphijoje.

Philadelphijos kolonijos lie
tuviai suprasdami šios jvaro-1 
dos reikšmę ir lietuviij tautos 
dalyvavimo' reikalingumą. kai-

čia parodomas indijonas, gi-
.iuuhuiiiv ueis upvuiKisciuu- __ . . _____ . ,
. Kukuojama, kad kasdien m«s l k"»-

vietiniai, pas kuriuos tojii 
paroda įvyks ir kttrięms būti
nai jos suruošimui teks di- 
ilžiausioji darbo našta, pasiry
žo pirmutiniai šiuo svarbiu 
klausimu atsišauldi ^Amerikos 
visuomenę ir kviesti visus, ku
rią tik širdyje neužgesę Tėvy
nės meilė neatsuiikfti dabar 
taip gerai proga? pasitaikius 
padėti savo tautai pasirųdyti 
visam pasauliui josios menu, 
daile, įvairiais išdirbiniais ir t. 
t.; ir tuomi kelti sayo Tėvynės 
vardą, blaškyti -mūsų priešą 
užtraukiamus ant brangios mū
šą šalies tamsunnts, o podraug 
ir Ameriikečio Lietuvio garbę 
didinti' ir jo širdyje karštesnę 
Tėvynės meilę uždegti. Mums 
regisi, kad vienai Lietuvos vy
riausybei dabartiniam laike mi
nėtoji paroda suruošti gal būtą 
per sunku V dėlei to gal taip il
gai nesigirdi jos nusistatymo 
šiuo klausimu. Todėlei mūsą 
Amerikos Lietuviai, kurie taip 
daugel prisidėjome prie brau 
gios Tėvynės atgaivinimo, vi
sus -jos opiausius reikalus at- 
jausilavome, snlyg galėjimo vi
suomet gel bėjome savo skait
lingomis aukomis, taip ir dabar 
privalome neatsisakyti šiame 
taip daug mūsą Tėvynei politi
niame ir ekonominiame gyva
vime reikšmės turinčiame už
davinyje, parodyti kaip gra
žiai atrodo, toji jauna Lietu
vos valstybė, kurios pasaulio 
galiūnai taip ilgai nenorėjo1 pri
pažinti.

Philadelphiečiai apsvarsto 
tai savo niass-mit.inge 20-ta die
na Gruodžio. 1925 m., išrinko 
Laikinąjį Komitetą, kuris ir 
turi garbės šiuo kreiptis prie 
Jūsų pranešdamas Jums. Tėw- 
nę mvlinčių Philadelphiečiu 
pasirvžimus ir nuomonę jų įgy
vendinimui:

1—Philadelphiečiai griežtai 
nusistatė už Lietuviu Tautos 
dalvvavima Pasaulinėje Paro-, 
doie ir remti Lietuvos vvriau- 
svbo jei to bus reikalinga; -

2— Jei Lietuvos vyriausybė : 
ir negalės dalyvauti Parodoje 
vienok Amerikiečiai Lietuviai 
pasikvietę Lietuvos meninin
kus privalėtu dalyvauti;

3— Kadangi tai visos Tautos 
reikalas,darbas sunkus, reika
laująs gan daug išlaidą; jo sėk
mingumas priklauso nuo visų 
Amerikos Lietuvių bendradar
biavimo. Taigi sau gariu' ir pa
reiga skaitome šian darban 
kviesti visus be skirtumo par
tiją ir pažiūrų tautiečius;

4— Philadelphiečiai matyda
mi kad jau ir taip maža laiko 
tinkamam pasiruošimui beliko, 
ir kad tolimesnis atidėliojimas 
nebūtų parodoje dalyvavimo 
kliūtis, bet antra vertus, neno
rėdami be susižinojimo su A- 
merikos Lietuviais ai- bent 
Centraiinėmis Organizacijomis 
imties vadovavimo šiame svar
biame ir sunkiame reikale, iš
sirinko Laikinį Komitetą, kuris 
pradėtu susižinojimus ir Paro
dai pasiruošimuosius darbus ir 
kreiptis į visą Amerikos Lietu
viu visuomenę kad:

(a) —Kviesti Amerikos Lie
tuvius prie dalyvavimo Paro
doje.

(b) —Ir sudalyti nuolatinį 
Komitetą, kuris tinkami su
ruoštą Pasaulinės Parods Lie
tuvių Skyrių, o todėl pasiūlyti 
šiuos būdus: (1) nevėliau pa
baigos Sausio ar pradžios Va
sario mėnesio sušaukti šiuo 
tikslu konferenciją: (2) — ar
ba esamąjį Laikinąjį Komitetą 
papildyti naujais Centro Orga-

>’ nizacijn atstovais.
Prieš Įvykimą mass-mitingo

■ 19 diena Gruodžio, 1925 m. 
Philadelnliijon buvo privačiai 
atvykęs Lietuvos Įgaliotas Mi-

■ nisteris Amerikoje Ponas Bi
zauskas ir nors diplomatinė*

i apvstovos verteli grižti Wash- 
ingtonan ir neleido likties rv- 
toiaus mass-mitinge dalyvauti. 
Jis nors privačiai pasirvžo pa
sidalyti mintimis su daly va vu-

šiais pasikalbėjime Orgamžači* 
inįo Komiteto nąrjais ir’taniė 
lasi^a^bėjinte pareiškė:' j <

1— Reikalingumą AmeriRle- 
čiu Lietuviu dalyvavimo Paro. 
įloję nors ir Lietuvos Vyriausy
bė neg,įdėtą oficialiai dalyvau
ti;

2— Pasižadėjo skubiai susiži
noti šiuo reikalu su Lietuvos 
Vyriausybe^

3— Jei Lietuvos Vyriausybė 
negalėtą oficialiai dalyvauti, 
Jis pareiškė tvirtą savo pasi
žadėjimą padėti Amerikos Lie
tuviams i rpasirūpinti kad iš 
Lietuvos būtų atgalienti kom
plektais eksponatų, kurie buvo 
Italijos, Anglijos ir kitą šalių 
Parodose.

Iš jiasikalbėjimo su Ponu Mi- 
nisteriu matyt buvo Jo didelis 
noras kad Lietuvią Tauta daly
vautų Parodoje:
v Liaudies ūpas priklauso nuo 
jos vadovą. Taigi neabejoti
nai mūsą visuomenė tą patį 
tars, ką tarsite Jūs, Gerbiamie
ji, Centralinių Organizaciją ir 
srovią vadovai.^ bei laikraščią 
Redaktoriai ir kiti risuomenėš 
veikėjai. Kadangi kiekviena 
valanda yra brangi, reikalinga 
skubiai pradėti darba^jj^Mū- 
kiant iki įvvks konferencija. 
Jeigu ji ir būtą galima, arba 
susiturėti nuo bereikalingų iš
laidą, mes prašome Jūsų sku
biai pareikšti savo nuomone, 
kuria mos vaduotum^uės toli
mesniuose mūsų žveiuoso.

Paasulinės Parodos Lietuvių 
Skyriaus Laikinas Komitetas: 
Pirmininkas Dr. A Dambraus
kas. Vice-Pirmininkas A. Užu- 
meckas. Vice-Pirmininkas Adv. 
S. Paukštis, Iždininksa B. Tri- 
bulas. Finansų Sekretorius K. 
rteledinas, Nariai: Kun. S. 
Dramrelis. D rė E Mieldažvtė 
55. Jankauskas. S. Bakrrūnas.

Sekretorius: M. Grifl’aKfinie- 
nė. 32-1 Wharton St., Philadel- 
nhia. Pa
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A^ nelabai besipriešinau, juoba'nieko geresnio kitur 
n^Įfikėdamas rasti. Bežiūrint; jį. Vinckip jpa<Įedą-. 
m«Sį gavau tarnybą vietos čentralėše gelžkelio dirb
tuvėse, vagonų skyriuje. Algos gaudavau, kaip tuo- i 
niėt vadindavo “po dekretu,” t. y. tam tikros kate 
gori jos nustatytos Rusą gelžkeliečią sąjungos nuta
rimu. Pinigai dar nebuvo nusmukę, tat man čia toks 
uždarbis, 180 rubliu “kerenkomis” į mėnesį, iš karo 
tarnybos atleistam, išrodė Amerika. Ir ištikro: ga
lėjau nusisamdyti butą, užsimokėti už valgį ir dar du 
trečdaliu uždarbio likdavo apsivilkimui ir kt. Ži
noma, su šeimyna ir su tokia alga buvo vargas, y- 
paČ, kuomet reikėjo bent du iš šeimos leisti gimna
zijom Tik vis-gi mes skaitėmės vieni laimingiausių- 
jų, nes maisto Mandžiurijoje huvoperpilna. Niekur, 
niekam nereikėjo su korčiukėmis “uodegose” dėlei 
maisto stovėti. Visko buvo pilna, ko negalima pasa
kyti apie kitas Rusijos vietas.

Tą pačią vasarą, Gelžkelio Valdyba, kad pasi
priešinus bolševiką parėdymui, ir pakėluš^labai nu
kritusį darbingumą sumanė panaikinti “dekretą,’’ 
ir mokėti darbininkams už atliktą darbą, įvedan 
akordų tvarką

Bolševakuojantys darbininkai tam griežčiausia 
pasipriešino. Visi metę darbą streikavo keletą sa 
vaičių. Reikia pažymėti, kad rusų darbininkų susi 

, klausymas buvo labai didelis: jie ne tik ką visi ale 
vienam metė darbą ir nei vienas pirm laiko negrįžo 
bet suagitavo ir kinus, kurie ir-gi sustreikavo, non 
daugelis jų ir nesuprato, ar bus kas iš to geriau 
Streikas tačiau pasibaigė pralaimėjimu. Kinai ne 
išlaikė; o šiems stojus darban, kurią dirbo ant gelž- 
kelio du trečdaliu,—nebebuvo jokios vilties laimėti ii I ’iaus neveikiai mes sužinojome, nes jis atvyko iš A- 
teko atsižadėti ‘dekreto,” kurs tinginiams ypač bu I nerikos Juozo Banio pavarde jiasislėpęs. Jau ir 
vo naudingas, nes, nežiūrint kiek jie. būtą padirbę.! Vladivostoke M. šalčiaus ir Vaitiekaičio buvo sunia- 
atlyginimas vis vienodas. Streikavau, žinoma ‘iri lyta Sibiro lietuvių dekleracija Sąjungininkams, ku- 
aš, nes taip darė visi. Ypatingai nenukentėjau, ne-l *ią turėjo pasirašyti Sibiro lietuvią organizacijos. Be 
skaitant ką negavau algos už sugaištąjį laiką I to, buvo ją tarpe kilęs klausi

Tą vasarą buvo stipriau .suorganizuotos vietosi 'ietuvių kariuomenės.
mūsų organizacijos, kultūros draugija “Aušra” ii | Matas šalčius, kaipo žurnalistas, iškėlė suma-
IJetuvių komitetas tautos reikalams ginti. ] 
tas, 
tautybės Rūdijimus ir išdavinėjo savo tautiečiam’-1 namų Amerikos laikraščiu, kurie daug rašvnčdavo I [į ” ir sykiu sau* pa vergti 'mūsų brangiąją sostinę 
lietuviams. Tiems liūdijimams didelės reikšmės ne lapie vokiečių vargignainą Lietuvą. Gerai žinojome. I Vilnią. Aš jau iš anksto, padedant K. Vinckini, 
pridūodavom, nes tai buvo no pasas, nors, kartais. I kad lwweik visi jm> platųjį Sibirą išblaškyti lietuviai j nijnėto protesto turinį buvau suredagavęs, liet laiko 
daugeliui (ir sykį man pačiam) jis užvaduodavo pa-Į tremtiniai nieko nežinojo kas tuomet tėvynėje dėjos. Įlnūsu Komiteto sekretorius J. Deksnys ne
są Svarbiausia mums rūpėjo apsisaugoti nuo nolal- Į Suprantama, kiek būdavo jiems džiaugsmo, nors ma-1 sutiko Sų tokiu “šiurkščiu” prieš lenkus protesto to- 
mių|siaučiant rusų partizaną kovai. Mat, rusai, pa piausį gandą iš savo tėvy nės išgirdus. Mi’s pilnai nu ar ga| ^bijojo, kad jo kur vieno lenkai nešu
linę žmogų iš dokumentų, kad jis nerusas, taip di-1 "nutarėm M. šalčiaus sumanymui ir mūsų Lietuviu j griebtą ir neiškarštų kailio, nesjissujaisbičiulia- 
deliai neįtardavo ar tai bolševizme, ar monarchizme;| <omitetas prisiėmė tąjį sumanymą vykdyti. Ne L.^ q griežtai užsispyriau protesto turinio ne
lietuvius. paprastai, skaitydavo bepartyviais. Užtat I ’engvas buvo, rodos, ir toks mažmožis, kaip atspaus- Į ;veį„jnti# ką man dauguma ir pritarė ir protestą be 

ekretoriaus parašo išsjjauzdinome vietiniame rusų 
aikrašty “Viestnik Mandžiuriji.” Protestas sukėlė 
dėtos lenkus; jie net buvo sušaukę mitingą savo klu
be “Gospoda Polska” pasitarti, kaip čia toji ją įžėi- 
■toji garbė atitaisyti, bet jie. kaip matyt, nieko ne- 
*ugalvojo ir viešai į protestą neatsakė.

i

Kaip jau minėjau “Darbių inkų,” Barbinę gau
davo .P. .Sliekas, -aš.4š .jo sužinojau ‘♦ Darbininko’ ’ 
administracijos adresą ir pasiunčiau Komiteto vardu 
laišką su prašymu siuntinėti mums savo laikraštį 
dr-jos “Aušra” vardu, podraug per “Darbininką” 
prašėme ir kitą laikraščią mums siuntinėti.

Ir kiek buvo mums visiems džiaugsmo, kuomet 
už poros mėnesių nuėjęs Kinų paštan gavau visą 
pundą laikraščią. Tai buvo ‘‘ Darbininkas,” “Tėvy-' 
nė,” “Sandara” ir “Lietuva.” Vėliau pradėjo lan
kytis ir “Amerikos Lietuvis.” čia prasidėjo mūsą 
tautiniame veikime nauja era. Iš tiek laikraščią su- 
žinodavom šiek tiek įdomybių ir išVietuvos, nes A- 
merikiečiai su Lietuva turėjo šiokį tokį susinešimą. 
Daugiausia ir greičiuasia atlėkdavo naujieną per 
“Darbininką.” Užtat gavę iš pašto glėbį laikraščią 
—pirmiausia stverdavomės už “Darbininko.” Nuo 
to laiko “Darbininkas” buvo mūsą didžiausias drau
gas, suramintojas, džiugintojas visų ištroškusią ko
kios nors žinutei iš savo dejuojančios tėvynės.

Turėdami daug lietuvių kalba laikraščią,—net 
| ’-aityklą buvome atidengę; siuntinėjom juos, kur 
į k žinojom esant lietuvių, kur tik kelias buvo lais- 

as, į kur paštas priimdavo. Amerikiečių laikra- I xiai buvo pirmoji kregždelė, kuri nešė apie Lietuvą I audus Tolimuose Rytuose ir jx> išblaškytus Sibiro I entrus.

tuvių Biuletenio” numerį. (“Redakcija ir. Adminis-’ 
tracija,J*tilpo pas p. K. Vinckį). Rašėme cheminiu 
rašalu ant atskirų lapų,. ir parašę, kuogreičiausia 
siuntėm p. K. Vinckį “spaustuvėm” kad cheminis 
rašalas neperdžiūtą, nes darbas būtų niekais nuėjęs.

Pirmojo numerio atspauzdinom apie keturiasde
šimt ekzenipliorių. Žinoma, labai mažai. Tuojau 
pasiimtom Vlada vostokan, Chabarovskan, Čiton, Ir- 
kutskan, Tomskan, Omskan ir kt. po kelis ekz. Pa
sirodė, kad reikėtų po daugiau siuntinėti, kad būtų 
prieinainesnis tiems, kurie tų žinučių taip ištroškę. 
M. Šalčius sugalvojo, kad esą reikia pirktis mimio- 
grafą, nes jo pagalba galima esą spauzdinti šimtais 
ekzempliorią. Mums ir-gi jo projektuojama “spaus
tuvė” patiko, šalčius net kaž-kur mieste sumedžio
jo vartotą mimiografą, tik bėda, kad mes, pakrapš
tė pakaušius, visgi turėjom nuo panašios “praban- 

i gos” atsisakyti, nes Komiteto biudžetas nekėlė. Tik 
iau šalčiui išvažiavus, mes, biuletenio leidimui, šiek 
tiek įsigijom lėšų, prisipirkom popierio, o“chodia” 
misvelčui padarė pigą šapirografą. “Biuletenį” lei- 
dėm, rodos, sykį į mėnesį; jo išėjo šeši numeriai. 
Man prisiėjo eiti pareigos “vyriausio redaktoriaus.” 
Didesnę laikraštėlio dalį užpildydavom informacijo
mis apie Lietuvą, paimtas iš Amerikos lietuvių laik
raščią, daugiausia iš “Darbininko.” Sutiko mū- 

pų laikraštėlį tolimų Sibiro užkampią lietuviai trem
tiniai su tikru džiaugsmu. Ir būtume jį leidinėję ir 
toliau, bet Sibiro lietuvių suvažiavimas Irkutske, nu- 

| tarė leisti lietuviška laikraštį Tomske, kurs tarės 
Į aptarnausiąs visą Sibiro lietuvių reikalus.

Tais pat metais, spalių mėn. Barbinę pasklydo 
lenką generolo Hallero atsišaukimai. Jie buvo iš- 

I lipdyti visose viešose vietose, ir buyo atsišaukiama 
Į į lenką tautą, kad darytų žygius atvadavimui “kaip 
I Krokuvos. Varšuvos, lygiai Vilniaus ir Lvovo.” Jau 

sinias.apie organizavimą I ntetii lenkų imperializmo ragai buvo toli atriki- 
pę. Tokios begėdystės buvo gana, kad mus harbi- 

; - . - i . . v „ .. ... . .........  Iniečins lig, pykčio suerzintą. Sušaukėm Komiteto
Komite-1 mą leisti mažą, hektogiafuotą infofmaciją laikraš-1 p^^ųjį, kad pareiškus vietos lietuvią vardu griežtą 

Vladivostoko Komiteto pavyzdžiu, pag/unino Pilką—biuletenį, panaudojant gausybę žinią iš gau- protestą prieš tokį begėdišką lenkti norą “paliuosuo-

i

vii.
Rudeniop atvyko Vladivostokan, jmsprukęs iš 

)ėdės Šamo nagų “slekeris” Matas Šalčius. Netru- 
:us atvyko jis ir Ilarbinan, tačiau, kad tai būta Sal
daus neveikiai mes sužinojome, nes jis atvyko i 
nerikos Juozo Banio pavarde jiasislėpęs.

mūsų ir buvo sugalvoti liūdijimai, įtarimui išveng Į tinimas kokiu |M»nkių dešimčių lakštą jiopierio. Ko I 
ti, besiaučiant brolžudiškai rusu vidaus kovai. I niteto kasoje tuolaik buvo vos keletas “kerenką,”

Aš iškėliau Uetuvių Komitete sumanymą, kadi les, beveik, jokią pajamų iš niekur nebuvo. Popie- 
reikalinga mums iŠ kur nors jiersisiąsdinti lietuviškų I io nupirkom; nėra “spaustuvės!” Bet ir čia rados 
laikraščių. Bet kadangi Rusijoje ėję lietuvių laik- l'šeitis: pasiketino paskolinti mums tam kartui šapi 
raščiai bolševikų buvo’ sustabdytų spaustuvės Kap I ografą g< Ižkelio dirbtuvių kantarą. Pirmasis “re. 
suko “nacionalizuotos,” — tebuvo vienas kplias I laktoriua” M. Aalčuia pasodino užstato K.Vinoki, 
kreiptis f brolius Anj&rildfičius. įmanė ir pate sėdęs črrHbne rašyti pirųjąjį “Sibiro Įie- (Bus daugiau)

I
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Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbinfairą susi
pratimas.

y •

PRANEŠIMAS 
BLAIVININKŲ KUOPOMS 

Pilnųjų ^Blaivininkų N. A 

Apskričio suvažiavimas į- 
vyks vasario 21,1926 m., So. 
Boston, Mass., bažnytinėj 
svetainėj. Posėdis prasidės 
1-mą valandą po pietų ir vi
sos kuopos malonėkite pri 
siųsti delegatų, nes turėsime 
daug svarbių dalykų aptarti 
ir gaus paskirtą dovaną kat
ra daugiausia prirašė naujų 
narių per pereitus metus.

