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* ’ ' ’ *) Arės — graikų dievus, kaip pusryniiečius Mrsaš. 
'« / ..**} vardą turėjo Augusta?, įnirs tapsįėlU'Ihnims 
hnperatm'mnu . . . ?;■

• čia AGvaikijoje'l Dąhws ir A^ripą (Ji in. prieš 
.Kristi}rsuinušoJSgyplo Kleopatra ir Aiįtąuijų J
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turi raprutl, Kad Jų 
ank« ir pasiiventimis dėl katali
kų itpandoe sustiprinimo bua ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmon&ns naudingesnis, 

> negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių . 
vadai, pirmiausia, gi kunigai* ta
ri skaityti tai savo didžiausiu už* 
daviniu.
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.Labai sena, bet vis. nauja, 
. Ta. brangi Švente, kurioje 
Atėj o''Kristus iš augštybiu

. Atnešęs tiek dangaus gerybių.

Jis gtili Štai prakarteje, 
Ten Juozapas ir Marija.
Štai vysto, glamonėja, .šildo

‘ ‘Tijj kurs kaltes pusautio dildo.
r- . ► ’

f, “ ‘ ■

' Ir vargšų piemenų būrys 
Atėjo gąrbit Tų, Kuris - 
Tvartejį gimt sau apsirinko, «z 
No-rs tetų tiek yra. aplinkui!

■ Jis Dievas ir sykiu žmogus. 
Juo augštas džiaugiasi, dangus, 

» Nors dar didžiulis žemės plotas 
Tamsiomis miglomis užklotas. . ■ k

t •

Bot. jau nelaisvės nebebus, . .
Užmigus žemė atsibus, ' 
Ir žmonės, prietarus pado j <?

■ ■ -Pažins jau savo Atpirkėją.

Su bruzk. pa varge! i žmogau 1. ' ' 
J i s gimė, kad- tau būt lengvi a ii, ' > 
Jau sunkenybes tavo mušta.

‘ Kės Kristus neša tavo naštą.

J is toks pavargęs kaip ii* tu. 
Jaro šalta, .trošku nekartu. 
Štai, vystyklais Jis suvaržytas. 
Ant šalto šieno, paguldytas..

A ors i r pašau! i s toks' a]jj akos, ■ • 
Bet Kūdikėlio linksmos akys, 
Nbs Jis,’ kaipo Dangaus Karalius.

’ - Suramins, žmones geros valios.

Criovanni'Papini. 
. Stainelė.

Jėzus gimė st'aiheloje...
Stainele tai ne .lengvutis ir nialėniiš- portikas, 

kurą krikščionys piešėjai pąštatė'Ddyyriu sūnui,/su-. 
sigėdinę vargingu ir purvinu urvu- kur gulėjo ją Diu- 

. vas.;. Tai "ūe gipso ėdžios, kuriąs, .šiandien Iki vaizd i-. 
na ?‘^(A(HiOJą^J’aatazįa — ėdžius 'švamsU višnu 
tvarkios, su -asilų ir jaučiu <Iievobdiiniiig.hui»•» okstn- 
že,^sų miiblais.tiesiančjais ant slogio’ save vėliavą ir’ 
su dvnmrgrųpėiu simetriškai snldanpuąią kausiių-p'*- 
Jerįnbsę ir }neinenų-~inidiiKse,<;h^aas Jc^riUgali

.novivinrių sapnas,' .Idahoną liuksas, valkų žais* 
h'd ialneistainelo kiu b-zii? gimė/' — '

ŠEŠTADIENiS* GRUODŽIO 22 D,, 1923

Visi' "Darbininko^» .-r spaustuves Dąfbinin
[kai linki visiems LDS. nariams, "Darbininko” skaitytojams, bendradar-

‘ t-—'— MB, -r. , ■ 4T ai- A*. >' A. A' ' ____ _ » ._*r

biams, platintojams ir rėmėjams linksmų linksmiausių Kalėdų.
f ’ .'tdlUlIttift..' ..******^ * * . . .JAKMMHbi.V . ■ "
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Staklelė tai galvi jų namai, kalėjimas .gyvulių, j 

to gurbelis neturi'nei stabų nei piliorių; jam neži
nomi mūsų tvartų patogumai; tai ne, grakščioji Kū
čių grintele,' Jis' turi tik keturias sienas, purviną , 
aslų,, ir d.okaukij stogų; ten tamsu; dvokia gal
vijų- kvapu; nieko ten nėra'švaraus, vien tik ėdžios 
kur prižiūrėtojas užmeta pašarą. ' .

/ ■

•. • ■ Pievų žoles — rasotoj .anksti rytelį, banguotos 
vėjaliui dvelkiant, saulėtoj, šlapios — tapo nuplau
tos.-, ‘Žolės lapai ilgi ir švelnūs, krito pradalgiu su ' 

■išskėstais žiedeliais baltais, niėlynais,- geltonais, rau
donais. Uiskas-snvyte, .sudžiūvo, ■■įg&5'o’jĮšhlyšku^x*-'.- 
šieno spalvų; ir jaučiai traukia vežimais mirusi pii-

. vasario vaisių. ■ :. 4 e
Ir štai žolėsir žiedaų . išdžiūvę, -bet vis dar krei

pia, dabar jau ėdžiose kad patenkinus alkį gyvulių 
— vergų,, kurie išlėto ten kiša savo "storas juodas lū- - 
pas ir žydinčią pieyą paverčia į trasas.

Tai tokia yra, tikrumoje, Stainelė kur Kristus 
atėjo pasaulin. * Purviniausia vietelė buvo pirmoji J 

-.buveine tos vienatinėm iš moters%i?musi'b's tyros'Esy- ■ 
bės/' Žmogaus sūnus, kuriam-buvo skirta būti p ra-. 
ųytu. gyvulių, žmonėmis vadinamų, pirmuoju.savo 

' lopšeliu ture jo. ėdžias kur gyvuliai gromuliuoja savo, 
dantimis stebėtinos gųožėsįadtisario žiedus. • . '. -

' Ir nebuvo tai koks prietiltis; argi žemė, nėra, tas 
begaliniai didis tvartas kur žmogus nurija ir virski - '- ’ 
na? Gražiausiųjų dalykų’,* tyriausiųjų, dieviškiau- 
siujų, pragariškoji 'alcliimija ar-gi nepaverčia į mėš
lus ’ . šiūkšliij, krūva, liiir gulama paskiau; ir tai čia •• 
žmonių žodžiais'tariant U gy^renimu džiaugiamasi/’ ’

Ir tokiame pasauly: skurdžioje lūšnelėje, kurios 
Šiukšlių ir pagrasinimai nebeįstengi a.pridengti, vie
ną naktį pasirodė Jėzus ginies ūš nesū-topios .merge
lės,- viennekaltybė ginkluotos. . ■

Jautis, ir Asilas. v

Pirmieji Jėzaus garbintojai buvo, galvijai; bet 
ne'žmonės. Žmonių tarpo Jus jieškojo nusižemiųu- 
šiųjų; tarp nusižeminusių, vaiki]; dar. labiąu ųusi- 
žeminę,* dar švelnesni, nei vaikai, naminiai gyvu-, 
lįiii Jį pasveikino. Nusižeminę ir atsidavę sutvėri
mai; .asilas ir jautis vis-gi yrių matę minias kniūp
sčiais prieš save J Jehovos tauta, .šventoji*'tautą Ja- 
] lovos išgelbėta iš Egypto vergijos, .kada Ai oze pa- • 
liko' ją tyruose kad pasikalbėjus su.Dievu, privertė 
Aaroną nulieti auksinę veršio stovyTą,

'Graikijoje, asilas biiVo ‘pašvęstas AresuU),Di- 
.orivzui', Apolonui Hiperhoiejieči ui. > .Išmintingesni. 
nei išminčiai, Ballaanm asilaitė savo žodžiais išgel
bėjo pranašą.. Oohns, Persų karalius, vertė garbin
ti asilą. Piltą žinyeioje. / '

Keletas'fnetij prieš Jvristaus gilu imą,. Okta- 
vas’5’/) pasileisdaniųs į jūras Aėtiiųn4"^--) mūšio . įš-. 

/vakarėse sutiko žmogų su savo asiĮuA Asilas vadl^ 
. įiosi Nikoli: Pergalėtojas.Po pergalės,’ žinyčioje jus 
tvtminčiiii, -imporittorius-liepę pastatyt bronzinę asu- 
Įy stovylą.'' . -• ■ "

Karaliai ir talitos garbinu ligi toj jautį/ Jr. asilą, 
'• Butini buvo šios žemeskarąluii jy tautus, gi Jezna. 
' gi nie visai no. tam kad. jmvęrilti jų1 kūiuįj'sles, 

' juonū baigsis Gyvulio (Jarhinįmasę Aarouo rilpnylfe 
Augumo pritapk į Juvuzalfo G j Juliai Jįužūms, hėC 
šiandien Botlėjau^ • gsA'Uįiąi^Ju šįtdo ■ Javo kvapu,. 

~ Kajįi prieš! paskutines 'Velyicasftięzus į^mg,s į ąnir*

t i es mi estu. J i š. jod ant asi U 
hnTą. praiičišas. atėjęs išganyn-visu zniomų, o/ne 
vien žydų, Jislnenukn’pš iš snvo. kelio dėl priešta’ 
ringų Jeritžalio hialų- bliovimo. ' ’ :

Piemenys,

- y Po gyvulių r—Jų sargai. Nėt jeigu angelas Iv 
nebūt apr.eiškę.š didžiojo .užgimimo^ jie vUtiek būt 
athėgŲ.prie Štai neles kad pamačius svętimšafe šil
an.U ' . -x B ‘

• Piemenys gyvena atsiskyrę, jie nepažysta toli- 
. niojo pasaulio J r jo linksmybių; ir mažiausi? įvykis

rr -jų kaiimnystėjeųuo^Yujudhia." Jie sergėjo šavo kar
• mėnes ilgąją žiemos naktelę .kai išvydo jie šviesų,
priblokšti angelo žodžiais/' ;

v ■ ‘ , . . . . • '■ «

• It. vos jieš pamatė stainelės prietamsoje jauną ir • 
graižlią. moterį tyliai besidžiaugiančią savo sūnumi. ; 
it- vosi jiedšvvdo vaikelį kurio .akytės tik prasivėrė, tą 
švelnųjį kūnelį, tą? burnelę .kuri dar nieko*, nevalgė, 
ir jų širdys, sutirpo. Užgimimas, naujo' Žmogdus ■ 
užgimimas. Vos-tik įkūnyta siela kuri ateina sykiu' 
su kitomis sielmniš Ijru-tėt, yra taip skandi pa?IapT 
lis kuri iššauktą nusižeminusiųjų gailesti. Ir šioms 
dangaus persergėtiems žmonėms, vos tik. gimęs vai
kelis kiirį. jie matė, nebuvo, panašus į kitus, bet Tm 

.kairio jų tauta skausmuose laukę jau tūkstantį melu.

Piemenėliai įteikė tą inažūmėlį kurį jič turėjo ir 
•kurs didėja meilėje teikiamas; baltos įiiomenų/dovu- 
’uos: pienas, sūris, vilna, 'aviniukas. Ir dar šian
dien mūsų kaįnuoso'kur baigia nykti senosios broly
bės. papročiai; vos marti pagimdo kaip susirenka 
prie Jos sese ryk. tarnai tęs’, *kaiujynų moterys. Kiok- 
yienu atneša savo dovanelę: keletą šviežiu kiaušinių. 

, imbonęlį dar neatšalūsio pieim. vos sustingusį sūri, 
.viščiuką (Gimdytojos viralub . Kai naują-esybė nlel-

* . 1 " ■ -

na pasaulin, .nauji verksmai'prasideda: tos dovanos .. 
rodos suramina motina. ■ ‘ ’• *• ... ■

Senovės piemenys bu.v<mmturtingi, tai ir imam-
• kino lietu rūtų; paprasti kai}) vaikai jie mėgo į juos - . 

veizėti. Jjly buvo kilę iš piemens Uro. išgelbėto kD 
■to pieniemsAlądianę’. Jų pirmieji karaliai Saulius ir . 
•Dovydas buvo, ir-gi galvijų ganytojai imieš tapdami 
tautų- piemenimis. Bet Betioja.us piemens nešėme iš

1 čia sau puikybės. Jų tarpe gimė beturtis, meilingai 
į JieŽiūnųo ir męiliųgai Jam teikė menkas brangeny
bes. Jie žinojo kml šis vaikelis gimęs bėlureių ir nų- 

-U^eminušiu savo Inednysteje ar Itaūilie^ papra^tūmii. 
i turėjo .tapti nusižeminusiųjų atpirkėju — šitų geros, 

valios žmonių, kuriems aniolas yra tarės: Kamvbe 
ant žėmbs.k J , u : ■ ’ . - •» -i

N<^inomas karulius. ’ valkata Ulisas niekur ne-* 
buvo taip .iškilmingai priimtus kaip Bumo jaus kiau- 

. Itninke. Kelį Ulisas grįžo įtakom į savo namus, kad 
, užganėdinus sgvd k(nštą.ir‘iižmtišus savo priešus. At-. 
/bnlui-gi,-Jęžits gimė-kad pasmerkus kerštą ir prlsą- 

; kiūs..atleldimą; 1 r štai dūlką Betlėjaus pietnmių gar- 
..binhuas pasmerkė ūžinįi’štni svetingų •pldorumą Ita;
kokkiaulininko. . /. . . . ' .

' • • •. . > -r. , * •
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Artinasi didinga Kristaus gimimo .diena -— Kalėdos, kada 

net 2000 metų giedamus. Tik ne visi giliau supranta tų hym- 
nj| mintį, o dar mažiau bus* tokių, kurie ja gyveniman vyki
na. .

* - ' - ■ ■... — .   ■' *

IŠ arti 600 milionų visų krikščionių yra -virš 320 milidnų 
"Menų kataliku, :išbarstytų visose pasaulio dalyse.. Daugiau
sia jų yra Europoje ir Amerikoje. Jų skaitlius nuolat auga 
Azijoje, Afrikoje,, Australijoje. ‘ ■

320 Ini^ionų,. Koks dydis skaitmuo! Vienok tai tik krikš
tyti katalikai, kurių milionai nieko bendro neturi su Kovojau- 
čia Kristaus’BažiyčlaJ- - 

~ • Letai eina pasaulio, krikščionėjimas, nes nelengva žmpiUĮį 
. giminei dvasinio tobulumo siekti. Jau veik 2000 metų, kai Ė- 
vangelija skelbiama, vienok tik orutihė pasaulio išvaizda teįga
vę krikščioniškumo žymių. Gi branduolis — pasaulio širdis — 
jr, šiandien didumoje dar tebera-stabmeldiškas pijktas, mede- 
■gbs, Nedvasiosklausąs^ >

. . ' 'r K

. Beveik visos religijos skelbia kokių-nors aukštesnių idėjų, 
žada žmonėms amžinąjį gyvenimą. Kuo tobulesnė religija, tuo 
tobulesnių pasekėjų ji reikalaują. Tobulesniųjų-gi pasauly ne
daug tesiranda. Tad ir. tobuliausioj! Kristaus Bažnyčia.—- ka
talikybe — lengviau ir daugiau gauha tikas vardo katalikų, 
negu katalikybės narsių kovotojų., Pirmieji ir skaitlingiausie- 
ji sudaro “miegančiąją bažnyčią, ” gi antrieji, galingesnės dva
sios, patenka Kovojančios Bažnyčioj tarpam

Betliejus! Štai, viso sutvė
rimo .Viešpats’ įti Karalius su
vystytas vystyklais ir paguldy
tas prakariė je! Pulkai angelų, 
dengdami sparnais savo vei
dus, priklaupę Jį garbina; var
gšai piemenėliai persigandę 
klausosi saldžios angelų gies
mės: ‘‘Garbe Devui aukštvbė-d* * * 
je ir ramybe ižbmėje gėros va
lios žmonėms,’*

,. Ką tai reiškia t -Tai reiškia,' 
“kad Šiandien jums gimė Iš-, 
ganytojas.” Amžiai praėjo 
kuomet pirmą kartą žmogus- 
sittvėrimas pakelė ranką prieš 
Sutvėrėją ir tapo išvarytas iš 
Rojaus.. TačiauDievuipagai
lo jo ir Jis pažadėjo atsiųsti 
Atpirkėją. Amžius žmonija, 
lauke Pažadėtojo ir belaukda
mi pradėjo užmiršti Dievo pri
žadą,’ įpuolė Į nedorybes ir pa
galiau “sėdėjo tamsybėje ir 
mirties uksinėje. .

Atėjo Kristus. “Tamsybėje 
sėdintiėji išvydo’ didžią šviesą,y 
o pridengtiems mirties Šešėliu 
garbingas spindėjimas užtekė
jo.” ' Kristus buvo Meilė, iš

.. «-

jus reiškia Meilė. -
ĮAi tūkstančiu metų ptabego 

nuo Kristaus nžfeinihno. Ta
čiau kiek šiandien pasauly to
ra meiles ? Nedaug. Ir kodėl 
pasauly tiek vargų,' ašarų, 'de
javimų ? Todėl, kad. žmones 
užmiršo Betliejų, užmiršo ką 
reiškia Betliejus, Šis amžius, 
pažangos, visais savo naujam 
išradimais, nenušluosto vienos 
ašaros. O amžiau pažangos,,; 
tu daug nesapnuotų dalykų iš- 
radai, bet vieno dalyko'tau sto
ka—'Meilės?-

Kalėdos—meilės šventė. Ka
lėdos skelbia, meilę; Meilę to
lau kaip Kristaus; Meilę, kuri 
savo gailestingai sparnais pri
dengia neturčius, našlaičius, 

----- — — * -

- Jfc*

JTHH fuįįnteii

 šeštadienis, (briedžio 22 d, 1028

meiles dėl mūsų ugimže, iš mei
les taip Save nusiiženiino, joą* 
tapo pavargėliu užgimdamas 
šaltoje- prastoje stainelėjėKris- 
tus atėjo suvienyt žmogų su 
Dievu, padaryti inus “dalinin
kais dieviškos prigimties,” bet 
taipgjj’suvienyt, sutaikyt žmo
gų su žmogumi.’ Atėjęs Išga
nytojas pasauly atrado vargus 
ir ašaras. ‘ ‘Našlės verkė, be
turčiai dejavo,. vargstantieji 
vaitojo, o pasaulis iš jų juokė
si. Laimė juokėsi iš nelaimes, 
ašaros keikė juokus, malonaus, 
pasigailinčio balėo, pasaulis 
nežinojo.”Kristus atėjo pačia- , r

nusidėjėlius; Meilę, kuri savo 
švelnia ranka nušluosto 'ašaras

*

'rytininybęj^vtonybęvatejo^su
vienyt žmoniją MEILĖS ry- 

■ šiais,.. -. Betliejus' skelbia Mei
lę ... Pažvelgk, į bažnyčioj pa. 
taisytą stainelę, į ramiai pagul
dytą Kūdikėlį ir klausk: “Ko- 
dhb geriausia Jėzau, išsižudė-

•-

v 
Meile kuri “visa nukenčia, vi
sa tiki, visa pakelia. ” ’ •’

švęsdami tą brangią šventę, 
prisiminkim, jog Kristus užgi
mė,- gyi^eno ir numirė iš meilės

ŽIEMA JAU Už OiJSU 18 ŠALTIS PRADĖM i
ĮVEIKTI KOŽNf VARGDIENĖLĮ,,, | Į

. Atvykęs iš Lietuvos Emigrantai, paakoja, 
kad sų .atmuštam iš Amerikos “čekiais” žmoiies 
lin* po keletą kartų važinėt į bankas iki kol ap
maino juos ant pinigų.. ■ .

Nevarginkit saviškių su. ‘ ‘ Čeki ais, ’ ’ bet siųs-, 
kit jiems grynus pinigus per visų užtikėtą Banką

THE BRIDGEVILLE TRUST MMPANT
, BRIDGEVILLE, PA
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Pagal šio kurso bus nusiųsti gryni pinigai, 
karp~? i a yra palymelą, o jūsų gimines gaus pa- . 
kvietinių ■— kur paimt pinigus. '

Apdo vario j ę saviškius ant Kalėdų, Įiepaliatb i 
kit šelpti juos ir toliams, ties Lietuvoje vargas. <. |

' . Siunčiant pinigus reik adresuoti. i
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sosto apsirinkai prakartėlį? 
Kodėl atėjai tokiame varge?” 
Atsakymas: MEILĖ. Betlie-

*■*'* ’.Vn—.'j .----- — ’

Pagal Amerikos Kooperatyvės Lygos leidinio 
prirengė UOSIS.

4

(Tęsinys)

Pirkinių Rekordai

JI

meile! Atminkime'’ką reiškia.
Betliejus—MEILĖ. *

Jonas Tarvydas,
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MIEGANČIOJIBAŽNYČIA. m

Šitos rūšies katalikai iš didelio apsileidimo ar neišmany
mo katalikybės idėjai -netarnauja. Jie yra šventadienio kata
likai, ir tai tik bažnyčioje. Į šventorių išėję jie jau išsižada 
katalikybės principų. Valstybės ir visuomenės gyvenime jie 
tankiai dedasi prie tų grupių, kurios veda- aitrių kovų prieš 
Bažnyčių, jos mokslų, jos pasaulėžvalgą.; jie remia antikata- 
likišką spaudą.. žodžiu, “miegančioji bažnyčia” yra ne tik 
katalikybę sunkinantis balastas, bet dar nesąmoninga (o kar
tais ir sąmoninga) Kovojančios Bažnyčios priešininkė. Tai čia 
it glūdi Visa paslaptis, kodėl skaitlingi katalikai taip mažai tu
ri kovotojų už gražiausius pasaulio idealus, pav. kad ir u| “ra
mybę žmonėms geros valios.”

dšitų miegančiųjų arba šiaudinių katalikų visur netrūksta. 
Ypač jų daug yra Frakcijoje, Pietų Amerikoj, Ispanijoje, Ita
lijoje ir kitur. Abelnai latiniškose šalyse yra daugiau šiaudi
niu,- negu kovojančiųkatalikų. Mat religinis tautų nupuoli
mas visuomet supuola su jų kultūriniu ir tautiniu menkėjimu, 
dekadėncija. Religijos silpnėjimas yra tautos Senatvės ženk
lai Cri latinų tautos ir yra daugiaųsia gyvenimo sūkurių ir pa- 
gundų pergyvenusios, gavusios gausių progų nusigyventi, pa- 
senėti. Religijos puolimą visuomet lydi dorinis, kultūrinis ir 
tautinis susmukimas. Netekimas gilesnių religinių idėjų, reli
ginių praktikų^ išmetimas iš kasdieninio ’gyvenuno yra tautos 
senatvės ii? sudSųbimo ženklas. ‘

. Mūšų tautote ir-gi jau yra arti trečdalio žmonių nuo Baž
nyčios nutolusiųĄ Tai jau graži užuomazgą tų mikrobui kurių 
nelaimingą veiksmą jaučia lietuviškoji giminę. Jei įovojan- 
čioji Bažnyčia bepadidiirtųsavo darbo našumo, tai mūsų ra* 
sė atsidurtų <Įar didesniame pavojuje negu,dabar. ' . J

■: (Tolįau ta: apie ĮCovojančią Bažnyčią) ^ .
j - \ ■ , ■ ’ *
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AMISEPTJKON—Sveikatos puteliui retkaUntų.kolniU -
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GYVASTIES ELISIUIūS—Stebuklingas valutas nuo ncumattotno, 
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Įima —’ tas geriausia tai dalyti kas trys mėnesiai. 

