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Baisios audros Atlantike Rengkites Seiman
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r' BAISI AUDRA
Atlantike šios savaitės pra

džioj buvo 'Viena iš baisiau
sių audrų. Audra tęsėsi ke
letą dienų ir užtiko daug pa- 
sažierinių laivų. Tarp aud
roti patekusių laivų buvo 
Leviathair ir Aquitania. Iš 
viso pasažierinių laivų aud
ros daužomų buvo apie 12.

Dėl audros laivai susivėli
no po 3 ir daugiau dienų.

Du Anglijos laivai Anti- 
noe ir Laristan dėl audros ė- 
mė skęsti. Ant jų yra 54 
žmones. Jų gelbėti nuplaukė* 
Vokietijos laivas Bremen.

PRISIPAŽINO PRIE 
VAGYSTĖS

PITTSFIELD, Mass. — 
Michael Klynu buvę) tax 
collector Stockbridge miesto 
per 24 metus. Per tą laiką 
jis pavogė mieste) pinigų 
$32,000. Prie vagystės pri
sipažinę) ir teismas nuteisė 
kalėti nuo 4 iki 6 metų.

ŽUVO VISA ŠEIMYNA
AVATERBURY, Ct—Na

muose po num. 10 Clifton 
Avė. nuo gazo naktį užtroško 
visa šeimyna — vyras, jo pa
ti ir keturi vaikai.

GAISRAS PER CIGARETĄ
ARLINGTON, Mass. — 

Crescent Hali bloke* numes
tas degantis cigaretas sukė
lė* gaisrą, kurs plėtojosi taip 
smarkiai kad gaisrininku 
prisiėjo šauktis iš Medfe>rele\ 
Belmonte) ir Sonimerville’o. 
Nuostolių už $75.000.
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dės, kuri vadinsis Kristus Karalius, 
istaus mokslo, tai kad pasauliui apie tai

TURI NETIKĖTŲ NUOSTO
LIŲ

New Yorke biznieriai ir 
šiaip gyventojai nustebo kai 
patyrė, kad dėl angliakasiu 
streiko turi didelių nuosto
lių. Nesant kietųjų anglių 
va 
mi

GAISRAS DIRBTUVĖJ
LIVERMON FALLS, Ale. 

— Record’s niašinšapėj buvo 
gaisras. N uostol ių pada ryta 
už $25,000. Gaisras nepaga
dino dirbtuvės tiek, kad būt 
reikėję darbus pertraukti.

v

jama minkštosios. Nuo 
įf$įų darosi daug sup-

I i|l1 111111 p i/i TĄ" 
rfteji tavVrai, ypač dra- 

iar, rakandai ir kitokios
namų reikmenos. Aprokuo- 
ta, kad dėl to New Yorko 
žmonės nuostolių turėjo 
$100.000,000.

MAŽIAU TE APSĖJO
Franci jo j pereitą rudenį 

kviečių pasėta mažiau, negu 
ųžpernąj., Pernai- kviečiais

užpernai apsėta 13,330,000 
akerin.

net

SUGAVO JAUNUS 
BANDITUS

WORCESTER, Mass. — 
Policija sugavę) penkis jau
nus banditus. Spėjąma, kad 
jie yra padarę aštuonis hold- 
up’s. Vaikai turėjo užsista- 
tyti po $2,000 kaucijos.

PRINCO ARKLYS KRITO
LONDON. — Anglijos so

sto Įpėdinis Velso princas 
buvo medžioklėje. Smarkiai 
bejojant jo arklys krito ir 
čia pat nugaišo.

. Naujosios Anglijos lietuvių Katalikų Seimas šaukiamas 
So. Bostone vasario 22 d. privalo nusisekti visais žvilgsniais. 
Privalo būti skaitlingas ir gausus gerais sumanymais naudin
giems darbams.

Federacijos apskričio valdyba savo darbą daro, prirengia
mąjį darbą varo, bet nuo darbo neturi atsilikti nei kiti veikė
jai.

Veik tuo pat laiku, tai yra vas. 21 d. Chicagiečiai ir-gi šau
kia kataliką seimą. Tai labai geras supuolimas. Abejose vie
tose teestie karštu pastangų seimus padaryti sėkmingus.

Platesnis Naujosios Anglijos Federacijos skyrių apskričio 
valdybos seimo reikale pranešimas bus paskelbtas vėliau.
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Angliakasių koiyerencija vis 
be gerų pasekmių

, ------------------ - ■■ ■■ —

MUŠTYNĖS DĖL 10-TIES 
DIEVO ĮSAKYMŲ

New Yorke sumanyta Įves
ti pradedamose mokyklose 
skaitymą Dešimties Dievo Į- 
sakymų. Būtų skaitoma kar
tą savaitėje. Tam klausimui 
apsvarstyti buvo komisija, 
kurion inėjo žydai, visokie 
protestantai, katalikai ir vi
sokios pakraipos bedieviai. 
Komisija susidėjo iš 250 na
rių. Besvarstant komisijos 
nariai taip Įkaito, kad ėmė 
muštis. Tada džanitoriai iš
vaikė peštukus, o svarstymas 
buvo atidėtas.

PRISIPAŽINO NUŽUDŽIUS 
VAIKĄ

SANDUSY, Ohio.—Mary 
- Keller prisipažino, kad ji nu

nuodijus savo mažą dukterį. 
Sakė, kad tą padarius dėl 
biednvstės. J i teismo pri pa
žinta nekalta, nes spėta, kad 
ji pamišus ir atiduota proto 
ligų gydytojui ištyrimui. Ji 
greičausia pateks beprotna- 
min.

VALSTIJŲ IŠLAIDOS
Per 1924 metus >Suv. Val

stijose vieškeliams išleista 
$356.311,531, inokykl(wns iš
leista $38.127,697, labdary
bei, ligoninėms ir pataisos 
namams $37,272,371.

NORI VALDŽIOS PARAMOS 
____ _ -F

Danijoj pergyvenama pra
moninis krizis. Audiminės, 
geležies ir šiaip metalo kom
paniją iftfko valdžios para-

A.mos
/

ninku paskelbė pradėsianti 
darbus dieną ir naktį. Darbai 
prasidės už savaitės laiko.

į Toliau šnekama apie ati
da ry mą Strafford No. 1 
dirbtuvių. .Jau du metu kaip 
ten daubai neina. '

Šnekama ir apie kiti] dirb
tuvių atidarymą. .Jos turėjo 
užisdaryti dėl užsakymų sto
kos.

JAUNAS MOKSLO VYRAS
Visą Daniją siiinelomino 

jaunas mokslo vyras. .Jis 
dar nėra vyras, tik vaikinas. 
16 meti] amžiaus. .J is yra sū 
mis Kopeiiliageiio astrono
miškos observatorijos dilele 
toriaus prot^oriaus Edis 
Stroemgrveu. Tas vaikinas 
pabuelavojo elektrikinį apa
ratą. kuris automatiškai už
registruoja žvaigždžių judė
jimą.

•Jaunas mokslo vyras per 
du metu lanke" Kopenhageno 
universitetą. Mokinosi ma-

BADAUJANTIEJI VIRTO 
VILKAIS

Rusijoj badaujantieji ber
niokai pasidalė it vilaki. Žie- . J* A 1 • •

J

DERISI, BET BE GERŲ 
PASEKMIŲ

PHILADELPHIA, Pa.-

čių darbininkų ir kasyklų 
kompanijų konferencija 
prasidėję) utarninke. be*t iš 
derybų nieko gera neišėjo. 
Derybos, vienok, nebuvo nu
trauktos. Sere*eloj konferen- 
e-ija tęsėsi, bet irgi be gerų 
pasekmių. Konferencija tę
sis ir ketverge.

NEPAKELS ALGŲ
(’hicagos miesto darbinin-

AUGA 
b- Val-

NĖRA BEDARBIŲ
Francijeij bedarbių visiš- 

luga. I kai nėra. Paskutinis piane- 
a _ _____ ii. — ji _ j___l:__>• ■

lonimiškai

| SĄŽINĖS FONE*
; washiygt|
džios sąžinės fonŽ

kuriuos žmones g
atsiunčia sakydami, kad nu
sukę valdžiai. Pereitais me
tais jin įplaukė $3.560. Gi 
1923 m. įplaukė $2,800. 1922 
m. $2.400 ir 1991 m. $3,800.

SUSITARĖ DĖL SKOLŲ
Italijos ir Anglijos val

džios pasirašė sutartį dėl 
skolų. Nuo karo laikui Itali
ja įsiskolino Anglijai ir ik
šiol jų nemokėjo. Pagal da-

kai varėsi už algų pakėlimą. Partinę sutarti pirmą mokes
Miesto Tarybos finansinė* 
komisi ja pareiškė, kad algų 

•negalima pakelti, nes nesą 
tam ištekliaus miesto ižele. 
Kad algas pakelti, tai reikė
ti] surasti būdą miesto įplau
koms padidinti.

ti Italija Įmokės kovo 15 d.

ra 574. Totas stalčius didė
lėje šalyje* yra tik lašas kibi
re*.

BEDARBIŲ NĖRA
INDIANA POLIS, Inel.— 

šioje* valstijoje* amatninkai 
netik nebedarbiauja. bet dar
gi jų trūksta. Paprastų dar
bininkui perviršis menkas.

Pb dviejų mehfprbfėsnr^H0^ 
prisipažino, kad nieko dau-‘ni 
giau negali jo išmokyti, nes 
patys daugiau nežiną. .Jau
nas vaikinas pasiekė* žinijos 
dugną, rado mokslo galą. 'Ko
dėl jis pradėjo išradimus 
moksle*.

"i ir eina ant* didesTfW$ę' 
miestų. Plėšia sutikusius;'-• 
pakelyje žmones ir riibavoja '* 
sodžius. Prieš juosius siun
čiama inilie*i ja. Tų plėšikų 
gaujos vra organizuotso, turi - 
savo šnipus.

f

UIP BUVO NUŽUDYTAS CABAS NIKALOJUS IR JO 
ŠEIMYNA

LONDONAS. 1-4 (Elta). “Tinus” Rygos korespon
dento pranešimu, SSSR oficialiais organas Leningrade 
paskelbė smulkments dėl caro ir jo šeimynos nužudymo 
Ekaterinburge 1918'metaks. Ligšiol oliicaliai buvo paskelb
ta tik apie paties caro Nikalojaus nužudymą. Oficialiam 
pranešime pažymėta, kad kalėjusi Ekaterinburge* caro šei
myna buvo saugojama labai stipriai. .Jiems buvo griežtai 
uždrausta net per langus žiūrėti. Vieną kartą, kad prince - 
sa Tatjana prisiartino prie lango, sargybos kareivis iššovė* 
Į langą. Nuo to laiko nie*kas iš caro šeimvnosmariu nels*- 
drjso artinais prie lange).

Centrą Ii ne vyriausyliė Maskvoj iš pradžių manė* atsi
klausti komunistų kongreso <1<*I caro šeimvnos likimo ir iš
kelti didelę viešą bylą Ekaterinburge*. kurioj Trockis tyrė
jo būti valstvlx*s gynėjas. Tariau vėliau buvo nutarta ne
laukti komunistų kongrese) sprendimo ir paelaryti kvota 
tuojau. Tuo būdu liepos 12 ei. įvyko Ekaterinburge* vietos 
komunistų konferencija, kur ir nutarta nužudyti e-aro še i
myna be jokie) teisme).

Tas nutarimas įvykdy tas naktį į liepos 13 ei.. Ix> sar
gybos, dar dalyvaujant ištikimiems komunistu ve ikėjams. 
Visiems caro šeimynos nariams buvo įsakyta susirinkti na 
mo rūsy, kur jie ir buvo sušaudyti.

Nužudytųjų lavonai buvo sunaikinti kitą dieną.

STATYS MILŽINIŠKĄ 
ROTUŽĘ

LOS ANGELES, (’al.— 
šio mieslo taryba nutarė sta
tialinti didžiausia ('ity Hali. 
Ji atseis $10.000,000. Bus 28 
augščiu. Didesnės už ja (’itv• • * • 
Gailės Su v. Valstijose nėra.

ŽUVO JAUNA NUOTAKA
LONVELL. Mass. — Elsie 

I Vi kius. 25 m. amžiaus mo
teris ir motina penkių vaikų 
žuvo ant geležinkelio, kai ant 
jos automobiliaus užvažiavo 
traukinis. Su ja žuvę) jos 
v v re> lede.

ITALIJOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS

Gruodžio 31 d. pabaigta 
Italijos gyventojui surašąs. 
Gyventojų besą 42.115.606. 
Tai ant 3.000.(100 daugiau, 
negu buvo 1921 m.

DIDŽIAUSIAS NEDARIA;
Danija pergyvena pifnv 

ainį krizį. 
85.(MM) elarbininku. 
ten gyve*nte>ju tėra 3.300.(M)0, 
tai lx*elarbiii skaičius laitai 
eliel^s. Danijoj nėra liovę 
tiek l)eelarl)ių. kie*k jų dabar 
yra.

Sullivan, pirmininkas visuo-1___ __ -
tinojo komitete) veikiančio 
dėl atšaukimo prohibicijos į- 
statymo. pareiškė, kael orga
nizuoti darbininkai praelėsią 
kovą prie*š visus sausuosius 
kongresmanus. Sullivan vra 
Ne *w Yorko Darl><» Tarvbos••
prezielentas.

Sullivan sako, kael eirga- 
nizuotų elarbininku vra 6.- 
000.000. Visi jie bfisią už 
kinkyti 
Šlapius 
tokius 
kus.

PRIEŠ SAUSUOSIUS 
KONGRESMANUS 

NE\V VDR K. — .Jobu

Visi jie bfisią 
kovai prieš visokius 
kongresmanus ir ki 
renkamus valdiniu

BEDARBIAI AUSTRIJOJ
Austrijoj Išdarbių yra 

350.000. Ta armija nemažė
ja. bet didėja.

S
mo-

Ten be*elarbiauja
Kadangi

SUMAŽINO VALDININKŲ 
SKAIČIŲ 

AVASIIINGTON. —Tarp 
sausio 1 ir lapkr. 30 <|. 1925 
m. valdžia atleido 4.326 vai 
dininkus. 1 >abar valdininkų 
dirba 61.753.

PAGERĖS DARBAI
FALE R I VFR. Mass. - 

Ameriran Printing kompa
nija samdanti 5.000 darlii-

TT
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STAIGA MIRĖ NUOTAKA ;A
NFAV VORK. — Jėnnie 

(’ulleii vestuvių elienoje stai
ga mirė. Jos vyras niekur 
jos neradęs atsikreipė* į poli
ciją. Pasiroelė, kael ji gat
vėje netikėtai apalpo ir mirū^

IŠTARNAVO 22 METU
W<M>NSOUKET, R. T.------

Josepli F. Murray ture‘jo-22 
metu kilimo ir smukimo. Jis 
tiek meti] ištarnavo ant cl- 
vatoriaus-ir neturėjo jokios 
nelaimės.

71-MA KUOPA PRADĖJO BRUZDĖTI
R0CHESTTERIS SUJUDO

Pastaruoju laiku L. D. K. S. kuopose* pastebimas gy 
vumas ir veiklumas. Daugelis mirusiųjų kuopų atgija. <• 
dar telM*gyveliančios ima bujoti. Prie tos rūšms kuopi] rei
kia priskirti ir 71 kuopą, kuri sustiprintą savo veikimą 
praelrda iškilminga vakariene* su įvairiais pamarginimais. 
Pramoga įvyks Sausio 31 elie*ną.

Į tą pramogą vyksta (’e'iitro se*krctoriiis .1. D1K1NIS. 
kuris laikys tą vakarą paskaitą Pnr/;ŪMn/><> Kru ti."

Re)ehcste*rie*čiai tvirtina: “Mūsų pastangos mūsų ne 
apvils. Ix*t ves prie* laimėjimo. Mes niekuomet nepralai- 
inč'jom. jvi ką pasiryžę* veikėm. Dabar, kaela mūsų kuo 
|)oje* ūpas pagerėjo, pakilo, mes tvirtai tikime*, kael mūsų 
enganizae-ija ir stiprės.”

Labai smagu pažymėti tokį kuopi] ūpą ir pasiryžimą. 
Jeigu visos kuopos panašiai stibriistų. tai roe-hrste*rieviu žo
džiai : “organizacija stiprės ir stiprės,” įsikūnytų.

Tad. valio Rochesteriui!

. - - -___ . i
KIEK REIKIA ANGLIŲ
Massaehusetts valstijos 

gyventojai žiemos metu su
naudoja 309.434 tonų minkš
tųjų anglių. Dabar tų ang
lių sunaudoja daugiau, negu 
kitais mefajs. Tas deltoj kad' 
kietųjų anglių kasėjai strei
kuoja ir kietųjų negalima-* 
gauti.

t - ---------------- 2---------------

SUDEGĖ H0TELIS IRS . 
žMoįrts;* v ;

A L L ENTO WN. Va.—Su
degė senoviškas hotęliš 'fft’fc* 
elu Lafayefte. Šų lioiėlitfsiĮ- 
drgė 8 žmones^ Apie }W)Vą 
desėtkų žmonių irDpr'
v o nugabenti į ligonine. ’ "

ŽUVO PENKI ŽMOMBI^Uv
NFAV VDR K. — Prie Rr 

100 ir 9gt. sudegė namai.kur 
kartu sudegė, penki' žmonŽJk 
Tarp žuvusiu hnvn viena mo-' 
tina su trimis vaikais.
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ŽEMĖS BANKO SUTEIKTOS PASKOLOS ' ' * I
K AUNAMU5? .1. * ęEfta)7j įiizacljoms paskolų ir už ve

kselius. Tokiu naskolu iki šiol

aįikštė.

»

I 
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Ministerių kabinetas galutinai jųitarę viąą 
jos didelį nalną Kalnų gatvėj atiduoti tpdvei 

s'ten butųsios įsta

Setaybs ........... .
takcija keW£ambąriui| ąįmtiri^ame

POTVINIS KLAIPĖDOS KRAITE

įtai ir kįw 
ustuv?rr‘€I

uvos“ reė

_________________ _________________________________ __

SEIMO PIRMININKAS PETRULIS GRĮŽO KAUNAN
.; — ru ■ ’ i

KAUNAS, 1-7 (Elta-). Sausio m< 6 d. Seimo pirmi
ninkas p. Vytautas Petrulis rytiniu traukiniu per Vokie
ti ją grįžo Kaunan. - >

Ponia 0. (Petrulienę pasiliko Šveicarijos, kalhuo^ 
Arozoj, kur gydysis ligi pavasario. , ■ -:

Tenka patirti, 1md p. V. Petrulis visus j į paskutiniuo
ju metuišmeižusius trauksms teismo atsakomybęn. > i

1 ■ ■ -

UipiVA PAKVĮSSTĄl

Tąrptautinės dekoratyvi
nės meno pai-odos komitetas 
įteikė ijetu vos .pasiuntinybei 
Romoj-^vtytimą, kuriuo Į^ip- 
tuvoę vyriausybė ( pra^onia 
dąlyyaųjį sęįančioj parodoj. 
Ifąiodą įvyįs .Monzoj (prie 
^lilano) I327 ty. įr jęsis nuo 
gegužės m. ligį spalių mčm

Skubus Seimelio posėdis. Pranešimai apie potvynio padarytas 
•• • nelaimes. Priemonės

' ’ -^oi-s paskutiniame prieš 
Kalėdas posėdy sekantis Sei
melio susirinkimas buvo nu
statytas sausio 14 dienai, ta
čiau dėl Įvykusio Klaipėdos 
krašte potvynio Seimelis su
sirinko jau sausio 6 d.

Posėdv kalbėtasi vien tik
v

potvynio reikalu. Posėdį 9 
vai. lyto atidaręs pirm. 
Krausas tuoj pradeda dis
kusijas tokia forma: ,

Pi rm i n i n ka.sS ‘ ‘ Kas nori 
kalbėti ? Ponas Gubba ? Po- 

_nas Courad, ar norite kalbė
ti?”

