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PENKTADIENIAIS
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K0NFERENCIJA SPROGO
Angliakasių ir kasyklų 

kompanijų atstovų konfe
rencija, laikyta Xe\v Yorke 
iširo nedavus geni vaisių. 
Abi pusi skirstosi be vilties. 
Abi pusi žiūri i Washingto- 
ną ir laukia - Įsikišimo. O 
Washingtono valdžia nėra 
linkus tą daryti. Pennsylva- 
nijos gubernatorius Pinchot 
teliesirūpina dalykų padėti
mi ir klausimą iškėlė valsti
jos legislatūroj.

------------ -

Jeigu “Darbininko” koncertas gražiai pavyko, tai didelis 
kreditas priklauso to koncerto dalyviams: šv. Petro parapijos 
chorui ir jo vedėjui p. M. Karbauskui; dainininkams: p. p. J. 
J. Baniui, M. Blažauskaitei, R. Juškai, M. Grybaitei, M. Ka
šėtaitei ir A. Narinkaitei; PIANISTĖMS: p. pa S. Kašėtaitei. 
O. Grybaitei, Olšauskaitei, F. Karbauskaitei ir Ainoriui; Š0- 

.KĖJAI: E. Tareiliutei; SMUIKININKUI A. žydanavičiui ir 
Lietuvos dramos artistams, “DZIMDZI-DRIMDZI” dalyviams, 
J. Dikiniui, V. Dineikai ir J. Olšauskui.

Visiems čia suminėtiems menininkams, tą koncertą attiku
siems, “Darbininkas” taria KU0NU0ŠIRDŽIAUSĮ AČIŪ!

Nemažesnės reikšmes koncerto pasisekimui turėjo pavienių 
asmenų užuojauta bei parama.

Ijabafnuoširdžiai “"Darbininko” koncerto techniniam dar- . 
"bui prigelbėjo gerb. kun. Urbonavičius, vietos klebonas. Už 
ta sunkiai Įvertinamą triūsą “Darbininkas” taria nuoširdų ačiū 
gerb. kun. Urbonavičiui.

Taip pat nuoširdus ačiū apylinkės klebonams: kun. J. švag- 
ždžiui, kun. Juškaičiui, kun. Virmauskui, kun. Taškūnui, kun. 
Vasiui ir kun. Daniūnui už jautrią paramą.

Tikietų platinimo ir reklamos darbą vedė ne vien Centras, 
bet ir vietinė L. D. K. S. kuopa. Nemažiau pasidarbavo apy
linkės lai opos. Ypatingos užuojautos pasireiškė pas 2 kuopą, 
kuri išplatino gerą glėbį tikietų ir organizuotai autobusuose at
važiavo iš Montellos i koncertą.

Didelę darbo naštą nešė konoerto vedėjas Centro sekreto
rius artistas J. Dikinis ir stropiai jam gelbėjo M. Šeikys ir V. 
Tamoliūnas.

Pagaliau, karštos užuojautos pareiškė koncerto auditorija 
—publika.

Visiems čia suminėtiems ir nesuminėtiems žmonėms^ ku
rie šiokiuo ar kitokiuo bū^t-prisidėjo prie koncerto surengimo 
bei jo nusisekamo, “Darb&inkas” dar kartą taria giliausi ir 
nuoširdžiausi ačiū!

GAUSIAI SKOLINĄ
Anglijos f'inansistai noriai 

skolina pinigus svetimų vai 
stybių pramonininkams. J ie 
atrado, kad svetur investyti 
pinigus, geriau, negu namie, 
kur pramonė ir prekyba te
bėra atslūgus nuo karo laikii. 
Anglų finansistai ypač no
riai skolina vokiečių pramo
nininkams. Karo laikų pik
tumas visiškai išnyko ir ang
lai su vokiečiais mielai vei
kia biznyje kartu. Pasta
ruoju laiku Anglijos f'inan
sistai paskolino Vok i et i jos 
potašo sindikatui $25.000,- 
000. Toliau audiminių sin
dikatui paskolino $1.000.000. f

Vengrijon anglų finansis
tai investino $4,000.000, p 
Brazilijoj kavos pramonin
kams $16,000,000..
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čia parodoma pastaroji angliakasiu ir kasyklu Jaompaniju konferencija New Yorke. Ke 

 

turi vyrai po kaire yta angliakasių atstovai, o dnjįyrai po dešine yra kompanijų atstovai. 
Toji konferencija išsiskirstė neišdavus pageidauj 
šia ir laukiama Washingtono valdžios Įsikišimo.

SUDEGĖ ŠEŠI VAIKAI
nežino-; 
gaisrui 
VMkn:

NUSISKANDINO
LE()MTXSTER. Mass. 

šio miesto klerką Kobei! 
Caster parode, kad jis myli

“Darbininkas”-

bia.
mažiau, negu bile 
metais iš dešimties 
šių metų.

SVEIKSTA
B R ŪSELI S, Belgija. — 

Garsusis kardinolas Mercier 
buvosunegalėjęs ir buvo jam

KIAULIŲ VEISIMAS SUMA 
ŽĖJO

WASHTNGTON. — Agri

otta\va. — iš 
mos prUŽasite' kilus 
sudegė 'vši kai. 
buvo vienos m • inos

mis. šeši žmonės sudegė, 
keli desėtkai buvo sužeisti.

UŽ DVARŲ KONFISKA
VIMĄ

rv 1vAiy 
automobiliumi važiuoti per 
gatvę per kurią turėjo eiti 
Japonijos kronprinco proce-

X’ew York dūmingume
užima penkiolikta
Bostonas dar mažiau dūmin- traukiniai susikūlė (ir su/.ei Į Allister McCormick, bet ji pa- 
ga*. negu Ke\v York.

NELAIMĖ ANT GELEŽIN-
■ KELIO
' AVORCESTER. Mass. — 

\ irta.j Pasažierinis ir prekini';

f
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VOKIETIJOS DAŽŲ IŠGA
BENIMAS

Pernai Vokietija išgabeno 
33 nuoš. savo pagamintu da
žų i užsienius. Pagamino 
75,000 tonų, o išgabeno i už
sienius 25,000 tonų. Prieš ka
rą pagamindavo 135.000 to
nų ir išgabendavo 80 nuoš. i 
užsienius.

I

NORI IŠVYTI AMBASA
DORIŲ

’ Japonijoj žmones suju
do ir reikalauja, kad valdžia 
išvytų Brazilijos ambasado
rių. Tas ambasadorius tuo *;•
prasikaltęs, kad sumušęs c

mo pirmininkas Loebe sako, 
kad Vokietija peršvelniai el
giasi su eks-kaizerio ir kitų 
princų nuosavybe. Sako, kad 
reiktų referendumu išspręs
ti ar nekonfiskuoti princu 
dvarų ir jų paloeių.

vaisių. Angliakasių streikas tebesitę-

Francijos socijalista| už smurtu pa
grobimą valdžios

SOCIJALISTAI UŽ PAGRO
BIMĄ VALDŽIOS

Francijos socijalistų kon
grese, laikomame Paryžiuje, 
tariamasi apie žūt-būtinę ko- 
ą uK valdžią. Sako, kad so-

pilnai ingyti į savjp 
valdžią. Valdžios- j 
mas negali apsimibej 
galiais būdais. ?Je^ 
yra, tai tas atsĮ 
liūtiniais būda

/•

GAVO UŽSAKYMĄ
Tnternational Gencral 

Electric kompanija gavo už- 
.sakymų padaryti 11 elektri- 
kinių garvežių Meksikai, 
Kubai ir Japonijai.

pagrobti. Legaliai ar nele
galiai, bet jie turį gauti val
džią.

Bium kalbėjo apie surijaiis- 
tų dalyvavimą dabartineje 
valdžioje, tai jis pasakė:

“Socljalistai neprivalo da
bartinėje valdžioje dalyvau
ti. Darbininkų klesa (taiy- 
ra socijalistų partija) turi

PONZI VĖL VEIKIA
Finansinis raganius (Pon

zi. kurs anuomet tūkstančius 
dolerių žmonėms nunešė, da
bar Bostone vėl atidarė savo 
ofisą. Vėl siūlo žmonėms 
stebūklingus nuošimčius. 
Siūlo žmonėms 200% i 60 
dienų. Dabar jis pats yra 
Floridoj, kur prasidėjęs yra 
pūtimas žemės kainų. T Flo
ridą dabar bėga iš visų vals
tijų spekulentai ir mažai iš
manantys žmoneliai. Speku
lentai suglemžia pinigus, o 
prasti žmones lieka be skati
ko. Florida yra dabar ža ve
jantis kraštas iš real estate 
atžvilgio, kaip seniau Kali
fornija žavėjo ir viliojo žmo
nes auksu. Ponzi ta proga 
nori pasinaudoti.

Smarkiai nubaudė 
banditus

SUŠAUDĖ BANDI’hlS
Meksike banditai buvo už

puolę traukinį, ėjusi iš sosti
nės Į Guadalajarą. Banditai 
šaudė jiasažierius ir vogė jų 
tu^jtą. Taip nužudė apie 30 
pasažierių. Bet pašaukta 
kariuomenė apsupo banditus 
ir .ynos sušaudė.

AKLĄ SENĄ MOTERĮ 
KETINA SUŠAUDYTI

Rusijos valdžios prokuro
ras reikalauja mirties baus
mės Marijai Senebniakovai. 
Ji kaltinama šnipinėjime. 
Moteris yra akla ir 70 m. am
žiaus. Ji buvus šnipas per 
25 metus prie caro. Dabar 
neva esą susekta, lūki jai liū- 

. elijant caro laikais buvę nu
žudyta daug rcvoliueijonie- 
rių.

PAVOGĖ DAUG BRANG- 
MENŲ

NEW YORK — Iš dvieju 
auksininkų gatvėje vagys už
puolė ir atėmė maišeli su 
brangmenomis. Tų brang- 
menų vertė apie $100.(MM). 
Vagys sėdo Į automobiliu ir 
nulėkė. Policistai paleido i 
juos šūvius. 1x‘t nepataikė.

AUTOMOBILIŲ PRAMONĖ
Pereitais 1925 metais S>iv.

Valstijose aulomobilių paga
minta 4.325,000.

Užregistruotlj automobilių 
pernai buvo 17,500.000. (ii 
užregistruotų troku buvo 2.- 
500.000.

Iš viso aiitųmobilių pašau 
lėje yra 21,600,000. Su v. 
Valstijose yra 81 % to viso 
skaičiaus.

Automobiliui pramonėje 
Su v. Valstjiose dirba 3,200.- 
000 žmonių. / *■

Pernai automobiliai Suv
Valstijose sunaudojo 7,494., 
000.000 galionų gazolino.

kas 
įgrobi - 
n^įi le- 

Jalas
evo- savo pačią. Jis nepagydo

ma liga susirgo ir kad nelik-

džia pagrobti legaliais bū
dais. Bet risi būdai yra le
galus, kuomet einasi apie už
tikrini mą J-
kų klesai (tai yra socijalistų, 
partijai)."

Reiškia Erancijos socija- 
listai atvirai šneka apie pa
grobimą valdžios bolševikiš
ku. fašistišku būdu. Jie 
pripažįsta smurtą. Jiems 
tikslas pateisina priemones. 
Visi būdai geri sočijalistams. 
pagauti valdžią į savo ran 
k a s.

PAIEŠKOJIMAS BEVAIKĖS 
NAŠLĖS APSIVEDIMUI
SALĖM. Mass. — čionai 

teismas nuteisė vieną lenkę 
Auna Kaminsku atpakilta- 
voti pataisos namuose už ro
mansą. Buvo taip:

Lenkas Kodima Koliek iš 
Beverly padavė į lenkų lai
kraštį paieškojimą bevaikės 
našlės apsivedimųi. Į jo pat 
skelbimą- atsišaukė Kamins
ką iš P-h i Indei pili jos. Ji savo 
kavalieriui prikalbinėjo iš
siimti pinigus ir juos inves- 
tyti Philadelphijoj į štorą. 
Kas fen buvo daugiau tai ne-

" džinui. bei teisme kavalierius

DŪMINGIAUSIAS MIESTAS
Ikšiol Suv. Valstijose dū 

mingiausias pasaulėje mies
tas buvo Bittsburg. Išlyti 
mai parodė, kad dabar pi r j 

kultūros Departmenfas skcl-;mą vietą užima Si. Loiiis. 
kad dabar kiaulių esą 

kuriais 
pTarju-

pasakė. kad Kaminsko va
kare jam uždavus meilės gė- 
rimčlipo ryti' nubudęs su pil
vo skaudėjimu. Gi meilužės 
ir pinigų nesą. Vėliau ji 
Philadclphijoj tapo areštuo
ta.

KUN. V. DARGIS LANKYSIS

"Sausio 17-tą dieną iš ryto 
bažnyčioje Xor\vood’e, Mass.

Sausio 17-tą dieną vakaro 
Brigbton *e. Mass.

Sausio 18-tą dieną 7-tą vai. 
vakare. Loveli. Mass.
, Sausio 24-tą dieną iŠ ryto 
bažnyčioje. Nasbua. X. II.

Sausio 31-mą dieną iš ryto 
bažnyčioje, M orcester. Mass

BAISŪS.SPEIGAI
Kuomet Argentinoj kepi

na žmoHcsJiaisios'-kairros. tai 
Rusijoj. Leningrade, svilina 
žmones baisūs šalčiai. Ter
mometras rodė 22 laipsniu 
žemiau zero. Tokių speigų! 
nėra buvę per praeitus 136 
metus. Dėl tų speigu daug 
žmoniiržuvo. Ant gatvių kū
renama ugnis, kad žmonėms 
šiek tiek pagelbėti.

Šis prajovus dar stebėti 
liesins. kad Kamčatkoj, Si
bire. gan šilta. Termomet
ras rodė 35 laipsnius ang

Nelaimes

ši yra chicagietė Mary Lon- 
don Bakcr. Ji susižiedavo su 
Anglijos karininku, kapitonu 
Ralph Pete. Su juo ji vyks i 
Indiją ir paskui į Afriką me
džioti. Ji buvo susižiedavus

šči a u zero. Alaskoj teipgi

Italijoj X’eapolyjc tuo tais 
pu yra nepaprastai šalta. 
'Kokių šalčiu nebuvo per dau
gel metu. Vezuvijaus kalnas 
tapo visiškai sniegu nubalty- 
tas. Stogai Neapolyje teip- 
gr baltuoja nuo sniego.

KAITROS ARGENTINOJ
Argentinoj, kur dabar v- 

ra vasara užėjo didelės kait
ros. Jau ištisą savag 
termometras smukČiojl 
90 ir I(M)laipsnių.

NELAIMĖ KASYKLOJ t
WILBURTOX. Okla. — 

Augliu kasykloj ištiko eks 
pliozija ir užgiTrfvo 10} dar
bininką. I P asidėjus gelličji 
mo darbams 8 darbininkai 
tuoj buvo išgelbėti. Baskui 
iškast;rl9 lavonu. I )ar t rūks
ta 77 darbininku. Koks jų li
kimas. tai dar nežinia.

Užgriūtųjų darbininku šei 
mynos susirinko nelaimės 
vieton ir stovėjo ištisą dieną.

Vienas italas buvo nusive
dęs sūnii parodyt i, kaip po 
žeme dirbama. Tai jis su sa 
v o sūnumi buvo užgriūtas.

Kasykla nėra unijinė.
75 vyrų dirba 

darbu.

MIRĖ NUO MŪNŠAINO
AXXA POLIS. M d.—š< 

žmonės, atsigėrę tnūnšaino, 
numirė. Policija pradėjo ieš
kot i žmogaus, iš kurio nuo- :*• 
dingą mūnšainą jie gavo.y^j-fį

_______________

GAISRAS MOKYKLOJ* L 
sT.JOHXSBrRG.Vt—.' 

--------------- I Mokykloj, kurioj preziden- 
SUDEGĖ ŠEŠI ŽMONĖS 'tas Coolidge pradeilamąjį 
FERRIDAV. ka. — Biz-įmoksią ėjo buvo užsidegusi, 

pamokų mėtų.,': 
Vaikai buvo laiku išvesti.

•4-:
» 
r

nio distrikte buvo kilęs gaiš Į Tas atsiliko 
ras. Nuostoliu pinigais pa '* 
daryta už fclOO.(NM). Bet di- N’nostolių tiž $100,000. 
džiausi nuostoliai tai žmonė- kvkla statyta 1872 iri.
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CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tams $2X0. TBTCį pači? inw 
■dtin<MiHn ir. Lietuvon./ Ję BAČIU
LIS, 421 6tlx Št., S. Boston, Mass.

< J. ■■ ' L L

nio kreditų, reikalingas dar.’ 
prekybos, kurią JJetuva ga-:, 
linti rasti pirmiausia Rusi j o -
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LAPAS1
Didelės sensacijos kelta’ 

Arcivyskupo Jurgio 
atuievičiaus atkelia vimo
fefcuyoh. Įr nenuostabu.1 
> kilni, simpatinga ir auto- 
tėiuaga asmenybe, jo skruo- 

.^bjrkrtivinas prakaitąs dar 
nenudžiūvęs iš Vilniaus kr. 
laikų, kur jis lenkų ujamas 
ir persekiojamas buvo, jo 
šiandien netikėta vizitą su
įdomina katalikus, ypač dva 

-u • r -9 w *> ■*
. « •

■:; .
i&k' .+ *•*- T’ - > • i -

Baigtinio (jyiyėninicr. des- 
- ^rg^niąc^cija^ — Visos Lietu- 

?• v&i gyvenimo' sritys -praįdeda 
Č tvarkytis. . Deją,, tik kfctali- 
4-Lų bažnyčios rėikjAai vis žlar 
I kurą griuvėsiuose palaidoti. 
1 Lietuvos diecezijos ię epi- 
t skopafas1 gyvena krizio laiko- 
Harpį.' Seinij ? ‘diecezija: su- 
į skjddyta. Diecezijos vysku- 
’į pas ištremtis, ^kapitula, ku- 
cnigų seminarija išblaškyta. 
'Lenkai viepatauja diecezijos 
f sostinėje. Prieš karą Seinų 
į diecezija priklausė Varšuvos 
įarcidiecezijai.

E . j ŽethAičitf diecezija kybo o- 
|- Įre, atskirta nuo' -Mogflevo 

iųątrtippJijos. ; Vilniaus die
ceziją tie pit.yš mūsų priešai 
lenkai suskaldo. Klaipėdos 

| kr. katalikų bažnyčia valdo
ma Varmijos vyskupo. V ie
nų žodžiu sunku ir isivaiz- < ■ J - v
duoti blogesnę katalikų baž- 

padėtį,. kaip, šiaųdien 
Kaid Via. c < “

Visos pastpii>^o& veltui. —

rę-

S*'-

įįi

jK* 
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kordata.ifsu Vatikanu. Jo už 
davinys diecezijų ribas nm 
'statyti, pažvelgti į katalikui 
-išvidinį1 gyvenimą,1 savo pa
tarimų mums duoti ir vienų 
ir ’ kitu ’ žvilgsniu atstatyti 
pilnutinį1 katalikų gyvena
mą. Nėra abejojimu kad jis 
geriausiai gali mumis su?- 
prasti. Jam, mūsų tautos 
žmogui, žinomos visos aplin-’ 
kyties- kuriose kūrėsi mūsų 
politinė nepriklausomybė ir 
dėliai kurios gal būt sunegK- 
lėjo išvidinė katalikybė, nors 
administracinis jos aparatas 
nuolat sirgo.

.Vepaprastas atsitikimas.— 
Kas žino Apaštališkojo Sos 
to etikietą, turi nustebti, kad 
Lietuvos vizitatoriumi ski
ri f amas mūsų tautietis. Is
torija težino vieną atsitiki
mą, kuomet vokietis Fruh- 
\virtli buvo paskirtas nunci
jų Bavarijai. Šis, Jo Eksc. 
Are. Jurgio Matulevičiaus 
paskyrimas yra antras retas 
faktas. Išvados savaime pri
simeta.

Šventasis Tėvas šiuo pa
skyrimu rodo Lietuvai dide
lio prielankumo ir simpati
jos. Jo Šventenybė tenori 
mūsų bažnyčios gerovės. 
Antra vertus, siųsdamas Jo 

Jurgį pabrėžia 
pasitikėjimą jo 
Mums katali-

ii■v
S'1- - 1 ■ ■

1

•

padanges. Tai bus rekordas. Dabar aukštumo rekordą laike Francijos lakūnas Callizo. čia 
parodomasis lakūnas yra išmuštas šilku ir plunksnomis ir apšildomas elektra. Augstumoje^ 
yra labai šalta. • •

nakpriti imi ®ide:Quinine. ^Jis loMpaKeiStl jau anKSCIUl-jjjjjg^u^ SalčĮu.— j 24.valandai. 
latyta eksporto importo vartoi fererit prtBirfąjuB. virtoy ui 

planą. Tačiau, pasak iaikra- darPnera£1’ge°re^iolbui5?^Bė^ti»- 
eoin no itplr gaunama. . -

AtaZOc

UIN1NE
r BapraUOia

v

Įsirn &usirupįno?]^hisų
j'l^era^fehija, tfvūsiškijta, ka- 
Į’tilikai. įeifaūjarrids ir ta- 
įriamos kaip šią nenormalinę 
1’katalik.ų bažnyčios padėtį 
‘•Įpašalirius. - Nes tai]) dalv- 
;’kaųis susidėjus kenčia visa 
katalikų visuomenė, jos iš
orinei struktūrai apgriuvus.