Apskaitymą turi daryti — krautuvės vedėjas sky
rium ir kontrolės komisija vėl skyrium.’ Tasai dvejo
pas apskaitymas yra naudingas tuo, kad geriau pa
sitikrins visos . apyskaitos. Suvedant' inventorių 
ffctoek’ą), • reikia rokuoti-pndiimnr-o-ne-pardavime:- 
kąinomis. J eigų rinkos kainos tuo laiku nupuolė, tai 
veikia jas atatinkamai numušti ir ant apskaitomųjų 
prekių. Reikią labai’ daboti, kad kai-kurios prekės 
nebūtii peraugėtai paskaitytos.... Taip-pat nepatarti
na apsliaitant statyti augėlesnes kainas, jeigu tuo; 
lailiu rinkes kainos pakilo. Tai parodytų pelną ant 
popieros, bet dar ne tikrenybėje. Nesveika ir iuA. 

saugu skaitliuoti prekes augščiau, negu už jas buvo 
mokėta. . Inventorių imant visada reikią atrokuoti 
šiek tiek ant prekių nubirę j imo, nudlžįūvimo ir 1.1. 
Nuo rakandų (fornišių) reikia atrokuoti bent 10 (me
tinių) nuošimčių Nuo automobilių reikia numušti 
nuo 20 iki -10 (metinių) nuošimčių. •

Knygvedyhos Metodai.
Begalo svarbu yra krautuvei, kad jos knygos bū

tų tinkamai vedamos. Dabartinėse sąlygose konku
rencija iš pusės kapitalistinių biznių yra taip didelė, 
o taip-pat galimybės visokių nuostolių nuo prekių- 
gadinimo ir nykimo — yra taip žymios,, kad. kiek
viena krautuvė būtinai turi vesti apyskaitas kuog;e- 
riausiai. J eigu km i to.nedaro ir betgi’šiaip taip dar 
varosi — tai tik kaž kokiuo laimingu nuotikiu-.

Kaip tinkamiausia vesti kooperatyvės krautuvės 
knygas — taip kad kiekvienas net ir.mažmožis būtų 
sukontroliuotas — nurodymų galima gauti iš Koopo- 
•ratyvės Amerikos Sąjungos (167 V'.12-th St., Nefcw 
York City). , . ‘

Ar šiokiu, ak .tokia luiygvedybos metodą bus į- 
.vesta, svarbu yra, kad įmokejimų ir išmokėjimų 
apyskaitos būtų veliamos pagal departmentų (sky
rių). Netik tuvi būti skyrium apskaitomi žymesnie
ji prekių <lepartmentai?bet dar ir-pačiuose tuose de-

■ parlmeiituose ineigos ir išlaidos turi.būti smulkiai 
paskirst omus. Pavyzdžiui.. jeigu .krautuvėje yra ke- 
li departmentai,' kaip antai hučernė, grocemėi ga
lanterija (d iv goods). ir t. Lf kiekvienas departmen- 
tąs turi tureli savo- atskirą apyskaitą, kur turi bū* 
ti užrašoma to deparimento prekią pirkimai, parda
vimai,' nunykimai ir t. ti Apyskaitose-negalima, pa
dengi i vieno <1 epąrtmento-. nuostolių luto ■departaen- 
lo pėlmtisy •Jeigu koks deparinientas neįšsivėi’šią(ne- 
apsimeką — tuojau reikią mažintilbdepartmento iš
laidas. finansinis raportas kaip tik ir turi parodyti

■ nariams, ' kur ir kokx nuosjt olis • ar pelnas Imvo pada
ryta^ -Lai paskui patys nariai sprendžia,, kokį, de- 
partnumtą plėtoti, o kokį.. sumivĮtbtĮ ar visai uždą- 

‘lyti; ‘ '■ :;'ri- .J - ■:
Nariai Įtiekviepų. laiku turi tūtytl gatimybes'su

žinoti ii- patikrinti, kur.jya spragai nešanti huosio- 
-Ip kiek’ 'yra kokiump dępartmonto išbridų, jailygii- 
mus su bizniu, ir^oltia apyvarta5 palyginus su įves- 
•tlinln į tą departmentą kapitalu.' Leisti riskų'per. 
pi i sius — tai. reikštų užkrauti ant draugi jok perdaug 
sunkią naštą. Daugelis draiigijų, net ir su didele-; 

%1-r.s apyvartom^ ne <iel kitas priežirities,.kiųp? 
tik ild nelinkimm vedimo krautuves knygų ir ąpy,\ 
skalių. Drivalu tnip-pat?Mrimiūti,d kad negalima 
skaityti pelno jmgpl pirkimo kubus, neigi iškasėtų. 
suĮig pardųvinio Įminus. Biįtibiu imkiriapskaitytL 
vieną ir kitą: pelnątiv'išimšrius.

į (Bus taįkttt)

darbininkus, pirma paritinęs apie tai ir gavęs pri
tarimo Direktorių Taryboj Taryba gali visada pa
statyti savo; veto (pasiprie^fe

'Visi skundai dėl krautuvės nedateklių -J ar tai 
paeinantieji iš pusės) narių, ar tai iš puses krautu
vės '''SriSntų turTetti per' raūkaš Tri'a'Ūfūvėš vė-‘ 
dėjo — Direktorių Tarybai. Tėčiam svarbiame rei
kale nariai, arba darbininkai, galijpąduoti skundą 
rastu ir. tiesiai direktoriams.

Krautuvės Vedėjas perka krautuvei visas pre
kes. Kada tik galima prekės turi būti perkamos iš 
kooperalyvio urminio sandėlio, iš.ūkio kooperatyvų, 
arba iš kooperatyvės gamybos įstaigų. Taryba ir 
Kontrolės Komisija, gali vedėjui duoti patarimų, bet 
neprivalo kišties į smulkmenas dėl prekių pirkinio ir 
pardavimo . ’ -k. ■

Pasitaręs su Kontrolės Komisija krautuvės ve
dėjas nustato visoms prekėms parduodamąsias kai
nas. Kaip tas kainas nustatyti, laikanties Ročdelio 
metodos, yra nurodyta knygoje “Kooperatyve al- 
skaitomybė ir la’autuvės rekordai. ”x‘) .

Jisai 'turi reikalauti ir prižiūrėti, kad krautu
vės darbininkai, imdami sau iš krautuvės prekes, 
niekuomet neimtų patys, bet pirktų iš kito darbinm- 

- ko. Jisai .turi rūpinties,'. kad prekių kuotua&iausiū 
l įvesti nariLinis.sunuine-į^ų^ nunyktų ir kad nenupultų jų vertė.

Jisai turi veikti išvien su Švietimo Komisijomis 
ir padėti joms jų darbuose. •

Savaitiniams Direkjprių Tarybos posėdžiams ji
sai turi‘pristatyti rašytą raportą apie biznio stovį. 

Algos', Valandos, Unijos.
Kratuvės vedėjas turi gauti tinkamą algą. Al- 

gos gali būti ir peraukštos, bet dažniausiai jos esti 
per žemos-. Skirti komisijinius nuošimčius arba bo- 
liusus nepatartina. . • “ . .

Darbininkai turi būti rągmt$m prigulėti prie 
savo unijų. Kur jų nėra, lai siismrganizųojm Ko- 
bperatyvėje krautuvėje darbo valandos., -algos vr ki
tos sąlygos turi būti jei negeresnės, tai bent tokios 
pat .kaip kapitalistinių biznių- darbininkų,' 

Knygvedis(ė).
Krautiivei. išaugus. "patartina įiu^saųidyti 

knygvedę.: Patyrimas parodė,, kad krautuves vedė
jas negali būti sykiu ir knygų vedėju, nors kai-kti- 
rios krautuves ir laikosi tos praktilios. Dviejų .vie
tų laikymas yra klaida. Perdaug atsakomybės už
dedama ant vietio žmogaus pečių.. . , ”

. .. Knygų Peržiūrėtojai.
Didėsųęs.- draugi jos privalo kada nekada nusu 

samdyti viešą būlialterį ( pitbliemvcountant). ■ J am 
į pagalbą turi^toti kontroieš kahvisi ja įjššmtp jau ki
ti tain fyčimpasktrti'khygų peržiūrrd‘-ojiu..Knygijpik’- 
žiūivlojų priederme yra-— begalosvari!ir nelengva, 
užtat tik prišimmiahbiiis .galimą į šią vietą rinkli.- 
Apyskaitos rtui'i būti .suvedamos kas trys nięnesvau 
arbų bęnt kas pusmetis/ Raportas.-su apyskaitomis 
turi- būtį išspausdintas' ir išsiuntinėtus kiekvienam 
nariui.. Dažnai ir iš pat’panmtų suvedant visas apy
skaitas-^ -Wx*ik negalimas dalk;tąstijraugijoins su
klupti,

c " D ‘ Inventorius. .
. Vis^ski’iuttuvesriurtąs (prekes'tr rakandai)’ tū

ri jniti apskaitoma bent du sykiu'į lūėtuš; jeigu ga<

“t'b-nperalhy At'cuuiuįng-.aiid* Kbnv keeorils’ -Dv 
rituoti iš ’l'he triupvrattve Lvugite oi’ Auiriiea/ Uit V?,

1 ga .
f-

Kad kas trys mėnesiai būtų galiiim sužinoti, kielę 
koks narys prekių išpirko, reikia būtinai įvesti tam 
tikrą sistemą, sulig kurios narių pirkiniai, nors ii 
mažiausi, būtų užrękorduojami. Amerikoje dažniau
siai esti vartojainĮ^slipsai”: vieną duoda nariui, ki
tą pasiima krautuvės vedėjas, gi trečias palaikoma? 
iždininkui, ar.kontrolės komisijai.

Kai-kurios krautuvės iveda dešimtifkines stain- 
pas,/kurias lipdo į nariams išduodamas tani tikras’ 
knygutes. - Kiekvienoii knygutei telpa štampui už 
$100.00. ", •„ ..

Labai gerai esti įsitaisyti gerą registerį; su j)rie- 
taista, kurs atmuša nariui slipsuką ir kopiją palaiko 
kratuvei.

Ketvirtas būdas — tai j 
luotas pasų knygutes (pass-lio’ok), į kurias krautu-, 
vės darbininkai užrašo pirkinius su neištrinamu pai
šeliu. Ant slipsuko, kurį išmuša registeris,’ kiekvie
ną syk, kada tik narys- perka, užrašoma to nario 
knygutės numerį.- Tie sli'psukai palaikomi, kas tris 
mėnesiai sumušami į krūvą ir palyginama su nario 
knygute.x y

Ar šiokią ar ldtokią sistemą kraūtuyė įves, rei
kia atsiminti ypatingai šiuos dalykus:

Turį būtį užregistruota kiekviena įneiga pini
gais. <

.Turi būti išduodama nariui šioks ar toks ■ ženk
las, pažymintis kiekvieną jo pirkimą,, kad vėliau 
galima būtų palyginti narių rekordus su krautuves 
rekordais. ., ’ .

Sistema turi būti įvesta lengva ir nebrangi.
Krautuvės Vedėjas. *

Geras krautuves vedėjasyra tas, kurs pažįsta 
irunyli kooperacijos idealą, kurs turi sugebėjimo ir 
patyrimo prekių pirkimo ir pardavime, kurs yra tei
singas ir kurs yra lipšnus ir mandagus su pirkėjais.

Jį samdo ir kontroliuoja Direktorių Taryba. Te- 
Čiau krautuves: vedėjas turi teisę apeliuoti į visatlną 
narių šmįrinkhną, jeįgų jo įsitikiilinm Tarybos ‘nu- 
tarimas yrąkkubotas ir netintanaš. •: .

Dar Apie Krautuvės Vedėjo Ypatybes.
d iširi turi užUrikyti kniutuveje ’tvariug' punktu* 

aĮumą, švarmną ir pardavėjų auslklausymą, -Bw- 
biaūsįa jisai, tuid Imti taktingas ir malonuj ūes 
icrautūtvės pasisekimas labai daug priklausys nūb ge
rų mantikių tulpe nąrių ir ūrautuvėsvdurbitiinkų/ - 

• Krautuves: vedėjus turi ‘būtį smnmiiūgas .žiiio- 
gus. Netik patsai turi turėti pakaiik^įai* inięįjąty* 
vos, bet turi padrąsintftą įmėįjatyvą įr kituose krąp^ 
tuvėsdarįurinktiosri ;;'.L r.
'į' Krautuvėje Visada turi vlespatmįM enitiri ja^ind 

d$asm * būriai ir visi pilkėjai tuvį matyti koopeva- 
tyvio biznio, tutp sukant skaistų veidą i'r taip-paf 
tęisįnąą, greitą ir malonųpatamarimą. - L

. Vedėjo Parei<o8x . -
/ Kufetuves vedėjas samdo ir paleidžiu kmutuves

I “X
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NAUJAS LĖKIMO APARATAS.

JURKŠAKVilkav.' apskr.) Šiam 
! kuime Stasys Klaparta' išgalvojo 
į naują lėkhųo aparatą be Inmdrtūi- 
nio motoro, .Esąs gana patogus, 
tlž tam tikrą atlyginimą jis savo 

j
>

l\ ■

>
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t
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išradimą interesantui išaiškintų. 
Minėtas pilietis yra sugalvojęs ir 
daugiau Įdomiu dalyku.

1 LAKIAI. Tai gal virtuntelis 
miestelis, kttr, kaip mums rašo, 
nesą nei vienos smukles ii* traktie
riaus, esanti viena vartotoji! ben
drove ir astuonios privarius krau
tuvėj, fkurios visos esančios lietu
vių. - . z

' “ ■ ” 1 . ...................e

’ Iš Nurinktųjų aului buvo su
rengta ir loterija, kuri davė ne
maža'pelno.

Rengiant koncertą daugiausia
■ ■, j

pasidarbavo ir pastangų padėjo : 
vietos progimnazijos .Direktorius 
p. Račkauskas; klebonas kun. Do- 
bnžinskas ir p. Tautvaišienč.

B KLAIPĖDOS KRAŠTO; |pirmųjų 2 numerių, taip*ir 31
* » f • ‘ >A l,

Nr. turinys pašvęstas grynai 
validnuiku bei valdišku tarnui- 

V * ' •» f

tojų ekondimniainš bei profesi
niams reikalams/, Už redakci
ją atsako Ida Alts. Spauda. .L 
W. Si ebort- Meninior llandlumt 

; *y,

A, (L KluipcdojH Eormatas Į 
laikraščio lapo -i lapai. .

P-LĖS BARAUSKAITĖS 
KONCERTAS.

UŽPALIAI. šiemet miestelis bu
vo ketinama išgrįsti, suvežta alt- 
menų, brt nieko nedaromą.

O f 
.J

« J *

r

^^mJT •
(Eltos pranešimai)

KLAIPĖDĄ, XI—2B. Valdf- 
ninkų sąjunga. Klaipėdos kraš
to valstybinių įstaigų valdinin
kai yra prieš tūlą taiką susibū
rę į valdininkų sąjungą — savo 
profesinę drganizaeiją.. Rug
sėjo 10 (L išleido pirmą Kr, sa-‘ 
Vo laikraščio - (mi^iešinio) — 
Naehriehton Blatt .der Beam- 
tenvorbanc lė'de Meniol gebiets. 
Savo pirmame numery valdi
ninkai apkalba sąjungos tikslą. 
Ten pat (pirmas numeris išėjo 
vien vokiečių kalba) jie ketina 
tolimesniam laikui' leisti -mene-

" ■» < 

slninfey dviem vietos kalbom— 
liet u vių ir vok iečių.

1 japkvi č io' 10 d. išėjo t o baik- 
raščiių.3 Nr., jau abiem, kaip 

' bmū)U)ažaileta kaTboiir. Be tm 
nuo šio menesi,o jau ne vien vak 
d i ninku sąjungos- organas, bet 
•valdininkų ir valdiškųjų Tar
nautojų Klaipėdos krašte ži

liuos.' Antroji .oųganizucija'į- 
L01 kurta visai nesenai, ir sudarė

Sąryšy stt Lenki jos Įiieziden- jž______ . * .

to atsilankymu. ŠveĄčiąiĮytįe ir • Vidaus Dėpartpniėntas;-pū^įį''- 
sus įdariusia su Jcųn. Tokafzevfe- iiešū? jog koirtprenci ją' lieniščijj^į. 
kiu kteespomįttirciją ’šveiičib- reikale bus laikyta Wa81mig^" 
nių džiakonaS : kun. ' Prtronįs tone ateinančių metų sausio 11- 
niistiija lnltb Švenčiamų ūžia* J;4 ’d. išdirbti praktiškų hildiį^;

. ^. koiiu ji* duod|v ąp'oHąęiją, Ry* kovai prieš suaugusių neinbks-
■’ • ■ ’ " ' 1 ■ K • ■ - - •---Ių Šuv. Valstijose. Bėndriįpe^' 

sūdžiųi bus dąikyti Aūdaiis De^ 
partanjęnto svetainėje, LS ir 
‘ ‘ F “ gatvėse.y' Nco Iiciije ap-"v 

Išvidinio Draugijtų Amerikos 
4Legionas, ’ bendra ‘Bedmterja"> 
.Moterių Kliūtų, ir Stiv. Vals
tijų Apšvietimo Biuras bendrai 
veikia šiame klausime ir su4- 
rinliimas "bus bendras.

Tikėta, jog vadovavimas šių 
organizacijų padarys.šitą kori- • 
ferenciją visų atstovai!jaučią,’- ’ 
ir jog’ keliai bus surasti paseltĄ* 
mhigūbto

' . * UuJ . • ' * -*«< > *■ « • .*■*•»•

Jo, ; ’ . ■ _ .
' J., ,^1įilig yęjjąųsio >il|ralęs eęn^' * 

^ianięiį^’aš.teAu’b lirtį <5,0(](),^y^ 
00(1 vyrų ir moterių,' kurie pa
tys prisipažįsta, jog negali nei 
■škmtvtj; nei'rašyti/ ’ Jeigu ga- .. 
Jinia'j^^ 

kinti skaitvliTk rašvfi/tiiomėli ***• 
įįf jų raktus^ *
: kuris atidargs ‘ jiems • žirnis ’ ‘ ' 
mokslo, dailės, imizikos, llte- 
rątm’os • ir t • dJ.ergfriąu prt- 
sirengs ušdnntingai .t dalyvautu y 

. jų atskirų, valstybių ■vąidžios^ r. /' 
jų vieto^gyvenim^jr Wto jęy y ~ 
. Tikėja, jog šita konferenęi- 
ją, kuri susidės iš keturių di- 
delnj nacioiialnv oTganizaeijiy • ■> 
irmiufel’o--jėgų,—ktūt OH.dnttūe- 
kilotos-'šiame judejimdi - pasieks .. • 
koopbratyyįl 'judėjimą, • ikūrįs^r- 
glritai prašalins' -nėniokslumąrfU 
i§ tautos.''/

Trtimpū 'laiku’ agendos provv . y 
gramas ir konferencijos ,]ūdej'i-r,t'' 
maš Ims visuomenei išsiųsti,

' * •

NELAIMĖS.

PAPILE (Šiaulių apskr.)*Lap
kričio meni 19 d, pik l).&Kbvėra, 
bevažiuodamas iš giminių Žalnie-

■ r

riškių miškų, tapo nežinomo pik
tadario ■ nukautas. Medžioklės i 
šautuvo šūvis pataikė galvon, Kal
tininkas nesusegtas.' Eina tardy- 
•mas.

. Pieš dvi savaites Vcntojey ties 
.Rudiškių malūnu, nuskendo mer
gina ir pakinkytas arklys, su ku
riuo važiavdJ •

/j / * :

v

■ •

IŠ OOPTOTdS LIETUVOS.

• (Eltos pranešimai)

man. /

MAŽEIKIAI.. Lapkričio m. 18’ 
d, Vart. B-vių Sąjmigos Salėjo 
vietos prteglaudo.s vaikų naiviai 
įvyko Valstybines Operos solistes 
pJeš Ęakanskaites koncertas.- v 

Publikos prisirinko beveik, pil
ną sale. ■. . ' .
. Prieš koncC-rtą, virtos mėgėjų, 
vflidvln buvo suvaidinta t veiks/ .1 + * 
komedija ? ŪJaiinikis.^

Po to seke koncertine dalis. P-lė 
Rakauskaite padainavo kelioliką 

klanui liet u vių, anglų ir italu kal
bomis, Nuo — pat Mažeikių' 

‘miesto įsikūrimo: gal tai buvo pir- 
..... - z jmąs

. hotoKUTnažefldečiams. išgirsti
. KIRKMELINĖ, Mar. apskr, tikrąjį dainos meną. Malonaus ir 

Sprogusios granatos užmuštas'22' be „alo važaus įspūdžio padarė 
’ metų vaikinas^ Vincas Štaniuky- visiems Šis koncertas. Trukšmilv 
’ nas, tarnavusis bernu pas viena - giaiisiomis ovacijomis lydėjo pub- 
vietos ūkininką. ’ • iika gerbiamąją dainininkę.

MONTVILA VOS dvaras, {Brr. 
žų-Pasv. apskr.). Stepas Lidrika, 
kumečio sūnus, 23 m., jojo iš Pa'- fe ‘
novėžio Lavenos upės palaukėj u- 
rp§ buvo apliejusi visą lanką, hris- 
damasai'ldys palaikėj d.iwJj.ę((lu- 

. buri), vanduo pagavo .ir prigirdė 
arteli ir vaikiną. Kitą dieną bu- 

' vo pastebėta- pi ūdur tuo jaut vande- 
- ny kepure,, pirkiniai ir arklys 
: Skenduolis buvo atrastas sekamą 

dieną.

i

. ’ \

>
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Gubernatoriaus Sančo Panzos Ida patai. ■

Iš teismo sales guboniatoi-ius Sąučo Pauža 
buvo nulydėtas į palocvų. Ten jis buvo pasitik; 

' tas iškilmingai. Kaip tik palo?lauš Slenkstį per- 
.^■ųg'ė, tai trenkė muzika. Keturi tarnai pasiti- 

. ko sti bliudu vandens rankoms-nusiplauti. ‘Po L 
. žanginui ceremonijų ir muzikai nutilus, Kauro 

Panza sėdo už stalo, kurs buvo apkrautas gau~ 
• siomis‘Dievo dovanomis. Po smakru vienas tar— 
‘nas jam parišo žiursteli teip, kaip mažam vai
kui, kad daroma. Šalo gubernatoriaus atsistojo 

. kažkoks žmogus su lazda. Jis vėliau pasirodei 
esąs daktaras. Vienas.tarnas >(ojo padavinėti 
valgius. Pirmiausia padavė vaisių. Vos spėjo 

, Sančo Pauža jų paragauti, kaip daktaras mos
telėjo, lazda. Tarnas tuoj atėmę nuo gubeimato- 
_riauš vaisius. Gubernatorius 1 ubai iš to nustebo. 
Daktaras tarė: -

* ii Pone gubernatoriau, Tamstos sveikatą vei
kia saugotu Taip yra daroma ant visit salų,- Aš 
esii daktaras ir garniu algą už gubernatoriaus 
sveikatos prižiūrėjimą. Aš liepiau atimti nuo 
tamstos vaisius, nes juose daug vandens. Sriu
ba perkarsta ir negali jos dabar srėbti.”

GTai aš imsiu aną kepsnį.-” tarė Sančo Pan-

> 

t

i

>

i

za.