Atst. C 011rad: “Vieną mi
nutę J”

Pįrndniitkas: ‘‘Ak jūs dar 
nesate pasiruošę

Kai einlieitsfrontlerių ats
tovai pagaliau “prisiruošia”

i v JI
u
įsi

VlE

darytu kad 
panašiu ka-

i rgi piešia 
Šilutės 

energingam aps-

i

^Paskutiniuoju metu nuolat' sėlius. Tokių paąkoty iki šįol 
didėja prašymų skaičius Že- išduota bevedu ^,4001^00 ĄJ. 
nis Bankui dėl paskolų. To- sumai; Jos fkpl"’ 

. . . .'. ‘ pam laikui, neilgiau kairi 1luniausių provmciios kampų . , • v”

r 
Y 
'į
| prasideda diskusijos.
t- Į' Atst. Centrini sakosi dar 

neturįs priruošęs pasiūlymo, 
kurį norėjusi patiekti jo 
frakcija. Siūlo- išrinkti ko
misiją, kuri bendrai su 
Krašto Direktorija išspręs- 
krašte padarytus nuostolius. 
Kiek lesų bus galima imti iš 
kjj^o^iždo 

ieug
omą. *

fet. Lutkus sako, kad ke- 
atžvilgiais reikią pa- 

* sirūpinti dėl potvynio pasek
mių. Pirmiausia reikią pa
leisti sušikimšusius upėse ie
tis. Dėl ledų vanduo ties 
Rusne stovis du metru aug- 
|čiau, negu už kilometro. 
iįSprogdinimu maža tesą pa
gelbėta. Reikia pavaitoti 

Į1, ledlaužius. Jei ledas nebū
siąs pašalintas, tai pavasarį 
galėtų įvykti penkis kartus 
didesnė katastrofa ir tūli 

'kaimai dingtų visiškai. E. 
^Direktorijos pirmininko pa r. 

bertas žadėjęs daryti 
viską, kas tik jo galioje, kad 

Uįšiaką padėjus. Antras klau
simas esąs nukentėjusių šel
pimas. J Šilute atvvkę šim- 
iai šeimynų iš potvynio vie
lų. Jiems reikią pastogės ir 
maisto. Žalgirio (Bismark) 

eflOnijos gyventojai maistą 
valtimis. Visiškai ap-

*«■

>-

l
1

nukertėjusiems gelbėti

semti Jodekrančiai valtimis 
aprūpinami iš Rusnės. Ir 
Rusnės dalis apsemta. Yra 
gyvenamų vietų, apie kurias 
nežinia, ar jų gyventojai be
są gyvi, ar nuskendę ar išsi
gelbėję. Klaipėdos, Šilutės 
ir Pagėgių apskrityje potvi- 
nis sudaro plačias jūras-ma- 
•1-ias. Kelių (plentų) sunai
kinta už šimtus tūkstančių. 
Trečias klausimas, kokiu bū
du tiems snukiai nukentėju
sioms pagelbėti? Ketvirtas 
klausimas, ką 
ateity išvengus 
iastrofu.z M

A t s. Kislaitis
potvynio nelaimes, 
apskričiai 
kuities viršininkui p. Simo
naičiui ( kuris ir šiaip jau po- 
tvinių labai susirūpimjs) va
dovaujant paskirta jau 50.- 
OOO litu pirmajai pašalpai.

Atst. 'Gubba nė tokios ne
laimės akivaizdoje nesūri lu
tėj a ir Įprastu tonu Įrodinė
ja, kad potvynio pasekmė
mis rūpintis vien tik centro 
valdžios dalykas. Atst. Meier 
jam asįstoja, sakydamas, 
kad potvynio vanduo juk pa? 
n ina iš I>idž. Lietuvos, tai ji 
ir turinti atsakyti už nuosto
lius.

-\tst. Šimkintis mano, kad 
reikėtų kreiptis Į Kauną dėl 
pionierių komandų ledų 
sĮiroginimains. šiaip Direk
torija turėtų kreiptis į vo
kiečių vyriausybę dėl tokių 
komandų.

Pagaliau, priimta keli nu
tarimai dvi sproginamų ko
mandų, nukentėjusių nuo 
potvinio sušelpinio, ir pasie
nio susisiekimo palengvini
me žvejams. Nutarta toliau 
iš krašto iždo skirti 100,(MM) 
potvinio pašalpoms. Išren
kama potvynio reikalams ko
misija iš atstovų: Baldžiaus, 
Gubbos, 'Pagalio, Kiaušo, 
Butkaus ir Rauscli.

Posėdis, neilgai trukęs, 
baigiamas. Frakcijų vadai 
eina tada i gubernatūrą. kur 
11 vai. įvyko derybos dėl Di
rektorijos sudarymo.

limiausių provincijos kampų 
ūkininkai stengiasi pasinau
doti paskolomis. Žemės Ban
kas nusistatęs pirmiausia 
duoti paskolų tiems, kurie į- 
keičia nejudinamąjį turtą. 
Iki šiol gavo paskolų užstate 
savo nejudinamąjį turtą apie

- ... 'jVVV UI.

....___  Duodaipos'paskolos
k iek mažesnėj propore i j o j, i r 
-užstačius judomąjį turtą,

» mašinas, gyvulius

> : * ? / t • * ;; m ? •1: j z ‘ 7 —į------- ° HejuuinainąjĮ tui iii apie
AkyvaUddje, keletoą šimtų: žmonių Amerikos orlaiyis ties 1,500 ūkininkų 4,200,000 Lt. 

San Diego, Gal su 2 lakūnais nukrito uostau iš 3,500 pėdų augs-■ sumai.
tumos. čia parodoma to orlaivio ir lakūnų ėmimas iš vandens.

: { : ....... 1 ■ • i ,

STIPRĖJA ŠAULIO SĄJUNGA KLAIPĖDOS KRAŠTE *•*
* c ir t. t.

. K LAI PĖDA. 2.1. (Elta'). Įvykusiam metiniam Klai
pėdos krašto šaulių būriu suvažiavime, kuris šiemet buvo 
labai gausingas. Mmšvjęsti Įier metus atlikti darbai. Perei
tais metais pastatytas paminklas žuvusioms, suruošta Klai 
pėdoj visų šaulių švente, surengti būrių vadams kursai, 
taip pat bendro lavinimosi kursai.
fo ir Peteraičio bylos ir kt. Užsibrėžta ir ateities darbų 
piogrąma, daug platesnė, negu pereitais metais. Paste
bėtas nuolatinis organizacijos stiprėjimas ir vidujiniai ir 
nariu skaičiumi. Į rinktinės valdybą išrinkti: Jurgis Le
nartas, Viliu? Bajoras, Pranas Budkus, Vilius Augustai- 
tis ir Maksas Kalvaitis.

metams, tuo tarpu kai uz ne- 
judomąjį turtą duodamos 
paskolos nuo 3 iki 5 metų.

Nemaža išduota paskolų ir 
speeialinėmis ’ sąskaitomis, 
paskutiniuoju ? metu , tokių

» č ’• < - * • 4 **

paskolųį priskaiteįpą apie 1,- 
500,000 Lt. Jų. .daugiausia 
duotą pieninėms. r, ■:

Daugiau paskolų gavo 
Kaunijos, negu Suvalkijos 
ūkininkai. -Tas faktas aiški
namas tuo, kad einant Įsta
tymais, abiejose srityse sk5r- 

Be to bankas yra išdavęs Dingos Įsirašymo Į ipotekos 
I khvgas sistemos'.i ūkininkams ir kredito orga-i knygas sistemos'.

Priekulėj, vesta Bišo-•”
ŠVENTOJO TĖVO PALAIMINIMAS KATALTKĮI 

KONGRESUI
Šventasis Tėvas Lietuvos Katalikų, susirinkusių į 

Penktąjį VisUotinįji Kongresą,’ dievoto iūifolatikumo1 pa
reiškimu sujaudintas prašytąjį palaiminimą nuo širdies 
teikia. Kardinolas Gatavi

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
3-čIa klesa

BALTIJOS AMERIKOS LIVIJA

6 Kovo—18Geguž.—17 Liepos 
Tiesus Kelias iš porto į portą 

UžsisakvJ»it vietaA šių išplaukiau;

$181-.00 Abi Pusi
Trečia turistinė klesa (buvusi 
antra klesa), tiktai $10 virš kai
nos paprastos 3-čios klesos 
vienpus, $15 abipus.

JEIGU NORIT. VAŽIUOT
LIETUVĄ 

pasiieiraukit ir važiuokit 

Baltijos Amerikos Linija
Sekantis išplaukimas laivę : :

‘ ‘ Lituania ”___ 2-rą d. Vasario
“Lituania’ A—_ „_16-tą A kovo

Žiniom'knpipkitės i. vietos agentus 
ar stačiai i kompaniją :—► * • r * y • * ■» . » , . , K w .

9 Broadway New York

SUSEKTA KOMUNISTŲ ORGANIZACIJA

i

pašalpoms t nu- 
ynokėti, da^ne-

. t

Al ŽEM. OKIO MISTERIJAI PASIŪLĖ KREDITĄII

I

KAUNAS, 1-9 (Elta). Švedai pasiūlė mūsą žemės 
(ikio ministerijai užpirkti iš ją kreditan reikalingą LieiU- 
■Jįri žemės ūkio mašiną. Sausio 8 d. žemės ūkio ministe- 

•j įvyko pasitarimas, kur be ministerijos atstovą, daly- 
o'žemes ūkio organizacijų atstovai.
Pasitarhnė išaiškinta tokio kredito reikalas ir galiniu- 

. Nutarta pasinaudoti švedu kreditu apie 8 mil. šve-
kronų sumai užperkaut Įvairią žemės ūkio mašinų ir ce- 
to statyL'ri. Beliko su lai ik t i tam kreditui pritarimo iŠ 

itinkahią vyriausybės organą, paskum jis bus pradėtas 
saližiibti.

VILNIES. I fi (Elta). “Dziennik Wil<nski” žinio- 
'Vilniuj susekta komunistų organizacija, turėjusi ry- 

su komunistu centro komitetu Varšuvoj. Rasta daug 
turistinės literatūros. Suimti visi organizacijos komi- 
nąfjąi ir dvi kmniinistės, atvykusios su inytrnkcijonri* 
rtšuvos. Suimtųjų tnr)>e daugiausia žydai.

J. Mažeika

IŠ MANO ATSIMINIU
• .<■

X

- (Tęsinys)
t <

/............1

XIII. “Maištininkus“ kalėjiman.
Jau visai sutemus—mus, suimtuosius, apsiaus

tus grandine, ginkluotų kazokų—nuvarė atgal mies
tan. IŠ sykio dar spėliojom, kur muš dabar suma
lė nugrūsti, tik prm'jus Kinų gatvės didžiąją dali, 
•laiga sustabdė ties Komercijos gatvės kaiąpu. Tai 
buvo kalėjimas.

Suskambėjo skambalas prie geležinių kalėjimo' 
-ienos vartą, nctiukus vartus atrakino ir mus visus 
-ugrūde kalėjimo kieman. Po du nusivedę'raštinėn, 
škrėtę ir atėmę dokumentus,—vedė ilgais korido
riais ir laiptais į antrąjį kalėjimo aukštą, į mums 
paskirtą “butą.” Kadangi visos kalėjimo kamoros 
buvo prikimštos vien kriminalistais, — politiniams 
buvo palikta vos viena, gi dabar streiko ir šiaip 
neramumo metu irtoji buvo pilna politinių turdunrą- 
ių,—mums užh'idė “butui“ kalėjimo cerkvės salę, 
šios salės skirtumas nuo paprastų kamerų buvo tas, 
kad ten nebuvo narų gulėjimui ir turėjo didesnius 
'augus. ‘Asla buvo asfaltinė, tlįc priešaky, kur pa
statydavo altorių, buvo pakelta vienu laipsniu auk
očiau ir padaryta iš lentų.

Šioje kameroje mes 1x4-gi nebuvom jiirmutiniai. 
Keletas “politikierių“ jau sutiko mus sveikindami 
kaipo vienminčius “kankinius,“ nors aš. anaiptol, 
langeliu atvejų tokiu nenorėjau jaustis. Senesnio

ji areštantai gulėjo ant prikimštų šieno čiužinių, be
veik visi buvo susispietę ant priešakinės paaukštin
tos medinės aslos. Mums “naujakuriams“ prisiėjo 
tenkintis asfaltinių grindų patalų. .Guolis buvo kie
tas ir šaltas, beveik nieko neturint po šonu, tik švar-- 
ką nusivilkęs pasibrukau po galva. Palto beveik nie
kas nebuvo pasiėmęs neį kitokių jmtogumų.

šiaip taip prasirangę naktį — sulaukėm ryto. 
Buvo sekmadienis. Dauguma manėm, kad mus iš-J 
kamantinėją šiandien ar ryt |>aleis. Ir,kalėjimo ad
ministracija. matyt, to paties laukė, nes nedavė 
mums čiužinių (šienikų) gulėjimui. Apie vidmlie- 
nį netikėtai gavau “provizijos. Mat. p. V'inekienė 
parfųuno mudviem su Jno<fikin pyragaičių, riestai
nių, cukraus. Mudviejų akys nušvito matant, kari 
yra kas mumis rūpinasi, . nepamiršo kuo galėdami 
nttts savo užuojauta paguosti. \ *

Kaliniams įduoti valgomų- produktų laivo pa
skirtos dvi tlieni savaitėje: sekmadienis ir ketvirta
dienis. Tos dienos neužmirštiems kaliniams buvo 
džiaugsmo ir paguodos dienos. Tačiau keletas suim
tąją mūsų <lrangą iš niekur nieko negaudavo. To
kiems prisiimdavo dalies kai-ką skirti.

Tą ĮMičią dieną mus raštinėje kiekvieną įfejaps- 
t ravo. Skaitėmės ‘‘pilnateisiais1 ’'areštuotaisiais,bet 
\ aknrui atėjus—vėl reikėjo ant šaltoarfalto

*

Po pietų, kalėjimo sargas, prasivėręs mūsų ka
meros duris, pranešė perskaitysiąs šąrašą Suimtųjų, 
kurie turi grąžinti Čiužinius atgal ir baširuo^ti £(Ūi-

B? ..M A m ,.-u
plakančia širdžiai, Įtempi kiaušį 
išgirsti savo vardūš. Skaito; įiėrška$e dėsrftlt'pS-‘ 1 
vardžių^-mano dar nėra.... Juodikis—perskaitė—o 
mano dar nėra... Perskaitęs paskutinę pavardę sar
gas uždarė duris... O aš stovėjau pastyręs,-—mario 
pavardės neišskaitė... Kaip tvirta? tikėjaus, kad bu
siu tos dvidešimties tarpe,—taip sunkus buvo mano 
užsivyliinas, kad kiti draugai šiandien pat bus lais
vi. o aš pasiliksiu nusiminęs, liguistas, nežinia ko 
sulauksiąs.

Jau trečią savaitę stumdomės tarp keturių ak
mens sienų. Joki žinutė tolesnio mūsų likimo nepa
aiškina. Aš tik laukiu ketvirtadienių'ir sekmadie- * 
nių, kuriomis gaudavau is Vinckių šeimos šalę ries- • 
tainių, dešrų, cukraus ar pyragaičių,—dar du tris 
numerius Amerikos lietuvių laikraščių. Tatai šiek 
tiek jungė mane su laisvuoju pasaulin ir davė gali
mybės džiaugtis savo tautiečių džiaugsmais ir sielo
tis bendrais sielvartais. Tšrigudrinęs p. Vrncki? pa
rašydavo ant kurio nors laikraščio kraštelio keletą 
eilučių lietuviškai, kur trumpai pažymėdavo kokius 
jie Vra darę ir daro žygius manęs paliUosavimui; ar
ba ką esą girdėję tuo klausimu politinėje žvalgyboje 
ir t. t. Man tai būdavo begalo Įdom i ir dobdavo 
daug vilties.

Trečią sekmadienį, man taip netikėtai, alėjęs 
sargas.kitų taiųie ir mane pašaukė ėiti “na svidani- 
Įe“ (pasimatymui). Aš nudžiugęs pasišokittėdžfmai 
ištrūkau iš kameros ir nugarmėjau laiptais žemyn. 
Pasimatymo kambarys buvo kieme, kalėjimo.rašti
nės namuose. Man pirmąsyk įėjus, puolė j akis ilga, 
tankiai supintų vielų “riešotka,” už jos apie vieno 
metro tarpas—ir vėl toki pat antra “riešotka,”,už 
kurios kitų svorių tarpe pamačiau draugą Vinckį ma
nęs belaukiantį. Nosis prie vielų priploję pasisvei- 
kinom žodžiu ir nusišypsojimu—pradėjom kalbėtis. 
Tis skubėdamas papasakojo ką jie yra darę it ką gir- 
lėję apiė muš, suimtuošiūs. Minėjo, kad rt^ęs ir 
?entr.TJėę Biuriii Sibire kūr’ittio lailty pirininirika- 
ra a. a. prof. K. Būga. Afnrii’s bę'štyalbant vis dati- 

u d—, khrty 
ttžtva

i savais

Man tos nakvynės ir šiandien paliko neišdildomą 
“atmintį”—rankų reumatizmą, kurį ir per keletą 
niętų dar nepavyko Iškrapštyti. Tai mano “doi- 
vana is kalėjimo. .••.r , , " .

XIV. Septynios savaitės “už krotų.”
Praėjo dar diena—visi sėdim savo kameroje ir 

nežinia ko laukiam. O gandų, gandų Įvairiausių! 
Tik mes niekam netikini ir laukiam tos ryt ar po
ryt dienos, kada mūs paliuosuos, nes niekur, rodos, 
nesijautėni Įpainioti.

Deja—tuščios buvo mūsų viltys! Jau išdavė 
mums ir čiužinius. Pamatėm, reiksią ilgėliau paato
stogauti. Man nemalonios buvo atostogos, ypač kad 
dezinterija išnaujo Įsigalėjo. Kalėjimo juoda, neda- 
kepusi duona žymiai jiakenkė viduriams. Namie aš 
vien tik pyragu ir sausainiais tesiniaitinau. Buvau 
nusilpęs. Vaikščioti beveik nevaikščiojau, daugiau
sia ant savo čiužinio išsitiesę* ar ant alkūnės pasi
rėmęs varčiaus. Kiti draugai reikalavo atiduoti ma- 

: ne ligoninėn, bet užteko ir felčerio, kurs keletą sy
kių davė po porą dožų miltelių. Nesiveržiau ir į 
sodelį prasivėdinti, kur leisdavo kiekvienos kameros 
kalinius jxi valanda pasivaikštinėti. Sunkiai kojas 

, bepavilkdavau. buvau labai sulysęs.
Abiejose paskutinių suimtųjų kamerose buvo a- 

pie septyniasdešimt žinovių. Trys ketvirtdaliai bu- 
vo geležinkeliečių, streikininkai, organizatoriai,—ir 
šiaip pripuolamai Įkliuvę, kaip kad aš ir daugelis 
kifu. Be streikininku dar buvo keliolika Įtariamųjų 

i k itokiais politiniais prasižengimais? Inteligentų mū
sų tariM“ buvo nedaug: vienas gimnazijos direktorius,, 
žymus ne tik vietos, bet ir Rusijoje visuomenės liau- 
dininkas-darbuotojas, karininkas-kapitonas, studen- 
tas-juristas ir vienas jaunas žydas, kurs gyrės esąs 
inžinieriu-chemikas. Jis politinieins kaliniams už
prenumeravo vietos djenrašti, kurio mes taip godžiai 
kasdien laukėm. Dienrašty kai-ką rasdavome apie su
imtuosius už striuką, Įvairius gandus dėl jų likimo 
ir p. kas mums buvo bėgalą svarbu.

Praėjo apie dešimtį dienų—atvyko vieton tardy
tojas. .Jis kiekvieną pavieniui išklausinėjo. Manęs 
visai nedaug tekamantinėjo. Aš pabrėžiau, kad nie 
ko bendra su streiko organizavimu negalėjau turėti 
nes sirgau. Be to, būdamas lietuvių tautybes, visa’ 
nesu užinteresnofas rusų tarpusaviais politiniais gin
čais. Man terūpėjo vien lietuvių organizacijos ir 
kaip galima greitesnis grįžimas tėvynėn. Tardyto 
jas ramino, kad greitu laiku galima tikėtis būti pa 
liubsuotiems. Tai manė ir daugelį kitų žymiai nu 
džiugino. Kiti het-gi nelaimi tesidžiaugė; jų daly 
kai, matyt, buvo labiau supainioti.

Praėjo lygiai dvi savaitės. Buvo taųpgi sek 
inadienis. Kalėjimo užvaizdą pranešė linksmu nau 
jienų. kad šiandien būsią apie dvidešimt kalimų pa- 
liu’ošuota. Kuone visi džiaugėmės, nes kiekvienas iŠ 
mūsų mane, kad jis tos dvidpšįmties' tarpe busią 
imleietas. Aš visai neturėjau Tr mitžiaųjnors aliejų 
nėš, kad būčiau nepal mosuota*, nes niėk ame nesi jau ■ 

;čiauįkliuyęs. 3 j.
-■ • - . r’

I

■ * ■ f" T ' ♦ • z ’T •* r

riau i? daugiau rinkosi kati 
tfekVi enas akihiE snsiieškn 
ittiriią ar pažjstamą asmeny 
’as. Aš tik buvau dar tuojĮbrifngesriis, 
W keisti* mifttimis Ir^tuviškii^l kurty niekas iii pa 
Alinių nėi Iš sargybos riesu^hAtd ir defto tnMhęs nie
kas nevaržė. Tačiau pasimatymo kamtariui pilna
čiai prrsigrūdnsLų|ar€si kad
mprastu lmlsu kalbant—negalėjai girdėti, ką tau is 
tnapus vielų sako. Kiekvienas kallm,te1iau—inui 
iesiog rėkti, kad pažįstamas jo žodžius galėtų gir- 
lėti, )>et delei to garsaus riksmo dar lėbiau rirekri 
’esigrrdr ij- nugirsti tik atskirą Žod|.