Gerbiamieji delegatai ma
lonėkite pribūti anksti, nes 
apskritys turi šventas mi
šias. Apskričio delegatai ir 
kuopos nariai eis prie Komu
nijos in corpore su ženklais. 
Apskričio mišios bus 9 vai. 
ryte.

Kuopos malonėkite išrink
ti delegatų daugiau, nes bus 
renkama valdyba sekantiems 
metams. •

Apskr. pirm. J. Svirskan 
Raštininkas B. Jakutis.

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprėdalai ne
bus paterayti. jeigu plaukai 
bus pilni piAkanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintu jūsų gra- ' 
zumą. Naudokite

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonka arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER A CO
Berry & South 5th Sta. 

Byooktyn. N. Y.

Niekas ceali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju 

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apaireiikim* ialčio, 
tuojau! naudokit 41 garsų nsounį 
pagcUnmnka. kad iivcngui tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. T t myki t. kad 
butų Inkaro vaizbaicaklis ant pake
lio.

RICHTER & CO.
& South $tb Sta.

„Plauk po Acncrikoz

Nupiginta ten ir atgal kelioM |

LIETUVĄ 
tik SMS.00 ir brangiau 
par Branto ar Cbarbourg

DATOCT4. greita kelione vienu U 
x pulkiavaia pasauly Iširų, ruiminga 
kambarį, erdrt] denj paalraikičiojimm 
ir apičiai gero maisto—ta viską jus 
gaunate, kada vaitnoįat* bite laivu 
United Statė* l.inea, laivu,
priklausantiu laivynai Dtdėa Šamo.

Apsimoka visadoa gauti pilnų 
formacija apie iiplaukimus milžino 
gražuolio Laviathna- didžiausio pa. 
šauly laivo taipgi kitų V. S. l.inea 
laivu- Paklauskite vietos agento apie 
pigias laivakortes, arba rąžykite pat

B*
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“DARBININKAS”
West Broadway South Boston, Mass

Tel. South Boston 0620
Ui

NESUSIKALBĖJO -
Dvi savaiti kalbėję, rūkę ir kartu pietavę kasyklų sava 

rfrnkn ir angliakasių delegatai nesusikalbėjo ir tuščiomis išsi- 
i skirstė. Ir viena ir kita šalis išsiveš storus portfelius,‘ku

riuose sukimšti peštynių protokolų užrašai ir brangių pietų bei 
viešbučių sąskaitos.

Tiek vierha, tiek kita besiginčijančioji puse, jaukius Są
jungos Lygos Klubo kambarius apleisdama nieko gero neišsive- 
j&ą kad galėtų nudžiuginti tuos, kurie į tą nepaprastą šnekos 
konferenciją savo išminčius siuntė.

Grįžo tuščiomis rankomis. 0 juk ne to jie važiavo į pla
tųjį New Yorką. Ne vien dėl tuščių šnekų ir reklaminių laikra
ščių straipsnių tie ponai susitiko Naujojo Svieto Vavilone— 
New Yorke. Važiuota su kuo tai svarbesniu, tikslesniu. Juos 
siuntė todėl, kad nuo to priklausė ne tik materialis likimas, bet 
gal būt ir daugelio žmonių gyvybės palaikymas.

Tie delegatai kartu su savo tualetinėmis reikmenomis ve
žėsi šimtų tūkstančių šeimynų svajones dėl rytojaus. Milionų 
mintįs skrajojo apie New Yorką, jos laukė savo interesų pa
tenkinimo.

O tie interesai ir< pasiliko neišspręstais. Jie įsmigo New 
Yorko triukšme. Svajonės užgeso, viltis pradingo. Pilki de
besys apgaubė ir be to pilkas ir tamsias Pennsylvanijos pa
danges/
t Ką pasakys sugrįžę delegatai savo siuntėjams? žinoma, 
nieko. Kaltins vieni kitus, girsis savo didvyriškais žygiais, 
nuo kurių alkaniems pilvams nė šilta, nė šalta.

Kai dėl kasyklų savininkų, tai čia didelės bėdos nėra, nes 
pirmiausia jie patys ponai, o antra* nors jų draugai ir nela- 
bfiįi maloniai sutiks, gal kiek pabars, bet tuom ir užsibaigs.

Kas kita su angliakasių delegatais. Juos laukia nelabai 
malonus pasitikimas. Tūkstančiai pavargusių, išalkusių ir api- 

su mažais vaikais rankose pasi- 
_ ... . čfcosl <

i šiems žmonėms, ką pasakys delegatai? Kuo sura- 
Tmns varguolius, kuo nušluostis jų ašarotas akis? Kasyklų sa- 
v&žnkų klasta? Bet tas nė kiek nesuramins vargstančių ang- 
li&asių, nė kiek nepalengvins jų vargingo likimo.

r .; Jau pusmetį užsitęsęs angliakasių streikas daugelį anglią- 
kįasių nualino, atėmė jėgas. Tos mažos sutaupos, kurias pa- 

r sžsekė sudėti požemyje besiknisant, jąu ištirpo ir daugelį al- 
: ktš ir skurdas aplankė. Nekurtuose didesniuose bedarbių cent- 

rbose jau senai veikia Raudonasis Kryžius. Jau^senai filan- 
tįopiškosios draugijos praplėtė savo veikimą ir kovoja su be- 

k- (kabio sąkeleiviu skurdu ir alkiu
į; . Kasyklų distriktų miestai ir miesteliai aprimo. Daugelis 
likimo genami apleidžia savo senas vietas ir eina kur akys ne
ši^ eina ieškoti darbo ir maisto.

Daugelis buvusių angliakasių dabar slankioja New Yorke, 
ftttsburge ir kituose miestuose. Jų tarpe ir lietuviai. Bet tai 
pavieni angliakasiai. Bet yra tokių, kurie šeimyninių aplin- 

| Mybių prirakinti prie savo senos buveinės sėdi ir. laukia. Ne 
Visiem lengva skrajoti po Ameriką, kai Dzimdziams. Be to. 

| daugelis angliakasių laikosi tos nuomonės, kad streiko prasmė 
-Maikytis iki paskutiniosios. Tiems ir priseina pakelti visą sun- 

? kehybių ir vargo ’baštą.
j Kaip laikraščių1 buvo pranešta, derybų nutrūkimas labai 

ino angliakasių armiją.- Ištisas naktis žmonės praleido 
gatvėse ir diskusavo susidariusią padėtį. Suprantama, kad 
tai ki^ąip negalėjo atsiliepti.

Taigi, angliakasių vargai dar neužsibaigė, bet padidėjo. 
Bei tas streikininkų energijos neatėmė. Jie pareikalavo nu- 

i nuo darbų tuos 10,000 darbininkų, kurie saugo kasyklas 
potvjnių ir kitų sugedimų. Tie reikalavimai teisinai. Jel- 

gB kasyklų “bossai” be jokių ceremonijų elgiasi su darbinin- 
kafe, tai ir darbininkai turi teišės atkakliau kovoti už savo rei- 
Kalus. tiems rūpi didinti ir be to didelius aukso kalnus, ant 
kurių jie lėbauja, o požemių knistukams rūpi duonos kąsnis, 
kriiį aukso veršio vergai—kasyklų savininkai nori išlupti.
' . Girdėt, kad Wašingtono sfinksas prabils šiuo reikalu. Ką 

i pasakys, labai sunku atspėti, bet jo žodis turėtų šį-tą nu
li.
Labai galimas daiktas, kad kai šis straipsnis bus išspauz- 

, įvyks šiokios tokios atmainos šiame nelemtam streike, 
ir tuomet Čia pasakytieji žodžiai nebus visai pasenę, nes 

o kova to streike užsibaigimu dar neužsibaigs.
Vargo plunksna

PAflAULUTĖ PARODA 
PHILADELPKIJOJE

Žinios skelbia, kacLnetru- 
kus praisdėsianti Pasaulinė 
j?aroda Sesqui-Centennial’ 
(Jutigt. Valst. 150 m. nepri
klausomybės minėjimo su
kaktuvės). Kadangi busimo
ji paroda žada būti milžiniš 
ko pasaulinio maštabo, tai a- 
merikiečiai labai prie to ruo
šiasi. Nėra abejonės, kad a- 
merikiečiai toje parodoje už
imponuos, nes pirmiausia, 
jie mėgsta tokios rūšies, rek
lamą, ir antra, turtingi—do
lerių turi kai šieno.

Be Jungt. V aisty bių, daly
vausią ir kitos šalys. Pasau
linės parodos be abejonės ne
ša didelės naudos, nes per 
jas tautos arčiau pasipažįsta, 
kultūrinius bei prekybinius 
santykius ištiria. Lietuvos 
Respublikos dalyvavimas 
šioje parodoje būtų labai 
geistinas. Čia būtų gera pro
ga pasireklamuoti prieš ame
rikiečius savo nepriklauso
mybės vaisiais.

Tą patį sako visa lietuvių 
spauda, tik, deja, dalis jos 
(“Tėvynė” ir “Vienybės”)

Aimutoftaiiš, šAtsid 16 b., 1025 
iii - ~i~r------ ~ril. fri iri . . ; ~

stokos negalime čia išdėstyti.
Žmogaus gyvybei palaiky

ti reikalinga, kad suvirškin
tas maistas išsiskirstytų po 
visą kūną. Maisto dalių 
skirstymo pareigąs mūsi^ or
ganizme eina širdis ir krau
jas. .Kraujas yra raudonos 
spalvos skystis, kuriame 
plauko begalė raudonųjų ir 
baltųjų kraujo rutulėliu. 
Tie rutulėliai, paėmę mais
tingas dūlis, širdies stumia
mi neša į visas mūsų organiz
mo dalis maistą, Šilimą ir me
džiagą naujoms ląstelėms 
tverti. Širdis nuolat tuos 
kpujo rutulėlius siuntinėja 
į įvairias mūsų kūno dalis ir 
reguliuoja kraujo tekėjimą. 
Taigi širdies ir kraujo reikš
mė labai didelė, nes be jų žū
tų mūsų organizmas.

Bet ir šiuos mūsų organus 
alkoholis be pasigailėjimo

IĮ I

B i-mūsų priešas -
■■ 1

ryti tokių mokslo autoritetų, 
kaip Bungėš, Krepelino, Fo- 
relio ir kitų profesorių,- ga - 
tutinai įrodė, kad alkoholi
niai gėrimai visai neturi jo
kių maistingi) dalių*), ne
skaitant vandens.

Alkoholis ne tik netvirti
na mūsų organizmo, 6et dar 
kenkia jam, ardydamas įvai
rius mūsų kūno organus.

Mokslo patirta, kad alko
holis iš visur traukia drėg
mę, ir tiek maistą, tiek ki
tus daiktus — kietina. Tai
gi alkoholis sukietina val
gomą maistą ir suteikia 
mūsų virškinimo organams 
bereikalingo darbo**). Virš
kinamieji organai jau ir 
taip nuvarginti nuolatinio 
darbo dar labiau įnivargs- 
ta nūo alkoholio ir nebe-|^a^ina- 
pajėgia tinkamai virškinti 
maistą, ir tuo mąžta mū
sų organizrfio jėgos. Be to, 
alkoholis sukietina pilvelio 
syvų liaukas ir padaro 

i jas nebetinkamas darbui. To- 
, kios liaukos nebeįstengia pa- 

. . .- . [gaminti tiek virškinamųjųkra žmogaus oigamzmą ir'* kįckreikgt Vn-
kokms nuostolius teikia vi-|tf Trūkstant -vu žmogus 
suomenei jo vartojimas. .nustoja noro valgyti; todėl 
..Šiandien beveik visų moks-[gįptuokiįaį įr skundžiasi ne- 

turį apetito, t. v. noro valgy
ti. " "

Mūsų organizme maisto 
virškinimo pareigas eina dar 
vienas organas—jakuos (ke- 
penos). Jos gamina tulžies 
syvus, kurie tirpdo rįebalus. 
Nuo nuolatinio alaus vartoji
mo jeknos išsipučia, apauga 
taukais ir nebetinka darbui. 
Nuo degtinės jakuos susi
traukia, sukietėja, kraujas 
nebegali tokiose jaknose tin
kamai tekėti, ir žmogus turi

skaitymu Lietuvos Respubli
kos pajamų ir išlaidų biudže
tą. Apie Jontn^džęto skait
lines iAitskiraspozicijas' ne
kalbėsime/ nes čia sunku tą 
padaryti. Pastebėsime tik 
tai, kas ryškiausiai metasi- į 
akįs, būtent: netiesioginių 
mokesčių pozicija. Netiesio
giniai mokesčiai surenkami 
iš spirito ir degtinės monopo
lio pajamų ir tabako akcizo 
mokesnių.

Iš spirito ir degtinėes mo - 
nopolio ateinančiais metais 
man<na surinkti keturiosde- 
širnt aštuonis milonus 
arba 4,800,000 doleriii. 
baisu pamanyti, kad tiek 
daug sunkiai uždirbtų litu 
prageriama. Žinant, kad 
Lietuvoje gyventojų skaičius 
siekia du milionų, išeina, kad 
kiekvienam suaugusiam bei 
vaikui pragėrimui išpuola 
bent po 25 litus. Nemažai ir 
prarūkoma, arba kitaip sa
kant dūmais pinigai palei
džiama. Iš tabako ir raka
mojo popierio mokesčių ma
noma surinkti apie dvylika 
milionų litų. Jeigu Lietuve- 

užuot į imtai t-l klausimu je negertų ir nerūkytų ° tuos 
gvildenus, be jokio takto ir,ftInlRURi kuriuos pialeidzia 
laikarštinės etikos, ; 
mūsų pasiuntinį p. Bizauską, 
kad šis nesiimąs aktyvumo 
tuo klausimu.

Kiekvienas sveikai mąstąs 
žmogus gali suprasti, kad 
pasiuntinys pildo savo val
džios valią. Matyt, kad Lie
tuvos Respublika dar nėra 
nutarusi dalyvauti toje paro
doje, todėl ir mūsų pasiunti
nys p. Bizauskas tuo klausi
mu nieko negalėjo tarti. Iš- 
mintingiad indsti kaltę- Lie
tuvos valdžiai. Bet ir šiuo 
atveju yra pateisinamų ar
gumentų. Reikia priismin- 
ti, kad Lietuva vos atsista
to, kad pinigų pertekliaus 
nėra ir todėl Lietuva turi 
varžytis ten, kur klausimas 
liečia keliolika desėtkų tūks
tančių litų. Taigi, kad berei
kalingų priekabių neieško
jus, “Tėvynė” ir “Vienybė” 
išmintingiau padarytų, jei 
Kauno “diplomato” nonsen
sams netikėtų, o dėtųsi prie 
to darbo, kurį tyliai ameri
kiečiai pradeda dirbti.

Tankiausia būna taip, kad 
rėksniai nieko nenuveikia, o 
tie kurie ramiai darbą dirba 
savo tikslo pasiekia.

Taip ir dabar atsitiko. 
I ‘hi 1 adei pili j (>s visuomenės 
veikėjai, plunksnagriaužių 
peštynes palikę, gruodžio 20 
dieną susirinko į mass-mitin- 
gą ir sudaro Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Skyriaus Lai
kiną Komitetą. Šio komite
to užduotis — dalyvauti me
namoje parodoje lietuvių 
vardu. Komitetas nusistatęs 
remti Lietuvos vyriausybę 
tame reikale, arba jai neda
lyvaujant pačiam Lietimi 
reprezentuoti.

Šio komiteto atsiradimas 
ir toks nuoseklus nusistaty- 
ma^-turčs rasti plačios užuo-, 
jadtos lietuvių visuomenėje. 
Amerikiečiai ne kartą parė
mė Lietuvą ir šiuo kartu sa
vo triūsu padės suieškoti re
sursus tokios parodos raiką 
lams.

Komiteto darbas sunkus ir 
atsakomi ligas, o kartu mūsų 
tautai naudingas, todėl lie
ka palinkėti ištvermės ir im
si sekli n o.

pUOial betiksliai, sunaudotų apšvie-
tos reikalams bei susisiekimo 
tobulinimui, tai ir be užsie
nio paskolų Lietuva susi
lauktų vieton neišbrendamų 
vieškelių, pelntų, tiltų, ka
nalizaciją it bent po keletą 
gražių valsčių mokyklų. Bet 
dabar šešiosdešimt milionų 
litu — 6 niilioftfyi doleriu iš- v
aikvojama tautos jėgos silp
ninimui. Labai gaila!

■ ■ ! • 1 • i' ■------ T.
AUKSINIAI PINIGAI 

LIETUVOJE 
^Nesenai nukalta sidabri

nes monetos, kurios jau kur
suoja. 1926 metų biudžete 
yra priimta išlaidų pozicija 
auksinėms monetorrfS kalti. 
Tokiuo būdu galima tikėtis, 
jog šiais metais šalia vūrio- 
aliuminijaus ir sidabrd Lie
tuva sulauks ir aukso pinigų.

“Vyao garai, jei j ys neturi
te ilar vardo, tad bukite vadi
nami šėtonu.”

. V. Šekspyras

Nuo senų senovės žmonija 
vartoja, alkoholį, kurį šių 
dienų mokslas priskiria pire 
nuodų. Jisyra lygiai kenks
mingas žmogaus organizmui, 
kaip. ir aršenikas^ opijus, 
morfijus ir kiti tokie nuodai. 
Tačiau alkoholio vartojimas 
virto papročiu, kuris neša 
žmonijai didžiausias nelai
mes, vargą ir ligas.

