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PASIKORĖ ;
NO. GRAFTONlCNass. 

Ręst nu ranto savininkas F. C. 
Slrvpard pasikorė restauran- 
to skiepe. Jo restanranta' 
buvo netoli geležinkelio sto 
t ies.

ŠALČIAI ISPA
Ispanijoj palėk’ 

minę jūrę užėjo šj 
kių niekas neatsin 
čiai- ūkininkams 
daug nuostolių. 2

ma, kacf pi'oni^^Os Įstaty
mas apimtų ir svetimų šalių 
diplomatus.

KVIEČIA ČALĮ ČAPLINĄ
Rusijos valdžios filmų mo

nopolija pakvietė Čalį Čapli
ną vykti Į Rusiją ir ten būti 
artistu jodomųjų paveikslų 
filmoms.

PRAMUŠĖ SIENĄ IR PAVO
GĖ SVAIGALŲ

NEW YORK. - Vagiliai 
pramušė sienų alkoholio san- 
<lėlio ir to skystimo pavogė 
už $50,000. Sandėlio siena 
buvo drūta, akmeninė, bet 
vagiliai vartojo elektrikinius 
instrumentus ir pavyko sieną 
pramušti. .

UŽ PR0HIBICIJ0S PADIDI
NIMĄ •

Tuo tarpu kai vieni Suv. 
Valstijose nori atšaukti pro- 
hibicijos įstatymą, tai kiti 
varosi už jo praplėtimą. Da
bar Suv. Valstijose diploma
tai kitų šalįų, ambasadoriai, 
pasiuntiniai,y konsulai yra 
liuosi nuo prol 
tymo. Tad den 
torius iš Soiith

Popiežiaus dovana karalie
nei. Kai Belgijos karalius ir 
karalienė minėjo savo 25 metus 
nuo apsivedimo, tai popiežius

icįjos įsta- 
cratų sena-

Po Naujų Metų daugelyje Europos šalių 
baisūs potviniai. čia parodomas apsemtas :

BĖDŲ BĖDOS
Angliakasių streikas Penn- 

sylvanijos valstijoj jau pa
siekė šešto mėnesio. To pa
sekmės jaučiamos visoje ša
lyje, bet labiausia jos jaučia
mos Pennsvlvanijos valstijos 
tuose miestuose, aplink ku
riuos yra kasyklps^JTvn .ban
krotai, skurdas jau iškišo sa
vo galvas. Bankrotai tarp 
biznierių ir skurdas tarp 
streikininkų.

Darbininkų ir biznierių bė
dų šaltiniu yra tas pat, bet 
tarp darbininkų ir biznieriui 
simpatija nepadidėjo. Dar
bininkai savo masmitinguose 
pareiškė, kad biznieriai ir 
profesionalai neteikė jiems 
padrąsinimo ir paramos da
bartinėj jų kritingoje padė
tyje.

Didieji biznieriai Scranto- 
ne ir Wilkes Barre’iuose sa
ko, kad jiems vien rūpi strei
ko pabaiga. Jie kaltina ly
giai abi pusi.

Dabar biznierių padėtyje 
pats įtempimas. Jei streikas 
greit nesibaigs, tai jų resur
sai išsibaigs ir tada bankro
tai seks vienas po kitam.

Pennsylvanijos valstijoj 
r anglių distrikte yra ta bėda,
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DIDELĖ NELAIMĖ DĖL 
MAŽMOŽIO

WORCESTER, Mass: - 
Authony AIex, 13 m. vaikas, 
pamatęs, kad iš motinos no
sies ėmė kraujas tekėti, nusi
gando, ėmė alpti, virto ir už
gavo ant pečiaus esančio 
puodo rankeną. Puodas su 
'karštu vandeniu virto it 
baisiai vaiką nuplikino. Vai
kas ligoninėj ir yra ant 
“danger list.”

ŠALČIAI FRANCIJOJ
Franci jos speigai ir gilus 

sniegas vargina /.pienes. Pa 
rvžiu je daug prisnigo ir mie
stas kasdien išleidžia 100.000 dėl tos priežasties karalienei 
frankų druskai ištirpyti atsiuntė čia atvaizduojama
sniegą gatvėse. auksinę rožę.

pramonių nėra. ’ 1
5Biznieriai, kurie verčiasi 
^drabužiais ir koteliais, la- ; 
/biausia nukenčia. Jų biznis 
veik visiškai sustojo. Tiems 
djtr džiaugsmas, jei gali lė
šas padengti. Apie pelną 
nieks nesvajoja. Tabokos 
pardavėjai sako-, kad geres
niųjų cigarų jau niekas ne
perka. Cigarų rūkytojai t-l 
sitaisė pypkes. Cigaretai dar 
tebeina po senovei.