“Ne, kepsnys.; netinka,” tarė daktaras, 
; “tamsta be to esi nutukęs, o šitas kepsnys dar 

labiau nutukin š. ”

“Na tai žiūrėk,” tarė gubernatorius, “kas 
' čia yra tokio, kas man nekenktų. ”

Aš .patariu, ”-t are daktaras, “nevalgyti nei 
; zuikienos, nei vištienos, nei žąsienos, nėi avie

nos, net kiaulienos,” '
• ėk(’) ką manai apie aną garuojantį bliūdą,” 

\ tarė gul)ertiatoidiis<Sančo,_ P inam rodos imt syęi- 
kas, gardus šiupinys.'' i ; ; . ■ į

. uNevalią,” tarė daktaras. • -
\ ■* giihėniatvinti-s išėjo iš kantryį>ės, atsisu
ko, .pasižiūrėjo į tariamą daktarą‘.ir paklauso, 

jis vadinas. Daktaras atsakė: .... • •
j .. 4 ’Aš. esu. daktaras Podro' lli^zio de Aguerd, 
•j kilęs,iš rrirtąefųrosj nmkiiiaits. OsunojĄ į į;

;ĄTąL JdftUšyk,” tarė gubernatorius, “tu 
daktare Peclro Uezio de Agtiėro- iš Tirtaęfliros, 
mokinęsis Osjinoj^eik šampa šiints velnių; *Tu 
šundaktaris, Jit i)Usgąlyis,; tirmąšmanęlis,. Dar 
kartą sakau po vMnių iš manb.akiiį, j Jei. ne, tai 
aš sn kėde unt kurios sėdžiu tau galvą sitdaužy- 
shb O jei būsiu ]>ašątikiaš atsakomybėn, tai pą- 
Mgiršm. gerą juulkrėš tnutpfęš;iiiumudmgą _šųų-: 
daktarį.” ;........ ’ . . ‘
. j Jau. daktaras rungėsi bėgtų kaip pakausty
tas, bet tuo tarpu lauke pasigirdo tnmjtb balsas, 

ihliego Inirjerąk-su laiški niinknmgiukšruh Chi- 
h ■ ' . v

... *

t»

i

* 1

■

s <,

SUČIUPTAS “PAUKŠTIS.”

‘ PANEVĖŽYS, XI—2(i,' (.Eltos 
Kov). Prieš trejetą menesių dim

fe - ■ - . . .

gnsį be .žinios su valstybine kasa, 
■Naujamiesčio girininkijos gudiiin-

* • pl

ką (bylią-Panevėžio ICrtminalinio i 
lAaiLtZSUl.-l--.-L A • Ai *___* ’

punHo^ntfMnlm^^
imti Ukmergės apskrity. Suimta 
dar keli asmenys, įtariami padir
bime jam dokumentų ir palengvi
nime-pasislėpti/ 1

(“Lietuva”

JAU IR RŪBAI AKIS LEN- 
b KAMSaADINAe

LtWMEWT Švenčionių, 

apskr. Penkiolikos mėtų mer
gaite Jule (losyte tš.Pašaiiiiiiės L 
sodžiaus viešėjo artimam nuo 
Linkmenų sodžiuje. Visų švep; 
tųjų dieną nuvyko bažnyčion 
ųpsiWkus-ya-^ 
liu . lietuviškom juostelėm. ap
vestu. • Tuoj ją apipuole polici
ja ir . ėmė reikalauti ,< lolųinxcinr 
tų. Ji dokumentų neturėjo, .taį 
nutempė . sargybos stovyklom 
Ten vyresnysis prĮharėp ny-

Mėnesininkas dabar pavadinta1 daugiau tokių rūbų nenešiok.
_ 4 , ' . » :j. * v> • ■ •■ f ’ •

‘ ‘Sąjungų žinios valdininkųJr

v»

Apie Sekmines panašiai vįėniii 
valdiškųjų tarnautojų Klaipė- mergaitei kasnykąrtštraiikę iš 
Męs krašte” ir eis taip pat -kas-kasų ir grąse nuvaryti Lukįš7 
'*10‘d. kiekvieno mėnesio. Kaipkin. • . .
- - - - - • -------------------•

VĖL SUĖMĖ MOKYTOJUS.

Varuonių valsčiuje Gervėčių 
parapijos suomėj (j lietuvių.mo
kytojus ir atvežu Vilniun; Čia 
apskrities stoųaštos valdinin
kai paklausinėjo ąpie “Ryto’’ 
reikalus ir 4 paleido' atgal va
žiuot i 2 dar laiko arešte, nes 
.surandą, kad jie neturi veikai-

* ' • 

lingu dokumentų- čia gyventi. 
Tur butbus išvaryti nepriklau- 
rsouion - -1J et nyom—Žmonės, ii;.< » - ’*‘ , ’ “ . ’ . 
vaikai be galo buvo sujudinti 
taiš FUčjnųuąis iy lųbiii .džiąu- 

tjtkti ąMai?
kytojų. Ą ” '

r

f

t.

dietis šitaip, prąkklbo: ; ■ < .) 1
“Astsodietis,-geras katalikas, turiu du $u- 

nu, kuriuodu augsiiis mokslus WUa. Ąs ęsunasy 
lis, • niauo pati mirus. Vienas mano' sūnus Įsi
mylėjo į gražią panelę irmori vesti. I^anęlė yra 
laimi gražų1 skąišti, '

■■-“Tai vis-gi‘, ko tii niiri mio manęs, ’’ paklau- 
gubei'iiatorius.- ;
“Ko aš noriu,” tarė sodietis, ‘.‘tai guberna

toriaus laiško, relmĮhėnduojaučio mane tos pa
nelės; tėvams.” . - . , . . .. ’

. “O ko dar nori ?” tarė guberuaipTiusČ
;“Aš noriu,” tarė sodietis, “kad gubernato

rius paskirtų mano sūnui 500 auksinų gyvenimo 
pradžiai.” . . ,

“Gal /Įar ; ko nori ?” paklausė ■ guhernato.- 
?‘ius. ’' ..... r;

‘.‘Ne, daugiau nieko nenoriu, tai yiskasf’ 
atsakė sodietis. . , ' • ■

Do to. gubernatorius 'atsistojo, pasiėmė kr
aut kurios sėdėjo, i i‘ tarė: . ■
“ Prisiekiu dangumi, kad' jei tu bestija, val

kata, begėdi, pusgalvi,- tuoj neišeisi, tai šita kė
dė aš tau tavo tuščią galvą suskaldysiu. Palai
dūne'tu, . mergos vaike, šitokiu laiku drįsai tu 
pas mane ateiti jr dargi su. kokiu reikalu. Lau
kan, beproti. Nei pusantros dienosaš /dar nėgu- 
bernatoriavau, o. tu jau nori šešių šimtu auksi- 
’l;/' '.'.ė ■ ... :

Užveizda davė sodiečiui, ^ženklą išeiti iš sa
lės. Sodietis nudavęs nusigandusį, kad kartais 
gubernatorius nesi vytų mušti, iies jis pataikę er-

- »h ’ ■

» .

^Niekuomet gubernatorius Sančo nebuvo taip 
l eipgi .liepė-pasveikinti poną Don Kisotą.į|ugęSt kaip dabar' Sodiečiui išūjus, iuėjo dak- 

rrųo tarpu iuėjo tarnas ir tarė: ’
“ Dabar laukia už durų sodietis su reikalais.

Jis nori pasikalbėti su gubernatoriumi.” ' 
“Labai keista, lųul šitokiu laiku ir tokioje 

vietoje >žiiioties lenda .pas niaiie siiTeikalais,” ta
rė guherimtorius.Šančo. “Arįneš gubernatoriai 
akmeniniai ar mūsų nervai geležiniai, kad tolaus 
dalykus galėtume pakęsti? šiuo kartu dar įsi* 
leisiu. Tegu tas žmogus ineiua/’

‘•‘ Jis yra prasčiokas, ” tarė tarnas,” ir jokio 
blogiLtš joniegali kiltW\ \ ’ /

“Jūsų nmlonybe neprivalo haimytis, kuo
met mos su Tamsta, ”rtarė užveizda. .. ..

’ - ' ■ - .*• 1

“Kadangi daktaras Rezmišvytas, ‘ tai ai\ne- 
galeč dabar- gauti pavalgyti,”' taiv gukoriiaJo- 
Tius.. ’ ; : A.‘ ■ J- U’

u x * Vakarienę turėsi giTą^ ’ atkakė,/ųžvmzda, 
'“Tada atvjilgysi ir už pietus.’’;, e//' b

ŪV^oda.Dievas, kad taip bfttm” tartiguy 
bernaiorim šaned. \ . > .-;T

• Tada įžetige sodietis/ kurs pagaį jšvnizddš 
; būvy tikras šelmis... Jis tarei, ■ e -r'

. “Kurts čiadabai*- iš jūsų yra gul)ornato-A 
rius?”j .■/■ ■’ . ■/ ; /‘ r

‘ ‘Kūris' k Ltas- gal i būti, kaip fąk kurs; 
sėdi;'’-tavė sekTetorius,- ■ . '' ■ \;/

% “NųšrtepMmi prii'š jūsųūnalhm'bę^rtarego^. 
dietis. ątsįklaupe ir prašo gubernatoriaus 'ran
kos pabučiuoti, Guberiiatortus atsisakė tą/išpil- 
■dytVmliepe stofišir pasakyti reikalą, ’^nrla y

■ - ?» - * 1

j bernatoriaus sekretorius perskaitė .adresą šitaip: 
| “Don Sančo Paužai, Baratorijos Salos Guberna

toriui
. s Tada gubernatorius- SanČo liepė sekretoriui 

•skaityti laišką._ Tasai štai ką perskaitė, y . ' .
“Tik ka. sužinojau, I)on Sartro Pa n za, kad 

tūli neprieteliai ketina iš"visa 'jeępi'pulti salą 
nakties metu. Todėl labai pravarti!, kad būtum 
budrus ir atsargus. Iš ištikimų šralgų to
liau sužinojau,, kad Į. tavo valdomą miestų įsmu
ko keturi persi vedę neprieteliai, kurie tykoja ta
rė užmušti ay nunuodyti. Saufjokis, bile ko ne- 
prdįileisk, šiuo kartu nieko nevalą,yk. Aš pa
siųsiu tau sustiprinimų. Pasitikiu, jog savo 
budrumu ir išmintimi atitolinsi neprietelius.

Tavo priefelius, Kntnigaikštis.^

Sančo Pauža nustebo šituo pranešimu. ' Ne
mažiau buvo nustebiuti ii? kiti. Pagalios atsi
suko gubernatoriui į užveizėtą ir tarė: -

“ Pirmas dalykas, tai.reikia daktarą Rėžio 
uždaryti kalėjimau.. Jei kas nori mane nugala
binti, tai labiausia tą nori padaryti tas šundak
taris. Jis nori man baisiausios mirties — norį 
badu numarinti.” . ‘

1 * *
“•Bet tamstai vis-gi nevertėtu tu valgiu vaL 

gyti,” tarė užveizėta, • . .
“ Nei mėsų,. nei sriubų aš nevalgysiu,/'’ tarė? 

Sančo, “imsiu tik vaisių, jų negalėjo tas bestiją 
užnuodinti.”

Pasišaukęs sekretorių Sančo sudiktavo ku
nigaikščiui laiškui Liepe parašyti, kad jo įsaky* 
mai griežtai pildomi, kad kunigaikštienė uėpa-Ujnail('iį;1į pakalbėti

ką.

> >
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PAGfetiBĖ į SAVO JTAGIJ& 
Jjšm-.-JfeM ■ ' -.-r—r
' kLietuAuųrtTTgląiidos. ^venę 
čionyse- vaikai iy/turtąs-pąiiįąia 
lenkų priegiaudon. Išvažiavus 
iš Švenčionių trims lietuviu 
veikėfaiųs kum Petroniai, p. p., 
Unįiilįui ir fetkid, ’ štčnčib'Miį ’ 
‘/„Rytas”- pavedė rnpĮfitis'^'By-' 

’ y Iii’?‘Wždaiš'^Wten<{ .

t,

• 1

sė

v

dę,

V Y

GRASIM.^'

Kai kurie. Vilniaitk Lietuvių 
veikėjai' garniu į^iTiiygi’ąsmi-- 
nnį ' IhišRand pagalios, ateina’ 
nęt įbiainus^jV* Adkalduja pini
gų, ■ ^Kitaip' ž&da^kųirti lenkų 
vyriausybei ir gabenti Kaunan,’/ 
VaildžMėapid dili ‘-pian^tadr 
kai kurie asmenys jau žinomi. 

; Valdžios žygių dar nematyti, 
' ’ '■j--U

PASVEIKINTOSVYS,.,:, 
iWL: '

■ Lietuvių tiraugijošnųo karo' 
nukentėjusienųs šelpti Centro 
Komitrtas. į nutarę pasveikinti 
lapkričio-25 jubiliejaus dieną J. 
M: Vilniaus Vyskupą Jurgį 

^Matulevičių ir įteikti nuo savo 
įstalgų pasveikinimo, adresus.-

' - ’i’Lt * -> — * - - W w M* ■■ =-

. c I‘ '•
. .. . r

iffl

mirštu jo pačiai Teresai pasiųsti dovanas ir laiš-

taras Rėžio. Gubernatorius Sančo visiems- esan- 
tiems šitaip .nusiskundė: . ’ »

.“Dabai? aš matau, kad gubernatoriai ir tei
sėjai turi liūt iš niisiūgio nulieti, kad galėtų ei
ti šitokias pareigas. 'Piliečiai paskendę savo as
meniniuose reikaluose,, nei Įdek neatsižvelgdami 
į valdininką kišasi bile luirioj valandoj, bite ku
riuo laiku ir bile kurioj vietoj. Joi-gl viršinin
kas nusųtinka išklausyti jų veikalų tada, kada 
jie kreipiasi, iada'tai jie keikia viršininkus, nie
kina valdžią, šaukia, kad šį.surėdymą reik iŠ 
šaknų griauti. (>,. tie piliečiai; jie turėtų atsiniiu- 
ti, jog ir įneš gubernatoriai esnnie žmonės, tuy 
vinie tuTėtrtdai/ho valandas ir atsilsiu valančias; 
tiirunit.dtioti savo prigmičiai to,, ko:ji reikaĮaii- 
ja,' turime pastiprinti savo kūną maistu, o šiaiv 
die ųš vargšas^ per įsildšimą čįavsaųčįd dakta
ro Rėžio alkstu tie-pietų.'' / • •

. /čVjsL salėj buvusieji, inisistėbejd jš &ančo’ 
kaI]Hiš.r: Pamate, kad giibeimatoruis. rimtėja vy. 
jo kalba pasiekia protą ir širdį.. Seniau Raneo 
Jdiiėjusiejlsitprato, kad augštas urėdas kaįkūrity 
žmonių pintines jėgas paakstIna ir pakelia; ly
giai, --kaip- aųgštos vietos’ kitus’ žmones sumaišo 
irsukvailina. ’... ?’/;\.xr.

J DaktaroTd'žio širdis sUminkstejo-ir jis pa
žadėjo gukiūmatoviūrgaušią. vakarienę. Jo ,eks-. 
epien(jją giibeniai5iriųs iš t(> nusidžiaugė 
kantriai laubė Vakm’hmės.•

- (Bus dąugįąli) -

ir 110:
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Sekanti t cDąrkinųiko^ ągenr 
tai. turi teisę .priimti, .“Darbi
ninkui” prenumeratas, 'garsi* 
niinus n'‘jię taip pat turi par
davimui ^Darbininko” pavie
nius numerius: '.

M. ABKAČINSKAS, 
1ST Atneš Štrėėt, Montello, Mtiss, 

. “AMERIKOS LIETUVIS”
15 Mlllbury Street, AVorcester, Mass. 

V. BALTUTIS
901 IV. 33- Stvėet, Cbicago, IlUnols 

H. FLAKOUICZ,
87 Grand S t, . Brooklyn, N. Y.

,T/BAILIUKAS
-The Lithuauian Stote, . Athol, Mass.

. V. .TAKAS, ’
711 Cambridge St, Cambrldge,. Mass.

■ T. P. I-CąiZANAUSKAS,
102 H Center St, Shentindoah, Pa. 

r. LUKŠIS ■
190 Vąn Ėuren St, Nebark, N. J. 

. < KL. KIŪRĄS,
235 E. Malu St./' Ainsterdmn, N. Y.

1 A. 3. NORKŪNAS ‘ .
• .» Lmvell, Mas&

. A, PATEMBERGAS,
S77 Gaminkime St; Cambtlclgėj Mass. 

•L. B. S ALIUKAS, ■ ..
84 įLBank Stę : . AVutorhury, Conn.

REV. S< STRUCKUS,
,68 Chosthut St : Plynioiitlr, Pa.

UliBSAS If SEKYS, .
101 Oak St, LuAvtence, Mass,

. -J. p. VASILIAUSKAS, ■
820 Btink. St, IVrttetbury, CenP.

,. .r. K A.! VENCIUS> ■. y -. '
70 ,Lamvnc&.. st. Lavtence, Mns& 

• ■ > i?' ross'i ■720 Šlaniey Štj ' NWMrltnIu, Coun.

Nedėldieniais galite “Darbi
ninką” gauti ir pas’ sekamus; 

" . K. ABIŠALA,
0238 Carilonl Avė.. . Dettolt, Mielu 
: • JONAS 0ERVOKAS, ' • '

: 63 Ūeaten Avė.,-- Norveood, Mass<
. KUN. L JAKAITIS,

41 Pmvklonre St,' IVbrcester,
J; KANTAUTAS, * ■ .

RT Fourth st; - Ansonia, Conn.
Z, MAKSVYTIS, ■

-■m iG-tb st;- Bvookiym n. iv 
? A. PATECKAS, . , .

491 Purk st,-. ' - Tiimmmr cmm..
i P„ STATKUS.

j^No/I&Sireou DttMidphla, 1W 
■' ■ •- ' V. TAMULION1S, .
8 t Temple st, ’ Mniių N. M;

s RĖV,V.>VILKWL'At>rtSi rt 
S|tpm:Iart Ą\ e. v męvętttinV

J I ' I ■ <■'■■■ —1«>

©@©©©€©©©©©©©©©©©©©©©©©©©3, Z

1 Plumbingy. Hegting and Gąs|” / 
| . Fitting i-
® Visi užsakymai išpildomi greitai ir g. » 
© prieinama. kaino. , - S
5k ■ ’ ’ * *įr \ *•
a .. . <-.?&Jrnmrdo,ty^freeta . ‘|’y. 
® ileėii)i(f Iloitac tini, 'Dor.chestef 
S Tel. Dor. 3304. Ues. Granite 26313*14 
QĮ . ©
'©©©@©©©©^©.©©^©©©©ffi©ffi$®®®*2 
ffiffi©©©©©©©©©®©©©©©©©®©®©®®® 
įCUHAS' 

1 AR. JALVOra ATSIIMTI GTMI- 
I£ . . XES Į AMERIKAI

2629 Lietuviai atvažiuos į via Sį 
. nicią-. ,

Leisk musų raštinei Kaune pa
gelbsti Jūsų giminėms išgauti pas-, 
■portuš ir vizas ir tinkamai juos 
prirengti jL kelionę.

Nereikta lankti -ilel vietos, tu
rintiems Cunard linijos laivakor
tes. Cunard laivas . Išplaukta ' iš 
Europos kaš keliat® dieną. Cunard 
laivakortės yra geros kelionei ant 
.•WITANIA, BEllEN’GAUlA Ir 
MAURI51Ė4NIA, greičiausia jūsų 
kelionė taip Lietuvos ir Amerikos.

Dėl smulkesnių. , Informacijų, 
toalonėldte susižinoti su musų ■ 

•nėję. ■ ♦ 
CUNARD LINE, 
126 Statė St, ; 
Boston, Mass. •

•*

* r

’► r

■* .

t-

)RAUGIJOS IR KUOPOį 
t TĖMYKIT.
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VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS

Ogų, justų praktiko? "attįiilki 
mūšų darią liūdimą tįūratąpčiil ■ - 
&nU$įįų. iįformičiją dęlėi ftiy 
dte‘ / \ ■. . '•: . u."';
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“LIETUVA”
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“LIETUVA”
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“LIETUVA"

LIETUVA”

8eiiMiei4», GmodMo 21 A mt
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JAU METAS UŽSISAKYTI 1&Ž4 METAMS

didžiausias ir pigiausias visuomenės ir politikos 
dienraštis * * ' •. •

£
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r. 1 * 
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nepartinis 8 puslapių dienraštis, ski
riamas Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo, jos stiprėjimo ir visuome
nės kultūrinio brendimo reikalams.

»
seka ir nagrinėja Lietuvos vidaus ir . 
užsienio, taip pat ir kitų valstybių 
politikų, ' ■

duoda, rimtų straipsnių iš visų gyve
nimo sričių. ■ .

deda daugiau na žinių iš Lietuvos, 
_Jš^visų--E^iiWį4šeMų Imlenijų ir-iš- - 

užsienių gyvenimo; ir telegramų iš
' viso pasaulio.

.Tik ‘'LIETUVOJE” dedama valdžios įsakymai, .pra-* '

' nešimai, kuriuos būtinai privalo ži- 
—21 rioti valdžios ir privatinės įstaigos ir

. visi piliečiai. Taip pat spausdina vi-^. 
sxį draugi jų ir organizacijų trumpus 
pranešimus.

' . * -
- ‘‘LIETUVA” spausdina apysakų, -feljetonų, eilė

raščių, ir t. f., skiria- savo skiltyse 
vietos muzikos ii-‘teatro reikalams.

prenumerata:, Lietuvoj metams kai
nuoja 36 litai, pusei metų — 18 li
tų, 3 mėn. — 9 litai, 1 mėn. — 3 , 
litai. Atskiro n-rio kaina 20 centų. 
Užsieny metams 72 litai, pusei m. 
—36 lt., 3 mėn. 18 litų.. (10 litų == 
1 dol.) '

prenumerata ir privatiniai skelbi
mai apmokama iš kalno. Tetito'ei
lutė •prieš tekstų 1 It. 60 centų, po 
teksto —- 80 centų ir tekste — 2 li
tu 40 centų. . , - ■
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“LIETUVOS"
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“LIETUVOS”
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“LIETUVA”

Atskiru pardavinėtoju domei. “Lie-' 
tuvą” galimą užsisakyti didesnį ėg-. 
zempliorių skaičių "ir pardavinėti: 
atskirais, n-riais, pasiliekant uždar
biui, susitarus, nuošimtį. Atskirų 
n-rių pardavinėtojai atsiskaito su 
Administracija kas du mėnesiai, 

labiausiai išsiplatinęs, dienraštis Lie
tuvoje ir užsieniuose; turi .daugiau-, ■ 
šia įvairiausių skelbimų.

<*•
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Laikraščiui užsakymus ir skelbimus draugė ?su ; 
pinigais siųskite šiuo adresu :•

KAUNAS, KANTO G-VŠ NE, 14, “LIETUVOS” 
ADMlSlSTEACIJAL

Prašome gerbiamuosius prenumeratorius; agentus 
iš anksto užsisakyti arba panaujinti užsaky
mus 1924 metams, kad neapsunkinus Administr. ir

■ kad tuoj po Naujųjų Metu be pertraukos gavus 
dienraštį.
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'Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis^

t

’Cnltt diJvCtt naujai puv.^'S't-l siftą; Stikliniai č> rervRnj.; -
pirštų njiąai ksH Imti, pluktai nupaĮtniotl. Je. 1.' ‘dai, iiva-Hi luHabUS veidus, 6| 
- jei jūsų ealva pihm’pl- ik; t-n - - Ui t«.; mų.ultai v_,l.Į. ’y ’

K,į Ukiąni uMHI in,(' p-tnauv-. upk jus j't.ii niyHnmjt 1 > a; ]<i‘:i. pas, •)'
į tanuos, padantl artų immMjii. nuota ui'kais, ;-l jų,- p ūk ute i a-yti m7'g.iha Y 

ir bar,lyti nw-i.irtai pkisfcm.u jo vi.;ų 1. iraliarj.. hauilulį.t * v

$ |i*5c. tai hoūką. v

-F<Aa. Iti<3HTĖR & COn. 104-114 So, 4tniSt.f.^rOQldim,. Nta-. Jf

r> verykni;
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’ Ui t k* tutpdrv i v.

■1 jųi‘ (v :iu"

j.. hauKd;A
• • . ,. ________ .