Šiandien jau atsirado žmo
nių, kurie suprato alkoholio 
kenksmingumą ir stojo ko- ' 
von prieš jo vartojimą. Bet, 
dar yra daugybė žmonių, ku- 
rie^nieko nežinodami apie al
koholio kenksmingumą, var- 1 
teja jįūr-tue kenkia-savo or- ' 
ganizmui, rengdami patogią 
dirvą žmonijos išsigimimui 
ir kultūros bei civilizacijos 
žūčiai.

Tad bus pravartu keliais 
trumpais bruožais susipažin
ti su svarbiausiomis alkoho
lio ypatybėmis:. kaip jis vėi 1 • v •

- Nuo svaigiųjų gėralų var
tojimo, nors ir “su saiku,” 
širdis didėja, apauga taukais 
ir nebegali tinkamai regu
liuoti kraujo tekėjimą. To
dėl girtuokliai greit pailsta, 
negali daug dirbti, nes jų"į- 
varginta ir išpurtusi širdis 
gali staiga nustoti veikusi 
(širdies “plyšimas”), ir 
jiems tuomet tenka mirti. Al
koholis, įsisunkęs į kraują, 
naikina raudonuosius kraujo 
rutulėlius, versdamas juos 
taukais. Todėl girtuokliai 
dažnai esti riebūs, bot netvir
ti, nes tvirtumui reikia rau
menį], o ne tauki]. Alkoho
lis, įsisunkęs gyslose, jų 
lanksčias sieneles aplipdo 
kalkėmis, kurių daug yra 
svaiginamuose ° gėraluose. 
Nuo to gyslos darosi trapios, 
raukšlėtos; tokiomis gyslo
mis kraujas, nebegali gerai 
tekėti, ir kartais atsitinka 
gyslij trūkimas, ir žmogų iš
tinkaparaližuis arba>»viigr 
mirtis. Taigi ir čia alkoho-" 
lis yra vien tik griovėjas ir 
naikintojas.

Nuo alkoholio mūsų plau
čiai patvinsta krauju, išsipu
čia ir nebegali įkvėpti tiek 
deguonies, kiek to reikia mū
ši] kūnui. Alsavimas darosi 
silpnas ir lėtas. Girtuokliai 
dažnąi serga gerklės uždegi
mu.

Yra nuomonių, kad alko
holis teikiąs mūsų kūnui ši
limos. Bet daugyln" gyveni
mo faktų ir žymių mokslo 
žmonių įrodymui tas nuomb^ 
nes jau senai paneigė. Al
koholis jokios šilimos mūsų 
kūnui nesuteikia, 
daugiau išeikvoja, 
gerus alkoholinių 
žmogui pasidaro tartum 
čiau. bet čia tik alkoholio ap
gaulė. Nuo alkoholio krau
jas pradeda smarkiai tekėti, 
gyslos mūsų poodyje išsipu
čia, o kartu su krauju pa- 
odin išeina ir mūsų kūno ši
lima. kuri susidūrusi su iš
orės šalčiu nyksta. Taigi al
koholis mūsų kūnui šilimos 
neteikia Kad alkoholis net 
ir šalčiausiuose kraštuose y- 
ra nereikalingas, aiškiai įro
do garsaus šiaurės keliauto
jo Nanseno žodžiai: “Gyvo; 
nimas man įrodė, kad alko
holis šaltose šalyse nėra rei
kalingas. 1x4 priešingai — 
kenksmingas.”

Daugumas vartoja alkoho
linius gėrimus, ypač, alų, 
troškuliui numalšinti ir tiki, 
kad alus yra puikiausias gė
ralas. Priešingai, alkoholis 
traukia iš mūsų organizmo 
drėgmę ir dar labiau didina 
troškulį, štai kodeF norint, 
iit^įgerti alaus, reikia kelių 
butelių,, o vandens lik kėlių 
stiklinių.

Alkoholiniai gėrimai silp
nindami mūsų organizmą ir

1 įninku pripažinta, kad alko- 
lis yra nuodai, kurių galima 
rasti vyne, aluje, degtinėje 
ir kituose svaigaluose. Al
koholis yra melsvos spalvos 
skystis, — chemijoje žymi
mas C2HdO, 
degąs ir lengvai gaunamas 
iš miežių, vynuogių, bulvių 
ir kt.,-jungiantis su cukrumi. 
Nors maža alkoholio doza ir 
negresia žmogui mirtimi, l)ct 
kai kurie mokslininkai tvir
tina, kad jau 2,bonkos 50°

Čia, žinoma, svarbu gėrėjo 
s'AŪkata, aplinkybės, laikas 
ir kt.

Dauguma alkoholio varto
toji] tvirtina, kad alkolvli- 
niai gerak.i esą maistingi ir 
teikia mūsų organizmui jo
gos. Viduramžiais degtinė 
būvą vadinama net “skystą
ją duona.” Bet šių dienų 
mokslo šviesoje šis tvirtini
mas visai nustoja savo ver
tės. Cheminiai analizai, da-

greitai užsi-

mūsų organizme koštuvų’pa* 
reigas, nuo dęgtinės arba 
alaus susitraukia ir nebegali 
tinkamai valyti kraujo. Tad 
sprendžiant iš viso to, kas 
aukščiau pažymėtą teilka da
ryti išvadą kad alkoholis yra 
didžiausias virškinamųjų or
ganų priešas ir griovėjas.

Seniau manydavo, kad al
koholis didina kūno jėgas; 
todėl sunkiems darbams pa
lengvinti ji vartodavo. Bet 
paskutinių laikų tyrimai. Ri- 
čardsono, Gliuko ir kitu 
prof. daryti su erografu 
(tam tikras prietaisas rau
menų jėgai matuoti) galuti
nai paneigė tą tvirtinimą, į- 
rodydami. kad alkoholis ne 
didina mūsų kūno stiprumą, 
liet mažina. Abstinencijos 
mokslas turi begalę Įvairių į- 
rod viliu, remiančiu ta tvirti- 
nimą, kurių, deja, dėl vietos

*) Visos maisto rūšys yra rnsidėję iš 
šių šešių pagrindinių dalių': baltjnvi. 
riebalų, vandens, cukraus. krakmolo ir 
mineralų.

*“) Anie maisto virškinimą ]»rava.-- 
1u paskaityti “Kultūros'* B-vės knyge
les: Barono -- “žmogaus kūnas" arba 
Osipovskio — “Kraujo lašo kelionė. ‘

i . .

tauta. Redakcija linki sau
lės amžių abiem seserim: 
Lietuvai ir Latvijai.

bet dar 
'tiesa,iš

bėrimu 
šil-
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PRAGĖRIMUI

Pastaruoju metu, Lietu
vos seimas priėmė trečiuoju

Tai Atmžini k)'A<tilsi 
]K*rlai! Ištkrųjų! Mat jis 
dabar išvaži loja ir žinoda
mas, kad kit > tokio “gudruo-

i 4

NEPfflKLAUSOMTBĖSSIMAKTUVĖS
Vasario 16 dien$ sukaks aštncmeri metai nuo Lietuvos Kęs

te nepriklausomybes paskelbimo dienos. Tą dieną Lie- 
laisva ir nuo tos dienos pradėjo naują istorijos

T * Nepriklausomybės sukaktuves visuomet apvaikščiodavome 
tam Tikromis iškilmėmis ir tai dienai pritaikytomis prakal- 

, Ar šįmet prie to ruošiamės? Tuom tarpu dar nieko 
ėt. J>u laikas sukrusti, nes paskui bus pervėlu. Reikia 

paminėjimo pramogą ir jos pelną pavesti Vilniaus va- 
reikalams.

/ Kur vietos Federacijos skyrius?

VĖJŲ SESUO
Nekartą teko skaityti 

Sandaros” -“Moterų sky
riuje” Vėjų Sesers plepalų. 
Beveik visuomet jie būdavo 
labai negudrūs ir tvirkinan
čio pobūdžio. Pa vyzdžiu ga
li būti tos sesers raštas pas
kutiniame “Sandaros" Nr. 
Štai:

“Kaip reikia vaikiną pri- 
siviloti.

Aukštai gerbiama Vėju Se
sute, aš labai noriu gauti vy
rą. l>et vis negaliu. Visi, ku
riuos aš myliu, manęs nemy
li. O kurių aš nemyliu, tai tie 
lefida prie manęs. Aš norė
čiau žinoti, kaip aš galėčiau 
prisivilioti vyrą, kuris man 
patinka ?

Waterbury mergaitė
ATSAKO VR.JŲ SKSUO: 

Iš tamstos paklausimo maty
ti, kad tamstai yra lemta pa
likti senmergei. Kaip aš 
tamstai galiu patarti, kaip 
prisivilioti! tinkamą vyrą? 
.Jei esi gudri, tai žinai ko ge
ri vyrai reikalauja, .varyk 
taip, ir gausi gerą vytą*” 
Na argi bereikią geresnės 

pornografijos skleidėjo ir 
nedorybės žadintojo!

Nuostabu buvo, kad mote
riške galėtų’ taip rašyti.

Dabar tikrai paaiškėjo, 
jog tai ne moteriškės darbas.

lio” tokioms balalabaikoms 
rašyti gal ir nebeatsiras, iš
siveža ir savo Vėjų seserį. 
Straipsnely ‘‘Išvažiuojant" 
labiauisa gailisi palikti 
“Nash Six” ir savo trijų 
draugų!

“Taip, mes keturi ir Nask 
SLx. Ir tas automobilis neuž
mirštinas. Tiek daug saldžių 
valandų mos keturi jame pra
leidome...” /
Well! Už tokias “saldžias 

valandas... ” automobily — 
tankiausiai policmonai pa
čiupę neglostydavo!..

»

LATVIŲ LAIKRAŠTIS 
LIETUVOJE

Sekdama lietuvių įvestu 
pavyzdžiu, latvių mažuma 
Lietuvoje pradėjusi leisti sa
vo mėnesinį laikraštį, kuris 
pavadintas “Lictuvas Lat
vis.” Gaunamas .Jonišky p. 
V. Šulco krautuvėj už 50 cen
tų. Pirmame ^unierV leidė
jas žada pašvętsi visas savo 
spėkas darbui, taikai, susi
pratimui ir tautos gerovei, 
glaudžius ryšius ne tik su 
latvių mažuma Lietuvoje, liet 
ir išplėsti pastarosios drau-

Evetyn kesiit Thaw, kuri 

uhicagoj Sandė nusinuodyti, 
b®t gydytojai atgaivino.'



t

ŠAtslČ la fc, MBS

tamprumą, aišku, 
yra pirešingi sporto idėjai. 
Todėl kiekvieno tikro sporti
ninko vyriausias obalsis: 
“Negirtuokliąuk ir nerū
kyk!’ ’ Tokie žymūs sporti
ninkai, kaip Paavo Nurmi, 
VilleRitola, Albin Stenroos, 
Hones Holchmainen, yra įsi
tikinę abstinentai.

Mūsų organizmas yra la
bai sudėtingas. Jame esa
ma įvairių procesų ir veiks
mų, kuriuos reguliuoja sme
genys ir nervų sistema*). 
Ypač veikia alkoholis mūsų 
smegenis ir nervų sistemą. 
Žymus abstinentas. Sažinas 
šiuo klausimu taip išsitaria: 
“Mediicnos mokslo išvados 
šiandien tikrai ir griežtai ro
do, kad alkoholis yra prali- 
žuojami narkotinai nervų si- 

- stemos nuodai.” Smegenys 
ir nertai, kurių priklauso 

'mūsų galvojimas, regėjimas, 
ouslė, girdėjimas, raumenų 
judėjimas ir daug kitų kūno 
funkcijų, aišku, yra • labai 
svarbus organai. Mūsų sme
genys telpa galvos kiauše ir 
nugarkaulyje, o jų nervų y- 
ra visame kūne. Kenksmin
gas, alkoholio veikimas sme
genų ir nervų sistemos turi 
sąrvšio ir su kitais mūsų kū- 
no organais; tad nusigėręs 
žmogus nebegali tinkamai 
vaikščioti, bet svirduliuoja. 
Jo regėjimo, girdėjimo, uos
lės ir jutimo organai yra vi
sai nusilpę, alkoholio supa- 
raližuoti. Alkoholiui vei
kiant smegenis, labai nu
silpsta žmogaus protavimas 
ir gabumai. Tat aiškiai įro
dė bandymai mokyklose su 
mokiniais. Be to nuo alko
holio silpnėja valios patva
rumas, estetikos, altruizmo 

•' ir doros jausmai.
Kiurcas ir Krepelinas aiš-

side pal(< 
visą tautą.
rios nariai vartoja alkoholį^ 
niekuomet neklestės! Įpr«y 
timas girtuokliauti eina z iš. 
kartos į kartą ir virsta įgim
ta tautos savybe. .Senovės 
graikai sakydavo :“Ebri gi£- 
munt ebrios” girtuokliai 
gimdo girtuoklius, o lietuvių 
priežodis sako: “Obuolys

rf’ •

Kongresan įneštas įstaty
mo projektą^ kuriuo siūlo
mą baigia, ^iuekiūgas kalbas, 
tuo metę, kai šalies gyvento
jai šąla ir miršta iš bado.”

Tą projektą patiekė New
nuo obeles netoli tekrinta.” .J^^jos delegatas.

Tie gilūs žmonijos posakiai 
pilnai yra patvirtinti šian
dieniniais medicinos ir absti
nencijos mokslo tyrimais.' 
Girtuoklių tėvų vaikai daž
niausiai esti alkohol ik ai, pus
galviai, išsigimėliai ir kitos 
rūšies paliegėliai. Crothersas 
pažymi, kad 80% girtuoklių 
vaikų gema su palinkimu 
girtuokliauti. Be to, paste
bėtina, kad ten, kur vartoja
mas alkoholis, vaikų marrr 
mas daug didesnis, negu 
blaivioje šaly. Amerikos in
dėnai išgaišo vien nuo degti
nės. Girtuokliai tėvai nu
stoja gimdymo galios arba jų 
vaisius gimsta negyvas. Tat 
visiškai patvirtina Bugės, 
Arrivės, Krepelino ir kitų 
mokslininkų statistikos ir 
moksliniai tyrimai, o dar 
ryškesnį pavyzdį mes galime, 
matyti dabartinėje Prancū
zijoj. Prancūzijoje šiandien 
labai daug vartojama svai
giųjų gėralų, ir prancūzų 
skaičius mažėja. Mirimų 
nuošimtis Prancūzijoj žy
miai didesnis nei gimimų. 
Prancūzija, jei ji nebaus gir
tuokliavusi, ateity bus iš
braukta iš gyvų tautų tarpo. 
Kur alkoholis, ten ir žmoni-, 
jos išsigimimas!

Alkoholiniai gėrimai ken
kia ne tik žmogaus organiz
mui, bet ir visuomenės san
tvarkai bei kultūros pažan-

Analogiški projektai patiek
ti ir kiti} valstijų delegatų.

Jeigu tie projektai būtų 
pravesti, tai būtų gerai, bet 
vargu bau jie praeis, nes'ka
pitalistai spirsis tokiam už
manymui.

DOLERIAI PLAUKIA
Federacijos sekretoriatas 

praneša, kad Lietuvos Sei
mo nario kum Dagilio misi-

nugriauti 
Visi nu

teisti'nuo 6 12 ihėnesių
kalėti. Daugėlas * jų turėjo 
padirbtus pasus: išduotus 
Maskvoje. t ,

Tokidbs paukštukus teisia 
lietuves teismas nž sąmoks
lą nugriauti esamą tvarką ir 
Įvestį komunistų budeliški} 
diktatūrą. Bolševikams to
kie teismai nepatinka, todėl 
jie gvolto šaukia, kad tai 
buožių inkvizicija. Mat, bol
ševikiškoji inkvizicija, virši
jusi carų ochrankas, yra O. 
K., o demokratiškos rinktos 
šalies teismas buržuazijos 
padaras!

ja. randa, didelės užuojautos
ir pritarimo. Jo prakalbose 
sudedami šimtai dolerių. 
Žmonių ūpas esąs entuzias
tiškas. Išrodo, kad ameri
kiečių kiek nupuolusi dvasia 
vėl atsigauna ir jie stipriai 
katalikiškos akcijos reikalus 
palaiko.

Lietuvos seimo atstovo 
kun. Dagilio prakalbomis la
bai nepatenkinti laisvama
niai, nes pasak jų jis agituo
jąs už katalikybę ir kovojąs 
laisvamanybę, o anie norėtų, 
kad būti} atbulai.

W wa iiBČĮU'itofoy ĮM«W)iWBW»ifeBH

holio doza (80 gramų) palie
ka: žymių mūsų smegenyse 
dar 24 vai. ir tik paskum iš
nyksta. Taigi nuolatinis al
koholio vartojimas labai žy
miai veikia mūsų smegenis ir 
nusilpnina juos. Nuo tokio 
alkoholio vartojimo žmogus 
dažnai apserga sunkiai išgy
doma “baltaja karštlige,” 
kuri baigiasi mirtimi ar be
protybe. Beprotnamių sta
tistika prikišamai rodo, kad 
daugiausia proto ligų atsi
tinka alkoholio dėka. Tad i r 
tuos organus, nuo kurių pa
reina žmonjos progresas ir. 
kultūros pažanga, alkoholis 
negailestingai naikina.

Kai kas tvirtina, kad al
koholis yra labai gera prie
monė kovai su limpamomis 
ligomis, Ind tai visai neata- 
tinka tikrylx>i. Gyvenimas 
lodo, jog epidemijoms siau
čiant daugiausia užskirečia 
tie, kurie vartoja svaigalus. 
Profesorius Adams, 
remdamas tyrimais, 
tais koleros siautimo metu, 
patyrė, kad iš šimto susirgu
sių kūle ra — blaivininkų 
miršta 19, gi vartojančių al
koholinius gėralus 81 žmo
gus. Gydytojas V. Hursley 
sako: “Alkoholis yra ne 
vaisiai nuo ligų, bet visų Ii 
gų, neturto, vargo ir mirties 
pradžia.” Panašios nuomo
nės yra visi žymieji šių die
nų medikai. Tiesa, medici-

> noje yra Vartojami ir nuodai, 
bet tai nereiškia, kad juos 
reikia pradėti vartoti tokio
mis didelėmis dozotnis, kaip 
kad dabar vartojamas alko
holis.

Alkoholiniai gėralai nei
giamai veikdami paskirų as
menų organizmą ir daryda
mi juos tiek kūno, tiek dva-

•) I‘nutrina nplc nervų ► lutemų gnll- 
Ijisi rasti Barono knyir.: "Ziiiokhii* kti- liais. 
ims." o npfe jos mintykj hii alkoholiu— 
J. G-džlo knyg.: "Blaivybe."

pasi- 
darv-*

sikaltėlių, aferistų ir ištvir
kusių žmonių yra alkoholi
kai. Jeigu panaikintume 
svaigių gėralų vartojimą, tad 
pranyktų pusė kalėjimų. Al
koholis silpnina žmogaus va
lią ir dorovę. Kovai su iš
tvirkimu ir prostitucija tėra 
tik viena priemonė — absti
nencija.

