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Kiek išgriauta ir apgadinta tiltą. Dar didesnių potvynių pa
vojus. Rūpinamasi apsaugoti.

Plentų ir vandens kelių 
valdybos žinioj yra tik pluk
domųjų upių visi tiltai. Iš 
šitų tiltų, jau esamomis ži
niomis, per pastarąjį lyčių 
nešimą vieną visai sugriovė, 
žymiai apgadino 5 ir mažiau 
apgadino ar išgriovė pyli
mus 14 tiltų. Aptikriai pa
daryta viso nuostolių apie už 
130,000 litų, iš kurių žymiau
sia suma — maždaug 57,000 
tenka visainugriautajam til
tui per Dubysą ir apie 40, 
000 Kauno tiltams.

Visus apgriautuosius til
tus dabar apžiūrinėja rajo
nu viršininkai ir daro taisv- 
mo išlaidi] sąmatas. Kai ku
rie tiltai, pav. 4£auno, jau 
dabar pradedami taisyti, 
tuoj bus taisomi ir svarbes
niųjų kelių bei plentų tiltai. 
Žymiai apgadintus tiltus 
teks palikti pavasariui.

Dėl netikėtai pakilusio šal
čio ir kai kur nevisai išneštų 
lyčių, antrą kartą nešant ly
tis, galimą laukti dar pavo-

jingesnių atsitikimų, negu 
per pastarąjį ■ lyčių nešimą. 
Dabar upės užšalo esant 
aukštam horizontui. Likusis 
ledas labai sustorėjo ir dar 
sustorės. Pavasarį nešant 
lytis jis Bus labai pavojingas 
ne tik tiltams, bet sekliose 
vietose gali užtvenkti upę ir 
užlieti aplinkines vietas.

Dąr didesnio pavojaus ga- 
Rusnėj, nes tenai iš Nemuno 
žiočių ledas visai neišėjo. Dėl 
to jau dabar buvo didelis pot- 
vinis, o pavasarį gali būt 
dar didesnis.

Susisiekimo ministerija 
šiais dalykais labai susirūpi
no. Sprogdinimas čia nieko 
nepagelbės. Bet bus suvar-* 
lotos visos galimos priemo
nės pavojui pašalinti. Arti
miausiu laiku susisiekimo 
ministerijos bus sušaukta 
tarpžinybinė specialistų ko
misija šiam klausimui aptar
ti ir rasti priemonėms, ku-
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Vaizdas potvinio Belgijoj, N amūro mieste. Pi 
tą sujudino. Nelaimės vietas aplankė pats karalius 
ralius ir karalienė. Barža plaukioja gatvėje, kuri 
lijonu franką nukentėjusiems paremti.

vinis buvo toks baisuą, kad visą kraš- 
r karalienė, čionai baržoje matosi ka- 
lavirto į upę. Karalius aukuojo du mi-

Lietuva paskelbę miško pluk 
dymo Nemunai taisykles

e 
KAUNAS (Elta). — Lietuvos Vyriausybė eida 

dos Konvencija, kuri numato Nemuno atidarymą 
dyti, paskelbė taisykles kuriomis leidžiama plukdyt 
miškas iš bet kurios šalimos valstybės, nk išimant ir 
tomis pačiomis lengvatomis kaip plukdomas Liet

J PADĖKA NUO KARA- 
f '* LIAUS
' WASHINGTON. —Ang
lijos karalius atsiuntė prez. 
Coolidge’ui padėką už tai, 
kad Amerikos laivas Pres- 
ident Roosevelt suteikė pa- 
gelbą skęstančiam Anglijos 
laivui vardu Antinoe. Ta 
nelaimė ištiko laike pastarų
jų audrų ant Atlantiko. Kai 
laivas Antinoe ėmė skęsti, 
tai nuo jo pasiųsti signalai. 
T nelaimes^vietą pirmiausia 
atplaukė laivas Pregident 
Roosevelt. Pagelba buvo su
teikta ir jūreiviai buvo išgel
bėti. Bet du jūreiviai prigė
rė.

SIŪLO CARO BRANGENY
BES

Rusijos vvirausybė apro- 
kavo, kąd carų karūnų ve&ė 
esanti $264,000,000. Tai už 
tas brangenybes Rusija siūlo 
amerikiečiams už Rusijai 
reikalingas mašinas. Yra 
klausimas ar Amerikos pra
monininkai priims užmokes
tį caru karūnų deimantais ir 
kitokiomis panašiomis bran
genybėms.

>

<■ . ’•

Streikas užsitęsė ilgiau, 
negu bile kada pirmiau

PLAUKAI PRIDUODA 
STIPRYBĖS

BROCKTON. Mass. — 
Vietos teatre buvo jėgų išmė
ginimas ilgaplaukiu ir trum
paplaukių mergini]. Buvo 
parinkta penkios merginos 
su ilgais plaukais ir penkios 
merginos su nukirptais plau
kais. Pasirodė, kad ilga
plaukės buvo stipresnės. Jos 
už tai gavo po $5.00.

<•

GYVENO DVIGUBĄ 
AMŽIŲ

LONDON. — Padvėsė ka
tė išgyvenusi 25 metus. Šiaip 
jau katė tegyvena 14 metų. 
Tad anoji katė-turėjo dvigu
bą katės amžių. Tos katės 
savininkas laike tą katęypa* streikavimo laikas. Ugi bu
dingoje globoje ir norėjo pa-]vo streikai 1902 ir 1922 m 
tirti, kiek ji išgyvens.

ŠEŠTAS STREIKO MĖNUO
Su vasario mėnesiu kietų

jų anglių kasyklų darbinin
kų streikas pradėjo šeštą 
streiko mėnesį. Tai jau ma
kosi, kad šis bus ilgiausias

GAISRAS
TAUNTON, Mass. — Ki

lęs gaisras siautė per 18 va
landų. Buvo pavojuje visas 
miestelis. Buvo sužeisti ke
turi gaisrininkai. Nuostolių 
už $500,000. Gaišto pradžia 
buvo hotelyje.

•y 
bet jie tęsėsi tik penkis ir pu
sę mėnesių.

Philadelphijoj tęsiamoji 
konferencija nėra nutrauk
ta ir vis eina derybos. Bet da 
nei pamatinių išlygų nėra 
nustatyta.

SAKO, KAD STREIKUOS
NEVY YORK. — Jei ne

bus iš darbdavių nusileidi
mo, tai nuo kovo 1 d. sustrei
kuos 4.500 mūrininkų. Tada 
ir kiti budavojimo darbinin
kai neteks darbo. Iš viso su
stos dirbę 30,000 darbininkų.

IŠVYKSTA Į AFRIKĄ
ROCHESTER, N. Y. — 

Gearge Eastman. milijonie
rius. garsusis karų išdirbč- 
jas kovo 13 d. išvyks j Afri
ką, palandžioti po raistus. 
Jis tą norėjo padaryti iš pat 
jaunu dienų.

SUDEGĖ TRYS ŽMONĖS
HYDE PARK, Mass. - 

Visa šeimyna iš našlės it jos 
dvieju suaugusių vaikų — 
dukters ir stiliaus sudegč, kai 
jes namai dagi TUt du 
U& gjjrtfftiMėji tąme name 
apdap?. »

PARMUŠĖ ŽUVIS
MILFORD, Md.

ley Clayton nuėjo ant ežero 
meškerioti. Jis eketėn nu
leido meškerę ir laukė. Di
delė žuvis užkibo ir smarkiai 
patraukė. Meškeriotojas ant 
ledo neteko lygsvaros ir kri
to taip smarkiai, kad nusi
laužė sprandikauli.

Sliar-

SUVAŽIAVIMAS GERAI 
NUSISEKĖ

Pereita nedėlia Cam- *• 4.

bridge’iuje įvyko LDK S. 
Naujosios Anglijos kuopų 
apskričio suvažiavimas. Tai 
buvo vienas iš labiausia nusi
sekusių suvažiavimų. Dele
gatų buvo apie 35 iš šešių 
kuopų. ’ 1

Delegatai neiškė pasitenki
nimo iš “Darbininko” padi
dinimo ir paįvairinimo. Sa
kė. kad panašus pasitenkini
mas esąs visose kolonijose.

Suvažiavimas karštai pri
tarė šaukiamam Naujosios 
Anglijos lietuvių katalikų 
veikėjų Seimui. Sp. Bostone 
dalyvauti apskričio valdybą.

Suvažiavimas nutarė atei
nančią vasarą turėti du pik
niku. Tam išrinkta gausi ko-, 
misija iš veikliausių narių 
visų kuopi].

Suvažiavimas neužmiršo' 
nei streikuojančių angliaka
sių. Tame reikale priėmė se
kamą rezoliuciją:

Naujosios Anglijos L. I). 
K. S. kuopų apskritys savoį

paramos, -N au j osi os Angį i j os 
LDKB. kaopos teiks medžia
ginę paramą. Apskričio su
važiavimas pataria LDĮ\§L 
Centrui siųsti - -dykai po 
pluoštą (* Darbininko ’ ’ nu
meriu išdalinimui streikuo
jantiems angliakasiams. To
liau suvažiavimas ragina 
Centro valdybą, kad streikui 
užsitęsus atsišauktų į visas 
L. D. K. S. kuopas rinkti au
kas streikuojantiems anglia
kasiams paremti.

Rimtą suvažiavimą sekė 
gausi Cainbridge’io gaspadi- 
nių pagaminta vakarienė, 
kuri delegatams buvo dykai.. 
Bu darbininkais dalyvavo 
kartu ir gerb. kun. P. J’uš- 
kaitis, vietos klebonas.

Ten Ijurea
♦ -~-

NAUJA DOVANA DARBI
NINKAMS

DETROIT, Mich. — For
do kompanija paskelbė, kad 
nuo vasario mėnesio vėl pra
dės savo darbininkams šeipš'

• ■

TAI BENT APSIDRAUDĖ
•Garsusis Amerikos daini-

c»

įlinkas John McCormick ap
sidraudė ant $1,000,000. Pa-

SUDEGĖ DIRBTUVĖ
IVATERBURY, Ct.—Ki

lus gaisrui veik visiškai ta
po sunaikinta Waterl>urv
1 v

Fastener kompanijos dirbtu
vė. Sugadino keletą netoli 
•esančių namų.

Gaisro pavojus buvo tuomi 
didelis, kad pūtė baisus vė
jas.

Nuostolių gaisras padarė 
už. $1G0.(M)().

-X. -

VANDENPUOLIS IŠDŽIŪVO
Niagaros vandenpuolis iš

džiūvo. Virto mažu upeliu. 
Tas atsitiko tik Suv. Valsti-Į 
jų pusėje. Kanados pusėj 
tebeūžia po senovei. Tas at
sitiko, kad Suv. Valstijų pu
sėje susigrūdo ledai ir sulai
kė vandenį.

NELĄIMĖ KASYKLOJ
W. FRANKFORT, TlK— 

Vietos kasykloj ištiko spro
gimas. Vietoj'žuvo 5 žmo
nės. Du darbininku buvo 
sužeisti. Po žep|e tada buvo 
1,200 darbininkų. Ta yra 
didžiausia kasykla pasauly
je

MOTERIS KAIPO VYRAS
MENA. Ark.— Dr. M. V.

Mayfield daktaravo per 25 
metus ir būdama moteris nu
davė vyrą. Dėvėjo vyriškus 
drabužius. Dabar jai suka
ko 74 m. Kad lai ne vyrrts o 
moteris sužinojo slaugės, ku
rios ją maudė.

metais jis is 
kompanijos gaus visą milijo
ną dolerių.

Labai retai kas ant tokių 
sumų apsidraudžia. Bet teip- 
gi nedaug tėra žmonių, gau
nančių tokias ineigaskaip tas 
dainininkas. Retas pramo
nininkas ir retas finansiniu 
kas ir Suv. Valstijose gauna 
tiek i neigi] kiek gauna dai
nininkas McConnack. Jis 
gauna daug už savo koncer
tus ir teipgi milžiniškos su
mos jam eina už gramofonų 
rekordus. Už rekordus atly - 
ginimas eina pagal to, kiek 
jii išparduodama.

APDEGĖ DIRBTUVĖ
IVORCESTER, Mass. — 

IVhistle Bottliug kompani
jos dirbtuvė smarkiai apde- 
op 
000.

Nuostoliu už apie $25,-

GAUSUS LIBTĮJS
MTAMT, Fla. - Užėjęs 

buvo toks smarkus lietus, 
kad užliejo gatves. Gatvės 
buvo panašios į upes. Nuo 
gatvių vanduo liejosi ant ša- 
lygatvių.

lios užuojautos sfreikųojan. 
tiems broliams darbininkams 
angliakasiams jų kovoje už 
darbininkų reikalus ir teises. 
Linki jiems kantrvbės ir iš- 
tvermės šiose jų išbandvmo 
dienose. Tš angliakasių dis- 
trikto LDKSčkuopoms atsi
šaukus per “Darbininką”

Iktol Šeru' išpardtfofa1 
irž $25.000.000.

T Šerus inves’tyti Fordai 
leidžia nedaugiau, kaip ket-’’ 
virtą dalį savo algos. Fordas 
žada ant serų nemažiau, kaip ’ 
G nuoš.. bet paprastai išnid-" 
ka 14 arba 16 nuoŠ.

NELAIMĖ ANT GBLEŽIN- 
KBLIO '

NUSINUODIJO VYNU
CLEVELAND. Ohib. - 

Artbur Fui vi šeimyna susi
laukėt bandos nelaimės. Pats 
Fili vi ir jo keturį vaikai tuoj 
mirė, o pati ir vienas vaikas 
nugabenti ligoninėn. .Tie gė
rė vyno ir nuo jo nusinuodi
jo. Dar vienas vaikas visiš
kai vyno neragavo ir jis vi
siškai sveikas. Policija liku
sio vyno pasiėmė ir padavė 
ligoninės lalx>ratorijai 
ti.

iŠtir-

KODĖL NEMYLI PAČIOS
' CHTCAGŪ, PI. - Mayme 

M. Tsbell. pati turtingo bro 
keri’d neišmoko nei gerti nei 
rūkyti. Tai jos vyras už tai 
pareikalavo nuo jos divorso. 
-Tie turi du vaiku.

UŽSINUODIJO PENKI 
ŽMONĖS

W A VERDY. Mass. — Ga- 
zu užsinuodijo penki žmonės. 
Du vaikai dar rasti gyvi, )>et 
mažai vilties tėra, kad jie iš
liktų.

GALAMS. Me. — Dti vago
nai nušoko nuo liėgių i r nusi
rito nuo pylimo. Toje nelai
mėje žuvo trys žmonės. 20 
žmonių tapo sužeista. Jų pa
dėtį labai pasunkino baisiai 
šaltas oras ir tas kad nelaimė 
atsitiko toli nito miestelio. 
Nebuvo galima sugriebti te
lefono. kad pašaukti pagel- 
1m>s. Tai sveikieji pasažie- 
riai teikė pirmąją pagelbą 
sužeistiesiems. •

Kad pagelbą gauti, taria 
po atkabytas garvežys ir vi
sa jėga pasileido į stotį.

< •

VYRAI KENTĖS UŽ k 
PAČIAS

t • t

' Graikijos sostinėj Atėnuo
se nustatyta moterims dro
šiu ilgis. Dresč'tttrVifllt he* * 
mažiau kaip 715 colių žemrATT. 
kelių. Mergiita už to įstatyt 
mo lau'žymą \ržšimoka $15.
Antru’ sykiu jau ne pinięirte41 
pabauda yra, bėf ji uždaro^ 4 

. 'ii-- ' ' *! '

TURĖJO PERMAINYTI 
PAVARDĘ

PATERJSON, N. .J.—Go£ 
don C. Death norėjo gauti 
vietos už apdraudos agentą. 
Jo pavardė Donth reiškia 
Mirtis. Todėl pavardė už
siėmimui labai netinka. Jis 
kreipėsi į teismą, kad pavar
dę permainytų. Teismas iš 

IDeath padare Deeth.

pabauda yra, Lėtoji uždaro^ : 
ma 30-čiai dienų kalėj imant1,1 
Bet su ištekėjusia 'imvteT’ftht1' 
y m kitaip. Tada ne pati batt-L 
džiama, o vyras. Gi 
gina jūnešnė 18 metųjsfM^-” 
ma laužo, tai tada tei^užY 
jos prasižeu^mus atsdkb. .

SUGRĮŽO DARBAN1
Bostono' Bbyal ^ofhing 

Co. turėjo j^snfik'nnų 
yo /La rbi n inkais.' Darbitf fny?1 
kąi buvo sustreikavę, 
komunija. susįteUti: ’rdįfc , 
biniiikai stigrižū (tąfbJu£„*L^

”■ r
IŠJOJO MEDŽIOTI ''r<

Ispanijon kaTalhls 
lydnri] fšjbjbf 
klę. mcdlinjifl9r\
dienoje nušori^jtenkU ŠmišC 
ir virbą lūšį. < *

* --'4*



sena artiste-rnčgpją. Neini

pie SOpūd. javų. Svirno du
rys rasta vėl užrakintos. Va
gis kol kas nesusektas. Ka
dangi panašioj vagystės, at
rakinant duris, šioje apylin
kėje dažnai pasikartųjų, tai 
-ūkininkai yra labai susirūpi
nę savo turtu. , • .

VALANČIAUS LIAUDIES 
UNIVERSITETAS

VARNIAI. Į laikomas 
paskaitas sekmadieniais pri
sirenka žmonių iš parapijų 
paskaitų klausyti apie 300— 
400. Gvildenami įvairūs 
klausimai, daugiausiai apie 
pasaulio ir* žmogaus pra
džių. Kažin kodėl miestelė
nai neateina paskaitų klau
syti ?

- RUGIAI ŽALIUOJA 
^Šiemet rugiai buvo labai 

vėlai įsėti — juos taip ir už
strigo, neišlindusius iš žefnės. 
j^et dabar nutirpus sniegui, 
ragiai pasirodė-išlindę iš že- 
įžės ir žaliuoja.

“ y- į ;

J ODININKAI, Ragu
vos valse. Šis .kaimas • apy
linkėj didžiausias. Čii yra 
daug jaunimu ; Pef dldesnęs 
švėntes jaunimas susirenka 
pralinksminti.* Bet ątsiran- 
dapĮr tokių, į kuri| j, ūnbt žmo
nių kalboj ąpiYak'us pasilei
dę, ieško visokių priekabių ir 

j. Ir per Kar 
ledas* čia buvo iškvlę didelės 
•muštynės, kuriose pasižymė
jo keli berniokai. 4

Čia priimdavo sve- 
:pazindami sveaklnb- 
uennolėš

ktAh-

DAUG VAŽIUOJA ARGEN
TINON '

ŠIMONYS, Panevėžio-ap. 
Šimoniu valsčiaus- daug žmo
nių važiuoja i Argentiną, 
manydami -aukso kalnus ra
sią. -Važiuoja beturčiai ir ū- 
kinįnkai, palikę savo : ūkius 
po 10 ir 15 hektarų žemės ir 
visai : nebodami ‘ laikraščių

PAGIMDĖ TRIS
VARNAI. Telšių apskr. 

Jonapilės parapijoje Al ūko 
Valerijono ' žmona pagimdė 
kartu gruodžio mėnesy tris 
kūdikius: 2 mergaites ir ber
niuką. Viena mergaitė mi
rė, o likusieji auga sveiki.

ŪKININKAI NEPATENKIN 
TI SEIMELIO POLITIKA 
KLAIPĖDA, 2.1. (Elta).

“Klaipėdos Žinios” rašo, 
kad Šilutėj turėję susiriuki- 
.mą apie 590 apylinkės lauki- 
idnkų,Į labai nepatenkintu 
Klaipėdos Seimelio daugu
mos politika. Vyriausia to 
susirinkimo priežastis—Sei
melio nustatyti. alikšti ligos 
draudimo mokesniai, prieš 
kuriuos susirinkusineji grie
žtai protestavo ir;reiškė ne
pasitikėjimą daugumos Sei- 
Ūielioatstovams,' kurie vei
kia prieš'laukininkus. Pri
imta atatinkama protesto Re
zoliucija ii* pasiųsta guber
natoriui.

pi&yjd,. kati Prylius kažin ko 
-febai ^nerimauja. Tik' štai 

* t^ryĮius išsitraukia revolvę- 
P. Kučinskienė ir tar

naitė puola prie Bryliaus ir 
įjori atimti- fevolverį. .Vie- 
lęas šūvis, kitas šūvis... B. 
Ručinskienei sutrupintas 

■ -rankos kaulas, o tarnaitei 
i ..peršautas šonas. Vėl šūvis 
; >į- Brylius šauna sau į gūlvą 
į it krinta negyvas.

įZ Basakojama, kad Bry- 
k Irus nusišovęs iŠ didelio susi

krimtimo, mat, susirgusi jo 
f duktė, kurios nebebuvę vil-

.t|es išgydyti.
I Sužeistosios sveiksta.