'•i■;?. r-na, •)

Irtai.,
pleiskanų nnrttanij. pvk‘Ul T'7taikyl:'tt juv litu u> V", ’i'lk Irųnii’in t-afib. ») ; 
kit pilvus oda Kiek vinių vil;-ir.-i p"? Irtai.. f ir .Jai-jrj.ui. ri.nil.i-s 1"
Baklhitts iuisiiintF nn.-> sl.r.vbelę bilc U r cv»yl;.« v> t-A.it j trumpa Wka f
ir pų. to. vtsl.,w l.a- reikia įtarui, tai jr-lOmVil-' Vui luti K.i'tr-, <<dų: su ' y
it. dauginu jųi luikuuku--.. r< ‘ j .įkhur..-au ’iupita’b■ biti! * v

LfUINIJA VBioa^y. - Nėv^i&tk.NYfcJ
■ TIESI _i B ir.........

KELIONE E B-.il

'‘.J ir . :
Laimingų Naujų Metų Linki 

’IC AMERICA LINE 
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Moteriškė nusidėjo, '
Acloino Jieva. *
Rojaus daržų palydėjo
Ramybei pievą. •

Jiedu puikiai ten gyveno, 
Laimingai, smagiai. 
Nerūpėjo ieškot peno, 
Nei dirbti .darbai.

Drabužių jiems nereikėjo, . 
It paukščiams dangaus.
Nei jie arė, nei jie sėjo 
Gerbūviui žmogaus. 

Pilnam ištekliuj jie buvo. 
Laimingi visai. . -
Nei jie verpė, nei jie siuvo,

. . _... .._N.eiaudė -tenaL—-——7-—-
Šalčio, karščio nekentėjo ;
Nei jokių ligų. . .
Sveiki, gražūs, vaikštinėjo 
Tarp medžių gėlių.

• • Paukščiai, žvėrys draug po rojų 
Terp žalių, miškų,

, '• Arai ant pečių. .
. Žmonių, .paukščiai nebijojo ,s 

Nedtaskė žiauriai. . '• 
' Rojuj baimės nežinojo.s ,
Visiems, ten gerai.

Dievas rojų- atrakino * ■ •
e Pirmiesiems tėvams
* Pilnų laimę pagžūnino 

Ramybės sūnums.
Buvo jie nenuodėmingi, 
Dievui nekalti ? •
Ir jų kūnai nemirtingi 
Lengvi ir balti. • .

Dievas suteikė liuosybę . ’ 
Ten jiems karaliau!. 
Idant dangiškų .linksmybę 

. Po tam užtarnaut. - -
Velnias laimę jų matydama ■ 
Ima pavydėt. . ■■;
Mąstė uodegą kraipydams 
Kas..reikia pradėt

Virtęs žalčiu įrungavo * 
I medį aukštai.
•Kaip Jieva tik atžingsniayo, 
Šnibždėjo slaptai:.

“Jei tu, Jieva, paragausi- 
( “Vaisių uždraustų,. -
“Tu gudrybes visas gausi • 
“Dangaus angelų •

■ “Kuomet obuolį nuskinsi 
“Atsivers šviesa.
“Gerą, blogų tu iwžnsi’ 
“Suprasi tiesa.

“Ir tu būsiJygi Dievui '
■ “.f Jį panaši. «

‘ * Tik pažvelgkie puiki J ieva 
“Kokia tu graži.’•’

J ievai protas .susipynė 
Nuo žalčio kalbos.. 
Mmė vaisių ir nuskynė

. ' Nuo medžio šakos, 
Po tam vyrui prikalbėjo 
Ir valgė abu.
Staiga blogą praregėjo, 
Kad žuvo juodu.

Abu sutūpė už krūmo, 
A.. Nes tapo.nuogi.

Dievą regi ten per dūmą
»■ ' Slėpėsi, darže.

“Kur jūs esat?’’ Dievas tarė, ,
‘ ‘Ar matot mane

•<:Kas ten judviems pasidarė,- ;
-“Kad dengiat, save?’.’ .

’ “ Esam nuogi/ ’.jie suriko.; 
“Viešpatie brangus, ’ :

. ; . ’• ‘ ‘Nusidtų om. Mus. sutiko
; V ‘‘Likimas sunkus,'’. ’

; ‘MM Y Viešpats p». tam tarę,
: u“Vei‘fipabatrdnsv;-. ' ;

-I r iš rojaus jųoS.iši'arę-
Ant Žemes juodos. ; ' ; ‘ •?'

: r- ■;■/Uftt;.'Adome, prakaituosi 
”, v;j“Mįsi išdarbų,.
7 .v--'= “Ką pasesk Ią.ir ;inauslr

z Patirsi vargų ■ 1; ; 
“ . J ieva,’ tu- gražiausia j,
“lAtgmula J aūsųių 1A ' v' 
“Tirpatifsi kodaugtausin 
“Pasmiiyj' statamų- ‘ T

.. . ATu žaltingi prakeiktasis-:- 
/ -/‘Neteksi savęs,

* Aięis jąnųa moteriškė - 
/ “Ir-neliks tavęs.” . l >
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Dievo žodžiai išsipildė
■ Šiandiena visi.
Jievos nuodėmę, išdildė , 
Mergelė šviest .

Štai Marija Sūnų gimdo. •
• Jievų surainins. •

. Gudriam žalčiui galva mindo 
Pragarų sutrins.

IL Nūdiena

-- --------- --- - - - ■ . - - ■ S

Pergyventos praeities valandos, su įų min
timis ir įroškimmš neprapuolė. Yra-jos kažkur 

• .ten .pasislėpusios, bet ne žuvusios. Nepalieka 
mus tos mintys, tie troškimai ir jausmai ant vi
sados, bet laikas nuo laiko atlanko mus ir tar
tum kalbėti kalba su mumis apie .šenai porgy^ 
venfus laikus. Tie praeities svečiai yra vieni 
gražūs, kiti biaurūs. Žiūri jie iš- senos ir nese
nos praeities į tuos jausmus ir mintis, kurie da
bar pas mus svečiudjasi. Jei mato, kad mus 
lanko’geri* jausmai ir mintys, tuomet ir iš pra^ 
eities atskrenda jiems, panašūs svečiai j. jei gi.pas 

praeities jiems į kompanijų atšliaužia tokios pat 
šmėklos. Štai praeities svečiai Kalėdų rytų.

• ■ - '

r

tįn'ybės liepsna taip ir gęsta, matau _ 
Vai kanTman žadėta tiek daug ? .7 
Ar gaila sapnų, .ar dangaus — nežinau, 
Svajojimų širdžiai, dangau, 
Neb’prhninld daugiau! . ..

Skausmai išgyventi, jausmų neh Airiu, 
Pasaulis •— vilinga diena. ’ •- ■
Daina išdainuota, — ar verkt negaliu ? ... 
Našlaitis mirties šypsena 
Pažins iš sapnų.

Dainos ir džiaiigsnuį neb^gailiu jau šiandie 
Ir ilgesį jų . . . — Ak skaudu gi, gana!. ’ 
Vien gaila sapnų, juk ir jiems jau sudie! 
Jaunystei paliko vienatvės malda.

“G~stygos-nebTWkifnTVSešufes dainoj : 
Gili užmarštis pasilieka slapčia.

Klausysiuos, piasnosiu prie jų, sutemoj 
Pavogsiu nors aidų ir sau nežinia.

Ir jums seses gėles, sudie amžinai, / 
Lankyt neb lankysiu daugiau...

Lankys -jus tik margi drugiai, 
Tik margi drugiai ... . •

1923—IX—15. ■ v
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Kalėdos!.. Jiaip gi gražiai jūs prasideda!!.. 
Eini.būdayo bažnyčion anksti, anksti rytą. 

Ir kuomet gi tas Kalėdų rytmetis nėra ' buvęs 
gražus. Grožis į sielų taip ir plaukia, jei ne .per 
akis/- tai per. ausis. G jei ir akis užmerksi ii* 
ausis nuo "šalčio bašliku apsiraišibsi, tai ir tai, 
džiaugsmas skverbiasi į sielų, ir linksmų^ jai. - 

? . Nevienodai Vra ICalėclų nąktiesr grožis kas
met. Štai šiemet jis. liejasi į sielą iš mirgančių 
smagiai Sietyno akučių. Sietynas ir jo kaimy
nų. milijonai erdvių glūdumose linksmai mirksi 
kits ldtam ir žiūri. į einančių į bažnyčių žmonių 
akis~ ir -lieja per jas džiaugsmų į jų sielas. -Ir 
debesys kažkur išsislapstę, kad nepertraukus 

I žmonių kalbos su žvaigždėmis.. Ir veda žvaigž
dės žmones prie naujai gimusio Atpirkėjo, o Žilie
nės klauso ir eina.

Aba vėl pernai ?.. Dangaus skliautas buvo 
•užmerkęs savo akutes-žvaigždutes, bet džiaugs
mas vistiek liejosi į sielų per ausis. Ir liejosi jis 
su vos-voš girdžiamu krentančio' sniego ošimu, 
girios šlamėjimu, sniego gurgždėjimu, vėjo dū
savimu . Ir rodėsi, kad. net arkliai žvengia 

. ir gaidžiai kukurikuo ja gražiau negu paprastai. 
Ir gamtos harmonija rado atbalsį sieloje,

■ ' Nu q anais metais, kuomet vėjas, staugė, h*- 
jo, ■ šalo ir šlapdraboj o ... Ir tas džiaugsmo nu
slopinti nepajėgė. Kūno pajautimai neprotes- 
gų. Ir buvo jie* paklusniais sielos tarnais. Ir 
tavo nei prieš šaltį,, nei prieš lietų, nei prieš snie- 
buvo žmogui ramti.

; 85

as 
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loję viešpatavo ramybė, o kūno tarsi visai heli- ■ 
ko. Buvo jis, bet toks lyg atbukęs, nejautrus;: 
nebijąs nepatogumų ir netrokštus smagumų. Jis 
buvo paklusnus sielos vergas, o ji jo “karalaitė. 
Taip buvo iš ryto.

Kitaip buvo .vakare. Dabar,jau ’tai‘sį.rsie?^^. 
•losjieblikp;tįk-'fieti^'kmiaą. Ir jis, j au nebe ver
gas, bet viešpats ir stato šimtus įvairių reikala
vimų ir tuoj protestuoja prieš visa, kas jam ne- 1 
patinka; tarytum keršija-už rytmetį, kuomet šie-. 
la ant joj o viešpatavo. Dabar j is nepakenčia jo
kių nesmagumų, neturi jam nieko trukti, visi • 
pajautimai turį būti pątenkinti. Duok jam val
gyt, čluęk^ert, ypač gert, gert, kad nutildįįus 
ir užmarinus sielų, kuri buvo kūno viespatėnš^’; 
ryto, kuri nedavė kūnui daryti, ką jis norėjo,, 
bet' traukė jį prie Dievo. Ir taip -besilinksmin
damas gyvena kūnas penkiais savo pajautimais. 
Pagalios ir jie vienas po kitam -atsisako tarnau
ti. Ir vėl. kaip ir iš ryto kūnas nieko nebejau
čia, tiktai jau dabar sykiu su juo yra ir siela ap
mirusi. . ' /

Ant rytojaus ir siela ir kūnas “šyenčia” šv. 
Stepono šventę savo pačių pagamintome piaga- 
ruke,

f

&

Riksmas ir triukšmas viešpatavo'Betlėjuj. 
Miestelis buvo pilnas prisigrūdęs Judo .giminės 
•žydų, -nes Romos ir sykiu pavergtosios Žydų Že> 
mes valdovas, Cezaras Augustas, buvo įsakęs vi
siems «ave- pavaldiniams užsjrašyti. Bedėjus 

buvo nuskirtas Judo giminei Visi fenai.susirin
kę žydai. rūpinosi kiekvienas savimi, žiūrėjo, kad 
tik jam pačiam būtų gera.' Ir taip jie laivo susi
rūpinę kiekvienas savo tikrais ir išsvajotais var
gais, kad nieko kito apart savęs, i v savomažyčių 
reikaluką nematė, negirdėjo iv nepaisė.- Visur 
tik save teinate. Ir išgirdė,p jie angelų giedant: 
ramybe žėi’nvje geros valios žmonoms. Ir nebu
vo jų-sielose .ramybės.. Angelų baisa išgirdo pie
menys, nes; nebuvo taip labai susb’ūphlę Savimi 

i Išgirdų. paklauso, nes kur kas. lengviau, y ta iš-
* T ■■ ■ ‘i i . - ■**' l ,

»kv •

i

girdus paklausyti, negu ■ išgirst L
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A . Pasibaigė' pirmoji Kalėdų dieim 
taias, / -žmonės.’jau- baigia liiiksmintis,

Jau va-
Lbiks-- 

’mhipsi jie .iš jyto Digvo, i v/Joju sutvertus gamtos 
; (Jžinūgsimūs. ' Tai huvų iš ryhū " Vėliau ūme 

bid^nintiH savo pačių įiagamintnis džiaUgsifuusK 
; Ahilgūv \gcAia, griežuu šb[<u . ♦ 7 \

Byte meta bcsidžiaugdanū sielos džiaugsmu 
jausto jaWv, kaip sieki skrenda vis aukščiauv 

'ankščiau įrrp debesiu terp želiūčių žviiigžd^Lu 
prie DievcĮ sq4uw prįv Jųjų, Jui&u t Tuomet &v-

• • • *v

i
' ; i

* * • » • k-

Trys žmonės stovi prie puikiausiai padary- 
mašiiios. Prie os jie turi gyventi ir dirbti. 

Vienam atrodo; kad tas ratelis netaip sukasi, 
kaip reiketip kitam vėl rodosi, kad kitas neina 
gerai, trečiaip d a r.kitas. Pirmasis steigiasi per- ' 
prasti, kodėl ratelis sukasi taip, o ne kitaip^ Mit
ri, ar mašina negerai padaryta, ar gal jis pats . 
klysta. Atsitraukęs toliau, bando ją visą apim
ti akim suprasti principus, sulyg kurių ji yra 
padaryta, ir pagalios pamato, kad ne mašinos 
dirbėjas, bet jis pats suklydo manydamas, kad : 
anas ratelis turėtų būti kitaip padarytas, Tąip- 
pat iv antrais tyrisėja, kas yra.-suklydęs: Jis, ar 
mašinos dirbėjas, bet nieko nesupranta;, žųioda- ’ 
anas tečiaus mašinos statytojo išmintį ir savo ne- ~ 
išmanymų, dirba tol i aus. - ...

Trečiasis daug negalvodamas ir tik savo iš
manymu .pasitikėdamas ilgai nelaukdamas grie
bia nepatinkant j jam ratų ir Lando jį savaip-pa
kreipti. Batas tečįau.nestoja, 
kų nutraukia arba užmuša..

_ Tai mašinai jnilygsta pasablH Alės visi ; 
prie jus .dirbame? -Dievas jų padarė.<*Tie, ku
rie elgiasi kaip t as t rečiasis, darbininkas, keikia 
Dmya, .kam J iš pasaiijį netikusiai sutvėręs, bot 
pertai teparodo tik sava siaura ;pr.ohi-iv blogų 
valui, ; Die.vo mašinos nesustabdo tik"paty&’ftm 
amkędi; J Dievas ji j mimudžią tik dėl jį hestab- . 
dn savu puikiai sutvarkytos *hnašini>s*^pasaulid. 
Bėžaisdanu su juo imišmintiugai; ■’jĮėlįabąltan* 
kiųtsusižeidžia .̂ • į.; - / - ‘"l ;

. Dįrhueji ir antrmjį y va tai tikim išmmtin* 
gi ii: gerbsr Dilius žmones. Jiems tat ahgelai Kris
tuigintus • giedpju; .Kamylie-yitlms -žmo
nėms. T\įs.ramybes pradžia ir sultims yra tai 
garbe DieVui aukštybėse: (t hm t n

tos
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'■‘Surankiojo STRIUKIS. v
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* K ,

_. Dirbtuves savininkas eidamas 
per pakavimo skyrių pamatė, kad 
vaikas atsisėdęs ant brangių daik
tų, kuriuos gali sugadinti ir sėdi.

- Kiek tu gauni mokėti j.sa- 
vaite ?’— Mausia savininkas vai
tu/., . '

—- Dešimts dolerių, atsake vai
kas. '

Savininkas išsiėmė dešimts do
lerių,, imdavo'Vaikui ir sako;

— Štai tavo užmokestis irlęo- 
■“greieiausia bėk iš čia, kad aš ta
vęs daugiau nehematyeiau, .Vai
kas, pasiėmęs pinigus padekavojo 
savininkui ir. išbėgo. Savininkas 
paskum“ priėjęs prie to skyriaus 
klerko, klausia;------------ 1---------- .■■

— Kaip ilgai tas vaikas čia dir
bo?

— Jis niekados čia nedirbo, —- 
atsakeklerka,—jis tik atnešė mali 
reikalingus daiktus iš kitos fir-

■ mos.

BU.I..M Į. ........ f II i

Vaikas, . kuris visa laiką bovi, 
nosį ant kiemo prie j gatves, bet 
užėjus lietui, vaikas susirinko sa
vo daiktelius ir bėga per kiemą, 
Motina pamačius jį, klausia:

• — Km dabar begi Juozuk?.

-r- .Fantra gala-stubes-, nes- čia 
lietus Uja, — atsake vaikas. .

Parmeris .pasikinkęs, porų ark
lių, išvažiavo miestan. Privažia
vęs arti miesto, pastebėjo iškabu 
ant kurios fyuvo-parašyta: . ^Nu
statyta, važiuoti 15 mailių į valan
dų.’7’ Farmoris perskaitęs para
šų, pradėjo drožti botagu arkliams 
ir lėkti kiek drūtas. Poliemonas 
pamatęs taip greit vaduojantį, sii- 
stabdč ir sako: :

■‘— Ar nežinai, kad čia miestas, 
kad čia negalinia‘taip greit važiuo
ti?

’Farmeris. - Ar tamsta nematai
kas ten aut iškabos paragyta, kad
15 mailių į valandų turiu važiuoti, 
o arkliai ne "kokių tM ir skubu;

■ -ji *

Tėvas žiūrėdamas į laikraštį 
prie lango. .;

— Pamečiau stiklus ir - negaliu

Motina su Jonuku nuėjo 1 krau
tuvę. Jonukas pamatęs baksą pri> 

'“piltą riešutų, priėjęs prie jų ir žiū
rinėja. Krautuviiinkąs pamatęs 
Jonuką bežiūrinėjautį, sakę;

— Pasiimk saują Jonuk
Jonukas papurtė galvą iv neima. 
Krautuvninkas. - Kodėl, ar ne

nori riešutų? ’
Jonukas. — Taip.,,
Krautuvininkas matydamas kad 

Jonukas nedrįsta pats imti, priėjęs 
paėmę saują ir supylė Jpnukui,.į 
kepurę. Einant namo, motina 

> klausia: . .
— Kodėl’ neėmei kad lcrautuy- 

■ įlinkas liepė ?
— Dėlto, kad jo ranka dides

nė negu mano, — atsakė Jonu
kas.

f •

- Vaikis. — Kodėl negali skaity
ti? .

Tėvas. — Nematau, vaikeli, be 
stiklų. ■. •

Vaikas. — Tai. cik laukan, aš 
laikysiu laikraštį prie lango ir ga
lėsi skaityti.

-...*■ .... ......-V . '
- — Matai kaip Juozo ženatvė vi

sai nepermaine, kaip jis gerdavo 
pirma taip ir dabar geria. ;

— Taip, pirma jis gerdavo iŠ 
linksmumo, o dabar iš nusiminimo.

_: Kodėl arklys išsigąsta pama
tęs bėgantį pro jį automobilių, — 
klausia farmeris savo kaimyno,

'■—i O'ar tu neiŠsigąstum pama
tęs savo tėvo “ovorcoat’Į’A^dšeni 
bėgantį be tėvo, — atsakė kaimy
nas: į ...

Vaikinas palydėjęs mergina, ąt- 
sisveik'iiidanias, nedrąsiai tarė:

-~j Ar galiu pabučiuoti tamstos 
rankelę? ' ‘ , •

'N. Kodėl? Juk man daug leiigu 
viauš pakelti sydras (veido uždan
galą)'■ negu numauti pirštinę, — 
atsakė mergina. A ’

Vaikas. — Mama, kodėl papei 
plaukųniūra ant-galvos?

Motina. — Jis daug galvoja, 
dag klapatijas vaikeli, užt&t nėra.

Vaikas. — Bet kodėl tau. mama 
tokie dideli plaukai?

Motina. — Eik valgyt pusryti

.-1
■

Lenkių m. Jonukas, visada, my
lėdavo .pasakoti apie sapnus ką. 
sapnavo iš lyto atsikėlęs. Vienų 
kartą jam pasakojant, tėvas visai 
ųpie kų ■_ Itit^bųvo^^Lisimąstęs - j r . 
sako: '■

— Ką tu čia niekus plepi, nei 
tu žinai kas tai yra sapnas nei ką.

Jonukas drąsiai ir greita? atsa
kė.: . •

— O, aš žinau, ■ sapnas tai yra 
kvutami paveikslai kai sapnuoji.

Kazys Vidikauskas. į

. (Kalėdų r a žymeli s)
• Gyvenant gan tolokai nuo san> parapijos -lietu

viškos bažnyčios šv, Jurgio tankiai nedėldieniais ant 
rytmetinių šventų mišių užbėgu į čia pat, arti mano 

■ namo būnančia anglu bažnyčia šventos Onos. Ir 
nors tai yra anglų katalikų bažnyčia—joje pamoks
lų kitai nesako, kaip tik anglų kalboj, vienok ji" iš 
nekuriu atžvilgių, yra tarptautinė. — Ten pamatysi 
šalę anglo, besimeldžiantį ne tik lietuvi, lenkų, vo
kietį, italų, čekų, slovakų ir slovėnų, bet net ir gre- 
kų, armėnų, sirijoiių ir kitus. Mat, turiu tų papilu 

‘timų mėgti pažiūrėti į maldaknyges priešais manę sė
dinčių žmonių. Tai tų tarptautiškuma tos’tai bažny
čios ir palėmijau^ .Ir štai 9-to gruodžio (1923-iųlup
tų) žiūriu priešais manęs sėdi koks tai sjfortas-ir mel7 

..džias iš. maldaknygės. . Tai sulig papročio, įtem- 
piau savo žiūrų ir per akinius žiūriu į jo maldaknygę, 
jr, o keistunielis! — maldaknyge nors ir puikiuose 
apdariibse ir nedidelė, bet nęspauzdinta, o lunką ra
šyta; Tad įtempęs dar drūčiau ži ūrų, žiūriu kokioj 
ji kalboj yra. 3r, o stebėsis! — lietuvių. Ir tai vie
ton maldų — Maironio eilės; o daugiausiai nuotru
pos jų, Ir taip kaip keista buvo ta maldaknyg-ė, taip 

** .keistu atrodė man ii’ būdas meldimosi to sporto. Mat, 
-truputį paskaitęs, vis matyt giliai jių užsiiuųsto., To-

- - . deki tas manę labai užuiūuesavo.. Tai išėję iš baž-;
- y . nyčios, tuoj radau progų jį iLžkalbinti. Ir ūžkalbi-

• nusį. jum sakau; • • '■' "
—- Dovanokite tamsta, — jus Uduvys iv tikiu --

; -: .balalikas.’; Bet . t . b"ęt vienok iiavtdim jusi! matdūk-' 
nyge ir jęi tas jums nebus įžeidimu, tai ar ueiualce • 

~ ■> notiimūt maii apie jųNydų jiF^diuWknygę sįdų pū 
. . . aiškinti. *' ' " .; ' * > • ‘

Kėdei ne, — atsakė jisynieiįpigaį šypsodūiua--
■ eis' šilai Marmėtai atgal,' 1 ęše ,jbš .aš gy vmuuiife “ 

’ CMcagoj ir atėjus švenjoins Kalėdojus, sulig Manyk \ 
. šrio mnerifemiško paproMd, t(lavta\nėmūAmwftaį,' 

tarpi* kidetmdkitn,.- skrym-lę rokoUiulos Imipo. Kalė
dų dovanų, ‘ ()■ jinai, man jtšlygmdapia,. kųipo kam. 
{švento Kaitimiero Spaudos, praiigijos, davė MnjnF 
nip-“BAVASARIO įJAf^AL’^ii^inelį eilių/ Isk

- skniriiurį'tas eiles, ir'jos man. jtuip pat jki), -kad mn. 
'-t spimidžiuu iš jų padaryti siiu ttiiilduknygę. Nuspręs-

A »įįi ,«-v ■»*. i t.\ri 4 ’<» IuIik VA
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ŽINIOS '

; NW VORK. —- Bedėta 

ir bankininkai aprobavo, kad 
šiemet Nery Yorko žmonės-Ka
lėdų pirkiniams išleis $50,000,- 
000. Tokios pirkimų orgijos 
dar niekad nėra buvę.