^liesdamas ranka petį—ragiSa'l^HgH 
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PENKTADIENIS, SAUSIO 29 D.. 1926

SUDEGĖ FABRIKAS IR 
, . » , MALŪNAS .

Naktį iš gruodžio 14 į 15 
dieną Liudvinavo miestelį 
fMariampoles apskr.- ap
lankė didelė nelaimė: sudegė 
p. Nevidomskio ir sūnų ver
pimo ir audimo fabrikas ir 
prie jo įrengtas malūnas.

Broliai Nevidomskiai prieš, 
trejus metus grįžo iš Ameri
kos ir pradėjo statyti verpi
mo ir audimo fabriką. Lėšas 
jiems siuntė gyvenąs Ameri
koj tėvas.

Ilgai ir sunkiai statomas 
fabrikas pagaliau pradėjo 
verpti (audimo skyrius be
veik neveikė). Sugrįžo ir 
pats tėvas iš Amerikos. Bet 
darbas nėjo kaip reikiant. 
Fabrikas ėmė nustoti žmonė
se pasitikėjimo. Šiemet prie 
fabriko buvo įrengtas malū
nas ir, rodos, dalykai kiek
pagerėjo. Tik štai vieną nak
tį viskas sudega. 1

Gaisras kilo apie 2 vai. 
nakties. Tuoj sužinojo apie 
jį miesto gaisrininkai ir su
bėgo pagalbon. Bet be jo
kiu gesinamųjų priemonių 
jau išsiplėtusio gaisro užge
sinti neįstengė. Liko tik ap- 
gadytos fabriko mašinos ir 
beveik sveikas motoras.

Gerai dar kad p. Nevi- 
domskis spėjo prieš kokį me
nesį apdrausti savo fabriką 
apdraudimo draugijoj “Lie
tuvoj” 90,000 litų.

Dėl gaisro priežasties eina 
Įvairių gandų, bet vis tik 
viena aišku, kad turėjo kas , siems paramą.

r

atostogų. Vasario 9 d. plentus smalkiai pagadino ir jiems pataisyti reikės daug

nors padegti, nes tuo. metu klą užmušė aviacijos puška- 
fabrike ugnies nebuvo.’

- t
jtsj musų laikraštyje telpančio apgarsi
nimo ir prisiųsti JJ kompauijai, o toji 
toriai prisius visai lykai Jas kartu :;u 
pūtiką knyga.

Škaitąk iitus struipsnius kast savaitę 
ir pasidėk ateičiai.

rininka Teodorą Męjerį. Vi
są naktį tame name buvo gir
tuokliavimas ir peštynėse, 
kurios pasibaigė šia žudyne.

kŪDIKlų
GEROVes skVRIIJS 
DĖL APRŪPINIMO 
- MOTINŲ IR JŲ - 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

NUŠOVĖ
Kūčių naktį Aleksoto g. 

nr. 4 piktadaris nušovė žydų 
Kaplaną jo paties krautuvė
je. Kulka išėjusi per akį. 
Piktadaris ieškomas.

Kalėdų pirmą dieną 6 vai. 
ryto Klaipėdos gatvėje nr. 11 
policininkas begirtuokliau
damas revp^verib šūviu į ka-

SEIMAS IŠSISKIRSTĖ 
ATOSTOGŲ

Gruodžio 31 d. vakare Sei
mas baigė sesiją ir išsiskirs
tė ;
Seimas susirinks paskutinia
jai savo sesijai.

POTVIMIAIViSUR PADAM GAUG ŽALOS
Potvynių vaisiai Klaipėdos krašte

.KLAIPĖDA, 1-7 (Elta). Nuostolingas potvynis 
Klaipėdoj krašte jau pradėjo slūgti. Šis potvynis padarė 
žmonėms'nepaprastai didelių nuostolių. Labiausiai nu
kentėjo šios vietos: Vaškiai, Rusnė, Smalininkai, Trepe
nau Šaneenkrugas, Ki nkai/ Saugai, Žemaitkiemis, Dva- 
raitkiemis. Vanduo apsėmė ir susisiekimą trukdė Šilutė 
Klaipėda ir Kintai Žemaitkiemis plentais. Be to, tuos
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darbo ir lėšų. Suardyta daug tiltų ir trobesių. Iki šiol esa
ma 4 žmonių aukos.

Bendrai nuostoliai dar neapskaičiuoti, tai galima bus 
padaryti tik vandeniui nuslūgus. Spėjama, kad tie nuo
stoliai bus nepaprastai dideli.

Nukentėjusias nuo potvinio vietas aplankė krašto gu
bernatorius p. Žilius ir direktorijos pirmininkas p. Bor- 
chertas, taip pat kiti vietos valdžios atstovai.

Potvynio metu upių vanduo buvo nepaprastai pakilęs. 
Sausio m. 5 d. Nemunas Rusnėj buvo pakilęs iki 4.26 mtr., o 
Smalininkuos iki 5,5 mtv.

LATVI.J OJ upes taip pat patvino. Daugely vietų už
lieti kaimai. Geležinkelių tiltas prie Skrundos nors ir ne
nuneštas, bet labai pagadintas. Dėl to geležinkelių susi 
siekimas pertrauktas.

Šitas- Amerikos dirižablis buvo'pastatytaš'Eėuerille mies 
te, Ulinois valstijoj. Jį pabudavoti atsėjo $1,000,000. Apžiū
rėjimas ir išbandymas parodu kad jis niekam netikęs. Juo ga
lima lėkti 35 mailes valandoj, jei vėjas nepučia 10 mailių va- j 
landoj. Inspektoriai pasakė, kad toks orlaivis nevertas dai- '' 
giau, kaip bulvių maišas.

I

Čia parouuina alueriūetis Barciay AČhesun, kurs darbuo- i 
jasi tarpe nukentėjusių dėl karo Sirijoj. Kai francūzai ir dru- 
zai kariauja, tai tokių nukentėjusių yra daug. Acheson yra 
vedėjas amerikoniškos organizacijos, kuri teikia nukentėju- 

čia jis matomas nukentėjusių vaikų būryje.

KRAŠTO DIREKTORIJOS KRIZIS BAIGIASI
Einheitsfrcnteriai sutinka su p. Simonaičio kandidatūra?

KLAIPĖDA I. 8. ŠĮ vakarą 8 vai. Įvyksta pasitari
mas gubernatūroje su Šilutės Apskrities Viršininku p. Si
monaičiu, kuriam greit Kils pavesta sudaryti naują Direk
toriją.

Seimelio daugumos frakcijos bemaž sutinka su Simo
naičio kandidatūra. Jei dalykas gerai vyks iki šeštadie
nio vakaro—Įvyks oficiali* naujo Direktorijos pirmininko 
pakvietimas. Dėl Direktorijos narių sudėties vyksta de
rybos.

P. Simonaitis jau yra buvęs kartą Direktorijos prezi
diume, būtent, 1923 m. sausio menesio sukilimo metu, tuo
met susidariusiatn Maž. Lietuvos Gelbėjimo Komitetui pa
darius kompromisą su atsiųsta Į Klaipėdą Ambasadorių 
Konferencijos Komisija.
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Pradedant minėtu sekmadieniu—p. Vinckis ne
praleisdavo nei vieno sekmadienio manęs neprilan
kęs. Matyt, jautė savo pareiga bent tuom mane su
raminti. Delko mane laikė, koki dėmė davė pama

inęs i tarimu i,—jam, nežiūrint visų pastangų, ne- 
^davtT ^UzirioTU "^Prisiėjo nusVis fr viltis’ įvai-

'r riausiais savo sumetimais ir gandais.
Sveikata mano stebėtinu būdu ėmė taisytis. Ir 

p. Vinckis pastebėjo mano papilnėjusius ir paraudo
navusius skruostus. Maisto pristatydavo man regu
liariai dusyk savaitėje, nes pp. Vinckių dukreles iš 
eilės netingėdavo pastovėti su krepšiu Įvairių valgy
mų prie kalėjimo vartų iki Įduodavo sargui. Kalė
jime buvo šiokia tokia biblioteka, iš kur kaliniai gau
davo knygų pasiskaitymui. Būdamas sveikesnis ir 
aš joms naudojausi. Tik Amerikos lietuvių laikra
ščių sykiu su “pyragaičiais” pradėjau nebegauti. 
Matyt, pastebėjo p. Vinckio pe raiškius “ieroglifus” 
ir kalėjimo cenzūra sulaikė. Daugiau, jei gaudavau, 
tai vien rusiškus.

Penkta savaitė mano kalėjime buvimo buvo ypač 
klaiki. Vieną naktį netikėtai išreikalavo iš mūsų ka
meros grupę kalinių ir kažkur išgabeno. Už poros 
dienų, taip pat vidunaktį,—išgabeno antrą partiją. 
Visi likusieji suimtieji baisiai nerimo. Vėliau suži
nojome, kad juos išgabeno Nikolsk-Ussurijskan, kad 
perdavus karo lauko teismui. Mandžiūrijoje (kaipo 
Kinų teritorijoje) buvo negalima karo lauko Įstatais 

* teisti bei smerkti. Už kelių dienų dar vieną partiją 
išgabeno tuo pat keliu. Belikome—aš ir dar penki 
suimtieji. Beveik buvome Įsitikinę, kad ir mus pa
našus likimas laukia ir nei iš šio nei iš to reiks prieš 
žiaurųjį karo teismą stoti!.. Mano likimo lmvo la
bai nusiminę, nekurie gyveno tiesiog bevilty. Aš 
ėmiau raminti. Įtikinėjau, kad nekaltas žmogus ne
gali žūti; likimas negali būti toks žiaurus. O jei ir 
prisieitų žūti tame žiauriame neteisybių ir prievar- 

- tos sūkury—ir-gi nėra ko perdaug sielotis; žmogus 
tik sykį miršta. Dabar-gi mūsų artimieji ,ir drau
gai žinos, kad žuvome nekaltai, joki dėmė neterš mū
sų mirties.

Praslinko kelios idenos—mūsų nejudino, šiek 
tiek aprimom. Sykį man kalėjimo viršininko padė
jėjas (kuris kas vakaras tikrindavo kamerose kali 
nius) nežymiai pastebėjo, kad esu paskirtas ištrėmi
mai į Čitą. Si žinia manęs neramino. Buvo man ge 
Tai žinoma, ką tai reiškia papulti į atamano Šėmio 
novo nagus. Mažiausias įtarimo šešėlis duodavo pa
grindo pasmerkti mirtm.

Atėjo šešta savaitė. Mes gyvenom vis ko bai 
sesnio laukdami. Jokio tardymo. Apkaltinimo ir 
gi nežinojom.

Vieną dieną, pavakary—girdim kalėjimo kiemt 
šūkaujant “ura!” ir šiaip triukšmą. Vėliau, triukš 

' m ingai atidaro mūsų kameros duris—ir džiaugsmin 
gai šūkaudami, kiti net įkaušę, Įsigrūdo mūsų se 
nieji draugai suimtieji, vėl visi sugrąžinti itfNikolsk 
Ussurijsko. Džiaugėmės ne dėl to, kad “ilgai nesi 
matėm,” tik todėl, nes buvo aiškiu jog karo lanki 

• tviRTrrai daugiau nepateksim.

Praėjo dar savaitė. Išgirdom iš laikraščių, kad . tęsėsi keletą savaičių.—čia vėl “už krotų” visas sep- 
esanti sudaryta kokia ten tardymo komisija, kuri tvnias savaites!
spręs mūsų likimą. Mūsų pratuštėjusi kamera vėl bes “metrikai” galėjo kaž-kaip pasikeisti, iras ne
buvo pilna sugrižusiųjų suimtųjų. Aš jau marumą žinojau, ar dar turėsiu teisę grįžti prie senojo dar-' 
buvo apsipratęs

m. T

Praėjo daug laiko. Mano tamy-
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tęs savo gyvenimu, ypač, sveikatai ei- bo? ........... >< .-
nant geryn. Tik retkarčiais būdavo begalo ilgu iv f Paliuosuojant mus iš kalėjimo sužinojau, kuom 
skaudu, jaučiant čia pat už aukštos mūro aptvaros mes buvome kaltinami. Pasirodo: už “organizavi- 
pilną judėjimo gatvę. Iš langų žiūrint tesimatė nią komunistinio sukilimo.” Žinoma, ir aš pats di- 

■ džiai nustebau, pamatęs tokius man primetamus 
“nuopelnus.” .Mūsų dirbtuvių viršininkas pasišau 
kęs mane, paleistą “maištininką,” maloniai šypso
jos ir patarė, ką turiu daryti, kati galėčiau senomis 
sąlygomis dirbti. Negaliu nepaminėti a. a. Adomo 
Zelnio-minimų gelžkelio dirbtuvių raštinės vedėjo, 
kuris kaipo tikras, susipratęs lietuvis karštai at
jausdavo kiekvieno savo tautiečio likimą. K. Vinc- 
kio ir A. Zelnio dėka—dirbtuvių admnistracijos nu
sistatymas man buvo visuomet palankus.

Lž koletus dienų aš ir vėl dirbau, kaip ir pir 
miau, tik algos teikėjo laukti visas mėnuo. Mano 
pirmykštės taupmenos jau visai baigėsi. Nors dar 
buvo keli šimtai “kerenkų,” bet jii vertė pasidarė 
“mizerna.” Tempiau-tempiau galą prie galo, pas
kutinę savaitę tesimaitinan vien arbata siu juoda 
sena (skalsesne) duona, trupučiu sviesto užsitepda
mas. Buvo tai sunkiausias krizis viso mano Toli
muose Rytuose gyvenimo.

Prasidėjo ramaus darlio laikotarpis. Ameri
kos laikraščiai kuone kasdien suteikdavo Įdomių ir 
’inksmų naujienų iš Lietuvos. Įdomiausi būdavo J. 
lomano pranešimai iš Kauno “Darbininkui.” Tai 
buvo naujausios ir tikriausios žinios apie mūsų vy- 
iausybės žygius, apie minių mitingus, demonstra- 
ijas prieš lenkus ir tt. Sugrįžęs J. Romanas Ameri
kon—dar pląįiau aprašvnėjo “D-ke” apie Lietuvos 
ladčtį.

Mums-gi visiškai nutrūkus susinėsimai su Cen- 
rale Sibiro Liet, organizacija—Biuru, dar nejau- 
iau pasidarė. Dar pernai, beviešint Tolimuose Rv 
uose M. šalčiui,- -jis buvo įprašytas Tolimojo Sibi- 
o lietuvių vardu, jei jam pavyktų greit sugrįžti 
įietavon, pasirūpinti, kad Lietuvos valdžia paskir- 
ų ar Įgaliotų savo atstovą Sibiro lietuvių reikalams 
inti. Deja, mūsų šauksmas tuomet dar neturėjo pa- 
ekrnių. Gi sumišimų ir neramumo atmosfera kas- 
’ien tirštėjo. Buvo skelbiamos Kolčako mobilizaci- 
os, rekvizicijos ir kt. visiems privalomos; nepalikau 
iuosas nuo tų rekvizicijų nei aš. '!

Vladivostoko lietuvių veikėjas Juozas Vaitie- ; 
aitis ir Chabarovsko lietuvių kolonijos vadas Teof. ; 
čalalis nuolat mums rašynėjo klausdami, kas mums | 
’ahar darvti ir savo sumanymus siūlydami. I

* . * . I tTuo metu Chabarovsko lietuviai pergyveno žiau- ' < 
ius sūkurius kovų raudonųjų su japonų okupantų]; 
•ariuomene. Chabarovsko ugny sudegė ne vieno 
iekivio visas turtas. Nikolajevsko miesto japonų 
mvo su žeme sulygintas. Nežinia, kas laukė ir Vla- 
’ivostoką, tik mos, TTarbine, jautėmės kiek ramiau. 
3uvo neramiausi Sibire laikai.

z

pilną judėjimo gatvę.
aukštai tik dangus ir artimesniu triobesių stogai bei 
kaminai. Ties pačiais langais, ant aukštu medžio 
stulpų, buvo padaryta aklina lentų “tvora”—uždan
ga, kuri dengė tą vaizdinę miesto erdvės dalį, žiū
rint iš antrojo kalėjimo aukšto langų, kurios nepri
dengė aukštasai mūro aptvėrimas. Tik vienur pro 
siaurą išilginį plyšį galėjai Įžiūrėti einančių gatve 
žmonių kojų šmėkštelėjimą ir dar kitur pro išilgini 
plyšį kokio ten dešrų fabriko trečdalį iškabos. Vi
sas laisvasai žmogaus gyvenimas virė čia pat už ke
liolikos žingsnių, tik mes, nežinodami apkaTtinimo ir 
jo priežasties, kasdien matom per tuos pačius, tan
kiomis geležimis išpintus, langus, ant aukštos ak
meninės kalėjimo aptvaros būdelėje stovintį su žvil
gančiu ant šautuvo durtuvu pusiau apsnūdusi kinie- 
tį-kareivi.

XV.
Buvo lygiai 

per Žolinę, mus 
savaičių—atėjęs

Džiūgauk—štai laisvas!
septintas šeštadienis, šeštadieny, 
sukišę narvam Lygiai už septynių 
kalėjimo sargus Įrerskaitė keturias

pavardes, kuriems reikia pasirengti iš kalėjimo lais
vėn. Man tatai nebuvo visai netikėta naujiena. Va
karykščiai tąjį gandą jau žinojom: tardomoji komi
sija pradėsianti perkratinėti bylas ir liuosuosiantipo 
keletą. Tačiau širdis šokinėjo krūtinėje. Sakoma: 
—ilgu prieš Velykas gavėnią atgavėti;—gali būti. 
Mums-gi išrodė gal dar ilgesnis laisvo gyveninio pa- 
riilghhas.

Atmen i, jau saulė buvo nusileidus. Tykus, ve 
uis, dar nešaltas, pirmųjų spalio dienu rudens va 
karas. Ėj<.m trotuaru keturiese ir penktas, begink 
’is kalėjimo sargas. Nukritę, sausi gatvės alėjos 
medžių lapai šlamėjo po mūsų kojomis. Tai nebebu 
vo tasai karštas, tvankus rugpjūčio dienos vakaras 
kuris gatvės praeivio kaktą nuolat gausiai drėkins 
arakaitu. Tik septynios savaitės! O mes dabai 
’aip greit žingsniuojam laisvai šalygatviu; išrodo 
kartais, lyg ir nenatūralu; mūsą kojos painiojas nur 
lokio laisvo užsimojimo. Sargas nuvedė policijoj 
movadon. kad mus Įregistruotą. Paleisti paleido 
’>et pavedė jiolicijos priežiūrai!

Kai parėjau namo, jau buvo su žiburiais. Ma 
io pasirodymas buvo netikėtas, nustebino visus. Ma 
’vt, su mano “užrakinimu” jau buvo apsipratę.
Veapsipratę, bet pamatę ištrūkusį iš urvo negalėje 
icnustebti ir nepradžiugti.

Ištikto, buvau laisvas; galėjau, rodos, dabar 
Pasilsėti. Tik kur tau! Reikėjo pirmiausia pama 
ivti apie rytdienos gyvenimą. Reikia neužmiršti 
kad susirgau bedirbdamas, mečiau darbą ir fimiai 
gydytis. Bepnsveikstnut—iškilo streikas. Streikas
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Gyduolės ir Vaistai
Gali būti gydytojas išrašys vaistų kū

dikiai. Bet rašo lik ix> wr<> iškvotimo, 
sužinojęs visų padėtį. Kitais žodžiais 
.arianr. jis žino kas yra bloga ir žino 
kų jis išrašo. Vaistas yra tik tavo kūdi
kiui ir tik tam tikroms ligoms, todėl 
tas pats vaistas vargti galėtų pagelbėti 
tavo kaimyno vaikui.

Daugelis kūdikių apserga nuo vaistų, 
kurie buvo skirti kitiems. Tas pats 
vaistas gali turėti kitokių veikmę ant 
kitų kūdikių. Tik gydytojas gali išsa
kyti kų reikia tavo kūdikiui. Jis pra
leidęs ilgus metus sunkiame moksle, 
kad tą dažlpojus.

Tavo kūdikiui verkiant, bandyk su
rasti priežastį. Nebėgk tuoj prie vaistų 
skrynutės ieškant kokio nors “ratni- 
.lančto sirajto.” Dažnai tie sirupai .tiri’ 
...... i"aln kurie kenksmingi kūdikiui. 
Jei kūdikis serga, šauk daktarų. •‘Nu
minės gyduolės” yra jterdaug pavojin
gos. .Jei nežinai kas yra kūdikiai, lai 
kaip gali jį gydyti.