B. ,'iįądrausmė, ištižimas didėja’ 
k " Stiprus katalikų solidarumo 
p sensaš. mąžta, -religinis indi- 

ferentizmaskaskart vis pla
tesne vaga plaukia. Kiek- 

r : vienas gyvas katalikas nera- 
iniai žvalgosi, nusiskundžia 

f ^vyskupais ir kunigaus, kaž- 
tx^okio Mesijo laukia.
| >S''Na ir turėjome mes vieną 
F;, ilitą .pasiuntinį deleguotą iš 
| ^Vatikano mūsų tikybiniems 

-interesams pagelbėti. Atsi- 
| ^Įnėname juos. Tik jų pre- 
& Senei j a neišblaškė tamsių 

bažnytinio gyvenimo debesų.
Ų 0 Šiandien mes tuos tarpi- 

\ finikus nelygiai įvertiname. 
Į” llan rodos, kad ir iš musų 
c 'puses buvo netakto, klaidų. 
L Nekalbant apie kiti] nūode- 
I mes, Miums tektų pripažinti, 
E kad dažnai mesgrynai religi- 
r nio charakterio reikalus ]>a 
Pa vertėme politinių ginčų ob- 
|k jekta. O Skirti juk naikia 
K vidiniai Lietuvos bažnyčios 
|č interesai, jos organizacinis 
K tf&istatynias, normalus vys- 

tymus iv plėtote nuo išorinių 
Jh Bažnyčios ir valstybės santy-

* i ;
W kiltis. — Jo Eksc.
| arcivyskupas Jurgis Matiile- 
n viiiitt liepia mums viltis ge- 
tlaikų. Jo misijfčgry- 
E. nai bažnytine. Jis atvnžiuo- 
| ja ne kaip Vatikano Apaštn- 
f liskasai delegatas, bet kaip 

Rląetuvos bažnyčiai skirtųs 
L vizitatorius. -Nuosekliai jam

Eksc. Are. 
nepaprastą 
asmenimi. 
kains belieka įvertinti ši fak- € ±

tą ir nerbširdžiai kooperuo
jant ^u vizitatoriaus misija 
lengvinti jo .atsąkpmiiigą j į 
eltįrbą.-

M \ » .' * f
LIETUVOS EfALUOG^RE- 

• KYBOS SANTYKIAI
KlUNAB, NII-22 (El

ta)., Italų mėnesine apžval
ga “Rassegna Economica dėl 
Europa Mediorentale,” išei
nanti Romoje, vienam pas
kutinių numerių yra įdėjus! 
p. G. Salvatori straipsnį “La 
Lituania nei mercat<j inter- 
nationale” (Lietuva tarp
tautinėje rjnkoje). Auto 
liūs paduodamas Lietuvos 
prekybos su užsieniai* ap
žvalgą nuo pat jos nepriklau
somybės atstatymo ligi šių 
metų pirmojo ketvirčio apie 
Lietuvos prekybą su Italija. 
Tais daviniais, Lietuva saky
tu laiku į vežusi į Italiją 
maždaug apie tūkstantį tonų 
prekių, daugiausia celiulio- 
zos ir fanerų, daugiau kaip 
už milijoną lyrų. Italija įve- 
žusi į Lietuvą tuo pat metu 
apie :J00 tonų jirekių už tą 
pat maždaug sumą, vieną mi
lijoną lyrų. Tarj> įvežamųjų 
iŠ Italijos į Lietuvą prekių 
paminėtinos šios: vaisiai, au
tomobiliai, ryžiai, vata, kava 
ir kt.

Autorius, straipsni baig
damas, rekomenduoja italų 
visuomenei prekybos santy
kius su Lietuva plėsti kiek 
galima daugiau.

LENKUS KANKINA NESVA
RI SĄŽINĖ

KAUNAS, NII-22 (EI 
ta)^ Vilniaus lenkų spauda 
nesiliauna skleisti įvairias 
itesąmones apie tariamus 
Lietiivbš šauliii pasirnoši- 
intis kariautkjSBii “Dziennik 
Wilcnski“ 286 Nr. paleidi 
naują sensaciją, kad esą 
Kaišiadoryse įsteigtas <<>nt- 
ralinis “Vilniaus BaMkas?’

l

I

'1 '?*• t . "

Banko akcininkai esą šąplių 
organizacijos nariai. Banko 
kapitalas siekiąs 200,000 litų, 
kuriuos iš dalies paskolinusi 
valstybė, kitą gi dalį suda
riusios aukos Vilniui vaduo
ti.' Banko uždavinys tarp 
kita ko esąs, finansuoti gink- 
luotus šaulių puolimus, pirk
ti ginklus ir amuniciją. Ban
kas esąs pavadintas “Vil
niaus Banku,” kad savo pa
vadinimu primintų, turįs 
tikslo vaduoti Vilnių.

Kaip ir visi kiti, ir šis pra
simanymas yra pakrikusios 
lenkų fantazijos kūrinys. Jo
kio “Vilniaus Banko”ar net 
įstaigos su panašiu pavadi
nimu Kaišiadoryse nėra. 
Šiuo metu ten veikia: . 1) 
Kaišiadorių smulkaus kredi
to bankas, 2) Kaišiadorių ū- 
kininkų smulkaus kredito 
bankas ir 3) žydui liaudies 
bankas.,

MOTERYS KONDUKTORIŲ 
VIETOSE

Pastaromis dienomis Kau
no autobusuos jiasirodė mo- 
terys — konduktorės, 
dėvi vvrn uniforma.

» *• *•

Jos

SUIMTAS “AUŠROS’* GIM
NAZIJOS SEKRETORIUS
Šiomis dienomis krimina- 

lėn policijon atvyko “Auš
ros” gimnazijos sekretorius 
p. Povilonis ir paprašė, kad 
ji areštuotų, nes jis išeikvo
jęs 8000 litų valdiškų pinigu.

Tardymas parodė, kad ji
sai išeikvojęs ne 8000, bet 
daugiau kaip 30,000 litų. Jis 
prisipažino, jog sužinojo, 
kad jis jau Įtariamas. Povi
lionis liko patalpintas Kau
no kalėjimam Visa byla 
duota valstybei JU1.

• — . .

\
A*

mas Amalių-Triškių ruože 
geležinkelis. Iš Šiaulių trau
kinys N r. 41 išeina 6 vai. 10 
min. ir Į Triškius ateina 8 v. 
28 min. Iš Triškių trauki
nys išeina 8 vai. 58 min. ir Į 
Šiaulius ateina 11 vai. 
min.

22
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DU PAMESTINIAI
Praėjusią naktį Daukanto 

gatvėj, o penktadienio vaka
re Maironio g. prie valstybi
nės prieglaudos durų rasta 
po kūdikį. Abu priglausti 
valstybinėj prieglaudoj.

•Pažymėtina pastarojo kū
dikio
proce<

prieglaudon priėmimo 
dūri”"...

Moteriškė eidama pro šalį 
išgirdo verkiantį kūdikį ir 
pabeldė į prieglaudos duris. 
Atidariusi, tarnaitė pasakė, 
kad be policijos kūdikio nė
jai imsią. Tada moteriškė 
kreipėsi į tarnaitę, prašyda
ma telefonu jiašaukti polici
ninką, bet nė to nesutikta pa
daryti. . Teko pačiai eit ieš
koti policijos. Čia vėl bėda. 
Pirmasis sutiktas policinin
kas atsisakinėjo, motyvuo
damas tuo, kad tai nesanti jo 
nuovada. Bet pagaliau suti
ko. «

Kai atėjo policininkas ir 
pats įnešė vaiką, tada “pro
cedūra” buvo baigta.

BAISUS NEAPSIŽIŪRĖ- 
• JIMAS

Viename Žemaitijos kaime 
ūkininkė paplovusi aviną įsi
nešė trobon nuvalyti jo gal
vą. Troboje buvo septyne- 
rių metų vaikas, kuris stebė
jo, kaip motina nupiovė avi
no galvą, ausis, liežuvį. vPo 
to motina išėjo su reikalais 
laukan ir paliko namie vai
ką, kuriam prižiūrėti dar ki- 
.tą, 1 metų mažiulėlį. Di
dysis vaikas panorėjo pada
ryti taip su mažuoju, kaip 
motina darė su avino galva: 
paėmė ir pradėjo lupti vai
kui akis, piauti liežuvį ir au-

^įsatsitikimasrodo, kaip 
reikia saugoti vaikus^įe • tiį^ 
nuo nedorų, bet ir nuo netin
kamų vaizdų.

r’S>-

nusi Jlemvos R 
bendradarbiavimo gaHmy 
hių, Lietuvos ųkis, bęužsie- 3

'RaW)JWs.'
Daug tftlutanSią' žmoniąi kasmet «rir- 

je šieme't, pamirštant Ru- * $S£SJ!
sijos Ūkio bendradarbiavimo rimtas. Gydyk jį geriauaiu iinomn 

stf Lietuva uždavinius, sunku < Tiį būjhs yri mif’a ėašeari-šfo- 
,bU8 nalrpri+i inn **??*•»&*««***’

numatytą eksporto importo . .
„1 . ' m . . .2______ »’*i_ Ū 0 8X11

ščio, ne tiek syarbus Rusijos 
prekybos su Lietuvą šiųme
tiniai išdaviniai, kiek faktas, 
kad prekių pasikeitimas jauB 
prasidėjęs, pirmos kliūtys 
nugalėtos. Lietuvos ekono-> 
minis bendradarbiavimas su 
Rusija pakeisiąs ūkio akty
vumą, sustiprinsiąs jos pa
matus ir savistovumą.

j ’________________________  \ I

VYRIAUSIA LIETUVOS .
EVANG. KONSISTORIJA

Naujoji Lietuvos evange
likų konsistorija vyriausy
bės patvirtinta šitokiame są
state: .

Kun. d-ras V. Gaigalaitis 
— prezidentas; dvarininkas 
A. Otan (latvis) — vice
prezidentas ; nariai: kun. 
Plamšas (latvis) Biržų; M. 
Preikšaitis (lietuvis) ;■ kun. 
Titelbachas ir Kinderis (vo
kiečiai).

Sėkmingai sudaryti kon
sistoriją daug padėjo latviai. 
Tikimasi, kad ir ateity lie
tuviai evangelikai su latviais 
gerai sugyvens ir vaisingai 
bendradarbiaus.

Žiniomis iš Kauno, ev. te
ologijos fakultetas Lietuvos 
universitete veikia gerai. 
Santykiai tarp profesorių ir 
studentų yra draugiški. Ir 
vieni ir antri dirba atsidėję

• ’ . f

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

B0SmMAW
WLĘByABllES«

ŠV. JONO EV. BL. PASĖLI
DRAUGUOS VALDYBO8 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. Zobet,

639 E. Seventb SL, 80. Boston, 
Vlce-Pirmlhinkas — X Vetranskas,

250 Goki SL, So. Boston, Mana. 
Prot. Raštininkas — J, Glinęc^is,

5 Thomas.Pk., South'Boston, Mass. 
Fln. Raštininkas•— M. Seikis, i. ,

40 Marine Road, So. Boston, Mn— 
Kaperius — A. NaudŽitmatį - '.

885 E. Broadway, So. Boston, Maa» 
Tvarkdarys ,— T. Zafkls,

7 WlnCeld St, So. Boston, Afaaa 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedėldienj kiekvieno mėnesinę &ra 
valandą po mrapUoa 40?
Ę. Ševenth St, So. Boston Man 

------------- _________________________ Į . -
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Su-
Bal-

SPROGO GIRNOS
Padovinio valsčiaus, 

dupių k. ūkininkas P. 
trukonis Įsitaisė garinį malū
ną. Bet, matyti, malūnas 
nebuvo gerai Įrengtas. Vie
ną dieną bemalant sprogo 
girnos į skeveldras, kurios 
lėkdamos dideliu smarkumu 
užmušė: patį malūno savi
ninką, dar du žmones ir vie
ną sužeidė. Girnos nukirto 
sienojus ir nukrito lauJke už 
kelių žingsnių.

IŠPUOLĖ IŠ TRAUKINIO
Gruodžio 20 d. einant grei

tajam tarankiniu i iš &^įų 
Rūdos rali Pilviškių stoties 
išpuolė iŠ traukinio viena 
moteriškė ir lengvai suižei- 
dė.

ŽUVŲ ŪK KONVENCIJA 
TARP LA OS IR

LIETUVOS
Sausio ar vasario riteri. 

Kaune įvyks Lietuvos ir Lat
vijos atstovi! pasitarimas žu
vų ūkio konvencijos sudary
mo reikalu. Pasitarimuos 
Lietuvai atstovaus žuvinin
kystės- inspektorius p. Ran- 
domaiiskis, Latvijai žemės ri
kio ministerijos žuvininkys
tės skyriaus vedėjas p Mje- 
zis.

■ ■ —— ■ ■ ■ %

ATIDAROMAS GELEŽIN
KELIS

GruodžioJi3 dieną atidaro-

f J

‘ ‘ RYTO ’ ’ D-JOS MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

VILNIUS, 21. XTT. (El
ta). Gruodžio m. 28 ir 29 
diena Vilniuj ivvks “Ryto ' 
d-jos mokytoji) kviečiamas 
susivažiavimas. Susirinkimo 
vieta šv. Mikalojaus salė. 
Prifš pradėsiant susivažia
vimą mokytojai apsilankys 
mokytojų seminarijos pa
vyzdinėj mokykloj, kur į- 
vyks jiavyzdinū pamoka ir 
pasitari majų -Tos pat dienos 
vakarą pntsidės pats susiva
žiavimas. . I

Lietuvių mokytojų sąjun
gos steigėjai per tas dieną* 
mano sulviesti steigiamąjį 
sąjungos ąusi^inkimą.

GENEROLAS V. NAGEVI
ČIUS SVEČIUOSE PAS 

ESTUS
Gruodžio II d. generolas 

Nagevičius ir pulkininkas 
Ingilevičius buvo išvažiavę į 
Estiją į naujos estų karo li
goninės atidarymo iškilmes. 
Jie uždėjo vainikus karinin
kų Ramovės seniūnų vardu 
ant paminklo žuyusiems už 
Estijos nepriklausomybę ir 
Lietuvos karo gydytoji] var
du—ant žuvusiųjų Estijos 

^rflšsiliuošaVimo karo metu es
tų ftydyiojų kapų.

Grįžtant gen. Nagevičių ir 
pulk. Ingilevičių stotui paly
dėjo visa centralinio karinin
kų klubo valdyba ir daug 
atskirų karininkų Iki karo 
gydytojų.

UŽSINUODIJO
Ž. ū. ministerijos visuome

nės agronomijos referėntū- 
ros sekretorius Kazys Vil
kaitis, jausdamasis esąs ne
sveikas, keripėsi i pažįstamų 
Kauno p. Gfigalausko vais
tinę, prašydamas patarimo. 
Vaistininkas mielu noru pa
tarė ir davė vartoti nuo pa
reikštos ligos bertoleto drus
kos. Patarimo laikydama
sis, parėjęs namo išgėrė 4 
arb šaukštukus minėtos dru
skos, nuo ko pradėjo jaustis 
labai blogai ir tik rytdieną, 
nugabenus miesto ligoninė, 
buvo suteikta pagalba, bet 
jau pavėluota. Pasikanki
nęs 10 dienų, 11’d. gruodžio 
m. 3:30 vai. mirė.

SUOMIJOS PROFESORIAI 
LIETUVON

Ateinančių metų gegužės 
pradžioj ar birželio pabaigoj 
į Lietuvą atvažiuoja 7 Suo
mijos profesoriai, jų tarpe 
prof. Niemi ir švietimo mi- 
nisteris, jei jo nesutrukdys 
svarbūs tarnybiniai Rūkalai.f

Šioj profesorių delegacijoj 
bus įvairių sričių specialistų 
iš JHetsinko irAbo universū

• v

tetų. Jie Lietuvoje mano pa
gyventi ir pastudijuoti Lie
tuvos gyvenimą apie savaitę 
laiko.

IT

Lietuvos Dukterų Dradgystčs 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
ISrmrntnfcė — TYkH-

!>S G Strcet. So. Boston, M1*-**
Tel. Šouth B«»ston 4474-M. 

Vi<v-lSrn». — Zofija KėMeMt*.
Gatės St.. So. Itoston. Mass. 

I’rot. Raštininkė — Ona Šiaulienė.
443 E. 7th St.. So. Bueton, Mass. 
Telephone Sotith Boston 3422-IL

Fln. Raštininkė — Br»»uisl«va Ctanienė,
2!» Goiihl St.. W. Itoxburj‘. Mass. 

Iždininkė — Ona Stuniiilhitė;
105 W. Cth St., So. Boston. Mass. 

Tvarkiarė —■ Ona Mlzgirilienė,
1512 (’oltimMa K4., So'. Boston, Mass. 

'Visais 'lr-joe reikalais kreipkitės į pn>- 
tokolų raštininkę ialAkti ar telefonu. 

Drautfljii savo susirinkimus .laikę Kas 
antru uuruiiika kiekvieną mėnesi e 
7 :SO vakare, polmknytlnėj svetainėj. 
Ftfrh Št., So. Boston. •' .

$1006 TIK UŽ 60
Atsiųsk 60a, o ne ]

jei jis svSkitas 
rteei totoias AaiktM fokūm ign. { 

tolfa yr» kas kita. Sū-

r\-

♦

...... . — -n viitirtai
* \ \ w

A. ■■. X •'■-.įč i i* , R,

Rusijos spauda apie Lietuvos 
Rusijos ekonominį bendra

darbiavimą
LaikraMrs “Tzvostija” 

straipsny “Lietuva ir Rusi
ja” tarp kita ko rašo, kad at
silankiusi Rusijon Lietuvos 
ekonomine delegacija įsitiki-

NAUJAKURIAMS 1500 
ARKLIŲ

Žemes ūkio ministerijai, 
susitarus su krašto aps, m-ja, 
buš ]>arduodami naujaku-* 
riams iš varžytinių netinka
mi kariuomenei arkliai — vi
so 1500. Išmokėjimas nau
jakuriams už arklius i$dėsto- 
mač 10 metif be'Vatftkanų. " •
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tikansmu po 
dimus, Ir tt. 
vfeokhi tolią Jr
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Ištikus
'mirčiai ar ligai darbininkai h jį su Ringei-aie vynuogių ar vaMV 

° . Kiinlrn nr !iii klniNlnln .J1 fniniri imUh-
gauna mažą atlyginimą.

Pasirenkant kūdikiui maištu "vaitot 
tok) pieną, kuris stulgus irlttfblms nuo 
hlėdingų jnikp4>y.. Eagle Brifnd Kon- 
tleosnotas -Pienas yru saugu* mautus 
Ir sykiu sotus,* ‘ ♦

Uėklnginusių ]mst‘kndų buvo nesenai 
,tauta gydant fnxlupenėius .nikus su 
Eagle Pienu. .Mokyklos vnlktil kentė- 
jusle nuo >s‘tin)taiao auiltiniuio ‘S sy- 
kio-j»radėjo gerėti su Eagle Pienu. Ne- 
kurie raivo du syk dauginu svorio ne
gu normaliai reikėtų. Jei <uri h.v kokia 
nuožvalgą, kad lavo vaikai nėra Iki 
saiko, pradėk duoti jiems kasdien Eagie 
Pieną. Šviežias oras, užtektinai miego, 
geri papročiai taipgi svarbus. Vaikams 

!* , . ■*■ , . . . , . , i reikia duoti Eagle Pieną du sykiu i die-nckltrių dirbtuvių įsteigtu japart kirų valgių. Attniežk <lu šauk- 
darbininkų kinkai. Ištikus .^,S.

sunka, ąr su kiaušiniu. J| taipgi pato- 
I giai galima vartoti nekurtuose virtuose 
valgiuose. •>

AO11&IS. KAPSTO 15 D.. 1926

MINERALŲ LYTIS (šio amžiaus. Seniausiu Eu- ' 
. ^yi^nanąe fizikos terapijos ropos kiparisu yra laikomas1 

•<tiawgKja4įosū<iy dr.jįfaąui-l vad. karalienės kiparisas 
loTas skaitė pranešimą apie Granadoj. Bet šis XV am- 
tąi, ką jisai rado darydamas žiaus medis senelis yra dar 
mineralų tyrinėjimus. Dr. jaunas, pajvginti su Lom

bardijos kiparisu. Ypatin
gai vienas jų pasižymėjęs sa
vo amžiumi, yra apsuptas 
daugybe legendų, fio pavė
syje ilsėjęsis Skiplonas 217 
m. prieš Kristų, kai buvo 
pralaimėjęs kovą su Haniba
lu. Julius Cesaris ieškojęs 
po juo pavėsio nuo saulės. 
Toliau sakoma, jog Prancū
zijos karalius Pranciškus I 
po Pavijos ko vi) 1525 m. nu
galėtas Karlo V, įsmeigęs į

Mąnuilovas tikrina, kad jis 
galįs tikrai pareikšti, jog mi-

- nęralai, kaip gyvuliai ir au
galai,- pasidalina į dvi lyti-— 
į moterišką ir į vyrišką. Tos 
pačios sudėties mineralai iš 
įvairiausiu kristalinių f orimi 
duoda vienu atsitikimu vy
rišką, antini — moterišką re: 
akciją. .