Ten, kur alkoholis — vi
sados anarchija. Juk daugu
ma nusižudymų, gelžkelių 
katastrofų, gaisrų ir kitų ne
laimių atsitinka tik svaigių
jų gėralų dėka.

Girtuokliavimas nepažįsta 
taupumo. Neblaivioj šaly vi
suomet skurdas ir nepritek
lius. Lietuviams stoka pini
gų, bet vis dėlto jie per šių 
metų pirmuosius 7 mėinesius 
išgėrė degtinės už 20 su vir
šum milionų litų. Juk už 
tuos pinigus buvo galima pa
daryti daug gera.

Alkoholis yra# priešingas 
kultūros pažangai, nes jis 
naikina kilniuosius žmogaus 
jausmus ir verčia jį gyvuliu. 
“Tiktai žmogus valgo neiš
alkęs ir geria neištroškęs. O 
jei jis rūko ir šniaukščia ta
boką, uosto nuodus, geria 
.svaigiuosius gėralus, tai jis 
save verčia gyvuliu” — sako 
didis gamtininkas Darvinas.

Jau senai žmonija suprato 
alkoholinių gėralų kenks
mingumą ir pragaištį, jau se
nai buvo pradėta kovoti 
pi rėš ti> žmonijos priešą, bet 
tikroji kova prasidėjo tik 
pastaraisiais laikais. Seniau 
buvo kovota 'netinkamu bū
du, netiksliais metodais fir 
įvairiai “gėrimai^su saikui” 
liet šiandien prieita išvadą, 
kad tik visiškas susilaikymas 
nuo svaigių gėralų, t. y. ab
stinencija, teduoda gerų re*

NEGEISTINUS ATEIVIUS
- GRĄŽINA

Senato Imigracijos Komi
teto apskaitliavimu Jungt. 
Valst. gyvena 250 tūkstančių 
beteisių ateivių ir valdžia 
priversta sistematingai juos 
deportuoti. Tokių ateivių iš
siuntimas jau prasidėjo. Bus 
siunčiama po 700 žmonių į 
mėnesį. , Išsiuntimo išlaidas 
padengi^ valdžia. Kipkvję- 
has'toksLsšimdtimasvaldziai 
atseina po B9 dolerius žm. 
Valdžios valdininkai susira
do atatinkančius įstatymus: 
“sausąjį” ir “baltosios ver
gijos.”

Tokių nelegalių ateivių 
grąžinimas būsiąs sustiprin
tas. Tam tikslui bus paskir
ta po pusę miliono dolerių į 
metus. 190 kiniečių išsiunti
mas iš Amerikos atsėjo apie 
50,000 dol. Po šios deporta
cijos valdžia tikisi, kad ki
niečių tarpusaviai nesusipra
timai jau užsibaigė. Perei
tais metais nelegalių ateivių 
grąžinimui išleista apie 900 
tūkstančių dolerių.

ORO NAUJIENOS
Nuo šių metų balandžio 

mėnesio 1 dienos orlaivių su- 
sisiekiinsa atarp Maskyos ir 
Londono pagreitinama. Vi
sa ta kelionė bus atlikta į 24 
Valandas:' Iki to laiko Vo
kietija įruoš specialius skrai
dymus % iš rytų į vakarus. 
Berlinas pasidarys svarbiau
siu orlaivių punktu. Orlai
vių kelias bus apšviečiamas 
prožektoriais. Orlaiviai ga
lės įtalpinti po dešimt kelei
vių. Nakties metu bus pa
statoma krėslai—lovos, ku
riose galima miegoti.

Oro užkariavimas ne žing
sniais, bet šuoliais eina pir
myn. Prieš karą pamatyti 
orlaivį—didelė retenybė, bet 
dabar dalykas labai papras 
tas.

KARALIUS APIE DARBI
NINKUS

Pasirodo, kad ir kara
liams parūpo ne vien ka
riuomenių paradai, ministe- 
rių paskyrimai, bet ir darbo 
žmonių reikalai.' Demokra
tiškas včv*0 nravėdino ir ka- 
4 A-  ?  _ _ • « ?x- 

BOLŠEVIKUS ĮKALINO
Rygoje, Latvijoje, išklau

syta bolševikų byla, kuri bu-

J*d
I

Ir užsėdęs ant žirgo ir pa- 
ėmęs į ranką ietį prijojo prie ’ 
miesto ir trenkė šavo ietimi. Į.iš didiiosios Lietuvos fapi- Algirdas pasigailėjo ir paro-

dė savo gailestingumu Jis i miesto siem> ir jodamas fe 
n..įmikinepaEme jo is Maskvos į ne- ’

laisvę ir sutiko susitaikinti.
Paskui santaiką padarius,

Anuo metu didysis Lietu- Pąte didysis kunigaikštkma-

gaikštUos metražčto’ 

nuorašai), 
tas puikia gw 
žymi ygaįtjngtf senovės stiliu
mi ir dvasta/kurie sunkiai bė- 
išverčiami. Red.

vos ir Rusų*) kunigaikštis 
Algirdas, Gedimino sūnus 
tvarkydamas nemažą laiką 
vešpatavo didžioje Lietuvos 
kunigaikštijoje ir gyveno ge
roje draugystėje su didžiuo
ju Maskvos kunigaikščiu 
Dmitrū, Jono sūnumi.

Gi šis didysis kunigaikštis 
Dmitras, Jono sūnus, be nič
nieko sutraukė draugišką su
tartį ir pasiuntė savo pa- 

’ siuntinį pas didįjį kunigaikš
tį Algirdą su pranešimu; pa
siuntę jam ugnį ir kardą,**) 
pranešdamas jam štai ką: 
“būsiu tavo žemėje, gražiam 
pavasariui ir ramiai vasarai 
prėjus.”

O didysis kunigaikštis Al
girdas, išėmęs iš krepšio pin
tį, davė ją pasiuntiniui tar
damas: “atiduok tai savo 
viešpačiui ir pasakyk jam, 
kad Lietuvoje mes ugnies tu
rime. Jis praneša man, kad 
nori būti mano žemėje gra
žiam pavasariui ir ramiai va
sarai praėjus, o aš būsiu pas 
jį Velykų dieną ir pabučiuo
siu jį margučiu per skydą ir 
ieties smaigalį ir su Dievo 
pagalba jo Maskvos miestą 
palytesiu su ietim.***), nes 
ne tas yra karžygis, kas ka
riauja patogiu karui metu, o 
tas, kuris savo kerštą prie
šui moka vykdyti blogiausiu 
kariauti metu.

Ir paleidęs pasiuntinį su
rinko lietuvių ir rusųkariuo-

gal, didžiu balsu sušuko: 
,lDisai Maskvos kunigaikstjų 
atsimink tai, kad lietuvių * 
ietis stovėjo ties Maskva;!” •

Po to didysis kunigaikštistesi šu juo (Algirdu Vert.) Po to didysis kunigaikštis 
ir daug dovanų: aukso ir si- Algirdas su visa savo kariuo- 
dabro begales, brangių, nuo- 
stabių garbinihotų žvėrių 
kailių didžiajam kunigaik
ščiui Algirdui padovanojo.

Po to didysis kunigaikštis 
Algirdas tatė didžiajam ku
nigaikščiui..

Nors mudu ir susitaiko va, 
bet kadangi kitaip pasielgti 
nepriderėtų ir, būtų negar
bingu, tai noriu tiktai tavo 
Maskvos miestą palytėti sa
vo ietimi, kad eitų gandas, 
jog didysis Liėtuvoš, Rusųir 
Žemaičių kunigaikštis Algir-

ralių
dedasi Švedijos karalius.Tuo 
metu, kada jo duktė vieši 
Londone ir viliasi pakliūti į 
Anglijos sosto Įpėdinio nuo
takas—Švedijos karalius at
kreipia domės darbininkų 
klausimui.

Paskutinėje kalboje kara
lius pareiškė, kad visoje ša
lyje greit būsią pravesta 8 
valandų darbo diena. Tani 
tikslui įstatymas jau pa
ruoštas ir laukiąs patvirtini
mo.

Karalius pažymėjo, kad 
bedarbių skaičius sumužėjo, 
o ateity, kaip mano karalius, 
bedarbių visai nebeliksią.

Iš tikrųjų miklus kara
lius: savo dukterį ruošias? 
apvesdinti su Anglijos Įpė
diniu ir apie darbininkus tu
ri laiko pagalvoti.

v •

tebsko į Maskvą.
Velykų dieną anksti rytą 

did. kunigaikštis (Dmitras 
Vert.) su kunigaikščiais ir 
bajorais ėjo iš cerkvės po ry
to pamaldų, o didysis kuni
gaikštis Algirdas su visa sa
vo pajėga, plevėsuojančio
mis vėliavomis pasirodė ties 
Poklonnaja kalnu. Didysis 
Maskvos kunigaikštis Dmit
ras, Jono sūnūs, didžiai išsi
gando ir baimė jį apėmė, kai 
jis pamatė didįjį kunigaikštį 
Algirdą sulig savo žodžių ei
nantį prieš ji su tokia pajė
ga ir galybe. Ir negalėjo jam 
pri(‘šintis. Ir siuntė pasiun
tinius pas jį, prašydamas ir 
didžias dovanas žadėdamas 
jam, kad jo iš jo valdomos 
Maskvos novytų, nesirūstin- 
tii ir imtų iš jo visa, ką tik 
nori. Didysis kunigaikštis

3£
£

X;

/•

i

mene, su dideliu belaisvių 
skaičiumi ir nesuskaitomų' 
grobiu, nuteriojęs Maskvos 
žemes ir daug miestų pa
ėmęs, nustatė sienas iki Mo
žaisko ir Kolomnos ir su vi
sais savo vyrais, be nuostolių, 
grįžo namon. (“L. Ž.”)

♦) Originale “Rusų" — reik supras- ' 
ti gudų — bielarusų .

*♦) Karo paskelbimo ženklas. Pa
prastai, siųsdavo tik kardų.

♦♦♦) Originale — priklonlu kopje—. 
nugalėjimo ženklas. Nugalėtojas pri
kaldavo prie paimto miesto sienos sky
dų arba palytėdavo Jų ietimi. Verte/aa. 
, . . . ' fl

“DARBININKAS” TIK ‘DARBININKAS’
Teikia žinių apie Lietuvos darbo žmonių vargus s 

ir pasisekimus. Vadovauja darbininkams jų sunkioj 1 
kovoj su besočiu kapitalu ir visokeriopa priespauda. 1 
Nurodo darbininkams jų teises ir kelius apsidrausti į 
nuo išnaudotojų sauvalės. Plačiai rašo apie Seimo 1 
priimtus naujakurių, darbininkų ir kitų darbo žmo
nių reikalus liečiančius įstatymus. Teisingai aprašo į 
vyriaus^į)®^ ir savivaldybių darbus. Talpina gražių 
ir naudingi} pasiskaitymų ir seniesiems ir jaunie
siems. * • ' ’ '

Ir tie darbo žmonės, kurie trokšta geresnės atei- 1 
ties, kurie kovoja su vargu ir nelaimėmis,—tie jums j 
gali pasakyti, kurios naudos ir paramos jiems teikia j 
“Darbininkas.” Jis jųjų geriausias prietelius ir .va- 1 
das. Ir jūs trokštate geresnės ateities, tad visi neati- į 
dėliojant skubėkite užsisakyti ‘ ‘ DARBININKĄ. ’ ’ j

“DARBININKO”—kaina metams 8 litai, pusei į
metų 4 litai, Amerikoj, Anglijoj dvigubai. į

‘ ‘ DARBININKO ’ ’—Redakciją ir Ądministraci- J 
ja Kaune, Nepriklausomybės Aikštė 2a Nr. 1

t'j1/.: vL

*■■ .

f.

kilnumą ir ėmė griežtai ko
voti prieš alkoholį. Tokios 
kultūringos šalys, kaip Suo
mija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybes įvedė savo terito
rijose prohibiciją, t. y. už
draudė pardavinėti svaigina
mus gėralus. |

Lietuva nuo to dar labai 
toli. Milijonai litų išleidžia
mi vien tik svaigiesiems gė
ralams. Pas mus daugiau 
smuklių, negu mokyklų ir 
kitų kultūrinių įstaigų. Lie
tuva skęsta alkoholio tvane. 
Mes privalome stoti kovon 
prieš šį mūsų tautos, viso pa
saulio priešą. Kiekvienas 
mylįs tautą ir kultūrą žmo
gus turi likti abstinentu. Mes 
į savo mokyklas privalome 
kuo greičiausiai įvesti blai
vybes pamokas.

Nors pirmi žingsniai jau 
padaryti, bet kovotojų eilės 
labai retos. Kiekvienas lie
tuvis turi laikyti savo parei
ga padidinti tas kovotojų ei- 

zultatų kovoje ąu girtuok- les, nes tik abstinencija — 
. Šiandien pasaulis jau kelias į šviesią ateitį! 

suprato abstinencijos idėjos (“Kultūra”)

VŽ “SAUSUMĄ”
Amerikos “sausumas” ne

kurtoms valstybėms labai 
patinka, todėl jos mano pa-i 
sekti Amerikos pavyzdi. 
Norvegų parlamente iškeltas 

į klausimas apie Norvegijos 
prohibiciją — “nusausini
mą.” Tą nusistatymą remia 
karalius. Bet greičiausia tas 
klausimas bus išspręstas 
žmonių balsavimu. _____

• v

Sustabdo
Geriauslai žinomu būdan Šaltį sU- 

Stabdyti yra Hill’s Cnacom Bromido- 
Onininc. Milionai t>> įrodo kas 
Jis Šaltį Kuntabdo į 24 valanda*;

Daug tflkatnni'ių žmonių kaRmct mir
šta nno žnlčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi žalti*, daly- Mons. Pątrick J. McDanuelL 
ka* rimta*. Oydyk ji goriausiu žinomu 
badu. Jis kaltinamas, kad savo mta-

Vartok Hill’s kaip tik ftltia prnrido .da. Šaltis pavojingas * stabdyk jį tuoj, pavartojęs pnversti pnCS 

ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui mirti kunigą. Dailiel McGUITS 
iinomu. Visos aptiokoaiparduoda Hill s.
Tikrai Chrak Kalu 3oc užrašyti $1,000,000 Kinijos mi-

sinei draugijai. Velionies ku
nigo giminfe per teismą nori 

MparOuta testamentą panaikinti.
4

i

čia parodomas Chicagos 4 .
.♦ -
1 ■
.4 •

♦
4 .< 
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PIGIAUSIS IR PRIEINAMIAUSIS ŪKININKU J 
LAIKRAŠTIS |

ŪKININKAS”
eina kas savaitę 16 puslajių didumo su paveikslais. ;

13,500 LITŲ DOVANŲ SKAITYTOJAMS j
“Ūkininkas” plačiai rašo politiniais, žemės ū- 

kio, kooperacijos, sveikatos ir namų ruošos klausi
mais. į

“Ūkininkas” skelbia visus valdžio^įsakymus ir j 
įstatymus, kurie liečia sodžių ir ūkininką. .Į

“Ūkininkas” aprašo Ūkininkų Sąjungos gyve
nimą, suteikia nurodymų, kaijTtvarkyti ir ginti sa
vo reikalus nuo įvairių išnaudotojų.

“Ūkininkas” leidžia keturis nemokamus prie
dus: 1. “Žemės ūkis,” 2. “Kooperacija,” 3. Naminis 
gydytojas” ir 4. “Šeimininkė. ’ ’ Iki vasario mėn. 20 
dk 1926 m. visi apsimokėję metiniai skaitytojai gau
na priedo—Ūkininkii Sąjungos 1926 m. kalendorių 
“Ūkininko draugas.”

Be to “Ūkininko” skaitytojams skiriama daug j 
brangių ir naudingą dovaną: grynais pinigais pavie
niam išlošimui po 300, 200 ir 100 litą, keturiems— 
po 50 litų ir dešimčiai—po 25 litus, 1 arklinis grėb
lys, 1 akselinė mašina, 1 fuchtelis, 1 gyvatukas žir- 
niams abei vikiams valyti, 4 separatoriai, 4 sieniniai < 
laikrodžiai, 4 svarstyklės, 4 arpos (vėtyklės), 4 
sviesto muštuvai, 4 drapakai (spyruoklinės akėčios),. 
5 pievų akėčios, 10 kaupikų—ravėtoją, 20 vienvagią 
plūgų, 20 barometrų, 20 daržovių sėklą rinkinių, 
20 vasarojaus originalių sėklų rinkinių, 20 pievą sėk
lą rinkinių, 200 “Ūkininko” metinių prenumeratų ±_ 
išlošėjų giminėms bei pažįstamiems ir 200 knygą rfn- ; J 
kinių.

Viso 560 dovaną—Uflotimą už 13,500 litą
Šios visos dovanos bus dalinamos loterijos krihi 

apsimokėjusią metinių skaitytoją tarpe, nežiūrint Į 
tai, kiek skaitytojų susirastų. Dovaną paridntyfl* 
loterijoj dalyvauja metiniai skaitytojai, kurie iki 
1926 m. vasario mėn. 20 d. sumokės už laikrašti 15 
litų.

Patariama gerbiamiems Amerikos lietuviams Už
sakyti visiems metams “Ūkininką” savo giminSn* 
bei pažystamiems, kurie galėtą skaityti laikraštį it ■ 
dalyvauti labai naudingoje ūkininkams loterijoje.

Prenumeratos kaina: metams 15 litą, 6 tnėne- J 
sianis V“ lt 50 et ir 3 mėnesiams 3 lt 75 et. Užsieni* /m 
3dolvriai. ' ' ’ ‘

Redakcijos-Administracijos adresas: KAUNAS, ■ 
Gedimino gatvė 30 nr. Telefono 1436 hr. ••
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čiupiko, 
nešioto-

Mokinys:—Na, tai kam klau
si, jei žinai?

AR ŽINAI, KAS YRA “TĖVYNĖS SARGAS?”

čiulpti

TNepenek7 naujai gimusį 
bile kokiu pienu. Mo- 

pienas geriausias. Bet 
visuomet reikia sekti gvdy- 
tojo patarimus.
^Neduok kūdikiui visokiu

dikį tarpe re
ni valgio valandų.

*3 Neduok kūdikiui arbatos, 
kavos arba alaus. Kariais 
išaugusiems drausta tuos gū- 

Sf* rimus gerti!
- Neduok kūdikiui 

valgyti.
Neduftk kūdikiui 

pės tai baisus ligų 
jas.

Neleisk kūdikiui K 
p pirštukus.

Neuždūk palutės per ankš
tai.

Nęaprengk kūdikį per šil
tai vasarą ir ]>er šaltai žie
mą.
~Neleisk kitiems Tmčiūofi 

į -kūdikį.
Neimk kūdikį su savim 

miegoti, tegul sau vienas gu 
li.

Nesupk kūdikio. Jeigu 
f pradėsi supti, tai reikės tą 
^visuomet daryti.

Nepaimk kūdikį į rankas, 
kuomet pradeda verkti. Pa
bandyk paguldyti ant kito 
šono.

Nemanyk, kad kūdikis al
kanas, kuomet ima verkti.

Neuždengk kūdikio galvą 
kuomet miega, nes jam rei
kia daug šviežio oro.