Per keletu gentkarčių Amerikietės 
motinos auklėjo savo kūdikius su— 

’Jeti's Eagle Pienu, dėlto, kad šitų Eagie 
Pieną joms buvo rekomendavo draugai 
ir dėlto, kad rado jį užganėdinanėiu. 
liet -in< nelaimės daugelis Amerikiečių 
r Lietuvių motinų niekad pilnai negavo 

žinoti kodėl tokie puikus rezultatai bu
vo gauti. Eagie Pienas vra šviežiausias, 
•■aldžiausins ir riebiausius pienas rūpės- 
.ingai sulietas su gryniausiu ukruni, 
ka padaro kuidkiam maistų, kada nto- 
inos pieno nėra arba jo neužtenka.

Idant Lietuvė motina žinotų kaip var
toti Borden’s Eagie Pienų Bonlen kom
panija lietuvių kabioje atspaude pilnas 
maitinimo instrukcijas, išsakančias 
kaip .paruošti Borden’s Eagie Pienų ku 
dikiams visokių amžių. Jot nori kopijos 
šitų instrukcijų, teturi išpildyti kupo
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cPadarylas 

išgeriausųiltarvųi 
pieno ir arimo. 
cukraus specialiai 
dėl kildiną'kuriem.

reikia tikro 
maisto dėl jp 

išauginimo
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JEIGU NORI ŽINOTI kas dedasi Didž. Brita
nijoje ir kitur: kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis

SKAITYK “IŠEIVIŲ DRAUGĄ”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis lie-\ 

tuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. Išeina < 
kiekvieną šeštadieni. Tarnauja lietuviams išeiviams 
gyvenantiems Didžioje Britanijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias žinias 
kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina Įvairias apysa
kas. feljetonus, Įvairius straipspius. iš svetimų kai- r 
bų vertimas, ir šiaip visokius lengvus pasiskaity- • 
mus, to<lėl yra mylimiausias darbo žmonių laikraš
tis. J
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JO KAINA VISUR VEIK TA PATI:
Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei į 

motų 6 šil., 3 mėn. 3 šil. ir 6 penai.
Amerikoje: Metams 3 doleriai, pusei metų $150, 

3 mėn 90 centų.
P. S. Bet atsižvelgiant į sunkią Lietuvosgyven- 

tojų padėtį, darbininkams, smulkiesiems ūkininkams 
ir moksleiviams laikraštis bus siuntinėjamas už pu-
sę kainos: metams—13 litų, ir pusei metų 7 litai,* /*, 
jei užsisakys čieliems metams ar jų pusei per gruo- į 
džio ir sausio mėnesius. ’ • » 3

Redakcinis ir Administracijos antrašasrJ'IŠEI- ’ 
VIV DRAUGAS,” 281 A. Eglinton Str. Glasgov. S. ; 
S. Scotland.
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ankrikštyti” ir sudrausti. iv? turime ir mes, tik čia jie

'įj’žmo;
I » Y -’v^***^^*''** ****«.'-**■******>•***, -U.1JULI.VJV“

su nauja ūkininku partija, iš me apie Lietuvos ir Ameri-

eilinis jų prasimanymas. Tas

!

stoty sidabro.
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Laikvmas
•*

skaičiaus sidabro

DAR DĖL SIDABRO
Pereitame ‘ ‘ Darbininko'” 

numery, apžvalgoje, minėjo-

SKOLŲ IKI AUSŲ
Vilniaus “Slo\vo” rašo,

Į

o PhiladslpUijoj, kur buvo įsUigęs School of Iūdustry. Iš ten su savo Sekėjais 
Išsikraustė įlndianos vslstįą. Jie buvo socijalistai ir stengėsi išbandyti soci- 

tik-ne tokiu bMUr kaip Rnsijoo bolševikai. Toji įstaiga išliko 
M C f. DL Paveikslas vaizduoja 

o Robert Dbte Qu
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LAIMĖS BEIEŠKANT
Naujai besikuriančius Lietuvos ekonominis gyvenimą^ dai 

dera tobulas, dar nėra pastovus ir tinkamai sutvarkytas, to- 
del ir socialis žmonių būvis nenusįstovėjęs. Niekam nepaslap 

s, kad Lietuvoje stoka pinigų, y^ptingai stoka kredito, o kai 
ito nėrd, tai prekybos bei pramonės įstaigų veikimas stings- 

ir merdi. Tiesa, yra norų nuo tos padėties atsipalaidoti, 
mdoma iš sunkenybių išbristi, ir, reikia pasakyti, kai kas 

rinama. Visos žmonijos pa 
ne vienu žingsniu, bet išti 
kad ir mūsų valstybės pa- : 

asielzj tarą tikro iobiūybės laips ' 
si dažnai tos kantrybės bei ištver- Į 
s amerikiečiai, pat

ga žingsnis po žingsmo ; 
, tfe reikia kantrybės. £ 

mes mumyse neužtenka. Mes amerikiečiai, patogumų išlepin- j 
|į,. Lietuvon nuvažiavę žiūrime perdaug amerikietiškomis aki

, perdaug reikalaujame ir, kartais be jokio reikalo, pyks 
tame, visa lietuviška keikiame. Turėtume giliai apmąstyti ii 
įsižiūrėti į tai kas buvo ir kas dabar yra, ir tuomet daryti iš 
Vadas., Kiekvienas amerikietis privalėtų žvilgterėti į savo as

inį gyvenimą, perbėgti savo gyvenimo istoriją, tuomet jis 
tys, kad ir jo asmeniniame gyvenime gerovė atėjo ne štai 

bet pamaži, po tam tikro darbo laikotarpio. Šiuos žodžius 
u tam, kad daugelis amerikiečių, bandžiusių rasti laimės 

oje, nepavadina Lietuves laimės šalimi. Bet, argi vien 
□tetis nepasitenkinęs Lietuva? Ne. Yra dar kita žmo- 

rūšis, kuri peikia Lietuvą, bet ir ši rūšis peikia ją nesą 
i, iš keršto, kad nepateko prie valdžios lovio. Bet tie 

apeina; Dar trečia rūšis žmonių—dar 
mums labiausia rūpi. Dėl aukščiau minėtų prie 

Lietuvos rankų darbo žmonių padėtis nėra lengva. Y- 
irbių, yra skurstančių. Visuomenė ir valdžia jais rūpi 
Bet ar gali visuomenė tinkamai aprūpinti visus bedar- 

? Prie dabartinių sąlygų gana sunku. Aišku, kad dėl to- 
padėties atsiranda nepasitenkinimo ir tas nepasitenkini- 

as, pasakyčiau, yra natūralūs ir pateisinamas apsireiškimas. 
Jet norį dirbti sunkumus nugalėti. Atsiarnda dar ir tokių, kurie 

enimo aplinkybių sunkinami ima ieškoti laimės svetur. Vos 
mėnesių atgal buvo pranešta, kad dideli lietuvių dar 

rrinkų būriai išvyko į Prancūziją sau laimės pasieškoti. Ar 
o tą laimę svetjir? Ne. Pastaruoju laiku Lietuvoš pasiun 
ėn Berlyne diena iš dienos atvyksta Prancūzijon važiavę 

ifbimnkai prašyti pagelbos, kad kaip nors jie galėtų grįžti 
Jie dažniausia jokiij dokumentų nei pinigų neturi, 

sugrįžti tėvynėn daug sunkiau, negu išvykti Prancūzijon 
^•paragauti kultūringos “laimės pyragų.”

Neištvėrę lietuviai prie tokių darbų, kurių ne tik patys 
cūzai nedirba, bet ir iš Afrikos atvežtų juodukų nestato 

ių atleidžiami arba patys pabėga. Be lėšų, be tenykš- 
I kalbos, kur dingsi? Pirmoji vieta—kalėjimas. Kiti iš Pran- 
tijos patenka Belgijon. čia už slaptą sienos perėjimą vėl 

liejimas, kiek palaikę veža iki Vokietijos ir paleidžia. Vo 
Btijoje tie patys “malonumai. ’ ’ Taip tie nelaimingi laimės ieš- 

»jai tąsomi po kalėjimus, kol neatsiduria savo atstovybėje 
gavę pašalpos, nuskurę suvargę grįžta savo brangion tė- 

Taigi išeina, anot Vaižganto, “namai pragarai—be na- 
negerai.”

mija be jokio malonumo eitą į svętįmas MandUūrijoa šėmės ko- 
voti su kokiuo tai diktatorium. Vėliau įsiveltų Japonija, kuri 
nejuokautų su raudonžvaigždžią armija. ?

Kaip tik centras pasiliktų be kareivių, ant'kurių durtuvą 
šiandien komunizmo išperos tupi, ten prasidėtų bruzdėjimai 
Liaudies bruzdėjimai visuomet iškyla karui atsiradus, o tie 
bruzdėjimai suardo valdžios ir tvarkos patvarumą.- Kariuo
menė Mandžiūrijos laukuose, o Maskvoje po Kremlio sienomis 
žmonių sukilimas ir galų gale to vaizdo epilogas—Sovietų val- 
ižios puolimas. Tą vaizdą mato Maskvos komisarai, jie neis į 
Mandžiūriją Jie gatavi viso nutsoti, bet ne Rusijos valdžios 
išsižadėti. i !

Sovietai užmirš istorinius Rusijos interesus ir nuSi 
i rytų okeanų. Jie turės užmiršti propogandos misiją Rytų 

Azijoje. Pabėgs iš Kinijos. Paliks likimai Amūrą ir Užbai- 
ralį. Visa tai paaukos savo, valdžios išgelbėjimui. Sovietam 
zisai Rusija neapeina, jie išbraukė jos vardą iš visur, jiems 
/aidžia meilesnė už savo valstybę.

z Diktatorius Džan-Zo-Lin’as tą permato ir labiau drąsėja. 
Drąsumas jam gelbsti, jis jaučiasi pilnu Mandžiūrijos šeiminin- 
m. Dar keletas areštų ir sovietų^yaldžia pražlembs pasigailė- 
imo, bet tuomet diktatorius koja treptelės ir suriks: lauk!... 

žinoma, bolševikai ramiai išsikraustis. Paliks Rusijos ge- 
ežinkeli, pames visus rusų interesus nužioplinę prie Čitos arba 
ur jiems plaieps diktatorius.

Matyt, sovietų atstovai įkirėjo mandžiūriečiams, jei dikta 
orius taip drąsiai juos lupa. Ikiri bolševikų propoganda ganė- 
nai įkirėjo mandžiūrams. Jie neranda ramumo nuo bolševi- 
ų tcdel nutarė su bijūnėliu juos ‘ ‘

Kaip ten nebuvę, bet Mandžiūrijoje bus didelių ir svarbių 
vykių. Vis tai bolševikų propogandos vaisius. fBet šiuo kar- 

*u ir jiems klius. Taip ir reikia:. “Ką pasėjąj^tą ir piauk!” 
! D.

ar jūs šbcialistii ar ne ? Sa
kykite atvirai, ar susilieję su 
valstiečių sąjunga išsižadėjo
te savo socializmo? Dabar 
ne caro laikai. Už socializmą 
ir socialisto vardą nieks ne
gali būti baudžiamas. Lietu
voj legaliai egzistuoja social
demokratų partija, kuri ne
bijodama jokių skorpionų 
dalyvauja rinkimuose ir turi 
savo atstovus Seime. Todėl 
nebijokit ir viešai pasakykit 
visuomenei ar Jūs išsižadat 
socializmo ar ne ? Aiškus at
sakymas į tą klausimą žy
miai padėtų Lietuvos visuo
menei orientuotis rinkimų 
metu. ’ ’
Tuos žodžius pacitavome 

tam, kad parodžius kaip- 
buv. valstiečių liaudininkų 
draugai kalba apie liaudiniu 
'kus. Ką į tai liaudininkai 
pasakys? Greičiau nieko. 
To fakto, kad jie buvo socia
listai jie neužgičys, - o kas da
bar jie yra, -tai jie patys ne
žino. Panašios spalvos sro- A . . . ................

BESIŽVALGANT
'Ii

NAUJAS “LAVONAS”
Chicagos sandariečiai, ne

senai palaidoję savo “Var
pą,” suilaukė dar vieno lavo
no. Iš Clevelando praneša, 
kad nustojęs eiti “Dirvos” 
’eidžiamas “Artojas.” Bet 
sandariečiai nenusimena. 
“Artojas” sustojo, bet užtai 
prie “Sandaros” “Rimbas” 
atsirado, tai kokia čia bėda!

LIETUVOS PARTIJOS 
AUGA

Lietuvos Seimo rinkimams; 
besiartinant priviso naujų 
partijų. Kai kam tos parti
jos labai nepatinka, todėl 
naujagimės srovės gauna pi
pirų. Ypatingai labai peša
si valstiečiai-liaudininkai, 
buvę socialistai liaudininkai,

vadinasi dvvlipiais vardais: 
sandariečiai ir tautininkai. 
Šie irgi, kaip Lietuvos liau
dininkai, tvirtina esą lietu
vių tautos atpirkėjais, bet 
kai užklausi apie jų nusista
tymus, tai jokio atsako, arba 
tuščiažodžiavimų —“Geriau
sia ^dirbti Sandaroje” (!) 
nugirsti. Juokai iš tokių par
tijų, kurios jokio nusistaty
mo neturi. Neveltui jos irs
ta ir paskui nyksta. Ateis lai
kas, kai tokios dirbtinos sro
velės turės išnykti, kai per
nykštis sniegas.

HuRACE M. ALBRIGHT 
perdėtinis Yellowstone Na- 
tional Parko. Jis buvo apkal
tintas būk jis vagia parko už
laikymui skiriamus pinigus. 
Kongreso paskirta komisija da
lyką tyrinėjo ir rado, kad jis 
nekaltas, o kaltinimus iškėlė 
bootlegeriai, kuriuos jis išvijo 
iš parko.

santariečiii sudaryta. Darikos kairiųjų rasimanymus 
taip nesenai santariečiai ėjo'dėl 15 ūdų sidabro.. Mes į- 
išvien su valstiečiais-liaudi-'spėjome visuomenę, kad visi 

... ninkais, o šiandien jau peša- laisvamanių užsipuldinėji- 
vad dabai Lenkija tun sko- sį, nes santariečiai atskvlo mai neturi rimto pamato, tai 
lų užsieny net l,/33 milijo- nuo buvusių kolegų.
nūs zlotų, f ik \ienų Valstiečiams labai nepati-'mūsų tvirtinimas atatinka
centų už 1926 nietus užsienio |.(> šposas, todėl tikrenybei. Ką tik gautame

jie dabar juos užgulė ir vie- Lietuvos oficioze “Lietuvo- 
name “Lietuvos Žinių” pu-’je” randame Lietuvos Ban- 
mery su dideliu atsidėjmu ko paaiškinimą dėl sulaikyto 
apvanojo. Bet santariečiai Virbaliaus 
Ūkininkų Sąjungos organe Štai kaip jis skamba: 
“Ūkininku Balse” pila į kai- i * “Dėliai komentuojamo dar 
Ii valstiečiams.
jie rašo:

“Mes, ūkininku partijos 
steigėjai ir .jos nariai, nesa
me socialistai ir sakome apie 
tai atvirai. Pasakykit ii- jūs, 
buvusieji socialistai liaudi
ninkai, dabarties valstiečiu 

1 liaudininku sąjungos nariait

skolininkams reikės išmokėti 
>9,891,000 zlotų. Reikia pa
stebėti, kad Lenkijos skolos 
vis labiau auga ir jau niekas 
teskolina, o tuo tarpu zlotas 
vis krinta.
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U PASĖJAI, TAI iH PIAUK
Telegrafas pranešė, kad mandžiūrijos dlktatcrias Dž v; Zn 
areštavo sovietu pntivnkr.i, rvtu Kiriios g:’’.V.r.ke^v."' 

Ivanovą kum. A: kr, kad cŪLiV.u-.Pz treko i
epabaidvsi. Jis veikia tvirtoj. Mandžiūriją turi būti 
u, bet re Ela/rchu; o ir Trockiu in*. ’’:,v ša’ir.Ė.

Maskvą sugalvojo protestą ir nusiuntė diktatoriui. Bet 
k’fpvietų valdžia neprotestuotų, ji bejėgė įtikrinti diktato- 

l jis būtų klusnus ir mielaširdingas sovietams. Jis su
eitį už ragų ir, kai Senkevičiaus Ursus, lenkia jam 

Kaip matyt, Džan-Zo-Lin’as nutarė veikti nei Mas 
Bei Pekino neatsiklausus. Bet ir Pekinas (Kinų sostinė) 

o ne prieš jį. Pekinas už savo Mandžiūriją, o ne už 
Uraniją.

Po sovietų pasiuntinio arešto sovietų valdžiai nieko nebe- 
kai tik sutraukti savo armiją ties Charbinu ir kirsti 

kiniečiams į kartis ir į uodegą. Bet ji taip ne- 
Pabtjos. Neturi ji nė drąsos, nė pinigų, nė jėgų. So 

| valdžia pabijos traukti savo raudonarmiečius iš centro į 
Mandžiūriją. Reikėtų tūkstančio traukinių. Reika- 

i milžiniška amunicija. Ilgas kelionės laikas. Prasidėtų 
karo šunybės: plėšimai, paleistuvavimas ir kitos 
į, o toliau Sovietų valdžios galaa, Raudonoji ąr-

■ ' / - ‘ '

Iš LIETUVOS AFRIKON
Po britu ir olandu, bene 

daugiausia’ važiuoja į Pietų 
Afrikos Uniją iš Lietuvos. 
Nors tikru tikslių žinių ne
turime, tačiau yra spėjama, 
kad Pietų Afrikos Unijoje 
dabar gyvena apie 40,000 
išeivių iš Lietuvos. Daugu
mas jų yra žydai. I*o karo 
ši Lietuvos emigracija vėl at
gijo. 1924 m. sulig vietos 
Valdžios statistikos. 492 as-

1 menys Įvažiavo, iš Lietuvos: 
■ (daugiau kaip 9 pror. viso*;. 
iniigrari.jox tais’niHais). Lie
tuvos piliečiai 1921 su. suda-

. re apie 32 proc. \Jsii ne britų 
(anglų) imigrantų Į* Pietų 
Afriką. Manoma, kad šįmet 
mųsų išeivių skaičius i Afri
ką bus dar didesnis. Per pir
mą 1925 metų ketvirtadalį 
13J vyrai ir '18 motejys atvy
ko Pietų Afrikon is Lietuvos 
arba apie 13 su puse prrc. vi
sos emigracijos ir apie 38 su 
puse proc. visos ne britų emi
gracijos pažymėtame laiko
tarpy. Didelis šitą išeivių 
skaičius pravažiuoja per 
Londoną.

Tačiau emigrantų ne žydų 
įs Lietuvos Afrikos Vuijoje, 
kaip jau sakėm, nedaug tėra.

niginė sistema yra paremta 
auksu, Lietuvos Bankas tau
po auksą, kaipo padengimą 
išleistiems banknotams, bet 
bankas-taip pat perka ir si
dabrą monetomis bei gaba
lais jųjų tikra auksinių litų 
įkainota verte, 
didesnio
Lietuvos Bankui neapsimo
ka, dėliai šio metalo pasauli
nėj rinkoj kurso nepastovu
mo, todėl, susirinkus dides
nei sidabro fondo sumai, Lie
tuvos Bankas parduo'dajįuž 
auksą. Kadangi Lietuvoj 
nėra pareikalavimo didesni 
sidabro partijų, tat Lietuvos 
Bankas gali paduoti sidąb- 
rą tik į užsienį. Pirma si
dabro partija buvo parduota 
1924 m. sausio 15 d.-ir gauta 

.iš užsienio lygiavertė 32 klg.
567 gr. 2 mg. gryno aukso; 
antra partija parduota 1924 
m. rugpjūčio 15 d. už 15 klg. 
007 gr. 12mg. gryno aukso: 
"trečioji partija sidabro buvo 
parduota 1925 m. kovo 27 d. 
už 9 klg. 11L gr. 9 mg. gr. 
aukso. Pirmąsias dvi į>arti- 
jas pirko Londono firmos 

. __ Rygoj Silberfeld
irbalio muitinę 15 pūdų si- jErercs, trečąją partiją pirko

K. Didžpeteris Rygoj. 'Po
liau, laikotarpy tarp liepos 
mėn. 3 d. ir lapkričio 3 d. bu
vo parduotas sidabras į už-

Tarp kitko mūsų spaudo j išvežimo per skvrius
lvi‘.......................
dabnnių pinigų Lietuvos 
Bankas praneša:

Lietuvos Banko įstatymo
7 § bankas, tarp kitų banki
nių operacijų, gati pirkti ir sienĮ Įvairiomis partijomis 
parduoti auksą, sidabrą ir už 24 klg. 763 gr. 88 mg. grv- 
platiną. Kadangi mūsų pi- no aukso. Tuo būdu, už iš-

PENKTADIENIS. SAUSIO 29 B., IQ2Q 
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vežtą iš Lietuvos nepasto
vaus kurso sidabrą, buvo įve
žamas Lietuvon atatinkamos 
vertęs .auksas, kuris ir guli 
Lietuvos Banko sandėliuose 
aukso gabalų ir monetų pavi
dale. Lietuvos turtas nuo to 
nesumažėjo, o Lietuvos Ban
kas įgijo daugiau pastovaus 
abnknotų padengimo, liekai-' 
bant apie pelną nuo skirtump 
tarp sidabro savo ir pardavi
mo kainos. Virbaly sulaiky
tas ir vėliau atiduotas apie 
15 pūdų svorio sidabras buvo 
Lietuvos banko parduotas 
firmai Kobrinas ir Dricas, 
Kaune, už lygiavertį aukso 
kiekį. Apie kiekvieną auk
ščiau minėtą sidabro auksu 
pakeitimą Lieutvos Bankas 
praneša^ finansų ministe- 
riui, prašydamas nedaryti 
kliūčių sidabrui išvežti užsie
nin. Sidabrinių monetų ka
limui sidabras negali būti su
vartojamas Lietuvoj, kadan
gi mes neturime monetų kali
mo rūmų, o gabenti sidabras 
užsienin monetų kalimo vie
ton tiek pabrangina jo vertę, 
jog pigiau atseina pirkti si
dabras monetų kalinio vie
toj. Kas sekė Lietuvos Ban
ko balansus, kas dvi savaites 
skelbiamus, tas lengvai gali 
Įsitikinti, kad iki 1925 m. 
lapkričio mėn. 30 d., kuomet 
pradėjo kursuoti mūsų si
dabriniai pinigai, sidabro 
fondo sumažėjiipas visuomet 
atatinkamai susietas su auk
so fondo padidėjimu.”