Dr. Manilovas pakartojęs 
savo eksperimentą 12 kartų 
su įvairiais metalais, prade- j 
damas amo žvj’riaus ir gavęs jo liemenį kardą ir taręs: 
kiekvienam bandymui tuos 
pačius rezultatus,. .Jis dar :siliko. Tas kiparisas turi 
tęsiąs savų bandymus šioj 5^ metrų liemens, 27 metrus

“Viskas žuvo, tik garbė pa-
- - - - ' '

Wollrar no

New Yorko majoro inauguracija. Augščiau matosi raiti -r įuv-urciK^aai pulicistai pa
sitikusieji naują majoru prie City Hali, o apačioj matosi naujasis majoras Walker besisvei
kinantis su senuoju majoru Hylan.

srity ir tikisi galėsiąs konsta- 
’ "trinti, kad ir mineraluose do

minuojančios dvi lytys.

ŽMOGŽUDYSTĖS KLAUSI
MU EUROPOJ

Anot didžiausio Italijos 
kriminologisto pro f. Enrico 
Ferri, žmogžudystė Europoj 
mažėjanti, tačiau savižudvs- 
tė didėjanti, šis žmogžudys
tes mažėjimas, jo daviniais, 
pastebimas nuo viduramžių. 
Savo keliu savižudystė didė 
jauti nuo to laiko. Pietų Eu
ropoj, kur atsitinka daugiau 
žmogžudysčių, nusižudymą i 
yra retesni.

Profesorius Eerri sako, 
jog kai 1890 m. panaikino I- 
talijoj didžiulę b£usmę> tai 
nors fr buvo daromi žalingi 
pranašavimai, tačiau žmog
žudystė nuo to laiko pradė
jusi aiškiai mažėti.

aukštumo, o jos šakų diogra- 
ma siekia 20 m. Vienu, bota- 
niko tyrinėjimu, liemuo ku
lio vidurys yra tuščias, buvo 
dirbtinai sudarytas iš 6 kai- 
mvniniu liemenų, kurie dar 
būdami maži, buvo supinti į 
krūvą; tokiu būdu buvo iš
augintas vienas liemuo.

Šis dirbtinis medžių augi
nimas buvo anot Plinijaus 
labai praktikuojamas Ro
moj.

30 DIENŲ BE MAISTO
Amiense (Prancūzijoj) 

Harry Hochas laimėjo gavė- 
tojo-pū-m<‘nybes.—Jis išbuvo- - 
po stikliniu gaubtuvu be vai -1 
rio 30 dienu. Tuo būdu jis ! 
pralenkė Sacchi, kurs be vai-' 
gio išbuvo 29 d.

KAPINIU RAUDOSE
Be garso, be atdūsio kieto 

pTJbPgo.:. D v i vienysi a jo- ~ 
nių minti, pabučiavo kryžių. 
Sutiko amžiam mirusiųjų 
raudą gyvenančiųjų giesmė 
sę...

KIEK DARBININKŲ
t RUSIJOJE . 1

Dabartiniu metu Rusijoje 
apskaitoma iki 6,950,000 dar
bininkų. Visi jie priklauso 
prie sąjungų. Rusiškosios 
sąjungos išskaidytos į l,4(Mt 
lokalų. Sąjungoms bolševi
kai leidžia 22 komunistiškos 
pakraipos laikraščius. Prie

‘ ŽMOGUS AUKSINE NOSIM
_ —

•■‘♦prieš 379 m., dar būnamas 16 
m. tapo dideliu astronomu.

Panašiai į kitus genijus jis 
buvo nusiųstas į Leipcigą 
studijuoti dalykų, kurių jis 
nemėgo. Kai jo teisių pro
fesorius nueidavo gulti, jis 
atsikeldavo studijuoti ne 
kontraktų ir procedūni, bet 
žvaigždžių. — Taip studijuo
damas, per metus jis padare 
kompasu ir globų įdomių iš
radime

Jo laimei jam nereikėjo 
pasišvęsti teisėms, nes mirus 
vienam dėdei jis tapo turtin
gas, gaudamas įpėdinystės 
didelį dvarą Danijoj. Šiuo 
būdu jis galėjo dirbti vien 
tik astronomijos darbu. Jis 
dažnai susipykdavo su savo 
kaimynais ir vienoje dviko
voje su jais neteko nosies. 
Bet jis sau pasidarė naują 
nosį iš aukso, sidabro ir vaš 
ko, kuri buvo nepaprastai 
gerai pritaikinta.

Danijos karalius Frederi- 
kas-II, kad apsaugoti) jį nuo 
aristokratų, dovanojo jam 
salą, ant kurios buvo pasta
tyta pilis su observatorija. 

M Ji buvo pavadinta “Uranien 
> 11 fTlaiiarTniie +viH-nvo,,'\

* 
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KODĖL KINIEČIAI NEGEL 
B ĖJA SKYSTANČIŲ

Kiniečiai niekad negelbėja 
skęstančio žmogaus, kuris 
kovoja vandeny su mirtimi. 
To priežastis yra Įsivaizdavi
mas, kad tai skęstančiojo 
žmogaus piktoji dvasia skra
jojanti vandens paviršiuje ir 
kad užtikrintų sau kitą bu
veinę, tykojanti, kas ateis 
skęstančio gelbėti, kad į tą 
ji-pereitų gyVėntf. Todėl fte 
vienas kinietis nenori gelbė
ti skęstančio, kad piktoji 
dvasia nepereitų į gelbstantį 
ir jo nekankintų visą gyveni- 
mą.

NE TĄ PATAIKĖ
Žinomas anglų artistas 

Quinnas, būdamas viename! 
kaime, nerado savo arklio, ■ 
kuris buvo išjotas į ganyk
las. Jis paklausė vieną ūki
ninką ar nesą vagių apylin
kėj . “ Ne, ” atsakė šisai •
“mes esame risi dori žmonės, 
bet jau kelios dienos, kaip 
čion atvažiavo iš Londono 
Jtaž koks komedininkas. 
Quinas, kuris greičiausia bus 
pavogęs tamstos arklį.”

!

borg” (Dauginus tvirtovė”) 
ir ten dirbdamas ilgus metus 
jis padare milžinišką darbą.

1573 m. jis vedė kaimietę 
ir tuo įsigijo daugiau priešų. 
Po mirties karaliaus, aristo
kratai vėl pradėjo jį kankis- 
ti, taip, kad jis pabėgo į 
Dragąieškodamas ramumo. 
Pastaraisiais jo gyvenimo 
metais jo padėjėju buvo gar
susis astronomas Jonas Kep
leris.

t

SENIAU8IAS KIPARISO 
MEDIS

Kiparisas nuo senų seno
vės yra gedulos simbolis ir v- 
ra vienas iš tų mėdžių, kuris 
savo kraite ytosielda. ilgiau-I

i

GYVAS PALAIDOTAS
Indijoj, netoli Allaliaba- 

du, įvyko nepaprastas tiky
binio fanatizmo prietikis, 
kurio aidas buvo girdimas 
teismo rūmuose, beteisiant 
du indu. Šita ©am ir Bliavg- 
vandin, nužudyme šventojo 
Baby Val ka Puri.

Šventasis liepė save gyvą 
palaidoti, ir minimi indai 
buvo kaltinami, (sulig anglu 
kodeksų) kaipo pagelbinin- 
kai jo saužudybėje. Iškasus 
duobę, į kurią Babys giedo
damas religinius himnus, sa
vo noru įžengė, kaltininkai 
uoliai duobę užkasę. Kalti
ninkai teisinosi tuo, kad Ba- 
bv buvęs tikrai šventu ir da- 
ręs stebuklus, ir jie, kaipo 
jo mokiniai pirvalėjo pildyti 
jiems duotą įsakymą. Ang
lų teisėjas pastebėjo, kad pa-‘ 
prastas mirtingasis užkastas 
gali gyventi nedaugiau trijų 
minučių, tačiau pasitaikin
davo tarp indų fanatikų, kad 
užlaikydami'atdūsį užkastais 
išgyvendavo apie 33 dienas.

Ištardvta liudininku, ku- 
rių tarpo bus žmonių, paty
rusių Babo stebuklus, bū
tent : būdami mirtingais ligo
niais jo stebuklais tapo išgy
dyti. Teisėjas gi padarė iš
vadą, kad ginras palaidotas 
indas nesą tai saužudyliė, bot 
tikybinio ritualo (taip vad. 
“šamadhi”) pradas, ir tuo 
veminntis tiedu šventojo mo
kiniu birvo iitririntu.

RADIO LAIŠKAS
Paryžiaus radio stotis 

steigė su keliomis kolonijo
mis radio laiški) paštą, kurtis 
yTa daug pigesnis ir greites
nis už paprastą telegramą 
Pranešimas siunčiama laiš
ku panašiai i vokiečių laiški) 
telegramą, į apvalių kibirk
ščių stoti: iš ten“ jie yra ki- 
birkščiuojcffni i Tatanarivą, 
paskui iš tenykštės priėmimo 
stoties siunčiamas laišku ad- 
dresatui. Toks laiškas su 
dvidešimtim žodžių kainuo ja 
42,45 fr., o telegrama su tiek 
pat žodžių kaštuoja 224 I r. 
Paprastas laiškas praverčia 
28 dienas, kol pasiekia ad
resatą.

į-

ELGETA SU 40 MILIJONŲ
Brooklyne mirė nesenai 

elgeta, CroNSon, kuri gyveno 
labai vargingai. Po jos mir
ties pasirodė, kad paliko tur
tą iš 4 milijonų dolerių. Tš 
jos paliktų daiktų tik vienas 
dalykas teturi vertės — puo
dukas ir lėkštelė, gauti iš bu
vusio prezidento pį Harriso- 
no.

I

KIEK ŽMOGUS TURI PLAU
KŲ ANT GALVOS

Vienas anglų gydytojas 
turėjo malonumą suskaityti 
plaukus ant galvos. Gelton
plaukiai turi vidutiniškai 
90,000, juodplaukiai viduti
niškai 103.000, šviesiaplau
kiai 140,000 plaukų. Kartu 
duoda smulkmenų, kad lai
biausias žmogaus plaukas v- 
ra 8kart storesnis už šilkinį 
siūlą, fabrikuotą šilko kirmi
no ir yra 60 kartų drūtesnis 
už voratinklį. -

ĮDOMUS PRANEŠIMAS
Paryžiaus universiteto pro f. 
.\rsonvalis laikė akademijoj 
paskaitą apie elektros srovės 
žalingumą žmogui. Jis pa

*

* *

— Myli raudą?
— Myliu...
— Jos riesmę?
— Taip pat...

— Myli kryžių?

— Mylių...—Be garso, be 
atdūsio kieto susitiko dvi gi 
muši paslaptį mirusiųjų rau
dose.

— Tu paslaptis ?

— Paslaptis... O Tu?— 
klausia ji. 4

— Aš ?. . Aš paslapties pa
saka. .. Pasaka su giesmė
ms, raudomis ir tavo džiau- 

■'•smais. > . .•
■ ». f.

Paslapties pasakos džiaug
smuose gimė trys gyvenę 
skausmai.

a

— Tu'myli mirusius skaus
mus t

— Myliu du iš jų.. .
— Trel i !
— Tretį tik šiandie paži

nau.. . .Jo nebuvau matęs.
— 1 r ji pamilai
— Taip, pamilau daugiau, 

kaip anuos.
— Delko ?. .
— Anie giesmės ir raudos, 

šis — tavo džiaugsmai.. .

— Bet Įie visi miic.. .•J «.
— ’l’aip, mirę, jiems gi at

mintis — kryžius.. .
' y

Ji paliko paslaptis, aš - 
paslapties pasaka “myliu,

garso, be atdūsio kieto 
pabudo dvi vienų svajonių 
minti kryžiaus prieglobsty
je.. . Nutilo ir kląusė kapi
nių raudos.

*

* *

Mano išpažintis
tavo paslapčių aiduose.

Mano si ansmas — paslap
ties skausmas kapinių rau
dose.

Skaitykit Situs straipsnius kas savai
tę ir pasidėkit ateičiai.PRANEŠIMAS■

BLAIVININKŲ KUOPOMS
Pilnųjų Blaivininkų N. A. 

Apskričio suvažiavimas į- 
vyks vasario 21, 1926 m., So. 
Boston, Mass., bažnytinėj

DARBAd svetainėj. Posėdis prasidės 
1-mą valandą po pietų ir vi- 

PAIRO į sos kuopos malonėkite pri-
Aughuluuiu—siųsti delegatų, nes turėsime 

daug svarbių dalykų aptarti 
ir gaus paskiria dovaną kat 
ra daugiausia prirašė naujų 
narių per pereitus metus.

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

Kuopos malonėkite išrink-

taikos konferencija jau pa- 
iro. Pereitą panedėlį svars
tant kasyklų magnatų arbi
tražo planą smarkiai susi- 
’ irsta taip, kad vos-vos kon
ferencija nenutrūko. Jau 

|l uvo manyta, kad konferen
cija tuomet iširs, nes visi 
•daviniai tą lėmė, tik abieju 
šalių sutartis tą klausimą pa
liko atviru ir konferencijos 
galą pratęsė iki šiam laikui. 
Abi šalys smerkia viena kitą.
KAsvMų savininkai kaltina ti delegatų daugiau, nes bus 
angliakasius jų užsispyrime renkama valdyba sekantiems 
ir egoizme. Angliakasiai metams.
baltina savininkus dėl ang !” I

hakasių reikalų ignoracijos. i
Kasyklų savininkų, pasiū

lyta trečiųjų teismo projek
tą angliakasiąj laiko tokiu i- 
••‘ankiu. kuriuo šie nori už 
snoaurti uniją ir darbininkų t 
savistovybę.

\

Prieš tą pasiūlymą anglia
kasiai duoda kontr-pasiūly- 
mą betarpiai sudaryti kon
traktą tarp streikieriii ir 
“bossų.”

Kadangi ik susitarimo dar 
r.oprieita ir derybos nu- 
• raukta, tad eina gandas, kad 
dirbtuvių atveža, 
valdžia įsimaišys į streiko 
bylą. Apie tai kalbama 
ŪYasliingtone ir Pennsylva- 
nijos sostinėje, bot oficialiai 
tos kalbos nepasitvirtina.

I

l

• •

48 VAL. SAVAITĖ
Moterų Unijos Sąjunga 

pradėjo kampaniją už 48 
darbo valandas savaitėje 
Ne\v Yorko dirbtuvių ir raš- 

*■ 

linių moterims. Propogan- 
da paplito po visą^Neiv Yor
ko valstija. Bažnyčios tai• » « *■
propagandai pritaria.

UŽ ALGŲ PAKĖLIMĄ
Iš Čhicagos pranešama, 

ad keturios geležinkelių są-

giesmė

inoo_ 4
J. š.

■t

jungos reikalauja, kad jų na
riams būti) pakeltos algos 
po vieną doleri Į parą.

Toksai algos pakėlimas už
darbio atlyginimą padidinti) 
vienu milionu dol. į metus. 
Unijos nori gauti septyniais 
• uošimčiais daugiau, negu 

:iki šiol gaudavo. Savinin- 
!’ ai. žinoma, tam priešinasi.

darė labai įdomų pranešimą. S7REINIERIAI KOVOJA UJ£ 
.Jo tyrinėjimu, elektros sro
vė visai užmušti žmogaus ne-

SAVO TEISES
AVilkes-Barres žiniomis, 

gali; mirtis įvykstanti daug streikuojantieji darbiniųtai 
vėliau srovę palietus. Jis da-jsavo mitinge nutarė pašalin- 
ro išvadą, kad didesnę elek-jti iš kasyklų raitąją policiją, 
t ros srovės aukų dalį galima nes ji gina 
atgaivinti energingai iman- 
tis'gelbėti ir vartfdant reika
lingas priemones'mažiausiai savo nusistatymą 
per dvi vataudi

“skobų” reika-

Apskr. pinu. J. Svirskas 
Raštininkas B. Jakutis.

zinomas 
maistashuris 

subudavoja stiprius 
kaukis ir sveikus 

hunus 
kūdikiams

5

EAGLE BRAND
CONDEN6EO MUA

*

tu a 
kuponą 

gausite 
dykai lietu

viškai pamoka 
kaip prlilurttl 

ir penetl aave Ir 
jusu kudikj. ISklrp- 
lte i r prisilakite 

Šiandie su jūsų vardu 
ir adresu.

THE BORDEN COMPANT 
Borden Bldg. New Tork
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KŪDIKIU
/GEROVes skYRIUS

Dėl aprūpinimo

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS
- "DARBININKE’’

Diegliai
Perdidelis r-kaiičus motinų skaito 

dieglius "reikalingu piktu." Tai visai 
>jėra priprastas dalykas, o dažnai gali 
būti ?x?nklu rimtos ilgos.

fDegilani priežasčių gali būti daug. 
Gali imti todėl, kati nerstaiga atvėsinai 
kūdikio valgi. Neprisilaikydamas laiko 
ĮM-nėJitnui taipgi kiekio taipgi gali bu- 
, i priežast i.s.

Tinkamas maistas yra latrai svarbus 
kūdikiui gaunančiam dieglius. Netin 
kainas penėjimas gali sukietinti vidu
riukus. kas savo keliu suteikia dieglius.

Jei tavo kūdikis turi dieglius, pažiū
rėk ar kas jo pilvuko neveržia pirmiau
sia. Lai rankutės ir kojukės būna iii- , 
?ni. 1 hįžnai. šilto vandens atsigėrus ar- I 
bi šilto vandens Ironkų lūt pilvuko už- ■ 
dėjus, diegliai praeina. Jei tas uegelbs- • 

I. iinsirodavyk su gydytoju. Niekad ne-
■ tmk vaistų, tie daktaro Įiatarlmo.

Ypatingai' prižiūrėk, kad visi Mnltr- 
kai ir bonkutės imtą švarios, taljr kad 
pilvas negulėtų užsikrėsti.

s
KUOPy DŪMEI

? Buvusiame seime, kuomet L.
S D. K. S. 2-ra kuopa gavo dovaną 

vėliavą, visą atstovų ūpas pakl-
2 lo. Todėl aišku yra, jog organi

zacijos egzistavimas reikalauja
1 reikalauja turėti nors pigią savo 
| vėliavą ir tenklus Ckukardas).

kurios butą vartojamos tinkamo- 
į! se apeigose. Guzikučiai (ženkle
lį liai) saro laiką jau atgyveno ir 
§ ant ju atidos nekreipiama,
2 Organizacijos ženklas tuči būt 
S vartojamas tik atatinkamam lal-

? Pel Justi patarnavime mes to-
3 rime priruošė LDKS. kuopoms 
S puikius sampellns. Reikalaukit.

M. A. NORKŪNAS
16 Pleasant St. I-atvrence. Afass.

t

*

i
Lietuvių Katalikų Veikėjų Domeil

“Darbininkui” reikalingi agentai. Prašome lietuviais ap- j 
yyventų kolonijų katalikų veikėjų atsiliepti ir stoti į kstaUką 
spaudos platintojų eiles prisidėdami prie pąlaikymo lietuvys- * 
tės. doros principų ir Kristaus idealo Mes katalikai jau įti- 
leidome per giliai į letarginį apsnūdimų ir pamiršome kad tu- 
rime savo spaudą. Nustojome agitavę, o priešam tik to ir rak . 
’na. Jie džiaugiasi ir ne vienų pagauna į savo bučĮ. Kokia gi • 
mums nauda? O tai tokia, kad netenkant bažnyčiai ištikiiną * 
vaikų, tauta netenka rėmėjų, spauda netenka skaitytojų ir •• 
pagelba bedievystės žūstame Tautai ir Bažnyčiai .

Dabar dar laikas subrusti patapti “Darbininko” nuolati
niais agentais, skleisti po namus katalikų dvasioj leidžiamų A. 
spaudų ir tuo atliksite neprastesnę misijų už tikrus misijoaio- 
rius.

Į darbų broliai ir sesės lietuviai katalikai! žaliu apatija!
lūs.