Neužmiršk, kad dieglys
i gal būti skilvio nemalimas.

Neužmiršk kad kūdikis 
verkia kaip pavargsta gulėti 

č ant vieno šono, ir kad per 
silpnas pats apsiversti.

Neužmiršk kad kūdikis 
verkia kada jam perŠilta ar- 

^?ba peršalta.
Neužmiršk kad __ kūdikis 

į kuomet ayba
yyįpįŠV'friTiR

__ ^Neužmiršk, kad kūdikis 
v verkia kuomet nori gerti.

Duok jam atsigerti atvėdinto 
K virinto vandens.

Neužmiršk, kad kūdikis
7 verkia, kuomet miego nori, 
' reikia jį paguldyti.

.Neužmiršk, kad kūdikis 
verkia jei spilkute jį duria. 
Vartok tik vadinamas “safe- 
ty” spilkutes.

•

I — Tamsta nevedus ar Vedęs!
— Vedęs moteriškę.
— Na, suprantama, moteriš

kę.
— Nesakvkite! Štai mano 

tikroji sesuo vedusi su vyriš
kiu.

BOSTONAS

(Geografiškas tyrinėjimas)

Bostonas — miestas. Kas 
netiki gali atvažiuoti ir nusiste
bėti. “I bet your sweet life/* 
kad ir Tamošius neviernasis su
tiktų, kad Bostonas — miestas. 
Bostono klimatas (oras) labai 
geras. Y pat ing,u ir gydomuoju 
savytumu pasižymi So. Bosto
nas. Pavyzdžiui čia oras tok
sai tirštas, kad dėka tam dides
nė gyventoją dalis tuo oru ir 
gyvena, nes jis yra vieninteliu 
jų pragyvenimo šaltiniu. O be 
to, visokios “pavietrijos” dvel
kia maloniais Kalifornijos gė
lynų aromatais. Taigi jau
niems žmonėms nereikia pinigų 
leisti kvepalams — Bostone ir 
So. Bostone viskas ir visur kve
pia ir be to.

Jeigu lyja — gatvėse šlapia. 
Jeigu saulė kepina vistiek šla
pia. Jeigu lyja ir saulė kepi
na, td! vistiek šlapia. Kai dėl 
šittnros ar šalčio, tai visai ne-- 
svarbu, nes būna šilta ir šalta: 
jeigu iškūreni kambarius šilta, 
o jei ne tai šalta, bet tankiau
sia būna šalta, todėl, kad ang
lių kasyklų streikas neužsibai
gė, kietųjų anglių nėra iš kur 
gauti, o minkštųjų nėra už ką 
nusipirkti. Apie Bostono šla
pumą prisiminus, reikia pasa
kyti, kad būna ir sausų dienų, 
bet ir jos pasidaro šlapiomis, 
todėl, kad daugelis So. Bostono 
gaspadinių pro langus pilia pa
mazgas ir kitokias gerybes. 
Vienu žodžiu užtrokšti So. Bos
tone arba Bostono nepriseina. 
Jeigu gerklėje pasidaro sausa, 
tai kiekvienam geram restora
ne arba “poolruimy” gali ją 
Jhšlapinti.

Gyventojai mišrūs. Jie su
sideda iš vyrų, moterų ir viso
kio amžiaus vaikų. Vaikų dau
giausia moteriškos lyties. Ta
me galima Įsitikrinti iš sukne- 
li. Kaip žinoma, vaikai nešio
ja trumpus sijonus ir kelines. 
Trumpi] sijonų labai daug, o 
trumpų kelinaičių visai mažai.

Vaiki] amžius čia labai ilgas: 
tęsiasi iki trisdešimties metų ir 
(Jaugiau.

Kalba labai Įvairi, ar bolše
vikiškai sakant intemaiconališ- 
ka. Kokią kalbą nevartotum 
— vistiek supras. Ypatingai 
jeigu nori svetimos mamos var
dui užtepti airišių “sanvičių.”

Prekyba ir pramonė išsivys
čiusi ir išsitobulinusi. Pramo- 
ninkauja visu kuo: rankomis, 
kojomis, liežuviu, kumščiu, re
volveriu. peiliu ir kuo tik no
rite.

Turime žvė rinčių. Turtin- 
-giausia žvėrių veislė vadinasi 
kapitalistais. .Jiegyvena turtin
guose Conimonivealtli, Krank
ti n. Milton. Nantasket miniose. 
Po jų seka kitos žvėriukų veis
lės, kurios dauginasi sienose, 
lovose ir mat rašuose. Šie gy
vena proletarų lindynėse. Ki
tokių veislių esama: policijun
tu, realesteit įninku (tingioji 
veislė), daktarų, advokatų, šu
nų, šunukų, — pastarųjų esama 
dvikojųių ir keturkojų; šiokių 
tokių gyvūnų esama ir Frank- 
lin parke.

Čia parodomas laivas Roose- 
velt, kuriuo kapitonas Peary 
plaukė į šiaurės jūras kad pa
siekti ašigalį. Dabar tas laivas 
iš Seattle atplaukė į Los Ange
les. Iš ten plauks į Miami; 
Florida, žemiau parodomas 
laivo skiperis su žmona.

•
Augmenija įvairi. Statinėse 

auga agurkai, kopūstai, bana
nai, šiūkšlės, džiova ir kitokios 
ligos. .Ji taip turtinga ir įvai
ri, kad tokioje mažoje apžval
goje sunku visa sutupdyti.

Susisiekimas labai tobulas. 
Iš šio svieto į aną nuvažiuoti 
labai lengva, nei vizų nereikia. 
Nesvarbu kuo važiuosite, gali
te pasirinkti: automobili, sub- 
way, eleveitorį arba stoytkari. 
Tą kelionę galite padaryti už 
dešimtuką arba visai dykai.

Geografas

PARKE
—- Malonmus,- būk toks, ge

ras, atsikelk truputi nuo suolo!
— Kam?
— Aš noriu prilipdyti korte

lę su užrašu — “šviežiai mula- 
žyla. . '

SUKLYDO
— Kaip savo “overkotį” 

vakar sutepei! Visas šonas ir 
nugara purvina!

— Taip, taip, jis nukriti nuo 
manęs.

— Tu galėjai jį pamesti. -
— Ne. jis buvo visiškai už

segtas.
s, -■ -- .................... ........

Už Artisto — vaidins jai tra
gedijas.

Už Spekulianto — užstatys.
Už Dainininko — uždainuos 

iki mirties.
Už Socialisto — gali sociali- 

zuoti.
Už Revoliucionieriau^ — kels 

namines revoliucijas.
Už Anarchisto — nepripažįs-

, 1 ĮĄg 7 xyol zirz i ,tcv j v.s t ii t t ■■
Už Juokdario — užkutens ją.

MOKYKLOJE
Mokytoja: — .Jonuk, kas bu

vo pirmuoju .Jungt. Valstvbių 
prezidentu?

Mokinys: —O Tamsta žinai?
Mokytoja: — Kodėl ne, ži

nau.

UŽ KO TEKĖTI? 
(Sulig Oligero)

Už Advokato — apeis teisė
tas vedybas.

Už Daktaro — maitins piliu
lėmis.

Už Kareivo — amžinai su ja 
kariaus.

Už Pentoriaus — dažys mė
li nes.

Už Bučerio — raitys žarnas 
Už Graboriaus — palaidos ją.

MOKYKLOJE
— Taip, vaikai, visi jūs tu

rit eiti savo tėvu pėdomis.
— Visi be išimties?
— Žinoma.
— Tr Uosaitis taipgi?
— Na, žinoma. O kodėl tu 

klausi ?
— Mat jo tėvukas nesenai 

nuėjo i areštą už mūnšaino par
davinėjimą.

Lietuviai Katalikai!'
Skaitykite Vienintelį Amerikos Lietuvių 

Katalikų Dienraštį
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TRUMPI 
‘SKAITYMELIAI 
•- NAUJA KNYGA 
‘Joje telpa daugiau kaip 
100 trumpų pasakaičių 

į 150 pusi. 45 centai 
į DARBININKAS
366 Bnadvy, Bosto» 27, Mast

»

/

“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” 

mus.
“DRAUGAS”
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1 Užsirašykite 
“LAIVĄ”

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

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

joje, Šveicarijoje, Anglijoje ir kitur, 
duoda naudingi] pasiskaitymų, 
nušviečia svarbiausius dienos klausi-

atstovauja katalikų nuomonei įvairiuo
se painiuose klausimuose.

“DRAUGAS” atremia katalikams daromus priekaiš
tus.

“DRAUGAS” yra tikras Amerikos lietuvio kataliko 
draugas.

“DRAUGO” kaina pigi:
Amerikoje ir Užsieniuose:

Metams------------------------ 1-------- $6.00
Puselę metų_________________$3.00
Atskiras numeris------------------- 0.02

Pinigai geriausiai siųsti perkant krasos ar ekspreso 
“Money Order” arba įdedant pinigus į registruotą laiš
ką. “Draugo’ ’adresas:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, IUinois

Telefonas Roosevelt 7791

LA fU V y "9 K 'V
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k "Bfe parodoma namai Eugene Fieldo, Chicagoj. Jis mirė 

m. Jis pasižymėjo tinkamais raštais vaikams. Dabar tie 
jau nugriauti. Jie buvo, po num. 4242 Clarendon Avė.
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“LAIVAS” yra katalikų savaitinis laikraštis. 
“LAIVAS” duoda gražiausių pamokinimų iš tikybos

“LAIVAS” aiškina įvairirts priektlištps daromus prieš
Katalikų Bažiiyčią. I f

“ LAIVE” rasi gražių ir lengvi) pas i sk aitrinu. 
“LAIVAS” duoda atsakymų į įvairius tikybos ir do

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

venimo.
“LAIVAS” turi Bernaičių Kolegijos Rėmėjų skyrių. 
“LAIVO’’ kaina metams Lietuvoje ir Ąnv&rikoje $2.00

(du doleriai), pusei motų $1.00.

ir doros dalykų.

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, IUinois

I
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BOSTON’O DRAUGIjy 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PASĖLI 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŽAL
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh SL, So. Boston, Man 
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,

250 Gold SL, So. Boston, Masa. 
Prot. RaStininkas — J. Glineckls,

5 Thomas Pk.. South Boston, Maaa. 
FIn. Raštininkas — M. šeikis,

40 Marine Road. So. Boston, Maaa 
Kasierius — A. Naudžiūnas, 
■ 885 K Broadway, Bostpn, Masa 
Tvarkdarys — f. ZatMs, : ' 
z 7 Winfield SL, 80. Boston, Man. 
Draugija ląiko susirinkimus kas tr& 

čig nedčldienj kiekvieno mSneaio, 2-ta 
valanda po piet*. parapijom salčj, 4flS 
E. Seventh SL, So. BostoB, Man

—
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOfc 

VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — V. Zalfeckas,
514 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Povilas Raka,
C$5 C Street, So. Boston, Masa.
ROT. RAST. — Antanas Macejunaa
450 B. Seventh S L, So. Boston. Mam. 

FIN. RAfcT. — Juozapas VinkeviCioa,
906 B. Broadway, So, Boston, Ma* 

KASIERIUS — Andr. Zalieckas,
611 E. Fifth SL, So. Boston, Mam. 

MARŠALKA—Kazimieras Mlkailtonis,
906 E. Broadway, So. Boston, Mana.
D. L. K. Keistučio Draugija laiko sa

vo mėnesinius susirinkimus, kas pirm* 
nedčldlenl kiekvieno mėnesio, po num. 
694 Washlngton St, Boston, Masa,- 
1:30 vai. po piety. Ateidami ant susi
rinkimo atsiveskite su savim daugiam 
naujy narių prie musy draugijos 
raAytt

BV. KAZIMIERO R. K. DB-JOB 
VALDYBOS ANTRASAI

Plraininkas — J.
225 L Street, So. Boston, Mam, 

Vlcfr-ptrm. — J. Grūblnsk&g,
157 M Street, So. Boston. Mva 

Prot. Rašt. — VL Mickevičius, 
405 Third St, S. Boston, Masa. 

Fiiilnsij Raštininkas — K Jllikla,
8 Hatch Street, So. Boston, Mana 

Ildlninkaa — L. dragMyą
111 Bowen 8L, Sfa. Boatoa, 

Tvarkdarys — P. Lančka,
895 B. Fifth St, So. Booton, 

Draugljoa reikalais kreipkite 
dos | ptytokohi raitininku.

Draugija savo «osUDklsrai t 
Mdfldtenl kiekvieno šoCnesto 1 
po pieta parapijos aaMfe «S

i f
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Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė AimenMkienė. 

G Street So. Boston. Mnss.
Tet South Boston 4474-M. 

Vlce-T’lrm. — Zofijn Kėėienė.
59 (Intos St.. So. Boston. Mnss. 

I’rot. RnAtlninkė — Oną Slnurlenė.
443 E. 7th Su So. Boston, Mhss. 
Telephone South Roston 3422-R.

EI*. RnStlnlnkė— Rronlslnvn t’lunlenė, 
29 G.rtild St.. W. Rozbnry. Mnss. 
...nlnke —-Onn Stnniullutė, , 
h 15 W. Gth St.. So. Boston, -Mnss. 

Tvnrkdnrė — Ona Mlzginllenė,
J5I2 ('ohttnNa Rd.. So. Boston. Mnss. 

Visais dr-Jos reikalais kreipkitės Į pro
tokolų raktininku laikku ar telefonu. 

Draugija savo sualrlnkitnns laiko kai 
nutr* u t am lok* kiekvieną mėoes{ 
7:3O vakare, pobainytlnėj svetainėj, 
Fifth St.. So. Boston. Mnss.
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Jei nežinai, tai skubėk jį užsisakyti ir įsiti
kinsi, kad gražesnio ir įdomesnio savaitinio laik
raščio Lietuvoje, kaip ‘‘Tėvynės Sargas,” nėra!

Tik pažiūrėk, ką jis duoda savo skaityto
jams, ir suprasi, kad tai gryniausia teisybė!

“Tėvynės Sargas” gina vyriausius lietuvių ka
talikų darbo žmonių idealus ir visa tai, kas miela jų 
Širdžiai, kas artima ir brangu jų dvasiai.

“Tėvynės Sargas” yra sargas ne tik savo tiky
bos, tėvynės, valstyliės, tautos ir jos nepriklauso
mybės, bet ir kiekvieno prastuolio, kiekvienos grim 
teles.

“Tėvynės Sargas” rašo suprantama, aiškia kai-’ 
ba ir ypač tinka kaimo žmonėms.

“Tėvynės Sargas” yra geriausias savo skaity
tojų draugas ir t arėjas, atsakydamas į įvairius pa
klausimus, duodamas prašomi] įvatarimų, supažin
dindamas su žy<lų sukčiavimais, nurodydamas įvai
rių produktų bei prekių kainas, pranešdamas apie 
kurių nors dalykų pabrangimą ar atpigimą ir t. t.

“Tėvynės Sargas” talpina daug straipsnių, ku
riuose supažindina skaitytojus su žymiausiais Lietu
vos ir pasaulio gyvenimo atsitik imasi.

“Tęvynės Sargas” aiškiai nupasal^ija, ką vei
kia Lietuvos šeimininkas—Seimas.

“Tėvynės Sargas” tam tikrais laikotarpiais duo
da pasaulio jiolitikos apžvalgas, kuriose žmogus gau
na pilniausią vaizdą pasaulio valstybių gyvenimo, 
darbų, karų, rūpesčių ir t. t.

“Tėvynės Sargas” kas dvi savaiti supažindina 
su tuo, ką rašo kiti mūsų laikraščiai. Taigi, skai
tydamas “Tėv. Sargą,” tuo pačiu skaitysi ir kitus 
laikraščius.

“Tėvynės Sargas” ypač rūpinasi duoti savo 
skaitytojams gražių, įdomių, o kartais ir juokingi], 
pasiskaitymų, talpindamas apsakymėlius, apysakai
tes, įvairius pasakojimus, feljetonus ir kt.

“Tėvynės Sargas” kiekviename numery talpina 
įvairiausių paveikslų iš Lietuvos ir užsienių gyve
nimo, gamtos, miestų, darbuotojų, žymiij dailinin
kų paveikslų ir kt.

“Tėvynės Sargas” ypač rūpestingai sudaro Lie
tuvos ir užsienių žinių skyrius. Čia telpa visos svar- 
liesnės ir įdomesnės žinios, kurios įvyksta per sa
vaitę.

“Tėvynės Sargas” ypač rūpestingai sudaro Lie
tuvos ir užsienių žinių skyrius. Čia telpia visos svar
besnės ir įdomesnės žinios, kurios įvyksta per sa
vaitę.

“Tėvynės Sargas” iš visų mūsų laikraščių talpi
na daugiausia korespondencijų ir žinių iš visų Lietu
vos kampų. Šiuo atžvilgiu jis yra įdomus.

‘ ‘Tėvynės Sargas’ * supažindina savo skaitytojus 
Klaipėdos kra^to lietųvių darbai^ ir ypač kreipia.-

savo akį į lenkų okupuotosios Lietuvos mūsų brolity • ę 
vargus.

“Tėvynės Sargas” pastebi ir Anglijos bei Ame
rikos lietuvių išeivių rūpesčius, darbus ir juos išdės--i 
to savo skaitytojams. 1

“Tėvynės Sargas” ypatingo dėmesio kreipia į 
kiekvienos visuomenės, tautos ir valstybes pagrindą | 
—šeimyną. Tam reikalui “^Tėvynės Sargas” leidžia j 
mėnesinį nemokamą priedą “Šeimyną,” kuriame rū-' 
pinami įvairiausiais būdais šeimynas gerinti, stiprin
ti, tobulinti.

“Tėvynės Sargas” yra naudingas ir įdomus 
auklėtojams, mokytojams ir jaunuomenei. Jai, tai 
Lietuvos ateičiai, “Tėv. Sargas” leidžia mėnesinį-ne
mokamą priedą “Jaunimą,” kuriame moko juos tin
kamai pasiruošti gygvenimui, būtent, susilaukti iš 
jos tinkamų įpėdinių, pavaduotojų ir naudingų visais 
atžvilgiais darbininkų, kurie nepakeistų Amžinojo 
Dievo ant socialistiškojo ir žydiškojo Markso ar 
Trockio, dorovės—ant paleistuvystės, iškovotos ge
resniųjų sūnų krauju nepriklausomybes—ant žvan
gančių svetimųjų verguvės pančių ir t. t.

“Tėvynės Baigus” leidžia dar ir trečią nemo
kamą priedą “Naujakurį,” skiriamą ne tik buvu
siems dvarų bėdžiams—bernams, kumečiams ir šiaip 
bežemiams, dabar jau virtusiems savarankiškais ma
žažemiais, bot i rvisiems mūsų ūkininkams.

. “Tėvynės Sargas,” be trijų nemokamų priedų, 
dąr duoda valdžios žinių. įsakymų, talpina įdomių, 
visus patraukiančių, įvairenybių, juokų, šeiminin
kėms patarimų ir kitokių įvairiausių margumynų bei 
smulkmenų.