Iš to paaiškinimo matosi," 
kad sidabro istoriją sufabri
kavo bedieviai, norėdami ap
šmeižti nekuriuos valdžios 
“__ >nes. DėPUf. Sn1-1*1-1
laikymo karštakošiai opozi
cijos rėksniai inkriminavo 
Lietuvos seimo pirmininką 
Petruli ir Įtarė jį pabėgus 
užsienin.

Jokie valdžios tikrinimai 
tiepaveikė Į karštas opozici
jos galvas ir jos neįtikėjo, 
kad p. Petrulis palydėjo sa
vo žmoną gydytis i užsienio 
kurortus.

Paskutinės žinios praneša, 
kad p. Petrulis jau grižo 
Kaunan ir visus šmeižikus • 
traukia atsakomybėn.

Kaip dabar opozicija iš
klampos iš tos košės, kurią ji 
užvirė i

Šimtas ontą tam atgal Indianos valstijoj buvo.įsteigtas miestelis Nšw Hannony. Į 
steigS Robert Oiwen kartu sn savo sūnumi Robert Dale Owem Jiedu buvo atvykę iš Anglijos. 

Pirma gyveno 
ir mokiniais: 
jalizmo principus 
ikšiol. Ji 
mokyklą, po> 

mnocm
• i#
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EUROPA AMERIKOS 
NELAISVĖJE

Taip išsireiškė Trockis 
viename mitinge. Amerika 
paėmusi į savo reples visą 
Europą. Jos likimas pri
klauso nuo Amerikos. 400 
milionų dolerių paskolos, ku
rią Amerika suteikė Vokie
tijai pastarąją laiko prirū- 
nmsi Į kampą. Anglijos kre
ditas priklauso nuo Ameri
kos malonės. • TnM-kis pra
našauja, kad europietiški 
buržujai ateity sudarąs Eu
ropos Jungt. Valstijas.

Gaila, kad Trockis nieko . 
nepasako apie Rusiją. Juk 
ir Sovietija l>e Amerikos ne- 
apseina:ji įM’rkasi įvairius 
išdirbinius, bando gauti pri
pažinimą ir paskolą ir t. t- 
Jau ir dabar Rusija kaip ir 

j kitos valstybės yra Ameri
kos nelaisvėje.

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

1 —
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Gana senai “Darbininko'’ skai
tytojai buvo išreiškę pageidavi
mu, kad musų laikraščio skiltyse 
tilptų moksliško turinio rašinių, 
bet, deja, tuolaikinio Iaikraščto 
formatas neleido įvedinėti sky
rių ir skyrelių, nes buvo* vietos 
stoka. “Darbininkui” sustiprė
jus ir padidėjus, galime bandyti 
tuos norus tenkinti, atskirus sky 
rius įvesdinti, šiandien vietos sto
ka "Darbinnikas” nesiskundžia, 
kad tik butų rašinių.

Tad šį skyrių pradėdami, tiki
mės, kad jis galės būti įvairus 
ir įdomus. Jei, žinoma, patys 
“Darbininko” skaitytojai, bendra 
darbiai ir šiaip jau rašėjai šutiks 
stoti talkon, parems savo raši 
niais, tai redakcija mielai to sky
riaus palaikymu susirūpins, o jei 
gu tas skyrius bus paliktas savo 
likimui, tai aišku, kad jis turės 
Išnykti, nes redakcija' neturi ga
nėtinai plunksnos darbininkų vi
sa aprėpti.

Kad musų užmanymai nepražū
tų, kviečiame visus, kurie “Dar
bininkui” prijaučiu, kurie valdo 
plunksnų ir .kuriems darbininko 
kulturėjimas njteinu, stoti į talkų.

Gražių pradžių padarė rašyto 
jas ZIUTIS iš Niagara Falls, N 
Y., prisiųsdamas tam skyriui ’- 
domų moksliškų rašinėlį ‘ ‘Per 
diglius prie rožių.” šiuo nume
riu jį pradedame spauzdinti ii 
tikimės dar daugiau susilaukti.

7?c<7.

PER DYGLIUS PRIE ROŽIŲ
' o

Račo ZIUTIS

Istorijos patyrimas mums 
pasako, kad žmonija dabar
tinio kultūros laipsnio yra 
pasiekusi per dideles kovas 
ir vargus, kitaip tariant ro
žių klestėjimo gadynės keliai 
digliais nusaigstyti. Prie šio 
pasakymo reikia pridurti, 
kad šiuo atveju istorijos pa- 

'• sitamarimas ir daviniai su
prantama ir imama domėn 
ne kaipo geneologijų, chro
nologijų ir tautosaką rinki
niai, bet tos istorijos dalis, 
kuri sutvėrė devynioliktojo 
šimtmečiu pabaigą, kuri į 
pavienius asmenis mažai te
kreipia domės, stato juos 
užpakalin, laiko antraeiliais 
dalykais, o jų vietoje, pir
miausia, svarsto opokas, am
žius: į asmenis žiūri, kaipo 
anų laikų padarus, o atskirus 
įvykius laiko tu laikų susidė
jusių aplinkybių išdavomis. 
Atskirai pasireiškę įvykiai, 
tai būtina susidariusių apy- 
stovų išdava; lygiai kaip au
galas yra dirvos ir oro sąly
gų padaras. Čia trumpais 
bruožais išdėstytą minti tiks
liau išaiškina KULTŪROS 
ISTORIJA.

Iš kultūros istorijos šalti
nio daug galėtume pasisem
ti, bet ir ji ne riša aprėpia. 
Šiai į pagelbą ateina geogra
fija, kuri kultūros mokslo 
spragas užpildo. Žinoma, ne 
tokio siauro supratimo ge
ografija, kuri tenkinasi ša
lių, upių, kalnų ir miestų 
pavadinimais, tai tik pavir
šutinė geografija, tikrosios 
geografijos apdarai arba
viršeliai. Geografijos pa- j 
grindinis uždavinys via pla
tesnis, — ji nuodugniai išaiš
kina žmogui gilintos (oro ir 
žemės) pasikeitimą bei san
tykį ; ji žvelgia į tai, kas pa
sauly randasi (gyvuoja, au
ga, kruta) ir nustato tam 
tikrą rūšį, būdą, išvaizdą, 
'fuo būdu geografija atsidu
ria kitų dviejų mokslų: gani 
tos ir istorijos tarpe. Tiek 
gamtamoksliui, tiek istorijai 
geografija gražiai pasitar
nauja ir suriša tuodu moks
lu į vieną krūvą, iš kurios pa 
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Trys dalykai atsiliepia. į 
' žmogaus gyvenimą ir suda' 

ro tam tikrą būdą: rasė, geo
grafinės sąlygos ir praeities 
istorija. ■. '

Kai dėl pirmų dviejų aks
tinų, veikiančių į žmogų, 
rimtai dar nieko nežinome, 
bet apie pastaruosius du 
daug galime pasakytu Taip 
pav. patirta, kad lygumose 
apsigyvenusios tautos pir
mykštį valdymos būdą turė
jo patriarchalinį, o kalnų 
gyventojai davė pradžią lais
vės obalsiams, padėjo pama
tą nuosavybei, — sukylo ap- 
saugon taip nuo vidujinių, 
taip nuo išorinių priešų.

vKad geografinė įtekmė y- 
ra žymi, matome iš daugelio 
navyzdžių. Imkime kad ir 
Kartagą bei Veneciją. Abu 
tie miestai turi tą pačią isto
riją, nors 2000 metų laikotar
pis, tautinis skirtumas (vie
ni finikiečiai, kiti italai) 
skyrė, tačiaus pagrindinių 
skirtumų nepadarė, nes abi 
buvo oligarchinės respubli
kos, įstatymdavystės būta 
be galo komplikuotos, toji 
pati rinkimų forma, abi lai
ko samdytas kariuomenes,— 
gudrūs diplomatai. Sunku 
daleisti, kad Venecija imtų 
pavyzdį tuose dalykuose iš 
Kartagos. Visa priežastis 
tame, kad tos pačios aplin
kybės, davė tą pačią išvadą: 
vienoda geografinė padėtis 
sutvėrė tą pačią istoriją. Tat 
pilnai sutikti galima su Ed. 
Dcmolins, kurs sako: “Pa
leidus,, kad žmonijos istorija 
vėl nuo pradžios kiltų, tai 
tuomet tos pačios aplinkybės 
nagimdytų tą pačią istori
ją.”

Reiškia istorija su geogra- 
ifja pilnai pajėgia mums 
priparodyti tai, ką esame 
pradžioje pasakę: per dyg
lius žmonija siekia gerbūvio, 
— per aspera ad prospera.

Čia turiu pažymėti, kad a- 
pie medžiaginius, tikybinius, 
moksliškus, susisiekimo aks
tinus nekalbėsiu, nes tai pa
vienės tautos bei šalių kultū
ras iškelia reiškiniai. Juos 
drąsiai vadinu tiktai “kultū- 
rėlėmis,” — šiuo atveju man 
rūpi ne tūla tauta, valstybė 
bei šalis, o visas žemės ka
muolys, visa žmonija, ir ne 
paprasti keliai man rūpi, bet 
nepaprasti, — KATAKLIZ
MAIS vadinami, kurie vei
kia ne tiktai į atskiras kultū- 
rėles, o į visos žmonijos kul
tūrą. Prie panašių nepapras
tų, staigių perversmų aš pri- 
skaitau šiuos įyykius:

1) Aleksandro Didžiojo 
Karai rytuose,

2) Tautų kla jojimai (Him
nai L

3) Kiyžeirių karai,
4) Totorių užplūdimas Eu 

ropoję.
5) Renesansas,
G) Franci jos revoliucija ir 

Napoleonada,
7) Pasaulinis kąrą#.
Iš dabarties aukštybių žiū

rint į praeitį, minimi įvykiai 
atrodo lyg audros, kurios 
siausdamos viską išvertė, su- j *. , i
naikino, sutriuškino, tačiaus 
tuo pat laiku, gal nesąmo-1 
ningai, pasėjo naujų idėjų ir 
gyvyliės sėklų, kuom yra tas 
suirimas sulyginus su idėja? 
Atrodo mažu, rifenku.

tos žaizdosužgyjĮa, -r mi^taį 
atsistatydina, girios atauga, 
ir štai ten, kur buvo smilty
nai, dykumos, barbarynė, 
matosi naujas diegas, pas- 
kiaus atsiranda augalas, prie 
įcurio žmones iškarto su ne
pasitikėjimu atsineša, bet ga
lų gale tasai augalas lieka ri
šos šalies turtu, ir varžymosi 
objektu.

Taigi, trumpais bruožais 
palietęs kultūros istoriją ir

• W * . «

nurodęs nepaprdšte® žnoni- 
jos istorijos ; įvykius, eisiu 
patyrinėti tų įvykių išdavas, 
kurių pagelba bandysiu pri
eiti prie savo pasirinktos te
mos — “BER DYGLIUS 
PRIE ROŽIŲ.’* y

Žiuom kartų pasitenkinsiu 
tuomi, kas čia pasakyta, o 
sekančiam “D-ko” numery 
pakalbęsim — Aleksandro 
Didžiojo karai rytuose.” •
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BALTAZARAS
Vidurnaktis ateina čia a 
Ant Babilono paslapčia.

v •
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Tiktai vienuos’ karaliaus rūmuos’ 
Visi paskendę puotos linksmumuos.

Tenai, viršuj’ karaliaus salėj, 
Baltazaras sutaisė balių.

Giliai lii&smumuos’ draugai pas’nėrę, 
Skaisčiai raudoną vyną tegėrė.

Taurių skambėjim’s, klyksmas draugff?>
Taip tam karaliui dabar* smagu1

t, ‘J? s. * F
/

Dar tik septyneri metai 
praslinko, kai šaple vėsavo [b 
laisvos Lietuvos vėliava, o 
mūsų kultūrinis gyvenimas 
susilaukė stambių kultūros 
laimėjimų- Svetimtaučiai 
tankiai didžiuojasi savo ar
tistais, savo vaidinimais ir 
teatrais, tai kodėl ir mums 
savo dftrbų vaisiais nepasida
linti, nepasidžiaugti? Juk 
ir mes, lietuviai turime savo 
šventyklas, turime savo ope
rą ir dainos karalių KIPRĄ 
PETR AUSKĄ, turime visą 
eilę kitų dainininkų, kurių 
tarpe yra ir amerikiečių: A. 
SODEIKA ir M. RAKAUS
KAITE, kurie taip pat puo
šia mūsų dainos šventyklą.

Gal netoli tas laikas, kai 
dainorėliai ir mus aplankys 2 
Gal kada nors mes. susilauk
sime Lietuvos operą pas sa
ve, todėl susipažinkime kaip 
ji gimusi, augusi ir 
laipsnio pasiekusi.

v

Kuomet skruostai jo raudonavo 
Nuo vyno,—piktą drąsą įgavo.

Narsiai iššaukus piktą puikybę 
Keikė, kiek gali, keikė Dievybę.

Ilgai Jos keikti nepaliovė, 
Nes ir draugai tą pat vis bliovė.

Žiauriai karalius šaukė, kiek gal*.— 
Pasiųstas tarnas grįžo atgal

Nešdamas indus Dievo šventus, 
Tik iš bažnyčios dar. išplėštus.
.<5 ■ M . L.

Ranka nedora griebė drąsiai, 
.Pylė į taurę vyną gausiai,

&
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Vyną lig dugno visą išvarė, 
Paskiau putota burna pratarė:

/ 4.
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“Dieve! aš amžiams Tau išjuokiu, 
Tvirta galybe'savo tikiu.”

Lig tik šiuos žodžius jisai pratarė, 
Baugu krūtinėj jam pasidarė.

Žvengiantis juokai greitai pražuvo 
Tyla rod's visą salę užgriuvo.

Žiūrėk! žiūrėk! i balta siena£ «. c

Tenai, tenai į ranką vieną:

Tik rašo ji ten ugnimi 
Ir greit pražūva nežymi.

Nustebusiai karalius žiuri — 
Visai nė nuovokos neturi.

I

O jo draugai tai taip nuščiuvo, 
Kad salėj... balso net nebuvo.

Žyniai atėjo bet nesuprato 
Nors aiškiai sienoj jie raštą mato.

Ir štaiv . Baltazaras ir jo draugai pikti. 
Visi tą pačią naktį liko užmušti.

lu į vieną krūvą, is kurios pa- Atrodo mažu, n 
sidrao ŽMONIJOS ISTO- liiu O vienok, p

5 IR MUZIKA
' - Z. r I
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esionalų artistų. Ir iš viso 
buvo čia tokios gyvenimo są- 

* tygos, jog tas, kas būtų ma
nęs iš to duoną valgyti, būtų 

i buvęs laikomas tiesiog ne
normaliu ąyba nenaudingu 
svajotoju. Ir jei koks lietu
vis buvo šiuo atžvilgiu gabus, 
talentingas, jis dirbo sveti
muose teatruose ir sveti
miems. Taip tai ligi 1920 m. 
Lietuvoje nebuvo net nuola
tinio lietuvių dramos teatro, 
nekalbant jau apie operą.

•Kaip sunkus yra valstybės 
aparato kūrimas, taip lygiai 
ne lengvesnis yra ir meno 
kūrybos darbas, ypač operos 
kūrimas.

Tik 1920 m., apie gegužės 
mėn. pradžią, Kaune prie 
tuoj susikūrusios Lietuvių 
Meno’ Kūrėjų Draugijos su
sidarė vadinamoji muzikos 
sekcija, kurioje susibūrė tas 
nedidelis kaip iš seniau čia 
buvusiųjų, taip ir iš Rusijos 
sugrįžusių lietuvių muziku ir 
dainininkų pirmasis būrleis. 
Vieni pirmųjų buvo sugrįžę 
dainininkai V. Grigaitienė, 
A. Galaunienė ir muzikai A. 
Kačanąuskas ir J. Žilevičius. 
Tuoj aus imta tame būrely 
kalbėtis apie operos užomaz- 
gą — operos sekcijos arba 
operininkų būrelio sudary
mą prie tos pat muzikos sek
cijos ir net konkrečiai imta 
kalbėtis apie pirmuosius 
praktikos žygius toj srity, a- 
piekai kurių “Eugenijaus 
Onegino” operos scenų pa
statymą.

Tais pat metais rudenį 
grįžo iš Rusijos žinomas Ru
sų Impeartoriškojo Marijos 
teatro artistas dainininkas 
lietuvis Kipras Petrauskas, 
dalyvavęs tame teatre 10-tt 
metų. Jis iš karto nutarė ne
sitenkinti atskirų scenų sta
tymu, bet tuojau imta jau 
visai rimtai galvoti ne tik 
apie atskirų operos scenų 
statymą, bet iš viso apie nuo
latinę operos įkūrimą. Tuo 
tarpu grįžo dar vienas kitas 
dainininkas.

1920 m. spaliii mėnesį už
puolus lenkams mūsų sostinę 
Vilnių, daugelis lietuvių me
nininkų stojo savanoriais 
Tėvynės ginti. Jų tarpe bu
vo Kipras Petrauskas, Anta
nas Sodeika, Stasys Šimkus, 
poetas Binkis ir kiti. Dėl 
šios priežasties operos kūri
mo darbas kuriam laikui bu
vo atidėtas.

Praėjus nepriklausomybės 
pavojui, po skaudaus smū
gio lenkams ties Giedraičiais, 
Kipras Petrauskas ir kiti 
mūsų menininkai grįžta at
gal prie savo sunianvmų ir 
pradeda dar smarkiau rūpin
tis operos įkūrimu, kuris 
darbas nebuvo visiškai pa
mestas, bet tebevaromas, 
kiek buvo galima, pasiliku
siųjų Kaune menininkų bū
relio, kaip tai: J. Tallat- 
Kelpšos, J. Žilevičiaus, A. 
Galaunienės, A. Kačanausko 
ir kitų. Maždaug po dviejų 
mėnesių visa buvo paruošta, 
kad Lietuvos kultūros istori
joj galėtų būti atskleistas 
naujas lapas — savosios ope
ros atidarymas. Tą gražų 
darbiy atliko pirmoji, prie tos 
pat L. M. K. D-jos susidariu
si operos teryba iš K. Pct-

S** Šilingo*
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LIETUVOS OPEROS PEN. 
KERI V METŲ (1920—25) 

SUKAKTUVĖS
Kultūringosios Europos 

valstybės, gyvendamos am
žių snepriklausomu gyveni
mu, saviškai valdydamos ir 
tvarkydamos savo viduje 
tautinį, administratinį bei 
kultūrini gyvenimą vietos są 
lygomis ir žmonių noru, yra 
sukarusios ilgaamžius kul
tūros, meno mokslo ir kitus 
židinius. Mūsų kaimynuose, 
Vokiečiuose, Lenkuose, Ru
suose amžius gyvuoja uni
versitetai, teatrai. Visa tai 
jos yra pasiekusios tik todėl, 
•kad buvo laisvos, nepriklau
somos, kad jų dvasios gyve
nimas nebuvo slopinamas, 
varžomas.

Visai kitokius gyvenimo 
etapus teko gyventi lietuvių 
tautai.