S t re i k u o j a n t i e j i pareiškė 
Vii

iki galutinos pergalės.
A"_________ ‘‘DARBININKO^* AI

366 Wsat Broadway

A,/' i S..-“
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astrofos, dabar prieš save turi "blogojo etai 
odei kovoje su bloggsūpsta ir’žūna, ir savo vietą užleidžia 
aująm gaivalui, kuris yra ne kas kita, kat i 
alybės išrūgos. Tie dageneruotieji žmonijos
r Lenino sapnais pasidabinę, bando tverti xu 
iagrįndus, kuriuose doros, sąžinės te žmoga 
įo šešėlio nesimato. Jie griauna Kristaus 
•ės rūmus, o savo sukurti negalėdami,, d 
ėda prie išgverimo. Tatai matyt ne vien 
ame pasauly. v

Jei masonerija laimės, tai degeneratizmo, Žmonijos 
labai 
lyra.

UAt&MNKO” KONCERTAS-UŽUOJAUTOS 
DEMONSTRACIJA

Pirmasai “Darbininko
gana erdvioje ir gražioje &q. Bostono Municipal salėje, j 

jpaliko neišdildomo ūpo" Dar prieš pat koncertą, tarp 6-7 v. v., i ; 
ties sale rinkosi galybės žmonių. O prieš patį koncertą ūžtelė 
jo tokia žmonių banga, kad nė vieno krėslo tuščio nebebuvo. 
i>ar keletas minutėlių ir visi salės pašaliai stovinčiais užblo ;

prlva- ■ 
tai pc-

•1 •■

atrv

ūmo bacilos išsiplės ir tos dorovės, apie i 
'okslo vyrai kalba, nė tiek neliks kiek jos šį

Jei krikščionybė kovų tesės, tai paskelbtieji Kristaus obal 
. ai: Meilė, Teisybė k Lygybė įsiviešpataus: >

i 
į

” konlertas, kuris įvyko sausio 10 i
•

- . • i
Dar prieš pat koncertų, tarp 6-7 v. v., i ;

i. Sėdimųjų vietų salėje esama 600, o stačių gt 
į 300. Kadangi krėslų netek j, o stovėti pertir

■ iicncrGiais grižo r.a: 
k’in. š;:.v.ik£čo pr~.. 
ir.ko” ho;:c?itr.s irtiti-

<

> v

Homc

i besižvalgant! %

t??’' \ ‘

ūkio 
merkią į aukštesniąją spe- 
cįalinę žemės ūkio mokyklą 
priimami, be egzaminų, ( šo
kiniai, įšėję specialių^ ie
ties ūįrio mokyklas kursą$ tu-

ūsyklęmik. Išlaikę 
i-ii atlikę vienų 

tetųI ’ praktiką,. pristatę 
praktikos darbų apyskaitą; 
raštu gauna atatinkamos*

iuus' že- 
riustatv-

■■■-■ 1 -Į.-*.—.....— -y | — > ----—

pasirodė neatatinkančių tik- [pagerinti. Tarp kita ko mi- 
renybei spėliojimų, kurie da-Į nisteris pareiškė, kad pasta 

ruoju laiku svarbiausias įvy 
kis buvo priėmimas provizo
rinio biudžeto pirmai’ 1926 
m. ketvirčiai, kuriuo mėti
nės valstybės išlaidos suma
žintos 500 milijonų zlotų. Ei
nant šiuo biudžetu ir sanaci
jos priimtu įstatymu pirmoj 
1926 m. ketvirty nuo sausio 
mėn. išlaidos bus sumažina
mos po 40 milijonų kas mė
nuo ir būsiąs stabilizuotas 
biudžeto ekonominis planas. 
Išlaidų sumažinimas reika
laująs plačios administraci
nio darbo ir šavivaldvbiu re- 
organizacijos. Biudžeto pu- 
.siausvyra reikalaujanti, kad 
L92G m. biudžetas nebūtų di
desnis už 1400 milionų zlotų. 
Ministeris pareiškė, kad bus 
lėta pastangų kovai prieš 
brangumą . Lenkijos emisi
jos banko balansas rodo ne
galimumą sutvarkyti popie
rinių pinigų apyvartos ir 
kredito reikalavimų. Minis
teris pranešė, kad Lenkijos 
banko administracijos tary
ba priėmusi nutarimą padi
dinti pagrindinį kapitalą, į- 
sileidžiant svetimšalių kapi
talus, turint galvoj, kad sve
timų kapitalų plaukimas į 
Lenkiją yra vienintelis bū
das pritaikinti popierinių pi
nigų apyvartą ekonominio 
gyvenimo reikalams ir suma
žinti mokesnius.

Ministerio nuomone, rei
kalinga imtis priemonių už
sienių paskoloms gauti. 
Zdzieclio\vskis pranešė apie 
padarytus žygius Jungtinėse 
Valstybėse dėl užstatymo ta
bako monopolio. Šis klauši- 
ma^ galutinai būsiąs svarsty
tas parlamente. Prieš kelias 
dienas finansų ministerio at
stovas pasirašė sutartį -su 
bankininku tinstu Ne\v Yor- *. 9

kc kuria garantuojamas jo 
kooperavimas. Greitu laiku 
numatyta su Šiuo tinstu de
rybos. Galutinė sutartis, 
anot ministerio. sustiprin
sianti Lenkijos kreditą Ame
rikoj.

ve progos kilti įvairiems nie
ku nepagrįstiems gandams.' 
Tuo tarpu p. V. Petrulis, 
kaip tenka patirti išvažiavo 
į užsienius savo šeimynos rei
kalais. būtent, gydytojų pa
tariamas^ turėjo paieškoti 
sayo rimtai susirgusiai < žmo
nai tinkančio sveikatai pa
taisyti kurorto. Sutvarkęs 
tuos reikalus, p. V, Petrulis 
tuoj grįžta Kaunan ir vėl

specialybės techniko pažy-^ pirmininkaus sekamai Sei
me j imą.

t ________  ■

PRASIMANO
Kairiųjų spauda vėl naują 

išmislą paleido dėl Lietuvos 
Seimo pirmininko Petrulio 
iškeliavimo į užsienį. Jie 
bando įrodyti, kad p. Petru
lis iš Lietuvos pabėgo. Kaub
rio dienraštis “Lietuva” to
kiuos parsimanymus užgin
čija šiais žodžiais: ’ •

“Seimo pirmininkui, p. V. 
. Petruliui išvykus į užsienius. 
”ai kuriuose laikraščiuose

J -•

A
i

iho sesijai. ”
Kairiųjų spauda turėti) 

bent kiek padoriau elgtis to
kiais atvejais, nes kitaip iš
rodo, kad ne suaugę žmonės, 
o vaikai laikraščius veda.

LENKŲ VARGAI TĘSIASI
“Elta” praneša: 
Gruodžio 1 8d. finansų mi 

nisteris Zdziechowskis. Var 
šuvos spaudos atstovams nu 
oiešė Lenkijos finansų i1 
ekonominę padėtį, ir išdėst“ 
vyriausybės projektus ja’

“VARPAS” MIRĖ mokslo įstaigų, kurios tol 
Chicagos pranešama, gražu neatatiko Lietuvos gy 

veninio reikalavimams. P« 
trumpo valstybes kūrimosi 
laikotarpį pastebėta tokių 
mokyklų netikslumas, tode' j 

’ sumanyta

!■ i

P- 
bilietas gruodžio 14 d. posė
dy priėmė vavlvstybiuio pa 
laikų mokesnio įstatymo pa
keitimo projektą, taip pat. 
aukštesniųjų specialįnių* že
mės ūkio mokyklų projektą. 
Einant tuo įstatymu, specia- 
linių žemės ūkio mokyklų 
tikslas buf paruošti technikų, 
specialistų atatinkamoms že 
mes ūkio sritims: daržinin
kystei, sodininkystei, biti
ninkystei, gyvulininkystei, 
pienininkystei "ir t. t.’ Tos 
mokyklos gali apimti tiek bet 
kurią vieną žemės ūkio sritį, 
tiek kalias. Specialiuos že
mės ūkio mokyklas steigia ir 
laiko valstybė, savivaldybės, 
visuomenės organizacijos ir 
pavieniai Lietuvos piliečiai. 
J os bus mišrios arba berniu
kams ir mergaitėms atskirai. 
'Mokykloms skiramas reika
lingas žemės plotas iki 30 ha 
su trobesiais. Mokslas bus 
išeinamas per 2 ar 3 mokslo 
metus. Į mokyklą priimami 
mokiniai ne jaunesni kaip 15 
metų amžiaus. Išėję 4 gimna
zijos klases, arba tolygios

; Iš
n.ad Chicagos sandariečių sa- 
uutinukas “\ arpas" užoai- 

Apie to lai- 
zi toko giiGoti ir

d ienas.
i
.♦Y

i
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‘Darbininkas’'—vienintLis Naujubius ,.a-,
.talikiškas laikęaštis, su kuriuo tūkstančiai padorių lietuvių 
gražiai sugyvena ir bendrauja. Tūkstančiai lietuvių tampriai 
pririšę galingu idejtfF ryšiu su savo mėgiamu organu “Dar- 
bininku;” kiti tūkstančiai lietuvių, kad ir nėra aktyviais jo. 
^rėmėjais, jam prijaučia. štai todėl susidarė gausus koncer
ną klausytojų skaičius ir pats koncertas pavirto į milžiną, ku
rio ne bet kokia kita politinė srovė, galėtų sukaupti. Nors kon
certo garsinimai buvo gana kuklūs, taip sakant, europeiški, 
bet pats koncerto programas tikrai grandioziškas ir nepapraš
yti įvairus. Artistų sąstatas turtingas, o programo turinys 
meniniškai sultingas. Artistai maudėsi dainos aiduose, o pub- 
Hka jautriai klausėsi Melpomenos atgarsių.

Tarp auditorįjos,, ir scenos susidarė jaukus ir nuoširdus 
Imris koncertą dar labiau pagyvino. Artistų 

ūtą net 15. Programas ištyso net 3_ valandas,-bet vakaras 
te^abodo. Net ir tie žmonės, kuriems lemta buvo salės sie
tas pąramstyti ir savo nutirpusius pakinklius gaivinti, sako, 

ica4 ite tik nenubodo, bet dar pergreit užsibaigė.
“Darbininkas” visuomet*gražiai sugyveno su artistiniu 

pakulių, todėl ir jam artistai gražiai atsiteisė savo vardais ir 
iaaįtis programą papuošdami.

Apie koncerto luksusą nekalbėsime^ bet tą “džiabą” pa
liksime muzikos skyriui
L Publika labai mišri: kunigai, profesionalai, darbininkai ir 
įaunuomenė. Visi, kai vienas susijungė į vieną galingą šeima 
Ir visi, kai vienas karštais aplodismentais lylėjo artistus. * ‘Dar- 
Užninkąs” jaučiasi majestotingai, nes tokios užuojautos išreiš
kimas moraliai ir medžiaginiai sustiprina mūsų organą ir lei
džia tikėtis ateity dar didesnės paramos.
B • Koncerto atgarsiai labai jaukūs. Tai vienur, tai kitur su 
natania šypsą ir su pasitenkinimu tas įvykis minima.

tik ir šneka, kad “Darbininkas” daugiau tokių kon- 
jSOtių suruoštų, bet būtinai didesnėje salėje, kad visi turėtų 
progos salen įtūpti.
r - Tirmątis ‘“Darbininko” konlertas, palikęs gero įspūdžio,' 
IgtiAeišdils iš mūsų širdžių. i
E-.'ti --------------- i
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sako, kad netikęs i 
vedimas ir politinės krypties 
nustatymas jį pražudęs.

Greičiausia, kad paskuti
nis tvirtinimas teisingesnis.

i
. * v. < t 
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“SANDARA” BE REDAK
TORIAUS

Girdėt, kad “Sandaros” 
redaktorius A. A. Tūly s jau 
rezignavęs ir kad jo vieta 
niekas neužėmęs.
Daugelis sandariečių džiau

giasi, kad jų betaktis redak
torius pagaliau susiprato pa
sišalinti.-

Taigi, A. A. Tūliui. .
«l-t-

“KRIVŪLĖ” NEBEIS
Lig šiol ėjęs prie Lietu

vos dienraščio “Lietuva” 
prieads “Krivulę*' nuo Nau
jų Metų nebus leidžiama. 
“Krivūlės” vietoje eis toks 
pat priedas vardu “Ilius
truota Lietuva.”

SPECIALĖS MOKYKLOS 
LIETUVOJE

Iki išain laikui Lietuvoje 
buvo pristeigta rusų tipo

cigti specialių į 
iiilių. Lietuvos 
agentūra Elta 

neša, kad Ministcrių Ka

čia parodoma Philadelphijos majoro W. Freeland Kend- 
ricko žmona su sidabriniu plaktuku prie Laisvės Varpo. Ji 
Naujų Metų naktį dvylikei mušant plaktuku Į varpų mušė 
1-9-2-6. Reiškia ji užgavo varpų 18 sykių. Varpo garsmas bu
vo išnešiotas radio bangomis. Philadelphijoj šių metų pradžia 
tuo svarbi, kad tai metai, kūnais sukanka 150 metų nuo pa
sirašymo šiame mieste po neprigulmybės dekleracija.

JA‘’

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

P EUROPOS SUNYKIMAS
Y. Anglijos premjeras Baldvinas pasakė labai Įdomią kalbą 
Londone, ne kaipo valstybes vyras, bet kaipo mokslo žmogus. 
Premjeras priminė senosios Komes puolimą, kur.o Romos im
perija; susilaukė ne tiek iš žmonių gyvenimo, kiek teisingų ry
tiečių stoka.
g Dabartinieji laikai gabma c-so inti pr r<> -ic.-.ų
tiku. Baldvinas tvirtina, kad‘r dah?.r r-iropož: L:f‘ .Ln g 
Itimijos medžiagos.
L Kol Ręmos piliečio mnr Jybe stovėti .mkti.ii. tti p . ai /.. 
■AŪte tiutoris tarta:, turėti labai h’*'s s/orbo,-. C . ,'ic 
gdieii Roincz impt; ijos c . a 5 '■ ■ • ' ?•'
į^t^ Užėmė menkos morales vertės sutvėrimai ir imperijos ga- 

myko. Permaža liko tokių gerų “romėnų kurie ant sa
lų būtų Įstengę tą milžinišką valstybę išlaikyti.

r* Itandien Europoje geriausia žmonijos medžiaga labai suny- 
it $»r paskutinius 11 metų Europos veidas tiek pasikeitė, kad 
i patilti jo negalima. Moraliai pagrindai tiek pasvyro, kad 

I mažai kuo skiriasi nuo išgverusios Romos imperijos. ♦ Ai- 
htiti savo užduotį—sako Baldvinas, kalbėdamas apie ang- 

į» ir pas baus ar kas gali būti tikras rytojumi. Ar kas 
kad ryt neiškils naujas karas, kuris sunaikins ir 

ĮM1flnisiwrdidvyrius,- kurte dar tebestovi civilizacijos ir kul 
^arryboje?

Daug karčios tiesos šiuose žodžiuose. Didisai karas pada- 
hti <kMtas materialius nuostolius, bet tie nuostoliai labai 
ti. sulyginant su žmonių gyvybių nuostoliai*. Fiziniai ir 

T JBti fpttb žmonijoa medžiaga nyko, o pasiliko netikėliai,

<' i
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pinėsc matėsi daugumoje stačiai suguldyti, tik 
jonejr toliau į vhkarus, kur begalinės lygumos’ ant nekuriu buvo supilta kiek žemiui ant viršaus, 

kaip ant kokių kaupų.
Beeinant ištroškome gerti. Tat prisiartinę 

prie kaimelio ieškojome šulinio ir kibiro. Mūsų 
“vadas” kiniškai paprašė netoli esančio kiniečio, 
kad atneštų indą vandeniui semti. Kinietis at
nešė pintą iš šaknų ar vytelių krepšį, kuris jiems 
atstodavo kibirą. Ir kaip mes stebėjomės, kad 
iš to “kibiro” netekėjo, taip sandariai jis buvo 
padarytas ir užbrinkintas.

Už poros valandų kelionės pasiekėm miestu
ką. Tai buvo viena, gana ilga gatvė. Iš abie
jų pusių buvo viena prie kitos įvairios krautvė- 
lės. Krautuvėlės buvo taip įtaisytos, kad nuo 
gatvės sienos nebuvo, tik stogas iš viršaus, o sie
nos skvrė iš šonu viena krautuvėlę nuo kitos. 
Gyvenimui butai buvo giliau, už krautuvių sie
nų. Pardavimui buvo išstatyti visi reikmenis, 
reikalingi paprastam kiniečio gyvenimui ir išim
tinai kinų pramonės dalykai. Europietiškų pre
kių nepastebėjau. Čia buvo kiniški įvairiausi 
audekliniai čeverykai, kokius jie labiausiai mėgs
ta ir dėvi, vėduoklės, veidrodėliai, šukos, žiedai, 
indai, stiklinės, muilas, kvepalai: valgomi įvai
riausi su ypatingu kvapu biskvitai, sausainiai, 
geltonas kukuruzų pyragas, “lepioškos,” įvai
riausiai kepta kiauliena; mėsa, kurios kvapi”* 

žjpgsnių galima buvo jausti. 
TVlipat/ vidury gatvės, pasteln?jom apsuptus di
deliu žioplių ratu kiniečių nepaprastus fokusni- 
kus, kurie čia pat, prie tavo akių, gali paversti 
uogą į varlę ir atbulai: arba ima virvelę, prie ta-

J. Mažeika medeliu ir krūmų, netaip kaip Anda stoties ra-

IS MANO ATSIMINIMŲ (—Stepai vargino akį. Čia vietomis buvo šiek tiek 
1 kainuotume, nors nedidesnio, koks paprastai pa- 
' sitaiko Lietuvos laukuose. Tik į žiemius, n'eper- 
I toli mėlynavo gerokai parsikišęs virš horizonto 
kalnas, į kurį vis mes ketinome padalyti ekskur- 

' siją, lx*t neprisirengeių.-
Beeinant Į miestukų stebėjomės kinti gyveni- 

. čia man buvo didžiausio liuoslaikio ,mu. Šit, netoli kelio apsodintuose daržovėmis 
kad tos plotuose ravėjo ar kaupė^tyžoves keletą kinie- 

ui.ianėius mūsų kuopos gelž- čių—motėm. Nespėjom prisiartinti,—jos mus 
žiūrėti, j arūpiiit:, kad 

laikų iš kuopos pri tatytų, 
p i :1is alga -mokėjus, to- 
i ■ p dai: i ;ėrę paskan-

.. . o \ i -oi ■ u-. p;i reigoms 
lici savaitėje, o kitos pen?

Kasdieniu mano užsiėmimu

’f Tęsiny s)
II. Mano laisvosios dienos

1916 m. kovo m. mane iš kuopos paskyrė tar- 
nylmn stot i n Dui-cin-šan, kuri rodosi paskutinė 
nuo Barbino link; vos devyni kilometrai skyrė 
nu<> miesto.
valandos, nes visa tarnyba buvo tanu', 
dalies i;,,ioiie ta: m 
<• beė-ins ka ■> iviii < pi

i sa vai!<- ,< 
y'ki i nė i 

oi’t: ’ . 1 i.'
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atlikli už!ek<la\<> I 
kios buvo liuosos.
buvo skaityti, piešti, keliauti ]>o a py linkius kinų 
kaimus, prisižiūrint jų gyvenimui. .Tuo pačiu 
važinėdavau sykį savaitėje kuopon ir Barbinau, 
tai į kiną, tai cirkan ar šiaip kokių mažmožių 
nusipirkti.