Trys didžiosios krautuves 1Š- 
rodrr^ Vmad houses/* pablu- 

dėiių namais.
Ant Sixt& Avė. New Yorko 

hiednųju Toyland pilna parda
vėjų vokiški! žaislų. Tų žaislų 
yra didelės daugybės ir labai 
perkamos.

- J miestų daug pirkėjų pri va- 
žiavcfiŠupylinlriiy;----------- ------

: Svaigalų Šmugelninkai ir-gi 
nesnaudžia. Pagauta pora de- 
setkų laivų sū. svaigalais.■ Jie 
svaigalų beturį po •dįįug. Kai 
kurie turėjo už $1.250,000- svai
galų.

| STOJO UŽ .COOLIDGE.

| AVASWGTON. — Kerny 
vFotd, apie kurio kandidatūrų 
į prezidentus daug buvo skelb
ta, pagalios pareiškė, kad jis. 
remsiąs kandidutūfų ’ dabarti
nio prezidento Coolidge.^

Is šito Fordo pasielgimo iš
nyko visokia viltis demokra
tams- laimėti ir progresistams 
sudaryti naujų partijų.

«

, i

ral Palaeė prasidėjo Kristaus Į 
kančios vaidintojų paroda. Tie 
vaidinto jai yra iš Vokietijos 
miesto OberaHUnergam Jie ak 
siveže daugybę, visokių išdro
žinėtų, nutepliotų-dbiles daik
tų ir juosius parduoda. Prie 
tos kelionės per keletu me tų bu
vo rengiamasi. Tie vaidinto
jai paskui vyks į Clevelandų, 
Cliieago, St, Loms, Cinmnnati, 
Baltimore, Pliiladelpkiuir Bos
ton. * .

*

NORTH
f

GERM1AH 
LLOYD

Savaitiniai iSpIanldiutii

1IETTV| 
—per —

NEW YOKK’Ą-BllKMENA
Patogiais laivais 

COLUMBUS — ŠTUTTG-ERT 
MUNCHEN 

ir vienos klesos kambariu, <lui- 
Bauffuatafeyiii ų kl-esos 

■laivais. Parankijs, uždaromi 2 
Ir 4 lovij, kambariai. Lai vakar*' 
čliį reikalais Idausk vietos a 
gonto arba 
NOgTH GEWANT LLOYD / 

102 Pi’ashington Sl.ree, 
.Boston, Mass.

d’Ester mimai griuW > negi 
Įėjo gauti naujos gyvemmr 
vietos, DeT tos prieflįsties ji 

turėjo pertraukti lekcijas im 
versitete. Jis yra vienas žą 
miausių VoĮdetijos ptufešorf 
laikraštininkystės

N
dirvoje.

AUKSO VALIUTA 
VOKIETIJOJ,

SUTIKI ATLYGINTI.

' MASKVA. — Užsienio rei
kalų nunisteris čičerin pareiš
kė, kad Rusija gyvai norinti 
Amerikos pripažinimo ir su
tinkanti vesti derybas apie at
lyginimų amerikonams už kon- 
UskuotnsMnrtii^Rusijoj;—■'—

VOKIEČIŲ PARODA.

NEW YOiS^-G rand Gmit

§aiXW^_ a Į IR Į&JŪĮETUVOS

Naudokis keliavimo 
\ . smagumais ir patogu-

kad žaisli!, iš1 VoĮdetijos Kalė-’ 
doms atgabenta Neiv Norkam 
už $10,000,000.

Yra aprokuota. kad vien eg
laitėms New Yorkiečiai išleis 
$1,500,000, o’ jų papuošimui 
antra tiek.'

Lėlių yra po.. $500, o žaisli
nių automobilių ir traukinių po 
$1,500.

c
PARAMA VOKIEČIAMS.■< t
iiILWAUKEE, \Vis. — Vie

tos, vokiečiai Vokietijos badau
jantiems vaikams pastaruoju 
laiku surinko $200,000.

t
*£•

— Na,' ar tai-ne maldų:
‘■O.Dieve didis ir Tiįvc brangus!'
Pastiprink žmogų silpnų ir menkų;.
Tu pats surėdei, jogui' tik Dangus ’
Jo begaliniams norams užtenka?

Arba, ar čia štai ne malda už tėvynę:
’ * t

Apsergęk,. Augščiausis; tų mylinių šalį,
Kur mūsų sodybos4, kur bočių kapai 1

. Juk tėviška Tavo' malone daug gali! .
MėtS Tavo per amžius vargingi vaikai!

. Neapleisk, Aug'ščiausis,- mūsų ir brangios tėvy- 
'‘Maloningas ir galingas per visas gadynes, [nes,Maloningas* ir galingas per visas gadynes.

Na, ar čia,, ar. tai ne ačiavimo malda: ■L

“Ačiū Tau Viešpatie, jogėi mylėdamas
Sergėjai mano gyveninio rytų':
Ar. gi tai sykį perdaug betikėdamas, 
Bėgau į tinklų, gudriai užraizgytų.
Žūti neleido tik šventas tikėjimas. 
Tėviškas Tavo Apveizdos budėjimas.”

O ar tų. giesmė, ne yra malda pri<?Motinos, mū
sų Išganytojo, Jėzaus. Kristaus, kurio dabar pami
nėjimų užgimimo dienos laukiame:; .

4

■‘Marija, Marija! Skaisčiausia lelija! 
Tu švieti augštai aut dangaus!

. Palengvink vergiją I Pagelbėk žmoni jų!
. .Išgelbėk nuo priešo baisaus! '

■ Ir kūno silpnybe ir žemes puikybe, 
Ir pragaro juodu dvasiu

Į prapultį stumia žiiionįjos daugumų 
Ir žudo galyhe.tamsi

■ . Kaip upių .be girnas, taip m ūs\ Įpratimas. 
kns*kartų' vistraitkra ŽAiuiims;

Margui feasdieniidaij kaip pančiai geležiniai, . 
•’ Mus rišti kada bepaliaus.

.- Męs..klystantįs žmonės maldaujam malonūs;- . 
v • b -Marija maldų neatnmsk! L-/ * ' • ...:
/Tarp verkiančių iria dų šių -žeinįškų' karių, - .

Mtmuduikiūs stiprink ir Vesk! •
: -Silpni; MUsiiiijinę; Ta ves p paskiitinę į / .<.
y ■ MAmatoieviltį tikini t ’
Tu savo muhme Mos žemos kuTlonę -

I - A .pųleugyluk, jais galę gavai!
’ ‘ Marija/Alari,.nd skaisčiausiVųjįjul ‘

. .. Jhmgaus. kiiralioiu* šviesi! ■
/1'žstok‘prjėš: Audriausi-Tu žliūgų menkinus j; 

i,.. /.-,« viskų puę Dievų gaUr” ; ; ./

/ . Ir d-iiug;'d'angl-.dar pripnrodyeinu' iiialdvltų iš- 
mėly tų Uirp AHtrftmų* oiliii/i.1v\l:'tds iržiintų <laug lai
ko. M’oįbflei tik/vimf vienas M-

C-;Ph,' .i> • *■„ • 'ejr V* ..-i*!-'- ' 4,
P| n'tp J ii/AlĮs. ękū/b |’a-j AįijgiTsj|u!e’)hHyoH m k'> li~
pflžimisi-*iš .‘i'iiiųyi.r>jds/t|^zATirp j^taindMBaMiyuies,

PiVRYŽlUS, gruodžio 17. -4 
Tautų Lygu nutarė sudaryti 
naujų komisiją, sii amerikonu 
kaipo pirmininku Klaipėdos 
klausimui išsprę\stf. Iš gmeri- 
konų bus pakviestas Brand 
VYkitloek. buviišis kaip .metų 
ambasadorius Belgijoj, arba 
Cliarles D. AYairen, buvusi? 
ambasadorius Japonijoj arbū 
Norman B/._Davis

* £ 
i; r 

V,

' BERLIN. — Gruodžio 17 i 
oficialiai įvesta Vokietijoj aul 
so valiuta. Nuo naujų niet 
kompanijos ir firmos Auri' vo
tį, knygas pagal naują valiut; 
Kompanijos negali turėti kan 
falo matai kaip W00 auksini 
markių ir serai negali Imti m 
žesni per 500 auksinų^

T ■■■ - > ■ ■■ - - y

Dabar \Suv. Valstijų niiesl 
•Mrytkarių darbininkų’algos d 
domes io? uuoš., negu kad bj

i .

Naudokis keliavimo 

mais ant hite vieno iŠ 
tlidelią ir {geltą Su- 
vienytu Valsti;jiJ’Val- : 
džioš laivą. Ilegulia- 
rišti išplaukimai, in
deli kambariai, atski- , 

' ri .kambariai Seimy- 
muns >r vedusioms poroms. Puikus, . 
įvairąs“ vsilgiai-. Tarną mandagus pa- 
tamfurtiutis. 1’asivaikSčiojimui de
niai. socialini — rūkymui kanibitriai 
ir visokios rūšies patogumai.

'Išplaukimo Dienos-:
■/Vmeri ea-—Gvuoilžio 2&--ir- -Vasavū- F - 
Geo, Vūisliington—Satfs. 12, Kov. S 
Pres. i:<k>sve.l.i-r-SaĮas. 10, Vasario 28 
Pres. liardiug—Sausio 2(1, Kovo 1 

Dėl Informacijų, rašykite: ‘
. - ŲNITED STATĖS LINKS 
75 Statė St., Boston, Mass. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
■LT. STATĖS .SHĮPPING. BOARD

Tad, todėl-ir jo maldos yni. jei taip išsireikšin žie
deliais krikščioniškos filozotijos; o ypatingai štai ši: 

.“Togai ■ Tave garbina seru viniai užsipelnantys 
meiles ir mylintys.. -Tegul Tavų amžinai garbinti 
keruyimai. O Dieve! beri'bhmi išmintingas! tegul 
sostai, kunigaikštystė:?, galybė ir visos dvasios dan
giškos garbina Tųvę jk;- amži us, amžių! Tegul Kara
lienė dangaus Tavą garbinu f Tegul įsikūnijimas Sū
naus Tavo Tarę* garbina! Esybe-nesuprantama! 
Šventas! kdiiiielaširdingiaiisias. Dieve tegul visa 
gamta Tavo garbina-: dangus,, ž'-niū, gaivalai ir visi 
pasaulyje sutvėrimai, liet aš. taipogi, nors mažas Nie
kelis, Tavę garbint/ įtaps?nu ir adoruoju- Tave per 
visus amžius amžių : ■

O dabar, paklansy ’/t'? Maironio- eiles: (‘Dievo 
Meilė.” - v ’ '■

2 Tu. Augščiaiisis. skaisčia osis u tano meiles šaltinis! 
Tavę myliu, kaip myli, silmis-ievų geriausį;
O. vienok, kaip tas lapas' rudeniop paskutinis, 
štai drebu, nes per tvtsnių manę menkų .užklausk 
Tu—Jehova—aš menkas! nnųikesnis už menkų,
Tu švenčiausių švenčiausis!Aš vien nuodėmč-griekaš. 

saiil«\ nors savęs Tau užtenka/— 
pakalnę Levynb juos, kaip sliekas, 
■r n aiži ns ugi u m meiles Tau rausta! ■1
•g j m: r<;s tviski-Tau sidabrines!

Ji-

Tu^-Jehova—
T
Tu sutvėrei pas;
Aš po žemos

>Sernviimii p
Keruvimni b

, Ir,aš degti no rečiaiugnim savo krūtines 
Ir tviskėti per ainžius dvasnų ašarų prausta! 
(’» drebu vien, žemumti savo baisų pažinus, 

llr drebėdamas myliu augštos Tėvų tėvynės.

v *
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vMstybės seltrMoriusA ^ ■ 
Tautų Lygos Taryba tų ko

misija nutarė steigti dalyvau
jant Lietuvos premierui Galva- j 
nauskui a Kiti- du komisijos 
nariu bus paskirti iš iie' alijmi- 
tij tauti^ . kurioms Klaipėdos 
klausimas būtų bešališkas, Su
manytoji komisija dalykų tyri
nės pačioje Klaipėdoje. Pre- 

: mietas Galvanauskas išreiškė 
pasitenkinimą, .kad ameriko
nas bus komisijos pirmininku, 
nes amerikono hitvimus bus itž-. 
tikrinimas, kad klausimas ri- 
sis bešališkai.

WASHINUTOK-. — Čionai'' ‘v i *
aidžios sferose sužinota, kad 

kol kas Lyga dar nesikreipė su 
Idaipėdos komisijos sudarymo 
reikalu. - . ■ • . .

GRIUVO NAMAI.
AILtN^TER/—Profesoriaus 
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ir kuri Iš šių maldų yra. geresne, 
Sugilsimo, ar Maironio ’ 
šyli Maironio eiles. .
jau — nesUtei vieno, anei kito liebeiiovėjau pažemin
tu Tudu -jis praliesęs man savo dešinę, tarė: '

-ūTyIi tamsta matyt,- nenori pažeminti, nei 
Ammo, t anei ldtiv Bet >,. bet, aš vienok pasakysiu 
atvirai — Maironio, goresneuos šVmto Augusti
no t mka vien ilk katalĮkmūs ir lietus dar krikšvįo- 

minis iivlyaluliiųųiis, kurlv dar kaip ir 'ūatalikid gai/ 
;hitui ir Jėzaus Motinų švenčiausių; o Maironio tink:i 
visuųns tpistanls^tai.y-iii, xųsiems krikščiomms, žy^ 
ihinis jrlinaliniųeloiiatus; Prie tbgir ši Maironio Inai- 
da-eiles: * ‘Dievo MekW ” panišy^aų. y ra grųžimuts. e/ 
tūups^ kaip tuo tarpti švento Augustinų.ši dahg>inaž 
vii-nodų įimičių /rMaironio ‘ k Dievo Meilė'k įfįalda y- 
rū parašytu paprasta proza, . 1 r tųręs sudiev! bet htL 
mingų šventii Kalėdų^ jisamejū šųvp kei-h-t 0 ataus- 
tydftimnuipiė lųylskųi kų jis tnimpapasalmjdir aęk 
Spiiųddš Draugijų Šveiku. Kakimterd,' kuri, tilt tiek 
■daug jdU inlio mųsiy npšviehti pmlnriL- Jiol apie'Km 
lėdtū tio'vanns pavidale getų Įmygu 

grįta’pulsavę narnom k / Av ų

1 llHhidolpriiafPm' < .

Na.

V

,f

?
švento

! Užklausė jis pabaigęs sa- 
Anl fo-gl jo užidmisimp, tylė-

1921 m. pradėjo eiti dumenesims

KARO MOKSLO IR ISTORIJOS ŽURNALAS !

SŲ ŽINYNAS
Žurnale bendradarbiauja karo niokslininkaų

istimikai ir visuomenini ūkai: pulk-leiten. ižęte’he? 
majoras docentas Viui. Bir^7ia} pulkui, ja* 

žiu. A. B abin,skttsf Gcn. Št. pulk, K. jBoteckify. 
majoras Braziukwiux, puikiu. 3roįęl&t(^ Gen.‘ 
Št. p ui k.-Įeit. Čcrnivcckk. Geli. Št. puikiu.- T. 
Bfdikiuifas (jūrhiiukas), Ik«r, kapit.

| menininkas Criilaiinčy karo valcb
>|. (rrudzinsi'iti^ vyr. Įeit. Hi u e u t alk, prof.

• lUilaitk.. karo vald, inžim Jurstki^ X X Išlak 
l| ptdliikk, gem Įeit Kubiluis? Geu» Št pulk.

dijyu. majoras J. M Laurintutk, Gem St gene* ' į, 
;-fe| rolas Radu^ghtkaideiii^ gydyt; pullt Ęadzvia b 
į{ ,ka^ pulkMeitimLBeiiifiardas (jūTininkas)fdo- « 
•M- centas X Z?6nA’m kapit 7A majoras I
|į!j' • A Buiancova^^- kap. F. BteįmnaitiSj,pulknnj.eit |į 
H prot J, -pulkin, Įeit .Škirpa |

pulkim. leitenantas šalca.% kap, Taliai |
pĮ! Zv eipSa? majoras Idi-a^iika? kanausiukaš doeen- <1
į| tas’ Tama.'f, docentas 1 pulkim; i

j>71/7iA,Uūlkim ir kilt
p x Žurnale plačiai pastatytas kritikos irBibĮio^ 
$ grali jos skvTius. . ?
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1htIjviš£aU~ 
KALBASI.. . 
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; < v

Alo, Keide. DžĮovuk duok 
■ilKHkeiis. Sakei negalėjai 
pjtuzų,.rast lūeš iŠšiitm- 
įip;iš ten jau 10 dienų atgak 

Bosas labai krenkė, jis vis 
rdavo, kad* .mes perdaug 

dalydavome. Aš buvau 
gled -išrien šieit, nes per 

ūirinnnių turėjome ir yar- 
per mažas?; 'Ten ir strytas 
stasp ten yis .kiti liosai mia- 
pžiovukų ,sul‘aitydavo.’f 
Na, ar jau _ parvežė tavo 
jtikų ųVašpitolės ? ” .
^ūi\ ' Jai darė raperaci jų, 

f v

ii pasisukę.. Al ęgė daliau ge-. 
i^lina, Ji dabar išvažiavę 
j§in tint varmų. Jos f oi a 
^tri atvažiuoja ir duoda ja5 
Į su ųųmn obiliu, vis nmu 

kon'žių. . Jis yra di- 
.r sportas, vis nais atiodi. 
ų* aj.?mnyti, vis naktvza 

Jis ’<li.rba šapoje, Ir 
)iklo parneša. Jis vis jai 
ainių 0 v oda. Hubytina vi- 

us,' Bet ji jo uol a iki-
: 4 ■ . •

'^pkia.kreizū! Nežino* p^- 
nori. .Gid ji geriau laiki- 

p/singeli būčerį? Jis pir- 
)!ųvo pas juos, ant bardo. 
Mta, kad jis riA bet. jis 

iiia< atrodo.
ni dms rapinū i duris,, 

pžiof.ttk, btskį pamaindyk 

ĮspĮžta ponia X. Į

onas, dats all, atnešė, 
t- Inddte. greipsų, paleis- 
Hcėiko. Džiovuk’run ) što- 
|arntW hatsų. He pinigai, 
'pirikk ėencių. Ir štai en- 
įr- ntfsiklynyk nosį. 
hux^kad tu dabar atėjai, 
p ^š tik kų dišius suva- 
į pliorų išsimapayau ir 

• irų išklyninau, Aleune iš- į • , . ' u,
p. j škūlų. Ji negreit -pa-' 

tyee-rka sake laikys’vi- 
.pja škūl. Tai mes ga Irsis 
^įkalbėt.'
‘Link, mano pink droš.A

♦

D A R B T N T N K A S 
Į —1*. LI_- -!>. Šeštadienis, Gruodžio. 22 d,, 1923

. <b>rkių, Baltstogės, Pinsko); rimbų (Bialohžego, 
AOsovroJar Pytų Prū.m (Karaliaučiaus*.Kinus.... A

i

t
šono ir

KAZIO PAKŠTO

disertacija parašyta prancūzų -kalba ir Įteikta Fri
burgoUniversiteto Gamtos Mokslo Fakultetui dak
taro laipsniui gauti, (čia eina tos disertacijos dii pa-

’ ; ragrafu.) ” * . •

keletą kitu).

f’ia paduodame sąrašąGų šiuriu, kurių užupis- 
truoti stokoji Olai mums teikia naudingu daviniu;

1 )■
>

Keletas Įvado žodžių,.

L Lietuvos' klimato bendrieji bruožai.

Y
§

*

v

»

L Kosminiai. klimato lektoriai, /
2. Klimatinis atmosferos vaidmuo'. ;
3. <biografines platumos įjiiką klimatui.,
4-. Jūrių ii' kontinento Įtaka, •
5. Žemes ivlje/ū Įtaka.
G. Augmenijos Įtaka

* •

. L

y

H. Temperatūra.

1. Temperatūros gvograftois paskirstymas ir jos 
įimti u is į vairavimas. . ' • ■ •

lietuvių kalba visur nustelbia- 
Jllfi^dto yj/ač rriĮyįa y usjj'ū] tol
ti kaitnors’smmyiiojė, savųjų 
tarpe, išlaikytume- grynesnes 
jos formas. Dabar-gi daugelis 
lietusių darko savo gražiąją 
kalbų tai norėdami pasu to Ižiuo-1 
ti žiną svetimų žodžių, -tai per- 
didelį apsileidimų' ‘ ar. neišma
nymų.

, Savosios kalbos darkymais 
labai neskaniai skamba ' susi
pratusia lietuvį o jumyse. Ir pa
lieka menkų įspūdį' apie /žmo
gų, toki kalbos mišinį, varto
jantį.- AI ūsų kalba -yra trek 
graži ir turtinga, kad ji nerei
kalauja nuolat skolintis sveti
mų žodž :ių ir išsireiškimų. .

-Jeigu ir toliau nesimokinsi- 
me gerbti savosios kalbos, tai 
ji pavirs Į niekam nesupranta
mų, negražų žargonų.

Motinos, ypatingai, turėtų 
rūpintis grynos kalbos varto
jimui,, kad' liedavos blogo pa- ’ i ’ .
vyzdžio savo -mažienis vaiku
čiams. Nuo’ jų daugiausia pri-_ 
klauso- mūsų tautinis likimas 
šioje tolimoje šaly. ,

į

$

£ 
j

§
§
§

a) . Tenimmetrinūs stoty’s. ’ ■
b) . \m turine Įimtų- temperatūra. _ •

<•). Alėtų dalių ir mėnesių vidurine temperatūra.
. d). Aukščiausia ir žemiausia vidurinė tempera* 

turą. ' *
• • • t

• frirei^eratūros anomalijos.
g). Terminės zono:

r

2., Taipdieiiimai temperatūros į vairavimai.
3. Alėtų i r-mėnesių maksimumai ir minimumai/
4. .šalčiai ir ledai; jos peri jodai.' •

a) . Šalčiai.
■ <•

b) . Ledais upių užšalimas. ■.
b., šimtametis'temperatūros įvairavimas.
G..ponios (du. sol) temperatūra. ‘

. *ni, ’Atin8sfėr6s jūdėjifriaT

1. -Barometrinis spaudimas. •
2. Vejai ir jų kryptys. . ■
3. Dm t y) įai: ciklonų keliai.