‘, Lapkričio mėn.Vilniujbu- 
voą75 jmsikesminiai liusižtį- 
dyti, Daugiau' kaip pusSs 
pąsikėsįiiįnių priežastis — 
sunki padėtis.' Ketrirtądą-

SALDUTIŠKIS, Utenos 
skr. Čia labai išsiplatino 
minės degtinės pardavi
la. - įžymiausias pardąvc- 
j Ignas.Kopalinskas. Po- 
ija nuo Saldutiškio lt ki- 
netrų ir todėl degtinės 
rdaviųėjima* pina atvirai, 
iminės garbintojai pasigū- 
dažnai kelia triukšmus, 
štines ir užkabinėja žmo- 
SK 'taukiom

kukliai jrengtam šambarėūm 
Čiūš. fjž minutės jau niės susi 
itiėš. ^Priešais štavėjd baltuusfe'v 
kokfti- ket uriišdė^nitjtaetų 

atsirado;7- Ji kad jų kongR^gaiijbs ^yrifas
buvo slapta Įsikūrę* Petrapily^ gi centras buvęs Aus
trijoje. 'Kilūs Didžiajam kūrui jos kurį-laiką tarta- 
vę.karo ligoninėse. Vėliau jos patekę Harbiurift. ‘ Ji 
klausinėjo mūsą apler Lietuvą, kas dabar esą iš mu
sų kfašto girdėti. Mėfc papasakojom,. kadgmriūUūe 
laikraščių iš Aūiefikos, kurie’ūfemažai rašo ir apie į- 
vVk i eis Lietuvoje. ■■■-■'

t .(Kitą syki atnešėm j * 
pi-ąšč neužmiršti kaikada su 
ti. . Ji žinojo 
rėinmą su 
davo 
ginevtis turėdavus to klausimo neliesti 
rodę baimės, kad lenkės iš 
go apie lenkų žygius, neišgi 
kęsti. Mes stebėjomės,, 
riaujuke-kinaite kiniškai 
rą metų išmokusi. Be savo 
bos ji 
nų kalbas. Ji pareiškė noro 
no pasirūpinti.lietuvišku pasu 
arbatą.,, , . _ ,

Kartą—daug vėlįau—Ęudziadiano bažnyčioje 
laivo, pakviestas laikyti pamąldų kun. Sekliuckis. Jis 
tada buvo atklydęs is Sibiro, ten buvęs kariuomenės

* i ** * K *?•'_' J ■ . " V

kapelionu. Grįžtant namo jp paklausiau: dėl ko 
prieš Sumą neliuvo pajkrapinįmp (švęstu vandeniu f 
“Aš kiniškais prietaisais nemoku,”—jis man atšovė. 
Ir ištikro: įdnų “krapulas . tąi pusės metro medinė 
lazatutė, s.u maža, vos žymia burbuole ant galo. Ku
nigas jąja pavijęs vandepj ųžsimojuoja. Man bū
davo ir keista ir Juokinga, -.....

. X VHL Fudriadiaim sknudy&e
Fud^įadiūnas! 1 Kas' jis ioks^-Tai grynai kiną 

miestas, bent kiek stikiritnrintas; Jis randami tisai 
šalę liaebinū—beveik jo fęsrnys. '• Tik ft&įte griovis 
skilia nuoW«tėritqHjh>,’kurioje ranŪąriRy tų 
K i nų gelžkčlrs nito Kinų Vahįybea teritorijom. Har- 

kinas tipingas “rūbą niio^A 'h^’kiekyY^etorais, pt- 
našus’ į nhifeą Karmą.- Fndziadian^s jan pačiu kiną 
išnunčia kuriamas-' Įt' tvariroftnas. Fudzianas plo
tu kelis syk mažesnio už HAriiiną, Bet tri Rarbiftą gy
ventoj skaičium, matyt, žymiai skaitlingesnio. 
Kas žin ar labai klysčiau jam priskaitęs netoli pui& 
milijono gyventojų?! Įžengęs pirmon gatvėn, tfioj 
pamatai koks tai tamsus didelis skruzdynas! Viri 
smT^s fratffii le^dė

VAGIS
BARY AINIAI, Klovai

nių vai.. Šiaulių a^mkr. Nak
tį iš 6 j 7 gruodžio m. gudrus 
vagis, Juozo Šimuliūno atra-* 

te*

STAT^ŠOS ALBOMAS
Žemės Ūkio Ministerija 

jau galutiniai, parengė ir ati
davė. spajisilinti statybos al- 
boina. Už kokiu poros me- > r * : r rr ■ ■

jai laikraščių. Ir toliau ji 
__i laikraščiais atailankv- 

ir apie, opųjį Vilniaus klausimą ir susi- 
lenkais. Lenkės vienuolės jai esą pasa&o- 

kad lietuviai dėl visko kalti. Ji nenorėdama 
turėdavus to klausimo neliesti. Ji dangi 

lietuvių laikraščių ko blo- 
irstų jai tektų dėl to mr- 

kaip jį liuosai kalbėjosi sū
' 1 * t J

Ji pastebėjo, kad per po- 
ginitosios lietuvių kal- 

artojo rusų, lenkų, francūzų, vokiečių ir ki- 
Ji pareiškė noro grįžti Lietuvon ir keti- 

Be to—vaišino mūs
. i*

me bus aižkiaPnurodyta tiM- 
lūnljBmfi pptaujakuriams vį- 

statytės-reikalai ir planai, 

statant trobesius iš įvaif&Ū- 
siėsiriiedžiagos.] ' U f >U.

[ • I •■■■I".' '!■>..*<*» , f 5 r.

11. j S^ĄTKAS; .' H
» Beikšdami prdteįstą ; 
žianrų aritainisttaciSosj jsjgė- 
stt .Iiįsiškių kalėj imftikrii^s 

dionas-badavo poljjbmtaži. ka
liniai. 1 ’ :. vi i t<| ■ ;

t j • i '■ • -vi — ' v > _

i --t——j—j*—«— i ■ • • •: *.

v TĖVAS 3ŪNŲ PALIOVĖ

KRYLIAI (Kąmajų yaj.) 
Lapkričio 21 d; šio kaimo pi
lietis & nydūj-ė savo vienin- 
fėlj sūnų, kuris ^ųoj.au krito 
negy vas. . Tę vą, ^gąJąeųo į 
Tąuragęs bpproęių namus iš- 
Vįl'ti. ( ; ; .

> • ' —---------------------«-f- ■■■; ;

PLĖŠIKAI ,
•; BALTRO JAI, ŠakiiLpas. 
Baltkojų girtojo pereitų lap
kričio mėnesį dū plėšikai už
puolė bevažiuojantį; ‘*gėšef- 
tauti” žydą, iš" kurio atėmė 
250 litų.. * Žydas; įpasakojo, 
kad tuoįdu , .plėšikai buvo su 
plaukuotomis ^burnomis. Bū
kite. atsargūs ir .^saugokitės 
nelabųjų. : - J

> t -- ; -7’ —---------- r-v ; . ■ t \ •

.... SI-, •. i »< -

se. ge^ai įsismągip^, pradėjo
• (‘ restorane ’ užsįųpmėti spor

tu. Sporto .įrankiais pavar
totą, tušti buteliai, .geležiniai 
kastuvai, gelažgaliai... Rung
tynių rezultatai: du nĮigaį- 
benti' perskeltopą galvqm li
goninėn, * vienas liko be dan
tų, u restorano ’ ’j savirjinkui 
Kępalinskui nubalnotas vei
das ir nukreipta į Šonų nosis. 
Baties “restorano’’ langai li
ko be stiklų. Kiti rungtynių, 
dalyviai pa'sitenkino - mėly
nom dėmimi ir Šonų skaudė

jimais. . ■: ■ i • ‘ 1

, LIETUVIU; STUDENTU 
SUVAŽIAVIMAS

' SVEięĄRĮJA. Benio lie
tuvių .studentų .draugija 
kviečia š. ni. gruodžio 31 die
nai visos Šveicarijos įietuvin 
studentų suvažiayjnių Berne. 
Bus. tariamasi dėl aktingos- 
uio užsienio!.kdųidų stųden- 
ūį ] > i • i s idū j i mo „p rie Y i 111 i aus 
vadavimų akejios užsieniuo-
SC. . ; f. :

ŠEDUVA. ‘Gi'Uodžio 15 d 
Šeduvos miesto valdybes se- 
kfetorius p. Jusionis išvažia- 
iė į Naujamiestį sekreto- 
Tįįauti valsčiaus valdyboj. P. 
jįtsionis šeduviečiuose pali
kti labai gc?ą atmintį -— 'be
dirbdamas Šeduvoj 3 metus 

sUtVhrkė labai gerai mies- 
įį reikalus. ' / . i , '

-VIENAS NUSIŠOVĖ, DVI 
; SUŽEISTOS ' :

JBĄNĖVĖŽYS, Gi^odžib 
M P- pavakare į “ Vienybės” 
klubą atėjo Brylius, kuris 
klube laiko bufetą drauge su 

Kučinškiėne. ; B» Kučins-

į, MĄįETĄi, UįenoS ap?kr.
MaĮet’j i?™- 

) sarįnįnkąr surengi vakarą.
Vaidino: / ‘ pražydo nuvytu-

- Šios gėlės” ir . Nąujokų ėmi
mo komisija. ” V aidinimas s?->Tr. . ■ yjF- * • i >.; • <.,

, ^pasisekė kuo puikiausią.Gai- 
kąd į pavasarininkų 

v rjęiįgiamą vakarą neątejo jų 
F. ^a’

jauskas. Gaila kad neatėjo, 
bet dar labiau gaila, "kad ir 

L’ kitus inteligentus atkalbinę-

• ą-Matyt gerbiamieji ~ Malč- 
- tų—galvos” nusiMatę prieš 

pavasarininkų obalsį. ” Die
vui ir tėvynei.”

1 X**- ’ ’ **• * 3 » w » < A X M V .

" .. Nieko, stebetino, čia netoli 
: žfat rubežius, * iii gal iš trau
kia pas šlėktas, t • ?y.; h < j

■ į Bet nieko. Jei ir atsirado 
£eleŲis ą^skilėlių,, tai uięko 

' .tteįveiks-P !; 1 Jį
. - v Ištikiūįų/ pas mus, pe^ili 

Maištuos, bet ir visoj Lietu- 
Itoj katalikiškasis 'jauriirnaspiįdeda muštis 
^naikiai juda. Reikli'tik 

-jgrisiniin’Ū. metine pavasari
ninkų konferenci ja su 600 su 
•Tirštini atstovi), kai visą ka
talikiškojo jaunimo akciją į- 
•vertinsit.
'* Taigi, pas mus Lietuvoj 
^markiai juda. Reikia tik 
kai, “Lajauskai” ir kiti. O 
-Amerikos Vyčiai . .•

~ i i Huro'kaB
m U ’ f ! ♦ »

Pradedant 1920 .metais pagerėjo ir ,visų mūsų 
medžiaginis gyvenimas. Ayit rytų-Kinų gęlžkeiio bu
vo įvęsta Kinų .sidabro .valiuta- • Jau- hebėturėjom 

‘ i , * " *? ’ '• ' • •' *• 2 t : i ! - . Ui *.
>ąoįąt baiinės, kad piąigąįgalėtų, kristU PradeidM 
atsipeikėti ir nųdrižusį, . nunešiotą siūtą keisjtį ūąų- 
ju. . Atsirado viena kita jena ir teatrui, operai, kuri 
tą žiemą pirnją sykjmvo Harbinų suorganizuota.

cinu. f -
' ’ f - • - • ; ‘ 1
: LIETUVOS KREDITO i 

ĮSTAIGOS I :
< Dabartiniu nįetii Lietuvoj 
vėikia 9- akciniai bankai, 22 
savitarpio* kredito dr-jogę *3 
batikiūiai mimai,ąl bahkine 
kbptorA iP2 koperacijos ban- 
JdSi2.‘ ‘L’ ■ < *. L' ■: : / :i

. Čia yra vaizdas baisaus po tvinio Uoądoąo ąp^Įinkėęe. P otvinis! ištiko po ilgo lytaus 
Temzos upei išsiliejus ant krantų.; VA^pdįįnls nubstįįų padarė už milijonus dolerių. , ’

: ; i • ■ ’ i ■ . ■ .
" 1 ’ i ■: *r L‘i 1,1 . . , ... - • ii* 1 •' 1perspėjiftių apie blogą ten 'nebus perkraunamos iš yago 
gyvenimą. Baskui, pakliu- no, vagonaii, bei per kclpt; 
vę vargau, graužia san'pirš- minučių bus.vaonų ašys per 
tus ir gailisi apleidę tėvynę, keliamos nuo siauresniu ii



• i
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biau užsigrūdinome ir nuo-

»

prie atstatymo Lietuvos pre
kybos ir pramonės.

Pranešdamas apie šį nuo
stolį nenoriu pakenkti Lie
tuvos reikalams, bet laikau

•s mūsų močiutė širdžius linkėjimus Kongresu |5 
į I

nimo, mums buvo pasakyta, 
“Šis įstatymas neturi galios 
praeity, todėl prašymą pa
tenkinti negalimą.” Buvo 
kreiptasi prie Ministerio ir savo pareiga informuoti ak-
kitų valdžios žmonių, bet vi- cininkus minėtos Lietuvių 
sų atsakymas tas pats. Prekybos Bendrovės, kad

Kad tas būtų atsikęs su štai buvo spraga pro kurią iš- 
pusėtinas dolerių 

skaičius. Be to turiu dar vii-

I rias ji mums dainuodavo. 
Suorganizavom apie pus

antro šimto parapijų, pri- 
steigėm mokyklų, priorgani
zavome daugybę draugijų ir 
organizacijų, jas sujungėme 
pire prakilniosios A. L. RF K. 
Federacijos ir gausias aukas 
dėjome Lietuves įvairiems 
reikalams, iš visų pajėgų dir
bome ir su savo idėjos ir tau
tos priešininkais kovojoipe.

~ Nė Šliupai, nė Dembskiai, 
nė Račkauskai, nė Balučiai, 
nė Šliakiai, nė Sirvydai, nė 
Vabalai, nė Mikelsonai nepa
jėgė iš mūsų širdžių ištrauk
ti brangaus tikėjimo. Su 

Jugo-Slavija atsiuntė Washingtonan komisiją tartis apie .ia^s bekovodami mes dar In
karo skolų mokėjimo sureguliavimą. Komisija susideda iš sep- I 
tynių asmenų. Jos priešakyje yra Dr. Stojadinovič, kurio čia stiprejome. 
atvaizdas yra. šalę jo stovi jo žmona.

B

jei jų daug turėčiau, tai ma
ža bėda. Bet tie pinigai yra tį. kad tie nuo kurių šis da- 
amerikiečių darbininkų pini- I vkas priklauso teiksis ati- katalikai 
gai. Jiems reikėjo sunkiai taisyti tą skriaudą, 
dirbti kol juos uždirbo ir rei-

Seimas spalio mėn. 28 d., kėjo daug patriotiškumo Kaunas, 11-1-26.

anašios į europiečių. Ki- 
. keliais skyriais. Tarnų 
enta, šilta; vidury pilna 
ten sėdi išsirėdę, siaurų 

aukštų staliukų atsirėmę, “buržujai,” kuriems tar
nai šlapiomis kempynėmis pamažu trina kūną. 
“Buržujai” ramiai sau snaudžia, patraukę iš ilgos

sikirpusių), ilgais juodais chalatais, geltonveidžiai plautis. Jų pirtys ir-gi 
(mongolai vyrai. . Moterį gatvėje sutikti—retenybė, niečių pirtys bendros, 

•^į pirmyn, kiti atgal. įdaPg’ Pirties salė pri
. AnUkedžių šert

Jję grūdasi vienas .už katą viei^ J.;—- 
-Vežėjai ir *‘rikšos” (žmogaus traukiamus vežimėlis) 'kėdžių; 
slenka tik žingine . Aišku, to gal nereiktų, jei būtų 
gatvės platesnės. Gatvės ne tik siauros, bet ir be
galo išvingiuotos; tiesios gatvės teužtiksi vos trum
pesnį galelį. Namai prie vyriausių gatvių plytų,; pypkės. Geras, malonus, matyt, jiems toks masa

žas. Čia pat atskirai kambary- yra šilto vandens re 
zervuaras, gilumo iki pusiau, “kūdra,” kurioje kas

nuo dolerio
u . . I » " ’ ■ ■

\
Man kaipo amerikiečiui 1924- m. beveik metai po to 

teko darbuotis Lietuvoje dar kada paskola turėjo būti ap- 
1921-- metais atstovaujant mokėta išleido įstatymą se

kančio turinio:
“Nepaprastos Valstybės Iž

do paskolos kvitai išperkami 
litais mokant nuo dešimts 
auksinų po vieną litą tiems 
kvitams, kuriuos iždinės par
davė ligi 1921 metų rugsėjo 
mėnesio 30 dienos imtinai, ir 
už dvidešimtis auksinų po 
vieną litą tiems paskolos 
kvitams, kuriuos iždinės par
davinėjo pradedant 1921 m. 
spalių mėnesio 1 dieną.” 
Aš perskaitęs tokį įstaty-

Lietuvių Prekybos Bendro
vę kuri.verčiasi Amerikiečių 
pinigais. Tais metais Lietu
va išleido Nepaprastą Val
stybės Iždo Paskolą krašto 
gyąįmo reikalams. Pinigai 
buvo begalo valstybei reika- 
lįngį ir todėl manydamas, 
kad tie, kurie pavedė savo 
sudėtus pinigus mano prie
žiūrai neatsisakytų Lietuvai 
padėti labai kritihgame mo
mente j<>s gyvenimo, aš ir 
pirkau Sausio mėn. 29 d. 
1921 m. tos paskolos lakštų mą maniau, kad Lietuvos 
už vieną milijoną markių. Valstybė atpirks šiuos lakš- 
Sulig oficialaus kurso pa- tus sulig įstatymo, nors ir 
skelbto “Vyriausybės Žinio- sulig įstatymo mes gaudami 
še” tas miljonas markių kai- atlyginimą turėsime nuosto- 
navo r mums amerikiečiams lių apie 8,128.72 dolerių. Bet

■ .y----------- .-----------*■ ..... ------

tuos pinigus sudėti į Lietu
vių Prekybos Bendrovę, kad 
ta bendrovė galėti! po karo 
pradėtu darbą Lietuvoje. 
Jiems nerūpėjo tiek daug 

17,543.15 dolerių. Vėl spalio ką jau čia bepadarysi. Pa- į pelnas kiek noras prisidėti 
mėli. 29 d. tų pačių metų pir- reikalavus papildomo atlvgi- 
kau dar už 935,600 markių 
kas kainavo 5,263.57 dolerių 
arba iš viso 22,806.72 dolerių.

Terminas tos paskolos pa
sibaigė gruodžio mėn. 1923 
m. todėl aš sausio mėn. 10 ir 
11 d. 1924 m. nusiunčiau mi
nėtus paskolos lapus, kad 
valstybės iždas apmokėtų, mano asmeniškais pinigais ir byrėjo 
Valstybė mums sumokėjo 1,- 
106.05 dolerių arba geriau 
pasakius .grąžino mums tik
tai po penkis centus nuo 
kiekvieno paskolinto dolerio.

XIX. “Už žydų galvos.”

Mėginsiu dar grįžti prie Komiteto. Mūsų Komi
tetas veikė užbriežtu keliu. Registravo visus Lietu
vos piliečius, nežiūrint tikybos bei tautos skirtumų, 
jei tik gimę Lietuvoje. Kaip visur, lygiai ir čia, žy
dą buvo aktingesni, o gal ir bailesni. . Žydų kasdien 
lankėsi Komiteto raštinėn, rodė dokumentus, išra
dinėdami savo teisę būti Lietuvos piliečiu, tos Lie
tuvos, kuri pirmutinė toki jiems prielanki ir jų tau
tybei geradėjinga buvo. Ištikro tuolaik žydai per 
savo spaudą (o spauda daugiausia būdavo jų įtako
je) gyrė ir garbino Lietuvos pastangas, su noru dė
davo apie ją šiokias ar tokias žinias. O tų žydų, Lie
tuvos piliečių, Barbinę atsirado devynios galybės! 
Kartais, net nejauku darėsi, kad jų skaitlinguruas 
žymiai stelbia mūsų lietuvių skaičių. Ištikus karui 
—lietuviai visi, ligi paskutiniam, nesiskubino bėgt i. 