Sykį, atmenu, susitarę tryse mes kareiviai 
nutarėme vykti i artimiausį kinų miestuką, kurs 
buvo nuo stoties Dui-cin-šan į pietus už kokių 8 
ktm. išėjom nuo ryto. Buvo, rodos, birželio 
ar liepos mėnuo. Saulė iš aukšto akai 
no. Ėjome kinu įsrangvtam tarptiųj* 
liūlių keleliais, kurie buvo tikrai natiirųlūsl nie- Įkusios.

kaupė ^Mžoves keletą kinio* 
pejom prisiartinti,—jos mus 

pamačiusi >s pasileido kuogreičiausia bėgti 110100. 
Matyt, j 11 kojytės buvo netvirčiuasioą, nes daž
nai puldinėjo. Mums iš to, žinoma, tik juoko 
buvo. Ėjome toliau. Išgirdome nepaprastą mu
ziką, kur girdėjosi koki tai keista, barbariška 
melodija. Su mumis ėjęs mūsų tarnas kinietis, 
tarnavęs vadu ir vertėju,, pąaiškino, kad ten tu
rėjo būti kokios nors laidotuvės, nes esą “muzi
ka” esanti gedulingą. Ir ištikro. Tuojau pa
matėm iš kaimo išeinant eiseną—procesijų su 
muzika, kuri vežė storą iš kokių trijų colių sto- 
ruino lentų baltą karst,) ant kapinių, kurios ma
tėsi netoliese. Pirma eisenos ėjo “orkestras,” 
susidedąs daugiausia iš pučiamų vamzdžių, pa
našių į klarnetus, ir keletas daužė į apskritas ne
dideles vario skardines i paskui eisenos ėjo įgys 

*1 • • • a M • 5 I A -
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įėjo’eidam
kadosrjokio taisymo, pylimo nematę. Čia šidje |Kaip mun s paaiškino kinietis — tai esanti gedu- 

apylinkėje apie kaimelius buvo kiek ned dėlių lingių pasirodžiusi velionio šeimyna, Karstai ka-
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ar tai imsime paprastą pilė-
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Kiekviena organizacija — į tų tautų reikšti daugiau ar 
• iai nonrooin mažiar tai imsime paprastą, pilė- mažiau iniciatyvos, patvaru- 

čių draugiją, ar tai aukščiau- mo, energijos, gabumų at-

gyvenimo ir t. p., — šitas vi
šią orgajiizacijų rūšį: valsty- skirose srityse, meilės prie 
bę — laikosi ir tvirtėja tik
ačiū jos vidujinei tvarkai, sas savybės bendrai suglau- 
tos tvarkos patvarumui, ačiū dus, mes ir gausime tą, ką 
tai dvasiai, kurt jungia ko- pradžioje pavadinau dvasine 
kiu tai idealiu būdu visus or 
ganizacijos narius į vieną 
vienetą. *Šitą tvirtina ne 
tik mokslininkai, bet ir pra
eitis. Galingos senovės val
stybės: Aigiptas, Babilonas, 

-Athenai, Roma laikėsi tik 
tol, kol vidujinė dvasia buvo 
galinga; šiai pastarajai su
menkėjus, griuvo ir valsty
bių gale.

Naujųjų laikų istorija liū- 
v..ja tą patį: kur nei 'rąm 
tikros valstybę vienijančios 
dvasios, ten valstybės gyve
nimo dienos yra suskaitytos; 
pa v. gali būti senoji Lenkija 
prieš padalinimą ir kada tai jos yra perdaug išpučiamos 
galinga buvusi Ispanų vai- ir kur tos pajėgos yra tiesiog 
stvbė. Bet ypatingai pašau- įpompuojamos. Be to, rei- 
linis karas davė daug pavyz- kia atsiminti, tų pajėgų aik- 
džių, kurie patvirtino, kad, vojimas nėra neaprubežiuo-. 
nesant dvasinės pajėgos, vai- tas.
stybės vienetai palaikyti vai- ( sutverus po Didžiojo ka- 
stvbę anksčiau ar vėliau ro vįsaį eįieį naujų tautinių 
griūva. Austrų Vengrijos valstybių, šis klausimas pa- 
ir Rusijos likimas aiškiai tai sį(Įare gana aštrus, nes tau- 
iro(^č. Įtinių (t. y. dvasinių) idėjų

£ -į

tautos pajėga.
Jei daugiau pas tautą to

kių jiajėgų, tuo tąuta iškyla 
aukščiau savo dvasinėje kul
tūroje ir civilizacijoje.

Tautos, kurios tokių pajė
gų nepareiškia, esti papras
tai kitų tautų paglemžiamos. 
Juo ilgiau tauta gali spirtis 
prieš kitos tautos (galinges
nės) pastangas ją paglemžti, 
tuo tikriau galima spėti, kad 
jos dvasinės pajėgos yra ga
na stiprios.

Paprastame tautų gyveni
me betgi reikia skirti, kur 
tos pajėgos tikrai yra, kur

Čia parodomą metinė ‘ ‘Mummerių’ ’ paroda Philadelphijo j. Keisti pasipuošimai patrau
kia minią minias žiūrėtoją.

Toji dabartinė vokiečių'di
dybės manija reiškiasi ne iš 
tautos gelmėse esančių dva
sinių pajėgų, bet tas viskas 
yra daroma iš viršaus. Toji 
dvasinė pajėga atrodo lyg į- 
pompuota. Atskiros vokie
čių tautos grupė (junkeriai, 
hackenkreuzleriai, štalilhei- 
meriai ir 1.1.) pompuoja tau
tai visvokiečių maniją ir no
ri padaryti iš tautos mašiną,

NUOTRUPOS

AMERIKOS IR MEKSIKOS 
SANTYKIAI PAAŠTRĖJO

«

Valdžioj sluogsniuose cir
kuliuoja žinios apie diploma
tinių santykių nutraukimo 
su Meksika galimybę.

i Meksikos valdžia; Wash- 
ingtono spaudžiama 1923 
metais garantavo privatės a 
merikiečių nuosavybės Mek
sikoje neliečiamybę. Bet da
bar, kada Meksikoje prasi
dėjo įvairūs bruzdėjimai, ga
lima laukti tų garantijų su
laužymo. ..

Nors Meksikos pasiunti
nys Washįngtone tvirtina, 
kad Meksika savo pasižadė
jimus tvirtai pildys, bet Dė
dės Šamo valdžioje tam ne- 
abai tiki ir dėl netikėtų įvy
kių pasiruošia parako ir ki
li “tinksų.”

su
vo-

įrodė.
Panagrinėkime dabar pla- karas tęsiasi ir tęsis toliau, 

čiau tos dvasinės pajėgos Sunku yra visų valstybių ir 
reikšmę valstybių gyvenime:t visų tautų idėjinis karas ap- 
kas ji per viena, kaip ji pasi- rašyti — aš pasitenkinsiu 
reiškia, ir kokioje padėtyje lietuvių tautos padėties api- 
tuo atžvilgiu randasi Lietu- budinimu ir tai tik iš dviejų 
vos valstybė. . į pusių-
^Dvasines pajėgos gali 
reikštis tik tautoje, t. y. to- sinių pajėgų apginti savo sa
kiame žmonių būryje, kuris 
yra surištas bendra praeiti
mi, bendrais papročiais, daž -4 
nąi bendra tikyba ir bendra 
kalba. Žmonės, kurie vidu
jiniai jaučiasi viens kitam 
svetimi, negali nieko ilgcs-

« nį laiką patveriančio nuveik
ti išskyrus gal bizni, kur vy
rauja interesai.

Toks kalba, 
praeitimi, tikyba, bendromis vokiečių ordenais vakaruose 
laimėmis ir nelaimėmis su- ir su mongolų chanais rytuo- 
jungtas žmonių būrys — ku-se; lietuvių tauta, prade- 
ri mes dabar paprastai vadi - dant Jogaila, Trubeckiu ir į kad drįsta neigti viską, kas 
name tauta — gali greta ki- baigant Mickevičium, davė ne vokiška. Toli gražu ne.

— iš pietų ir 
Ar turi lietuvių tauta efva

vystovumą? ar ji gali laimė
ti kovą su lenkais ir vokic- 

"Včiais? T abu klausimu aš 
drįstu atsakyti: taip! ir štai 
dėl ko. Lietuvių tauta paro
dė savo dvasinius gabumus, 
organizuojant ir valdant di
džiulę Lietuvos valstybę Ge
dimino ir Vytauto laikais; 
lietuvių tauta parodė milži- 

papročiais. nišką patvarumą kovose su

galimybės mūsų pietų kai
mynams pažengti politikos ir 
meno srityje; lietuvių tauta 
ištvėrė šimtmetinę baudžia
vą ir žiauriausius persekioji
mus iš rusų žandarų ir vo
kiečių junkerių pusės; ga
lop lietuvių tauta pakelia 
Didžiojo karo sunkenybes ir 
iš praeities likučių sukuria 
nepriklausomą valstybę.

Ar gali lenkai paglemžti
mus ? — Ne! Lietuvių tauta. kuri aklai pildytų jų norus, 
yra turtingesnė savo dvasi
nėmis pajėgomis už lenkus, o 
kol mes tokie būsime — len
kai mums nebąisūs.

Kaip gi stovi džflykai 
vakarų kaimynų — su 
•kiečių tauta ? . •

Kovose su vakarais užgrū
dino savo pajėgas mūsų bo
čiai, panašus likimas dabar 
ir mums lemtas. Yra labili 
vaikiškas manymas, kad su 
vokiečiais mes galėsime ka-

s tik tada galima, jei
gu mums pasiseks vokiečių 
junkeriams rodyti, kaip kad 
savo laiku Vytauto karžy
giai ties Žalgiriu padarė, 
kad lietuviai turi savyje ne 
mažiau dvasinių pajėgų už 
vokiečius. Bet tas bus labai 
sunku, turint omenyje Vo
kiečių junkerių didybės ma
niją.

Kyla klausimas: kuom gi 
remias toji vokiečių didybės 
manija? ar jau iš tikrųjų 
vokiečių tauta yra taip tur
tinga dvasinėmis pajėgomis,

Pasaulinis karas, kuris buvo 
taip pat panašus poni pavimo 
padaras, nepamokino vokie
čių junkerių, ir šie varo tau
toms pražūtingą darbą to
liau, kol antras Versaillės 
traktatas atvers vokiečių 
tautai akis. Vokiečių rim
tesni politikai supranta tą, 
bet ar jiems pasiseks atsi
spirti junkeriams?

Mūsų tautai kovoti tauti
nėje arenoje su tokia sufana- 
tizuotamašina yrądąug sun
kiau, negu pietuose su len
kais, bet tas neprivalo suma
žinti mūsų vilties į laimėji
mą. Klaipėdos krašto ir Ryt
prūsių lietuvių kovos su vo
kiečių junkiertais yra tik į- 
žanga į sistemątingą ir sun
kų darbą.

Mes laimėsime, bet su są
lyga—jeigiusavo tautos dva
sines pajėgas, kurtos dabar 
yra be veiksnio, padarysime 
veikiančiomis, jeigu iš lietu
vių padarysime lietuvius pil
noje to žodžio prasmėje. Ši
tas tikslas šaukia susipratu
sius lietuvius iš apsnūdimo 
prie darbo.—“Ūk.

‘ ‘ŽĖLABNAS ’ ’ ATSISVEIKI
NIMAS

Paskutiniam “Sandaros” 
numery, to organuko redak
torius A. A. Tulys nupliekė 
ilgą ir “žėlabną” atsisveiki
nimą, kuriame pats save iš
girta ir į padanges iškelia. 

| Štai kaip daug jis apie save 
mano;

“Išbuvau prie “Sanda
ros” daugiau, kaip pusantrų 
metų.' Per tą laiką, kaip gir
dėti iš Sandariečių veikėjų, 
man pavyko mūsų organas, 
“Sandara,” pastatyti pir
moj eilėje mūsų laikraščių. 
Šiandie palieku “Sandarą” 
visų mylimą ir mėgiamą lai
kraštį.”

Arba kitoje vietoje:

“ ‘ Sąndara, ypač pasku
tiniais mėnesiais, rimtumo, 
laikraštinės etikos ir kitais 
atžvilgiais buvo, jei ne pir
mutinė, tai iT netoli nuo to 
mūsų lietuvių laikraštijoje.”

Tulys‘'Sandarą’’ atgaivi
no ir pagerino, todėl visi 
sandariečiai nusigando ir bi
jodami, kad* .“Sandara” 
neprieitu kulminacinio page 
rėjimo laipsnio, ir paskui ne
užsidarytu, pasiūlė publicis
tikos “genijui” važiuoti “pi- 
gulkų” maigyti, nes ten rei
kia mokėti vaistus sverti ir 
matuoti, o proto visai nerei
kalaujama.

KOMUNIZMO “EVOLIU
CIJA” '

Tą, ką daugelis vadina 
comunizmo evoliucija ir ma
to tame naujus komunistų 
kelius bei nukrypimus nuo 
Lenino teorijų, yra ne kas 
kita, kai komunistinės siste
mos bankrotas, paties gyve
nimo iššauktas. Jeigu Bu- 
cliarinas dar mechaniškai 
tvirtina apie biedniokų su
stiprinimą kumščio pagelba, 
tai tą daro tik akių dūmimui 
<aip rusai sako: “po kozio- 
nomu.

Raudonosios hidros i is 
“Laisvės” ir “Vilnies” u»- '
vų raudonos ugnies liežu
viais marginą savo laikraščio 
skiltis apie Lietuvos kalinius 
kriminalistus, bet apie sava 
pamiršta. Mes jiems nuolą-. 
tos priminsime kas jų “roju
je” darosi.

Aschabade karo tribuno
las vietos darbininkų orga
nizacijos byloje padarė nu
tarimą, kuriuo einant trįs 
darbininkai už priešbolševis- 
tinę propogandą pasmerkti 
miriop.

Jie apkaltinti tuo, kad jie 
1923 m. pasisakė prieš sovie
tų valdžią

Jų tarpe nuteista ir dau
giau, bet kiti gavo kalėti nuo < ■ 
5 iki 10 metų. ' ... .

Sušaudymo sprendimas 
gruodžio 7 dieną įvykdytas.

Komunistai, darbininkų 
j užtarėjai, sau nepaklusniuo
sius vargšus, atsisakančius 
vergauti darbininkus šaudo 
ir vadina save darbo žmonių 
prieteliais.

Geri p lieteliai!

r
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MAKSIMAS GORKIS META 
BOLŠEVIKUS

Prie karščiausių komunis- * 
tinęs revoliucijos šalininkų ' 
priklauso ir garsusis rusų '• 

” Socializmo stiprini- rašytojas Maksimas Gorkis, ; 
mo komanda, kurią komu- labai artimas Lenino drąu- ; * 
nistų vadai bando kreipti Į 
komunistinį frontą, senai ne* 
beturi reikšmes, nes iš pa- 
ies fronto nieko nebeliko.
Priverstinų mokesnių si

stema žemės ūkį nualino ir 
dabartinė prasdgyyenimo 
taktika’ ant superkamųjų 
produktų niekuo nesiskiria 
nuo buržuazinės sistemos.

Iš čia prasidėjo Rusijos 
vergiškojo gyveninio paleng
vinimai: samdomojo darbo 
leidimas, žemės nuoma,- pa
veldėjimo teises ir visi kiti 
buržuazinės sistemos atribu
tai.

Ne bolševikai savo politiką 
pakeitė, fcet pats gyvenimas 
pagriebė bolševizmą už ne
paprastai ilgų asiliškų ausų 
ir atsuko prie realybės. Štai 
kame paslaptis komunistiš
kos sistemos pasikeitirfio.

I. fgas.
Pastaruoju laiku iš Pary

žiaus pranešama, kad Maksi
mas Gorkis pametė bolšeyiz- 
mą ir apsigyveno Italijoje. • 
Jis susilaukė sūnaus ir pa-
Aviete rsPajyaauspraYosla^ ... 
vų šventiką (kunigą) pakri
kštyti kūdikį.

Gorkis labai aštriai atsilie
pia apie dabartinį Rusijos 
režimą.

Blaivesni protai patys 
pradeda įvertinti bolševizmo 
ligos pavojų ir’ bėga nuo jo, 
kai nuo maro. Ateis laikas, 
kai prie bolševikiškojo lovio 
pasiliks keli žydpalaikiai, bet 
ir ir tuos liaudis taip išmesi- 
nės, kad iš bolševikų nei dul
kių neliks. '

■U 
J>
t. •*’

. • •>

Neveiklumas ir stoka^ 
tyvos, dideli priešai pažangos.

-4
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ro akių sumezga ją paprastu mazgu vidury ir pa
duoda tau ištempęs abu agi u, o jis mazgą pri
dengia skepetaite, suduoda iš viršaus pirštu,— 
ir žiūrėk virvelė tiesi, lygi, jokio mazgo. Nors 
tu ir abu galu laikei L Ir daug-daug jie įvairiau
sių labai įdomių fokusui mokiųpadaryti, kurių jau 
nebeprisimenu. Paskui jie atkiša kepurę, lin
guodami šypsosi ir prašo įmesti kapeiką, kitą.

. Pirkę keletą mažmožių atminčiai—grįžome 
"atgal. Pro vieną kaimelį praeinant buvo labai 
juokinga matyti, kaip kinų vaikai ligi kokių 8 

, metų lakstė pliki, be jokio apdaro, ir vienas to
kių plikučių varė keletą kiaulių ir spardė jas 
kojomis vietoje pagalio. Išrodė, tartum, koks 
čia labai skirtumas tarp to purvino, pliko vaik
palaikio ir gyvulių būrio? Bet-gi skirtumo bū- 

. ta: vaikiūkštis, nors dar toksai menkas, jautė 
pilną valdžią ant savo “kaimenės.”

Tiesa, ir patys kinai vasaros karščių metu 
dėvi tik vienas kelines, o viršutinė kūno dalis 
dega saulėje, bet moterys rėdosi labiau, dar-gi 
gali būti kuklumo pavyzdžiu nekurioms baltųjų 
moterims.

Kinų gyvenimas neužvydėtinas. Nors žemė 
Mandžiurijoj labai gera, puikiai auga kviečiai, 
kukurūzai, prosas, šakniavaisiai, liet jų lindy
nės gana menkos, nulipdytos iš tos pačios žemės. 
Stogas—ir gi “šiaudai sų žeme maišyti. ^Ten 
žemė, vadinamasis “liosas,” atstoja mūsų molį. 
Iš jos ne tik triobas stato, liet dega plytas, puo
dus, čerpes ir kt. Kiniečių languose nėra stik 
lų, Jų vietoje išteptas ąliejuotas iiopieris.

4
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II. Pirmos pažintys Harbine bėjęs, kad aš ne'iš pačių prasčiokėliu,—pareiškė,
Vieną gražų liepos mėnesio sekmadienį nu- kad manęs nepaleisiąs, vesiąsis pas save pietų, 

dardėjau Harbinan. Kadangi traukiniai eidavo Čia susipažinau ir su jojo šeimyna. Pietus pra- 
ęuo ne kas valanda į abu galu,—tai nebuvo jokio leidome aptardami paskutinius įvykius iš lictu- 
sunkumo pasirenkant laiką. Gelžkelio bilietą tu- vių gyvenimo ištrėmime Rusijoje. Aš pasidžiau- 
rejau metinį, su teise važinėti įvairiais trauki- giau gaunąs laikraščius “Rygos Garsą” ir emali
niais, išskyrus ekspresą. Tat aš važinėdavau tį Petrapily “Vadą.” Jis paminėjo, kad čia 
dažnai sekmadieniais bažnyčion. Lygiai ir šį esą be jo, kurie išrašą laikraščių iš Rusijos, o 
sykį norėjau nuvykti ant šventadienio pamaldų, vienas tautietis P. Sliekas gaunąs laikraštį net 
nes man besitrankant ištisomis dienomis svetimų iš Amerikos. V ' . . .
tarpe tiesiog traukte traukė bažyčion ant šv. Mi- 'tabu, kad čia esaftfa šiokio tokio lietuvių skai
čių. Mišių giesmės man vaizdžiai primindavo ' 
gimtinės-ankštą bažnytėlę, kuri šventadieniais 
būdavo pilna prigrūsta.

Šį sykį bažnyčioje man geriau pavyko: su
medžiojau iš lietuviškos maldaknygės vieną tau
tietį ir,, žinoma, jo nehepaleidžiau. Išėję iš baž
nyčios pradėjome vienas kito klausinėti iš kur 
ir kada esame čia atvy kę. Mums bešnekant, pri
siartino prie mūsų pagyvenęs, šviesaus, simpa
tingo veido vyras. Tai buvo K. Vinckis, senas 
vietos gyventojas, inteligentas, didelis patrijo
tas ir veikėjas, kuris vsius lietuvius Harbine ir 
apylinkėje žinojo ir pažino. O kai nugirsdavo, 
kad kur koks naujas tremtinis ar šiaip svieto 
klajūnas užklysdavo Harbinan,—jis skubino su 
sipažinti, sužinoti kas jis per vienas, ar nerei
kalingas kokios nors pagalbos. Nemažiau jis 
troško jų tarpe surasti kokį apšviestam į žmogų, 
kad paskui įkinkius bendran darban subūrimui 
visų šiame pasaulio kampely esančių tautiečių. 
Jis šypsodamasis ištiesė man dešinę, ištardamas 
savo pavardę. Ir ėmė manęs klausinėti. Pą&tę-

* ’ U/N -

.. . L ......J
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Man pirmą syki buvo labili nuos-

čiaus, kurie čia keletą net keliolika metų kaip 
gyvena; turėjo net savo draugiją įkūrę, statė 
porą sykių spektaklius, darė rinkliavas, įsistei
gė knygynėlį irt. p.

Pas Vinckius aš gana dažnai nuvažiuoda
vau. Būdrtvo mums daug įvairių kalbų, svajo
jom apie netolimą Lietuvos ateitį, ką ji galės lai
mėti šiam karui šiokiu ar tokiu būdu pasibaigus. 
Visi rengėmės grįžti, jei neteks karo laukuose 
kaulų palaidoti, savo tėvynėn. Nebuvo mumy
se jokios abejonės, kad LietuvaJaimės didesnės 
ar mažesnės politinės liuosybės, nors apie nepri
klausomybę mažai ir šilimai tesvajojome.