Tik nuo 1904 m. lietuviams 
spaudą atgavus, ėmė visų 
pirmiausia kurtis sodžiaus 
jaunimo vaidintojų kuope
lės, bažnytiniai chorai ir t. t. 
Atsirado vienas kitas lietu
vių kalba veikalėlis — kny
gutė. Vienos pirmųjų la
biausiai mėgiamųjų knygelių 
buvo — senų ir naujų dainų 
knygelės. Bematant ėmė 
augti tautos menas mūsų so
džiuje, prasidėjo vaidini
mai, gegužinės ir t. t. Šian
dien sunku rasti sodžius ar 
bažnytkiemis, kur nebūtų 
buvę vaidinimų, “teatrų,” 
kuriuos paprastai paįvairin
dami, lydėdavo “chorai.” 
•Didesniuose mūsų miestuose, 
kaip Vilnius, Kaunas ir ki
ti, taip pat ligi paskutiniųjų 
laikų neturėjome savo pro-

erto mokyt. 1). Mikuli«</>•

Pirmoje ęilėje nutarta, buvū 
pastatyti klasinę operą^ėr* 
di “Traviatą.”

Operai pastatyti neturėta 
tąsyk nieko: nei dekoracijų,
nei kostiumų, nei lėšų tam iš
sigyti — nekalbant jau apie’* 
tai, kiekdarbo reikėjo padė- 
ti tai pirmajai lietuvių kalba 
operai išmokti, surepetuoti, 
o dar pirmiau ją išversti, pri
derinti muzikai, suskirstyti 
rolėmis. Tačiau dėl tenenu
siminta. Pačią svarbiąją 
muzikos dalį ėmė tvarkyti K. 
Petrauskas ir J. Tallat-Kel- 
pša o būtinai reikalingoms 
tam lėšoms išgauti buvo nu
tarta prašyti per L. M. K. 
D-ją subsidijos iš Švietimo 
Ministerijos. Sunkus buvo 
tai darbas, vargingas — ir 
rūpesčių nemaža ir keliai 
niekelio dar nepraminti. Ki
tiems gal nebūtų užtekę iš
tvermės ligi galo, bent iki to
kio greito ir vykusio galo. 
Bet Kipras Petrauskas, apie 
kurį tuo metu gyviausiai su
kosi visas operos kūrimosi 
aparatas, nenustojo ir sun
kiausiomis valandomis ūpo 
ir nepasidavė pesimizmui. 
Kada išvargę ir išalkę jo 
bendradarbiai klausdavo: 
“Kas bus, kad neturim lėšų 
ir esame išvargę”—jis tik 
optimistingai atsakydavo: 
“Ligi naujų metų (suprask 
ligi 1921 m. sausio 1 d.) tu
rėsime operą. Kai visą pa
darysime, tada ir valdžia ir 
visuomenė mus supras, įver
tins, tada dings visi sunku-’ 
mai. Būkime kantrūs.” Dėl 
šios paguodos sandarbininkų 
būtie, treką, nŠįSugerędavb^ 
bet ūpas, ištvermė tiek su- 
stiprėdavo, jog risi kantriai 
laukė laimingesniųjų laikų.

Sunku yra šioj trumpoj _ 
apžvalgoj visa smulkiai iš
dėstyti — kaip mūsų opera 
kūrėsi, kaip ji vargo ir lai? 
lųėdavo.

1^20 m. gruodžio mėn. 31 
dieną \£aune buvo išlipdytos 

 

“Traviatos” afišos, tarp ku
rių di 
buvo įčdšytas Kipro Pet-oi 
rausko vardas. Žmonėse bu
vo girdėti nepasitenkinimo, ; 
nusiskundimų, kad negalėję 
gauti bilietų, nes tarnybos % 
metu nebuvę galima išeiti 
pirktis. Vakare ties miesto 
sodnu skubiai bėga žmonės į 
teatrą, kad nepavėluotų. Te- .• 
atre jaučiamas kažkoks ne
paprastas visų ūpas, kiekvie- / 
no atsilankiusio veide matytim 
didžiausio džiaugsmo^ ar laū-w 
kiant ko nepaprasto. Teat
ras kimšte buvo priki 
Štai trečias skambutis, 
sirodo p. Stasys Šilingas ir 
prabila į publiką, sakyda
mas:

“Daug yra tautos gyveni
me svarbių etapų, prie kurių 
tauta prieina tik per šimtus 

“metu. Vienas tų istorinių : 
etapų lietuvių tautai bus, ši ? 
diena. Šiandien susilauki
me tos dienos, kada nepri* « 
klausomoje Lietuvoje galime i 
atidaryti pirmąją lietuvių^ 
operą...” A*

Bet kas beatmins visą, 1q 
jis toliau sakė. Da 
ašaros žibėjo akyse, džiaugi 
mo ašaros, kaip kad kitąsyk/’* 
pirmąjį “Vilniaus ŽinitĮ** 1 
numerį pamačius. Ir štsd&ą ‘ 
graudingai džiaugsmingą Vk-- 
landą, staiga pasikelia 
danga ir, kaip Įu'll^įįįl 
griausmas suskamba : *‘ĮjįhĮ 

tu va tėvyne mūsų.”

iausiomis raidėmis
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Taip, ištikrųjųl dėl mus’ tautos 
Ii
Ją kaip <Jidv\ re
’i'ą

Aukoja protą, širdj, jausmus 
Ir viską, ką tur‘ jimfi
Kad tik jMtadngėn iškėlus mus... 
Ka dtikmums butų gerai.

'. -

arauge solistai, choras ir du 
orkestru, tai rodėsi, jog su- 

g>jp*ius silpnučiai teatro mū- 
yai. Tokie buvo to atmintino 
■pakaro Įspūdžiai.

Šių penkerių metų 1920— 
;I925 laikotarpy Lietuvos 

| <fcpera žymiai sustiprėjo, jos 
personalas kelius kartus pa- 

’gy didėjo, buvo įgyti atatinka-
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mi kostiumai. Opera iš pri
vatinio, gan palaidžiai gyva- 
vusvio teatro, pasidarė rim
ta, neblogai aprūpinta val
stybinė lietuvių meno Įstaiga 
tikro meno šventykla.
•. Viso per šiuos 5 metus ope
ros repertuaras siekia 17 
opom (17 pastatyta, o 3 pa
ruoštos) operos spektaklių 
buvo 300, daugiausia buvo 
vaidinama opera ^Travia
ta,” nes ją 1925 m. X IT 31 d. 
pastatė 41 kartą.

Šiandien opei’a yra jau 
milžiniška kultūros Įstaiga: 
ji turi nuolatinį 46 asm. cho
rą, 44 muz. Įvairių instru
mentų orkestrą, 2 operos di
rigentu, vieną choro dirigen
tą, 20 solistų, vieną režisie
ri ir vieną baletmeisterį; 12 
baleto špkėju ir 15 mokia iii, 
apie 2.0 padedamojo persona
lo.

Jau iškyla keletas jaunų 
jėgų solistų: Stašaitytė, Ku
činskas, Bručkus ir kiti.

1

Kadangi kol kas mūsų mu
zikai savų operų neparašė, 
todėl tenka naudotis tik sve
timais klasiniais tos rūšies 
kūriniais. Tai yra, be abe
jonės, mūsų operos minusas, 
bet jis ne nuo jos pareina. Iš 

s vertėjų pažymėtini mūsų 
0 poetai: Balys Sluogą, Faus- 
; tas Kirša, Kazys Binkis ir

—Geriausias vertimą^ bus 
^'6ė ne K. Binkio “Fausto” 
k yėrtimas. 
jį.< Ir žinant, 
s” pradedant kaimiečiais, bai- 
| giant inteligentais, yra savo 

dvasios gelmėse tikri meni- 
| Pinkai — meno mylėtojai — 

galima drąsiai tikėtis, jog 
menas Lietuvoj!4 greitai už
ims pirmąją kultūriniame 
mūsų visuomenės gyvevnime 

. vietą ir jog per savąjį meną 
Let. Tauta paliks amžina, ga
linga kitų pasaulio tautų tar
pe. V

■ (“Iliustruotoji Lietuva’*)

— v •
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jog lietuviai
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»' IRGI “ARTISTĖ”
Nenaujiena mūsų parengi

mų skelbimuose matyti tokių 
išsireiškimų: “dainuos žavū- 
janti,” “lakštingala,” “my
limiausia’’ ir 1.1, ir 1.1. Tan
kiausia būna, kad nuėjęs pa- 

bfflklausvti * tų “žavejančių 
lakštingalų’* išgirsti daini
ninką kuris nei išsižioti dar 
nemoka. Ačiū tokiai rėkia- b *mai daugelis lietuviškų pa-, 
rengimų nebelanko.

Bet ką “tavorščiai” sugal
vojo, tai nieks tai}) nebuvo 

Tįsos reklamuotis.. Jie 
Skelbia vieną savo koncertų 

“vienaiinei lieltivei operą 
niūkei pasaulyj K. Men- 

keliūniūtei.”
^Skelbtis tokiu būdu, kada 

laikinoje sostinėje 
aune jau kelinti metai gy- 

ruoja Valstybnė Opera! Į- 
u, kas ten, sulyg bolševi- 

j nuomonės dainuoja?! 
tokius absurdus rašo ta- 
•iai — nieko nuostabaus, 

keikta kad K. Menkei i ū- 
dūte, skaitanti save daini- 

ę-artistę, leidžia taip ša
pe žeminti. Matyti tokia iš 

m ir artistė!
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Čia parodomas Amerikos Legijcno postas susidedąs iš indi jonu. Jis yra iš Whiteeagle, 
Okla. Kaikurie jų buvo Francijoj Didžiojo Karo metu.
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*’ XI SEIMAS 1
Paskutiniame Centro Val

dybos posėdy nutarta XI sei
mą laikyti gegužės pabaigo
je arba birželio pradžioje. 
Seimo vieta galutinai nenu
statyta, bet tuom tarpu apsi
stota ant Rochesterio ir 
Amsterdamo, N’. Y., kurios 
siu dvieju kolonijų kuopos 
pasireikš aktyvumu narių 
ir “Darbininko” skaitytojų 
vajuje, bei šiai}) veiklumo, 
lai teks Seimas.

Tame pačiame susirinkime 
nutarta pravesti nariu ir 
“Darbininko* prirašymo va
jų. Vajus neužilgo prasidės, 
tad knoiios subruskite.

Vajų laimėjusios kuopos 
ir pavieni nariai gaus' tam 
tikras dovanas.

lietuvius ir užrašinėja lai
kraštį. _ .

Kuopos pasiliknsniiniinai 
paiąksta. Žadama suruošti 
vaidyniinėlį. Vasarą mano
ma suruošti pikniką ir t. t. 
Jeigu 1 LDKS. kuopa taip Ir 
toliaus spin dės, tai nėra abe
jonės, kad So. Bostono kuo
pa pralenks apylinkės kuo
pas. Dabartinis pirminin
kas brolis (luzevičius, viešė
damas ” Darbininke” pasa
kė : “ Po šimts pypkių, turi
me monteliečius sukirsti !'*— 
Kadangi kuopos bruzdėji
mas tikrai pastebimas, tai 2 Į 
Montellos kuopa susilaukė 
rimto konkurento.

Jei skaitysi “Darbininką,” 
Tavo laikas neis už dyką.

I IR Iš

LIETUVOS
I'ER BREMEN'Ą

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Patogus Šios klesoš kambariai 

I ABI PUSI NUMAŽINTA 
I.AlVoKARčIV KAINA 

/h l informacijų kreipkitės pas 
N O R T II G E R M A N 

L L O Y D
192 \Vashington Street 

Boston, Mass. 
arba pas liile vietini agentą

I
I

ROCHESTER, N. Y.
Neparastas bruzdėjimas

L. D. K. S. 71 kuopa pra
deda sustiprintą veikimą. 
Sausio 31 dieną kuopa ruo
šia iškilmingą vakarienę su 
programų. Ta vakarienė i- 
vyks parapijos salėje.

Be Įvairiu margumynu, 
turėsime sveti iš tolimo Bos
tono. Tas svetys daugeliui 
gerai žinomas, pasižvmėju- 
sio ” Dzimdzi-Drimdzi ” vo
devilio artistas J. Bikinis, 
dabar L. I). K. S. centro sek
retorius. Jis apipasakos a- 
pie organizaci jos stovi ir lai
kys paskaitą. Atrodo, kad 
ir be juokelių neapsei s. Kam 
xmi daug kalbėti ? Ateikite, 
pamatysite.’

meilės yr’ dievaite, 
linini gimdos, 

<>nų l'nguniiię!

Taip, gal būt, kad ir gerb. 
Oną l'nguraitę ateitis, ainiai 
guodos, gerbs,- kaip kad gerbia 
mirusius veikėjus, kurdami 
jiems garbės paminklus. Bet... 
liet gyviems tankiai duoda pro
gą badu numirti.... Pavyzdžiui, 
tik vien prisiminkime apie liūd
ną galą a. a. didelio kalbžiiiio 
profesoriaus kanauninko Kazio 
Jaunio... (Ii jei gerb. Onai Un- 
gnraitei ir neatsitiks taip, kaip 
atsitiko kanauninkui Jauniui... 
Tai neabejoju, kad jinai grei
ta laiku praras žiūrą. Nes kas

tai matė—viskas kas per daug, 
tai šelauk... Ką tik sužinojau,' 
kad jai įkalbėjo, kai jinai tap
ti) sekretore ir Labdarybės 
Draugijos. Na, tai dabar yra 
sekretore net keturiose draugi
jose — Lietuvių Darbininkų 
kuopoj, Šv. Kazimiero skyriu
je. Moterų Sąjungos kuopoj ir 
< laba r Labdary I)ės Draugijoj. 
Draugijos privalo būt mielas i r, 
d i ogesnės ir neturėtų datuoto-” 
ją apkrauti perdidele našta.

Man teko giedoti, kad Mote
rą Sąjunga šįmet savo metinį 
seimą laikis pas mus Philadel- 
pliijoj. Pa.

CHORO REPERTUARAS «•
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tams $2.00. Už tų pačių kainą 

.siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS, 421 Cth St, S.-Boston, Mass.

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

D i žūnas

I MA KUOPA, SO. BOSTON, 
MASS.

Metiniame susirinkime 
perrinkta valdyba. Bet už
tat ūpas-pagerėjo. Visuose 
kuopos susirinkimuose pasi
reiškia aktingumas ir orga- 
niza(yvio darbo meilė. Ne 
veltui yra sakoma, kad “nau
ja šluota geriau šluoja.”

Pastaruoju laiku.- girdėt, 
kad kuopa griežtai nusitsatė 
Centrui pinigų nebeaukoti, 
bet surinkti glėbį pinigų ir 
už tuos pinigus papirkti 
“ Darbininko” statomąja! 
mašinai naujas raides, ku
rios kainuoja apie 500 dole
rių. Žinoma, tokia suma 
sunkiai įkandama, bet bro
liai sąjungiečiai nenusimena, 
jie sako, kad jų kasoje jau 
200 esą, tai dar trūkstą tik 
300, kuriuos jie tikisi sugrai
byti. Tokio žygio jie grie 
biasi todėl, kad jų pereitais 
metais paaukotus raidėms 
pinigus administracija 
naudojo kitam tikslui, 
nenorėdami, kad dar 
bis pasikartotų, ir 
“Darbininko” skiltys 
baltos, 
šią. Turime ir kitokių su
manymų, kuriuos čia sunku 
suminėti.

Tdealio veikimo dirvoje I 
kuopa aktingai pasireiškė 
“Darbininko” koncerto su
ruošimo darbe. Visi, kai vie
nas, kuopos nariai skleiilė 
žinias apie tą koncertą, par
davinėjo tikietus ir dalino 
plakatus. Už tai reika ati
duoti didelį kreditą broliams 
sąjįingiečiams.

Dabartiniu metu kuopa 
aktyviai dirba “Darbinin
ko” išplatinimo darbą. Ir, 
kiek girdėt, sekas) neperlio- 
giausiai. Kuopos nariai lan
ko So. Bostono ir apylinkių

KUOPįJ DŪMEI
Buvusiame seime, kuomet L. 

D. K. S. 2-ra kuopa gavo dovaną 
vėliavą, visų atstovų tipas paki
lo. Todėl aišku yra, jog organi
zacijos egzistavimas reikalauja 
reikalauja turėti nors pigią savo 
vėliavą ir ženklus (kokardas). 
kurios butų vartojamos tinkamo
se apeigose. Guzikučiai (ženkle
liai) savo laiką jau atgyveno ir 
ant ju atidos nekreipiama.

Organizacijos ženklas turi 
vartojamas tik atatinkamam 
ke.

Dėl jūsų patarnavimo mes tu
rime priruošė LDKS. kuopoms 
puikius sampelius. Reikalaukit.

M. A. NORKŪNAS
16 Pleasant St.. Lawrence, Mass.

}

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina 

Musų 3-jų varyklių garlaiviais 
RESOLUTE, RELJANCE 

AI.BERT BALLIN 
DĖUTSCHLANI) 

ir populiarus po vienų kamba- 
įr garlaiviai 

CLEVELAND,WESTPHALIA 
MOUJgę JHURINCįlA

būt 
lai-

^UJJAS IŠRADIMAS 
©VEKSNIO GALINGA MOSTISf

Gydo, Reumalizma, Ranku, Kojų, 
Nvgaros skaudėjimą, Šalti, Ranku. 
Kojų, tirpime.. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip vidaus skaude jinau* 
( tik ne ronas L

T ūks t« račiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai.

Dek*r.i o Galinga Mostis 
verta aukso, kiek ji pati 
Bg naudos gydymo.

Kaina 75 centai. $1.50 
ir 10 centu

Klauskite pas aptickorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Deksnis Ointmeat Co.
518 MAIN ST. BOX 352
HARTFORO, CONtZ. U. S. A.

$203
Jš NEW YORK’O į 

KAUNĄ ir ATGAL 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia Kiekviena 
Savaite

Sugrįžimui leidimų ir kitų in
formacijų kreipkitės pas kilę 

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hambnrg American line 
131 Statė St. Boston, Mass.
_________________L-

yra tiek 
sveria su-

ir $3.00. 
extra už persiuntimą. \SKAUSMAS! KUR?

\ PAMINKIT / |

a \
& 1.
v -• 

į i
X 5-
X 0.

GERAS DĖL
Rama tiško gėlimo 
Nerviško galvos skausmo 
Neuralgijas skausmo X
Mėšlungio traukimo v
Kietsprnndo X
Skausmo šonq, krutinės ir X 
pečių x

Apsidoginimo ir žaizdų 
Apsaugojimas nuo uodų 
Skaudančių muskulų y
Apsaugojimo • nuo nžnnoiliji- » 
ino de| silpnų atsitikimų |- 
drėskitnų ir t. t. £

Prekė 36c., 65c. ir $1.25 |
Dėl patarimo arba knygutės ra- \ 
šykit j • a

ALBERT G. GROBLEWSKI |

Sustabdo į dien ą
Tora dožų TTill ’s sustabdo šalt j — j 

21 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš- 

tj, gripą, pnliuostioja vidurius, suvikri- 
nn visą kūną. Ir nepalieka blogų pa
sekmių.

Maltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežastie* įniršta virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.

Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARA-x
Raudona Dėžė

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

ir pasisekimus. Vadovauja darbininkams jų sunkioj 
kovoj su besočiu kapitalu ir visokeriopa priespauda. 
Nurodo darbininkams jų teises ir kelius apsidrausti 
nuo išnaudotojų sauvalės. Plačiai rašo apie Seimo 
priimtus naujakurių, darbininkų ir kitų darbo žmo
nių reikalus liečiančius įstatymus. Teisingai aprašo 
vyriausybės ir savivaldybių darbus. Talpina gražių 
ir naudingų pasiskaitymų ir seniesiems ir jaunie
siems.

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

‘‘DARBININKO’’—kaina metams 8 litai, pusei 
metų 4 litai, Amerikoj, Anglijoj dvigubai.

“DARBININKO”—Redakcija ir Administraci
ja Kaune, Nepriklausomybės Aikštė 2a Nr.

CAMBRIDGE, MASS.
- šis-tas

Sausio 10, bažnyčioje laike 
abeju mišią gerb. knn. F. J lin
kaitis išdavė metinę parapijos 
apyskaitą. Pasirodė kad pra
eitais metais labai daug nu
veikti! parapijos labui. Skolą 
tapo atmokėta vienuolika tūks
tančių dolerių. Suvirš tūkstan
tis dar yra ant ranku. Skolos 
jau bėra tik dvylika tūkstan
čiu doleriu, bet atrokavus vie
ną tūkstantį ką dar yra, tai 
reiškią skolos šiems metams*be
lieka til< vienuolika tūkstančių 
dolerių.