!<*•*»

'S 9 •

t

erei), AI išimi sumažlmt vajo smarkumą ir kadangi 
jie* kaip ir jūrės, reguliuoja temperatūrą, ir silpnimL 
jos krušiutmybos* jų* gulėtų turėti kiek Įtakos irat- 
mo.-ibros srovių krypčiai, Bęt tokių milžiniškų gi
rių dabar jau nėra riiofifvoj, tik senaisiais laikais ju 
čia būta, . ?•

Pagal, prof. Meyerpi), miškų klimato • stabe ji- 
mal paskutinį aiožr'dave’ pririjamujančių ir"neaiš
kių išvadų, Visų pinim dėl to* kad klausimas buvo 
sprendžiamas netiksliu būdu; stebėjimui' liovę vie- 
našalūs* o jn davrinmi dužnai per daug apibendrina
mi; o vėl Ir dėl to, karį nelengvai ym rasti stebeji-- 
mams tinkamų plotų; galop, inetooruloginiams Įran
kiams trūkę precizijos Ir šiandien < lai* neturima vi' •- 
uodo’ (idon tiulio) stebėjimo davinių iš ilgo peri jodo, 
Pavienės stotys, išmėtytos skirtinkoso vietos ir atikŠi 
tmuo sąlygose, negali pagtoninti palyginimur truku
mų'.davimų, •-

Iš praktikos alžvilgio, yra labai svarbu nusta
tyti ihlškų santykius su atmosferos krituliais ir kraš» 
to hidrografija. Ir tai.labai sunkus uždavinys.

■ Pro-f, MeyerTs sako, kad Baltijos kraštų -iinM-- 
.kitose ant medžių absoliuti drėgmė beveik tokia pat 
kaįp ir laukuose; bet reliatyvi drėgmė (dėl žemesnes 
rniškū temperatūros) ten yra dienų daug -arikštesne, 
b nakčia -/-dažnai žemesnė, Diražemto garavimas 
miškuose 2Į-—3 kartus <•) silpnėsnis ne vien dėl drėg
mės gatįsumo, bet taip pat dėl vėjo sumažėjilno ir 
dėl vį^^^aų^meį^im 
sis garavimas esti iki 5 kartų mažesnis miško dira- 
žei'ny, negu atviruose laukuose. Atodžių viršūnėse 
insolaeija esti stipresnė, d atšalimas,- per spindulia
vimų (rayonnement)* greitesnis; .po medžli'ais — 
vėjas-silpnesnis, drėgmė didesnė.

Miško įtaka klimatui nesiekia 'toli-'nuo jo ribų, 
Tačiau aišku, jbg medžių iškirtimas sukelia vėjo 
greitumo padidėjimų ir diražemio drėgmės, sumažė
jimų. Šiuodu reiškiniu veikia toje pačioje 'krypty
je garavimų, Ališkai sulaiko apyl-inkinius laukus iv

ŽEMĖS BREBU1MAS
Pietinės Amerikos respubli

koje Kolumbijoje ištiko žemės 
glrebėjtnias. Žuvę- 3,00(1 žmo
nių., Be pastoges liko 23,000 
žmonių.

J.

§
3

§

GERA ŽINIA STO- > 
A -R.OMS MOT/

Neino kucllnantis gurgė
tas N(?t. 333 yra' labai pi- - 

-■ -gus, drugiai .puūatytas Ir’ 
' Ūktai pvu,. ĄdLVsuokrle;

........

': tf.-iiv,!v.'*;'.?.-;.’*

sėlf-redUCING
C O R S E °T

y dabar l abai stailoje. -Aš. 
gint šokių su ja ir.pikee- 
įįtra-uki’au, Visi sako kad' 
. rodau su ja-. Tilcbiskį - 
Aupii, traijisui pailgyt. 
9a, kad mano išvien hii- 
Į šiandien. ' Belas -ringu ■ 
kš ei t pažiūrėt, gal atė jo - 
’yrui greitinta iš nikom 

luio Tėvynės, torp sve-” 
ulu išbarstytiems lietu- 

" begalo sunku IškdfcytĮ . 
ųitybn ir kulbes grynu-;
Itu viešajame gyvenime V

IV. Vanduo atmosferoje.

1. Oro drėgmė ir krituliai' (precipitations).
§ 2. Kri tųlių geografinis paskirstymas ir jų metinis 

j vairavimas.. ■ , ;
f t ■ * T

■ . a). Pliuvijoinetrinūs stotys.
lig. Alėtų viduriniai krituliai ir jų geografinis 

paši<irst.yn'ias,' ' ••
.c). Alėtų dalių ir mėnesių viduriniai krituliai. .

3. Maksimumai ir minimumai.
4; Daros krituliu kiekybė. ' .

a); Vitturiniai kritulių maksimiunai. 
•b). Absoliutiniai kritulių maksimiunai..
e). Paros 1 y tingumo laipsnis.
Kritulių darnumas rifrecpienco) ir apstumas 
(densite). - ’
Audrų tankumas. -
{Sniegas. ' .■

a) . Pirmasis bei paskutinysis sniegas ir jo daž
numas. • . >

b) . Sniego išsilaikymas (dufėe) ir jo didžiau
sias gi t urnas. .

e), Sniego vandens evaliuacija.
• I). Kruša (grėsil) ir ledai (grėle). 

Š. Lytingi* iji. bei sausieji, peri jodai. 
9. Garavimas ir debesuotumas.'

< *
** r ’ .

V. Klimato zonos.

1. " Bendrieji -bruožai. .
2. Jūrių zona. - •
• >., Didžiųjų lygumų zona.
4. Aukštumų ežerų zona.
5. Kontinento zona.

Išvada.

.Biblijografijū/ ‘ :

I Turint galvoj, kad Lietuvos etnologiiiose sie- 
ni>se ligi šiol buvo. labai, maža meteorologinių ritriiig. 
būsime priversi i naudotis tomis Lietuvos kaimynų 
sloimus, kurtų stebėjimai galibūti pritaikomi m*ū~ 
su liiušto klimahu bė;iihlelm'niiostonamokstoi^ TaiV 
gL šn lia Lietuvos krašto' stočiig įneš Aiįžnai imsime' 
iib'teondeginės stotis Ląlrių {Rygos',. 1 nepojoš, 'Kai- 
<lingos. M intaųjds, Naviko)/ Baltarusių .(M i liskof

. • ' . • . - • ’ ■ ■ • • - . *.

§

§

§

§
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6.
r*
i.

- _ Lietuvoje, ’

T)* Druskininkai, 2)Igmdlnas* 3) Kaunas,’ 4) 
KęlmČ, 5) Klaipėda,-G)-.ricnkvliai, 7) Alaladečna, S) 
Milmžiai, 9) Panevėžys, 10) Suvalkai, 11/Trakai, 
12) Vilnius. * •

♦ ■ ■ - * • 
. Lietuvos kaimynų krašte.

i). Baltstogė, 2) Bialobžėgė, 3) Domesnes, 4) 
Danam lindę. 5) Kaldingm. G) Gorkiui, 7) Įsrutis, 
S) Kiaušelius, 9.) įvarairančius, 10) Liepoja, 11) 
jįargTabava, 12) Alinsime, 13) Alintauja, .14) Nad* 
menamas, 15) Norikas, 10) (Įsovoas, 17.) Ftfava, 
IŠ) Pinskas,. 19) Lyga, 20) Svistočius, 21) Tilže, 
2’2) Ventpilč.Į ■ •

, § o. Žemės reljefo įtaka. .
' . • (1 n f to (m ce du' reli ėf Į (* rfeštre). - -

Juo labiau žemes paviršius- pakyla, tuo oro 
slųogsnis darosi plonesnis, .baronietrims spaudimas 
silpnesnis, saulės kaitros mažiau absorbuojama, mė
ty. vidurinė temperatūra puola žemyn ir aūtga metų 
bei llienos l'oinperatūros svyravimas. ' • • /

darni į jūrių paviršių, gauname tik teorinių, moks
lui reikalingų davinių. ■' O imant klimatą,, kaipo fy- 
zinį -bei organinį veiksnį,„reikia dar žinoti .tikrąja 
temperatūros vertę, no redukuotą į jūrių pavhšių, 

, .Lietuvos reljefas neiškyla aukščiau 324 metrų, 
Aukštumos nuo 200 iki 250 metrų apima gana žy
mių krašto dalį, ypač rytuose. Tokių aukštumų už
tenka metų vidurinei temperatūrai numušti apie 
1/1—1.G’9, kas iš savo puses sumažina barometrinį 
spaudimą apie 0.1— 0.2 ini.ii, (red. į jūrių pav.). 

„ _ JeųJi(Goj.im.o, .šiotf jnikštumos veikiay.;ir„. ,yėįų.4nevąs.nuo per greito iŠ£lžiūvimo.,.‘Didžitdėgwto ga- 
kry'pčiai, bet stigUtorfi'ineteorploginiii. stočių, irios 
negalėtume tai įvertinti.

• .Lietuvos aukštumiĮ svarliiausis vaidmuo yra lie
taus teritorijalinis-paskirstymas (rūpartition). Že
mesnė aukštumų, teinperatūra padidina debesuotumą 
tojo kondensaciją, Ir juo aukštumos esti arčiau jū
rių, tuo daugiau jos gauną atmosferos kritulių, li
tai labiausia vakariniai aukštumų šonai (verstants) 
suima daugiausia vandens,, nos jie tiesioginai naudo
jasi jūrių ir aukštumų sudėtiniais veiksniais. Pagal 
T L Keller’io?) kritulių žemėlapį, • žemas ir lygus .pa
jūris mailiau lytingas uogai tolimesnės Žemaičių aukš
tumos. 'Baltijos pajūris 1.0 kilometrų ’platumo, ne
iškyląs per 50 metrų gauna mioGGO iki 700 mm. van
dens. /Apie 40—sGO kilometrų toliau nuo jūrių Žemai-.. 
čių aukštumos pakyla nuo 100 iki 200-metrų ir čia 
krjnta apie Š00 mim ir daugiau. ’ Mažesnis lytingu- 
ino pakilimas pastebimas dar Lietuvos rytuose, Auk
štaičių ežerų vakarinėje daly, tarp gelžkelio Vil
nius—Dinabarkas ir šventosios upės-)- Tą pat ga
lima pastebėti Lietuvos pietinėse aukštumose, .tarp 
Vištyčio, Kalvarijos, Druskininkų,ir Suvalkų,, ku
rios į rytus ir pietus nuo Vištyčio pasiekia 2S0 ulel
ių ir gauna' 700 nnm lietaus, tuo tarpu kai aplinki
niu kraštu lvrinaunias daug mažesnis. Druskininkai 
G09 mm., 'Gižai 523 mm..' Augustavas 516 mm., Alar- 
grabava- 57S mm., Gumbine 595 mm.3). 

J Taigi, nežymios Lietuvos aukštumos sukelia la
bai stambių atmainų (modifikacijų) klimato elemen
tuose-.

§6. Augmenijos Įtaka. '' .

(Įnfgliiencė <le la'vogetatiou.)

Augmenijos įtaka klimatui priklauso prie tų lo
kalių veiksnių, kurie gamina aiškių klimatinių skir- 
tumų. ■ Iš. visus augumui jos prideru Išskirti miškus,- 
nes tik jiems priguli pirmaeilis klimatmis vaidmuo, 
apie.kuri čia ir kalbėsime.

Ališkų. kliniatinę svarbą yra daug sunkiau Įver-. 
tinti, negu paprastai manoma, ypač.jų santykius su 
alfuosferoš krituliais ir krAštp Iiidrografija, tuo.tar
pu kai jų |lulm temperatūrai ir vėjams lengva pašte- 
.boti. Metą vidutine temperatūra miškuose esti že- 
. męs iie,.. negu a t vir iu >se į a ųkuiiso, Tai past ehi'nia y - 
pac dieną Ir vasaros mėnesaii/ . Ir šiš-iyiskinys yra-/ 
'bendras visų kraštų miškams/; Prot\ dę /yiattoinnęyrts 
tvirtina* būsią- aorimąutai pastebėję iki tūtui'metru 
ties miškais litu kurį svmgūmą- (tnurimųrK Juirs prĮ- 
versdavęs juūs išiiristi'^^kiokdialasto, kad Išsilaikytų
■ - ~ —•*

Ii išplėsti savo i takų, ir tolimesniems laukams.
Lietuvos- gamtininkai truputį per greitai miškus 

įskaito Į vandenį saugo jaučių veiksnių tarpų, Pa
gal kai' kurių nuomonę, miškai turėtų apkloti .25 
nuoš. visos -teritorijos, kad užtikrintų lietuvių lau
kams pakankamai drėgmės. Kadangi miškai dengi a 
mažiau 20 nuoš.’?), tai valdžia ir visuomenė pradeda 
rimtai susirūpinti- miškų sodinimu ir' Saugojimu. 
Kiek sis tvirtinimas, daugiau populiariškas negu 
moksliškas, afatinka tikrenybei,, šiandien dar nega
lėtume patikrinti. Juk tokiij stebėjimų nebuvo ir- 
daroma mūsų miškuose. • Tai bus musų jaunos vtils- 
tybes. naujų jų meteorologijos stočių uždavinys. O 
tuo tarpu kiek reikia šio rašto tikslui, tenka rem- 

: ties kitur padarytais stebėjimais. -
Daugelis abejoja apie miškų įtakų atmosferos 

•kritulių padidėjimui, kurių saikavimas priklauso- da
linai nuo vejų, kurie nuneša pro šąli pliuviametrų 
apie 10 nuoš. lietaus, o dar daugiau- sniego1''1) . Alis- 
kas sumažina vėjo greitumų; dėl to ten ir krinta į. 
instrumentus daugiau vandens/ kas dar-neparodo, 
kad apskritai miškuose daugiau lytų arba snigtų. 
Atsimindami šį’ taktą suprantame,, jog vien kritulių 
saikayimu negalima nustatyti'miškų įtakos, lytingū- 
mui. To nepaisant, .girių tyrinėtojai koūsta-tuoja, 
jog giriose lyja daugiau negu laukuose. .“Pagal 
Scbreiber'į, Kiksuose nekonstatuojama žyniaus skir
tumo. . Alatsieud stebėjimais Naney’o apylinkėse, 
atvirkščiai/, ties girių masivųis prilyja L> mm. dau
giau'^’). Korostyševe, ties girios riba, pastebėta 
ola mm. kritulių^ Beriozovkoj. atvirame lanke,. — 
rikiai 415 mm. (skirtumo 19 nuoš.). Pirmoj vietoj 
buvo 1(17 lytingos dienos, o antroj —- 125^); At
virkščiai, proL A. Augotds^f) tvirtina, kad “nieks • 
neįrodo, ar apsodinimas medžiais bet kūrino būdu 
veikia klimatų* ar jis didina ar mažana. lytaus daž
numą bei intensvviuuų,”

r v » ■ »■ ,

•Jei ties.-giriomis esti daugiau kritulių, tai vy
riausiai <įel žemesnes temperatūros* kuri yra vasaros 
mėnesiam viršum girių ir kuri pasiekia' žęmiaušins 
debesis; . ’ . . ' ' • : ' L

šiandien tikima kad giria ne tik nepakelia auk
štyn požeminio vandens paviršiaus, bet, atvirkščiai, .. 
jį stmnia .žemyn/ igal bųf sugerdatua, vandenį* ku
riuo augalai maitinasi. JKonstatuota, jog I^usijojpm 
Žeminis vandiĮŪ. labai dažnai laikosi daug ženiiąii'pii 
giriomis/ nrimjp stepnosuD)- JkimlFbai Gas|mnyos 
darniose;(landės) ir Naney davė tuos pačius wulta- 

, Prolbsoriuš Meyer’,is išveda; jogdmlinkli-
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ieŠiadienis, Gruodžio 22 &, 1&2Š

US GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE.
PRAKALBOS. ’ y? ' NEWARK, N. J.

StudentasBDAUŽVARDIS 
kalbės:

Gruodžio 23 di 4 vai. po pie 
tų Newarke, N. J.

Gruodžio 23 d. 8 vai. vale
Elizabethe, N. J

Gruodžio 29 d. kalbės Pate? 
šone, N. J.

GLEVELAND, OHIO.

Gruodžio 9 d. A. L. B K. Mote- 
rų Sąjungos 26 kp, statė scenoje 

" ‘‘Fabijolę,’ ’ 5-se veiksmuose dra 
mą. Publika pilnai buvo paten 
kinta. Tas jau ir ne naujiena 
Mat clevelandiečiai žino gerai, kad 

—ką-nors-Moterų Sąjungos 26 kuo
pa rengia, tai Visuomet publiką 
pilnai patenkina. Visi aktoriai 
bei aktorkos savo užduotį atliko 

. kogeriausia, už ką tariu gilios pa
dėkos žodį visiems aktoriams ir 
aktorkoms. Tarpe jų buvo paste
bėta vienybė ir pasišventimas kad

'/ ' tik aktorkos iš M. Sąj., o aktoriai 
iš kitų dailės draugijų suprašyti 
buvo. Gi didžiausia garbė prikau^ 

• so nž šį veikalą Juozui Klimavi-
f čiui, te.atrii mokytojui, kuris dėjo
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Nevvarko ir apylinkės visųome 
iė neduoda aktoriams ramumo. 

. /erčia aktorius buvusio veikale
• Veidmainystė ir Meilen antru 
tartu vaidinti. Aktoriai pildė 
mionnt valią. Štai gruodžio 29-tą 
1. perstatys tą milžinišką veikalą 
Elizabetke, 69 So. Park St. Liut- 
žino svetainėje.-' Gruodžio 30-tą 
L. Broaklyne,. buvusio kun. Pet- 
caus svet. ant N. 5-th St , Naujų 
.Jetų vakare, sausio 1-mą d. New- 
Ake parapijos svetainėje. Ka- 
langi jau nauji vargonai dirbami, 
ad visą peną aktoriai skiria dėl 
laujų vargonų.

v
J.S.

. EASTON, PA. .

L. D. k. S. 40 kuopa savo niėnc- 
ūgiame susirinknnė gruodžio 2 d. 
nutarė, kad reiiia pavest Idiųbą 
parapijos jaunimui, nes tas. Įdu
bas susidėjo iŠ-narių L. D. K. S. 
;u-tikslu įsteigti knygynėlį ir pla-

bytys 1 fcūopa So* Bostono nei ga
linga 72, Detroito ir mes stojam į 
dalbą ir duodam auką tandkas at
siras aną paimt. Ištiesų, ar-gi jau 
neatsiras tokio,"veikėjo ir organi- 
mtoriaus kad’ Montellos 2-rą k-pą 
Jubytytij. Į darbą visi, tada bus 
r duonos^ be darbo nėrinei bul
ves. Montelicčiai veikiman prie 
ęatalikiškos spaudos ir apsviltos!

Taspata.

!^Į,i.Į.‘*sėa8te.mnu‘ ww»'

tinti apšvietą. . Bet dėl lėtumo

žas progresas padaryta.
Gruodžio 2, jaunimas susirinkąs 

apkalbėjo, kad paimt į savo ran- 
~____________ _____________ d_ ras u* paavdint šv. Mikolo parapi-

. visas pastangas šiame darbe. Rei-t j°s kliubas.
kia pažymėti kad-Juozas Klimavi- 

. Sius turi tam tikrus gabumus. Jo 
■ pastangomis.daug yra pastatyta į- 
domių veikalų.

Rengimo komisijoj buvo šios y- 
patos : p-lė E. Žitkiutė, p-nia St; 
Greieienė ir p-nia P; Štaupiėne. Iš 
komisijos narių daugiaušia.triuso 
padėjo p-Iė E. Žitkiutė. Ji iie tik 
darbu, bet ir .aukomis rėmė visus 
gbrus. sąjutigiečių sumanymus. 
Kad daug tokių narių kuopoje 

. rastųsi, tai būt nesunku ir • di
džiausi darbai nuveikti.

Viena iš komisijos.

NEW^, PHILADELPHIA, pa.
L. D. S. yp. susirinkimas įvyks

MONTELLO, MASS.

•Čia, kaip visi žino, gyvuoja L. 
Vyčių 1 kp. s Kadaisia buvo gana 
stipri veikime ir nariais, bet pas- 
lentiniais laikais buvo kiek susilp
nėjus nežinia iš kokios priežas
ties. Bet dabar baigianties šiems 
•seniems metams, pradeda atgyt ir 
sako, kad su nauajis metais tik
rai pradės dirbt. Sako, pirma 
kuopa, tai reik pastatyt, kad vi
sur būt pirma.' Aš ir tikiu kadrtą 
Montello jaunimas ’ gali padary- 
t„ nes jis visuomet ką ima dirbt, 
tai ir atlieka gerai. '

•Taigi jaunimas sako,- kad iŠtik- 
rųjų Lietuvos Vyčių organizaeija 
yra tik viena Amerikoj kuri vie
nija visa kataliikšką jaunimą į

Darbai.
Darbai eina šilkinėse prastai. 

Duoda prastus darbus. . Per ‘ dvi 
savaites tegalima- uždirbti $40.00. 
Kiti darbai — geležinėse —- eina 
neblogai, šilkiniai darbininkai ne- 
organfcmotk -.. -- . .

30 dieną gruodžio, tuojaus po ant
rų šv. mišių. . .Kviečiami visi na- 
,riai pribūti-ant minėto susirinki
mo. Baigdami senus metus ri pra
dedami naujus metus, pradėkime 
nauai darbuotis, stengkimės pasta
tyti savo kuopą ant tvirtų .kojų, 

•_ kad taptų tvirčiausia kuopa viso
je apielinkeje. ’ ■

• ' J. Abromaitis, Rašt

W, FITCHBURG, MASS. '

L. D.. S.. 98 kuopos-susirinkimas 
. bus 23 d. gruodžio pas A. Steponą-1 
vietų 2 vai. po pietų. Visi nariai 
malonėkit ateiti ir suinoket mėne
sines, nes mes esam užsilikę. Btitų 
malonu, kad šį metą užsimokėtu
me iki centui ixk gal norėsit kitą 
valdybą iši'inkt. Malonėkit atsi
vesti po naują narį prirašyt prie 

/ ’ mūsų sąjungos. Susirinkit į lai
ką. ’ •

A. Steponavičius.

K

MONTELLO; MASS.__ 11. ■
Apie nutarimų pildymą.”

“Darbininke” buvo pažymėta,, 
kad kuopos nutarimų nepildo. Čia 
mums duos daug ųžmetinejimų. 
Sakys'kas kaltas, tas ir atsiliepia. 
Bet mes MontelliėČiai, L. D. -K S. 
nariai iiežiūrėsim į kieno užmeti- 
nėjimus, mes .savo darbą' prade- 

.dain dirbt ir kviečiam visus kitų 
kolonijų veikėjus stot į viešą dar
bą kaipo prirašinėdami prie L. D. 
K. S. maujus narius,, užr'ašinėdami 
prenumeratą, pardavinėdami kny
gas. Montelliečiai ' po ■. apskričio 
suiažiavimo prirašė 14 naujų na
riui J. Šilanskas, J. Tamulevičius, 
M. Pranciškienė, F. Budreckiš, V. 
Germanavičius, A. Dobravoįskis,. 
J. Dūksta, H, ytaupas, K. Vaičiū
nas, K. Rainis, F. $keivis, B. Li- 
geikaitis, Al Norkus, J. Valaitis. ■ 
Montellos • veikėjai savo parodo 
darbu, o skaitlines paduosim pas
kui, kai pamatysim kitų kuoptj 
nuveiktus darbus. • Montelliečiai 
praeitą metą davė $200.00 dpvanų 
kas Montelliečius subytyš, bet ne
pasirodė nei viena kuopa,, nestojo 
į darbą. Montelliečiai matydami 
kad $200.00 liko,. tad šiuosme't 
duoda $655.0 Otam, kas subytys.