Sykį Harbiniečių lietuvių tarpe sutikau Po
vilą Slieką. Jis man parodė amerikietišką lai
kraštį, kinį jam ‘draugas siuntinėjo. Tai buvo 
“Darbini n kits.*' Nieko ypatinga apie jį iš to 
neatsimenu, tik tiek žinau, kad jis man Jmvo 
įdomus i^ brangus, kaip ir kiekvienas spausdin
tas žodis |nūsų kalboje ir tautiniai tikybinės dva-

•
(Bus daugiau)

tas žodis tn 
sios.

Lietuviai Katalikai!
Skaitykite Vienintelį Amerikos Lietuvių ■ j 

Kataliką Dienraštį 

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

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

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

mus. * J
“DRAUGAS” atstovauja katalikų nuomonei įvairino- j 

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

“DRAUGAS” yra tikras Amerikos lietuvio kataliko ) 
draugas.

“DRAUGO” kaina pigi: - i
‘Amerikoje ir Užsieniuose: 

Metams.------------   $6.00
Pusei metų__ ____________ —$3.00 . )
Atskiras numeris----------------------0.02

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

“DRAUGAS.”
2334 So. Oakley Ąvenne Chicago, IlMnoto į

Telefonas Roosevelt 7791 r
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PENKTAnrEVTS. SACSIO 15 D..

A/r Sausio 8Q1. Fed. C. rasti- 
jttnje buvo sušauktas virsim- 

U Sieto apskrities susiirnkimas, 
fLįairin susirinko gana žymus 

būrelis vietos kp. atstovą ir 
taipgi svečią kurią tarpi* bu 

- Vo ii^gerb. kun. Koncevičius 
ir gerb. kuii.T>. Remeika. Su
sirinkimą atidarė pirminin
kas K. Krušinskas.

Pirmiausia pirm, praneša 
kokiose vietose yra surengtos 
gerb. svečiui, Lietuvos Sei
mo atstovui kini. .L Dagiliui. 
Apart vietiniu koloniją, pra
neša kad yra rengiamos pra
kalbos dar ir sekamose vie

ptose: sausio 14 d. Pert h’ Am- 
boy, N. J., 15 d. — 1 bitei- 
šone; 16 d. — C. Brooklyne; 
17 Harrisone 2 vai. dieną ir 
Nevarke 7 vai. vakare. Sau
sio 24 d. Linden. N. J.

Šiame susirinkime dalyva
vo tik ką iš Lietuvos atvykęs

agitacijai, Susivienymo Cen
tro raštine teismo keliu no
ri perkelti i AVilkes Barre. 
Pa. .

“Kad Sus-mo kuopos yra 
stipriai atstovaujamos Fede
racijos apskrity ir kad pa
čiam apskričiui rūpi Sus-mo 
gerovė, todėl šis Centro kėli
mo klausimas buvo svarsto
mas Federacijos apskričio 
susirinkime ir išnešta tokio 
turinio rezoliucija:

Kadangi LRKSA. šian
dien yra tvirčiausia lietuvių 
organizacija Amerikoj ;

Kadangi ji sukūrė stipru 
liet, kataliku Centrą rytinėse 
valstybėse, kur gyvena du 
trečdaliai visli Amerikos lie
tuviu :

Kadangi tasai centras yra 
didelė lietuvybės ii- kataliky
bės tvirtovė Amerikoje;

Kadangi tokio Centro Wil 
kės Barre. Pa. niekuomet ne
galės sudaryti dėlei to. kad 

isai yra nuošaliai nuo visu 
•elitini ir

Kadangi padarytasai Cen
tro kėlimui žygis yra aiški 
tendencija skaldyti šią orga
nizaciją. prie kurios išangi- 
nimo taip daug darbo ii- pa
stangą padėta.

Federacijos apskritys grie
žtai protestuoja prieš: a) ar
dymą mūsn centro, b) skal
dymą brangios organizacijos 
ir c) laužymą demokiatingo 
organizacijos misi statymo 
dėsniu.

Rezoliucija priimta.
Sekantis Eed. apskr. susi

rinkimas nutarta turėti sau-/ 
šio 29 d. toj pačioj vietoj.

Sekretorius

(

JUOKtim -
- ŠIS-TAS

“pTonm, kodėl anieriko 
niškoji Laisvė stovi ant van
dens — galvoja ateivis, iš 
laivo beišlipąs.

O kada pagyveno kelis me
tus Amerikoje tai-atsakymą 
surado:

“Turbūt todėl, kad ant ž<^ 
mūs jai vietos nėra.” * '

* * * ■ *

Anglijos bedarbiai labai* 
bruzda nepasitenkinę padėti
mi išmetinėja, ir visokius ne
malonumus daro.

Kam tas reikalinga?
Na. pažiūrėkime,

^ PANEMUNĖLIS, Rokiš
kio apskr. Vietos šauliu bū
rys gyvuoja gerai. Dažnai 
daromi visuotini susirinki
mai. Dauguma nariu skai
to “Trimitą.”

— Geležinkelio stotyje 
šventadieniais, dažniausia

anTkelio it 
[ėmęs dantis galąsti. Kaspe- 

■| raitis turėjo su savimi me
džioklinį šautuvą, kuriuo 
drožė į vilkii sykį, kitą ir nu
šovė. Užhmštasis vilkas vra 
patinas ir labai didelis: svė- 

v x i • x | re 58„ kilogramus. Šį Tude- Pradeta, bet nebaigta par- - . v.1- medžioklę, suruoštaęel.uob 38,127 ha £1{ ir ? jj-jos 'fraku
eitus metais parcehaciianpa- r U '«• U.■ ■^^Įskynaus, anksčiau minėto j 

’ : Į ’ Aįžntušti du vilkai.
VIENAS^r mūsą, apskrity vil-

DglUS I kai šiais metais daug žalos y-
šiemėt išskirstyta viensė-|ra Pa^a1?-

JAMA :
šiemet galutinai išparce

liuota 130,041 ha.'dvarą že
mės, iš kurios padaryta 12,- 
510 sklypą.

skilta 11 
s ’ *
Skirst?

ha. 
i! rr~

džiais 54,953 Jia. kaimą že
mės, nebaigta skirstyti 30,- 
788, o ateinančiais metais nu
matoma išskirstyt net apie 
90,000 ha.

na labai smarkus darbas. Žy
dai pirkliai, pasisamdę iš - 
kaimo — darbininkus, krau
na prekps į vagonus. Šiokia
dieniais žydai priešingai -=-• 
retai stotyje .savo gešeftus

‘ varo.
pamaldų metu, čia visada’ei-

V v

Darbininko Kalendorius 1926

kaip 
Anglijos karalius tokioje* pa
dėty būdamas užsilaiko. Jis 
visą sąvo gyvenimą velka be
darbio dalelę, o apie tai nie
ko nesako, an tnieko nępyks- 
la ir savo būvio pagerinimo 
nereikalauja.

*
Spaudos atstovas užklausė 

užsieniui reikalu komisarą 
f’ič-eriną: Ant kokiu pamatu 
Rusijos liaudies didžiuma 
stovi?

čičerinas atsakė*: Rusijos 
liaudies didžiuma ne* stovi, 
bet kabo ( ant kart uvią).

it AL

(langiau plėšiką pa- 
į kalėjimais. Turbūt 

kad jie taip mažai pa- 
kad nepakanka advo-

atstovas kini. J. Dagilis. Sve
tį atlydėjo gerb. kun. S. Re
meika. Gerb. Atstovas kal
ba gana ilgai ir išdėsto savo 
misijos tikslą ir kartu ]>rašo 
jam tame darbe padėti.

Fo jo kalbos skaitoma re
zoliucija. kuria perskaičius, 
priimama.

Rezoliucijos tekstas:
■- ■ “Lietin ių Tauta kaipo to- 
Jkia išsilaikė dėlto, kad mūsn 
jočiai ją begindami daug pa
stangą padėjo, daug kraujo 
praliejo. Lietuvos valstybė 
{kurta ir apginta ačiū mūši] 
broliu pralietam kraujui ir 
?s^sos tautos dideliam pasiry- 
Hmui ir pastangoms. Be to, 

ir nėriko»,4ibUi-
'' gana stanibias aukas

^sietuvos N epr i kl a u somybės 
’ ^Įš^avimui dėjome ii- dirbo- 

knė! ; Todėl mums yra mato
mu pasveikinti pas mus at
vykusi Lietuvos Seimo nari 
'kun. J. Dagilį dėlto, kad jis 
■atstovauja tą Lietuvos visiio- 
anėnpj kuri Lietuvai nepri- 
pdatisomybę iškovojo, ją nuo 

r priešą apgynė ii- Lietuvos 
B ^valstybę ant tvirtu jiamatą 

pastatė. Malonu ii* parama 
brangaus svečio misijai pa
žadėti. nes ji rišasi su Lie
tuvos gvrove ii* jos ateitimi.

-Mums yra žinoma, kad Lie- 
, *tuva turi daug priešu, kurie 

mori mūsų senąją Tėvyne 
X..l..x: prj(gu (.įĮf.yy

yra ir mūsą pačiu socialistai, 
kuriems rūpi Lietuvos vai 
ras pasiimti į savo rankas ir 

(pasmaugti nesenai gimusią 
| Lietuvos valstybę. Todėl, 
c kad mūsą tautos pastangos, 

ptalietas kraujas ir mūsą su
dėtos aukos nenueiti] veltui, 
gelbesime Federacijos Cent-

i-

; pražudyti.

v
ii£

j

i rili ir gerb. svečiui tame dar- 
į*be, nito kurio daug priklau

sys pastatymas Lietuvos val
džion tokią žmonių, kurio 

^Lietuvai ateitį užtikrins.”
Pirmininkas pa reiškia. 

Įkad Fed. stengsis pagal išga
les gelbėti gerb. atstovui jo 
misijoje.

Pranešama, kad LRKSA. 
enna. 4 ir 5 apskričiai trau

kia to paties Susi v. ('. Vąl- 
ą teisman reikalaudami, 

kad C ent.ro Raštinė būtu tuo- 
nu*-perkelta iš Brooklyno į 

ilkes Barre. Pa. Tuo ref 
lu kalbama ir gale ičnešta 

tekanti rezoliucija: 
’» “Sužinojus, kad nekuria 

8-mo Peunsvlvanijos aps
kričiai, pasidavę elią asmenųI

4

4
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GEORGE H SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old Sotrth Building
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A. M. iki 5:B0 P. M.

EAST BOSTON OFFICE
147 Maveriėk St., East Boston

Telephone East Boston 1490
Gyvenimo vieta

37 Gorham Avenu?, Brookline 
Telephone Rejrent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS
kuris lanko Suffolk Teisiu mokyk
lą ir užsiima Keal Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So.
Boston 1696.

Vis 
kliūna 
todėl, 
vagia,
kalni apmokėti.

# # #

Vienas “ Darbininko” skai
tytojas ĮM*r- laišką klausia: 
“Kaip yra daromi “Fordo” 
automobiliai (” Keistas klau
simas. .Juos ne daro, 
tiesiog galams iš 
dirbtuvių atveža.

* * *
Ąpskaitliuotą, kad pusė 

amerikoniškojo aukso ran
dasi. . . dantyse.

Pasirodo, kad taikingiau
siomis valstybėmis pasauly 
yra Prancūzija ii- Lenkija.

Kodėl ! Nagi jos labai 
trokšta, kad kitos valstybes 
duoti] jom šventą ramybę 
dėl.. . skolų mokėjimo.

* * *
Pasaulini vagysčių rekor

dą paėmė Lenkija. Užsie
niu ministerija čiuptel-’jo 
200 milionų zlotą, karo mi
nisterija 50 milionų zlotą, ki 
tos ministerijos nors ii- ma
žiau, bet ir jos neatsilieka.

Iš čia išeina: Amerika, 
rnošk vėl naują paskolą !

bet 
Fordo

*

LIUDVINAVAS (Mari- 
ampolės apskr.). Liudvina
ve gruodžio mėn. 15 d. 2 v. 
nakties kilo, iš nežinomos 
jiriežasties. gaisras, kuris

KLETTN’TNKAI ( Pa jo verpimo ir audi-
vonio vai., Vilkaviškio ap.). ral,,'lk* 
Xepe,senai šio kaimo Kyv IlO.syfa nnilūna. 

Vinco Šešeiles nežinia kur Į 
prapuolė veislinė kiaulė. Sa-| 
vininkas manė, kad gal kur 
nors nuklydusi. Bet po dvie- 
, ų dienų vėl prapuolė antra 
veisline kiaulė. Dabar savi
ninkas pamanė, kad vienoki 
. o kiaules jau kas nors “pri
glaudė.” L- iš tikrųjų, ko
du tai būdu sužinojo, kad 

. o kiaulės pas kaimyną Ku
rnėtą jau paplautos, šešei- 
a su policija nuvyksta pas 

vi išminėtą kaimyną ir ran
da vienos kiaules mėsą. Pa
klausus, kodėl kiaulę užmu
šęs, atsakė, kad ji lindusi į 
bulvių duobę (kurios jis vi
sai neturi). Ir vagis kalti
no prapuolusiu kiaulių savi
ninką, kain Jani nepranešė,! 
kad kiaulė prapuolusi. Nors 
antros prapiKilusios kiaulės 
mėsos nerado, tačiau spėja
ma, kad ir tąją bus Kurnėta 
‘ ‘ priglaudęs*’. ” Kaip matyti, 
Lietuvoje dar randasi žmo
nių su ilgais pirštais.

metams bus gatavas 
šioje savaitėje

Tuoj bus išsiuntinėtas užsisakiusiems. Todėl labar šioje 
savaitėje visi siąskite užsakymus ir ateinančią savaitę gausite 
po gražu kalendorių.

Kalendorius pritaikytas darbininkams. Yra jame lengvaus, 
smagaus pasiskaitymo. Yra darbininkams pritaikinto pasiskai
tymo. Yra plati pereitu 1925 metą apžvalga. Toji apžvalga 

(apima visą pasaulį, bet labai plačiai išdėstoma Lietuvos Respu- < 
blikos padėtis ir progresas. Retai kada kokiaifie leidinyje rasi ' 
tiek žinią apie medžiaginį Lietuvos progresą, kaip šiame kalen
doriuje. Tad sau Kalendorių užsisakykite ir kitiems patarkite 
užsisakyti. ---- -—

Kaina tik 25c. Galima siusti pašto ženklais.

Užsakymus siuskite adresu:

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

I

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA) 

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

‘ OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.: 

414 W. Broadway 
Tol. S. B.'0948

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street 

Tel. Brockton 7180
RESIDENCTJOS Tel. S. B. 3429-TC

MADOS AUKA
(latvėje* stovi mažas vaikas 

i r verkia.
— Kas tau pasidarė*, vai

keli t—klausia kokia tai pra
eivė.

— Kažin kur mano mama 
pražuvo — verkšlena vaikas

— ir negaliu jos surasti.
— Tai kodėl tu už mamos 

sijono nesilaikai (
— Taigi, kael aš dar labai 

mažas ir nepasiekiu taip 
aukštai.

TRUMPI 
i SKAITYME LIAI | 
| NAUJA KNYGA 
| Joje telpa daugiau kaip | 
g 100 trumpų pasakaičių | 
I 150 pusi. 45 centai | 
| DARBININKAS |
g’ 366 BrtoAvty, Boitou 27. Man =

PATAISĖ
— Oi stebuklai Audreli, 

mūsų tėvukas per ravą per
šoko kaip šuo.

— Fe, Petruk, ką tu kal
bi. Kaip nušoko, taip mišo 
ko. biesas jį bgriebia, 1m* 
nesakyk taip negražiai: 

kaip šuo.

KRYLIAI (Kamają- v.)-. 
Š. m. lapkričio mėn. 21 <1. pi
lietis S. su peiliu nudūrė* sa
vo tikrąjį vienintelį sūnų, 
kuris tuojau krito negyvas. 
Sako, kad tėvas buvo pami
šęs. Dabar tėvą išgabeno į 
Tauragės bepročiui namus iš
tyrimui. Apie tai vedama 
tardymas.

> JAUJOJE UŽTROŠKO
RUKŠNIAI (Šlaviką v., 

šakių apskr.). Gruodžio 12 
dieną kalvis Viedrinaitis, 46 
meti] amžiaus, ėjo į jaują li
ną džiovinti. Bei bedžiovin
damas ir užmigo (tur būt, 
girtas buvo). Kai pasibudo. 4 
buvojau be žado. rTada dar 
pradėjo ieškoti durų, bei, 
ją neradęs susidraskęs ii- rū
bus ii- veidą, už krosnies už
lindęs numirė*. Koks gi bu
vo išgąstis, kuomet naktį a- 
pie 14 valandą atėjo žmona 
jo ieškotų. ’ ‘

Paliko keletą vaiku na
šlaičiu ir žmoną.

STRAŠŪNAT. Gruodžio 
mėn 6 d., apie* 6 valandą ryto. 
Švintant p. Mečius Kasperai- 
tis važiuodamas su- savo' 
draugu per Stašūnu šilą 
(Trakti mišku urėdijos girią 
apie* 1800ha ploto. 5 kUn . mm 
Kaišedoriu miestelio), pa
matė* visą gaują vilką. Sep
tynetą tos gaujos dalyviu, 
perėję skersai kelią, ramiai 
sau žygiavę toliau, o aštunta
sis. pats didžiausias senis

— Trys šimtai doleriu.
— D jeigu ant išmokėji

mo?
— šeši šimtai, liet pusė iš- 

kalno.

KATRO MOKSLAS 
SENESNIS

Advokatas Šalna susigin
čijo su daktaru Landžinm n- 
pie tai. katro iš ją mokslas 
senesnis.

— Mano mokslas — sako 
advokatas. Šalna — praside
da nuo tos dienos, kai Kai 
nas užmušė Abelį, štai tau 
kriminale byla.

— O mano
taras
dar ankščiau, 
iš Adomo šonkaulį.
h i nu gi nė ctaeracįja.

atsako dak-
Landžius prasideda

Dievas išėmė 
štai tau

SILVIJA!
OPERETĖ DVIEJUOSE VEIKSMUOSE

r

Pritariant Simfonijos Orkesrtui, vadovaujant Jonui Baniui

KOMUNISTŲ BYLA
UKMERGE. Šiomis die

nomis Ukmergėje politinė 
policija iškėlė komunistą by
lą. Sulaikyta penki asmenys, 
kaltinami priklausę komu
nistą organizacijai ir platinę 
komunistą atsišaukimus. Ei
na tardymas.

Didžiausi nepriklausomos 
Lietuvos miestai:

1) Kaunas (laikinoji sos
tinė) 100,446 gyv.. 2) Klai
pėda ( valstyliės uostas) 45. * 
210 gyv., 3) Šiauliai (odos 
išdirbinio centras) 21,387 
gyv., 4) Panevėžys (miško 
apdirbimo centras) 19.197 
gyv., 5) Ukmergė (liną ver
slo centras) 10,604 gyv., 6) 
Mariampolė (javu verslo 
(‘(•ntras) 10.261 gyv.

Libreto
Maude Eli.zabeth Indi

Muzika
TU. Rliys — Herbert

STATO SCENON ŠV ROKO PARAPIJOS CHORAS

SEKMADIENY

Sausio 17-tą, 1296
ŠV. ROKO PARAPIJOS SALĖJE 

Mpntello, Mass.
Pradžia 8-tą vai. vakare

o20 Webster Street

DIDŽTUOLTAI, Punsko 
valsčiaus (Okupuok Lietu
voje*). Nesenai į kaimą atė
jo du lenku pasienio polici
ninkai ir pro langą šovė j ū- 
kininko Nevulio namus. Sun
kiai sužeidė Juozą Neviltį, ū- 
kininko broli, kurs po savai
tės mirė. Atvykus lenku ko
misijai dalyką tirtu, ji Įvai
riais būdais teisino žmogžu
džius.

PER N A R A V A. Kėd ainiu 
apskr. Šauliu būrys įsistei
gęs gana senai. Dažnai kei
čiantis būrio valdybai ir va
dui, jo gyvenimas nėra įėjęs 
i ndrmaumo vėžes. Per visą 
gvvnvimo laiką būrys nenu
veikė nieko. Apylinkės gy
ventojai mažai ir težino, kad 
Pemaravoji* šaulių būrys y- 
ra.

LFONIŠKTAT. Paežerė- 
lių vaisė. Atėjus šalčiams, 
apylinkėje pradėjo rodytis 
daug vilku. Jau papiovė ke
lis šunis kaime. Naktimis 
nuo ją staugimo taip ir 
skamba apvlinke.

TAUTIEČIAI! Trys metai atgal choras su dideliu pasise
kimu statė"* scenon operetę Silviją. Iš klausytoju pusės choras 
turėjo didelio prijautimo, nes visiein.^codžią prasmė ir muzi
kos gražumas labai patiko, taigi choras išdrįso šią operetę dar 
kartą pakartok

Mes žinome kad Tamstos atjausite tą mūsą triūsą ir pasi
šventimą, todėl ateisite skaitlingai antrą kartą, bet jau ir pas
kutinį pasigėrėt šia švelniąja muzika.

Prašome didelių ir mažu 
jaunu, senu ir linksmu 
ateit Į šį pokilį linksmučių dainų.