Jie greičiau panašūs į Jiems gailėjo likti savo gimtąjį lizdą, tėvų šale
le, kad ir laikinai. Z y f to viso nelabai tepaisė. Jie. 

rasidėjus ka'ftri ie btivo bailesni—metė viską.ir 
iruko kuotoliausia, pasiekdami Ramiojo vandeny- 
o krantus; o kurie bftvo rambesni—tuos kazokų na 
aika išvijo-į rytus, Rusi jom- Jiebego lengva širdin 
kėdamies dar geresnę, pelningesnę, tėvynę rast 
'augelis pasiekė Mandžiūriją. Barbiną—surado, či 
ui patogią atsikvėpimo oazę. Žydų tarpe buvo > 
Biriausio nusistatymo žmonių. Vieni tesirūpino ti- 
ivim, savo biznio pasisekimu. Tačiau nemaža bi 
o tokių, kurie neužmiršo savo senps gimtinės Li< 
ivos, nors čia Barbinę, dešimtimis metų buvo aps‘ 
vvenę. Čia paminėsiu p. p. Lopattus, karaimu' 
»aeinančhri nuo Panevėžio; jie turi Barbinę didžiar 
į tabako—papirosų fabriką ir keletą namų ir krau 
uvių. Tačiau su jais besikalbant—jauti degant juo 
-e gimtojo krašto meilę. Ne vien žodžiais tatai pa 
'rėždavo; jų gausios aukos įvairiems lietuvių re; 
calams buvo labai žymios. Kaip tik tuo metu Lietu 
va reikalavo rimtos finansinės pagalbos ir mes pla 
navom, palankioms aplinkybėms esant, savo tory 
nės reikalams šiek tiek laimėti.

Mflifų KonjitHui tęsiant pHiėčių registmvimo

trim, keturiais aukštais. Visi beveik iš tamsiai pli-1 
kų plytų statyti. Jų spalva panaši į lietuviškus šly- į 
no puodus. Jau pati namų spalva nudažo miestą ko- norL nardyti, mazgotis pats, plaukyti 
kia tai melancholinga nuotaika. Yra keli namai gry
nai Europos arkitektūros; vienas labai gražus, ba
roko stiliaus. Daugelis namų su skaitlingais balko
nais. Vyriausios gatvės grįstos ir vasaros karščių 
metu—kasdien palaistomos. Krautuvių-krautuvė-
lių nuolatos be jokio skaičiaus. Daug įvairių bankų, 
pinigų keitimo kontorų ir kitokių biznio įstaigų. 
Daugybė įvairiausių amatninkų dirbtuvėlių. Ypač 
Fudziadianas pasižymi aliejaus fabrikais, kurį gami- 
nana iš tam tikros žirnių rūšines, kuriuos plačiai 
augina visoje Mandžiūrijoje. Tas aliejus pirmojo 
pavilga kiniečio kasdienio meniu.

Yra Fudziane daug ir įvairių pramogos įstaigų. 
Įdomus teatras. Tik vargas europiečiui, kad jis ma
žai tesuvokia kinų “komedijos” gudrybes. Bet įdo
mumo vedamas baltasai žmogus visur įlenda. Teat
ro salė didelė, suolų daug, tik ne tokių, kaip mūsų 
teatruose. Ne tik kad jie nėra poliruoti, bet ir savo 
stilium daug kuom skiriasi,
mokyklų suolus, bet vietoje nuolaidaus priekinio 
knygoms staliuko—-stovi tiesūs horizantaliai išilgi 
niai staleliai, ant kurių kiekvienam svečiui-žiūrėte 
ini. pirkusiam į teatrą tikietą, paduodama žiedų ai 
’ ntos puodukas. Virš žiūrėtojų galvų, ant ilgų 

ol ų laksto ir sustoja kudloti rankšluoščiai, kuriai 
“publika” šluostosi varvantį veidu prakaitą. Vis 
“patogumai” visai publikai bendrai ir veltui. Po 
matę teatro tarpdury europietį—svetingai kiniečio 
veilasi vidun, nežiūrint pirkai ar ne sau tikietą ir so 
dina pirmojon vieton. Arbatos lygiai paduoda, til 
prideda prie jos ir cukraus šmotuką *Kinų “kom< 
diiantai” (artistai) nepaprastai grimuojasi. Scc 
noje matai ilgiausiomis, iki žemės, barzdomis ir ū 
sais žmogystas—nežmogystas. Veidai išraudonuoti 
dažniausia baisiai išjuodinti. Triukšmą kartais, mo 
ka sukelti—publika juokiasi, ploja, trepsi...

Mačiau daugelį kiniečių, kuriems storai ant 
^nrando ir krūtinės buvo purvo priaugę. Jie, ma 
tvt, savo “baltinius” mainydavo, kadą pastarieji 
pavirsdavo skurliu. Tuomet perka naujus. Apie 
visus taip manyti būtų neteisinga. Yra kiniečių ne
matai Vrmmą, AjiSnai Mn&flKTū p»*tin

• Mus labai džiugina, kad 
mūsų broliai, Lietuvos Kata- 

■ irT||V||| Y AT Al l¥ll .^kai mus supranta, mums 
LltlUliy hAIALIKU. (pasiryžę gelbėti sunkioje ko- 

VIFNYRf vo^e katalikybės ir tauty
bės idealus. Lietuvos kataĮi- 

" • kų dižiuliam kongrese įvy-
Lietuvos Katalikų sveikinimas kusįarn Kaime, sausio 1—4 

Lietuvių tauta—tai katali
kiška tauta. Kaip giliai mū
sų tautoje įsigyvenusi katali
kybė, parodo kad ir tas, jog 
lietuviai ir į svetimus kraš
tus išvykę, patekę į skirtin
gas apystovas, į sunkias ap
linkybes ir dažnai į didelį 
vargą ir savo Tėvynės pasi
ilgimą, vienok savo .tikėjimo 
neišsižada.

Ir Amerikon atvykę mes kiškoms organizacijoms mate 
amirsome pote- rialę paramą ir atsiųstus nuo

dd. mums, Amerikos lietu- || 
viams dėkota ir prisilpsta || 
toks sveikinimas: . ||

“Penktasis Jubiliejinis Lie- || 
tuvių Kataliku Kongresas svei- 1| 
kiną Amerikos Lietuvius Kata- | § 
likus, trokšdamas, kad mus ir 11 
toliau rištų tamprūs ryšiai -1 | 
Drauge Kongresas džiaugiasi || 
galėdamas Jums padėkoti už || 
nuolatos teikiama mūsų katali 11 

TI

’ relių, kuri 
Jonas J. Romanas sukdama ratelį išmokino, ne- ir Tėvynei.

pamiršome ir dainelių, ku-' Kongresui Prezidiumas.’

Goldmaną, vilnietį. Jis nemaža padėdavo patarimai | 
juridiniai-technikinėje darbo srity- Kam, jai .liepa, 
tiko. Kur tai slapčia pradėjo kitos rūgštys rūgti. 
Pavydas, noras paimti vadovavimo rolę visuomenė 
je ir antisemitizmas—keletos asmenų lietuvių tarpe 
—sukurstė mūsų liaudį didžiai smerkiant Lietuvių 
Komiteto veikimo būdą. Netrūko įvairiausių gandų 
ir šmeižtų prieš vadovavusius asmenis Komiteto vei
kimą. Kurie dėl ko nors iš pavydo šnairavo į K 
Vinckį ir mano—dabar tiesiog įsiuto. Mat, buvo pa- 
t ogiausia proga šmeižti, gerai žinant ir jaučiant, kad 
ūžta F ne reiks at sakyti. Vietos teismui tokių dalykų 
negromuluoja.—ir niekas Į juos nesikreips. Lietuva- 
ji labai toli. Ir mūsų pačių—Komiteto narių—tar
us įvyko skylimas. Kalti palikom tik mudu su K 
”inekiu. Kiti liko “neitralūs,” o dar kiti—atvirai 
tojo prieš mus, nors pradžioje sutartinai tą patį dar

bą dirbom. Artinosi krizis. Buvau nuomonės, kad 
•eikia tęsti naudingą visuomenėje darbą, nepaisant 
nušalimų šmeižtų, nei asmeninių apskaitliavimų. 
nilnai tikėjau, kad dauguma vietos lietuvių-tremti- 
nių, kuriais nemaža buvo rūpintasi, nepasiduos de
magoginiams kurstymams ir šlykščiausiems prasi
manymams.

Buvo sušauktas Lietuvių susirinkimas. Jį su
kvietė minėto sąjūdžio iniciatoriai, kad visų akyse 
turėtų Komitetas “pasiteisinti.” Tr žydai nugirdo 
kame dalykas. Jau ėjo gandai, kad “žydams nega
lima išduoti pasų, reikia kad mokėtų lietuviškai kai- j 
bet;” kiti—“tik lietuviams ir katalikams” t. ir p. Į j 
minėtą lietuvių susirinkimą, kaip į kokią sensaciją; 
renkasi skaitlingai visi vietos lietuviai. Ir žydai 
ima rinktis- savo teisių ginti. Tik vargas, jie sau 
nom gal tik pakenkė, nes, daugumoje būdami vil- 
’eviai, nemokėjo lietuviškai ir dar labiau sukėlė 
iukšmo.

Prasidėjo “tardymas.” Ieškota Įvairiausių Ko- 
iteto veikime priekabių, kad jam pareiškus nepa- 
tikėjimą. Tačiau nieko surasti nepavyko. kas bū- 
’ priešinga laikinajai, tuomet, Lietuvos Resfyubli 
os Konstitucijai, kuria Komitetas vadavosi, netu- 
Vlamas kitų smulkesnių instrukcijų. Matydami to- 
:ą neapykantą—mudu su K. Vinckiti viešai atsisa- 
"m iš Komiteto. K. Vinckis turėjo daugiau “prie- 

•ų” ir dėl jo atsisakymo niekas neprasitarė, gi ma- 
ęs nenorėjo atleisti. Jų buvo tokia mintis:—“Tu 

’irbsi, nes esi jau įpratęs.—o mok tave vis tiek trum
ai kontroliuosime.”—Bet pamatęs visos minios 
’ekšingumą—nebenorėjau ir manyti apie jokį vi- 
•lomeninį organizacijos darbą. Norėjau kuogreičiau 1 
iskno atsikratyti, pasišalinti ir imtis ramaus lavi- 
imosi ar literatūros darbo.

(Bus daujapian)

Mūsų, AmerikįeČių, • naif- 
daiauot Lietuvos spaiudošį 
Kongrese padaryta šie nuta
rimai :

1. Steigti informacijos 
biurą, kuris informuotų A- 
merikos lietuvius ir jų spau
dą apie Lietuvą ir atvirk
ščiai.

2. Pasiųsti atstovą su pa
skaitomis (be jokios rinklia
vos) apie Lietuvą po visas 
įkmerikos lietuvių kolonijas, 
kad jis surinktų žinias mū
sų išeivijos istorijai.

3. Prašyti Amerikos L.
R. K. „Federacijos tokį pat 
atstovą pasiųsti Lietuvon.

4. Prašyti Federaciją, kad • zuotam darbe, paeina nuo ne
atsiųstų savo atstovą į būsi-Į veiklumo.

““■‘Ji, •
riam; klausimui referuoti,

5. Padėti amerikiečiams 
atvažiuoti į Lietuvą.

6. Kviesti ekskursijas.
Šiais svarbiais mums nu-, 

tarimais galutinai prieiname 
prie taip reikalingos visos 
Lietuviu Tautos kataliku ne- » * 
pergalimos vienybės. Šie 
Lietuvos kataliku žygiai mus 
skatina ir toliau ištikimai 
remti Lietuvą ir jos visus po
litinius, ekonominius ir kul
tūrinius reikalus.

3. L. R. K. Federacija

Visi nepasisekimai organi-

PIGIAUSIS IR PRIEINAMIAUSIS ŪKININKŲ 
LAIKRAŠTIS

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

13,500 LITŲ DOVANŲ SKAITYTOJAMS

“Ūkininkas” plačiai rašo politiniais, žemės ū- 
kio, kooperacijos, sveikatos ir namų ruošos klausi
mais.

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

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

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

Be to “Ūkininko” skaitytojams skiriama daug 
brangių ir naudingų dovanų: 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 fuohtelis, 1 gyvatukas žtr- 

laikrudžiai/ TšVarstyklūs, 4
sviesto muštuvai, 4 drapakai (spyruoklinek 
5 pievų akėčios, 10 kaupikų—ravėtojų, 20 vienvagių 
plūgų, 20 barometrų, 20 daržovių sėklų rinkinių, 
20 vasarojaus originalių sėklų rinkinių, 20 pievų sėk
lų rinkinių, 200 “ūkininko” metinių prenumeratų 
išlošėjų giminėms bei pažįstamiems ir 200 knygų rin
kiniu.

Viso 560 dovanų—išlošimų už 13,500 litų
Šios visos dovanos bus dalinamos loterijos keliu 

apsimokėjusių metinių skaitytojų tarpe, nežiūrint į 
tai, kiek skaitytojų susirastų. Dovanų paškii'styintr 
loterijoj dalyvauja metiniai skaitytojai, kurie iki 
1926 m. 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 
dalyvauti labai naudingoje ūkininkams loterijoje.

Prenumeratos 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.

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

SKAITYK “IŠEIVIŲ DRAUGI”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintėlis lie

tuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. Išeiga 
kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietuviams išeiviams 
gyvenantiems Didžioje Britanijoje.

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias apysa
kas. feljetonas, įvairius straipsnius, iš svetimų kal
bų vertimus, ir šiaip visokis lengvus pasiskaity
mus, todėl yra mylimiausias darbo žmonių laikraš
tis.

JO KAINA VISUR VEIK TA PATI:

.Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metų 6 šil., 3 mėn. 3 šil. ir 6 penai.

Amerikoje: Metams 3 doleriai, pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centų.

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų T2 litų, 
mėn. 7 litai.

Redukcijos ir Administracijos antrašas: “IŠEI
VIŲ DRAUGAS.” 281 A. Eglinton Str. Glasgov, & 
S. Scotland.

•» »>
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LIETUVOS KOOPERATĖJIMAS
w Amerikiečiams, tariant čionykštiems lietuviams, koopera- 
tyvis judėjimas kad ir žinomas, bet nėra labai vertinamas. Gal 
Šia tokios apystovos, kur kapitalistinė sistema idėjinius dar
bus nuduobia, o gal praeities nepasisekimai žmones šaldo. Kaip 
|ąn nebvuę, bet viena tėra aišku, kad tuom tarpu mūsų išeivi
joje kooperacija neprigijo ir neišsiplėtojo. Iš stambesnių ko- 
operatyvių įstaigų bene galima priskaityti mūsų L. D. K. Są
jungą, bet ir šiai savo nenuilstamo darbuotojo ir tėvo kun. F. 
Kemėšio netekus, teko tenkintis vien idėjiniais darbais, dar
beliais.

” ’ Kodėl taip? Stingame darbininkų ir stingame tos para
mos bei solidarumo,’ kuris prie kooperatyvės idėjos yra būtinu 
akstinu. Į Lietuvos kooperatyvį gyvenimą prisižiūrėjus, at- 
•e. • -

rodo kitaip. Nors neturime aiškių davinių, neturime nuolati
nių bendradarbių kooperacijai skleisti, bet iš vieno kito Lietu
vos laikraščio, tam tikslui skirto, matome, kad ten koopera 
tuja įgija realesnių formų. Kad Lietuvos kooperacija plečiasi, 
galime matyti iš Lietuvos Kooperatyvų Inspekcijos patiekiamų 
žinių, kiek pereitais metais įregistruota kooperatyvų, štai da
viniai: vartotojų bendrovių 559, kredito kooperatyvų 501, .pie
no perdirbimo 254, žemės ūkio draugijų 119, gaminamųjų ben
drovių 61, mokslo kooperatyvų 13, statybos 8, darbo artelių 7, 
Imu perdirbimo 4, kooperatyvių sąjungų 20. Iš viso 1546. Už
pernai buvo priskaityta apie vieną tūkstantį.

Iš paduotų skaitlinių matyt, kad kooperatyvai Lietuvoje 
auga. Ten žmonės supranta kokią skriaudą vartotojams daro 
privatūs pirkliai ir įvairūs biznierėliai. Ypatingai daug Lietu
voje išaugo žemės< ūkio draugijų ir pieninių jstaigų. žemės ū- 

šafišd, kūnos valstybinis gyvenimas remiasi ūko patvaru
mu, ūkio išdirbinių kultūrinimas yra būtiniausiu reikalu. Jei- „
ga tokiuo tempu Lietuvos kooperacija žengs, tai netolimoje atei- 
ty pasivis tokias kultūringas šalis kai Danija, Holandija ir kt. 
Daug kartų tenka nugirsti, kad Lietuvai, savo gamtos gerybių 
neturint, sunku išsilaikyti nepriklausomai. Tai pesimistų bal
sai. Kas, jei ne pilkoji žemelė išlaiko daugelį Lietuvai pana
šių valstybių? “Mes neturime aukso, pas mus nėra kitokio 
žvangančio metalo, bet užtat pas mus yra duonos, be kurios ir 
stiksu apsipylęs piniguočius neišgyvena”—sako Lietuvos ūki- 
nmkas. Tie žodžiai yra teisingi ir šventi. Jeigu toliau su to- 
kuo atsidėjimu šalies ūkis bus gerinamas, tai mes, išeiviai, Lie
tuvon už kelių metų nuvykę, jos gyvenimų išvydę, galėsime tik 
jgaretis.

Pernai buvo nusiskundžiama dėl pinigų stokos. Tiesa, 
stoka buvo jaučiama, nes padidėjęs importas pralenkė ekspor
tų ir kelis milionus litų paliko užsieny. Dėka tokiam apsireiš
kimui kooperatyvų veikimas dėl bendros ekonominės padėties 
pasunkėjo. Bet šiais metais esama kitaip. Jau girdima, kad 
it kredito truputį daugiau atsirado; jau ir nuošimtukai sumažė. 
j©. O visa tat rodo, kad šalis pamažėl eina į normales gyveni
mo vėžes. Jeigu dar yra kiek trūkumų, tai jie taisomi Jeigu 
kooperatyviam gyvenime eina partinė kova, tai ji ilgainiui iš- 
nįrks. Tk reikia solidarumo, kurį, deja, kairysis Lietuvos ele- 
njltitas skaldo. Ten kur eina gyva statyba, kur eina kūryba, 
gįriranda nelemtųjų griovikų, kuriems rūpi visa panaudoti par 

kromui.
Operatoriai, kurie drąsiai skelbia:

Tokiais griovikais pasirodė esą kairieji ko- 
:—‘ ‘ Vienybė-—galybė. ’ ’ O- 

Wteis labai gražus ir teisingas, bet toli gražu kitaip vykdo- 
Nto-

Tokiai peratorių krypčiai atsiradus, savaime aišku, ču- 
kita kooperatorių grupė, kjiri kovoja už neparty- 

darią kooperaciją, štai šios krypties vadu yra mums 
žinomas, toje pačioje dirvoje Amerikoje pasidarbavęs 

■L F. Kemėšis. Kairiojo sparno kooperatoriams šio koopera- 
įį|B veterano kun. Kemėšio veikimas labai netinka, nes jis pa- 
fMžuoja tą partinį demagogizmą, į kurį kairieji nori įkinkyti 
^Į0uvos kooperaciją.

Pastarosios krypties kooperatorių grupė diena iš dienos 
Jrėja nesavo darbą plečia ir, reikia tikėtis, netrukus privers 
y jonus skaitytis.

| ;M«ns, amerikiečiams, labai malonu pabrėžti tą f aktą, kad 
| pastaroji srovė, kuriai vadovauja amerikietis kun. Kemėšis, 
MAijo srti'uželusią kooperacijos dirvą Lietuvoje. Toli bū- 
Mpi, mažai kuo galime padėti, bet savo nuožirdumo ir solida- 
Mto juostinis mūsų organizacijos tėvui kun. F. Kemešiui čia tu* 

išreikšti. Tepadeda Dievas tą sunkią vagą varyti!
E.' Homo

< <
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rįžę pragerti pinigai, išvarytų iš darbininkų namu 
Edą? alkį, šaltį. „ .......................... ................. ..........._

D*l.AMkKIlC: 
RAVIMO

Viename iš' paskutiniųjų 
^Draugo” leidiniai randame 
editorialą, kuriame gvildena- 
pia amerikiečiij ignoravimas. 
Tasai ignoravimas paeinąs 
iš Lietuvos brolių, kurie ma
žai dėmesio kreipia į mūsų 
kultūrinį bei visuomeninį 
gyvenimą ir tik tada susirū
pina mumis, kai reikalinga 
dolerių ir dolerių.

Tuo reikalu “Draugas” 
rašo :

, “Jau nevieno buvo pa
reikštas tuo klausiniu balsas, 
kad laikas Lietuvoje dau
giau susirūpint ir susiintere- 
suot amerikiečiais lietuviais, 
jų judėjimu ir darbuote. Ga
na būtų kad ir tokiam vy-

• riausybės . oficioze “Lietu
voj” įvest specialų amerikie
čių gyvenimo apžvalgos sky
rių, jo vedimui pasod>yt as
menį mūsų gyvenimą pažys- 
tantį, kurs turėdamas po ran
ka amerikiečių spaudą, gy
vai ir teisingai atvaizduotų 
tą mūsų gyvenimą Lietuvos 
žmonėms. Iš to būtų mora
lės ir medžiaginės naudos. 
Amerikiečiai labiau susiinte- 
resuotų Lietuvos laikra
ščiais, imtų juos prenume- 
ruot, o beskaitydami persi
imtų gilesniu Lietuvos paži
nimu ir meile.