Daugelis, kurie buvo pasiža
dėję aukauti skolų atmokėji 
iru; po-. $60.00 dar nėatsiteisė, 
kaip sakė klebonas, kaip greit 
tie atsileis taip, greit ir. visa 

D rudeny- 
džiaugtis 
ir seselė- 

mas dažnai 
primena 

kad greičiau kurie gali atsiteis
tu. ! ’

Vienuolika tūkstančiu dalei 
riu skolos tajio atmokėta, tai 
dar visas nuveiktas praeitais 
metais darbas. įeik dabar i 
mūsą bažnyčią, tuoj pamatysi, 
kad vargu bo galėsi pažinti, 
jei ją buvai matęs dešimts me
tą atgal, 
malevos. 
atrodė.
prastos buvo, 
malevota.
lynai, sienos rausvai. Altoriai 
balti it marmuriniai. Stovyk
los visos koloriavai nunudiavo- 
tos. šonais didžiojo alto 
liaus stovi gražūs angelai su 
elektros kandelabromjs. Virš 
didžiojo altoriaus Panelės švč. 
Nekaltai Pradėtos stovyla it 
gyva, apsupta gražiu vinuogių 
su šviesomis vienikų. kurs yra 
iifiportuotas iš Franci jos. Ža- 
randėliai visi nauji paauksuoti 
irgi iš Franci jos importuoti. A- 
merikoj tokiu nelabai kur ma
tyti. Apačioje didžiojo alto
riaus yra įdėta labai graži pas
kutinė vakarienė irgj apšviesta. 
Viskas tas tapo padaryta par
eitais metais. Negalima pra
leist ncpastoliėjns kad bažnyčią 
patįs darbininkai lietuviai iš
malta vo jo Vakarais iš darini 
parėję. Tiek daug taj)o pada
ryta dalei to, kad k 1 ei>onas su 
Tarapijonais meilėje ir vienv- 
K"j<‘ gyvena. Tjfli tokia santai
ka (’ambridginje būna ilgiau- 

i.

skola bus atmokėtu, 
je sulaukę galėsime 
parapijine4 mokykla 
mis. Geri). kleborc 
tiems užsilikusiems

Tada nebuvo jokios 
Altoriai it dumblini 

Šviesos vėl labai pa- 
Dabar visa iš

kabos šviesiai mė- 
sienos rausvai.

r
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PIGIAUSIS IR PRIEINAMIAUSIS ŪKININKŲ 
LAIKRAŠTIS

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

13,500 LITŲ DOVANŲ SKAITYTOJAMS
“Ūkininkas” plačiai rašo politiniais, žemės ri

kio, kooperacijos, sveikatos ir namų ruošos klausi
niais,

“Ūkininkas” skelbia visus valdžios Įsakymus ir 
įstatymus, kurie liečia sodžių ir ūkininką-

“Ūkininkas” aprašo Ūkininkų Sąjungos gvve-. 
nimą, suteikia nurodymų, kaip tvarkyti ir ginti sa
vo reikalus nuo įvairių išnaudotojų.

“Ūkininkas” leidžia keturis nemokamus prie
dus: 1. “Ženlės ūkis,” 2. “Kooppracija,” 3. Naminis 
gydytojas” ir 4. “šeimininkė.” Iki vasario mėn. 20 
d. 1926 m. visi apsimokėję metiniai skaitytojai gau
na priedo—Ūkininkų Sąjungos 1926 m. kalendorių 
“Ūkininko draugas.”
> Be to “Ūkininko” skaitytojams skiriama datjg 
brangią ir naudingą dovaną:, grynais pinigais pavie
niam išlošimui po'300, 200 ir 100 litų, 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 
Faikrodžiai, 4 svarstyklės, 4 arpos (vėtyklės), 4 
sviesto muštuvai, 4drapakai (spyruoklinės akėčios), 
5 pievų akėčios, lOkaupikų—ravėtojų, 20 vienragių 
plūgų, 20 barometrų. 20 daržovių sėklų rinkinių, 
20 vasarojaus originalių sėklų rinkinių, 20 pievų sėk
lų rinkinių, 200 “Ūkininko” metinių prenumeratų 
išlošėju giminėms bei pažįstamiems ir 200 knygų rin
kinių.

• Viso 560 dovaną—išlošimą už 13,500 litą
Šios visos dovanos bus dalinamos loterijos keliu 

apsimokėjusių metinių skaitytojų tarpe, nežiūrint į 
tai, kiek skaitytoją susirastų- Dovanų paskirstyme 
loterijoj dalyvauja metiniai skaitytojai, kurie iki 

. 1926 ln.. vasario mėn. 20 d. sumokės už laikraštį 15 
litų.

Patariama gerbiamiems Amerikos lietuviams už
sakyti visiems metams “ūkininką” savo giminėms 
bei pažystamiems, kurie galėtų skaityti laikraštį ir 
tlalyvanti labai naudingoje ūkininkams loterijoje.

Ihrnraneratos kaina: metams 15 litų, 6 mėne
siams 7 lt 50 et. ir 3 mėnesiams 3 lt. 75 et. Užsienin 
3 doleriai.

Redakcijos*-Administracijos adresas: KAUNAS, 
Gedimino gatvė 30 nr. Telefono 1436 nr.

A-

i.
8.
9.
10.

su- 
todel 
karta 

kad 
būlų

patys raidos nupirk- 
Turime ir kitokiu

Svečias

IIININE i & C0MFANTUIHlIlL | fcept 30 Plymouth, Pa.| 
su paveiksln

“Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *=
•

Mali kmllkiai nnrali nleknoni «tn p*cr|i,Mi! Knon-ct ją ri<hi- 
1-tat tifck irt.'ja, jio nrlino k.i« jiem- kroku T.i j ra rrtkala. ją-, 
motino-’ rrtJhin'klt jeo- rupratiuirai. I'rnl.lol it. kad ją vMnrial 
veiktą kkkvlrnn .Urną. Ir jei apMrrUUą nors matiauata vl.hirią 
tiJklrtAJinin-. duokit. jiem. Bambi no—Kndikią Geriau.! Orinmi 
Kniliki.il m<x-ta jj. Jlr net prato claurian- .11- vrikia ItTV lt ai. lrn- 
Ijval. ilkr-i Itonka .l.'io. aptirkOM- ar thv.ii i9 laboratorija.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Sere«t Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Tarp veikėjų Phllndelphljns 
fra veikėja tūla.
Kuri <>1 labo mum? fanto* 

Ankojn w»vo siela...

Kniliki.il
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MONTELLO, MASS.
. Svarbus susirinkimas
šio vasario 2 dieną, 

prastu laiku ir nuolatinėje
vietoje, įvyks L. D. K. S. 2

č„ .ĘAį.j^rąšyneta naciui tuo

P. S. G.
" * ■ ■■ * " — - -

«

Mikalina Snkaliulė (po'v.vrn Tan
kus). pirieškuu pusseserės Emilijos Mig- 
liniutės, po vyru Zertenausfa^s. Turiu 
Inbal svarbu reikalą Iš 'Eietuvos. Mel
džiu atsiliepti greitai arba kas kitas 
praneškite. Rustu dėkinga. K. TAN
KUS, 90 Nickels St., Newark, N. J.

*
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sųjungiečjų veikimo 
Moterių Sąjungos 20 kuopa;

daug dirba ir jų 'darbai įžymūs.; 
Per Šv. Jurgio lietuvių paiapi- 

zjos bazarų sųjungietės dirbo 
kone per visus vakarus ir au- 
haVo iš kuopos ižde! $15.00. 
Ponia Pna Mikelieb ‘ir Ka^tė 
Povilonienė daugybę gražių do
vanų surinko nuoi pažįstamų 
biznierių. Virš šimto dolerių 
vertės tie daiktai buvo. Dar ir 
to negana. Yra nutarusios nu
pirkti gražų kieliką, kuris at- 

- šefe apie $150. Ponia O. Mike- 
licli aukavo tam tikslui 10 do- 
Ienų 'auksu dėl leidimo ant iš- 
laimėjirilo kaipo pirmų dovanų. 
Antrų dovanų sudėjo šios na-: 
rėš: S. Mušinskienė, O. Stepu- 
lionienė ir 0. Dųrasevičie. Pa- 
skįeidus tikietėlias taip naiių 
jau? surinkta Į kuopą $93.00, 
Graži pradžia. Gal ir tolinus 
seksis? Kalėdų antra diena 
buvo surengtas “balionų” ba
lius tam pačiam tikslui. Žmo- 
piį’ūedaugiausri buvo, gal tai 
dėl didęljo šalčio. Buvusieji 
matyt buyd> Jilnaį pajenkii^ti 
visu kuom, o ypač Jono Mu 

• sinskio puikia orkestrą.
? Sųjungietės rengiasi statyt 
scenoje “Pavogtas Kūdikis” 
antram nėdėldįenį po Velykų. 
Šis vakaras bus surengtas pa
minėjimui 26 kuopos dešimties 
metų gyvavimo. Komisija 
darbuojasi visu smarkumu ir 
mano surengti žymiausių va- 

' karų už visus buvusius. Komi
sija susideda iš šių ..narių: V. 
Marozienė, M. Jankauskienė ir 
Ik Staupienė. Iu tos komisijos, 
įgalima dar daugiau tikėtis, ne- 

ji žada. Prie šios komisi- 
iįds išrinktos dar t rys'narės dėl 
Išrinkimo pagarsininnj nuo 

erių į prograjnųs to Jubi- 
įiaio^vakaro: M; MuraūMiė^ 

Ramanauskienė ir M, 
Įųęaskienė. Da .tik. pradėjo 

sųvp.darbų, o jau, girdėti turi 
poiiėliolikų dolerių. Iš ko ga
lima tikėtis,-kad, ir šiuo atžvil
giu geras pasekmes turės.

’ Sųjuągįetėš leidžia ^vėT Ilvi 
puikias dofknas ant kdmėjimo 
kuopos naudai. ' Dovanas au
kavo šios narės: p-nia M. Mu
rauskiene gražių antklodę savo 
rankų darbo 25 dol. vertės ir 
p-lė Emil. Žitkiutė rašomų 
plunksną 5 dol. vertės. Tikie- 
tėliai jau padaryti ir paskleis
ti po nares pardavinėjimui. 
Laimėjimas bus Lietuvių Sve
tainėj 18 d. balandžio jubilieji
niam vakare. Tikiuosi, kad 
clevelandiečiai ir ši sumanvma

* • b

parems pirkdami tikietus ir tu
rės laimėti gražias dovanas.

Sųjungiečių ftisiriūkimas gr. 
12 d. buvo skaitlingas narėmis 
ijr pažangus tarimais. Daug 
svarbių -dalykų aptarta, daug 
veikiama ir prie didelio dqpbo 
einama. Kaip pasirodo iš pe
reito susirinkimo, kad bene bus 
M. S. 26 kpxpirmutinė pakelt 
balsų lietuvių tavim prieš žiau
rias pasaulio karus ir kad rfrei 
čiau padarytų gabi žudymui. 

' Tarp kitų dalykų nutarta’ su
rengti 11 <1. vasario vakarėlį se
nosios ir naujosios valdybe^ 
pag.erbinmi ir naujų kandida
čių priėmimui.

Nors dar tik prasniėj^ Mote
rą Sąjungos vajps ,<> jųu prisi- 
rp|ė viena nąuja narė p-lė Ona 
Tanknuaitė. i Dar įtik keli mė- 

> nosiai kaip p-lė O. Tankūnaitč 
atplaukė iš Lietuvos per platų 
vandenyną ir jau supranta or
ganizacijų reikalingumų ir šio j 
šaly ir neriai rašosi prfe jų. Iš 
tokios narės kbopa daug ko ga
li tikėtis ir laukti.

Moterų Sąjungos 26 kuopoa 
• valdyba 1926 metams: pirm. O. 

Mikelioh, jos pageli). Elzbieta 
Jonušaitienė, nut. rast. PfeulinU

■>

t

•j

‘ y

įienė, kasos' globėjos Teofilė 
Bauliuke^)|nę*« ’. " ]
ifnskiene, tvarkdafė teži- 
Ja Kyv’erjenė. Visa valdyba su-' 
įsideda iš rimtų ir veiklių narių. 
Tadi per 1926 metus’ galima ti-* 
kėtis geros pažangos mūsų or
ganizacijoj.

L0WELL, MASS.

šv. Juozapo lietuvių parap.
17.'I. sekmadieny teko būti 

mihėtos par. bažnyčioje per pa
maldas. Laike sumos gėrėjaus 
mišriu choru. Jam berods 
trūksta vyriškų balsų — teno- 
'i ų.—- Drąsiai ir maloniai p. Ka
šėtaitė sugiedojo solo “Avė 
Maria.”, Vargonais akompani- 
.jubta sumaniai ir tuo būdu duo 
ta nugirsti kiekvienų nors ir 
tykiausių, auditorijai teikiamų 
solistės balso garsų. Malonus 
bet nevisuomėt sutinkamas 
reiškinys iš akompaniatorių 
pusės!
' —- Vakare parap. svetainėje 
įvyko mitingas, tikslu duoti 
vietos lieutviams progos įsira
šyti į šv. Kazim. Dr-jos narius. 
Vietos klebonas gerb. kun. S. 
Kučas tikrai raginančia remti 
<ic»ą spaudą prakalba atidarė' 
mitingų. ’ Laike mano prakal
bų pertraukęs Įrašnėta nariai 
ir laikraščiai prenumeruota. 
Dėka gerb. klebono pasidarba
vimui-Įrašyta sekantys asine-’ 
nys. kurie Įmokėjo: Po $3.00: 
Gerb. klebonas kun. St. Kučas, 
M. Vizgaitė, J. Žebrys. Po 

52.00: T. Verseckas, L Diskeli 
čįus. .J. Milius. J. Dulkė, A. 
Vilkiišenė, J. Šlaičiūrias. J. 
Baumilas. J. Dzedulionienė, VI. 
Paulauskas, Kaz. Velička $1.50. 
Po $1.00‘. St. Lebednikas, V. 
Norenkevičius, F. Banmilienė, 
J. Bląvęckienė, D. Misevičienė.

-pert metu pp. R. Ainoris — var
gonininkas ir VL Paulauskas-^ 
Bostono lietuviams žinomas 
veikėjas, išplatino ir išpardavė 
mitingo dalyvių tarpe knygų 
veik Už $8.00. Ačiū jiems! — 
Literatūros platinime jiedu 
matyt lenktimavo. bet be pa
sekmių/ nes<abudu lygiomis 
Išėjo 7— . kitUkito “nesubvti- 
nęs ”’neT vienu centu daugiam 
Mitinguoti baigta 11. vai.

Visiems spaudos rėmėjams, 
ypač gerb. kun. S. Kučui — 
daug gelbėjusiam mane darbe, 
tariu lietuviškąjį “ačiū” — pa
dėkos žodį.

Su pagarba.
Kun. St. Pavilanis, 

Šv. Kazim. Dr-jos įgaliotinis 
Amerikoje.

siriiikiiiąą$.
Pirmiausia prašome ąt- 

vyktį tie nariai, kurie lįįp; 
skolingi mukesnius jjž 1925 
metus. Turiu primigti,.kad 
X seimo nutarimu einant, 
nariai už 3 mėnesius neu^si- 
mokėję bus suspenduojami. 
Broliai ir sesės, neverskite 
vaikščioti ir kolektuoti. Juk 
patiems nariams lengviau 
mokėti po truputį iiė kai is- 
aklno visą mokesnį. Mokes
nių užvilkimas silpnina mū
sų organizaciją ir apsunkina 
centrą.•t

Tame pačiame susirinkime 
bus išdalinti 1926 m. kalen
doriai. Be to, Naujosios 
Anglijos aihskr. suvažiavimo 
atstovas praneš apie nuveik
tus darbus.

Prie šios progos dar norisi 
primint* mūsų gerb. klebono 
kun. Švagždžio pereito sek
madienio pamokslą, kuriuo 
ris ragino ir kvietė visus ka
talikus palaikyti katalikišką 
spaudą ją platinant .ir užsi
prenumeruojant. Taigi kiek
vienas mūsų tuos žodžius tu
ri atsiminti, giliai savo širdin 
įsidėti ir gyvenimai! vykdyti. 
Parankiausias mums katali
kiškas laikraštis “Darbinin
kas” tad jį platinkime ir 
skaitykime.

‘‘Dzhntižiai” atbirbes.
Mūsų parapija užkvietė 

“Dzimdzi-Drimdzi” pas sa
ve vaidinti. Dzimdziai pasi
žadėjo ir vasario mėli. 7 die
ną, 7 vai. vak. parap. svetai
nėje pasirodys su dideliausiu 
juokų troku. Dzimdziai vi
siems patinka, todėl neabe
jojame, kad žmonių bus iki 
valios." ’ ’ ' ; f " • *

J. Jaškeliavičius

o ir įdomesnio savaitinio laik- 
~'p “TėvynėsSar^^s,” nėra! 
kį jps duoda savo skaitytd- 

i kad tai. gryniaušia teisybė! 
gina vyriausius lietuvių ka- 

ideajus ir visa tai, kas miela jų 
i ir brangu jų dvasiai.

” yra sargas ne tik savo tiky- 
ilstybės, tautos ir jos nepriklauso-

Yra žmogus te klaidu. Jis 
57 metus dirbo ui fca&rių ban
ke Quincy mieste, ttyinois vals-: 
tijoj.; į«r.vis>Jaik».wri viendsį

‘.JiSj juokingos komiškos tinkamos.
* • •* jj

“M

DR. SAMUEL I LIND ‘
Suv. Valstiją mokslo vyras, 

nž savo darbus kemijoj gavęs 
Nichols medalį. '
-------:----------------------------
tės, Ona ir Juzefą irgi gražiai 
publikų, palinksmino. Viena 
griežė ant smuikos, o kita pia
nu “ papliumpino ”—skambino. 
Ant užbaigos pasirodė su dialo
gu panelė C. Sadauskaitė ir J u
škevičius. Pradėjo neblogai 
komiškai ir publika laukė kų 
tokio gero išgirsti ar kalbant 
ar dainuojant, vienok buvo ap
vilia. ‘ Parėkavę^ pasistumdė, 
ftieko nepadainavę, nors buvo 
kelis kart pradėję, nuėjo nuo 
estrados.

Publikos buvo prisirinkę pil
na svetainė. Vėliau atėję gavo 
stovėti. Pelno draugijai atli
ko apie $30.0(k Vakaro vedėju 
buvo gerb. kan^jŠr-.Juškaįtis, 
klebonas. Pirin pradėsiant ir 
pertraukose buvo parduodavi- 
nėjamos geros katalikiškos 
knygos ir užrašinvėjamą kata
likiški laikraščiai.

^Sausio 10 d^ buvo ponios Sir- 
vaitienės koncertas Lietuvių 
Salėję. Koncertas pa vykt) kas 
liudija publikos atsilankymų^', 

’amąs_buvo rplatns.Gerb.
Širvaitienė dainavo beveik vi
sas lietuvių* kompozitorių dai
nas. “Graži Čia girutė” — 
Aleksio, “Aš aug.au pas tėve
lį” — Šimkaus, “Ktfrveleli”— 
-Žilevičiaus, “Lopšinę” — Lau
kaičio, “Nuplasnok” — Kelp- 
šo, “Vai močiute Dianoj — Po
ciaus. Keletu padaingvo ant 
atšaukimo. Duetus padainavo 
“Paukia sau laivelis,” “Skam
bančios stygos” Širvaitienė ir 
Rimkus; “Nesegk sau rožės”— 
Širvaitienė ir Valakas. P. Vil
iukas, tenoras, sudainavo kele-, į 
• ų puikių dainų. P. Rimkus— ! 
baritonas padainavo gražiai ir 
norų kartų buvo atšauktas. 
Smuikininkas p Bubantis pui
kiai smuikų vartoja. Išpildė 
gražius muzikos kurinius. Žo
džiu sakant, programas publi
kai labai patiko .

Solistei p-niai Širvavitienei 
buvo įteikta pora gėlių bukietų 
už puikų dainavimų ir veikimą 
tarpe lietuvių: Koncertų su
rengė vietos veikėjai. Lauksi
me daugiau panašių koncertų.

✓ Jonas

« ■* '■ > i
1 CAMBRID€«; MASS. 4 
į Šausią; tūo^JJ) sumos Bu

vo katalikų-pąrapiąąnų susirin
kimas. Susiriiakinias buvo 
šaukiamas su tikslu išrinkti 
darbininkus-15-oš meti] sukak
tuvių parapijos vakarienei, Ši 
vakarienė bus begalo iškilmin
ga. Ją surengti apsiėmė darb
ščiausi parapljona/: vyrai ir 
moterys. Gaspadorium išrink-

CAMBRIDGE, MASS.

švč. Panos Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Moterų Dr-jos 

vakaras
Sausio 24, pobažnytinėje sve

tainėje Įvyks Nekalto Prasidė
jimo Draugijos vakaras. Pro- tas p. A. Potembeįigas—ząkris- 
gramų išpildo dorchesteriečiai tijonas, kurs jau laugelj vaka- 
ir soutlibostoniečiai. Vaidino rienių praeityje gašpadoriavo. 
trijų veiksmų komedijų “Ne Jam padėti apsiėmė: V. Jakas, 
mirtis bet pinigai,” trijuose ak- J. Mockevičius, J. Godžius, M. 
tuose. Onos rolę lošė panelė 
M. Kilmoniutė, Barboros — C. 
Sedauskaitė, Čigonkos (burti
ninkės) — K. Griciunienė, Jo
no — J. Naujalis, Profesoriaus 
— S. Jeskevičius ir Miko — J. 
Antanėlis. Visi buvo gerai iš
mokę. vaidino puikiai, 
siems buvo juokų iki ausų. 
Ypač J. Naujalis ir M. Kilmo
niutė būdami iš prigimties ko
mikai daug prijuokino. Kiti 
nors jauni artistai, čia gimę ir 
augę, bet jų akcentas tikrai lie
tuviškas ir gerai pasižymėjo 
vaidinime.