Pradžia 8 vai. vakare.
Įžanga: suaugusiems $1.00, 75c. ir 50c., vaikams 25c.

Kviečia CHORO KOMISIJA
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Užsirašykite 
“LAIVĄ”

“LAIVAS” yra kataliką savaitinis laikraštis.
“LAIVAS” duoda gražiausią pamokinimą iš tikybos 

ir doros dalyką.
“LAIVAS” aiškina įvairius priekaištus daromus prieš 

Katalikių Bažnyčią.
“LAIVE” rasi gražią ir lengvą.pasiskaitymą.
“LAIVAS” duoda atsakymą į įvairias tikybos ir do

ros klausimus.
“LAIVAS” teikia žinią iš viso pa šaulio kataliką gy

venimo.
“LAIVAS” turi Bernaičių Kolegijos Rėmėją skyrią. 
t‘LAlVO”^aina metams Lietuvoje ir Amerikoje $2.00 

(du doleriai), pusei metą $1.00.

M 
.i

“LAIVAS”
2334 So. O&ktey Avenae Cbicego, HHnois

“F0RNIŠ0 STORE”

- Aš paimčia viso huto 
“foęnišą." Kiek tai išviso 
kainuotu ? ‘

S
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-Brooklyno 'lietuviai katali-

I

ciūnas ir V. Daubaras.
♦ Taigi'Ižso'^nj Brookly- 

ne jau surinkta $796.65. Ti
kimasi I&aoklynd iki tūks
tančio prisivaryti. Bravo,

išrodo žiemų garsieji Philadelphijos fontanai.

15

KAS GIRDĖTI UETUViy KOLONUOSE
• ■ * . I ,

emuu puikiu p*mo
Pirmose kiur. J. Dagilio pra- Andrąitis, P.. Lukas, S. Po

kalbėse sudėta 800 dolerių* • r • - *_ * . *
' Pžaeitds J sataifek ^nktaj

dieny atvyko-iš Lietuvos /sei
mo nai-yij^erb: kuru J. Dagi-i 
lis. Prie laiveli pasitiko vi
suomenės darbuotojai ir4pa-. 
lydėjo pas gerb. kųn.dS. Re
meiką, kur laikinai svečias 
sustojo. Vakare atsilankė i 
Federacijos apskrities susi
rinkimą, kad susipažinus su 
vietos draugijų veikėjais.

Sekmadieny po pietų kai 
bėjo nedideliam katalikų bū- 
rėtiui BlissviHey E. L, o va^ 
kare Šv. Panelės Apreiškimo 
pai-'apij’os salėje, Brooklync-

kai! Savo duosnumu jūs į- 
rodėte, kad jums Lietuva y- 
ra labai arti prie širdies.

Gerb. klebonams už taip(
dideli prielankumą reikią^
tarti padėkos žodį. i —

Fed. Sekretoriatas kiaušiai išlavintu balsu. Sve-atjaučiu darbininko varguo- dabgiaii katalikų profesijo-

f

%

I

Praka 
klebonas kun. J. J buliukas. 
Choras, p. J. Jankui vlfdo- 
vaujant, gražiai padainavo 
tautos himną ir keletą dailiu. 
Ypač daina “Mes be Vii-1 
niaus nenurimsim” publiko- Į 
ję sukėlė daug gražaus ūpo.

Kviečiamas kalbėti gerb. j 
svečias kun. Dagilis. Sceno- p - '

onis vadovavo gerb.
iros.

newark,’n. j.
Nevvark’e idėjinėse orga- 

ninizagijose įvyko perinai- 
—r ■ r .

L. D. K. S. 14-tos kuopos 
nauja > valdyba išrinkta: 
])irm. V. Antulis, pagelb. A.l 
Daukšys,-prot. rašt. J. šikš i 
nius, fin. rašt. A. Kazlas, ka-. 
sielius J. Jucius. 
..... „a veikli, 
pasekmių.

Vyčių 2l)-tos kuopos liau
ja valdyba: pirm. P. Bi^fis, i 

je pasirodo aukštas, i p^ge]i). j. Gvazdaitis, prot.
\Nras’. Pradeda kalbėti išlė-> . .-X r ................. . p:..

to. Pirmiausia sveikina ame
rikiečius Lietuvos katalikiš
kųjų partijų ir organizacijų 
vardu, dėkoja už sudėtas 
Lietūvai aukas. Kalbos įžan
goje trumpai liečia karo per
gyventus žmonių vargus Lie
tuvoje,' apibudino sunkiuo
sius valstybės kūrimo dar
bus, kovas ir visas tas aplrny

timtaučiai gėrėjosi josios Tio padėtį. Jis nekartą pa- 
dainavimu. Tai tikra žvaigž-j tarnauja biedniems dykai, 
dė. i Jis biedniems net operaciją

Mums clevelaudiečiams y-'dykai paadro . Sako: “Pa
ra didelė garbė turėti taip mokėsi, kai turėsi.” Garnys 

žmonių Į —------ ------

d a atsistatydinti. Bet vie
nas Komiteto uarys — i'. 3L, 
kuriam šiais metais reikia 
pasitraukti iš komiteto ir \ < I 
žada pasilikti vietojo Nors 

į pastarasisttankiai nusiskun
džia, būk perdaug dirbąs 
dėl parapijos ir nieko negau
nąs atlyginti. Po galais, 
jeigu taip jau nusidirbai per 
daug, ko gi ten būni ir dar 
žadi ant šių metų (1926) pa- 
silikti. Toki išsireiškimai y- 
ra tušti.

Dalyvavo ir lietuviai
Causio 3 d. 1926 m. mies- 

.as surengė gražų programą 
didžiausioje Clevelando sve
tainėje. Šiame programe da
lyvavo apie dešimt skirtingų 
tautų, tarpe kurių buvo, pa
kviesti ir lietuviai. Lietu
viai užėmė apie ketvirtą! vie
tą. . Programe dalyvavo.tik 
su dainomis. Dainos buvo 
persilpnos dėl šio vakaro iš 
kyilis M Čižauskienę.

Banyzut'ė1. 
i 
i 
i 

iidie-! 
eho-!

•s“ į 
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NEPAPRASTA P .OGA.
Dei žuvininko ilgos parduoda 

i»a ui pusę kainos geriausia Rlu 
Mų šapa Roxburyje, bizniavo 
..e..v. ..i iupu su'dviem girt! 

luals kan'Mtriuls, stlčlavlmo mu
šimi ir kitoms moderniškomis au

tuvų šiušių stakas. Labai jžri 
rukandai 
|> M> .. ... S,

šlapės mašinomis. Yra didelis ia- 
“— --------

i. Gera vertybė už 32.? 
•bi s už *>n«“ k-'in<'« tam 

’ U’<“
x o' sui r -• 
S. "W
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rthiR atg^l 
Nupiginta Kaina 

Musų 3-jų varyklių garlaiviais 
RESOEUTE, RELIANCE 

ALBERT BALU N 
DEUTSCHLAND '• 

ir populiarus po vieną kamba- 
jr garlaiviai 

CLEVELAND, \VESTPHALIA 
MOUNT Cl.AY, THURIN'GIA

,X

č
4 ?

nalų, o ypatingai mūsų ko
lonijoje. Jūs manote, kad 
viską būtinai reikia atiduoti 
bažnyčiai, bet aš sakau, jog 
ne. Kas bažnyčiai lai būna 
bažnyčiai, o k;
tai \ i s 11 \1 į 11 (' n e i 
h :V!;'::!s. lai i 
ubm \i ; r I i..
1 a :
) ■ ' • * H i '

$203
Iš NEW YORK’O i 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Karės (a J,

Išplūkia K
Nw*/r; • 
fOt /H'-' 

ūff

I 
augštai garbingų 
kaip p. p. čižauskai. 

į Sausio 17 d. tas pats <-ho- 
jras stato operetę “Kuprotas 
Oželis” ir duos puikų kon- 

Visa vai- eert;l & v. Jurgio svetainėj. 
Tikimės gerų ’-OO vai. vakare. Viskas bus 

‘ ‘ po vadovyste muz. J. Čižaus- 
ko. ' ,

Jau atvyko seniui laukia
mas vargonmeistris p. Ra
dzevičius ir su visu smarku
mu varo darbą, kad užbaigus 
statyti vargonus prieš užga
vėnes.

Bus koncertas priėmimo 
naujų vargonų. Bažnytinis 
choras rengiasi kuopuikiau 
šiai išsilavinti. Reikia žino
ti, kad muz. J. Čižauskas ir 
A. prirengs, 
tis.

rašt. J. Granauskas, fin. 
rašt. A. Laukžemiutė. mar
šalka I. Valitskas. Naujos 
valdybos gabumai jau pasi
rodo, nes nutarė rengti šei
mynišką vakarėli sausio 
d. Švč. Trejybės Lietuvių pa
rapijos salėj. J. S.,

r p z CLEVELAND, OHIO
lYVYClO J-l V 1OUO l CAuJ VCjpFAJLUt’ ! j*

kybes, kuriose prisėjo dt^MUa ak. atsibuvo
ti Š>kcpfrbtr. zCia jatCgerbia- 
mas svečias įsijudino, paro
dė savo neišsemiamą energi- 
j;?ir jpatrijotfezmą. Publiką 
sifŽa^ėjp fVietomis ją vi rkdė, 
vietomis ^juokino ir dažnai 
sukėlė tokį ūpą, kad.publiko
je išsiverždavo'galingi aplo
dismentai. Nepaprastu ga
bumu, gyvumu ir dokumen
tais įrodė Lietuvos vidujinių 
priešų leidžiamus katalikų 

' vardu melus ir jų kenksmin
gus Lietuvai darbus.

Po taip nuosekliai, gražiai 
ir gyvai atstovo kalbai, Ka
talikiškos Lietuvos reika
lams aukos pasipila, kaip iŠ 
gausybės rago. Suaukoda
ma $651.35. Vienas pat vijo
tas paklojo 200 doleriii iv ne
panorėjo, kad jo vardas bū
tų paskelbtas spaudoje, ki
tas 100 dol. ir tas tos^garbes 
nepanorėjo. Gerb. kliu. N. 
Pakalnis davė $100.00, M?B. 
tekštelėjo $50.00; L. Šimutis 
$25JM), gerb. kun. J. Poniu
kas ir Jonas Butkus po $10. 
Po penkis dolerius auko: A. 
Raulinaite, M. Varneckis, K. 
Skarulis/J. Kyščius, Hoff- 
man, D. Juodysr J. Matuse
vičius,4. P. Mačiulis, V.-Bii- 

/ ]>eika. J. Kazakanskas. Kiti 
aukojo po $2, $1.00 ir po ma
žiau.

Blis.svillc, L. f., suaukojo 
$:38.O0.

Po $5.00 paklojo gerb. 
kun. A. MilukasirB. Atigus- 
tinaitė. Kiti po mažiau.

Pirmadienio vakare gerb. 
atstovas kallM’jo Karalienės 
Angelų pa r. salėje. PastelM1- 
ta, kad daug žmonių antru 
kartu susirinko išklausyti 
kun. Dagilio kalbos. Šioje 
parapijoje surinkta auk u 
$107.30, Po $10 aukojo: 1L

Bus kuomi gcrė- 
Parapijonas

L •.. ■ • 1, itaip ■ -vadinsimas'44 CtcvutanT 
Niglit” tarptautinis vakaras. 
Dalyvavo ir lietuvių šv. Jur- 
igio bažyntinLs choras, po .va
dovyste muziko J. Čižausko. į 

Puikiai pasirodė. Dainą- tybė
vo liaudiesilainas, choras bu Kaikurie veikėjai bando-pa- 
vft- - pasipuošęs tautiškuose sidarbuoti blaivybei, bet gau

ną taip sakant per nosį nuo 
tokių žmonių, kurie patys 
pirmiausia turėtų būt blai
vūs ir blaivybei dirbti.

Yra čia lietuvių profesio
nalų. Yra Dr. Jonikaitis. Jis 

vėjo publiką su stipriu, pili- yra širdies žmogus,

DETROIT, MICH.
Šiame mieste lietuvių skai

toma apie 15,000. Tarp lie
tuvių vienybė nękokia. Gir- 

labai prasiplatinus.

vd- - pasipuošęs tautiškuose 
rūbuose, net pavydėjo kitos 
tautos: Klausytojų buvo
virš 10,000. Public Audito
rium didžiausia Amerikoje 
svetaine. Dalyvavo ir mūsų 
artistė M. Čižauskienė, užža-

veikimo
S i !■!<■.\>-

.ega1 i. na
i-' ■ >•■>

gražiai p j 
Kalėdų d< 
Tai vienas

I t

TVj

S;ms:o ’
3 t ’ o

_ . NEWARK, N. J.
Mūsų kolonijoj 

netrūksta.
Kalėdos 

Bažnyčioj 
buvo $903.
giis dadė j o i r padarė t ūk s ■ 
tautinę. Žmonių bažnyčioj 
tą dieną buvo daug.

Sausio 4 d. buvo vyčių 
kuopos susirinkimas. Išrink
ta nauja valdyba. Pateko 
jauni ir veiklūs nariai. Pirm. 
P. Biskis,^vice-pinn. J. 
Gvazdaitis, prdt. rast. J. 
Pranauskas, fin. rast. A. 
Laukžemiutė, ižd. J. Konap- riems šiame

t t

!-!

Man daugiau
a-, u • z

i Ii' O ! - 
kia minėti apie tai, nes jūs 
esate Kristaus žodžio skelbė
jai.

•» ‘a

ĮLL0, MASS.
di*. i;ą, s( k u.;i
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Operetės pastaiy-
\ \ . H i i\
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Rinkimai
Dabar priisartino Įvairių 

organizacijų valdybų rinki
mai. Taigi clevelaudiečiams 
katalikams reikėtų būti bud 

dalyke ir neduo- 
ka. iti savo balsą už koki laisva-

Šv. Uršulės dr-ja veikia mani, kuris mus dergia ir 
gerai. Gruodžio 25 d. Harri- 
sone, N. J. turėjo balių. Ge
rai nusisekė. / 1

Darbai čia eina gerai. Už
darbiai pusėtini.

Netvarko Bobute

ištai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių^ Dabar miega 

■ ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laiiką ir nuspręsto t nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, šitas puikus, kūdikių vidurių 
valytojas privald užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų žėputėje.

“Gerbiamieji >— •
Šiuo laiiku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 

gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per Į0 mėnesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai apteikiau vaistus, kurious man prisiuntė*, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visa naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
tielairnei iki šiol nieko nežinojau apie šituos serus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.” 

Mrs. W. K., Ncw Britain, Conn.

Partikalaukit dykai duodamo Bambino pavysdžio ir 
Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c feonką Bendrino išgavo vaistininko Šiandien.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts., Brooklyn, N. Y.

c

CLEVELAND, OHIO 
Žinių žinelės

Gruodžio 27 d. L. Vyčiui 
25 kp. statė scenoje veikalą: 
“Milda, Meilės Deivė.” Vei
kalas buvo atvaidintas neblo
giausiai. Žinoma, man išro
dė, kad šiam veikalui trūko 
daugiau pasimokinimo. Bet 
taip viskas buvo gerai. Ne
kuriu vaidilos gana puikiai 
atsižymėjo, kaip tai: p-lė O. 
Kupravičiutė, I*. Židonienė 
ir P. Bortnikas. Nežinau 
kokias jie roles vaidino, bet 
savo užduotis atliko kuoge- 
riausiai. Kitų lošėjų vardai 
neteko sužinoti, bet jie irgi 
gerai savo prievolę atliko. 
Kas, bet jau scenerija, tai 
buvo tikrai šiam veikalui 
pritaikyta^ to niekas negali 
užginčyti.

ksili C'k.li;, I }K

3 ek v iena ž 
' Savaite: • g
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me darbuojasi vietos vargo
nininkas J. Banys.

Kadangi iki šiol dar nete 
ko Montviloje matyti lietu
vių scenoje didesnių veika
lų, tai šios operetės pastaty
mas yra svarbus įvykis mū
sų gyvenime. Vaidinime da
lyvaus visas choras ir gabes 
ii aktoriai. Simfonijos or
kestrui vadovaus veikalo in- 
scenizuotojas J. Banys. Cho
ro triūsas visuomet pasitei
sindavo, todėl ir šį kartą 
monteliečiai ji įvertins savo 
atsilankymu. Pirmieji mu
zikos gausai iš “Silvijos” o- 
peretės pasigirs 8 vai. vaka
re. Tad ateikite ir kitus at
siveskite. Eryo

< 
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LIETUVOS
PER BREMEN A

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Patogus 3ios klesos kambariai 
l ABI PUSI NUMAŽINTA 

LAIVOKARČIŲ KAINA 
Dcl informacijų kreipkitės pas 
N O R T II G E It M A N 

L L O Y D
192 VVashington Street 

e Boston, Mass.
arba pas bile .vietini

mus

kolioja, bet pasirinkti gerus 
katalikus, kurie via ištikimi 
Tautai ir Bažnyčiai ir taip 
pat, kurie visuomet būna su 
mumis, o ypač, kurie yra at
sižymėję savo teisingumu ir 
katalikiškame veikime. Čia 
aš turi omenyje apie Liet. 
Taupymo Batikos direktorių 
rinkimą ir Liet. Salės Ben 
drovės direktorius, nes jeigu 
laisvamaniams papuls šiose 
Įstaigose Įsidrūtinti, tai gali 
taip atsitikti, kaip su Biru
tes Bendrove, kuri, galima 
sakyti, yra pabaigusi gyve
nimą.'

Nusiskundimas
Tenka girdėti, kad neužil

go Įvyks ir mūsų parapijos 
metinis susirinkimas, klu
bus išduota visa para p. dar
buotė ir jos viso meto Įeigos, 
išeigos ir visas jos turtas. 
Šiame susirinkime bus i en 
linini, ant šių metu keturi 
nauji parai». komitetai, nors 
avit :n tik reikia pasitraukti, 
bet kitu dviejų dar nepasi
baigė ju buvimas ir’jiedu ža- 
- -------- i— -------- :------------

I

PROVIDENCE, R. I.
LDKS. 11 kuopos metinis 

susirinkimas bus sausio 17 d. 
Tad gerbiamieji nariai malo
nėkit skaitlingai susirinkti.

Valdyba

■ \

i

:•

Šiame programa dalyvavo 
ir gerb. 1*. Česnulis, teisiu . 
studentas iš "VVashington, D. 
C. universiteto. Jis. noi^ 

įkalbėjo trumpai, bet jo ka' 
visiems paliko. Gerb. 

studento kalba buvo dau
giausiai surišta* su jaunimo 
klausimu. P. Česnulis, pa
baigęs savo mokslą, mano ap
sistoti Clevelande. Taigi ne
užilgo clevelandiečiai susi
lauks nors vien^ įžjniiųi kata
likę profesijonaię.

N ors nckurie mūsų vadai 
yra prasėdėję ilgus metus 
mokslo suole, bet apie pavar
gusius moksleivius jie nieko 
nesidaro ir nenori ištiesei sa
vo dosinės jiems; Jie užsi
suka ir nenori, kad katali
kiška a isuonivuA susilauktų

W0RCESTER, MASS.
Seredos vakare buvo didė- 

lis susirinkimas 18 lietuvių 
\Vorcesterio didžiųjų drau
gijų.

Nutarta bendrai surengti 
prakalbas Vilniaus atvadavi
mo naudai.

Komisija išrinkta: pirm. 
A. Dailyda, vice-pium. Jonas 
Reimikis, rašt. J. Leonaitė, 
kasos globėjai — A. Krauče- 
lis ir J. (’Liviekas. Komisi- 
. on dar įėjo J. Dirvelis ir 
• I. (ij-io-.’iėiiHc'

Pra
A. O.
>ansio

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kairfS 3 tiesos sugrąStinlq 
laivakorčių

į KAUNA IR ATGAL

BERENGARIA ir 
MAURETANIA .. . 
AQUTTANIA ......

Pridėjus Taksą

l LIEPOJĄ Ht ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS > $18& 
IŠ Bostono:

Caronia___________Sausio 24
Aurania __Vas. 21, Kovo 21

I Į Lietdvą greitu taiku. tSslanktasl 
kas suimtą. Keleiviai nepiliečiai I- 
leidžiami be kvotos varžymą. Visi 8 
kiesos keleiviai turi kambarius. N»- 

'prilygstamas Svarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitčs prie vietos agentą 
ar j
CUNARD LINE 
126 Statė Street

Ros ton. Mass.

. 4
J

•*

i

I

L. D. K. S. Kaujee Anglijos 
Apskričio šaukiamas Bvmfia 
vimas sausio 31,1926,1 vai. po 
pietų, bažnytinėj svetainėj, 
Cambridge, Mass.

Pageidaujama, kad kuopos 
pasistengtų išrinkti atstovus ir 
rūpestingai paruoštų naudinga 
įnešimų dėl naudos miksų orga
nizacijos. ,-

pasių>i‘.’s per
Lietuvos Atstovybę Vil
niaus našlaičiams nukentėju
sioms nuo lenkų.