“Iki šiol mus,' amerikie
čius, Lietuvoj gyvai atsimin
davo, kuomet atsirasdavo 
finansinės pagelbos reikalas. 
Aukų kotektorius siuntė; į- 
vairios kultūros, švietimo or
ganizacijos, partijos, šauliai, 
studentai ir t. t. Žodžiu, 
lyg į paprotį įėjo į mus žiū
rėt, it į kokią melžiamą 
“tprukutę,” daugiau nieko. 
Visai nepykstam, kad Į mus 
nuolat laikomos ištiestos 
rankos finansinės paramos. 
Mes džiaugėmės ir tebesi- 
džiaugiam’ galėdami padėt 
atsistatyt Lietuvai iš griuvė
sių, tik mes nepatenkinti tuo 
šaltu amerikiečių ignoravi
mu. Vieni sugrįžę spiaudo- 
si ir nepatenkinti, kad juos 
ten varinėję micf Ainošiaus 
prie Kaipošiai^; vienoj i- 
staigoj išduodavo reikalingą 
raštą (Am. piliečiams dėl 
teisės gyventi), kita įstaiga 
su tuo raštu nesiskaitydavo 
ir reiklavo vėl bėgiot, gaišti. 
Kiti grįžę skundžias, kad 
juos apjuokia. Girdi, net- 
tur susidarę pajuokimo prie 
žodi: “Elgias, kaip ameri- 
kontas.” Mat, nevienas a- 
merikietis nesugeba prisitai- 
kint prie tų tradicinių mane- 
rų, etiketos, kokios ten lai
komasi. Bučiavimas poniu
tėms rankų, nustatytu žings
niu priėjimas ir atsitrauki
mas žinoma, amerikiečiams 
nėra įprastas dalykas ir jie 
tuo žvilgsniu toli gražu atsi
likę nuo europiečių, ypač, 
mūsų paprastieji darbo žmo
nės. e

“Jau nuolat girdisi pareiš
kimai, kad jei. girdi-, mus 
Lietuvoj tik tiek težino ir J-j 
kainuoja, tai tesižinie sau. 
Nuinokim ir mes ranka.” 
Visa, kas čia išreikšta, v- 

ra skaudi teisybė, apie kurią 
mes nesidrovėdami turime 
plaiši pakalbėti. Alės pil; 
nai sutikdami su “Draugo” 
kostantuotais faktais, nes 
jis atvaizduoja dabartinius 
Lietuvos lietuvių ir ameri
kiečių santykius. Kal-kuric 
užjūrio svečiai nusiskundžia,

jų patrįotianas išsekė, kad 
jie nebejautrūs Lietuve^ rei
kalams. Aišku, kadjSĖi^jtd- 
kių santykių, kad J an 
kietį žiūritna 4$Ū'į “irta 
mąją karvutę/’ bet ne 
tos narį, Žtajįhįūti nėgdltį 
Dar ir tai stebėtina^ l^uT to
kiems santykiams esant ięji 
“karvutė”- <fer neužtrūko, 
bet tas gali atsitikti. ;

Kad to nebūtų, užjūris tu
ri daugiau mumis domėtis, 
užjūris privalo mums teikti 
moralės paramos kovai su 
baisia ištautėjimo banga.Ka- 
da ne vien materialiai, bet ir 
moraliai suartėsime, tai mū- 
su tautinė kova dėl išeivijos 
likimo palengvės, o tą kovą 
laimėjus ir pati Lietuva ne 
tik moraliai, bet ir materia- 
liai dvigubai laimės. Mažiau 
ignoracijos, o daugiau bend
ravimo !

Taip elgiamasi ne f vien su 
dr. Pakštu kurio titulų mi
nimieji “išminčiai” rašyda
vo siaį^; “ daktaras ” Paštas 
ir t hj Jįė nesidį-bviir kitų 
fnūąų tautosmokslų vyrų že-

5 xI laisvamanių!USį
ąne primigti tas į- 

jąą,rkunosę bjaurinami 
nonės mokslus išėjo, Apsi- 
t _ » _ i. - L—_____- __ **___•____ ‘ JI _

Pakštu.: Jis baigęs Ęriburgo 
universitetą , Šveicarijoje. 
Jeigu laisvamaniai šmeižia 
daktarą Pakštą, pašiepia jo 
laipsnį, tai kartu iškonęyei- 
kia ir tą universitetą, kuria
me tas žmogus savo laipsnį 
ten įgyjęs. Friburgo univer
sitetas, kaip yra žinoma, dar 
prieš karą buvo Lietuvos stu
dentijos centras. Visu pir
ma ten puikiausiai pastaty
tas teologijos mokslas, pa
garsėjęs visame pasaulyje. 
Toliau Friburgo universitete 
ne blogiau pastatyti filosofi
jos ir teisių fakultetai. Tų 
fakultetų pažiba yra šie pro
fesoriai, kurių vardai žinomi 
visoje Europoje: Filosofijos 
fakultete: De Minenk, Schu- 
rer, Rohner; teisių fakulte
te: V. Overbeek, Lampert, 
Gutziciller, Lepras ir kt. Ne
kalbėsime apie mokslo siste
mą. Gana bus to, kad pri
minsime kaip rimtai skaitosi 
su Friburgo universitetu, 
kad ir Paryžiaus universite
tas, dar kol kas nepripažįs
tąs diplomų išduotų vokiškos 
Šveicarijos universitetų (Ba
zelio, Berno ir k.), visiškai 
pripažįsta FriBurgb univer- 
siteto diplonfus.’ ' Afiims ro
dos, kad gana bus to, kas 
čia pasakyta. Tokią analogi
ją galime pravesti ir kitiems 
lieutvių mokslo vyrams, bet 
nėra reikalo. Čia trumpais 
bruožais nušviestas faktas 
ganėtinai įrodo, kad laisva
maniai savo melams ir šmeiž
tams ribij nemato, todėl idė
jinio priešo šmeižimui 
pašiepimui pavartoja 
kiuos vaikiškus, tiesiog 
binančius argumentus, 
net gėda dėl jų. Bet jie ne
paiso, jiems tiesos žodžiai 

Lietuvos piemenys, lai- svetimi. Jų ausis peraugo

stosime ties gerai žinomu dr.

neužtrūko, 
bet tas gali atsitikti. ;

.1 t v • — • .

NEGRAŽI PAŠAIPA
Jau ne vieną kartą teko 

pastebėti tautininkų, sanda- 
riečių bei socialistų spaudoje 
pasityčiojimo rašinius apie 
mūsų mokslo žmones. Su 
karščiausiu atsidėjimu kai
riųjų srovės vadai, kalbėda
mi apie daktarus, stengiasi 
be jokios argumentacijos nie
kais paversti visą to titulo 
reikšmę. Ypatingai buvo 
užsipulta ant gerai mums ži
nomo dr. K. Pakšto, buv. 
“Darbininko” ir “Draugo” 
redaktoriau^. Tiek “Sanda
rai” dr. Pakšto esimas ‘Dar
bininke”,' tiek “Naujie
noms” jo buvimas “Drau
ge” labai nepatiko. Dr. K. 
Pakštas mokėjo tų laikra
ščių “galvočius” taip gnyb
telėti, kad jie nė prasižioti 
nebedryso. Bet, kad šiokiu 
ar tokiu būdu jam atsiteisus, 
tariant atkeršijus, tų “ga- 
zietėlių” dvasios ubagėliai 
temokėjo negudriai pa
šiepti, iškoneveikti ir dakta
rato titulą apspiaudyti. Nie
ko nuostabaus tame nesima
to, nes tokiems “galvo
čiams,” toksai darbas ir tin
ka.

i
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Quebeco mieste, pašukuoju laiku nukentėjo nuo gaisro. Ugnis 
padarė žalos už 12^000,000. Fo kaire esantis ant paveikslo ho- 

telio sparnas nepataikomai pagadintas.
. . * z •

kraštinės etikos nesimokinę. didžiausi Woolwortho namą.

Kame tavo turtas, ten tavo ir širdis. (Matąs 
Burna kalba iš širdies pilnumo (Matas 12, 34) 
Geriau tylėjimas, negu blogas atsakymas, 
kų gyrasf - “»♦ -i
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PER DYGLIUS PRIE ROŽIŲ
Rašo

I. ALEKSANDRO DIDŽIOJO 
KARAI RYTUOSE

Dar žiloj praeityj atran
dame nepaprastus pervers
mus (kataklizmus), tačiaus 
stoka žinių nedaleidžia 
mums nieko tikro pasakyti, 
ir, be to, esame nusistatę 
praeities bei dabarties varso
mis piešti ateities veidą. Mū
sų sąprotavimo objektais ga
limi tik tikrieji įvykiai, — 
istorinė praeitis.

Pirmas klausimas, kuris 
iškyla, prisiminus ir atvaiz
dinus Aleksandro Didžiojo 
istoriją, yra tas, ar jis pats 
žinojo saco- žyfjią svarbą, ar 
mintate tas pasekmes, kurias 
padarė jo darbai? Atsaky
mas į tai be galo sunkus, nes 
visa medžiaga apie anų laikų 
įvykius paeina iš antrų ran
kų, — pirmieji šaltiniai išse
kę. Todėl mes dvasinio vaiz
do Aleksandro Didžiojo at 
vaizduoti nebegalime. Ly
dindami gi su kitais karžy
giais (Cezar. 
mes galime 
Aleksandras 
čiausiai buvo 
kas, turintis 
minusius faktus ir tikslus. 
Tat taip įsivaizdinę mes 
pastebime, kad jis savo sie
kius taikindavo turimoms 
pajėgoms. Visas jo genijus 
rėmėsi tame, kad esamas jė
gas vartodavo proporcijona- 
liems tikslams. Tas jam iš-

, Napoleonas) 
daleisti, kad 
Didysis grei- 
realus politi- 
omenyj arti-

>

Aleksandro Di- 
darbai ir įtekmės 
tuom neužsibaigė, 

tei kilo
Panašiu miestu jis 

Tuos mies- 
savo va r-

nugalėtojo dingus, pavergtų
jų tarpe pasiliko malonus at
siminimas ilgiems amžiams 
iš lftpų į lūpas paduodamas 
kaipo tautosaka.

Tariaus 
džiojo 
svarba
Kur jis tik žengė, 
miestai., 
uždėjo virš 70. 
t us pavadindavo
Jais. Jei Aleksandro atmin
tis būtų buvusi skaudi, tai 
vietos gyventojai nebūtų pa
kentė taip tų miestų, taip ir
gi jų vardų. Bet jie pasili
ko, kaipo paminklai aukšto 
autoriteto, kaipo dviejų sro
vių ir kultūrų, — graikų bei 
rytiečių, susitelkimo liudy
tojai.

Toji Aleksandro Didžiojo 
taktika nebuvo suplanuota, 
išanksto nustatyta, — ji pa
ėjo iš prigimto būdo. O tas 
liūdyja, kad Aleksandras bu
vo realus politikas. Iš pra
džios Aleksandras neką kitą 
mane, kaip tik apie savo tė
vo (Pilipo) nusistatymo į- 
vykdynią, — paliuosuoti pa
vergtas graikų kolonijas Ma
žojoj Azijoj nuo Persų pire- 
spaudos. Paskiaus gi, ne
girdėta graikui kariuomenės 
pergalė, kurios pasiekė tik 
40,000 graikų kariuomenės 
prieš milioną persiT, Alek
sandrui atidavė visą Persiją. 
Aleksandras tuo laimikiu su
žavėtas patsai meta fakelą į 
puikius Darijaus rūmus, — 
ir pelenais virto lizdas jo 
tautos priešų. Tai buvo

anksto lėmė laimėjimus, ku- <keršįąs už Akropoli sunai-
• w i • • ’ * m • ■» . » * t ' “ •
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kinimą. Tasai darbas tai vie
nintelis to žmogaus vandališ
kas. keršto darbas. Ir tai, 
tasai jo žygis turėjo labinus 
simboliškos prasmės, nes 
gaisras tapo sulaikytas, o 
kultūrinės liekanos liko su
rankiotos, saugojamos, Alek
sandras jomis įdomavusi.

O įdomautis būta kuo... 
Greta blogų rytų šalies daly
kų, buvo daug irgi geni pu
siu. Neapriboti turtai, ištek
lius daleido rytų valdonams 
įvykinti tai. apie ką graikai, 
nors ir labinus kultūringi, 
svajoti negalėjo. Graikai be
sivaduodami plačiai supras- 
tos liuosybes supratimu, tik 
vienetą skaldė į smulkias da
lis, o rytuose Aleksandras 
susidūrė su nauja idėja, snsi- 

valstvbe yralpažino su idėja tvėrimo, ku- 
jis su-

riuos pasiekus tučtuoj aus iš
naudodavo naujiems pasise
kimams. Mokėdamas orien
tuotis naujose apystovose, 
jis visuomet lipo pasisekimų 
laiptais ligi pat didvyrišku
mo viršūnės.

Tai, žinoma, paviršuti
niai apčiuopiama Aleksand
ro būdo savybė. Vidujines 
jo būdo ypatybės štai kaip 
atrodė:
-Aleksandras kaipo pasau

lio užkariautojas, naudojosi 
pajėga, — bet medžiaginės 
pajėgos garbintoju jis nebu
vo. Laimėtą kovą, — ginklo 
jėga jis niekuomet nepavar-' 
tojo nugalėtųjų skriaudai. 
Matomai, jis buvo supratęs, 
kad nugalėti jėga yra lengva, 
bet nugalėtuosius sulaikyki' 
surišti į vieną 
negalimas daiktas, 
prato kad meilė sulaiko ir 
vienija, o meilė įgijama ne 
ginklo ]>agelba, bet kultūri
niais būdais, švelniais ke
liais. Delei tos priežasties jo' 
taktika valdyme buvo ypa- vykina ir dar tobulina, 
tinga, — kovojo ne tautas, 
bet despotizmą, ėjo prieš iš
naudojimą, kitų tautų. To
dėl vioss pavergtosios tautos 
Aleksandro asmeny matė ne 
gamtišką nepaprastą aureolę 
pavergėją. 1x4 dieviška, virš 
gamtiška nepaprasta aure
ole nušv’iejįtą didvyrį — glo
boją. Aleksandras kovojo su 
Darijų. Ix‘t jo tautoms davė 
laisvę, suteikė aukštesnę kul
tūrą. Tačiaus ir kultūros 
niekur varu nebruko. 1x4 iš 
palengvo. tolerantiškai .ją 
vykino, kas lx* galo st<lx“ti- 
na. kaipo graiko būdui... 
Ką surasdavo gero pats pa
sisavindavo. o kas buvo ne
gero. — tai pakeisdavo. Tat 
jam įnirus, jo vardui, kaipo

v •

l ino .jis pats persiėmęs per
davė ją Romėnams. Persų 
organizacinis sugeliėjimas 
remėis autonominiu sutvar
kymu atskirų valstijos dalių. 
Aleksandrai Did.. tai pats 

už
tikrindamas visoms užka
riautoms tautoms kalinis, 
kultūros, savivaldybės ir net 
tikėjimo laisvę, net pats už
kariautos šalies dievams at
našavo. Reikalavo tiktai 
vieno dalvko. — vienybes pa
laikymo. kad susitelkę užlai
kytų vienybę monarchijoje, 
nes tiktai plati imjHTija ir 
begaliniai jos turtai suteik
davo galimybę plačiai skleis
tis kultūrai.

Retuose ypatingai aukštai 
stovėjo inžinerija. Toks pa
vyzdžiui darbas, kaip kad 
Raudonąsias juras su Nilu, 

reiškia ir su Viduržemių 
jūra jungiantis perkasas aiš
kiai tatai priparodo. Taip* 
pat ir pašto susisiekimas (vi-



v-

Al. ksaudr.-i Tikybinės pažiūtos lo-
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pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

ANtKAUiĖkiš, Vasaeio s d., isk

sai nežinomas vakaruose) 
buvo gan tobulas ir begalo 
jungiantis bei suartinantis 
tolimas provincijas su val
stybės centru. Patogus su
sisiekimas palengvindavo su
traukimų prie valdovo rūmų 
viso pasaulio mokytų vyrų, 
ir tuo būdu jungė visas kul
tūras. Graikai turėjo pro
gos susipažinti su gražia ir 
turtinga persų architektūra 
(persai abstraktiškų mokslų 
— filosofijos).

Kokiais keliais persų kul
tūrų ėjo i vakarus, — tikrai 
sunku pasakyti, bet turime 
su jos Įtekme sutikti, nes po 
l l/2 tūkstančio metų atranda
me ją gotiko stiliuje, taip va
dinamose “chimerose.” .Tų 

panašumas toks didelis, kad 
net žinovai ligi šiol dar nega
li susitarti, ar minimus or
namentus piiskaityti goti
kai, ar persams.

Kai}) jau prieš tai esu pa
minėjęs Persija buvo turtin
ga valstybe, — Graikija gi 
mažytė ir neturtinga. Platų 
ūki vesti Aleksandras Did. 
priprato ne namie, bet Per
sijoje. Sidabro-ir aukso va
liutą, kuri ir mūsų laikais\ liūtą, kuri ir mūsų laikais 

į yra finansinės sistemos pa- 
' matu, Aleksandras skolinosi 
iš Jlarijaus.

Tariaus apart Pensijos 
Aleksandras Did. buvo užka
riavęs dar kitas šalis: Pales
tiną, Finikiją, Babilioną, 
Assiriją. Tuose kraštuose 
jis rado daugybe naujų da
lyku. tautų, papročių, tikė
jimų. Visi tie Įspūdžiai lie
ka jo nuosavybe, ne tiktai 
medžiaginėj prasmėj, bet ir 
moralėj. Ir ne tiktai jo, bet 

tu žygiavo. Ką patėmydavo 
gero tai pasisavinda/o. Štai 
kiek kultūros sėklos, iš toli
mos Azijos parneštų Graiki
joje pasėta. Toji sėkla pri
sitaikino prie vietos sąlygų 
iki šiai dienai dygsta ir bujo
ja

Štai pa vyzdžiui nors ir Fi
li ikija. Keista tai tautą, be 
tikros tėvynės, klajūnų, 
pirklių tauta, kuri savo kul
tūros nesutvėrė, bet kuri sve
timas kultūras pasisavinda
ma. jas modifikavo ir plati
no savo nuolatinėse kelionė
se. Tai}), pa v., patys Babi
lone pasimokinę, Europai 
davė rašliavos pažinimą, tai 
nėra mažmožiu, — tai pa
grindas kultūriniam vysti- 
muisi. Tiesa, tas įvyko dar 
prieš Aleksandro Did. lai
kus, bet visai susipažinimas 
su Finikijiečiais nepasiliko 
be reikšmės.

Dar įdomesnę tautą Alek
sandras Did. buvo sutikęs, — 
tai Egiptas su savo žila, kaip 
amžiai, kultūra, tariaus be 
galo skirtinga bei turtinga, 
kad vargiai ligi šiai dienai 
bent viena kuri buvo jai lv- 
gi panašumu. Imkime, kad 
ir Nilo upes potvynius. Kad 
sureguliavus tuos potvynius, 
nuo kurių priklausė viso 
Egipto likimas, reikėjo apart 
gero inžinerijos žinojimo. — 
didelio ir patvaraus darbū. 
Kadangi panašiai svarbūk 
darbai galimi ne tūlam skai
čiui, bet visos šalies'gyvento
jams, tat Egipte buvo išsi
vystęs organizacinis patyri
mas. plačių masių sutvarky
mas, kuris visos šalies gyven
tojus • rišo vieno nustatyto 
tikslo siekiančią vienetą. Tuo 
būdu Egiptas yra mūsų ko- 
operatyvio bei draugijinio

ii MglfrfrTH,,

Vaizdas aplink kasyklą ties Wilburton, Okla., kur ištikus ekspliozijai žuvo 91 angliaka
sys. Žmonės subėgę sužinoti apie likimą saviškių.

veikimo lopšine. Paskiaus, 
kaadngi Nilo potviniai pri
klausė nuo oro permainų, tat 
ir metereologija, ir su ja su
rišta astronomija, aukščiau 
kitų mokslo šakų stovėjo. 
Tuose dalykuose graikai ne
galėjo pavyti Egiptiečius. 
Tiesa, graikai nuo senovės 
apie tuos dalykus žinojo, bet 
nebuvo tai}) patyrę, kaip kad 
Egipto gyventojai.