“Tėvynės Sargas” talpina įvairių organizacijų 
žinotinus pranešimus, praneša skaitytojams apie išė
jusius naujus raštus, žodžiu, visuomet ir visur sten
giasi būti artimas, prieinamas, įdomus, naudingas ir 
draugiškas visiems savo skaitytojams.

Tad ar galima rasti geresnį laikraštį už “Tėv. 
Sargą?” Negalima, nes tokio gero laikraščio, kaip 
“Tėv. Sargas,” Lietuvoje nėra. Skaityti jį gali ir 
privalo kiekvienas, nes jis ir pigumo atžvilgiu vi
siems prieinamas. Metams jis kainuoja tik 15 litų, 
pusei metų—S lt., 3 mon.—4 lt., atskiras numeris 30 
et. Užsieny dvigubai. O .jei čia dar pasakysime, kad 
“Tėvynės Sargas” savo didumu nemažas Ir kad jis 
kiekvienam metiniam savo skaitytojui duoda veltui 
reikalingiausią dalyką, be kurio šiais laikais joks be
veik žmogus neapsieina, būtent, gražų, įdomų ir nau
dingu kalendorių kitiems metams, tai tada visi su
prasite. kad “Tėvynes Sargų” išsirašyti gali ir pri
valo kiekvienas lietuvis katalikas.

t

štai “Tėvynės Sargo” adresas pinigams ir raš
tams : Kaunas,, Ože<kie&ės g-vė 3 Nr. ‘‘Tėvynis Sar
gas.”'
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127 d. gruqdžaęh-1925 ; nu j&u; 
rengta buvo j^ūApijos valfąrie- 
“’Į!. Vakarienė gerai.pasisekč, 

myninkių turėtą.38.. Visęs 
apžymėjo rsayo gabumu įr nę-' 
p^rąstn-pritelttf^iųmu j^rie sye- 
čif£ Svnęjai. visi buyo, pilnai 
užįganėdinti. Vakarienės metu 
puikiai padainavo jaukių mer- 
gąiįčių Karalienės Angelų Dr 
joąs būrelis, o labaųsįa atsįžymė- 
jd vedėja pJė Marijona Ąrlaūs- 
kjjrtė. Teipgi ir šeimininkės 
paikiai savo balsų parodę. Vi; 
stSveeiai pilvus susiėmę. jųokė7 
si ir užsipelnė.ilgų plojimą, jau
kų. Vakariepė^ pelnas skirta 
parapijai. V is.o atnešė peilio

•Taipgi.turįu primnti, kad 3' 
<1* Sausio įvyko metinis parapi-* 
jot?susirinkimą?*,, toks..rimtas’ 
sŪširinkimas bilvd kėtiiri įhėtai 
atgal. Penki mėnesiai kūrp niū- 
sųčgerb. klebonas sugrįž6'"atgal. 
Ski>lų • atąio,kėjp per tų laiką 
$1^200.. Visi dvariški ir svietiš
ką reikalai shgr'įž'pj nornląlišką 
vagą. Teipgi mūsų gerb. klebi 
ngėmė algos per penkis mėne
sius ir dar paaukavo $300. Viso 
gptb. kfeK .paąukavd' $787. Iš- 

' važiuodamas į Rymų gerk, kle 
v liOpas paaukavo $150, tai viso 

$937. Prieš išvažiavima r R v- 
irūf klebonas išbuvo mūsų para
pijoje 2 metu' ir S mėnesius. Pėr

nę,

P^ADBLPĘ<Ą, PA.

fLĮJKS. 13 l^ųops metinis su- : 
" jįuias įvy^s nedėiioj, sau- 

t. &v,K«zimiero parapi
jos ^svetainėje po bažnyčia. 1 
Kviečiami visi, nariai būtinai 
dalyvauti .metiniame susirinki- 
įnė. Ęps renkama nauja valdy
ba ir kiti labai svarbūs reikalai, 
aptarti. Nepaipirškite atsilan
kyti, naujų narių atsivesti ir 
.kad gaut^hiet.pp puikių knygjp 
dovąipi. Valdyba

' NASHUA, N. H.
Lietuvių Kooperatyviškos 

Krautuvės buvo metinis susi- 
rinkilūas.’’ - Išduota atskaita vi-C 
sų įnetų. Pasirodo, kad daug 
tavoro išleista, bet uždarbio tai. 
neturėta.- Kooperacija dafig 
nuostoHų duoda. Buvo duodą-. 
iiią bargfen pitkėjam. Yra dalie,' 
tokių, kurie turi išėmę iš krau
tuvės net daugiau kaip šimtą 
dolerių ir nemoka. O kiti sko
lininkai nemokėję skolų išva
žiavo. Teipgi atsisakius senam 
kooperacijos vedėjui likos iš
rinktas naujas Tarnas Grigas. 
Jis yra LietivvVjs' Vyčių 20-tos 
kuopos narys. Linkėtina ge
riausių jam pasekmių tame 
darbe.
LR KSA. 228 kp. laikytam me
tiniame susirinkime sausio 10 
d. nutarė turėt šokius. Išrink- 

Jn
aukavo mūsų biednai parapijai: kričio suvažiavimą Cambridge, 

Gerai žihaiftis pžtrapijonas Mass. K. J. Nadzeika.
I

pui į tilpusių ‘ ‘ Darbininke ’ ’ ko
respondencijų No. 4, reikale 16 
;dienos vasario. - Ištikrųjų, pa
matęs tokių nesąmonių kores
pondencijų. nustebau. Jis drįs
ta ignoruoti Vilniaus Vadavi
mo Komitetų, kurio tikslas pra
kilnus. Jeigu jau tamstą ne
nori prisidėti prie šelpimo tėvy
nės Lietuvos, tai nors nebaidyk 
kitų, kurie dirba naudingų dar
bų. Kaslink iš buvusio susirin
kimo, V. L pareiškė, kad į ko
misijų inėjo fc visų dr-jų -arba 
klubų. Tikras melas. Tame 
suvirinkime dalyvavo labai ma
žai atstovų. Kad perkelia ant 
15 gegužės ir nerengia ant 16 d. 
.vasario, tai dėlto, kad žinojo iš- 
kalno, kad jau yrą rengiamas 
apvaikščiojimas 16 d. vasario. 
Kaslink nepripažinimo Vil
niaus Komiteto. Keistas išsi
reiškimas. Kada buvo tveria
mas V. V. Komitetas, tai buvo 
sušauktas viešas susirinkimas 
rugsėjo 4-tų d., 1925, šv. Jurgių 
dr-jos salėj. Susirinkime daly
vavo' 500 lietuvių. Tada neat- 
sirdao priešingų..

Mes pareiškiame visuomenei, 
kad bus apvaikščiojimas 16 d. 
vasario koiškitmingiausia. Jau 
Šv. Jurgio dr-jos salė paimta. 
Chorai pakviesti, Užkviesti žy
mūs kalbėtojai. Dalyvaus mies
to majoras. Taigi susirinkime 
kodaugiausia, pasi rodykime 
kad mes esanie susipratę patri- 
■jotai. Rengimo Komisija

tokį trumpų laiką tiek daug pa- ta du delegatai važiuoti Į aps-
• -- . ’ _ - ■ _ _ • - - - • i • - _ *” -
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iš jnusų kplonijos
*.”. t --y maižtu žinių matosi spaudoje,

prisirašė SI narą, dietines ąa- ^aį tartum ir. nėra apie ką rąšy-

*r-* ė- - t*1"”".'

.1, vo -T ■ |Įil|l . .1 I iii e 1
10 dohypatai; vaikeliam prie viską.*..'&0S6S

ST. CLAIR, PA.<< ; v'..j , *
Mųęg korespondentai

: jšios-kblonijos lietuviai smąr- 
žengia pir- 

i^yn ąpšviėtoj, o ypatingai-pas-, 
įtiniaiš-laikais 'rašinėjimu i 

rašeins. Rašo vyrai;.rašo, 
^rginog, nsų.;nęąf^įei.d^ią?. ir

• ( ’
-*,/*

l \ *

l§rai progresuoja,

ų telegramų,” nešioja žinias 
‘ radio ’' pagelba. Čionai,, nę- 

rętkia didelio mokslo, nereikia 
ųeį nė A ar B pažnti, užtenka 
tik iš puse lūpų kų nugirsti ar 
pamatyti kur.ką einant ar pa
reinant, tai tuoj iš burnos į au- 
sį ir trunipų jaiku viso.mieste
lio. “kūmutės” žino,laįpo.gan 
didelį ir žymiai persėdvtų atsi
tikima.

. Bet daug simkespis ir kebleš- 
ni^padėjimas laikraščių kores- 
pęmdentų. Jiems neužtenka nio
koti skaityti ar rašyti, bet tu- 
i>. žinoti kaip, ir kų rašyti, kad 
bereikalingai įr nekaltai žmo- 
nių per' laikraščius nešlneižti. 
Jeigu kartais pasitaiko kores- 
jmndentlii "parašyti j laikraštį 
tikras atsitikimas, neminint ne 
vardo, nė pavardės, tad anot 
patarlės: “Afiėjus visuvntet iš
plaukia is varidens į viršų,” tai 
ttįrp ir kaltininkai Inoj pasiro- 
<!£.* Pav. nesėhiaf vienas-kores- 
j^pdentas aprašė apie tūlų 
žagelį, kurs pažadėjo Joną 
anglių parapijai, ,o galutinai 
i Sėjo tik farsas i r,lak kprespoįr- 
dęhtas dar neaprašė pi Inai, v i-

Jitsrtik'Tifily, J>el"užsipulta ant 
suvis niektrnvkąllo žniogaus.

-Korefc}X)ndentaU. Turite ne- 
nasimintr, jei kam teisybė ne- 
jiatinka,. liet stengtis dar.dau
giau rašyti ir rašyti tik teisin
gas žinias ir atsitikimus o tuo
met žmonės ppallęs vengti ne
švarių, pasielgimų, ąnię tani, ių- 
bjąu pamylės .skaitymų ląikra- 

. š^. ims ir dabar tik Jaikra- 
šį^is gamjojuio, vienas kito.ar 
nį|a s į<^,ną uju j š savo, ko tpn i - 

’j<# Uaiį'joul dabar viešpik 
- t&ja 9 A*1 ne tai-pišL

rStų <Įaug naujų skaitytojų 
If^rašči.am.sį '.mis kiir. jaugiau 
fispondentijy dauginu, ir

tytojų. o kur dan^uHbskai- 
jų, ten daugiau ir gyvumo.

1
į fiao.s IciJ^tėišyt^A nemyli; Vit«f

P. Grigaliūnaitė, Taršant 
p-lė F. Kozmačiutė, Vaikinai— 
p-lės Z. Rimaitė, O. Rudžiutš, 
E. Rimaitė ir B. Ivaškiutė. Vi
sos atliko gerai.

4) Buvo kita komedija vžl' 
gyvuose judamuose paveiksluo
se sulošta: kaip vaikiąai paieš
ko per “Keleivį” apsivedimui 
merginų. Buvo parodyta vi^-C 
nas nelaimingas “Keleivio” 
“kavalierius.” Kaip pradėjo 
visokios rūšies merginos su 
“Keleiviais” pas jį eiti, tai bu
vo daug juoko. Lawrence’o vį- 
si vaikinai tomis “Keleivio” 
merginomis pasibiaurėjo ir nei 
vienas nežada su “keleivinin- 
ke” apsivesti. Šios lošė: Vai
kino — B. Ivaškiutė, merginų 
— p-lės ‘F. Kozmačiutė, O. Ru- 
džiutė, Z. Rimaitė, M. Kozma
čiutė ir E. Rimaitė.

5) P-ni L. Švenčionienė pa
sakė monologą “Girtuoklė Ka- 
zienė.” Visus savo vargus 
kaip ėmė pasakoti kiek ji begir
tuokliaudama prikentėjo, tai 
žmonės ko netrūko iš juoko.
" 6) Vėl buvo g^. judamuose' 
paveiksluose parodyta kaip 
kvaila motina.sdvo dukterį ver
čia mylėti kvailą vaikinų, o ne
kenčia gero. Lošė šios: Moti
nos rolę Z. Rimaitė, dukters — 
1M. Kozmačiutė, sūnaus—vaiko 
O. Rudžiutė, kvailo vaikino — 
B. Ivaškiutė, gero — P. Grigą- • 
liūnaitė. šis veikalas tai labai 
juokingas. O prie to, visos la
bai gyvai lošė. Žmonės sako, 
kad ir Dzimdzi-Drimdzi jų nie
kada tiek neprijuokino. Pro
gramų vedė p-lė J. A. Kriviutė, 
pianu skambino p-lč O. Baubi- 
niutė. Kiti __
perpigūs t i k i i’fhPf i k p5 25c.

durų 5c., sėdynėse lc. Vaikeliai 
turi pradėt nuo 17 sausio 1926 
m. ir eit sekmadieniais 9 vai. 
ryte į skiepų, kur bus "jiems lai
koma mišios, čia kįla didelis 
rūgojimas tėvų. Mat nėr ten 
geros priežiūros, nėr kam jų ten 
į>erspėti. Kai "eina su tėveliais 
sykiu tai geriau, ir vaikeliai 
ramesni.

Kitas apgailėtinas dalykas, 
tai kai minėjau pirmiau, klebo
nas jokių komitetų neprisilei
džia, net ir išniekino tuos žmo
nės, kurie manė kų veikt perei
tais metais dėl gerovės parapi
jos. Išvadino bolševikėlių gau
ja. Girdėdami tokius ergelius 
iš šalies, pradėjo landyti koks 
ten banibizėlis, kurs būk turįs 
nezaležnų kirkužę paliokų tar
pe. Jis čia dabar ieško progos 
sutverti nezaliežnų parapiją. 
Todėl broliai ir sesers, New 
Britain’o lietuviai katalikai, 
turėkime viltį Dievuje ir nesi
duokim apgaudinėt kokiam 
feanibizėliui. bet klabenkim o 
bus atidaryti, ieškokim ir atra
sime. Lai nebūna vietos mūsų 
tarpe tamsybių apaštalams. Tu
rėkim viltį ir kantrydię. Atmin
kime priežodį: “Nėra to blogo, 
kuris neišeitų ant gero.”

Nauja mokykla
Susitarus keliom pašelpinėm 

draugijom atidaro Tautiškame 
Name vaikams lietuviškų mo
kyklą. Bus mokinama vaike
liai lietuviškai skaityti ir rašy
ti. Tai labai pagirtinas daly
kas. bet tėveliai turėtų apsižiū- 
ičt kas ten mokys ir kas ten per 
pamokas bus. Ar tik nebus pir
mas žingsnis prie patraukimo, 
kaip sakiau pirma, po bambizė- 
lio spainu. Tad katalikai bu- 
dėkim, laikas atsikelt iš }>o sal
daus sniego ir pasižiūrėt gerai 
kokia ateitis laukia.

Apgailestaujantis

J

yės vadinasi nrnk^dęmios poiFĮo- 
ną dolerį į metųs^ JCąipgi wi- sidėdamos darbi! r^iąnt Bąą- 

delei* seserų
Taipgi jauyraj 

kalas v Fabijolč,” 
perstatytas gavėnios laike. 
Darbas- jau pradėtais kas* link 
pramogos. . ; . H . - Narę

: nobwoo^, kįss.

Lietuvių šv. JuĘg^o parapija..
Sausio 10 d. ttidj po mišparų 

Šv. J urgio par. svetainėje buvo 
surengtas mitingas- geriau su
pažindinti vietos lietuvius su 
Šv. Kazimiero Dr-ja, jos sie- 
kiois lietuvių spaudos srityje. 
Gražia ir turininga prakalba, 
vietos klebonas gerb. kun. VI. 
Taškūnas nurodydamas spau
dos vertę, jos galę ir reikalų ge
rų spaudų ręinti,' atidarė mitin
gų. Kadangi šioje kolionijoje 
yra Kauno šv. Kaz. Dr-jos 
spaudos skyrius, tai gerb. kle
bonas ir perstatė skyriaus pir
mininkų p. Jurgį Verseckų, kad 
šisai pakalbėtų apie vietos sky
rių. P. Verseckas savo prakal
boje prisipažino nieko nedaręs 
ir nenuveikęs, nes esą manęs," 
kad įsirašius Į stambiuosius na
rius nieko nereiklų veikti. Da 
bar-gi, sako, supratęs savo klai
dų — ateityje uoliai dirbsiąs, 
jei jam būtų lemta ir toliau bū
ti pirmininku._ Gražu ir sma
gu girdėti, kai žiųogus pažįsta 
klaidą padaręs, tad galima 
tvirtinti, kad ateityje nebus tu 
klaidų daroma, juo labiau, kad 
p. Verseckas jau šjamę mitinge 
styėrėsi ęįarbo ir išplatino pri- 
puoiamni kny
gų. Už tai jam ačiū! — Po šio 
raportą ir lųąn u 
norinčius .gauti ■**

|i. Bet pažvelgus iš kitos pu
sės, tai žinią žinios ir reikalas 1 
ąpgailėtinąs, kurs tur būt žino- 
-iūas visuomenei.

.. *- Pirnuąąsia štai kas. Sekma- 
pAimtas 'rei-' jįiėnį, sausio'10 J., š. m. nmsų 
įkuris, kleb. E. Grikis paskelbė

Atskaitą pereitu 1925’m. kaip 
iš fiiĮftiydąjp taip ir iš dvasinio 
atžvilgiJir prayedė naujų t va r. 
ką būsiantiems metams.

i Atskaita. Ineigų prie duj ų 
bųžgyčioj $6,056.59, aukos sė-l 
dynėse $2,566.78, įnėąės i nė mo
kestis .'kalėdbjąnt '-^1,157.78. 
Smulkmenų neminėsiu,' bt't 
abelnm iųeigų ^lętrnno skelbtų 
anglų spaudoj $Į2,?41.93. Iš
laidos sekančios, tik aplamai 
imant, smulkmenų neminėsiu, 
nes nematau reikalo. Klebono 
alga $1,400, airių kunigui, ku
ris atvažiuoja iš La Sallette 
Hartford, Ct. sekmadieniais ir 
dvejas mišias laiko, išmokėta 
650 dol. vargonininkam: buvu
siam ir dabartiniam, kurio ne
žinom kokios jis tautos yra iš7 
mokėta $1,155, bažnyčios patai
symui $40.90, svetainės patai
symui $538. klebonijos pataisy
mui $373.75, automobilių sam
dymas'ir kunigui Siaurusaičiui 
už 40 valandų atlaidus $696, te
lefonas $95.18. Viso išlaidu 
$10.341.68.