»

Čia parodomas Edwin A. 
Corbett, “Bishop of Wall 
Street.”

• •

i l y

I

bus rengiamos 
lai nėję 11 d. 
2-os 7 :<'O vak.

n is

J. Jaroša, pirm.

K;

\SKAUSMAS! KUR?
PAMINKI!’

» «* *< •-k

I

YRA
GERAS DĖL

Knmatiško gėlimo^ 
Nerviško gaivos skausmo 
Neuralgijos skausmo 
Mėšlungio traukimo 
Ktetsprando 
Skausmo toną, krutinto 
pečių 

Apsideglnimo tr talsdą 
ApMugoJimas npo oodą 
Skauiiąnčių muskulų 
Apsaugojimo nuo atnwxg> 
mo dėl silpnų ataitlHnši 
drtokimų ir t. t

Prekė 35c., 65c. ir HS& 
TVl patarimo arba knygutės Hk 
‘•Tklt 1- . b

ALBEBT (icgog^wan 

Dept. 30,

1.
2. 
a 
a
5.
&

T.
&
0. 
10.
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I? VIETINĖS ŽINIOS

1L_PASIRYŽO DARBUOTIS
aivos Dukterų Dr-ja 

^OĮoba Motinos Dievo lai- 
J susirinkiiną sausio'12 d. 
Jaujoj i valdvba užėmė vie- 

rw ir pasižadėjo uoliai dar- 
* įttotis draugijos ir narių 
I naudai.
I V'Susirinkime nutarta pa-

j

'Sj

I 
i
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- Šeštadieny——>
Sausio 16 d., 1926 m.

PARAPIJOS SVETAINĖJE

492 E. Seventh St.,

Pradžia lygiai 8 ved. vakare
v , | . ’ -• #

1
GAISRAS EAST BOSTONE

Maverick House, didžiau
sias namas E. Bostone buvo 
užsidegęs. Tai yra vienas se
niausiu Amerikos lieteliu, 
(laisvas namą labai pagadino 
ir nuostolių padarė už $25.- 
000.

PRANEŠIMAS
Yra sergantis Adomas Stoš

kus Massachusetts General 
Hospital Bostone. Prašo kad 
giminūs ar pažįstami nueitų 
jį aplankyti, širdingai pra
šo jo moteris Jule Stonkienė

- ■ , Į

SUEIKITE VISI ; i;

''-.AtefrLaRČisSiipdėlją, sausio: 
17 d. 2 vai. po pietų įvyks šv. 
Jono E v. d r- jųs-susi rinkimas 
parapijos salėj .ant Septintos 

jgt. Visi nariai' teikitės suei- 
■ti. Valdyba

l

t 
♦

i
« ♦
♦ 
i*
♦♦ <
i

So. Boston, Mass. ♦
♦ 
I 
t
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Šie darbininkų: Šokiai bus labai smagūs, nes 

pirmi šiais metais. T'rie puikios muzikos ir sal- . 
<ižių gėrimu bus-gtdima praleisti laika*-*smagiai> 
ir haudrigai» jaunai sveikatėlei. , v

Kviečiame visus turinčius miklias kojas ir 
smagias šiixleles padžiugĮniit, p po vienuolikės fnis 
galima saldžiai }>ailsejti.‘

Įžanga paprasta.
4 * . •

J . -

< t *
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GRIUVO GRIAUNAMAS 
NAMAS

. , , , Prieš apie porą mėnesių
f. ^esen-1 kazimie- buvo uždarytas Bostono isto-

vienuolijai Pažaisliuo- pjgbas namas vadinamas 
’Phi’keV Uoūse. Dabar jis bu
vo griaunamas. Begriaujaid 
dvejos lubos įgriuvo ir sužei
dė 8 darbininkus.

Valdžia sulaikė ten darbus 
ir darys nelaimės tyrinėji
mus.

to pasižadėjo—Temti 
f^Darbininką’? ir paimti tą 

| Šaikraštį draugijai už orga- 
| fią. Visos narės, kurios <lar 
F neturėjo “Darbininko” už- 
g įrašiusios pasižadėjo užsira 

ti.
Dėl draugijos labo nutarė 

:Surengti didelį Šalikų balių 
‘parapijos salėj ant Septintos 
ffatvės. Narės pasiryžo prie 

uoliai rengtis, o L. D. K. 
|J. valdyba pažadėjo paramą. 

rS*ad visi lietuviai ir lietuvaf- 
tes išanksto gaminkitės sali- 
kusf nes bus duodamos do

nos už geriausias šalikas, 
us duodamos trys dovanos. 
Apskritai dr-ja parodė 
Ug judrumo. AV/r" 366 B’'Oadway. So. Boston, Mass

.'■į

Jęi skaitysi Darbini-itlcą”

KONCERTAS
Rusų Simponijos Choro 
. Sekmadieny, Sausio 17,1926 metų

SIMPHONY HAl
6:00 valandą vakare*

AŠMĮ KIBALCHICH Direktoris

T# r o laifyrs rfoM tiž tyk<b. 
■r ■' ■ ■ ■ 5VI.
y m ■i ■ ■ ■„ ■■■j' -

TeL So. Boston 0828
LK1UVIS DANTISTAS

OR. M. V. CASPER
(KASPABAVI0IU8)

426 Broadwayt Sonth Bortas 
Ofiso valandos: 

ano 9 iki 12:60 ryte Ir n«o 1:80 
•iki 5 Ir nao 6:00 Iki 8 raL vakarę. 

■ Ofisu uždarytu suba'os vakaran 
ir nejžldieniais, taip-gi serędomis 
nuo 12 dieną/uždarytas.

- Ketv., Penkt. ir šeštadieny 
Sausio 21—22—23

1 .

BAS.
štai pasekjįjlfgai Bostone triumfuojantis atbalsis nuo 

pereito sezono:; ..... ... w.
“Dainttvimas pereito vakaro pasirodė daugiau negu 

buvo galima tikėtis. Tai nebuvo koks atsitikimas ar pe- 
rijodinis kilimas ir puolimas, ar nuolatinis slugimas id 
užliejimas normaliu choru, bet perimančitii, stięlsūtinąs 
lankstumas gyvo organo.Boston Transcript4. ‘

Tikietų k<ūna$2.50, $2.00, $1.50 ir $1.00 (primokant 
taksas). Galima gauti "Darbininke" ir Sympliony Hali.

Koncertas Diriguojamas ARRON RICHMOND

J TEL. So. Boston 0506—W.

1
5 LIETUVYS DANTISTAS | 

A. L. KAPOČIUS į 

251 Broadway, So. Boston |

(“Keleivio” name) 7
Ontso Valandos; nuo 9 Iki 12, nto S 

p.-JG AI 6 Ir nno 6:30 iki 9 vakare. 2 
jSeredomls nuo 9 iki 12 vaL dieną g 
5Snbatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned« 8 
^Uomirhuo 9 iki 12 (pagal sutarti' 2

Jei Jus nesijaučia! kaip reikiant* 'nas j ')nokVk|Q.
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Aptieka

OPTOMETRISTAS• v •"
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M v s u

Ofiso Tel. Res. Tek I
■ Unlversity 8831 Prospect O££-.)tH 
I 0. A. ZALETSKAS J
■ Graborius ir Balsmnuotojas I 
Į 963 Oambridge St., Cambridge Į

I

So. Boston, Mass.

—
♦

čia parodomas Iaivas^Surf, atplaukęs Į B 
išrodo dėl audringos jūros šaltame ore.

 >k

5 rSegzamfnuoju akis, priskirta aki- 1 
čj nitis, kreivas akis atitiesina Ir Z 
h amblijoniškose (aklose) akyse n. s 
H grąžinu šviesą tinkama laiku. ff

į J. L. Pašakarnis, O. D.
i 447 Broadway, So. Boston. |

EXTRA!

J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G. 
Savininkai

617 E. Broadvvay
(To Imperial Teatru/

18 HBTŲ »OŪTH BOSTONS

OR. N. S. STONE 
akių specialistas 

38ta W. Bro*dway, 8o. Bortas 
▼AltaNDOB: WW> • r. IMTv.TaJt

j j Tel. S. B. 2805—R. I

įįLIETU VIS

S^T^ichard Barthelmess

^LORD JI M”
Nauja lietuviška l

i

PIGIAI PARSIDUODA 
tulikus 14 kambariu namus, ilsi Impro- 
vemeutai ir su puikiais rakandais < fur
nitūroj. gražiausioj Vietoj, l’rokė tik 
$10.000 už viską. A. IVAS. 361 
Broathvay. So. Boston, Mass.

Residenei jos-Telephona^: 0770-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston OTTB-iV 

S. BARUSEVIČIUS 
Lirtavtfku Grabortm, balaamoto- 
jae. Bert Eetate tr Pablic Notaru 

258 W. Broadway 
Sottkh BortGIL Mnn , 

Resldeocija 888 Dorcnester Avenue 
Dorebester, Maaa.

■n=ufal 1 1 r ii n

BR0ADWAY THEATRE
SOUTH B0STQN (Broadvvay) 

^S^^adieny, sansio 17 BALOME OF THE TENEMENT 
su Jetta Goudal

REIKALINGA
APYSENĖ MOTERIS prie vaikų. Vie- 

. ..o antras 4 merų
būna namie. Baltinių skalbt nereikės. 
I’raįome idsillepęi.fmijaiis. iVT>sU-bihin 
ko ' Adm.; 360 Brotulvvay. So. Rbston 
Mass. (S. 12-15)

REIKALINGAS
VARGONININKAS

Atsišaukite sekančiu antrašu: 
Kun. J. C. Brigmanas, C. C. J., 
Westville, III.

PARSIDUODA NAMAS
trijų šeimynų ir krautuvė valgome 
daiktų ir daržas dėl trijų garadžių. Ga
lima pirkti ir nemokasčiam prie biznio, 
bet greit gali išmokt. Kreipkitės j.“Dar
bininką.” 3GG Broaihvay. So. Boston 
Mass. Jai*. 2. 9, 16)

yra tiek
Bvena «u-

*’*UJAS IŠRADIMAS

ir tesp

*<iai žmonių yra išaušry d e o
dar nežino apie tai.

o Galines Moatia

75 centai. $1.50 ir $3.00,

OINTMENT.

• T8 MAIN ST. BOX 352
MAKTFORO. CONC/. U. S. A.

I

~ Pirm., Antrad. ir Trečiad. 

» Sausio 18—19—20

“BEAUTIFUL' CITY"

3

Retoj lietuviu, šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. I,ct re
toj ' lietuviu šeimynoj terasi 

: Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos 'didžiųjų veikėju at- 

i vaizdai ir ju gyvenimų-aprašy- 
jinai. Kiekvienas laikąs save 
j tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti ta Lietuvos Albumą, 

į Kaina $3 50.
“DARBININKAS”

DŽLEI NERVŲ SUIRIMO — 
PRASTO MIEGO—BLOGO 

ŽLEBČIOJIMO
Pagalios štai yra pagelba. Tai 

yra nuostabu, kaip greitai 
Nuga-Tone veikia. Tūkstan
čiai jaučia palengvinimą i 
vos keletą dienų.

Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsakęs 
,io dėl Jūsų, eikit pas Jiisų ;ipt iekorių 
šiądien ir nusipiri.k.1 iionkutę Nuga-T<>- 
• ie. Nuga-'i'ola- 
luiną ir t J' 
vams 
dona kraują.
' us ir stebėtinai padidina’jiyištverme.’ 
Suteikia ga’ 
puikų dėbčiojimą, 
veikimą.
ją.

ugrąžiria gyvumą, veik- 
najėgą nusidėvėjusiems ner- 

• r muskulams. Budavoja rali- 
stiprins, pastovius ner

ti vinimi į miega, gerą apetitą, 
reguliuoja vidurių 

.. ūkeliu entuziazmą ir anibiei- 
•Jei Ji.is nesiajueiat kaip reikiant, 

tai pats dėl savo labo pabandyk iį. Jis 
jums nieko nekainuos jei ir neptigelbė- 
.ią- ' ........................
jau pradėsit jaustis' nuo jo geriau. N<< 
imkit ikaito. Imkit jo |>er keletą dienų 
ir jei Jus nesijausit geriau ir neatordy- 
sit geriau, nuneškit-Jtkusią dalį pakiu- 
ko pas nptiekurių ir jis sugrąžins jums 
jūsų pinigus. Iš<lirl>ėjaf Nuga-Tone J- 
sako visiems aptiekoriams garantuoti jį 
ar sugrąžinti Jūsų pinigus jei Jus bū
tumėt neužganėdintas. Rekomenduoja
mas. garantuojamas ir parduodamas 
į>er visus aptiekorius.

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. 0.
Galina mtsftaroitt (r UetuvUlcai 

taršo taiaivdos: Rytais Iki 9 vaL
Po pietų nuo 1—I 

. Vakarais maoą—9
036 I. Broadway, So. Boston

| Naujas Lietuvis Dentistas 1 

WR.ST.mVARISKr 
| 4G.U.INAUSKAS) t
f 520 E» Broadway, S. Boston 
H Ofisas atdaras nuo 9 va». ryto iki 
S 12 Tai, ir nuo 1:30 va L 90 pietų 
j iki 5:3O vai. vak. ir nco 7 iki 9 
j vai. vak. šventą dienų pagal susl- 
f tarimą. " Tel. S. Boston 2300

*■---------------------------------- -—- --------------------------------- 1 =”-• 1 51 >8

CLOTHES NAKE THE 
PIRATE” 

su Leon Errol ir
Dorothv Gish

“ROULETTE”
su Mary Carrsu Percy Marmont

Sekmadieny didis koncertas su 3-mis vaidinimais: 
vai. po pietų, 6:30 ir 8:45 vakare.

Kiekvieną pirmadienį progų vakarai. By kas gali da
lyvauti vaidinime.

Penktadienio vakare—populerus JAXAD—Groseriai 
duodama dykai.

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

S n e c i a 1 i s t a i Receptų Išpildyme
~Dcl Susipažinimo Su Kostumcriais Parduodame 

Viską Žemiausiomis Kainomis

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti i 
mūsų gorus veido pauderius, kosmetikus cold 
i-ream’us ir visokius tonikus dėl niaukų. Taip gi 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.
Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

Pus mus galima gauti ir Severo* vaistų, nes 
mes esame agentai Severos Kompanijos.

Užsakymus siunčiam j visas dalis svieto. Pinigus siųs 
k i t su užsakymais. Rašykit tuo.jaus sekančiu antrašu-

J. KASPARAVIČIUS (CASPER'

FLOOD SOUARE PHARMACY
V veKSNIO galinga mostis
Crdo. Reumatizmą, Ranku. Kojų, 

skaudejima, Šalti. Ranku, 
Kokų tirpimeu Ouauli. Galeotc »kau-

riafl-ha akaudchmua 

rona» ). /

vwta aukso, kiek ji pati
B* naudo? gydymo.

ir 10 centu extra už persiunGma.

Klauskite pas aptiekorius teip
DEKEITS NEW DISCOVERY

Dck3nis Ointment Co

OtepbolM- Sootb Uostui
ii. ______ ______

.0. ŠALNA (SHALNA)
UKĮmnS ADVOKATAI-

II > o<-'-rNtiri •

OoraeD Univvnity bw A. B 
ffMhingtoB Univ. «u LL.B 

« KBINTFKO ’' N Alf F»
tohotii

8a Boauro 
ei j •

■arvard St.. Cambrldge. Mn»

v

PARSIDUODA FARMA
>

13 ar 14 mailių nuo Bostono. Suside
danti iš 85 akrų žemės. Jaunas sodnas 
11 kambarių stuba. LĮ karvės, 1 bulius. 
2 arkliai.’, yra vištų, kitiiilįij/visokių 
farinos' mašinų. P:rrsldg<)da labai pi
giai, su mažu inešimu $2000 ar $15oQ. 
Aš galiu sumainyti ant siuitos Uostom
ai- apylinkėj arba ant krautuvės. Ne
praleiskite šią proga. I>el platesnių ži
nių kreipkitės pas: A. J. Kl'PSTIS. 
534 West Broad way. Sbutli Boston. 
Mass. Tel. S. B. 16G2 arita šaukite -Rust 
Bridgeivater-173 Ring 11 t S.—19)

s- 1

9M. Brockton 6112—W-

DANTISTAS 

OR. A. J. GORMAN 
(GUMAUSKAS)

706 Main 8t, MonteUo, Han.
. (Kaupu Broad Street)

PARŠĮDUODĄ BŲ&gRNĖ IR 
GROSERNe

geroj vietoj, tarpe lietuvių. Parsiduoda 
nebrangiai. Priežastis pardavimo—va
žiuoju Lietuvon o kita, vienam persun- 
ku dirbti. Platesnių informacijų gali
ma reikalauti per laišką arba ypatiš- 
kui: K. TAMOŠ.VUSKAS. 204 Jeffer- 
sou St., Nebark, N. J.

1AKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas nžsisenfr- 
jusiaa ligas vyrų, moterų Ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-vioietinials spinduliais. kwartz 
žiburio, therrno therepa, tr kttais 
e lėk t ro-aa ėdi kai iš kais budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, ir sptaa- ‘ 
dalus savo laboratorijoje. Nutrau
kia X-Ray paveikslas. Telpgi au- 
teikiu patarimas laiškais.

Ofiso valandos 
duo 9 ryte iki 9 vakare

,381 WEST BR0ADWAY 
Sonth Boston, Mass 

(Antros labos)
Telefonas—-»-----------------S. B. 4000

Bostono universiteto studen-i 
tas Wm. Woolfson. Jis pasi
žymėjęs kaipo “hikeris” pėsti- 
niifkas. Jis pėsčias padaręs y-

i ra 2,500 mailių

I ŽINOTINA SO. BOS- | 
TONO LIETUVIAMS!

PAUL S CLOTHING SHOP
Pabandykit užeiti į Lietuvišką Krautuvę, kurioje

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu-
šių vyrų. Pas mus kaina yra pigesni kaip kitur. Pra
šom užėję persitikrinti

456 BR0ADWAY S0. BO N, MASS.

I4* Mes siūlom Tamstoms pir
mos rūšies prekes taip pi
giai kaip bile kuri krautu
vė ant Broadway, o gal ir 
pigiau. Atminkite tai, kad 
pirkdami Čionais, Tamstos* 
prekiaujate krautuvėj, ku.

2 ri per 19 mietą ant Broad- 
v way visuomet turėjo gerą 
o vardą. Visiškai teisingai 
k patenkina ir patarnauja 
į £ savo kostumeriams.
K Mes iškeliame. Legal 
lį Stamps kny^dteB ftv.

Petro lietuvių Bažny- 
<į čios naudai.

MILLER S |
DRY GOODS į

parodų vyrams, mote- j! 
rims ir vaikams ?!

261 W. BROADWA¥ | 

So.’ Bctton, Mass.‘: | 

įseiiimnot

NAUJA PROGA
So. Bostone jau organizuojasi gruĮiė 
Žmonių kurie patys budavos naujas stu 
bas sau gyventi. Vieta jau aprinkta, la
bai graži ir patogi piu'iamo t’it.v Polnte. 
Budavojant koletą stabų sykiu bus ga 
llnm daug pigiau ir geriau pabudnvbti. 
Šlubos bus Jm> dvi šeimynas su' visais 
vėlinusiais Ratsymais ir labai gražios 
arkttekturos. Planus ir kitas informaci
jas gailina gauti pas: VINCENT B. 
AMBROSE (Ambrož.aitis). 425 Broad 
yvay. Tel. galios ton 1607,- (S. 5 12-19)

ŽIEMOS BARBENAI
Tik ką gavau ant pardavimo keletą, 

bnrgenų. Pirmutinis gnos pirmą pro- 
ką- ' .. ' ' -

1— IIONBVRY. C šeimynų narnas. Jn- 
pai didelis kiemas. Raudų neša $1632 
į metus. Kaina (i|f-83 l.!Wkv lindimo 
reikia $2.5tw)i

2— RONRURY. tenhipiiris -hamas, 2
Storai ir 2 gyvenimai ih> G kambarius. 
Rnndoa neša $113 j n»ėne«L Kaina tik 
$9.500. įnešimo, reikia $2500. . .

3— MALDANE. Mass. (vienas fėrns 
nuo Bostono) 2 šeimynų stuha. visi f- 
taisymai. Abeji pijami. Nnulai staty
ta. Vieta dėl garndžians. Kaina tik $)».- 
300. įnešimo užteks $1.500.

4— SO. ROSTONK. naujas kampinis 
muro bndinkns. paėiame Clty Pofnte. 
prie hvėtų. T-abni tinkamas «lel tmo- 
gnu* norlnėlo uždėti vasarinę krauta^ 
W prie l.yėitj. Kaina prieinama. Dėl 
platesniu Informaclhi cašvk arba ma
tyk VINCENT R. AMBROSE (Ainbm. 
zkbp 425 KmsHtvav. Ro Revon 1H07

(R. 8—Ii)