Nemažiau svarbi kelionė 
buvo padaryta į Indiją. Nors 
Aleksandro Did. nuostoliai 
viršijo medžiaginius laimėji
mus, tariaus atsižvelgiant į 
kultūrinę kelionės reikšmę 
drąsiai tvirtinama, kad tas 
žygys buvo svarbiausias ir 
pelningiausias. Apart ro
maniškų pobūdžių, (jiėškoji- 
mas nuotikių kelionėse) be- 
abejo į tą pavojingą kelionę 
turėjo didvyrį dar kas kita 
VNioti, būtent, —.
Did. viliojo genialė mintis, 
iškirsti'savo naujajai didžiu
lei imperijai langą į jūres. 
l)elei tos priežasties Alek
sandras Didysis, pasiekęs 
Indo upės, paupiu žygiavo į 
pietus ligi okeano berybių. 
Čia tai gitiikai pirmą kartą 
išvydo ir susipažino su oke
ano užliejimais ir atsiliepi
mais. Čia jie uždėjo pirmą 
uostą — tvirtovę, pastatė ka
rišką laivyną. Vienam savo 
karvedžiui Aleksandras pa
liepė irtis pakraščiais (Near- 
chui), — patsai gi tuo tarpu 
ta pačia kryptimi (Persijos) 
linkui žygiuoja sausuma. Tai 
pirmas atsitikimas, kad to
kia kariuomenės daugybė 
plauktų vandenyno paviršiu. 
Ir nors daug kariuomenės 
žuvo vandenyno gelmėse, ir 
dar daugiau dikumosi Įjotuo
se, tariaus tuo žygiu Alek
sandras Did. įdiegė žmonių

širdysna jurų platybių paži
nimą ir jų pamėgimą. Ne
minėsiu apie turtingą Indų 
kultūrą, su kuria Didis Kar 
vedys neturėjo pakankamai 
laiko susipažinti ir tiktai vė
liau pradarė duris vėlybes- 
niems tirinėjimams. Svar
biausias dalykas tai susipa
žinimas Aleksandro Did. su 
Indų tikyba.

Indai išpažindavo dualiz
mą, kuris buvo kontrastu 
graikų -storam, medžiagi
niam mitologizmui. Indų ti
kyba buvo dvasinė: dualiz
mas juk tai kova gero su 
pikta. Bloga turi išnykti, 
lieka tiktai gera, — o iš to 
kyla monoteizmas, arba tikė
jimas i viena Dievą. Tat ta- 
sai susipažinimas Aleksand
ro su Indų tikyba daro bega
liniai ' reikšmingą įtekmę į 
vakarų tikybinius įsitikini-

bulinasi, kultūrizuojasi, ti- 
kybon įvedamas protas.

Nors neilgas buvo Alek
sandro Didžiojo viešpatavi
mas, tariaus be galo reikš
mingas. Jo karo žygiai tai 
istorinis būtinumas. Jei Azi
jatų Imperijos nebūtų subi- 
rėjusios, tuomet Graikijai, 
kultūros lopšinei, grąsė rytų 
absoliutizmo pavojus. Alek
sandras Did. yra pasaulinės 
kultūros apsaugotoj ū.

Tariaus Aleksandrui Did. 
mirus, didžiules imperijos 
subyrėjimas buvo toli gražu 
ne bereikšmiu įvykiu. Alek
sandro Did. sūnus ir Įpėdi
nis, Roksanos, — Darijaus 
duktrs vaikas, rytų tradici
jose išauklėtas, nebūtų sekęs 
tėvo pėdomis, ir būtų likęs 
absoliutu, — tironu. Tat 
Aleksandro Did. Imperijos 
išsidalinimas ir žlugimas — 
istorinė būtenvbė.v

Kaip žinote, dabar eina 
Lietuvos Vyčių naujų narių 
vajus. Jis pasibaigs vasario 
2 8d. Iki to-laiko prirašy
mas naujų narių yra žymiai 
palengvintas. Metine mokes
tis, šiuom laiku įsto j autiems 
yra numažinta nuo $3.25 iki 
$2.00. Beto Vyčių Centras 
yra paskyręs keturias dova
nas toms kuopoms, kurios 
vajaus laike prirašys dau
giausia naujų narių. Dova
nos yra tokios 1-ma—$50.00, 
2-ra — $25.0$, 3-Čia — $15, 
4-ta — $10.00. Naujos Ang
lijos Apskritys taip-gi yra 
paskyręs dvi dovani vertes 
$15.00 savo kuopoms.

Rodos patogesnių sąlygų 
ir laiko vajui* negalima nei 
norėti. Todėl yįfo^ Vyčių 
kuopos tūrėtų šią progą pil
niausiai išnaudoti.

Žinome kad lietuvių jauni
mo yra priaugę daugybė. Jei 
mes to jaunimo neįtrauksime 
į Vyčių organizaciją, tai is 
greit nutautės. Todėl visos 
Vyčių kuopos, visi bruzdel- 
ninkai, darbuotojai tuoj pa
sileiskite darban. Eikite per 
stubas ir su tėvų sutikimu jų 
priaugusius vaikus prirašy
kite prie Vyčių. Rengkite 
prakalbas. Naudokite ir ki
tokius būdus patogius Tams
tų kolionijoje. kad tik dau
giau jaunimo pritraukus Į tą 
prakilnią organizaciją.

Vyčių organizacijoje, jau
nimas Įpranta dalyvauti lie
tuvių judėjime, susi pažįsta 
su lietuvių geromis ypatybė
mis ir pamyli lietuvių tautą 
— palieka pos ištikimais vai
kais.

Taigi, organizuodami jau
nimą, ms pasitarnaujame sa- veltui Dzūkijos kraštas seno
ve tautai.

Ypatingai kviečia Naujos 
Anglijos Vyčių kuopas šia- 

vajuje taip pasidarbuoti, 
kad laimėjus vi&s Centro 
skiriamas doviuiak

Vajaus laiko nedaug, todėl
visi suhįruskirne.. ,

T.
.' U V.
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LIETUVIŲ DAINOS KARA
LIUS KIPRAS PETRAUS

KAS
Dainininko Kipro Pet

rausko vardas nuolatos 
skamba amerikiečių -tarpe; 
Daugelis klausia: “Pasaky
kite, ar tikrai Petrauskas 
toks geras, kaip |ipie jį kal
ba ?” Kiti vėl teiraujasi: 
“Ar Kipras geresnis už Mi
ką ; treti nori pravesti pa
ralelę tarp Kipro ir Babra
vičiaus. Bet Kaune buvę ir 
savo ausimis girdėję Kiprą, 
sako: “Jis geresnis už gerus 
Metropolitan ir Chicago Ci- 
vic operų dainininkus. Tad 
kam belyginti su kitais, men
kesnės vertės dainininkais?

Amerikiečių susidomėji
mas Kipru labai paprastas ir 
natūralūs dalykas. Reikia 
pagaliau pripažinti, kad mū
sų išeivija, ypatingai tos iš
eivijos jaunoji generacija y- 
ra kur kas kultūringesnė už 
mūsų senąją kartą. Be to, 
reikia atsiminti, kad ameri
koniškos nuotaikos ir psicho
logijos mėgią aprėpti tik ko
losai iškus, milžiniškus daly
kus. Visiems žinoma, kad vi-

Į TĖVYNĘ
Prisiminės aš Tėvvnę, 
Nuraminsiu sau krūtinę.
Per plačius Atlanto plotus 
Akimi sneišmatuotus, 
Nuskrisiu aš greit minčių 
Ją pasiekdams paslapčia.

* v

Prisiminęs aš Tėvynę, 
Nuraminsiu sau krūtinę. 
Per gyvenimų miglotą, • 
Erškėčiais vienais nuklotą 
I Tėvvnę sau skrisim 
Ir gyvent ten paliksiu.

Prisiminęs aš Tėvynę.
Nuraminsiu -sau krūtinę. 
Noi's sapnuos aš ją minėsiu.
Bet mylėsiu ir mylėsiu:
Nors ir vargą sau patieksiu. 
Bet Tėvynę pasieksiu.

Mokyt. 1). M i kutinai

lį Švenčionių apskrity, Vil
nijoj. Turėdamas vos 8 m. 
Kipras pradėjo lankyti pra
džios mokyklą, kurią baigęs 

neturėdamas lėšų -toliau 
mokytis, kurį laiką gyveno 
pas savo vyresnį brolį Miką, 
tuo metu jau vargonininka
vusį. Iš savo brolio Besima
sis dainininkas gavo pirmų
jų žinių žiupsnelį apie dainą 
ir muziką; iš brolio jis išmo
ko skambinti ir vargonuoti. 
Neturėdamas lėšų, Kipras nė 
negalvoja toliau mokytis. 
Pramokęs tik groti vargo
nais, turėdamas vos 15—1-16 
metų, pradėjo pats vargoni
ninkauti. Mikas pirmas pa
stebi tada turint jį daug ža: 
dantį tenoro balsą.

Sav,o balsą jaunas artistas 
išmėgino viešai pirmą sykį 
Vilniuje, po ko, kitų pata
riamas, išvažiavo į Petrapi
lį, kur įstojo į konservatori
ją. Tai buvo 1908 m. Dar 
tebebūdamas konservatori
jos 3-j o kurso studentas, 
Kipras buvo jau pakviestas 
dainininku į žinomąjį Mari
jos Operos teatrą, kur daly
vavo garsiausieji rusų ddini-

si iki šiol buvę dainininkai {įlinkai, kaip Šaliapinas, Tar- 
nepadare tokio didelio’^fek- takovas ir kiti. Pakliūti dai 
to, kokį galime rasti svetini- nifiinku į Marijos teatrą — 
taučių teatruose, tad muzika
li škesnis ir meno skoni turįs 
visuomenės sluogsnis ima il
gėtis ko tai didesnio, įdomes
nio.

Iki šiam laikui jaunoji 
karta manydavo, kad lietu
vių tauta, nieko gero neturi, 
befkada išvydo scenos ir mu
zikos profesionalus, tai ėmė 
Įdomauti vsū kultūringu Lie
tu vo smeno gyvenimu. Iš 
čia ir išplaukė tasai susido
mėjimas, apie kuri aukščiau 
kalbėjome.

Kad tą susiįdomavimą pa
tenkinus, perspauzdiname iš 
“Lietuvos” Kipro Petraus
ko biografiją:

K ipras Pef ra iiskas
Neturtingas Dzūkų'kraš

tas: smėlio žemė, menkas 
derlius. Užtat dzūkų jauni
mas ir seneliai — iš sena gar
sūs savo nepaprastu dainų 
pamėgimu ir jų gausumu. 
YĮ>at i nga I )zū kų k rašto gam- 
ta — čia nykūs smėlynai, čia 
amžini šlamantys kvapūs pu
šynai ir smagiai čiurlenan
tys sravūs upeliai. Tie ypa
tingumai padėjo savo žymę 
ir dzūko sieloje ir jo sielos 
išraiškoje — daiuoje. Ne-

įrm.

Raffles

vėj vadinęsis Dainavos šalis, 
įstos Dainavos šalies — 

I Izūkijos neturtingų bakūžių 
yra kilę ne vienas garsus mū
sų menininkas. .Tų tarpe yra 
ir Lietuvos operos žymiau
sias kūrėjas'Kipras Petraus
kas. Dainininko tėvai, Jo
nas i r Juozapata Petrauskai, 
turėjo nedideli žemės sklype-

yr» plei*kanx) mlrtlncoju pdeiu
Pniiurikit f«r«i Mvo plauku, ir f»l- 

vo» pirm, navų tie pa, leptinai
parazitai pakirs plaukų iaknis. apdengs 

galvos od* netvariomis baltom 
lupynomis, kas bus priežastimi iusu 
pinkų slinkimo.

Pirkių bonk< Rutile, ui tie pas 
■aro vaistinink* iiandien, arba 7Jc 
tiestai P«r pasu U laboratorijos.

F. A D. RICHTKR & CG 
Berr* * South Sth Su.

savo tėviškes pri 
lauk vejant, tačiau jis apva- J 
žiayo visą frontą ir visus ki- j 
tus Lietlivos kampelius, kur 
tik buvo kokia tėvynės gynė
jų karių kuopelė, darydaniąs * < 
koncertus ir dainuodamas te-« | 
vyne! meilę ir drąsą žadinan
čias dainas ir tuo būdu kel
damas savo brolių karių pa
siryžimą ir drąsą.

Praėjus didžiajam tėvynėj . J 
pavojui, dainininkas vėl sto
jo į savo mylimąjį ramų me
no darbą — visą savo ener
giją ir pasiryžimą atiduoda
mas vienam jo užsibrėžtam- 
būtinai įvykinti tikslui: tau
tinei -mūsų operai įkurti. 
Tasai klausimas jau buvo be
braidąs ir vieno kito Sneni- 
ninko sieloje ir nedidelis, bet 
parinktas jų būrelis ėmė 
Kaune jau 1919 m’ aęie tai 
mąstyti. Kipras pirmasis j 

buvo mūsų operos kūrėjų ei
lėse ir dėjo tam visą savo 
energiją ir sielą. Ir to^ pas
tangos veikiai sėkmingai ap- f 
sivainikuoja konkrečiu žy- - 
giu: pirmuoju lietuvių kalba 
operos pastatymu Kauno 
miesto teatre. »

>1920 m. gruodžio įnėn. 31 
dieną, mūsų tauta susilaukė 
nepaprastos jos kultūros is
torijoj dienos — pirmos lie
tuvių operos atidarymo. • •. ;

K. Petrauskas savo balsu 
priklauso pasauliniams ar- 
tistams-dainininkams. Be to> 
j is yra ir labai įžymus vai* 
dintojas, kuo kaip tik dauge
lis didelių daininkų pasigir
ti negali ir kas dąro jį dvigu
bai reikšmingu Operai; 
dėti dar reil 
ir išviršinių

K. P. tebėra d 
metų ir balso tvirtume, kupi- 
nas jėgų, energijos ir gražių r 
pasiryžimų. <

Lietuvių operos menui Kr 
Petrauskas yra jau davęs} 
šiuos neužmirštamus jo mū
sų operoje sukurtus tipus*? ’ 
Alfredo “Traviatoje,” JĖier-* 
cogo 
Fausto “Fauste,” Lenskio į 
“Onegine” ir daugybę kitu.7 
Visose rolėse jis yra vis pir-7' 
masis mūsų daininkų tarpe. 
Pats mylimiausias mūsųpu-'J 
blikoj jis yra Alfredo ii' 
Hercogo rolėse pirmosiose 
dviejose operose. Be daly
vavimo Valst. Operoje, K.- 
Petrauskas gana dažnai dai
nuoja ir koncertuose. Mūsų 
visuomenės garbei pažymėti1 
tenka, jog K. Petrauskasr 
negali nusiskųsti, kad jo f in*1 
karnai neįkainuotų tiek Katt»vi 
ne. tiek ir kitu Lietuvos rate-* 
stų publika, kuriai jam ten- N 
ka dainuoti. Visur Pėtractt ■̂JJ 
kas sutinkamas su džiaugs
mu. plojimais ir gėlėmis.,,- , 
/Apie Petrauską 
spauda šitaip atsiliepia^ 
“Kuržemės vards” (Liepo
jai) : Petrausko daina—die-’ 
vų kalba, jai apibūdinti hera 
žodžių, tatai galima tik j 
t i, sieloje pergyventi. 
kitas žymus latvių ir 
operų kritikas B rusa 
vienas vokiečių muzik. 
Hocniauas sako, jog 
nieko nėra, kas p 
kultūringą didi Euroji 
miestą (gražių rūmų, mtEE 
jų ir kitų kultūros panai 
lų). liet jame gyvena I 
Petrauskas. Todėl ki 
nas menininkas privalo R 
pasaulinio dainiaus 
stti. juo pasigerėti.

Jis liepa vartojo čia ginklo talentų pasauly maža.

buvo gana sunku baigusiems 
ir su gerais pažymiais kon
servatoriją, tačiau Kipras 
Petrauskas, net dar riebai- 
gęs konservatorijos, pradėjo 
ten dalyvauti, gaudamas 
tuojau gana svarbiij rolių. 
Tai buvo labai, nepaprasta 
jaunamdainininkui karjeros 
pradžia, daug ir labai daug 
lemianti. Ir tikrai: K. Pet
rauskas užsikariavo sau pa
sisekimų jau iš pat pirmųjų 
savo žingsnių operos scenoje. 
Petrapilio publika jį taip pa
mylėjo, kad, veikiai baigęs 
konservatoriją, jis tuojau 
buvo pakviestas būti nuola
tiniu Marijos teatro artistu 
ir gavo labai tais laikais ver
tinamą Rusuose “valstybi
nių imperatoriškų” teatrų 
artisto vardą. Marijos teat
re K. Petrauskas išbuvo išti
sus; 10-ti metų, kur per tą lai
ką Įgijo daugybę savo talen
to garbintojų ir nė pats ne
pajuto, kaip tapo rimčiausiu 
konkurentu garsiems tais 
laikais to pat balso rusų ar
tistams dainininkams Sobi- 
novui, Smirnovui ir kitiems.

Gyvendamas Petrapily, K. 
Petrauskas daugeli kartų da
lyvavo taip pat ir lietuvių 
ruošiamuose koncertuose bei 
vakarėliuose. 1920 m. suži
nojęs, kad Lietuva pradėjusi 
naują nepriklausomą gyve
nimų, K. Petrauskas grįžta į 
savo tėvynę su didžiausiu pa
siryžimu dirbti jos naudai. 
Grįžęs į Lietuvą, K. Petraus
kas drauge su tuo laiku ir 
parvvkusiu čia savo broliu 
Miku ir jaunu dainininku A. 
Sodeika suruošė visą eilę 
koncertų įvairiose Lietuvos 
vietose, sujudinęs, gali saky
ti. visą mūsų visuomenę — 
ir senus ir jaunus. Ir nuo 
to laiko' visa Lietuva jį pami
lo. kaip pirmąjį savo daini
ninką.

Ernus pulti lenkams Lietu
vą 1920 m. Kipras Petraus
kas vienas pirmųjų stoja sa
vanoriu į Lietuvos nepri- 
klausomyljės gynėjų eiles:

I
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KASYKLŲ AUKOS
Begalinės aukos industri-

Bet daugiau-
i nukenčia tie darlpninkai,
irie knisasi kasyklose. Jų

\ paikos viršija “munšaino” 
fąiikas. Girtuokliai žūna nuo 

-įjiodų, o angliaksiai nuo ne- 
Mimingii atsitikimų. Per

■

£-• i
V- $8£. *į ‘ "jos laukuose.

f.

— • •

-j^skutim dešimtmetį nelai- 
; -ihingų įvykių tarp angliaka-

_____ . » • i

mas toje produkcijoje nežy
mus (139,311 keleivinių iri 
22,675 trokai). Iki šiam lai- f 
kui dar tokio automobilių | 
biznio būjojimo neteko pa-, 
tebėti.

Pastarieji metai
ii

alyvos atžvilgiu.

APIE ENERGIJĄ
(FELJETONUKAS)
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JAUNIEJI NUGALI SENUS
Jaunoji karta ankščiau 

pradeda gyventi ir tuo gyve- 
fžeistųjų skaičius apskaito- 'nimu diriguoti, negu senoji, 
tnas. Sunku rasti angliaka- jau nykstančioj i karta. Nė
šį, kuris būtų sveikas, nesu- senai teko skaityti apie jau- 
ieistas. Tai be akių, tai be niausi seniausio VVestchester 
įpirštų. Čia nugara anglių Trust Company banko direk- 
^kmenimįs išdraskyta. .torių. Jaunas direktorius,

Jungt. Valst. įvyksta dau- teturįs dvidešimt antrus me
zgiau nelaimių kasyklose, ne- tus, šiomis dienomis užėmė 
,gu Anglijoje ar Vokietijoje. 
U Vienas iš keturių anglia- 
.kasiij būtinai kankinasi dėl 
ičokios nelaimės, j į darbo me
tu patikusios. Nelaimingų 
atsitikimų su angliakasiais 
kur kas daugiau, negu kad 
•paduoda oficialės žinios. 
Dauguma nelaimių neįregis- 
ttruota. Pagaliau patys ang
liakasiai nekalba apie tai.

Tūkstančiai angliakasių 
aukojo savo gyvybes, o gy
ventojai neturi ganėtinai an
glies. Matomai, dar maža . 
&Ygo ir kraujo anglies in
dustrijai. Angliakasių ne- : 
laimės visuomet buvo gau
sios.
> Angliakasiai ir ateity žus

l savininkų labui.

šių priskaitoma 23,543. Tai 
tik Jungt. Valstybėse. Su-

• ;

kasyklų
Angliakasiai turėtų daugiau 

; apsaugos priemonių reika
lauti. Angliakasių likimu 
liaudis turėtų suB rūpint i ir 
juos palaikyti. .- .

-----------!-----
&ŲTLEGERIAI APSIDRAU- 

FT! DžiA
• *■ r

» j Butlegerių “biznis” labai 
pavojingas: juos nuolat už- 

ir visa 
atima. Kad nuo tokių ant- 

7 pūolių nenukentėjus, jie ap- 
U sidraudžia. Valstijų drau- 
jUdimo komisijos žinios prane- 
r m. kad šimtai vyrų ir mote- 
£ nį Kalifornijos butlegerių 
F apsaugoti nuo “nelaimių” 

apdraudomis.. Daugiau 1200 
7 vyrų ir 100 moterų moka są 
^-vaitines apdraudos premijas 
a nuo 2 iki 15 dol. Per 1925 
I jnetus tokie “kostiumeriai” 
t Įniokėjo apdraudos kompa- 
įpoijoms premijoms pusę, mi- 
£ Ii6no dolerių.
I jr įUž kiekvieną dieną, atsė- 
7dėtą kalėjime už butlegervs^ 

apsidraudęs gauna 5 dol., 
rjtfgu jis moka 2 dol į sąvai- 

ir 20 dol. į dieną, jeigu į- 
mbka 5 dol. premijos.