Parapijonai po atskaitos išė
ję, aimanuoja ir kalba, kad kle
bonas nedasileidžia komitetų 
išrinkt. Vžtad ir išmokėjimų 
tiek daug ir parapi jos stovis 
kasmet finansiškai puola že
myn. Labiausia piktinasi pu- 
rapijonąi išmokėjimu svetim
taučiam. Kaip pavyzdžiui ku- 
.nigui. .. Kitas lietuvis kun. už
silaikytų nuolątinai tuomi ką 
išmoka airiui. \ Parapija dide
lė, dirva* plati? veikmo įvalihs.- 
Vargonininko7 ix*ikia lietuvįo, 
nes jaunimo yra gražaus ir bal
sų nepaprastų. Dabar airiui 
užėmus, Choristai žymiai nyks- 

,rTad patartiną ir maldau^ 
LūaaLgerbJ. %|eboiog atmainyt 
rvoTaktreą rr veikt su para^
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LAWRENCE, MASS.
Neperseniai N. I’, mergaičių 

Dr-jos vakarėlis Įvyko Šv. 
Pranciškaus .bažnytinėj svetai
nėj. Programas susidėjo iš ei
lučių, dainų, paveikslų ir gerb. 
kuų. Juro paskaitos. Vakaro 
vedėja buvo p-lė Cecilija Armo- 
niutė. dr-jos pirmininkė.

L- Vyčių 78 kjis. susirinkime 
nutarė rengti/komedijų. Taip
gi išrinko komisijų surengimui 
prakalbi} kurion pateko p-lė< 
Emilija Šimoniutė, Marytė Au- 
tvliutė. i .. •. • _ -1

PHILADELPHIA, PA. 
’' LDKS/T03 -kp. sausio 10 d. 
turėjo metinį’ susirinkimą. NU-: 
rių atsilankė pusėtinas būryš.’ 
Buvo rinkimas valdybos. Iš
rinkta ta’pati. Pirm. St. Ja-: 
nuškevieius, fin.' rast. A. Sta- 1 
niškis,prot, rašt. J. Barvainiš, ■ 
Sžd. • Toliau ną--

£ icMaldMApąšįį Įfr-ja *• nutarė
tai rengti pfkniką, tik ne tuoj 
dabar, bet birželio. 13 d. A. 
Kraujittis ir Š’t. Januškevičius 
paskirti aprinkti vietų.

Sausio 2 ir 3 d. Šv. Andrie
jaus parapijos vaikučiai vaidi
no Kristaus užgimimo operetę. 
Žmonių buvo daug. Pelno liko 
$192.24. Balandėlis

įrašyti į šv. K

p kalbėti ir 
j knygų —

<_

tinai tuomi ką

’ad kor<-sf)ondenfai rmnusi- 
n^ikime ir tiekreipkiftię dornė« 

dirbkime uoliai ir teisingai sa- 
vedėtoji, <h»rbQ. , ... ,

v •?<<Jwvnw'ktinf)

DETROIT, MICH.
LDKS. 72 kp. ima labiau iš

sijudinti su Naujų Metų pra
džia. Naujoji kuopos valdyba 
labai susirūpinus darbuotės at
gaivinimu. Sausio 3 d. buvo 
laikytas ekstra* susirinkimas. 
Buvo tūs susirinkimas šauktas 
tam, kad prirengti dalykus 
prie geresnės tvarkos'. Susi
rinkimas buvo skaitlingas. 
Rimtieji ir veiklioji nariai bu
vo atsilankę. Kadaiti ikšiol 
dalykai stovėjo netvarkoje, to
dėl ir šis susirinkimas dar vis
ko neištaise. Apsvarstyti tajio 
tik artimieji dalykai. Nutarta 
Rusi rinkimus laikyti ]>o senovei 
kas trečių riedėldivnį kiekvieno 
mėnesio. Bet šiame mėnesyje 
tume nedėldionyje pripuola pa- 
lapijos susirinkimas. TodeJ 
kuopos susirinkimas bus sausio 
;»i j.

Iriame susirinkime perstatyti 
buvo trys nauji nariai — P. Vil- 
bikajtis, J. šitkauskas ir Salo
mėją Bįzauskienė. Visi naujie
ji nariai paroilč savo palanku
mų tuomi, kad užsimokėjo iš- 
anksto už visus metus. Tai pa
vyzdi* seniesiems nariams. Lš- 
anksto užs'iūiokuntjeji nariai 
jialenvina darbą kuopos rašti
ninkam* ir teipgi centrui? 
.. pjaule siisirinkimc^patėsi naA 
riuose pasiryžimas ir noras 
^larhuotis .darbininkų labui ir 
tliMS. naudai.
. Saulio*4 <1. , ištiko nelaimė 
lųiLsų. gerb. draugą Jonų Csarį. 
Jį latiai dirbtuvėj apdegino.

•Sausio 9 <1. D. Jokūbaitis 1a- 
po šir^rislas j biiTflą. Jis teipjęi 
yra mūsų kuopos ?iary*.

Linkinių ajijem.gpeįto pasvet- 
h Khnt>; ’•/ Horeap. miestuose, 

o

rengti- ‘ ‘ Penny Sočiai. ’ ’ Konti- 
sijon pateko O. Sideravičiutė, 
Stasė Adomaitė, O. Baubinienė, 
O. Romi kaitė. Spusgienė

HARTFORD, CONN.
Sausio 3 d. 1926 m. Gyvojo 

Rožančiaus Draugijos Įvyko 
metinis susirinkimas. Valdyba 
paliko beveik ta pati. Ji dar
inio jas i per ilgus metus: Pirmi
ninkė V. Petrušiaučienė, rašt. 
M. Pateekaitė, iždininkė (nau
ja) M. Bučiaučienė. Draugija 
gyvuoja gerai nuo susitvėrimo 
pradžios. Valdyba veikli.

VirŠrminėtan susi rink i man at
silankė gerb. kun. J. J. Ambo- 
tas ir davė narėms gerų ir nau
dingu sumanvmu. Patarė su- 
kurti Sv. Pranciškaus Seserų 
šelpimo skyrių. Po to buvo 
plačiau apkalbėta kas link to 
skyriaus ir kokiu būdu būtų 
geriau sutvarkyti. Pasirodė, 
kad reikalinga išrinkti komisi
ja delei pradžios darbo. Į ko
misijų pateko šios narės: M. 
Pateekaitė, M. Tamošaitė, Gau- 
čiifnč.ir Blužienė.

in. Dr-jos na
rius ar laikraš-’ i užsakyti. Štai 
tųjų pavardės, kurie įsirašė ir 
įinbkėjo.: Kun. VĮ. Taškūnąs 

; Jonas ^uply^^OO ^Pąt- 
rąs Matoniž^$5&.0ftflfcfet. Rmflį.

Po $3.00: J.JKąsauskas ir K. 
Viesulą.

Po $2.00: S. Kiriniląs, A. 
Rapšys, Pr. Kuras, B. Adomai
tienė, S. Akstinienė, Vincas Ku
dirka, Pranas Kudirka, J. Va 
šiliukas, J. Traškienė, R. Šes- 
tavickionė, S. Kamarauskas, P. 
Jablonskienė, E. Čeikienė, K. 
Klimavičius, J. Jankevičius, 
K. M. Barauskas, K. Sadoniutė, 
E. Grubienė, U. Pazniokienė.

Po $1.00: M. Sn.iolskienė, J. 
Jasionis.

Prie šios progos pranešu, kad 
Cambridge, Mass. įmokėjo: A. 
Overka $10,00. Po $2.00: J. 
Snapkauskas, I. Mazutaitis, O. 
Daniušienė.

Visiems spaudos rėmėjams, 
ypač klebonui gerb. kun. VI. 
Taškūnui, kurs malonėjo man 
padėti užrašinėti narius, tariu 
didį padėkos žodį.

Su pagarba,
Kun. St. Pavilanis,

Šv. Kazini. D-jos įgaliotinis 
Amreihoje.

Antrašas: 41 Providenco St., 
Worcėster, Mass» '

.ta.-,

sJvo Tak
pijonais išvien, šaukiant para
pijos susirinkimus, laikyti pa- 
gelbininkų kunigų lietuvį ir 
vargonininką savą. Tuomet ir 
parūpi jonai būtų darbštesni ir 
klebonui būt lengviau, o išlaidų 
nedaugiau. Tada msū jaunuo
liai būt padoriau išauklėti, nes 
mūs jaunimas neturi šiandien 
jokio katalikiško veikimo.

Dvasinis stovis
Pereitais metais krikštų 

vo 72,
19. prie pirmos komunijos — 
105. velykinės išpažinties pri
ėjo 3,145 žm. Parapijoj suau
gusių žmonių 3,126, vaike
lių 708. Dabar rengiama dir- 
įnąvonės sakramentų priimt. 
Jau antras sekmadienis užraši
nėja vaikelius.

Nauja tvarka
Pereitais melais dar sukėlė, 

mokestis, bet didžiuma vis ne- 
si mokėjo. bet šiemet patvirti
no, kad būtinai būtų vykdoma, 
būtent: prie durų bažnyčioj 15 
centų, sėdynėse 5c., mėnesinių

Uįd buvę
L, O 

reikėję po $1.00 už tokį vakarų. 
Gerbiamieji, mūsų tikslas nėra 
išnaudoti ar apgaudinėti žmo
nes, bet dirbti gražius, prakil
nius darbus visuomenės labui, 
draug ir save-prie visko lavi
nant. nes kitos moterų draugi
jos tuo neužsiima kaip tik Mo
terų Sųjur^a. Taigi mes ir no- — • rrr * i • _ v» .
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si i ūbų — 26, mirimų —

MAHOMETO TIKĖJIMO IŠPAŽINTOJAI ANT MALDOS

bl

6k^^pąkhiu'pščiapan>uolusiėjitm^<^t<>hil*nė &bjH6/*Ttudd)6f ąr'Egipie,• bet 

Berline Vokietijos sostinėje. Mahometonai nusiąvę ir kuiūpšti meldžiasi ne vien rytiniuose 
kraštuose, bet tvot -papročius ir meldimosi bfidns užlaiko ir svetur Kvykę, moderniškuose

\

*
t

_ > &
*

LAWRENCE, MASS.
šis-tas iš Moterų Sąjungos kuo

pos veikimo
Iš visų Lawrence’o R. K. dr- 

jų ir centralinrų organizacijų 
kuopų Moterų Sų-gos kuopa, 
turbūt, čia yra mažiausia. O 
turėtų būti didžiausia ir galin
giausia!

Metus laiko j>o savo atsigavi
mo. Sakau atsigavimo, nes 
kartų vienas asmuo išsireiškė, 
kad buvus net tris kartus miru
si ir-vis atsigauna. Dabar jau 
ir pačios marintojos stebisi jo
sios veikimu ir kilimu. Darė 
visokius pienus, tarėsi ir tt..bet 
dirbti pradėjo tik orui atvėsus.* 
Pirmiausia ėmė ir Įvedė ant kp. 
susirinkimų debatus — disku- 
suoja apie Įvairius dalykus. Jos 
sako, kad vyrai gali kalbėti, tai 
kodėl mes ne? Lygios tiesos...

Linksmas kuopos vakaras
Sausio 10 d. š. m. kp. panei

gė linksmų vakarėli — pilnų 
svetainę fonių. Turėjo gyvus 
judamus paveikslus. Tos Įdo
mybės tai dar čia pirmų kartą.

J) Buvo sulošta dialogas: 
“ Pasikalbėjimas Giesmiifinko 
su Lietuva.” Lietuvą atstova
vo p-lė Z. Rimaitė. gjesni. B. T- 
vaškiutė. Nors čia yra įsigy
venęs įprotis, kad kų kalbant 
ar lošiant žmonės mažai domės 
kreipia, tai šnekučiuojasi, tai 
juokiasi, kati net kalbėtojai iš 
kitur atvykę turi pertraukti sa
vo kalbų ir prašyti kitą išeiti 
’auk ar sustoti triukšmų kėlus. 
Kunigai tai kartais vardais 
sa ikia kad tą ir tų Rž kėlimų 
le vietoje ir ne laikif triukšmo 
klupdysią ir t. p. Gaila, kąd 
lokių stambių storžievių čia 
randasi, rodos laikas būtų vi
sur pasielgti tinkamai. Bet lo
šiant šį dialogų žmonės buvo ir 
užžavėti. Matyti jie pirmą kar-1dabar tai dar užsavogai
tų pamatė reprezentuojant Lie
tuvą. kuris buvo Liet, vėliavo
je ir žalin laurų vainiku ant 
galvos.

2) Maža mergaitė Straviidė 
pašoko jjorų gražių klasiškų šo
kiu. •

• >) Buvo sulošti gyvi judami 
paveikslai. Parodė kaip mer
ginos su vaikinais žaidžia it su 
lėlėmis, o tie nabagai kenčia

rt
1
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rėjome Tai tas su ia supažĖft- 
dinti. Kaip jau minėjau kad 
ant susirinkimų turi debatus, 
čia lavinasi viešai savo mintį 
išreikšti, daugiau į viską gilin
ti s— daugiau mąstyti. Mūsų 
noras, kad Lawrence’o visos 
mergaitės ir moterys daugiau 
kreiptų domės ir rašytus prie 
Moterų Sąjungos. Prigulėda- 
mos prie kokių vietinių pašai
piu H Ldraugi.jėlių mes nieko ge
ro nepasiekiame, nes jos nieka
da negali to savo narėms duo
ti ką duoda didelė ir galinga 
moterų organizacija — Moterij 
Sąjunga. Jos įstatai pirmoje* 
vietoje stato apšvietų, nes mer
ginos ir moterys tik apsišvie
tusius ir susipratusios gali kil
nius darbus dirbai. ^Tuo tiks
lu S-ga leidžia savo laikraštį, 
pavestą tik moterų reikalams. 
“Moterų Diną.” Ligoje mo
ka pašelpą, mirus išmoka $150 
oom iltinės ir f t.

Išdirbinių paroda
Mass., Maine ir N. H. valsti

jų sąjungietės sudaro aps

J
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r v jjįfrjįį 
Ir tas apskritis kas.mėtau nŽl- J 
gia moterų rankų išdirbinių pa
rodas. Praeitais metais apsk. | 
turėjo savo metinį moterų su-' 
važiavimų So. Bostone saus 
26 d. ir kartu parodą. Lawrejh’ 
ce’-o sųjungietės savo 
darbeliais ir gi prisidėjo. P, 
Švenčionienė gavo net 
dovanų. O j>-ni O. Baub 
tai gražią rožę. Š įmetą 
rericiotės pienuoja gauti 
dovaną. Matote kad Mot. 
jungos nebuvo, tai me 
moterų gražūs darbeliai 
nėdnvo kur detčės’ du_ 
it-uni. jų niekas neiAatydą

ir dovanas gauna, 
vo daiktus į parodą 
t i ir ne sąjmigietėk 
suvažiavimas šį metą įi 
samdo 3t d.. NVorrcsterJ.

H

Visi nepasisekimai 
motam darbe, paeina nuo M* 
veiklumo.

/
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Skintoji}, juo ne tik
O

tos prodnkty. kurinėse yrn alyvų ulir- 
jaus: kaip tai. muilai, shnmp<H>«. toni 
kai ir salotų aliejai. Tas par<xlo ka<l 
alyvų aliejus yru svarbus <lnlykns kiek
viename reikale. .Tųs turėtumėt laikyt 
latakų ar dėžę jo virtuvėj stulgiam rei- 
kalni. , * j į

veido 
Veido 

kiti laidoti, liet. nejierdatig. 
is užkėm.ša odos skylutes.

GRIEŠ ŽVINGILO ORKESTRĄ
Kviečia RENGĖJOS

ALBUMAS

i

I

teis- 
“ex- 
“CK-

TeL So. Barton 270 I 
J. MAGDONELL, M. D.
GaUMa ntOuMtii ir UetuvUMi. 

anao tmaiukm: Rytais 1U 9 vnL.
Po pietų nuo 1—1 
Vakarais duo6—9

5M B. Broadvay, So. Boston

Naujas Lietuvis Deutistas

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

520 E. Broadvay,&. Boston
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto Iki 
12 vai ir nuo 1:30 vai. po pietų 
iki 5:30 vai. vak. ir uno V ikt Ū

tarimų: . TeL S. Boston 2300

Varto-

-10.00

V -

PRIEŠ MODERNIŠKI 
SOKTOS. \ 

‘jSaūsio 14 d., Vyčių kam- 
toriuose įvyko debataktemo- 

“Kokie šokiai jaunimui 
ūmesni, senoviški ar mo- 
liški. ” Afirniąjyvę pusę 
senoviškus šokius) laike

J^Įės O. Jankauskiutė ir M. 
i Grilevičintč. Negatyve pusę 

laikė, V. Tamoliūnas irlvaš- 
1'Debatai buvo gyvi. 

.Daug sumanumo parodė 
^afJrmatyvė pusė, ypatingai 
p4ė Grileviciutė. Debatai 
Sti^ėsi daugiausiai apie Vai- 
ea ir Charlestoną. 
^?i>ebatoriams pabaigus bu- 

b vo’indomios. Kun. Strakaus- 
kui dėl ligos neatsilankius, 

■ kritiko vietą užėmė B. Luko- 
£evičiutė. Ji darė pastabas 

Į- debatoriams dėl jų debatavi- 
mo teknikos.
/- 'Šį kartą buvo paskirta ir 
trys teisėjai, V. T. Savickas, 
A. Grabijoiiutė ir Kalinaus- 

J kūs iš Canibridgiaus. Jie nu
sprendė, kad afirmatyvė pu- 

f se. laimi debatus. Publika 
ir-gi didžiuma balsų pareiškė 

' savo nusistatymą už senoviš
kus-šoki lis.
t Debatams pirmininkavo 
V?Medonis, raštininkavo K. 
Kalponiutė.

Buvo atsilankęs būrelis 
ėambridgii‘čii|. J iems deba
tai labai patiko. Žadėjo ir 
savo kuopoje sudaryti Deba
tų Ratelį.
icPo debatų įvyko Deliatą 
Ratelio susirinkimas. Jame 
išrinkta tenia ir debatoriai 

tekantiems debatams, kurie 
s.įvyfes sausio 24 d. Tema iš
suko: “Kuriem geriau gy

venti šioj šaly, vedusieni ar 
\ nevedusiem.?\ Išrinkta ra
iteliui ir valdyba sekantiems 
' įnetams. Pateko: Kun . P. 

Sfrakauskas dvasios vadas ir 
asr V. J*0 lohūnąs 

Grabijoiiutė viee- 
pirin.,O. Jankauskiutė rast., 

- Povilaitis tvarkdaiys. 
\programu komisijon M. Gri- 
Įevičiutė, M. J ankauskiutė ir 
Ivaška. Debatus laikys kas 
ąantrą ketvergą. Ii e p.

r jSLAKTO BYLA AUKŠČIAU 
SIAME TEISME

- Visi atsimena, kad perei- 
žiemą kun. Garnius laimė

jo bylą prieš “Sandaros” re- 
faktorių Šlakį už patalpini- 
,®ūą tame laikraštyje šmei- 
^innčios kun. Garmų kores- 

ndencijos. Kriminalis teis- 
tada rado Šlakį kaltu ir 
is užsimokėjo valdžiai 

pabaudos $750. Tečiau Šla- 
8 kėlė bvla i Massachiisetts• < 4

tijos Supreme Cmirt. Ta- 
teismas bylą pabaigė na- 
ėti pereitą savaitę.