Dėl angliakasių streiko ne
tenka darbų ir kitokie darbi-1 
ninkai. Paleista daug darbi
ninkų iš krautuvių, kotelių. I 
Šimtus darbininkų paleido | 
geležinkelių ir ?trytkarių| 
kompanijos.

Didesniuose miestuose tik-1 
ro skurdo dar nedaug. ’SDi 
džiausiu skurdo apsieriškia 
mažuose angliakasių kaime
liuose. Labdaringosios orga
nizacijos ir darbininkų uni
jos jau veikia jų naudai.

Angliakasiai -saVo masnii- 
tipguose nežiūrint į vis didė- 
javtį vargą stojo už streiko! 
tJ&imą. Jie nenorėjo nei ant 

^Xnų išlygų darban grįžti, nei 
W>asitikėjo siūlomu trečiųjų 

• teismu. Jie stojo už algų pa
kėlimą ir clieck-ol'f sistemos 
Įvedimą.

Kasėjams sustreikavus li
ko prie darbo dalis darbinin
kų užlaikyti kasyklas nuo su
gedimo. Dabar šnekama ir 
apie tų darbininku išaukimą 
streikah.

*
BIZNIERIŲ STREIKAS

Keletoj miestelin Rusijoj 
biznieriai pradėjo streikuo
ti. Tą daro dėl didelių mo
kesčių. Biznieriai sugrąžino 
finansų kanceliarijoms leidi
mus iv savo kraututves užda
rė.

Tai pirmas biznierių strei
kas Rusijoj.

metams jau Išėjo
Tuoj bus išsiuntinėtas užsisakiusiems. Todėl labar šioje 

savaitėje visi siųskite užsakymus ir ateinančią savaitę gausite 
po gražu kalendorių.

Kalendorius pritaikytas darbininkams. £ra jame lengvaus, 
smagaus pasiskaitymo. Yra darbininkams pritaikinto pasiskai - 
tymo. Yra plati pereitų 1925. metų apžvalga. Toji apžvalga 
apima visą pasauli, bet labai plačiai išdėstoma Lietuvos Respu
blikos padėtis ir progresas. Retai kada kokaine leidinyje rasi 
tiek žinių apie medžiaginį Lietuvos progresą, kaip šiame kalen
doriuje. Tad sau Kalendorių užsisakykite ir kitiems patarkite 
užsisakyti.

Kaina tik 25c. Galima siųsti pašto ženklais.
| Užsakymus siųskite adresu:

“DARBININKAS”
1366 West Broadvvay Soutli Boston, Mass.
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e|ęa patirti, 
ivarbes- 
sįai bu-

- Jo sutikimas stoty 
' L ^Gruodžio 23 d- SSSR už-

7 ■ ■ ■: j-
.........

i jau : įiebeinMptL 
ėtina^ -kag, ’t^Odeo- 

rias,’7 matyt, * * pasirengęs 
rnšgtis su konkuįenttriA Ae 
tik turinio atžvilgiu^Mir 
kainomis: čia jos pigesnės. 
Jei “Odeoaas” 
pradžios ir stengsis tobulėti, 
jis totas tas,- kurio'taikia;y:

■ • ■ ' > 1 i t , I U-u : i -i
OentraĘnio Statistikos Biuro 

žilomis, |>er iAėtų 9 mėn. 
Lietuvoj'buvo: 49,120 'gimi
mai ir |28,194 mirinapi. Bartą, 
pat 1924 m. laiką buvo 47,531 
gimimai ir 26,448 nurimai. 
Per šių metų 9 mes. iki 1 me
tų amžiaus mirę 9,313 kūdi
kių, tuo tarpu kai per.ią pat. 
1924 metų.laiką .mirė .8,215 
kūdikių! Per šių metų 9mė-^ 
nesiūs buvo 13,494 vedybų, 
pereitais metais ju buvo 13,- 
917.. .

t .L A«e■■■ liHii .j fiTTifc

karatų tankų behdrai kovai 
už 'visišką ir patvarią • savo 
tautų nepriklausomybę!.

f » * » • *

LIETUVA RUOŠIĄ BU ĄMĘ- 
RI^A PREKYBOS ŠUTANTĮ
VĄSlNGTONAk 28. Xti. 