I

»

R klumpa “sausieji”
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KEISTAS TESTAMENTAS 
įyPhiladelphijoje mirė tū-

Gridlei, kuris paliko tes- 
entų, kuriame tarp kit- 
sako:
Aš užrašau savo sūnui 

i 5 dolerius ir visą pa- 
Mllį jo gyvenimui.” 

j -Likusi ą savo turto dali ve 
jis paliko kitam gi minai

ELIS AUTOMOBILIŲ 
DERLIUS

g 1925 metai buvo negirdėto 
Įtomobilių derliaus metais. 

rer tuos metus Jungt. Valst
. Kanadoje pagaminta 3. 

17,038 keleiviniai antomobi- 
ir 490.988 krovinių auto 
ilių. Užpernai analogiŠ 
cifros buvo 3,287,704 ir 
344. Kanados dalyvu-

“Mokslo vyrai stengiasi 
kinti saulės energijų ir įkinkyti 
žmonių darlio palengvinimui." 

Iš laikn’iėių

Ąš sau galvoju:
Kam lipti ant saulės ener- 

I gijos ieškoti, kada ir l>e to 
buvo * daug nesuvartotos arba ma- 

riebiais” metais tepalų ir žai suvartos čia, musų mažo
je žemelėje.

Toli nežioplinkim.
Paimkim, pavyzdžiui, kad 

ir mūsų organizacijas, drau
gijas, ratelius.

Kiek čia energijos, Dievu
lėliau tu mano! Tik gaila, 
kad ji nevartojama, užma- 
rinuota, užsūdyta, be jokios 
naudos pasauliui. _

O dabar surokuosite, kiek 
kartų imamas žodis dėl įne
šimų, arba kiek kartų apie iš
valgytą kiaušinį kalbama, 
arba kiek kartų dantys auši
nama paklausimams, kurių 
nesuprantame, arba kiek 
kartų...

Keliaukime toliau.
Delegatai į Tautų Sąjun

gą : notos, telegramos, važi
nėjimai. viltis, kad ji at
kreips domės Į mus. kad ji i.š- 
klausis mus, kad ji Vilniaus 
klausimą išris.. .

Juk čia energijos galybių- 
galybės! Ji merdi be jokio 
"pažytko.”

Alba dar:
Kam visą laiką kalbėti a- 

pie komunistinės revoliuci
jos artėjimą, visą laiką šauk
ti apie komunizmo įsigalėji
mą Lietuvoje, visą laiką tik
rinti. kad “geriausia dar
buotis Sandaroje” (!), visą

seno direktoriaus vietą. Se 
nasis direktorius mirė 87 me 
tus sulaukęs.

MOTERYS BE TĖVYNĖS
Tautų Sąjungą užimta vie

no įstatymo s varstymu, ku
ris turėtų pašalinti negali
mus, prieštaraujančius įvai
rių šalių įstatymus. Anglė, 
lietuvė, latvė ir kitokios pi
lietės, ištekėdamos už ame
rikiečio, negali patapti ame
rikietėmis. bet kartu nusto
ja savo pilietybės ir pasidaro 
moterimis be pilietybės. Vi
so pasaulio juristai suka gal
vas ir negali rasti išeities iš 
tokios keblios padėties.

VALIO, LINDENIEČIAMS!
Sausio 24 d. Lietuvos Sei

mo atstovas gerb. kun. J. Da
gilio prakalbose katalikiško
sios Lietu vos reikalams, ma
žoji Linden, N. J. lietuvių 
kolonija nustebino .duosnu- 
mu ir sukirto dideles koloni
jas, sudedami Tėvynės au
kurai! $193.60. Jei netikit, 
štai tų aulTąaširdžiij vardai; 
Jonas J. ir Agota Liudvinai- 
č-iai $52.50 L. L. Boną. Jonas 
Žiurlys $52.50 L. L. Boną. 
Steponas Agentas $20. Pra
nas Kairevičius $15. Jonas 
Buivis $5. P. MikŠis $5, M. 
Stapinskas $5 ir daugelis ki- 
4 ii mažesnėmis aukomis.

Bet ne vien Lindeniečiai 
karštai pritaria bet ir kitas 
’-olonijos rodo didelės užuo- 
’autos. Štai Elizabeth, N. J. 
nors jie užlaiko parapijos 
mokyklą, kuws^kjižlaikymui 
ketu viai katalikai sudeda 
ūkstanČius dolerių, bet jie 

gerai supranta ir atjaučia ir

išaiš-

""" ■ u,-- I I 1 I

ląiką ieškoti Lietuvos valsty
binių ir antivalstybinių gai
valų, visą laiką rašyti apie 
muilo burbulus ? Alba tikė
ti “Tėvynės” suprotėjimui?

t “Vienybės” 
.v Dirvos”
‘' Nau j ienų ’ ’ neburno jimui ? 
“Varpo” prisikėlimui? Ar
ba anarchizmo atėjimui ? Ar
ba. .. Nesurašysi tų visų 
prajovų, kurie niekam nau
dos neduoda, o gražios ener
gijos iščiulpia.

Energija ir energija. •
O mokslo vyrai ' net ant 

saulės užsimanė jos ieškoti.
Šapalas

surimtėjimui ? 
sustiprėjimui?

3

MISS EVE SOUTHERN
Ji yra iš Los Angeles ir turi 

aukso spalvos plaukus. Ji lai
mėjo konteste vardą Golden 
Rule Giri of America.

laukiame

Juokelių
Sunaudo- 

Tikimės 
Už rašinėlius la-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
. *——- .

Ziučiui. Tamstos rašiniu 
pluošteli gavome, bandysimi' 
produktyviai sunaudoti. Esa
me labai dėkingi ir 
daugiau.

A. K. Tauragiui. 
žiupsnį apturėjome, 
siine juokų skyriuje, 
ir daugiau, 
bai ačiū.

Mokyt. Mikulėnui. Lietuvos 
žineles ir kitokius / raštelius 
naudojame. Pageidautume pla
tesnių politinių ir ekonominės 
padėties žinelių. Už gautuo
sius raštus tariame ačiū.

A. Šapokai. Visus Tamstos 
raštus “Darbininkas” atsi- 
spauzdino ir laukia jį aplan
kant. Nepamirškite, būsime 
dėkingi.

P. Šapalui. Feljetonuką “A- 
; pie energiją” talpiname. Raš
tai Įdomūs, laukiame daugiau.

V. D. “Sufleris” tilpo. Te- 
. atro skyriui tokie rašiniai pa- 
' geidautini.Tikimės, kad “Dar
bininko” nepamiršite. Ačiū 
už prisųstus.

J. T. “Žmogus” tilpo juo
ku skyriuje. Ačiū.

; ANTRADIMŠ, rt25
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Geri žodžiai nebrangiau kainuoja, kaip blogi.

Tas niekad į dangų neineis, kurs kitam jo pavydi.

Riebus degtindaris daro'liesą gerėja.

Kas peikia tas sau teikia.

TIK SVEIKI KŪDIKIAI GALI BŪTI 
SMAGŪS

Kiekvienas tėvas ir motina žino, kad jų vaikų 
laimė priklauso nuo pamatų, patiestų kūdikys
tėje. Sveiki vaikai tėvams yra smagumas. Ban
dydami daktarai rado, kad kondensuotas pienas 
yra vertės maistas subudavoti vaikams sveika
tą. Borden’s Standard,ar Challenge Konden
suotas Pienas suteiks jūsų vaikams visą sotumą 
reikalingą sveikatai. • 1

savo senosios Tėvynės reika
lus, suklodami $98.65 Kata- 
ikiškos Lietuvos reikalams.

New Ilaven, Conn. sausio 
11 d., nors tą dieną ir labai 
i jo, vienok gerų žmonelių 
ietus nenubaugino, nors to 
iau gyvenantieji ir negalėjo 
įtvykti, bet kurie atvyko Į 
irakalbas, tie gausiai parė 

’.ė sudedami $60.48.
Bridgeport, Conn. lietu 

viai katalikai, tik pereitą mo 
ą pasistatė puikiausią mūrt 

bažnyčią, vienok ir katalikiš 
os Lie'i’vos reikalams ran 

da galimybės suaukoti $59. 
17.

Tolimesnis gerb. Lietuvos 
Seimo atstovo kun. J. Dagi 
'mlio prakalbu maršrutas:

Vasario 4 d., Baltimore 
Md.

Vasario G—19 dd. Pitts 
burgi). Pa. su apylinkėmis.

Fed. Sekretoriui

I

Protestantu “misijonieriai” Meksikoj. Suv. Valstijų pro 
estantai bando savo “vierą” platinti katalikiškose P. Ameri- 
coą respublikose. Dabar protestantai paskyrė Meksikai ir savo 
/yskupą, kuriuo yra žmogus po dešine ant pavfeikslo. Po kai
re stovi kitas protestantų vyskupas, kurs pirmąjį įšventino.

A •

■ I

-T.

Sl

Street

Jei skaitysi ‘‘Darbininką, 
Tavo laikas neis už dyką.

t

f

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarlim)

1 ... fe

Cf............... " '"‘i r ■|mu7«.iil>

Vartok dėl vaikų Standard ar Challenge Kon
densuotą Pieną verdant valgius, kaip pudingus, 
kvšeles, sosus, saldainius, keiksus pasigarda- 
vimus, pyragaičius ir visur, kur tik reikia pieno 
ar cukraus. Užtepk jį ant duonos arba dėkite i 
kavą ar šokoladą. Pabandykite kavoje. Bus ki
toks skonis. Borden’s Standard ar Callęnge 
Kondensuotas Pienas ekonomiškas vartoti, ka
dangi nereikia pirkti pieno ir cukraus skyrium.

SEIMININKĖMS KELRODIS

pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

te bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Rodyklė No. 15

Virimo Receptai
Žmonės vnlgo razinkas <loi jų saldaus 

skonio, liet nežino kad jos yra sveikas 
ir nuustiugas valgis. Bazilikos turi sa
vyje svariną maisto dalį kaip<» vaisių 
cukrų arba carlmliydratų. Valgant Ka
riukas neturėsi nevirškinimo negerumu 
kaip atsitinka su kitais saldžiais val
giais. todėl razinkas galima valgyt li
goniams ir vaikams ir beveik risiems 
kuriems užginta valgyt cukrinius daly
kus. Razinkos yra nebrangios ir Jas 
reiktų valgyt bent sykį i dienų kuriame 
nors valgyje. Sekantis receptas paten
kins visą šeimyną ir lengvas pagamin
ti.

RAZTNKV PVDINGAS
><_. nuodelio besėklių razinkų 
viens ■, rečilalis puo<luko pieno 
1 kiaušinis 
vienas
1 
1
• >
1

trečdali* jmoduko cukrau* 
puodukas miltų 
šaukštukas kepamo pnuderio 
šaukštai tarpyto uždaro 
šaukštukas vaniles.

Sumaišyk sausa* dalykus ; dndėk ra- 
zinkas; suplak kiaušinį, dadėk pieną ir 
sumaišyk viską į krūvų. Suplak į švel
nią košę, dadėk tarpytų uždarą ir va
nilių Supilk į sviestuotą formų, už 
•lenek landžiai ir padėk ant grotu a-- 
toležle* katilo verdančio vandenio. Vž- 
lensrk ir šutink apie valandų ir pusę. 

' >uok į «tnlą Jeigu nori su skystu sosu.

Virtuvės Reikaluose
Jeigu perkolatoriaus koštuvas už. 

umųia. užpilk rupie* druskos ir patrink 
kyltites iš viršaus ir apačios. Pilk į I: 

verdantį vandeni nutnazgojitnui tirus-’"1 
kas ir kavos sukietėjimų.

Kožnoj virtinėj reikia laikyti galų 
’cntos 1(1 coliu jier P-’, taip kad norint 
pjaustyti mėsą ar ką kitą Imtų ant k > 
pasidėt I.

Bi-.kj sausos mušt ardo* užtrynu* an* 
•aukų prašutinsi žuvies kvapą.

šmotelis medinės anglies indėtos • 
vandenį verdant kopusius sulaikys vlso- 
":J ncrolknirngų kvnpų.

Pirm prlšrtubuojant mėsos pjntistyto- 
lų prie stalo, padėk šmotukus žvyri- 

■ i<l jtoplorlo į>o abiem šonais lentos 
rašto Ir prlšrhibuok tandžini. Tas ne* 

• Inos pjaustytojui krutėti.

Namų Pasigelbėjimai
Taupyk popieriaus kortas kuria* gau

ni i* skalbyklos su marškiniais Jei pln-

nnoji kelionėn. Jos labai parankios 
kuomet pakuoji dreses, bliuskas ir ttn- 
darokus, etc.

Jeigu supamas krėslas turi paprotį 
■keliauti." prilipyk siauras Juostas vel
veto ant apačios krėslo vėžiu.

Sulaikymui nuo sutrukime pirštų ga
lų žibančios odos čeverykų pripildyt; 
čeverykų galus skarmalais.

I’ančiakas reik mazgot • »«» kiekvieno 
dėvėjimo išvengimui prakaitavimo ir 
išsilenkimui nuo trynimosi jų tose pa
čiose vietose.

Puikus sausas šluostytuvas galinis 
pasidaryti iš blauzdų senų Juodų pan 

j ’-iakų. Nukirpk jiėdas nuo apie penkio
likos pančiakų ir sunerk Jas išilgai, pas
kui susink į krūvų ir jsprausk i šluos- 
tytuvo (mop) rankenų.

Grožės Patarimai
Pirštų nagai reikia užžiurėti taip pat 

kaip užžiuri dantis arba kitas dalis ku 
no. Nagus reikia nuolat užžiurėti ir jų* 
turit turėti namuose paprastus maniku- 
ravimo reikmenis; kaip tai pakelį oran- 
žio pagaliukų, nagų žibintoji), nagams 
pielyčių. lenktas nagams žirklaites ir 
kokios panagių košelės. Reikia pielue- 
ti nagus kasdien kad nereiktų tankiai 
karpyti. Kasdieniniam reikalui tik pa 
šveisklt nagus su biskeliu pališio ir 
trinkit juos nagų šejietuku. Jeigu na 
gai palieka trapus kad kerpant truks- ' 
ta, ištepkit Juos su biskeliu eold cream 
• ‘Innnt gulti. Tas suminkštins nagus ir 
galėsit lengvai apkarpyti.

Ypatiška Sveikata
1 Tonikai naudojama atgaivinimui nu
vargusių ir nusidėvėjusių muskulų, nėr 
vų colių ir kitų kūno organų j tikrą 
sveikatos stovį. Yra daugelio rūšių to 
niki) ir Jie reikia naudoti pagultų dalių 
kimo kurioms reikia. Yra Nervų toni 
kai. Gazo tonikai. Kraujo tonikai ir 
inigalltms tonikai padumti vlicmišk-' 
|H>rmalnų sistemoje. Daugumu tonikų 
turi 'dvigulių veikmę. kaip tai pnlitio- 
.moja vidurius Ir valo kraujų ir laida 
vojn kūniškų sudėjimų. Nors tonikai y- 
r:t gerai. Iw>t pntnrtinn gauti gydytojo 
patarimus koki nnmlotl ir reikta laiky
ti* nurodymų kokiu* Jis palieps Jeigu 
nori gauti naudo* iš tonikų. Tonikai 
skirtingi nuo *timulnntų nes Jie veikla 
lėčlnti ir priduoda sistemai n-Ųcalinga 
jiermalnų Jo atsigavimui į natūrali sto
vį.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
K 1<>k vl.’Tin I Seimininkei j r:i relk.-il noktu lo* virtute* rei k Uteno* ir

klekvletin šeimininkė rali Jn* snut vl*n 1 dykni. Jei Ji pirks Stnndnrd Ir Citit 
Jlenc-o Komlensnoti) Pienu. t'ž Jų lomelius <lu<xli>mn brangios premijos. Ko 
tiriu įtalpa. tn! geriausiu pienas Ir m k rus. Visi gnwrutuknl pcrstursla Mos 

'• rūšies kondensuotu pieną.

DYKAI
Gaudami gerų rūšį jus dar gaunate Ir brangių dovi 1) už 

'leibelius. Mato/e ant paveikslo Braižyto Stiklo Ind% Vai; 
sielas, -ku-rj gaKte gautileibelius. Tg. ir—daug lUty-do- > 
vanų galit^gauų taupydami leibelius. Ateikite j bile vienų 
dovanų krautuvę kurių adresai žemiau ir apžiūrėkite didelę 
parodų dovanų. Nustebsite gerumų prekių. Pradėkite lau
pyti leibelius šiandien.

Taupyk Leibelius
U; / 
t' .' 18 -

Mūsų Boston ’o Premijų Krautuvė Randasi Prie
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FALL RIVER. MASS.

14—3rd Street. arti Bedford

NE\V HAVEN. CONN.
105 Temple Street, arti Crown

BRIDGEPORT, CONN.
105 Congress Street. arti Main

PROVIDENCE, R. I.
49 Aborn Street. arti \Vashlnenon St

Street

“DARBININKAS” TIK ‘DARBININKAS’
»

Teikia žinių apie Lietuvos darbo žmonių vargus 
ir pasisekimus. Vadovauja darbininkams jų sunk’oj 
kovoj su besočiu kapitalu ir visokeriopa priespauda. . 
Nurodo darbininkams jų teises ir kelius apsidrausti 
nuo išnaudotojų sauvalės. Plačiai rašo apie Seimo 
priimtus naujakurių, darbininką, ir kitų darbo žmo 
niy reikalus liečiančius įstatvmu.4-^Teisingai aprašo 
vyriausybės ir savivaldybių darbus. Talpina gražių 
ir naudingų pasiskaitymų ir seniesiems ir jaunie
siems. t

Tr 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- 
da*. Tr jūs trokštate geresnės ateities, tad visi neati- 
•’ėlininnt iknbčkife užsisakvti “DARBTNTNKĄ.”

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

“DARBININKO”- Redakcija ir Administraci
ja Kaune, Nepriklausomybės Aikftė 2a Nr

•s-•. >• . •
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IR ŽINAI,

Jau da 
“Dar 
mugą kolonijos

c NEW HAVEN, CONN. 
Mįsį&gjonijoj darbai pra-‘ 

įėjo silpnai eĄV Išstos nriežas 
žĄmnių apleidžia šį 
yažhK>ja į kitas kolo- 

įasZ 5. Sis/ inifeų1 ^rnęstąs pla- 
’ italų. Pagal 

jpįėštžrpafūbtos škaitiinės pasi-

Žinoma !jiė yra papratę dirbti 
už mažas ąlgas, ir tokiu būdu ; 
jau pasidaro kitiems darbinio- ■ 
kams.sunku išreikalauti geros-! 
niųalgij. ' 

Pragyvenimas yra sunkus, 
mas buvo taip įsisiūbavęs, kadi nes viskas brangu, lokiuu bil

du yra darbininkams sunkus 
gvvenimas.

Lietuviai šioje koloni joj ga
na gražiai darbuojasi, rengia į- 
vairias pramogas, kaip tai: šo
kius,' margumynų vakarus ir 
krutamas vaizdelius.

Sausio 24 d. ivvko.šv. Kaži- 
miero parapijos susirinkimas, į 
kurį susirinko daug parapijo- 

' Susirinkimas buvo gana 
gyvas. Klebonas V. P. Kar- 
fcąu$kas išdavė atskaitą iš visų 
metų. Pasirodė, kad bazaras 
rengtas lapkričio mėnesį gryno 
pelno davė $1998. Parapijos 
skolos atmokėta $3,(M)0. Taigi 
dabar Skolos parapija dar turi 
mokėti $15,500.

Susilaukėm naujo vargoni
ninko

jįąu menuo laiko kaip į inū.'U 
įiatapiją’atvyLo A'. J. Baniulis. 

: naujas vargonininkas, kuris y. 
, ra'jaunas, darbštus- ir eiiergin 
■ gąs.? Nors dar tik t r u m pą 1 a i - 
ką .čia tegyveno, beėjau savo 
darbštumą parodė, išmokinda
mas, chorą naujų dainelių. Da
bar yra proga jaunimui jųisi- 
rašyti prie choro ir stoti prie 
■•veikimo dailėje; j

Rengiamas vakaras
Vasario 14 d. Moterų Sąjun

gos 33-čią kuopa rengia gražu 
vakarą, kur bus sulošta kome
dija “Kuprotas Oželis.” Bus 
dainų ir įvairių pamargininių. 

(-Reikia prininti, kad šiame loši- 
įnie dalyvaus visi šios kolonijos 
'gabiausi artistai. Taigi iškal- 
no visi ruoškitės ant šio vaka
ro.