V

:jas. Sako, mūsų kolonijoj, yra 
pirmas skyrius iš tų, tai-gi sako, 
ne tik žodžiu turi būt pirmas, bet 
ir darbais ir nariais turi tokiu bū- 
ti. Sako, turim sutraukt visą jau
nimą po'Vyč|ų vėliava, nes tai čia 
yra jų vieta,/kur gai parodyt savo 
gabumus kaip tai dailėje, kultūro
je ir sporte, susinešdami su apię- 
linkės skyriais.
. Kaip ir dabąr pakvjetė-Worėes- 
torio L. Vyčių artistus^-sulošt šičia 
■veikalą, o Mbiijeliieeiai atsilygins 
taip pat ir nuvažiuos ten sulošti. 
Ištikrųjų AVorcesterio Vyčiai galį 
pasidžiaugt turėdami tokius ga
bius lošikui (tik pas Vyčių neturi 
būt puikybės)kaip K.Baltrušaite, 
J. Bačį, Syirską, M. ŠiškeviČiutę, 
O. Kųlikauskaitę, M. Miklušį, Ža
lia rskį, Valiukoiiį. Čia paminėau, 
tilt tuos, kurie lošė, bet aš tikiu, 
kad woreesteriečiai turi dar kelis 
syk tiek daugiau tokių artistų. Bet 
ne tik vienam Woreestery tokių 
yra artistų.' Vyčiai turi jiįpžėcl- 
noj kolonijoj po būrį. Labai yra 
linksma matyt kad čia augęšųau- 
simas ir ateiviai visi eina išvien 
kaip broliai. . • ■ y

Tai-gi A jaunime, stokim visi į 
.Vyčių eiles ir dirbkim. To iš mūs 
reikalauja musų pačių, garbe.

Svečias.e

CLEVELAND, ohio.
Gruodžio 9 d. šv, Jurgio parap. 

svet,. sąjungietės įrengė gražų va
karą — statė puikiy,veikaI4 “Fa- 
bijola,”- drama penkiuose veiks
muose. ' Veikalas buvo gražus, y- 
paė advento laike jis labai tiko. • 

Pirmiausiai programos vedėja S'. 
Greičiūne pasakė gražią prakalbė- 
lę — nurodydaam moterų darbuo
tę ii^daug kalbėtoja prisiminė a- 
pio šios organizacijos vadą, pirmą

Čionai galim stačiai sakyt, kad ne- organizatorių. — kun. F. Kemėšp

niatiniu atžvilgiu iš g’irių tiek pat naudo'8 kiele ir ne
naudosi). . ■ '

Švedijoj Appolberg’as pasĮehejių jog lytaus pe
rijodais, girios siuntė jūrėms dvigubai’ mažiau van-

- clęife, kaip dirbama žeme. Bet sausumos perijodais, 
jos duoda dar pakankamai drėgmės atlyginti, van
dens nepiiteldiųi). Samanos ir šapai ( lįtiė ve) su
geria 1—2 kart daugiau vąndpns nei kiek jie patys 
sveriaw‘). Ir payašarį, tirpstant sniegui, girios > 

. peliai tumesni,. Bes girios žemė veikia kaip ųtilžiniš - 
ka kempinė (Vėponge), siigeriatiti vandenį ir jį ati- 
duodantįpamažū. _ < . ’ ’

■ • ^Negalima tikrai nustatyt girių įtakos, lytingų-
• mui kol dar neišspręstas toks klausimas:' kiek vam 
•'dens, sugeria miškas ir Įdek. Šis sūgėrimas. perviršija 
’ ", papras tų lankų Sugėrimu, Bet šio kiaušinio išsĮmen-

v diinas bus'yargu iįanti! ■ kadangi labai simku nųsįa- 
^ iyt tikras išgaravimo laipsnis; įvairus, stebėjimų me- 
? todai yra davė skirtingų fMiįtatų. .Bandymai nu-„ 

. j statė, kad augmeniją jšplėtot kiekvienai kietajui sa- 
•„ vo substancijos .daliai yidufemskaF sugeria vandens;

", * beveik 3flQ kartų danginu •Awrikbj
■ steliejo kasetes dviejų panašių „upeliu,■ kutįubdvie * 
.. . jų kiekvienus ištekėjo iš 20Q imktarų girios. Fo BJ

- . metų siėbėjimb nnkU-to vietų) , upelio girią ir dar siu- 
. , bėjo.l(*nwtų<šie gretimi .stoljėjiuiai. medžiais apam

- gltsių ir be niedžių žemės plotoj’- kaip ir kiti bancly- 
mai? įrodė, jog giriaj-vandens'iš^artnųu.daug dau
giau negd Jaukuose ir pievose*?);, y ?; •

Labai jtiktei, jog lapuptoš: giriasi-IŠgąjjatdmas

- . ■■ '.. ' ‘.v ... •-< < ■’ . . ■■■• . -u »
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Truinpląuslim kelias į visas dalis 11 

LIETUVOS' Ii
išplaukia kiekvieną savaite su I I 

limsų laivais de lux j I
t “TZeaolute," "Jšcifanee” 11

Kark veja I, II ir III klėsa pa- I g 
sftžlei’hjs Ir popųliuriSkl laivai 11 
'Monnt 'Čtay?’. ‘Cleve1ftnd,,F “Hitu- I I 
su,” “Tiiuringta0 Ir “WestKhftUa” Į | 
sti eabln Ir III Jde&u Geras maii- 
dagu< patarnavimas, pulkus kani- 

bariai, puikios apystovos. 
JULIUS ItOTTLNBERG 

260 Hanover Su Boston, Mass.
i —‘i —i i.i . . . ..........
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Po kalbos sekė veikalo persta

tymas. Veikalas iiuissekė atvai
dinti puikiai. Visiems vaidiloms 
rolės buvo pritaikintos tinkamai. 
Visi aktoriai sava užduotis atliko 
kuopiukiaUsiai. Bet nebus pro ša- 
ILpąžyniėtijyąidilip atsižymėjimai, 
gražs.nudavimai ir aiškiai aartojį- 
mas savosios kalbos .• Sekanti as- 
menys dalyvavo šiameveikale: 
Tertulijus, Romos prefektas — 
Zorskis,, kuris savo užduotį atliko 
pagirtinai. Karvįnas, —-1.. Šamas, 
Fabijus,, turtingas Romos gyveu- 
te^^^^enė; ši vaidila, tai 

ištikrųjų galima šakyti, kad pa
liko didelius įspūdžius audiencijos ' 
tarpe ; ji taip buvo išmousi savo 
rolę, žodžius ir nudavinius, kad 
kiekvienas žodis ir judėjimas reiš
kė ką — savo dalį atliko gerai. 
Agnieška, jų giminaitė (krikšeio- 
ue) — p-lė J; Sakalauskaitė. Pa
staroji vaidila, ištiesų, atrodė lyg 
angelas, kurią labiausiai dabino ir 

f puošė- gražūs balti drabužiai,- gra
žus gyvų-rožių-vainikas ant gal
vos, o ypač savo rolės mokėjimas, 
gražiai savo bočių kalbos vartoji
mas, kad kiekvienas, žodis buvo 
surištas su jausmais, tas liūdi jg 
krikščionės kančią irinjrtį už ti
kėjimą, ypa^ kada buvo ji įtrern- 
ta į kalėjimą ir meldėsi prie Die
vo, o tuo tarpu buvo girdėtis už 
scenos ange^ški balsai, jas į žiūrė
tojus-darė didžiausius įspūdžius. 
Teko girdėti,-kad dauguma iš pub
likos net turėjo ir apsiverkti. Nors 
p-le J. Sakalauskaite čia gimus iii 
augus, bet tai tikra lietuvaitė, nes Leikią įgiįyti įžangos biletus, kad 
tą faktą konstantavo jos žodžiai! paskiau jų nepritruktų ir nereik- 
ir jausmai. Ji savo rolėje buvo, tų nuėjusiems stovėti. Girdėjau, 
labai kompetentiška. Kolpurnus kad įžangos bilietus galima gauti
— Petkūnas, Prokulus-4Pr. Stan- pas visus vietinės Vyčių, kuops 
kus,. kuris, ir-gi savo rblę atvaizdi
no gerai., Afra — Dereššavičienė.
Graja —• Iv Žiuiskieiiė. Syra — 
Zovskieuė, kuri savo rolėje buvo 
tinkama, kaip kalboje, taip nu- 
dąvimuose^— rolę atvaidino kuo- 
puikiausiai. Fulvijus, syrijonas
— Pr., Bartnikas; nors Šis, rods, 
-neperseniai pradėjo dalyvauti 
senoje, „bet jo kalba, o ypač^nuda-' 
viniai tai konstąntavo tikrą arlfis 
tą, P. Bartnikas yra netik' ątsižy- 
mejęs eleveląndiečių tarpe meilin
gose rolėse, bet ir žiauriose,, kuri 
štame veikale ja mtoko vaidinti — 
savo rolė atliko artistiškai, o y- 

‘pač paskutiniame akte, .Sabasti-

jonas, oficieris ciesoriaus sargybos 
— I. Šamas.

Tarpe dviejų aktų pora mergai“ 
čių jausmingai padėklomavo.ų

Žmonių buvo prisirinkę arti tri
jų šimtų.' Visasfipcnas eis iiara- 
pijos naudai.' Valio sąjungietės ir

w

■d 
r*3-

jųjų darbuotojos!
Granitas.'

Istoriškas veikalas. ■.

Girdėjau, kad sąjįuigietes atsi
žymėjo gruodžio 9 d. statydamos

anujgj

# V ■ . • '"Y " * •.* ;
**Darbininkas” savo rėmėjams ir prieteliams, liūne 

užsirašys“Darbininką ’visiems metams prisiųsdami Siį
iš kalno, galės pasirinkti sau dovaną vertės .1: doĮ.į|jjJĘįu’. 
žiųkp.ygI}: , < ’ J.fsjjg.V Jl

"a
• Ti *-w t». ..

••Į'uf«iBa«įfciB«0a>aa«aa«naąaatf»*O(>,a«Oaaalia«akM«r ••••a'*aaTaaao0*paa.aHat*ąa«*«aaaaa«|ai*a**«*:) 

DANGAUS . KARALIENE. Legendos ąjggfeS'c 

Švč. Paną.; Apdaryta ą4aą*d*a«a««a«ad>ia«v«a*aa<ba<a«»«i)ąaąį|'

3) TRYS KELEIVIAI: Krikščionis, Žydas ir Y“ 
Turkas, apysaka, • apdalyta’

4) .- mano' patyrimai kareJė. tažuraį>*
25

1)

2)

1

y
ALGIMANTAS, Itoiižjca apysaka, 2 knygi (ap- į

/ . 5

■ 1

y_____ .
■ «••*«•••••••••••••»•••  e«»««aaa«aaaaaaawaiaaaaąa«'a»«»aa»aaea»ąaa4^ atfaav«aa»4a*>B»a***waaM***a*«aa**>BB*.

* ‘ ' 4-^

rašymas

būt ir gražus, bet nesitikiu, kad. 
.būtų gražesnis’ už ‘,‘IŠgriovilnas 
Kauno Pilies, ” kuris bus suvaidin
tas gruodžio 30 d. š. m. Germaniu 
Turn svet-,-ties 55 gat. Šį veįka- 

kstatyš L;*Vyčių 25 kp. Veika
las yra keturių aktų, gražus • -v 
daug jame gludi visokių pavyz
džių, kuriuos ^tsilankiusiei galės 
pamatyti.' §is veikalas užims virš 
trijų valandų, vaidinime.. Teko suį 
.žinoti,* kąd"”visi " Vyčių gabiausi 
•vaidilos dalyvaus šiame veikale. 
Aktoriai .tvirtina,; -kad jie-parody- 
sią clevelandiečiams ką. galį pa
daryti vyčiai — aš ir sakau, kad 
Vyčiai visados^ pastato k’ūopui- 
kiausiai veikalus, bet jei jie taip 
sako, tai ištiktųjų bus kas nauja. 
Na, tai ir.aš eisiu; tu ir eisi ir jis 
eis? O mes ąr eisime; ’o jūs ar 
eisite; o jie, ar ir eis? Gerai, tai 
eisime visi pažiūrėti didžuįįjo isto
riško vęikalo—“Išgridvimas Kau
no Piies.”

Manau, kad piriinausiai mums

narius. ►
Na, j'cigu visi rengiamės 

pamatyti ta gražaus Veikalo, 
visi nusipirksime ir bilietus.

;' . .• ' Kvieslys.

eiti
tai

- BRANGUS APSIVEDIMAS,

BERLIN. — Vienas ameri
konas norėjo vesti. Gavo atsa
kymų, kad laisnis atseis 135 
auksinės markes, arba' $36. A- 
mef ikonas teiraujasi pas.augš- 
teSniiis valdininkus ar ištikro 
laisnis jam tiek kainuos..

6) . CIT PAKLAUSYKIT, Gražių dainę knygelė;. ^ .. '

7) LAKŠTUTĖS EILĖS, dyie jose dajyse™.

UBAGŲ AKADEMIJA, juokingas veikalas..,.. .35

UBAGŲ GUDRUMAS, 3 aktij komedija............$5 
KOAIEDIJĖLES. Parašė Guridiutė-Gudienė" rM 

kova po Giedraičiais. Dratna..™...™...™.; ' -.35 

PILOTO DUKTĖ. .Drama ' M
DANGAUS AUKŠTUMAS ir žemės Senumą? .25 
KELIONE APLINK PASAULĮ. Gražlpasįką LOC ,

■ LIETUVOS ISTORIJA. Parašė Pranas............ ■ .4£ j 

Atsiminimai i&,

h *•••»••»»•••••••■«••«•*

»i. ■
r, * k *

.50
10)

11)

12)

13)

16)

17)
1Q\ 

J J V*/ T J« \y J«VJLU ^LaM>* <JU J.

19) LAISVĖN BEŽĘNG-IANT. Atsiminimai'iš,, f
buvusio visuotino Liet, seimo, New Yorke... ...... ..,.75 1

20) , ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Gražjiš
skaitymai;..’....i’:............... ........     ...-..-^45

TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. Svar- ' 'f' 
biii žinių rinkinys -■•■■•■f f aaa.inaaaa. |»» ’ 150

KURIŲ BUS'VIRŠU'S ? Graži knygelė...™....._ .10 

PAŽINKIME ŠOCIKUJZMĄ. Svarbios ži- ■ 
mos apie raudonuosius..™.............................10. t 
ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis I...™™-'' .38 • 

ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis, IK™ .25 
DOGMATIKA. Tikybos reikalai__ __ _______... HOO j

1,1 J

.65. 
.10 1
' i

5

. 50 i

21)

22)

23)

»■ i

«

t

, 1

I#

‘' i*
yra beveik toks pat (ir kai Kada didesnis), kaip mio 
laisvo vandens paviršiaus. Kai dėl girios g i’ u * 
:ŽA; tai.siunaiios ir šapai susilpnina jo išgaravimų: 
apie 2 kartui). ;‘ ; •
i Jei tatai .girios mažinti saules ir vėjo energijų, 
kliudydamos tuo vaidus išgavų vinių, tai medžių su
gėrimas dulina.šį išgaravimų'dar didesne proporcijai 
(skyriuje uIšgaravimas ir debesuotumas’? ,būs pa
tiekta dar keletas pastabų apie isgAtavimų Daugu*. 

: vos ir ^enmnubmseinūose)/ • L ,
Dar lidka pastohėtf jog’ Lietuvos dmpinės 

(A-duiųjių .Lasaųįpdob vįetoš)Ąa^
Serai druginės j-r šalčio; Durpines (įažnui skendi tit-. 
šiuose rūkuose^: Bet jiv įtaka klimatui yra- ganų be; 
reikšmes, ir, apskritai ėmus, nesteĮęta toliau jų ri
bos; ” (' -' 7’' . ■ ..... ■

’ . Tai,; Icasraultščiaii pasakyta apie kliiįatinų girių 
.įtakų Lietuvoj (ai* ImrJsįiur)? galima šitaip foiinu* 

Ittot; ’ J ' . ■ • p - ' ;
1 ^•Girios, švelninu temperatūros IwaŠtųtin«ųtus| 

vasarų jos vėsina afinosferų ne.tik paMo3'giriqj>/ bet 
daiį-irild 1500 metrų aukštyn*

.. 2)' Jos mažina, vėjo jegų> . - -
’3) J os žemina požeminio varniena puriršių, bet 

paltuko druginę vįyšutinmose gružo sludksniittfše, "
4.) Jos iiiažinafstmlės ir vėjo įtakų ištfarjiv^mu. 

bet ir tiek pat-padidinu šį išgaravimų metlMų «ugbrk

/ w - % «*• ■»* » * * t * j? •1 •/ * t* • *

5)Wl savo.žeminęs hmipėr.aturps\:gi^
rų iTftiiitvsaVcsp daugiau lytaus negu atviri laukai;

( - •;-

6) Jos tvarko lytingų ir sausesnių peri jodu skir- 
iingmmy - .

•.... 7) Jos> nors mažai, didina kaimynių laukų drėg
mę; bet nereikėtų peivlet šios jų reikšmės.

' - - t. %r-..-.>L t

1) Niederseldagskarte der Gebiete (los Mėmei —und 
Brvgelstiomes,.

2) . Reikalinga'pastebėti,, jog ĮL IJeller’io skaitmens 
yra iš 18^1—1890 m. peri jodo, o & Nebeisiu’o >—iš 188S-— 
1912 m. Pirmosios žymi dažniausia didesnius kritulius 
negu antrosiose .
- 3) Skaitmens iš U. Kellcr’ifli,
:J'. 4) Traitė dč Geogiaplue •JftiysiąUė, Pavis,' 1920, p, liti

. .5) R. Moyer, Die klbnatišche Bedeutung usvei* )VaJ 
.dėr,; Dorpat* 19TA ? ’ . .

•_ 6),Latoiiinov, Prinmpės de Metėorplogie et db Cluūa-
tologie, p. 304, |

. 7) Žiniomis gautomis iš Ž. U, irM T; vice-miu, Įb P»
Alatidionio bal, mėn.. V m’

‘ 8). R, Meyev, Ditvklimatisehe ŪtMeniung unsrer Wn.L 
der, Durpatį 1012; p, 4. . - • * * *

. ID Dė Mavtonnc, Tr. xte GCograpbic Pliysiouo 113., ;
* • 10V Latchiuov, Principas de Mėtoorologie ei deCll-
ihatolpgkSyin 396. • . / -
. - 11) . A. Augot, Traitv elėm^ntaire d4 Meteoroluguų p. 

‘12) De Mąttoimv, ibuk p,113iMa-WrtemcWrėitfią? 
si QtofzkyA 5’Les.eauk seuterrtdiies et;le(sr-foėets..H

. ; m) Ibidem, p. 1J.3. ~y . / ..
IjMLR; MeyotjTDię . kiimntjselm B.cdnutung unarcr 

AVald^F p. j:. , ;■ • . • ■,
V- i5L‘Gu&aV Suudhar, LaiSuėdtf, son peuplė ej sėū ijū 

AU’tikLaKMtov, upAdt. p. bpreit p. 39L i

‘ ■ IgpLatcmhov! op. cit į, 310. -

25)

.26)

27)
29) VARGO MOICYKLAL Skaitymų knygelėj 1.00

APOLOGETIKA. Graži katalikams skaity
mui knygelė
KUCHAKISTIŠKOS STACIJOS

EVANGELIJOS tdsų metij nedėldieniams ir ■ 
šventėms

GEGUŽĖS MENL’O. • a««****""Oa*a*«a‘"a***s****.***a*,!**a**M******l*********a*«.**'****M**
M A ■

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI. Nepaprasta
k n y g a H«af ■aa.»aa»*a*aaaaara«»*M*,*aa****M*a*,,a.,af ■*»*a*****a*a*aa**aaa*^a*aa**aaaa**J*a*****aa**aaa*a**<

36) . KLAIPĖDOS, ALBUMAS. Rinkinys Klai-
a«aaa«*a.*%M«M*a*'*aa*‘’****aa****a<***a*a,***?a*Ą*<raMtaa*a*aa*>* 140

x ■ - fU

37) " NAUJAS JSTATVMAS. Šventasis Raštas.,-4..50
38) '' DAINOS SU GAIDOMIS. Rinkinys gražių...,.

dainų k«kU*>t*«*aQaaa****^Hfe**A*a**|ot»aV*taktO<1BalaaMa*^***l*-a*<*<<.***'afc**a****J***kM**a****aa*****

39) PULKiM ANT KELIŲ, maldaknygės; jų kai-' ' ■ 
uos nuo • •M^(*aa*a«*a.o*****»*MiMaa***»Į»p»8t*H*M***aaa*,****a***<****a********,***,**'^^^"-L)^^

i ■ ■ ‘ > į1
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t 
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l 
J 

11 

i

-

30)
:<

* ..-ti i

,65';
l f

J

‘•M-

40) . TURTO NORMA. Graži knygelė apie darbi- /
ninku .reikalus ■*iOkĮM<<>Ha'***l>>***',*’**aa*V*a*Ma**a****'*a***M'*M'**aV*«*.*>1***«Ma«aMHaa>M' .

’ ’ * * , -

41) DRAMOS. Trys nėpaprastai gražus tikybinio 1 ” 
tiiriMo veikalai •»»H*abVa**l,a*>**'**’***'‘“i‘'****'*k,',*‘’i'“M**rt*'*‘**‘**",'*M*^**’^’"‘''‘**'*'* .SS

42) ROMUVA. Dalis I. Dideliu formato knygp. ;4®

43) .. ROMUVA. Dalis JT, tos jračios išvaizdos su daui- '
geliu‘gilans.mokslo stikipsaiių .. '.4®.-

44) GlLIUKINGAS VVRAS, įledija 2 veiksmuose,., ’
m “CICffilKAS,'’ monologas „ ...... .25 '

■ . . • . . ■ , '■ - ■ - '-xU

•’. * .... . ‘ 't

jyiekvienas naujas ar senas skaitytojas, pilnai už ‘ 
sus metus iš kalno užšiinokėjęs, turitvteis$ pasirinkti 
yieno dolerio vertės išvirs pammėtiplm^ųv ;

. Tasiskubmkile^ nes tas pasiūlymas tik trumpam 
kun ’ \ / • \ ; ■ •' \

va

•MH*abVa**l,a*>**'**’***'‘“i‘'****'*k,',*‘’i'“M**rt *'*******"‘,*M*^**’^’"''‘**'*'*

»•*-♦*»*
< . ■". *'

/

I

'• •
vr < * » *

« « k i r 4 > f * ■*

■ *
i„l||uįlW||llR>,

9.

K



L. D. S, 1-mos kuopos meti
nis susirinkimas bus gruodžio 
23 <L A m. tuojaus po pamaldų 
]wbL<inytinėj svetainėj ant 
J-tos gatves. A-isi-nariai.minė
tos kuopos malonėkit skali lin
gai susirinkt, *nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Teipo- 
gi bus -renkama nauja valdyba 
1924 metams. Atsiminkit, kad 
IR darbšti ir tinkama valdyba 
pakelia kuopą. Taigi ir sekan
tiems metams ‘turime pasirū
pinti tinkamus išrinkti. Tai
pogi meldžiame ir naujų narių 

' atsivest prirašyt.
Kviečia Valdyba

i

SAUGOKITĖS.

• •

* A

PRANEŠIMAS
/ ■

Lietuvių Darbininkų Koope- 
ratyvės Sąjungos Kaujosios 

; Anglijos apMti“. pusmetinis su
važiavimas įvyks Sausio (Jau
naty) 13 d;, 1924’nt 1 vaL po 
pietų, Lietuvių Rymo Katali
kų Nekalto Prasidėjimo Panos 
Marijos parapijos bažnytinėj 
salėj,. 432 Windsoi; St., Cani- 
bridge, Mass* , . • .

M. M, Kamandulia, pirm. 
J. V. Smilgis, raštininkas.

MOKSLEIVIU DŪMEI!

Pastaromis dienomis teku 
girdėti, kad -So. Bostono bo- 
mai sujudo pagerinti sau Ka- 
Jėdits. Keletą .lietuvių nakties 
metu, buvo apmušti ir api
plėšti. Tai-gi atsargiau nak-

lt, o einant nesiimti pi
nigų. Užpuolimus, raportuo
ti ■ policijai ir lietuvių įstai
goms. .