(įlta). Vašingtone pasikeis
ta notpmis dėl provizorinės 
prekybos sutarties tarp Lie
tuvos • ir JūiigtiAių - Valšty^ 
‘SiM. J ‘ ri -

€ ! Y < -

NAUJAS KINO TEATRAS 
“0DĖ0N”

/Prieš Kalėdūs atidaryta^ 
nhūjūi pamatytasis kilio teat
ras “Odeon” (Laisvės Al. 
49).,. . h •

Svečiai pirmam se-aiisui 
tiktai kviestiniai. Prieš tai 
įvykęs žino vii apžiūrėjimas 
dąvė pateskinančių rezulta
tų. *Is 'tiktųjų ši^ kino "kdip 
sąvo pastatymų^ taip, kiek 
gailina spėti iš pirmų filmų.

savo pfroįrasna galės Vadintis 
Kauno pįrrhiioju. Sale įreng
ta teatro stiliuną: plati, erd
va, su patogiomis šachmati
nėmis sėdynėmis, daug švie
sos, didelis aukštas ekranas, 
platus balkonas su šoniniais 
sparnais, bene 7 atsargos dui 
rys, jaukūs vestibiuliai. Or į 
kestrąveda žinomas smuiki ■» 
įlinkas Zaidmasas.'. Sienos ♦ *
teptos apatiniam aukšte žals
vai, aukštutiniam gelsvai 
spalvos tinkamos gerai nuo
taikai. Viena tik — ar buvo 
reikalo apkabinėti iš abiejų 
pusių ekrano skelbimų pla
katais — tai bematant visą 
reikalą* verčia į biznio įstai
gą. Pirmąją dieną duota 
Kaulio kronikos ir geras fil
mas ‘‘Gyvaš Budda” su 
linksmu gale-padažu. Nuo
lat kino pradėjo veikti nuo 
Kalėdų. -Filmas nors pa
rinktas rimtesnis, bet Kauno

mečius lietuvių tauta įstengė 
ištverti ir iki šip laikų išlai-■ 24
kūltūrąy Per praėjusį’ nuo

• • v v. • i w * j r •» > r «
■<

ji įtoūė Lietuvos valstybės 
egzistavimo ’ reikalingumą. 
Nuo pirmojo mūsii kontakto 
su Lietuva mes pripažinome 
Lietuvos buvimo reikalingd- 
mą visuotinės, taikos ir poli
tinės Europos lygsvaros dė- 
liai.i Šis įsitikinimas negali 
būti pajudintai nė kokių pri
puolamų' argumentų. Kaip 
iki išoi stovėjome, mes* ant 
šio pamato ir jbli'au ■'stovėsi
me. Pasikeitimas nuomonių 
su visa1 eilė vadovaujančių 
Europos politikos 1 veikė jų 
parodė mdn, kad-sife įsitiki
nimas ne vienintelis. Jėigu 
8' metai atgal' mažai kas va
karų Europoje žinojo Lietu
vos buvimą/ tai dabartiniu 
laiku tvirtas jos nūsistatV-. 
-mas ginant savo teises,ne
žiūrint i tai, kaip prie jos 
beatsineštų toje kombinaci- 
jojei, kuri vadinasi Tautų 
Sąjunga, —riš tikrųjų fakti- 
nai parodė istorinę teisę į 
neabejotiną .savistovi valsty
bingumą. Giliai džiaugiuo
si į kad aš Apimtas, kaipo vy
riaus ijbcš,- pakeitusios carinę 
Rusiją, Sovietų 'Federacijos 
narys turiu galinit/bes' švei- 
i,tinti Lietuvos ' vaistykiiitfu- 
■intr, užtikrinti musų neabejo
tiną draiiginguiną ir būti čia 

► jos ribose; vystant i tolia ii 
draugingus; santykius su ats
tovaujančia ją Lietuvos vy- 
riausMie.” » j . : h i i:
Vilniaus dabartinės' pkdėties 

■! ': SSSR nepripažįsta1 ‘ ■ 
' Užbaigęs parėiSkijnąp/čį- 
čėiinas atsukinėjo' į' spaudos 

‘atsfovų■•jiąįlaiiši’rims.' j 
^inių ” -atst. paklausimą j; 
kžip< reikia7 suprasti jo plb 
reiškimą Vaiguvoje dėl S. S. 
S. R. nesuinteresuotumo Lie
tuvos Lenkijos santykiais, 
kaip tą žinią buvo paskleidu - 
si lenkų spauda, — p. Čičeri- 
nas pasakė, kad tokio pareiš
kimo Varšuvoje nedaręs. Jis 
tai pažymėjęs, kad Vilniaus 
ir Vilniaus krašto klausimas 
galis būti išspręstas abiejų 
suinteresuotų valstybių susi
tarimu. Iš viso ne
pripažįstanti ir ncpripaŽin- 
sianti Vilniaus krašto padė
ties, kol Lenkija- susitars su 
Lietuva, kaip žymi atatinka- 
įnas Rygos sutarties straips
nis.