Lenkų draugai
Taiisvamniai visada papratę 

laikraščiuose arba per prakal
bas šaukti, būk katalikai nori 
susidraugauti su lenkais, arba 
būti jųjų geri kaimynai. Bet 
mūsų kolonijoj grynas lakias 
jiarodo kaip vietos laisvieji su
sidraugavo su lenkais. Pradė
jo savo pramogas rengti lenką 
svetainėje. Žinoma, lenkai 
džiaugiasi, kad lietuviai pradė
jo pas juos loskos prašyti, nes 
mano, kad tas suves i artimes-

zacijų. Buvb suorganizuotačL. 
D. S. 56 kp., A. L. R. K. M. 
Sąjungos 45 kp., ir S. L. R. K. 
AĄ223 kp. .Buvo net lęalbania 
apie tvėrimą čia parapijos. Tą-’ 
syk čia lietuviij katalikų veiki ?

apylinkių kolonijų veikėjai ir 
korespondentai mus pavyz
džiu kitiems statė. Net lais
vamanių gazetos buvo pripaži- 
niisios, kad Hudšono koloniją 
“klerikalai” užkariavo, o pro-' 
gresyviškiems kalbėtojams esą 
durys uždarytos.

Vėliau, vienok, virto dalykai 
kitaip. Iš šios kolonijos išva
žiavo kelfetas - veiklių - asmenų:- 
Lietuvių skaičius apskritai su
mažėjo. Veikimak^idingob, ir. 
ikšiol neatsigauna.

Negalima pasakyti, kad dar
bai Čia eitų gerai, 
kuri šianie mieste 
dirba gerai. Net 
darbininkų. Iš 
dirbtuvių vienos po truputi dir
ba, o kitos stovi uždarytos.

Čia yra lietuvių kurie myli 
ginčytis. Jie yra progresyvu ai. 
Jie ginčijasi apie kelnes. Vie
ni sako, kad Pfūseikos raudo
nos kelnės esančios gražiausios, 
kiti tvirtina, kad ne; sako, kad 
“Sandaros”'dryžuotos kelnės 
grąžiausios. K

Keletas metų atgal čia buvo 
populerus So. Bostono Maikis. 
Dabai*. kai'Maikisupsiženijo sif

* e? tai apie jį niekas' nėno- 
nei užsiminti. Mat žmogus 
tejų laimių negali turėti.

Maikis buvo laimingas, kada 
čia jis turėjo būrelį garbintojų. 
Dabar Maikis laimingas su 
lenke, užtad neteko savo čio
nykščių garbintojų.

Darbininkas

Roberinėj, 
didžiausia, 
reikalauja 

mažesniųjų

ST. CLAIR, PA.
Sausio 17 d. š. m. mūs gerb. 

klebonas kuru -K. Klevinskas 
nudžiugino savo parapijomis ir 
sukėlė nepaprastų. ūpą tarpe 
žmonių užjausdamas streikuo
jančius angliakasius ir jų. da
bartinius vargus. Jis pareiškė 
bažnyčioj iš sakyklos, kad jei
gu randasi iš parapijonų tokių, 
kurie jau neturi ką valgyti tai 
tegul kreipasi prie jo ir užtik
rino kad nei vienas lietuvis ba
du nemirs, gelbės kiek galėda
mas, tik reikia visas spėkas 
sujungti į krūvą. Gerb. klebo
nas jau yra sušelpęs nekuriuos, 
ypač mažus vaikelius. Maty
damas menkai apsiavusius, jis 
duoda pinigų, kad nusipirktų 
geresnius avalus, už nekuriuos 
pavienius yra užmokėjęs į Susi
vienijimą. katrie patys negali 
užsimokėti. St. Clairiečiai la
bai džiaugiasi savo klebonu ir 
Julelėj pagarboj jį laiko. Juk 
ifitikrųjų didžiausios pagarbos 
yra Vertas, kad atjaučia da
bartinius angliakasių vargus.

^Krautuvininkai yra išdavę 
Valgių ant keietos tūkstančių 
diflerių ir toliau duoda. Jie ži- 
ufr, kad streiką pralaimėjus vi
siems gręžia pavojus. Antra, 
turi geras širdis ir vargdienė- 
llflg užjaučia ir padeda kovoje 
ūž tą patį duonos kąsnį.'kurį 
a ūgli ak ašy klų savininkai nori 
žymiai sumažinti.

TTTĮ"iilF "ifį

P-LĖ ANELĖ GELEŽINIUTĖ,
Sausio 28 d. pabaiga Williams Penn. High School, Philadelphia, 
Pa. Ji yra narė.šv. Andriejaus parapijos choro. Pagarsėjusi 
solistė soprano. Gabi lošėja ir uoli darbuotoja tarpe katalikų.

ni draugišk umu Taigi išsi
rodo, kad netik So. Boston ? 
laisvamanių “Keleivis" pada
rė uniją, su lenkais. Gal New 
1 lavono laisvamaniai ir pa<i-. . • t.mokino iš “Keleivio” bičių- choras rengė šokius i 
liuotis su lenkelis. Skirtumas 
tik t:is, kad pas ‘•Keleivi” lėlį- i 
kai atėjo ant bardo, o čia lietu
viai nuėjo pas lenkus burdavo- 
ti. Bet g.nių gide lietuvių, lais
vamanių inija su lenkais \eda 
pi'

rp tai jų išnaudojimas nemažas, 
'buri ilgai ir daug dirbti.

LDKS. 40 kp. turėjo šokius 
parapijos naudai. Gerai pasi
sekė. Sausio 30 d. merginų 

r-gi para-

• Kun. P. DaniTiųafe $10,00,-Mote
li] Sąjunga $o.0č, A. ir\*>m. 
Kaimeliai $2.00. Po $1.00: Kas- 

i puravičius M., Česnulevičius 
M., Karsokas L., Steponavi- 

įčiusll., Kašelynas J., Kaspa-j 
ravičjenė B., Svirskas P.. Aks
tinas A., Aučius J., Nadzeika 
K., Kupčiūnas S., Kasparavi
čienė S., Bugailiūtė O., Kaz
lauskiene B., Endrikienė, Liut- 

ikienė P., Overka J.. Blažinko- 
nienė P., smulkesniais $9.90, 

j viso $44.90.
i Lowell, Mass. parapijoje: ku 
inigas S. Kučas $2.00. Po $1.00: 
(Milius .Juozas, Paškauskas K., 
Paulauskas Vladas, Draučiu- 
nas.J., Vizgaitė AL. Norkūnie- 
nė M.. Miseviči('nė 1).. Grenda 

Į G.. Ųziedulionis A., smulkiais 
^4.02, viso $15.02.
y“ Manchester, N. H. Zaremba 
i Vaclovas ir Dirvyčia Veronika 
į po $5.00; į.k> $2.00: Jakaitis L., 
Masavičius J., Rantoškcvičius 
K., Šemežys L., Simontis K.. 
Giliem” O., Zubaitis J.; ]K> $L: 
Aleksandravičienė O., Plokštis 
AL. Gudelis B., Čaikauskas K., 
Taraška D., Taparauskas D.. 
Kikutis A.. Olkovikas V.. Ja
kaitis 1\, Jakaitis P. 50c., viso 
$33.50.

Visiems aukojusiems nuošir
džiai ačiū!

pijus naudai.
Vasarino 13 d. ln;s Šokiai Ala-

i ... . .rijūnų koh'gijai paremti. Ta1 
bus pa.'kutiniai prieš užgavė
nes šokiai.

unija su lenkai
?, to paties tikslo.

Pumpurėlis

M. S

LIETUVOS ŠV, KAZIMIERO
SESERŲ VIENUOLYNUI 
PAŽAISLYJE AUKOJO:
Se. Svstono, Mass. parapijo

je dar aukojo: “Lietuvos Duk-
niuko p. teru Draugija pi Dievo Moti- 

lietu- 'ims Globa” $10.00. šv. Jono 
su vi r

MONTELLO, MASS.
Išleistuvės ir sutiktuvės

Pereitą savaitę pas mus įvy
0 išleistuvės vaigou 

'čionai 
vinims tarnavo penkis su vi r- .Draugija $5.00.
Š1U11 metus ir buvo čia geibia-J Ncrwocd, Mass. parapijoje: 
m|s ir įpylimas, nes jis kaipo!N. N. $5.00, Jankevičienė JM. 
šmąaus būdo, žmogus ir alsi ;$3.00, Kudirkai V!'$2:00, KiTrie- 
(lavękniuzįkaipilnai Iq ųžsiląr- Į nū Ag. $L£>A- Uq1$1.()0: Mačie- 
navo. Bet jis dabar mus ap- :nė, Vaitkevičienė, Adomaitie- 
leido ir išvyko veikti i La\\ -! nė. Avižinis, Kudirka P.. Jen- 
įmce. Mass. pas gerb. kun. \ ir- kevičius. Smilgis J.. Balutienė 
mauski. i.M.. StaŠaitiene A]>.. Miezulie-

Kartu su išleistuvėmis ivvk<> nė 1<. SaMavirkas J. Kitu nu- 
p *■ • • *

ir sutiktuvės naujo vargoniuin-i ku $03.39; viso $115.64. 
ko p. Olšausko, žinomo dzim- 
dzihinkov Vakarėlis buvo sma
gus. Dalyvavo choristai, gerb. 
kun. Švagždis ir šiaip svečiu 
būrelis.

Pirmas naujojo vargoninin
ko pasirodymas buvo nedėlioj 
sausio 31 d. Mentei liečiu cho
ristu ir visos visuomenės džiau
gsmas didelio iš tokio gabaus 
ir gyvybės pilno vargoninin
ko. t lioristai užtraukė >11 imu 
ja energija, o kiti tilę džiūga
vo.

k
J.. Banio, kurs< 7

«*

M. j- 33
k-o

’lVz Į Į -..JI
i'.'A
W ■ < j1

l

Žvirblis

Ntvg Wtam m ir stoka inieta- 
tyres, dijĮK priešai pažangos.

,*A

G1BN.WILLIAM LASSITER
Jis buvo perdėtinis Suv. Vai 

rtijų karinių jėgų Panamos^
kanalo zonoj. Dabar jisjjaskir- 
tas į gen, Pershingo vietą pie 
tinėj Amerikoj vykdyti plebis
citą Takna-Arikos provincijo 
se. \7/

I

Kun. V. Dargis

5--*- 
jiŽ 
ii

8

Usi PAIN- 
EXPELLERIS »

— . Praveja Skausmus! »
įriAk”c ejcitaj taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odę ; pat t? vietą, iš kur 
paeina nesmagumai. 
Pa:n-Expeneris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą grisiomis.

35c ir 7Cc vaistinėse. Tėmykite, kad butu 
Inkaro vaizbaženįlis ant pakelio.

‘ F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts.

Brcoklyn, N. Y.

Jei nežinai, tai skubėk jį užsisakyti ir įsiti
kinsi, kad gražesnio ir įdomesnio savaitinio laik- , 
raščio Lietuvoje, kaip “Tėvynės Sargas,” nėra!

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

“Tėvynes Sargas” gina vyriausius lietuvių ka
talikų darbo žmonių idealus ir visa tai, kas miela jų 
širdžiai, kas artima ir brangu jų dvasiai, r

“Tėvynės Sargas” yra sargas ne tik savo tiky 
bos, tėvynės, valstybės, tautos ir jos nepriklauso- 
myloėf, 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
tojų draugas ir patarėjas, atsakydamas į įvairius pa
klausimus, duodamas prašomų patarimų, supažin
dindamas su žydų sukčiavimais, nurodydamas įvai
rių produktų bei prekių kainas, pranešdamas apie 
kurių nors dalykų pabrangimą ar atpigimą ir t. t.

“Tėvynės Sargas” talpina daug-straipsnių, ku 
riuose supažindina skaitytojus su žymiausiais Lietu- > 
vos ir pasaulio gyveninio atsitikimasį.

“Tėvynėj Sargas” aiškiai nupasakdjnpką vei
kia Lietuvos Seimininkas—-Seimas.

“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 
su tuo, ką rašo kiti mūsų laikraščiai. Taigi, skai
tydamas “Tėv. Sargą,” tuo pačiu skaitysi ir kitus 
laikraščius. *•

“Tėvynės Sargas” ypač rūpinasi duoti savo 
skaitytojams gražių, įdomių, o kartais ir juokingų, 
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.

“Tėvynės 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 įdomesnes žinios, kurios įvyksta per sa
vaitę.

“Tėvynės Sargas” iš visų mūsų laikraščių talpi 
na daugiausia korespondencijų ir žir: visų lietu-
vos kampų. Šiuo atžvilgiu jis yra t.

“Tėvynės Sargas” supažindina savo sfae 
su Klaipėdos krašto lietuvių darbais ir ypač kreipi- 
savo akį į lenkų okupuotosios Lietuvos mūšų brolių X 
vargus.

“Tėvynės Sargas” pastebi ir Anglijos bei Ame" 
ril <os 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 
mėnesinį nemokamą priedą “Šeimyną,” kuriame rū
pinasi įvairiausiais būdais šeimynas gerinti, stiprin
ti, tobulinti.

“Tėvynės Sargas” yra naudingas ir įdomus 
auklėtojams, mokytojams ir jaunuomenei. Jai, tai 
Lietuvos ateičiai, “Tėv. Sargas” leidžia mėnesinį ne
mokamą priedą “Jaunimą,” kuriame moko juos tin
kamai pasiruošti gygvenimui, būtent, susilaukti iš 
jos tinkamų įpėdinių, pavaduotojų ir naudingi? visais 
atžvilgiais darbininkų, kurie nepakeistų Amžinojo 
Dievo ant socialistiškojo ir žydiškojo Markso ar 
Trockio, dorovės—ant paleistuvystės, iškovotos ge-* 
rosniųjų sūnų krauju nepriklausomybės—ant žvan
gančių svetimųjų verguvės pančių ir 1.1.

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

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

“Tėvynės Sargas” talpina įvairių organizacijų 
žinotinus pranešimus,51 praneša skaitytojams apie išė
jusius naujus raštus, žodžiu, visuomet ir visur sten
giasi būti artimas, prieinamas. įdomus, naudingas ir 
draugiškas visiems savo skaitytojams.

Tad ar galima rasti geresnį laikraštį ūž “Tėv. 
Sargą?” Negalinta, nes tokio gero laikraščio, kaip 
“Tėv. Sargas,” Lietuvoje nėra. Skaityti jį gali JT 
privalo kiekvienas, nes jis ir pigumo atžvilgiu vi
siems prieinamas. Metams jis kainuoja tik 15 litų, 
pusei metų—8 lt., 3 mėn.—4 lt., atskiras numeris 30 
et. Užsieny dvigubai. O jei čia dar pasakysime, kad 
“Tėvynės Sargas” savo didumu nemažas ir kad jis 1 
kiekvienam metiniam savo skaitytojui duoda veltui 
reikalingiausią dalyką, be kurio šiais laikais Joks be
veik žmogus neapsieina, būtent, gražų, įdomų ir naa 
dingą kalendorių kitiems metams, tai tada visi su- 
prasite» kad “Tėvynė Sargą” iSsirašyti gali ir pri
valo kiekvienas lietuvis katalikas.

štai “Tėvynes Sargo” adresas pinigams ir raš
tams: Kaunas, Ožeškienės g-vė 3 Nr. “Tirylia 8aT- 
ffBS.
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BŪSTON'O DRAUGUI!
VALDYBy ADRESAI

šv. jono evTbl. PAŠELJ
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

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

250 Gold St,, So. Boston, Mas*. 
Prot. Raštininkas — J. Glineckis,

5 Thomas Pk.. Sonth Boston, Mass 
Fin. Raštininkas — M. Seikis,

40 Marine Road, So. Boston, Ma» 
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Man 
Tvarkdarys — T. Žafkis,

7 Winfield St, So. Boston, Mas* 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2 r: 
valandą po p*»*Ę. parapijos salėj, 40 
E. Seventh St, So. Boston, Edaas

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai 
pirmininkė — Teklė Ašmenskienė. 

lis G Strcet. So. Boston, Mass.
Tol. Soiilh Boston 4474-M. 

Viee-Pirtn. — Zofija Kėšienė,
5!» Gatės St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Raštifffnkė — Ona Siaurienė.
41.”. E. 7th St.. So. Boston. Mass. 
Telophone South Boston I4422-R.

Fin. Raštininkė— Brorttslava Ciunienė
29 Gould St.. W. Rokbnry. Mass. 

Iždininkė — Ona StanitrliHtė,
lt>5 \V. tith St.. So. Boston, Mass. 

Tvttrkdtirė — Ona Mizgirdienė,
]512 (’olnmhia ltd.. So. Boston. Mass. 

Visai- d r jos reikalais kreipkitės j pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
ant r;, utnminkt) kiekvieną menes' 
7 :.'k» vakaro, jtobažnytinėj svetainėj, 
l’iftli St.. So. Boęton, Mass-

P 
h ii 
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Pakštienė K., Bei notas I., Pau- 
lii-nė A„ Kiaunis P.j Gedrimas 
\ * A.jauskas P., ^ucelevičia 
M„ Stoškus 1.. Kitu aukų 
$11.72: viso $36.72. Išlaidi! už 
salę ir plakatus $12.50, atliko 
viso $24.22.

So. Bcston’o, Mass. parapijo
je dar: Kazerski- l'ovylas $10, 
Švagždu nė (>.. Amžinojo Rą
žančiam- Draugija. $5.(10. AŠ- 

‘inen.'kis A. $2.0(>. Po $1.00: 
Šleinienė M.. Mačiulaitis A'., 
Vizgirda sP.. Kališius V.. Ša
tas A.. Bakšicnė P.. Kisieliaus- 
kas <)., Jonmnlienė O.. Pal- 
dauskas A., Lukoševičienė P..

1 Ausukaitė M.. Leščinskienė K..
<>.. Baltuška A.. Meš-

kauskis .L. Lingys P.. Kala- 
knu.'kis A. Smulkiais $9.55, vi
so $4S,55.

Nashua. N. H. parapijoje:

I

NEWTON UPPER FALLS, 
MASS.

Kalbės kun. Urbonavičius
Ateinančią ]>ėtuy.čią vas. 5 <1.
>0 vai. Foresters salėj Įvyks

lietuviu pramoga. Pirmiau-1 dusas 
>ia programą išpildys vietos 
lietuviu mokyklėlės mokinė-. 
Programas bus Įvairus, 
daug link.-niu (klintį.

I’tekui kalhė- gerb. kun.
I 1 l»onax iėiu -iš So. Bo-b
Tai bus g tb. kati, i ilionavi- 
čiau- pirmutinė pa- mus pra
kalba.

I tekią planingą privalo >u 
tirittkli \ i.- i, be jokio išėmimo. 
\ i- i vielo- lietuviai. 'Tokio 
plikau- programų gal niekuo 
met iie.'iilaiik - i|e. I lieji mus \ i 
>i< iii' dvkai.

Sll

I

Rengėjai

EASTON PA.
iki laiku (lai bai ėia payerė 
M ašį tiša |iė>e < 11 rl»a 'i-ą Iii 
šilkihe.'e aud. kIiiie'i' dar- 

l' ipgi eina gerai. 'rečiau 
(kali>inilikai neorganizuoti.

II

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
D:.ujr tūkstiinčiv žmonių knsmet rrrir- 

l‘ l »!!<> šrtlėii 
:<iil imk. r’:i I 
’ "i:-1-. 1
b'jdtt.

T:. l.j'l
!• -1 ■ (gilini: 
•H-ll 'iins ’-i

\ nrf.d. -
'' po'1 :-
• ' 1 U1"’ 
i.<> ' : n n-i : .m.
Tikrai G?:.k 4

>i pusckiuiŲ. Viena pneunro 
Ijii.ii'K). Tni^i ’alt .

Gyil k ji ^ciiausui žinomu

yra Hill’s <'n-carn Biri- 
ai- \'i • ’i.'Tng -iiatnbdo 

*in - ■ i 2-1 \alnn<ia«.
.ii pra-•«!< ju< Vartok šal 

<> ti’- ik ■•( ’. t;ri[4». Niekai 
. bū<! >. Visose nptie-

Kaiaa 30c

CmHI>JUININE
Raudona DėžC

I ■

!<’

D. L. K. KEISTUČIO DB-JOf 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PFRMĮNINKĄS — V. Zalteckaa, 

IHC E. Broadvay, So. Boatotk Ma» 
vrCE-PTIlM. *- Povilą* Rūku,

98 C street So. Boston, M*m. 
ROT. RAST. — Antanas Macafn* 

. . j 480 E. Seventh St, 80. Boston.
BART. — Juozapas Vtakevlėioi 

900 E. Broadway, So. Boston, Ma» 
KASIERIUS — Andr. ZaHeekaa, 

011 E. Flfth St, So. Boaton, Ma» 
JIARUAT.KA—Kazimieras NIlkalMonte 

906 E. Broadvray, So- Boston, Mat* 
D. U K. Kelstoflo Drnnglja laiko aa 

mo mėnesinio* raslrtnklmna kas pina* 
tedėldlenj kiekvieno mtoeMo, po mm 
594 Wnshlngton St, Boston, Mana
I :3O v.nl. po plotų. Ateidami ant rosi 
Irtklmo atsiveskite ro tavim (faaglaii 
nujtj nariu prie rnnsų draugijos grt

su paveikslo .naj-tl.

f

ii h v? p 
o v ž
I

» ♦ 4

i
■ C.<
► 4 '< 
’ <' *<

►. f ’<

i
i JrI■

i •
[ •--
i

!

l

<
<

i

J •
*

# (..ssr ' 7 _ i

Tį
$

\ ■ t",
A**-*



X

i ? i -S

-r

laikrodėlį pasižiūri i

■»

Rengė jos

ĮMikten>po Glo-
DiiėvoĮ. rengė
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PUIKIAfNUSISEKĖ 

rietuvos

-■ akli balių saiisio 30 d, pa 
salėj ant 7-tos gatvės.