" i Augšėiausio.jo Teismo ne- 
o sprendžiamas žeines- 

ojo teismo verdiktas, tik 
rtė “exception'ų.’’ Daly- 

*■ štai kame, šlakio ad
atas žemesniuose 

irtuose padarė keletą 
ions.” Vienas tokių 

įėėptionų” buvo tas, kad kal
bamasis aktas nebuvo pil- 

ir aiškiai sustatytas. Iš 
tokių “exceptiomr’ bu- 

penki ar daugiau. Taigi 
bar Augščiausysis 4'eis- 

žiūrėjo ar tie “excep- 
JBfc’ai’’ pamatuoti. Atrado, 

taip^pamat uofi. Kitu 
eeptionn” visai nesvars-

t

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Gert-

I

Gintalas L____________
Meškeliutė B__________
X________________ ___
Grybaitienė J ieva ______
Tretininkai Bostono par.

Po $5.00: Grabiįolienė
ruda, Staniubutė A., K. K.

Urbanavičiaus Edvardo šei
myną $4.(X).

Dragūnas M. $3.00.
Po $2.00: Ausiukaitė M., Ta- 

rutajtę Elz., Januškevičienė* M., 
Gųdaitė J., Kihurienė M., Gru- 
dzinskas V., Venckienė Agota, 
Lingis Pr., Audrijonienė Pr., 
Šokas J. ir Urbaičiųkė E.

Po $1.00: Staniubutė O., Jur- 
giulaitė V., Bvbrūtė A., Karo
lius C., Aiačiuilenė EI., Giilevi- 
čius K., Karsokas S., Gielanda 
P., Savickas V., Kairys A., Tu- 
leikis Pr., Gaputienė O., Čižaus- 
kienč M, Mizgė ra Pn, Šveis- 
tys J., Triragienė AL, Verveč- 
kienė O., Mizgerienė O., X., 
Anibraziutė V., Kleponis P., 
Ruseckas J., Vojeaa P., Ka
činskienė A., Mačiulis J., Bi- 
žokas Al., Venys- J.. Skūdris 
P., Burbulis J., Grubinskas .J. 
šaparniene V., Vaiginas J., 
Karlifiienė O., Šveistienė B. 
Mankauskas P., Kylunis P,. 
Kaziukonis J., Balčius J.. Pet
rauskas J., Karaitienū M., Ka- 
lišius \r(indas R, Kašėtienė 
R., Kilmoniutė M„ N. N., Gie
draitienė P.. Reinienė M., Stra- 
šūnskienė A.. Kavolynas 
Bendomitis A.. Lilytė K., 
gūnas J„ Ivaška 
nū O., Paiki lite 
O., Jakštienė 0.. 
Andriulienė M..
Matulionienė A.
A. . Pandelienū .L, Kymintas T., 
Meškauskas J.. Karolis S., Zy-

' montas A., (leelžinis P., Bu.įie- 
nė TL, Versockiutė E.. 2

> rjenė E., 
lionienė K.

. Šiaulienė O.,

. šivickieiiė K, Stansilaite 
Kybartienė
Vestvibenė M., Jarošius L, Ja- 
rošiene, Jokimienė U., Urbonas 
J., Vinkevičius J., Kveraga T.. 
Jonis V., Beleckis J.. Mačiu- 
aitis V., Mačiulaitis I., Duse- 

Vičhis M., Zalionienė 0., (Nau
džiūnas A., Baltrušaitis P., 
Macilevičius J., Barauskas K., 
Galinis J., Naudžiūnas K., Ku
drevičius J., Brazauskas V., 
Vasiliauskas K.. Valušaitiene
B. . Burbubenė P.. Plevokienė, 
Šidlauskas J., Tutka J., Zalec- 
kas A., Aukštikalnis, Pivariū- 
nasT., Naudžiūnas A., Varge
lis J., Zanevičius, Diksas A., 
Bolsevičius Ap., Stravinskas 
A-, Vyšniauskiene M., Krasnic- 
kienė FJ., Aitutienė.O., Varge
lis J., Grinkaitė J., Virbiekie- 
nė V.. Matienė Z., Motiejūnie
nė. Rinkevičienė O., Ambrazie- 
nė M.. Jakštas V., Kalinauskas, 
Valatka V., Mostas J., Gven- 
dolė J., Žaciekas, Planskis, Zu- 
zauskas K., Kosienū V., Šakie
nė V.. Kodrienė G.. Daugirda 
A., Bucikaite, Granddiene, 
Pranskaitis P., Starinskienė, 
Zaramba P., Glažauskienė, Bro- 
tenaičiutū, Zaičikienė, Budvy- 
dienė M., Mikalauskas P., Kra
sauskas M., Gelžinienė Sk.

J.,
Au- 

A., K y bart ie- 
A., Avižienų 
Vengrienė O.j 
Stočkienė O.. 
, Močiskienė

(t v. „----------------------

OS ŠV. KAZIMIERO 
NERIMS VIENUOLĖMS 
PAŽAISLYJE AUKOJO 
KJP'f I
00. Boston’o parapijoje Ku- 

Kazini. Urbonnvičins. 
s, $200.00.

Blaivinink; 49 kp...$12,00 
, "ftird. D ja . in.On

Lawrence, Mass., parapijoje 
dar L. Vyčių 78 kruopa $5.00, 
Šv. Elzbietos Draugija $7.00, 
viso $12.00. .. ' ’ \

Visiems aukojusiems, o ypač 
svetingam ir duosniaui Bosto
no Gerb. Klebonui, kun. K. Ur
banavičiui, ir jo parapijiečiams 
nuoširdžiai dėkoju.

Kun. V. Dargis

- ■ ■ r <■>?.

L. B* K. S.
Apskričio šaukiamas suvažia- 
vimas sausio.31,1926,1 vai. po 
pietų, bažnytinėj svetainėj, 
Cambridge, Maęs.

Pageidaujama, kad kuopos 
pasistengtų išrinkti atstovus ir 
rūpestingai paruoštų naudingų 
įnešimų dėl naudos mūsų orga
nizacijos

Naujos Anglijos

J. Jaroša, pirm.

NAUJA P.MSI S
So. Bostone Jati organizuojasi grupė 
žmonių kurtė imtys Imdavos naujas stu- 
lnis sau gyventi. Vieta Jau aprinkta, la
imi graži ir patogi jmrmme-Tilty lWnte. 
Buda^ojant keletu stulnj sykiu .bus gn-1 
Ibiai daug pigiau ir geriau pbb.ę49*t|tt>b 
SHulios bus po dvi šeiįų.vnas su visais* 
Valiausiais paisymais Ir labai gražinį* 
:U-k įtiektu ros. FlaiuLs ir kitas lafosmsu-l-. 
,.ts galima gauti past VlNČENT Ūį 
AMBROSE (Ainln»zaltls). 425 Bronį!- 
vrny, Tel. S. Boston UiOT. (S. S-lŽ-lliy

................ K. Nesta-
Jaskevičienė M., č'iur- 

, Kudrevičius M., 
Navickienė E„ 

P..
A., Švagždienė V.,

Jei skaitysi “Darbininką ” 
Tavo laikas neis už dyką.

Tarp Naujosios Anglijos turtininkių inėjo madon naujas 
sportas. Tai pasilakstymas su šunimis po prisnigtus laukus, 
čia parodoma prisirengimas prie kelionės.

RODYKLĖ No. 13

SEIMININKĖMS KELRODIS
Šašo ISABELLE KAY1

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagčrinimtfi jos Žinojimo' aUlkinejant tmreįgSuHaipo 'Šeimiriin- 

g kė ir juo t Ina. šitose skiltyse kas savąttę tilps ųti 
’■ tie btts lodomus kožnai Lietuvei-Skirti

■»

‘ Rengia A. L. R. K. Moterų Sąjungos 13 kp

Parapijos Svetainėj
492 E. Seventh Street South Boston, Mass

Pradžia 7:30 vai. ;ų

Retoj lietuvių šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumų, kuriamo yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at-

vaizdai ar jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikus *save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumų.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass

Tinkamas Maistas 
Apsaugos Jūsų 

Sveikatą.
Be tinkamo maisto neišaug 
šit stiprūs ir nebūsit sveiki. 
Turit taip sveikatą auklėt, 
kad ligas nūgalėtumėt. Pri
dėkit Standard ar Challenge 
Pieno prie kasdienių valgių, 
šios pieno rūšys apart gryno 
pieno ir cukraus neturi kit
ko, ir jums suteikia maistą, 
pilną sotumo ir stiprumo ju 
su kūnui. * Daktarai patyrė, 
kad kondensHotas pienas yra 
vertingas maistas būdavot 
stiprius kimūs.

Cin r.—5

14 mailių nuo Bostono. Snsldčj 
iš x"> akrų žemės. Jaumis senina^

» 
ištų. kimšto. . visokių 
l'arsidnodą lp|)ui |>U

ja ar
dant i .....................   . - ..... „
11 kiiuibarių stubn. !> karvės, 1 bulius, 
2 arkliai, yra vištų, ktaiUto. .Visokių 
farimvi mašinų. l‘:ysi<ltnxlJi Ip^ui |>U 
gini, su mažu įnešimu $2im>0 ar $15o0į 
Aš galiu sumainyti ant stubos Bostonu 
ąr apylinkėj arba ant krautuvės. Ne? 
praleiskite iįii) proga. 1 K-l platesnių jil- 
nių kreipkite* pas:-Ki .T^KUMTIS.’ 
"UU Weęt Hroadvvūy. - South Boston, 
Mass. Tel. S. B. 1<M>2 arba šaukite Kast 
Brhlgetvatrr 17:’. lling 11 (S-—191

TeL So. Boeton 0828 
LIBTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPABAVIciusy

435 Broadwayt South Borto* 
Ofiso valandoj: 

nno 9 iki 12:00 ryte ir nao 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai vakare. 
Ofisas uždarytas šnbatoa vakarais 
ir netlelUtenials, taip-gi eeredomls 
nuo 12 dienų uždarytas.

XW«CX3C3CXX3£X»6sdasS63C3^

TEI*. So. Boston 0506—W.

LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
Ofiso Valandos : nuo 9 iki 12, nao 
1:8G ffri 6 ir nno 6:80 iki 9 vakare 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL diena 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Nem 
įlomis nuo 9 iki J2 (pagal sutartį?

Daktarė Elizabeth A. Sulli- 
van. Ji pasižymėjusi psichiat
rijoj ir yra žymiausia Bostono 
veikėja tarp išdykusių vaikų. 
Ji daug išdykusių vaikų 
rrustatS ant tiesos kelio.

Namų Pasigelbėjimai
Valant, tamsių "Meninę jiopieri) virš 

pečiaus naudok‘krakmolų smšlap.vi-i 
vandenyje iki tiktos košės ant flane
lių ir paskui nustok su šejiečiii kada 
visiškai išdžius. ! . ,

1,‘igųs švaksai yra prasta ekonomija, 
nebartai juose apakina medžio malia- 
vaslr pasirodys kenksmingi.

.Jeigu jūsų patiesalai riečiasi apvers- 
kit juos iiug.šiiejjinkus ir sumirkyki! 
kraštus ;;u vandeniu. Tas aukietin.-; 
kraštus ir jie nesilenk.s.

Paslaptis nuėmimo taukų nuo šilko, 
kadneliktų plėtnio arba raukšlių, yra 
trinant French kreidų iš kito šono au
deklo. Ptidėk lunkui ant kelėto valan
dų. tada nubrauk kreidų ir užtrink vė! 
jei reikia. Milteliui sugeriu taukus.

Grožės Patarimai
Ekspertai skelbia Jog geras

)Miu<leris yra nekenksmingas.
pauderį reikia 
ne« Įierviršis
Laiks nuo laiko patartina užtrinti cold 
eretini ant odos ^h-m dėjimo pauderio. 
Reik atsargiai pasirinkti pauderį vei
dui, nes pigus paūderts turi savyje ken
ksmingus ehemiUalus. Pirk tokį veido 
pauderį kurį IšdlrBn geros ir pasitikėti- 

|nos įstaigos, kurias duoda garantijas 

savo prekių. patideris gali lm»i
geriausias, bet jeięti naudoja t pigų prn 
atai padarytų uSwl..____ _ .......... .........
aikvosit pąnderj!ihet negatislt ir geri 
efekto. Kraut uv^e yra dangybės pau 
derio dulkintojų.^puffs) nebrangių ir 
sanitarišku! padirbtų.

Ypatii^ą Sveikata
Alyvų medžiai j auga Pietinėj daly j 

Europos ir šiaurinėj dalyj Afrikos. Jie 
angių,-mta FrancnzŲoJ ir Italijoj, išdb-- 
himųs Alyvų AUeJins yra tiktai pnpi-ns- 
las procosns išfrahkimo aliejaus Iš vai 
sių.lmric aut alyvų medžių auga. Aly
vų Artejus >ra tinndingns kaipo vidurių 
Muępttotojas Jrpiįtlsppt Ikas. Jis geni 

. imti į vidurius n<ja*pagelbsti siilnt<lnvĮ> 
tl sistemų. Jlaf^era naudoti ant ntMlf- 
gknų ir čfsoMtJ HRrflų įkandimo, šinn-

Virimo Receptai
Salotos dalinasi į dvi ruši: žalios ir 

virtos, žalios salotos skaitosi pačios 
salotos, ridikučjai, agurkai, ceieriai ir 
kr. Kiaušiniai, paukštiena, virtos dar
žovės ir kr. skaitosi virtos salotos. Sa
lotas gydytojai skaito no tik maistin
go beftlr labai sveiku valgiu. Daugumui 
žmonių salotos reiškia tik padėjimų ke
lių lapų ir tomačlų ant torielįo ir už
pylimų kokios košelės. Bet salotas gu
lima prirengti daugeliu, būdų. Apačioj 
telpa receptas kaip galima padaryt 
nu ir gražų valgį.

I’KlKlMšTtlS TOMATfiS 
puodukas evaporated pieno 
šaukštai sviesto 
šaukštai miltų 
tomatės 
žalius pipiras, smulkiai kajmtas 
mažas svogūnas, smulkiai kartotas 
šaukštuko druskos 
pupduko karšto vamlens 

žiuspnis imprikos. .

Perpjauk tomates pusiau, skersai. Su
dėk į keliamų blokinę ir padenk knisl
iais svogūnais ir plptrafe. Apdėliok du 
šaukštu sviesto jx» biskįnnt kožnos. Da- 
dfik vandenį fr kėpk iki tomatės Su
minkštės. Padėk jas anf lėkštės Ir pa
daryk sekantį sodų į4 Suto-rpyk likusį 
sviestą skarvadoje. įmaišyk miltus Ir 
supilk skystimųT nuo keptų tomačiii. 
taipgi pienių, dndėk druslkos jei telkia. 
Virk jį iki mitirštės, tada pilk ant t<>- 
mnčlų.

Virtuvės Reikaluose
Jolgn jūsų vaikai nemėgsta paprasto 

plono duok Jį; jiems formoj pieno mtši- 
nf<», kiaušinienių, košelių, etc. į 

fšnllejuok kėpamas lėkštės au alyvų 
aliejum ir išbarstyk mlftai.«». Druska 
svieste svyla greitšf ft- priduoda stiprų, 
nemalonų skonį pyragų apačioms.

Sūdytai žuvini gpnfi tinkamų'skoni 
reikia mirkyt. 24 vnjnmlns pirm kopimo 
nr virinio.

Mnyėnnnise vrn fnaistinge«*nė Jr gm- 
desm* kuomet padarytu -BL tyro nUn£ų 
aliejaus. F. » ’ r,j

Niekiui neknjmk celerli.t-«fp>rhtinų J na- £
lotas# kapojamam Idiudelyje — naudok- -dten, galima Simtt visokių rufthj .vvbrkn 
iJln) |m«1I| |r supjiniMtyk J. reikalingų 
didumų.

v Niekini nopilk vandens aut degančių 
taukų. Milini arini pieskos užmuš lieps
nas. arba skarmalas užm<‘stns ant lieps
nų užgesins ar sumažins ugnį Iki kuo 
kitu pnslgelltėsl.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
St:m<lnn1 ir ('linllongo pieną* pa1 cnkln* visu* Juvų S’irtnvė* roUmlavl- 

mile kuomet jums Ims reikalinga l’len as |r ntkni* kartu. Jus ųnlite taupyti 
Iri heli u m |r gauti vertingas premijas.

Išmokite vartoti Standard ar Chajjehge Pieną 
virime ar kepimo tikslams. Pavyzdžiu, darant 
pudingus, sosus, keiksus, košeles, saldainius ir 
visur, kur tik reikia pieno ir cukraus.
•kit dėl šokolado ir koko. Kavai suteikia ska 
numą ir nereikės cukraus. Vaikams užtepkite 
ant duonos vietoje pigių saldainių.

DYKAI
Be sveiko maisto ke- 

, nai duoda vertingų 
leibelių, ir kiekviena 
šeimininkė ras ką 
nors pravartaus iš 
dovanų už jų taupy-
mą. Tikrąi galite
suvartoti keletą iš 
puodelių ir lėkštelių 

kokius matote ant paveikslo. Už 40 leibelių ga
lite gauti vieną puodelį ir lėkštelę, 
leibelius taupyti ir nusinešę į arčiausią dovanų 
krautuvę pasirinkite ką norite. Visos dovanos 
yra dykai.

CfiSSS

Pradėkite

v

Taupyk Leibelius
Dėl Brangių Dovanų
s • 
t •

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Pyie 
89 Friend St., arti Haymcrket So

. KITOS PREMIJŲ KRAUTUytS
KALI. RIVER. MASS

11 3r<l Slnvt. sirii Bedtoril St.
\KW HAVEN. I'ONN 

ip.VTeuijih’ Stnvt. nrti (’r*»wn Strf*'t 
.. BtHDGEiURT. CONN. 

ia*i ('migrena Sin-ct. nrti Mnin Stre-t 
rBOVIDENCE. R. 1. 

4ft Ahot-n Street. nrti IVoahlngton St.

Tat Brockton 5112—W.

DARTI8TAI 5

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKASl

706 Mate 8L, M<mttilo, Wte. 
(Kampas Broad Street) .

JAKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) .

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aitrias Ir kroniškas užstaea^ 
Jnsias ligas vyrų, moterų Ir valkų, 
pagal vėiiaustns metodus, ka(p tąį: 
ui t ra-violetiniais spinduliais, kwėrtz 
žiburiu, tbermo therepa. ię kitais 
elektro medikališkais budais. Egza- 

' minuoju kraujų; Slapumų, ir sptaa- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. .Teipgl nu
teikiu patarimus laiškais.

Ofito valandom 
noo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST,BROADWAY 
South Boston, Mus.

(Antros htbos)
Telefonas................  —S. B. 4000 fl

Ilesidencijos Telephonas: 0779-RŠltl 
Ofiso -Telefonas So. Boston rt'dMV

S.
Uetuvišfam Oratorius,
>3, Beal Katate ir Public Notaras. 

258 W. Broadvay 
South Boston. Mass.

Reeidencija 838Etortne9ter Avenue 
Dorcbeeter, Maso.
T"' ■ ■

Ofiso Tel. Rm. TeL
Untverslty 8831 Prospect 0415-M

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
983 Cambridge St., C&mbridge

■t
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