ŠILTOS KALĖDOS.

Gražų sausą rudenį sekė ne- 
kitolus žiemos laikas. Štai čia 
pat Kalėdoj o taip-gražu ir .šil
ta, kaip kad kartais per šv.. Jo-' 
ną kad būna.

ŠVĘSIME KŪČIAS.4»

.Ateinantį panedėlį gruodžio 
2-L Kūčių dienoje “Darbininr 
kas” neišeis. Sekantis “ Dar
bininko” numeris išleistas bus 
seredoje, gruodžio 26 d.

■v ,

’ BRIGHTON, MASS,

Bedievybės vaisiai.

‘ Štai, kas man teko išgirsti.

o

r

BARBININK'AS

(7

*-

c 'n

Moksleivių, Naujos Anglijos 
apskričio, suvažiavimas įvyks 
gruodžio 27 d., 1923, šv. Petro 
parapijos bažnytinėje- svetainė
je; 2-rą vai. po pietų. Alokslei- 
vįarsiifeisidrtUT^Nūna^ 
laikas!.. ‘ Bostone . turėsime 
d auginu vei kt i. Siivaži noki tb
skaitlingai* Tamstos atsilan
kymas ar neatsilankymas, da
rys didelį skirtumą... Alum- 
nai prašomi, dalyvauti. >

cl

, ATKARIAUKITE VILNIŲ 
KALĖDOMS

...... .——
Daug buvo ir yra. kalbama 

apie atgavimą Vilniaiių Daug 
daroma dėlto ‘pastangų, liet 
visai mažai fedhodnnia žinių a- 
pie tai, koks Vilnius pats yra, 
kaip jis išrodo, kas jį išbuda- 
yojo, ų ■

Ta didžiule Spraga jau šau
niaiužkišta/ .i '

“Darbininkas” turi parda
vimui didžiuli nesenai Lietuvo-

I \

jo išleistą Beriine atspauzdintą 
Vilniaus Albumą. Alinimą iš
leido “Švyturio^ B-vė. ’ Vil
niaus istorija išdėta ant63 pus* 
ląpių, po to seka, daugybė 
puikiausių Vilniaus miesto vai
zdų., Kaikijrię vaizdai, yra 
.spalvuoti...____ - • ’----------t—

Šventėms’ dovana negali bū
ti geresne tiŽ šitą Albumą.

Kaina su prisiuntimu $4.45. 
Išsirašykite tuoj.- Adresas:,

“DARBININKAS’’’ “ .

366 B’way, So. Boston, Mass.

BUS KARALIUI GALAS..

ATĖNAI. — Graikijoj įvyko 
rinkiniai. Jų pasekmes tokios,, 
kad deĮ jų bus karaliui galas 
padarytas. Išlauktieji atstovai 
stos už respubliką ir karalių 
fiulaipysnuo sosto. -- ; .

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston*. 
Tel, B, B. 0441.

ArtrM lul)O»-rVirSuį P. 

GYVENIMO VIETA:
275 JpTCEtn AVIS., NRWTONVnXE, MASS. 
; Tėl, w. Newton'14G3—W.

PASKOLA VOKIETIJAI,

i

..... .. į.——

TeJeC JIiiiverslfy.A957—W ofiso 
Tel. Univorsity- 1957—R. namu. 

ADOMAS OWIFIKA
* SfllHOUVUD SVAniHITE

Pagrabus atl Įeitu gerai *r pigiai. 
’ .Cilina vienoda visur..Užlaikau au

lom ob II iu s. . Vieta atdara- dieną 
tr— ” ir naktį.

; ’ 883”0<MBRIDGE STREET 
** Cainbridge, Mass.

Į Tel. S. B. 2805—II. |

TE TU VIS

PTOMETRISTAS ®
‘gzamfnuo.ru akls, priHkfriu ald- g 
iš, kreivas akis atitlesinu ir am- £ 
Jogiškose (aklosej akyse sugrą-^ 
u Sviesy tinkamu laiku.
J. L. Pašakarnis, O. D.

$447. Broadway, So. Boston, Mass

Ofiso Tek : South Boston 3972—R. 
RCsid. Tel.: So. Boston 1912—AV.

ITEL. So. Boston OūMjv. |
LIETUVYS DANTISTAS | 

A. L. KAPOČIUS į 
251 Broadway, Šo. Boston |

(“Keleivio” name) &
(iriso Vat,anuos : nuo 9 iki 12, nuo g 
t :30 iki G ii’ ano ff:30 iki 9 valmra S 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dienų ® 
Subntomis nuo 9 nd. 6 vale. Neda g! 
iomis nuo J) iki 12 (pagal sutarti ©

™ Z*1**

>

>•

Tel. Brockton 5112—W.

(Kampas Broad Street)
705 Main St., Montello, Masu.

■

!W. Bo. Bo«ton 270

MAG DDNELL, M. D. 
ffiMau MtMstOMti <r IfetefUML 

Orrso VAidumoe:
Rytai* 11d 9 vaL Po piety nu I—A 

Vakarai* nao 6 iki 9.
5N Brood**y> Ša Boston

*

šeštadienis, Gruodžio! 32 d., 1928'

DR. A. J. GORMAN
(GUMAŪSKAS)

DANTiSTA 8

A. L. R K-. Mot. Sąjungos 
Mass. ir Maine valstijų apskri
čio metinis suvažiavimas įvyks 
6 d. sausio, 2 vai. po pietų, 
Ckunbridge, Mass., TTindsor St.. 

Arisos kuojos nuoširdžiai pra: 
somos prisiųsti ko’daugiausiai 
delegačių į š[ suvažiavimą, ,nes 
bus labai svarbus. Bus daug 
visokių raportų nuo delegačių’ 
ir rinkimas valdybos ateinam 
jiems metams. Pageidaujama’ 
kodaugiausia veiklių sujungie- 
čių į šį suvažiavimą.

Juzė T. Vaitkienė,
Apsk. Pirmininkė.

S.BARUSEVICIUS.
jas, Real Estate ir Ptiblie Notaras. 

’ 343 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Residencija; 237 D St., So. Boston.

Lietuviškas Grąborius, halsfunuoto-

*>

a
5

*. i> -m ..

1A<*- •

t:

ADVOKATAS 
811-812 Old South Building

294 iVashlngton Street f
BOSTON, MASS.

Valandos: 8 A. M. iki 5:80 P, M.
Gyvenimo vieta

10 WlNTHBOP StBEET. EaST BOBTOU 
TeL Eaat Boston 152—J.

"ASTA'NA^ErTČNETŽ^S' '
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Real Estate pardavi- 
nėjimfi, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos no pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sulialbaiitieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks r 308 E. Ninth Street, Tel. So. 

Boston-1696.

DAILŪS I’AVEEKSLAI KURILOS 
PADARO FOTOGRAFAS

,,,DfilS STUKAS
453 WEST BR0ADWAY, 

Soūth Boston, Mass.
Padatom didelius’ paveikslus, ūž- 

laikom visokios ruSies rėmus.
ZTelephonas: South. Boston 404—.T.

*r, VIENINTELIS'

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
s

Kalėdos jau čia pat. Tai dova
nų davimo ir gavimo laikas. Šie
met savo pačią, vaikus, gimines, 
draugus ir drauges apdovanok 
grynai LTETmTIšKOMlS dovano
mis, tik ką gautomis iŠ Lietuvos. 
Štai jęs: . '

—Tailtūs-HėtttvišInrvaŠttt-mčgsti 
vyrams kąldaryšiai (neektięs) «». 
$1.50 ild $2:50. ■ -t

-Bttikiai.Į, išsiuvinėti moteriški 
ranlciniai maišeliai (hand bags) — 
$5.00. ...• . *

Gražūs šilko mėgsti uždangalai

Gražios karbatkuotos servetos> į 
staltiesės ir šalikai (tablo- eovers Į 

l & scarfs) — $-11.50 iki $25.00. I 

.Pertraukiančiai išsiuvinėtos I 
makštys nosinėms ir šukoms 
(eases) — $l;50 iki $2.00. \

Gintaro’karoliaijvairaus (lydžio 
— $3.00 iki $25.00.

Daug parinktų, gintaro karolių ; 
SU špoclale kaina — $2.35. \
u- Visos pažymėtos dovanos atveš- j 

’ tos iš Lietuvos; Visos; (išskyrus ; 
karolius) megstos bei išsiuvinėtos j 
lietuvaičių rankomis. Dovana iš 1 
šio sutašo • kiekvienam lietuviui 
bus. brangesnė ir malonesnė negu- 
dovana Amerikoje dirbta. Pada
ryk saviškiui siurprizą suteikda
mas dovaną iš LIETUVOS darytą . 
LIETUVIŠKOMIS.rankomis.

Skubinkite, kol jin dar turime, 
kviečiame atsilankyti ir pažiūrėti. .

I
ToL go. Boston 12* ' 
LE8TUVTS DANTISTAS 

DR. M. V, CASPEfi

(KASPARAVIČIUS)__ ’ . _
—Ea!kfifflWk6I& ofisą po Mn 
425 Bboadway, So. Bostok. Mumu. i 

Ofi»o Valandot: i
Muo 10 Iki 12:80 ryte ir nao I:IO i 

iki 0 ir nuo 6:80 1H 9 v. rak. ' 
Ofijumaldaryta* Bubato* vakarai* į

Ir nedOliomlfl. -i

lt Metu Bouth Boston

Uili Iii U fUlUBVL.

AKIŲ SPECIALISTAS 
•991 W. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v, v&k
u

ITel. So. Boston 40001 į

DR. J. C. LANDŽIUS |

LEBTUVIB GYDiLOJAJI IB
CHIRURGAS^ į

„ 50«BROADWAY, g 
aOUTH BOSTON, MAE4 į 

'■ (Kampas G St. Ir Broadway) į f 
VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—4^8

‘ Štai, kas man toko, išgirsti. Sa
ko, kad K. Vašldo 18 metų sūnus, 
pastojo kelią J. Karaliui ir atsta
tęs revolveri atėmė $92.00 ir. pa
bėgo. Po keletos dienų tapo su-; 
imtas Ir dabartiniu laiku laikomas 
kalėjimo pakol ateis teismas. Kiek
vienas gali suprasti, kad vaikas 
tokiuo pasielgimu tėvams didelės 

■ gūdds ir. širdies. skausmo pa darė. 
Bęt tėvas ir motina negali geres
nės naudos iš savo vaikų susilauk
ti, nes tik pinigams'savo širdi se
nai, jau yra pavedę. Be to dar 
K. Vaškis kooperacijos yra tikras 
priešininkas. Nėra abejonės, jog 
čia yra tilii’oji Dievo bausmė ’tž to
kius pasielgimus. . Jismi drįso ko 
operacijos susirinkime pasakyt1* 
štai ką: “Jeigu nepriimsite čarte 
rįa korporacijos,; tai veltui, jtimf 
kalbėtis apie prakalbas ir knyv.e 
dęs/’’ Be to. dar norėjo tų savo 
sugedusį vaikų į ‘ kooperacijoj 
krautuvę už knygvedį įkišti,. Ar 
gi bereikia geresnio sauvavlio, C 
dabar nabagas nebedrįsta nei ant 
susirinkimo atsilankyti.

Dilgelė

. COLOBADO yra didžiausias 
pasaulyje karo .laivas. Jis va
romas elektra. 'Reikale jis ga
li būti varomas dviejų žmonių.

‘A-i Uecisiova Užkuraite, Kauno 
gub., Naujo .Aleksanclrovsko pa
vieto; * Čedasų vaišėmis,. Jciiavo 
kaimo, ieškau -brolėno Jono Miro
no ir Albinos, gyvenančią Amevi- 
ke. Meldžiu’ atsišaukti. ; Malio 
antrašas r Hąrbin,’ Chiaa, Pristan, 
Pekaraaja' Ko. *366K4, ‘V, Papeč- 
kis.

Aš Adelė Savikiutė po vyra Pa- 
pečkiviiė ieškau savo brolhj. iv se- 
userų gyvenančių Aincrike Jurgio, 
Petro, Pijtišo, Magdės ir Onos. Ki
lę .iš Pilviškių, Suvalkij gub,-Ma
no antrašas: China,JH&rbin, Pris-
an, Pekamaja No. 366 K. 4, V. 
?apeekis.

OAMBRIDGE, MASS.

Aleksandras Potembergas pri
ma lietuviškus P. B. kuponus 
kaipo pinigą su išlygą imant 
.avorą'iš jo krautuvė*. Užlai
kau visokių vyrišlviy ir moteriš
kų drabužių, ypatingai Katė- 
lom visokių daiktų dėl prezen- 

. • J . .
Dabar pranešu gerbiamiems 

Hetovianm kad aš laikau laik- 
iTištį “Darbininką” savo krau
tuvėj ir kas ateis į .krautuvė 
pirkti, laikraštį gaus,.tik už 3 
centus. •" . '■

AleksandrasPotembergas, 
877 •Gmibrtdge-Mreef-.

' ' ' ;(Ž7)

1DR. L. GOLljEN'>.'/
Į Bostone: 99 Green Street Roxbury: 16 Crawford Stf J
/ ’ vnin^iAt,. n ivr .i c-ivi d n nr netoli IVarrcn Street t

: r . • Valontlos, 8 llęl 4 ift7 iki 8 P, M* .. ytt|ntttĮ0S. lrtj0 g na 0 vyto, 1 iki . e 
u h< 9 Iki 1 rili, Vitkute upnrl: 7 
yPtiiyčti'K lt nctięidlęnln vakarų. .1 

Telefonas Roxbury oiių., , -

Teleplione South Boston 3520 . 
Namų Telefonas Aspimrall OSTi

ADVOKATAS.

A, 0.ŠALNA(SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 

" . Baigęs du Universitetu
’ Cornell University su A, B 

G. Washiiigton’Univ. su LL.B. 
>■ “DARBININKO’^ Kamė 
. 866 W. Broadway, ŠO/BostOn. j 

'. f an tros: l.uhoR) . /
II—HM > i'i'i ĮSet
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Bus muzika; šokiai, visokių valgių, gėrimų.
Įžanga vyrams 50c., moterims 30 centų.
Tai-gi, kaipo pirmame, nepaprastame tuojaus po Adven

tų baliuje, kiekvienas; kuris myli, pasišokti yra priedermė’ 
atsilankyti tan bąliun, Taisykite kojas, Čęverykus, nes šokiu 
bus visokiu. ' '. .

Kviečia visus D-jos KOMITETAS.
■<

jįsokią žolių, šaknų, žiedų ir tt.

• Palangos trejanka 50c., puplaiškiai 25
Ramunėliai 20c., Liepos žiedai 15c., 

Pamišančius SOc/ Senesn ankštukės dėl 
-’idurių iiuosavimo 10c., Pelinos 15e., 
lolės huo nervų išgąsties, bemigės, gal-1 
Toš skaudėjimo Ir ausytę ūžimo 75c., 
įuo reumatizmo 50c., nuo strėnų skau- 
1 ėjimo 50c„ kadugių Uogų svaras 25c« 
Visokios žolės yra pakeliuose su Hetu- 
riškais nurodymais kaip anuos vartoti, 
žolių katalogų siunčiame už 10‘centų. 
Maldų knyga, “Aukso Altorėlis,” Tilžės 
maudimo, prastu apdaru 75c., skuriniu 
51.50, celuloido apdarų $1.50; “Vaini
kėlis” skaros apdąru. $1.25 ; Kantičkos' 
H1.50; Gyvenimas šventųjų, apdaryta,. 
57.00.

Vaistai nuo kosulio Ir. Asthmos $1.75 
UŽ bonkutę. Už prlslųtimų rokuojame 
10c. viršaus- ant kiekvieno $1,00- vertės, 
Reikalaujame agentų visose apygardo
je. '

5 ’' -

t

L. Prekybos fe-vė vietoj ka
lendorių. savo ' kostumeriams 
šiemet dalys knygas. Visi vie
tiniai ir apielinkių mūsų kostu- 
meriai prašomi’ atsilankyti, 
gauti kalėdinės dovanas ir pa
siskirti gintariniu ii» lietuvaičių 
rankų darbų daiktų dovanoms 
savo draugams, draugėms ir 
prieteliams.

LIETUVIU PREKYBOS .
M. ZUKAITtS, BENDROVĖ

449 Hudson Avė.. Rochester, N. Y 414 Broadway, Šo. Boston, Mass..

DID. LIET. KūlT. KEISTUMO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS. ?

PIRMININKAS — Vincas ZaleckM,
81 Mercer- St, So. Boston, Msm 

VICE-PIRM. ’^- Antanas Rąstelis,
146 Bowen. St„ So. Boston, Mfegft 

PROT. RAST. — Antanas Macejnriai^-..
450 E. 7-th St, So. Boston, Man 

FIN. RAST. — Juozapas Vinkevičiui, 
.906 Ę. B’way, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andrius Zalieekas,
807 ‘E.’ 9-th St;, Sb. Boston, Masa. 

MARŠALKA' — Aleksandra Jalmokai, •
115 Granite St, So*. Boston, Mas& 

D.’ L. K. Keistučio d r-j a laiko mėno- 
elnius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio po No. 694 
iVasliingtouSt,' Boston, Muss. 3-ą v. pa 
pietų. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie muaų dr> 
jos prirašyti..

IV. JONO EV. BL. FAIELPINtl 
1 DRAUGYSTĖS VALDYBOS

ADRESAI

PIRMININKAS — T. L. Petrauske*,
250 Gold St., So. Boston, Mass. 

ViUĘ-PEEęiI. — Kazys Ambrozaa,
492 E. 7-th St., So. Boston, Maaa, • 

PROT. RAST. — Julius Savickas,
111 JBowėn St, So. Boston, Mase • 

FIN. RAŠTININKAI — J. švagždya,
171 W. 5-tb St, So. Boston. Mam 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, S. Boston. Mass 

MARŠALKA — J. Zalkla,
I Winttėld St, So. Boston,. Mbm 

Draugija laiko susirinkimu* kas treėta 
nedėldlenj kiekvieno: mėnesio, 2-r* rak 
po plettf lt. Petro parapijos aaisj, 491 
M, Saventh St. Soutb Boston. M*J*

’ ■ y

IRDAl IB PIANĮĮ ROLELIAII
Užlaikome visus naujausius lietuviukus rekordus 

ir. pianą rolellus pagamintus, geriausią lietuvių dal- 
. ninlnkų,* kompožitorių,.muzikų ir monologistų. Iš ki- f?

, tų miestų kreipkitės laiškais, pažymėdami, ko relka- ja. 
Taujnte:- gramnfonų, lietuviškų rekordų ar lietuviškų k' 
piąyer pianams notų, (rolis). Prisiųsk 2c. štampą dėl fį 
katalogo.. Musų krautuvėje užlaikome Čeverykų vy- < 
rams, moterim's ir vaikams,'padarytų iš geros sku- K 
ros ir naujausių madų. Turimo daugybę vyriškų m- Ą 
hų, kaip tai: kepurių, Skrybėlių, marškinių, kulnie- $ 
rlų, naktalzų ir daugybę kitokių daiktų. Visuomet A 
gausite gorų patarnavimą. w;

■’ t ■ ■- ■ lt 
Mass. ?į 
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233 West Broadtvay

:L1
GEO. NASILIONIIT

■ ‘ . South Boston,
TėlCplione South Boston 1456—<f.
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ŠTAI KAME DALYKAS!
v Kad mes padirbant overcoat’ų dėl krautuvės, kurios savininkas pasta

tęs' i langų paiuarkiuoja $49,00. o kaip .žmogus ateina pirkti, tai pardavė
jas pasako karatų prakalbą ir painia .$22.00 daugiau kaip tikrai tas 
oVercout’rts yra vertas. Tatai hieS nutarėme nieko nesakyti o overkotą 

. ant orderio padaryti tik už $27.00 ir ktnh tik reikia, tesikreipia pas:

MALINIONIS—BARANAUSKAS
320-Harrison Avė.—No. 1 Onėida St., 3-d floor, Boston, Mass.
. . ' • * Tel. Beacli 2354. * ’

OOfiflso valandos: Š A. M. likt 5 P. M. Subatomis 8:00 A M. iki i P. M,
v ■ ■ '.r''. / ' • ■-

f IV.KLZBIET08 DRAUGUOS 
HAETTOBD, CONJTEOT1CŪT 

VAT.nVPOS AhRĮfilT .

Elxb. Mleluikienė, pirmininkė, 
’ 44 uedar Sb, HartfMd,- Omą.

O. Lablcklenė, vice-plrmlnlnkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Oon» 

R Lablckienė, Iždininkė,
44 Madi'son St, Hartfofd, Oodbb 

Marijona Katkauskaltė, f!n. raŠtininM
16 Atlantlc St, Hartford, Ooa» 

R. Pnndzlenė, prot raštiųlnlte, -
19 Wftlcott St, Hartford, Ooa* 

Šios draugijos «uslrlnklm»l būna ksa 
antrų nedėldlenl kiekvieno aiSoMta 
bainytlnėjo Halėje.

G** _ . .- ? - ■ ____
IV. KAŽIMnSBG K K DR4OR 

80UTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOSANTRASAI.

Pauimta*.
814a 8-th St Tel. So. B. 8886-tM. • 

VTCra-PlRMv — X Jnruša,
440 E, O-th St, So. • Bo<toB, BMI 

pROT. RAST. A. JanuSoula, 
■ 1426ColumblaRd,,&B<Mton.Mm 
KN. RAST. K. Kiikto,

428 H. 8-th 8t, So. Boatoa, 
ODININKAS — Ii.

. llį Bmwn:St, So, Bo*to«. Mm* 
TVARKDARI8 ~ P. Lančkių

898 M Fifth St, So. Boatoa, KlM, 
DRAUGIJOS anrtiu rtlkiiH — .

8W Broadvay, So. Boeton, 
Draugija «avo w»irlnH«kW taiko Ata 

. nėdildlenj klakvletto mte*rto Hmjral 

i&isheeMssP*1

Nupigo
Didžiausia ir geriausia lie- 

tUvhyčeverykųkrautuvė, So. 
'Bbston’o, kurioje turinio la-, 

/ bai- daug gatunkų ir . pagal 
, visokių prekių čeVerykų .To- 
; dėl norėdami sumažinti tavo- 

rą, numarkiavom kainą že- 
^myn ant labai daug Čevery-u 
kų,; kad greičiau išparduotu J 

į Delta kviečiam visus atsilankyti ir persitikrintų o męs 
ųstengsimės su geriaushi patainav*bnii tamstas patenlun* 
hi. * '? . ’’ ’ . ■:
J PRIE TO UŽLAIKOME IR DRY ^OODS JĮ

I

♦

■ i

Užtukome visokius nū- g 
• ų ' ■ /•' •-

rim foriiiČius. Pardūo- . ® 
:■ ■ . . ; ■ S
daine ant išmokėjimo iv ® 

pristatome į kitus liiies- 

tus įr toipgi perkraus-

toin forničius iš vieno.ų m 
Vietos į ldtų ; .fl 

| : ; I3THWlAN.ro / 1

Bt . 268 \Vest Broataky, “ South Boston,, Mass. . B
| ' ' ' . Teleplione S. B. 839—AV. ' " ' . - • '

i Apart pM/iyčion ir nedėtdienlo
į . ’ . vakarį. :-

T ' Tdęfontm Hnymarkct- 2238; x<»u’ixhw wauw u»ų,, , - y
1): e- KMjro'iitosVi Rwv<- Lkšku m LjMtmtf •. . (j(fw - . ' ei.Mį atf w. sivaiaw&¥i

.» ■ y / KODIS SHOE STORE
' 377W.Bwa4w^ 8wthBorton, J

%25e2%2580%2598gzamfnuo.ru
I3THWlAN.ro
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