< Žmonių buvo tiek, kad per 
salę sunkti buvo prasimušti. 
Daugelis buvo labai puikio- 

•jaąis šalikomįs pasirėdę. Vž 
indomiausias šalikas buvo 

/ dovanos. Dovanas skyrė tam 
. tikra komisija, kurion inėjo 

adv. .T. Ciunvs, p. Strakaus- 
fcjenė, ir kiti sitprantantvs 

ilę asmenys. Pirmą dova 
rią. ga vo .. V.-.Xįnčausk i et i ė. 
antrą O. Alisevičiutė. trečią 
07Plotiem”, ketvirtą A. Gai- 
liūkas. Dovanas aukuoju 
geros Širdies visiems žinomas 

F- biznierius J. Dili s. Jis au- 
klidjb’f ik dovanas o ketvirtą 
aūkuopo dr-jos pirm. Zofi ja 
Kešienė.

Visiems aukuotojams ir 
i pasidarbavusiems d r-ja yra 

dėkinga.

Kokiuo teismu teisiate, tokiuo ir jūs būsite teisiami, ir kp- 
kiūo saiku seikėjote, tokiuo ir jums bus atseikėtai (Matas

Žiūrėdami nenmto, ^uprįiidą.
(Matas 13, 13) ” ’ w "

• • •' . ” A ” •' ''Z-'

Darbininko Kalendorius 1926 
metams jau įšėjo /

Tuoj bus išsiuntinėtas užsisakiusiems. Todėl labar šioj^ 
savaitėje visi siųskite užsakymus iTiąteūiančįą tovajię gausit^ 
po • gražų kaĮendorių. . į-

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

Kaina tik 25c., Galima siųsti pašto ženklais.

Užsakymus siųskite adresu:

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

M ' NK

TXlm : Kiek tu nori už tam 
revolverį? . '

Jackus (į šalį): Kaip man 
jį galima šaut kad jis kalba a- 
pie gišęftą?

Surinko ir sudėjo A. K. Tąu- 
ragis. • * •

■'>

ANT8ADBENTS. VASAHTO 2 D.. IfiCT

/Paieškai Jono Menkiaviėiaus iš Ai- 
riogalos kaimo, Žaslių parapijos. Girdė
jau kad manote parduot L savo ukj. J. 
Karalius, Žaslių paštas, Valkakiernis.

t. ni
J

b PIGIAI PARSIDUODA
s/ 8 šeimynų, 18 kambarių namas sn vi- 
5 Šals improvemenrais. skyrimu šildo- 
į mals pečiais, elektriku ir dideliu jar- 

ŠŽ dn, vienoj iš geriausių apielfnkių. prekė 
P" tik $12,500. A. IVAS. 361 \V. P.roa>l- 
p P^ay,. So. Boston, Mass.

Į kas turi $3,500.00
® Tas gali pasibudavoti 2-jų šeimynų 
■įįriįtąmą. City Pointe. žemė jau nupirkta, 
!'Ei. planai gatavi ir paveikslas yra oadary- 

tas, kuris parodo, kaip namas atrodys 
1 pabdUavots. MOrgičiai aprūpinti. I’asta- 

tymas ■ųtsieis Jį m's ant syk yra 
ę statomi keli nanv kas nori pri-

sidėt ir sykiu saitX <<'
■?. gul tuoj kreipias p “a;
h-brose.

,.u. .. JJ.?.!' .-■■B.? it ■JlfrTTg.llU.' .1,11,1*0 į >y-u -

Lietuvių Katalikų Veikėjų Domei!
“Darbininkui” reikalingi agentai. Prašome lietuviais ap- 

gyventų kolonijų katalikų veikėjų atsiliepti ir stoti į kataliku 
spaudos platintojų eiles prisidėdami prie palaikymo lietuvys
tės, doros principų ir Kristaus idealo. Mes katalikai jau įsi- 
leidome per giliai į letargijų apsnūdimą ir pamiršome kad tu
rime savo spaudų,. Nustojome agitavę, o priešam tik to ir rei
kia. Jie džiaugiasi ir ne vieną pagauna į savo bučį, Kokia gi 
mums nauda? O tai tokia, kad netenkam bažnyčiai ištikimą 
vaikų, tauta netenka rėmėju, spauda netenka skaitytojų ir su 
pagelba bedievystės žūstame Tautai ir Bažnyčiai.

Dabar dar laikas subrusti patapti “Darbininko”^nuolati
niais agentais, skleisti po namus katalikų dvasioj leidžiamą 
spaudą ir tuo atliksite neprastesnę misiją už tikrus misijonie- 
rius.

Į darbą broliai ir sesės lietuviai katalikai! Salin apatija!

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA

S

Surinko ir sudėjo 
iA.sK, TAURA GIS.

.'“JnoklM.iB tiži Juoksis nu ta
vim! ; rerklę, a verksi vienas.

' ŽYDAS IM LAŠINIAI
Vieną dieną jaunas žydelis į- 

ėjęs į valgyklą užkandžiui, pa- 
piatė du vyru valgančiu keptus 
lašįnius su kiaušiniais. Kvaps^ 
jus, kuris jį pasiekė, buvo sma
gus1 ir viliojanti!', gi tuodu vyru 
taip skaniai lašinitis Valgė kad 
jis pats jų jianbręjo. Atėjus 
valgyklos tariįui prie jo, jis pa
liepė atnešti’jam keptų lašinių 
su kiaušiniais. Tanias niaty-. 
dam’as-i&rif tai žydelis, iš nusi
stebėjimo atkartojo: “Keptų 
lašinių!”

Žydelis: Taip, Nu, o kas tam ? 
Ar daugiau neturi ?

^Tarnas:; Turiu, bet kad tu 
žydas.’ Ar užmiršai kad tau ne
valia lašinius.valgyti. Ar ne
bijai Dievo ? Juk Jis ant tavęs 
supyks!

Žydelis: Tąm pasauly yra 
tiek daug žydų; visur išsiskirs-

BAMBIZAS, TIKĖJIMAS IR 
GERI VAISIAI

Bammžas ' besirengdamas* j 
kelionę pasmfųį į ssavo'laikro- 
dėlj įį r^nda kad dai* tūri gaila 
lai 
ba i? iėt“ isĮkubina.

kinį pagauti, tad la- 
Pribuvęs 

stojai fr bilietą išsipirkęs nuei
na prie jfcjelžkelio, bet žiūri kad 
traukinis išėjęs.- įšsitraaikęs 

ir randa 
kad suh’g jo jis dar turi dvi 
ininutr laiko iki ,traukinio, gi 
čia jau traukinis nuėjęs.

“Ir aš pasitikėjau šiuomi 
laikrodėliu,” jis pusbalsiai išsi
tarė. šalia stovintis katalikas 
nugirdo ir sakė:

“Gerai, bet kas iš 16 kati ti
kėjimas be gero veikimo yrp. 
bergždžias?” <

— ••■t?'” • ■'.* ■ J»"1
kart vyras labai dejavo, Jt>et aut 
galo nutilo ir kada norėjo ja’irv 
duoti vaistus jis nei jokio bal- 
sojnūšdavė jr ųępriėųiė
bet gulėjo it negyvas. Tuomet 
pati pradėjo klykti. Pro na
mus pravažiuojantis riksmą iš
girdęs' j ėjo' į 'namus pasižiūrė
ti kas daręsi. Jam viskas iš
pasakotą/.’ Pažiūrėjęs į vaisiu 
lumkutę, jis “sakė.:

“Tai ne vyrą jūs turėjote 
kratyti bet vaistus lankutėje.*’

“Gali būt ir taip, bet tai gy
dytojo kaljĄnes jis nvums to ne- 
pasakė.

VYRAS IR MOTERIS
Vyras: Klausyk, bobuk, ai 

Dievas .sutvėrė pirma vyrą, o 
paskui moterį ?

Moteris: O tu kvailiau! Juk 
žinai kad moterį sutvėrė, pas
kui vyrą.

Vyras: Taip, taip, tiesa. Ti
po šiai dienai moteris bėga pas
kui vyrą.

p 
X 
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" flftL So. Šrato* 0828 I
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPABAVIOIŲB) 

425 Broadway, South Bostou 
Ofiao valandoj: 

nuo 9 iki 12:00 ryte tr nuo IAB 
iki 5 Ir nuo 0:00 iki 8 vaL rajcnra. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
ir neUėldieni-.its, taip-gi seredomls 
nuo 12 dieną uždarytas.

i

>^iusių kad Dievas bus taip už
imtas ieškodamas ir besirūpin
damas jais kad dėl manęs mažo 
žydelio jis neturės tam laiko ir 
neras manęs šiame kampely. 
Nu, atnešk tam lašinius!

Tanias atnešė lašinius su 
kiaušiniais ir žydelis užėdęs ir 
atsilyginęs išėjo. Išėjęs rado 
orą persimainiusi. Lietus su 
perkūnija ir žaibais pylėsi vi
su smarkumu. Vos jis koją 
buvo iškėlęs lauktin, kaip stai- 

trenkt* perkūnija su žaibais 
kad žydelis nusigandęs šoko 
atgal Į valgyklą. Tarnas pa
matęs ji išbalusį ir drebantį iš 
baimės, užkalusė kas atsitiko.

Žydelis: Ui, vai! Kas tam 
būt tikėjęs kad Dievas pakeltų 
toki didelį lermą už tokį mažą 
šmoteli lašinių!» *

GYDYTOJO KALTĖ r
(lydytojas apžiūrėjęs ūkinin

ką parašė rašteli kuriuomi vai
stinėje gauta nurodytų vaistų 
bonkutė. Parnešus namo žiūri 
kaimi-nka. lwul ant bonkutės 
parašas: ‘ * Pakratyk gerai,
pirm duosiant,” tad sakė ūki
ninko pačiai:

“Turime gerai pakratyti ta
vo vyrą pirm nei duosime vais
tus. Čia taip rašo ant bonku
tės.”

J'ad pasišaukusios ūkio ber
ną (nes juodvi pačios negalėjo 
— vyras buvo didelis.ir sun
kus). kuris paėmė jį už pažas
čių o juodvi abi po vieną koją 
ir kratė ir kratė ir kratė. Iš

MOTERIS IR VEIDRODIS
Magdė stovi prieš veidrodi ir 

veidus milteliais tepasi. Jonas 
pamatęs užklausia;

Jonas: Magde, kas pirma at
sirado ar moteris ar veidrodis?

Magdė: Ar tu nežinai kad 
moteris pirm veidrodžio?

Jonas: Taip ir man rodėsi. 
Tad nė nenuostabu. kad .jos ir 
šiandien stovi pirm veidrodžio.

GREITO SUSINĖSIMO 
BŪDAI

Mokytoja i vaiką mokykloje: 
Petrai, kurie yni greičiausi su 
sinešimo arba žinių paskelbimo 
būdai ?

Petras: Telefonas, telegra
mas. iadio ir moteris.

■

NEMOKAMOS PRAKALBOS APIE NAMŲ PUOŠIMA
ratyt. te- 

B. Ant- 
425 Broathvfiv. Tel. So. Boston 

(S.S.26^T.-I1

BIZNIS TAI BIZNIS
Taip'pasakė Petras Bartkevičius. Tu- 
rtk gerą tavorą ir piginu parduok už 

• kitus, o bizuis bus užtikrintas. Petras 
F. Bartkevičius yra žinomas kaipo ;;eras 
t biznierius ir vedėjas o gal ir - avinin 
E kas BOSTON SALES KOMPANIJOS. 
F kniĮ randasi po No. 678 No. Main St., 
p ModteJlo, Mass. . O kad turėti gerą ir 
^atsakant) tavorą, tai Bartkevičius ne- 
į- perka pas žydus, bet imu tavorą iš ang- 

firmą.

f PARSIDUODA PIGIAI
Į B Šeimynų, 5—G—6 kambariai, visi im 
v-provementa i ir šiluma, ant puikaus 
į kampo ir geroj apielinkėj, daug žemės. 
S.vieta dėl garadžių ir sodo; prekė $10.- 

500 ir lengvos išlygos, Imt yra vertas 
,500. A. IVAS. 361 \V. Broathvay, S. 

on, Mass.

’ARSIDUODA 6-ŠIU KARU 
U MŪRINIS GARADŽIUS 

hčlame City Pointo prie (’olumbia liti, 
lėta labai tinkama <lel krautuvės arba 

ršnpės. Reikalinga tik $2000. Mn- 
: Vincent B. Ambrose, 425 Broad 

ray. Tel. So. Boston 1607.

-ANT IŠRENDAVOJIMO
Y POINT’E 3 rnlmnl tarpe C—7
IS I St.. vadina 14 Burelll PI., pigi 
. Savininkas gyvena 1 Mrclicsterv.

Mt Vernon St. Tel. S. B. 1OM6-G.
K). V.—2—5)
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RENGIA LIETUVOS VYČIŲ 18-TA KUOPA
Cambridge, Mass.

Sausio 31-mą dieną, 
Vasario 6 ir 13 dd., 1926

Lietuvių Svetainėj
26 LINCOLN STREET • BRIGHTON, MASS.

SUBATVAĘARIAIS 7:30 VALANĘĄ

Gerbiamieji vietiniai ir apielinkės lietuviai. Nepra
leiskite šios pui kiausos progos, nes Cambrdge’io jaunimas 
rengia visą eilę linksmiausią šokią, kurie bus kas subatos 
vakarą iki Užgavėnių. Tad kviečiame visus atsilankyti, nes 
svetainė yra paimta viena iš geriausiu. O muzikantai ge
riausi, grieš visokius šokius.

ĮŽANGA nebrangi: vyrams 50c., moterims 35 c., su 
cbek-rooin’iu. . .

RABINAS, BAMBIZAS IR 
KUNIGAS

■Tul&s. kunigas turėjo įprotį 
kas rytą, pirm pusryčiuojant, 
eiti pasivaikščioti ir tyru oru 
pakvėpuoti. Vieną rytą išėjęs 
sutiko einant keliu rabiną ir 
bambizą ir Įdomiai diskusuo- 
jant. Prieš juodu bėgo bambi- 
zo šunytis.

Kunigas: Labas rytas, jud
viem !

Abu: Labas rytas, klebone!
Kunigas: Na ir apie ką judu 

tai}) užimančiai diskusuojate?
Rabinas: Nu, Klebone, mfi- 

du diskusuojame apie tani šu
nytį, kokį tikėjimą tas banibi- 
zo šunytis sau pasirinktų jei jis 
galėtų, ir negalime išspręsti.

Kunigas: Jei leistina man iš, 
8itarti aš pasakysiu savo nuo
monę.

Abu: Gerai klebone, sakyk.
Kunigas: Tas šunytis nega

lėtų pasirinkti žydų tikėjimą, 
nes jis nepergalėtų savo mėgi
ntą dėl kiaulienos, kas žydams 
uždrausta. Negalėtų jis pasi
rinkti nei katalikų tikėjimą, 
nes jis mėsą ėstų kiekvieną sa
vaitės dieną be jokio skirtumo 
gi katalikai penktadienį mėsos 
nevalgo. Tad kokis jam tikė 
jimas liko pasirinkti jei 
bambizo?

Bostone yra Professionąl 
School of Intęridr Dečorat- 
ing. Tos mokyklos vieta yra 
po mini. 420 Boylston St. Da - 
bar toji •mokykla rengia eilę 
nemokamu prakalbu apie na
mu puošimą įvairiose šalyse. 
Įvairiais amžiais.

J. Murray Quinby yra tos- 
mokyklos direktorius. Jis 
pirmiau buvo ryšyje su 
James I. AVingale & Son ir 
L. F. Perry Sons Co. Jis 
keliavo Europoj ir parsiga
beno originalius pienus dau
gelio Anglijos ir Italijos in- 
domių pienu. Jo kompani
ja reprodukuoja tuos namus 
pilnai, pradedant pamatu ir 
baigiant stogu.

: | TEL. So. Boston 0506—W.

| LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS i 
2251 Broadway, So. Boston { 
J (“Keleivio’* name) !
zOrrso Valandos: nuo 9 iki 12, n*s I 
ji ftf 6 ir nno 6 *30 ik! 9 Takam I 
g S e rėdo mis nuo » Iki 12 vai. dien* j 
5Subatomls nno 9 Iki 6 vak. NedS J 
^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti* i

Naujas Lietuvis Dentistas

DR. ST. t. GM.VARISKI
(GALTNATSKAS)

3 520 Broadway, S. Boston 
H Ofisas atdaras nno 9 vai. ryto iki 
§ 12 vaL Ir nuo 1 :3O vai. po pietij 
tiki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9

vai. vak. Šventą dieną pagal susl- 
______ Te). S, B<MteĮh2«ML

Peniai toji mokykla turė
jo 144 mokinius;
mokykla turės kur kits dau
giau mokiniu. Klesos vra 
taip sntvatkjtos, kad kiek
vienas mokinys bei 'mokinė 
gauna asmenišką mokytojo 
priežiūrą.

•Mokiniams klesoje yra žo
džiu aiškinama, o paskui 
automobiliais gabenama Į 
Quinby Model ILomės, į vi
sokias rakandų krautuves, 
muziejus ir rytinių kilimų 
krautuves.

{ Visuomenei supažindinti 
dabar toji Bostono Profe- 
šsional School of Interior 
Deeorating renga nemoka
mas paskaitas. I ‘rasidės pa- 
nedėlyje vasario 1 d. 3 vai. po 
jiietų ir vakare 8 vai. Tos 
paskaitos bus pakartotos kas 
panedėlį per vasario ir kovo 
mėnesius.

Tose paskaitose bus aiški
nama apie namų puošimų-^ 
apie rakandus, elektros Įtai
sas. kilimas ir tt.

P. Qiiinbv išaiškins, kaip 
išjuokus namų puošimo gali
ma uždarbiauti ir iš to pada- 
rvti sau amatą. Bus pagel- 
bima uždarbiauti besimoki
nant.

Adresas: 420 Bovlston St., 
Studid 511.—Skelb.-

šiemet ši

I IOM. Brockton 5112—W.
DANTISTAI

OR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

706 Main St., Mostelio, Mso.
(Kampas Broad Street)'

“t

t
JAKTARAS J. LANDŽIUS 

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gydo aštrias Ir kronfškas nžsLicai 
josiąs ligas vyry, motery Ir vaitai, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violetiufats spinduliais. kwarts 
žiburiu, thermo therepa, !r kitais 
elektro medfkališkais budais. Egza
minuoju kraują, Slapumą, Ir splau- 
dulus savo laboratorijoje. Nu traš
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofito valandoj 
nuo 9 ryte iki 9 Vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Bostou, Mim 

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

I

Residencijos TVIcphonas: U77U-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston (J779-W

S. BARUSEVIČIUS
LlHuvfSkas Grabortaa, balaamoto- 
>a, Beal Estais Ir Publfc Notaras.

258 W. Broadway 
South Boston. Manu,

RasidencIJa 838 Dorcncstcr An 
Dorcbester,

Kviečia visus RENGfiJATJ
.1 ■
v-į|L ■■

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičius
Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. 6th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W

ŽYDAS IR GIdEFTAS
Du žydu Jckus ir Jackus 

vien pramonę vedė. Tekūs į, 
puolė į girtybės Įprotį o pasek* 
mė to buvo kad pramonei nesi
sekė i r kuo tolyn tuo blogyn 
ėjo. Jackus prašė savo draūi 
go Tekaus kad riiestų girtnok- 
liavęs, bet veltui. Ant galo 
Įniršęs nusprendė Tekų nušauti 
jei tas dAr sykį girtas pareis. 
Už pusvąlandžio Ickus pareina 
“mulo^’ gerai jsikaušęs. Jac
kus pakišo jam revolverį po no- 
0b>l ta nurtSb Mįrntf, Tekus

PRINCAS L. WTNDISCH- 
GRAETZ, 

vadas angarų rojalistų parti
jos. Jis dabar suareštuotas, 
nes intartas padirbime trijų bi 
lijonų francūriškų frankų. Jis

_ e - * r. _ v* ,

JUOZAS M. VERVEČKA 
lietuytT’adV^katas 

PRAKTiKUOJA DVIEJUOSE!
_____  OFISUOSE

SOUTH BOSTON, MA8S.: 
414W. Broadvay

Tel. s. B. 0948
BROCKTON MASS.:
684 No. Mato Street

M. Brockton tRo
RESTDENCTJO8 TVL S. B. 3420-W

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

no* W. Brotdvray. 
VALANDOS: Nw»r. IMT*.
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