Po komedijos sekė monolo
gas K. Adomaičio iš Dordies- 
ter. Tai buvo “didžiausias” 
lošėjas — vos galėt penkių me
tų ar mažiau, o vienok ilgų mo
nologų apie Mauškę išrėžė. Bu
vo.biskį nekurtose, vietpsę pa
miršęs, bet nepasidavė, neliėgo 
nuo scenos nepabaigęs. Tai 
motinos nuopelnai tokį mažų 
taip gražiai išmokyti dekle- 
muoti..

Nemažiau už komedijų žmo
nes prijuokino tai: “Bachinis 
choras,” kurs susidėjo iš šešių 
jaunų So. Bostono vyrukų. Jie. 
nudavė girtais esą. Dainavo į- 
vafrias dainas: “Ei pasauli, 
mes be Vilniaus nenuriiųsini ir 
kitas dzimdzių atgabentas dai
nas. Visi trffi čia gimę ir augę 
bvt dainavo kaip tikri JiettiviaL. 

į Veikmės laike dairių buto labai

vietinių,
A-

Glebus ir K. Bingelis. Gaspa- 
diniauti apsiėmė šios gaspadi- 
nės: Bingelienė, Sun'dukienė, 
Potembergienė, Tulienė, Kisie
lienė, Bironaitė, Žūk fene, Ka 
linauskienė, Šeškauskienė, Dik- 
šienė, Volionienė, Tolišaitė ir 

Vi-1 Ambrozaitė. Visos labai šau
nios gaspadiinės. O dar beje 
“Chop Sue” gaspadinė bus po
ni Zaletskienė, kuri labai ska
nius Chop Sues moka pagamin
ti.

Vakarienė įvyks vasario 14, 
Užgavėnių sekmadienvj, po baž
nytinėje svetainėje, Windsor 
St., Cambridge, Mass, 6 vai. 
vakare.

Apart skanių valgių bus-pui- 
kus muzikali* programas. Nu
tarta kviesti geriausi solistai, 
panelės Grybaitės ir Dzimdziai. 
Bus taipgi ir koncertas girdėt is 
per Radio, iš New l'ork. sek 
Tą sekmadienio vakarų Hot- 
Avater Kent Radio siųs į orą la
bai gražų koncertų. Dainuo* 
panas ir poni- Hackett, vieni iš 
garsiausių solistų. '■ Ant radio 
bus galima girdėti ir iš Chica- 
gos, Montrealės ir kitur kon
certai.

Apart dainų bus įvairių kal
bų. Bus kvieriamr visi apielin- 
kės lietuviai kunigai. Todėl 
visi kas gyvas ateikite į tą ju
biliejinę vąfcwien£. , $ikietus 
pasirūpinkit įsigyti iš anksto 
kad vėliauMneptitjftdktų-Okte
tų kainos pūieeiKFreį/ Saaugji-tų’kainospoaeiKH

HARTFORD, CONN.
Džiaugiuos, kad turėjau 

progą,gy yėnti. Nev .Britafne, 
susipažinti su vietos gražiomis 
panelėmis, dalyvauti parapijos 
chore, R. K. Susivienijime ir 
L. D. K. S. kuopoje, būti proto 
kolų rast, ir reporteriu. Džiau
giuos, kad tuomi tarpu turėjau 
progų, kuodaugiausia rašyti ži
nių iš New Britaino į mano my
limų “Darbininkų. ” Bet da
bar jau metai ir pusė kaip ap
laidžiau New Britainieęius. Bet 
savo širdyje ir mintyje neapleis 
džiau. Kaip tik sulaukiu “Dar
bininkų,” tai visupirmiausia 
ieškau žinių iš New Britaino ir 
surandu daugiausia nelinksmių 
apgailestaujančių žinių...

19 d. sausio Apgailestaujan
tis rašo kad New Britain’o pa
dangės kas kart labjau niau
kias, kad tarp perapijonų ir 

. kunigo nėra sutikimo. Jo žo
džiai teisingi ir tikffci gaila, 

, kad taip dedasi.
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talikų

bos, tėvynės, 
mybės, bet ir kiekvieno prastuolio, kiekvienos grin 
teles.

“Tėvynės Sargas” rašo suprantama, aiškia kal
ba ir ypač tinka kaimo žmonėms.

•“Tėvynės Sargas” yra geriausias savo skaity
toji) draugas ir patarėjas, atsakydamas Į įvairius pa
klausimus, duodamas prašomų patarimų, supažin
dindamas su žydų sukčiavimais, nurodydamas įvai- 
rių»pm<tektu bei prekių kainas, pranešdamas apie- 
kurių nors dalykų pabrangimų ar atpigimą ir t. t.

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

“Tėvynės Sargas” aiškiai nupasakoja, ką vei
kia Lietuvos šeimininkas—geimas.

“Tėvynės Sargas” tam tikrais laikotarpiais duo- 
>da pasaulio politikos apžvalgas, kuriose žmogus gau
na pilniausią vaizdą pasaulio valstybių gyvenimo, 

'darbų, karų, rūpesčių ir t. t.
“Tėvynės Sargas” kas dvi savaiti supažindina 

gu 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, žymių dailinin
kų paveikslų ir kt

“Tėvynes Sargas” ypač rūpestingai sudaro Lie
tuvos ir užsienių žinių skyrius. Čia telpa visos svar
besnės ir įdomesnės žinios, kurios Įvyksta per sa
vaitę'. ■ <

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

“Tėvynes Sargas” iš visų mūsų lai 
na daugiausia koFfcspwndenri^U if žiniųTš ri 
vos kampų. Šiuo atžvilgiu jis yra įdomus.

“Tėvynės Sargas” supažindina savo skaitytojus 
su Klaipėdos krašto lietuvių darbais ir ypač kreipia 
savo akį i lenkų okupuotosios Lietuvos mūsų brolių 
vargus.

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

“Tėvynės Sargas” ypatingo dėmesio kreipia į 
kiekvienos visuomenės, tautos ir valstybės pagrindą 
—šeimyną. Tam reikalui “Tėvynės Sargas” leidžia 
mėnesini nemokamą priedą “Šeimyną,” kuriame rū
pinasi Įvairiausiais būdais šeimynas gerinti, stiprin
ti, tobulinti.

“Tėvynės Saigas” 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 nepakeisti) Amžinojo 
Dievo ant socialistiškojo ir žydiškojo Markso ar 
Trockio, dorovės—ant paleistuvystės, iškovotos ge
resniųjų sūnų krauju nepriklausomybės—ant 
gančių svetimųjų verguvės pančių ir t. t.

“Tėvynės Sargas” leidžia dar ir trecią 
kainą priedą “Naujakurį,” skiriamą ne tik 
siems dvarų bėdžiams—bernams, kumečiams ir šiaip \ 
bežemianis,' dabar jau virtusiems savarankiškais ma
žažemiais, bet i rvisiems mūsų ūkininkams.

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

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

Tad ar galima rasti geresnį laikraštį už “Tev.”** 
Sargą?” Negalima, nes toktOr'gero laikrttščio^ kaip* 3 
“Tėv. Sargas,” Lietuvoje nėra; Skaityti jį gūli ir 5,

elu-

privalo kiekvienas, nes jis ir pigumo atžvilgiu 
siems priėmimas. Metams jis kainuoja tik 15

z

I

pusei metų—8 lt, 3 mėn.—4 lt, atskiras numeris 30 
et. Užsieny dvigubai. O jei čia dar pasakysime, kacL' 
“Tėvynės Sargas” savo didumu nemažas ir kad jin 
kiekvienam metiniam savo skaitytojui duoda veltui 
reikalingiausių dalykų, be kurio šiais laikais joks be-.. 
veik šmogus neapsieina, būtent, gražų; įdomų ir paa 
dingų kalendorių kitiems metamai; tai tada visi su- 
prasite, kad “Tėvynės Sargų” išsirašyti gali ir imi- 
valo kiekvienas lietuvis katalikas. '

Štai “Tėvynės Sargo” adresas pinigams ir rai- j 
tams: Kaunas, OžeikMs t-H 3 Nr. “TtfynMitfr g

J * ■ •*. - ‘ >
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Vasario 4-

su Mary Astor

EXTRA! EXTRA!

Nauja lietuviška
Aptieka

OPTONETRISTAS

Retoj, lietuviu šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvnj šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiiijų veikėją at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3 50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass

PnleSknu Jono MenkinvitHaus iš Ai- 
riognlos kaimo, žnslių parapijos. Gintė 
jau kad manote parduoti savo ūki. J. 
Karalius, Žaslių paštas, Valkakiemis.

Boston'o ir ąpielinkės lietu
viams svarbus pranešimas
LDKS. Centro Valdybos 

nutarimu, nuo vasario 1 die
nos nupiginamas “Darbinin
kas” vienu doleriu. Buvo 
$5.50 metams, o dabar $4.50. 
Prašom pasinaudoti dvisa
vaitiniu “Darbininku.”

Administracija

Be kitko sa- 
ųąd^vbė pa- 
Inift fanatiz- 

Rašoma būk M i kol i ū- 
pasa^ęs “I do this for 

ir smeigęs
Teisybe

LIETUVIS LIETUVĮ 
PERVĖRĖ

Pereitą panedėlį So. Bos
tone pas Putelienę, 112 
Bowen St., ištiko tragedija. 
Lietuvis lietuvi pervėrė ir 
paskui pats save sužeidė. 
Vincas Mikoliūnas du sykiu 
su peiliu smeigė krūtinėn 
Juozui Druskeniui, o paskui 
sau smeigė krūtinėn. Po to 
abu nugabenti Į City hospit^l 
ir abu kovoja su mirtimi. Po
licija juos saugoja, kad pa-

j ant,' solo dainuoja, Šarkiutė, 
Urbonavičiūtė, Grabijoliutė. 
Pastarosios dvi padainuoją 
ir duetą. A. Romaniute pa
skambina piano solo, taipgi 
akompaniuoja Karbaus- 
kintė jai solo dainuojant. 
Maža mergaitė (pavardės ne
nugirdau) įspūdingai pade- 
klemuoja ■“y^nuolyno Var
pas. ’’ Dalin'ama užkandžiai, 
Šaltakošė, sode. Kalba auk
ščiau minėtą draugiją atsto
vai, Karbauskas, Siaurienė 
ir kiti. Į vertinę kandidačių 
pasidarbavimą ju draugijose 
kuopose* reiškia joms linkėji
mus. Įspūdingiausią pra
kalbą pasako ger<b. kūn. P. 
Strakauskas. Vakaro vedė
ja visą susirinkusių ją vardu 
prakalba Į kandidates ir Įtei
kia joms dovanėles (čekius) 
kurios esančios menkos ver
tės, bet teikėju nuoširdumas 
didelis. r

Ofiso Tel' * Res. TeL
Ūnlveraity 8831 Prošpect 0415-M

D. A. ZAIHSKAS
Graborius ir Balsanraotojas 
983 CambridgeSt, Cambridge

NUMIRĖ G. JASIONIS
Praeito utarninko ryte, f 

12:30 vai., atsiskyrė su šiuo , 
pasauliu senas So. Bostono j 
gyventojas, G. Jasionis. Pa- , 
kirto jį džiova, darbininkų ] 
žmonių liga. Velionis buvo ( 
apie 36 metų amžiaus, pačia- j 
ine drūtume savo gyvenimo. c 
15 metų išdirbo cukemėj 
prie gaųa sunkaus darbo. , 
Buvo ištvermingas vyras, j 
sunkaus darbo nelabai bijo- 
jo. Matyt, kad tas sunkus j 
darbas ir sutrumpino jo am- { 
žiu. t

Velionis paliko Lietuvoj A 
moterį, po tėvais Vaiecnavi- 
čiutęiš Gripiškių kaimo, Vii- , 
niaus rėd., ir sūnų, 12 motų , 
amžiaus. Jasionis paėjo iš 
Palapiškių kaimo, Trakų ap- , 
skrities. Amerikoje išgvve- , 
no virš 15 metų. (

Velionis pagulėjo prie S. i 
L. Av. Kazimiero Dr-jos.

Laidojo vietinis graborius, ’ 
P. J. Akunęvičius. Reikia 
pažymėt, kad p. Akunęvičius •< 
atliko savo užduotį labai są- ; 
žiningai, visai nemanydamas ; 
pasinaudot velionio turtu. i 
kokį jis paliko. Išlaidas pa- ; 
darė pažymėtinai mažas, kad ! 
tik daugiau pingų atlikti] ve- ■ 

Jionio moteriai ir sūnui. Ve- ! 
lionis palaidotas su bažnyti- i 
nfmis jpeigp^ f

■ Z

KUOPOS SUSIRINKIMAS 
•^pereito panedėlio vakare 
į^yko LDKS. 1-mosios kuo- 
jpos susirinkimas. Užėmė 
pietas naujoji valdyba, tai y- 
jcų užėmė vietą naujas pirm. 
Guzevičius, nes k i ta valdvba įĮĮįįfr * f • . ___  « v

[liko po senovei. Buvo susi- 
rinkę uolieji nariaL Baliaus 
komisija išdavė raportą. Pa
sirodė, kad pelno liko ne vi
siškai $50. Nutarta dadėti, 
-padaryti $50 ir padovhnoti 
^Darbininkui.” .
.^Nutarta prakalbas rengti 
gavėnioj.

•** Nutarta pagelbėti dzim- 
džiams pastatyti gavėnios 
.metu Genovaitę.
yv Nutarta Seserims Kazi- 
mierietėrns Pažaisliuose au
kuoti $5.00.
i Bet svarbiausia, tai kalbė- 

■ta apie užsitęsusį angliakasiu 
streiką. Kuopa reiškia ko
vojantiems angliakasiams gi
liausios užuojautos ir pasiža- 
da LDKS. kuopoms atsišau
kus iš Pennsvlvanijos i cen
trą aukuoti paramai strei- 

/kuojančių LDKS. narių ir 
■“Darbininko" skaitytojų.
_ .V LDKS. 1 -moji kuopa pa
geidauja, kadi r kitose kolo
nijose LDKS. kuopos prade

gtų- darbuotis streikuojančių 
angliakasių naudai, jei strei
kas vis dar tęsis.
p. Apskritai kuopoje ūpas 
’ geras, darbuojamasi ir yra 
: noro ir pasiryžimo darbą tęs-

SU SI RINKIMAS | Iš giminių dalyvavo p
Liet. Vyčių 17 kp. šaukia- brolis, P. Šolomskas 

mas susirinkimas sekmadie- Brooklyno, Kaz. Jasioni: 
ny, sausio 31 d., 1926, 4:30 Montcllo; A. Jasionienė 
po pietų, savuose kambarine- Montello -, švogeris M. Vai 
:>e, ant Septintos gatvės. I navičius su šeimyna iš Ly 

Visi nariai ii-narės širdin-j Ir daugelis vietinių drau 
gai kviečiami būtinai ateiti Šermenys buvo pas veliu 
ir atsivesti savo mylimus Į giminaitį Adomą Aleksiu 
draugus ir drauges kartu su po mini. 63 Gold St. 
jumis priklausyti ir dalyvau-’ Ilsėkis, varguoli, Ana 
ti prie taip prakilnios ir jau-| kos žemelėj.
irimui. svarbios L. V. organi- Kiminą
žarijos. ----------------

v . BR0ADWAY TEATRE^pam.^krtK ,|oR nauja .
valdvba užims savo vietas ir 
žinoma prabils savo intro- Nrapsakomai plonais p
dukeijos žodžius kurie maž- sra"las 
daug atvaizduos nauja 192G Taip praneša Broadevav ’ 
metams veikimo krypti. atras So.. Botsone. Inf 

Širdingai kviečia macl-’os df'le'’ ■‘Darb"llnk

su Pola Negri su Buffalo Bill, Jr.
• ■

Sekmadieny didis koncertas su 3-mis vaidinimais- 3 
vai. po pietų, 6:30 ir 8:30 vakare 4 dideli vodevilio vaidi
nimai. . . >

Kiekvieną pirmadieni progų vakarai. By Kas gali da
lyvauti vaidinime.

Penktadienio vakare—populerus JAKAD—Groseriai 
duodama dykai.

Du vaidinimai kasdien: 3 valandą po piet ir 7 vai. va
kare. Įžanga: po piet 10c., vakare 15, 20 ir 25 centai.

PENKTĄDTENTS. SATSTO įS D..1026 - >

Galop prakalba pati kan
didatė B. Lukoševičiutė. De 
kuoja savo tėveliams, gerb. 
kunigams ir visiems drau
gu ms-d raugėms. Žada už vi
sus melstis, taipgi prašo, kad 
už ja melstųsi. Kalba J. Ba- l)u‘ s- 
binskiutė. Taipgi dėkuoja. 
visiems programe dalvvavu- { 
siėms už palinksminimą ir 
visiems atsilankiusiems už 
pareikštą -simpatiją jų tiks- 
’ui. Tuonri programas bai
giasi. Dar prie muzikos jau
nimas žaidžia, linksminasi 
pačioms kandidatėms daly
vaujant.

Bostoną apleidžia nedalioj 
no pietų. Išryto 7 ir 9 vai. 
bus jų šv. mišios.

8 n e e i & 1 i s t ai Receptų Išpildyme
Dėl Susipažinimo Su Kostumeriais Parduodame 

Viską Žemiausiomis Kainomis

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti į 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetikus cold 
eream’us ir visokius tonikus dėl niaukų. Taip-<ri 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.
Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S 0INTMENT

Pax mu» galima gauti ir Srreron vahtif. nei 
me» eiame agentai Severoe KompanUoi-

Vzsakymus siunčiam į visas dalis svieto. Pinigus riųs 
k*t su u&sakvmais. Rašvkit tuojaus sekančiu antrašu'

J. KASPARAVIČIUS (CASPER'

FLOOD SOltARE PHARMACY
J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G.

8 a v ! n I n k a i

617 E< Broadway So. Boston, Mass.
<Po Importai Teatru).

? ' SOUTH BOSTON (Brciadway)

Sek., Saus. 24, NEW LIPĘS FOROLD, su Betty Compson

Pirm., Antrad. ir Trečiad. Ketv., Penkt. ir šeštadieny

pabėgtą; -ų-..........................{
Abu yra senberniai. V.. 

Mikoliūnas 43 m. amžiaus, ’ 
kilęs iš Žižmarių parapijos, o' 
J. Druskenls, 33 m. amžiaus,1 
kilęs iš Marijampolės.

Apie tą tragediją buvo ra-Į 
syta vidtbs amerikoniškuose > 
laikraščiuose. D" —
komai kad pį 
daryta iš f eit 
mo. 
nas
Clirist,” ir smeigęs peiliu 
krūtinėn. ^Visybė yra ta, 
kad įiei vienas nei kitas nėra 
katalikas. Jiedu buvo anti 
religiniai fanatikai, pryčie- 

e ' 

riaus Michelsouo parapijo
ną i. ’ ’

Pas Putelienę, pas kurią 
šiedu senberniai gyveno, ne
senai buvo kalėdojimas. Ji 
tesanti namie viena. Pa
klausta, kur kiti namiškiai, 
atsakė, kad? gyvenantys pas 
ją du \wrai, dagirdę, kad at- 

: silankys kunigas išbėgo iš 
i namiir Jiedu nebuvo lietu- 
1 viu katalikų šv. Petro para- 
! pi jos nariais.

“Sandara” aprašydama a- 
įvykį prideda šitokią' 

; išvadą:
I “Tai matote prie ko prive
da aklas fanatizmas. Jeigu 
Mikalonis būtų laisvamanis, 

į tai klerikalai šauktu visa 
gerkle, žiūrėkite prie ko be
dievybė priveda.”

Taigi “Sandara” nepasi
juto, kaip sau kailį išpėrė. 
Abu prasikaltėliai yra lais
vamaniai, fanatiški laisva
maniai, biją katalikų kuni
gą sutikti. Tad klerikalai 

j turi teisę netik sakyti: “Žiū
rėkite prie ko bedievybė pri
veda,” bet teip-gi turime tei
sę sakyti: “Žiūrėkite* kaip 
begėdiškai bedievių laikraš
čiai meluoja. Jeigu laisva
manių vadai tokie išgverę ir 

i melagiai, tai ko gero jie gali 
I savo sekėjus išmokyti. Ir jų 
sekėjai nieko gero nuo savo 
vadų neišmoksta, kaip tik 
peiliais viens kitą badyti ir 
kitaip ištvirkauti.”