.s^NR taipgi niekada ne- 
pripažinsianfi Tautų sąjun
gos akto, kuriuomi Vilnius 
atiduodamas Lenkijai. . Be 
to 7.9 T. s-gos įst. paragraf. 
leidžias savo nutarimus ut- 
maingfi, 'taigi Vilniaus kldu- 
simti spirndima-^ yalys būti 
pakeistas.
Pnbicūzijti pripažįsta Lietuvos 

egzistavimo reikaimgumą 
lygiomis su Lenkija 

teišeitais
P. čičCrinaš ‘kategoriškai 

atsako Į paklausimą;, kad S. 
S. S. R. į Tatitų Ivgą iiieka 
da tatjeishinti, nes 2Ž jbk į- 
statų str. paskirsto ttautas į 
globojtahcias ir globojimas, 
kas priešinasi SŠšR laisVtf 
tautų 'apsisprendimo pritari- 
pams. 8hiryšy su šiuo fr pa- 
klausimais. dėl Vilniaus p. 
Pičci'iuas pakartotinai pa
reiškia, kad SSSR jifipažįš- 
tanfi VrikalinįpTmįj Lietuvos 
egžistehcijos ir kad Banty2 

p. čiče-

sienių reikalu komisaras Či- kyti savo tautines savybes ir 
kultūra- Per praėjusi nuo 
caro valdžias krrtiitao laiką, į^-izm

trinas, Lietuvos užsienių 
yęikalų ministerijos politikos 
ekonomijos d-to direktoriaus 
ąpi Balučio,. Lietu-vos nepa
prasto . pasiuntinio i r įgalio
to, misis terioS SSR p. Bal- 
trušaičiOji- Vokietijoj . p. Si
dzikausko, lydimas, specialiu 
traukiniu atvyko iš- Virbalio 
4> Kauną. Stoty svečią pasi
tiko : 'užsienių reikalų minis- 
teris kun.-Reinys j Seimo už
sienių . komisijos -pirminin
kas kun. Šmiilkštysrpl Jony
nas, p, Petkevičui^ -p., $įa- 
vęšęiūnasr »p. .Kąjųno-įgulos 
v-kas pulk. Velykis, jtauno 

^miesto irapsk. v-kas p. Mor- 
tkus, Kaimo! karo komėnd. p. 
Bi^i’uievičįus, burmistras p. 
Vileišis, |en. Galvydis-Bi- 
kaiiškas, kiti aukštieji civili
nės it karines. vvriausvbės 
.atstovai ir kai kas' iš diplo
matinio korpuso. Perone 
stovėjo išsirikiavusi garbes 
sargyba su orkestru., či'čeri- 
nąš čia pat sūsipažiiib su lau
kusiais jį vyriausybės atsto
vais, priėmę garbes sargybos 
v-ko raportą ir Ėetųviškai 
pasisveikino su sargyba: 
“Sveiki virai.” ——'. •. * . ’ i ; : . / •
, -č’ičerinas .vienam automo
bily su užsienių reikalų mi- 
nįstėriu kun. Reiniu ir poli-, 
tikos ir ekonomijos d-to di-. 
rektorių p. Balučiu nuvyko i 

• SSSR • • atstovybės;.. būsįjnę, 
kur jis sustojo, visam. Kaune 
buvimo laikui. . .

. i
, Vizitai, iškilmės, vaišėsf -

\ .žCičeyihas tą pat dieną; pa- 
dąre Vizitą užsienių' yėįk.ahį 
inĮhiįs’lįeriui kun. .Reiniui, mi- 
.Įpsferiiii pirmininkui d-rui 

Seimo pirin/':<įį>ąfVa- 
dubtojtiU kuri. Staugaičiui. 
Veiitau paš.Rėspublikos Bre- 
zidfentį įvyko iškilminga au- 
dieneija. Prezidento rūmų 
|dęme išisrikiavusi garbes 
sargyba su orkestrą sutiko p. 
Čicėriną, lydimą SSSR ats
tovo Lietuvoj p. Aleksaii-i 
Ufovskio ir užsienio reik. 
JU-josypat. reik. vald. p. Bla- 
vesčiuno ir eskortuojamą 16 
raitelių, maršu.
J'/Po'to 1’ vai. Ministerių 
Kabineto įvyko priešpiečiai 
p: Cičerinui pagerbti, kur 
dalyvavo visi kabineto nu
liai, Seimo pirm, pa vaduo
tojas kun. Staugaitis, vy
riausias kariuomenės vadas 
gėn. Žukauską, užsienių rei
kalų ’npjos direktoriai: pp. 
Balutis. JonyUasir Šaulys, 
kiti aukštieji valdininkai, 
SSSR atst(?vas Lietuvoj p. 
lAtefesandrovskis, SSSR afs-, 
ibtybės Rygoj pirmas sekre- 
tpHus p. Barkusevičius, Sei- 
mo frakcijųlyderiai — kutu 
.OuilkŠ.tys ękrikšč.' deru.), 
M. Šleževičius (vaL liaud.), 
Št. Itairvs (soc. (lem.)’. 'Č’ia 
v&Š. reik. min. kun. Reinys 
ir^SŠR užsienių reik, kojni- 
sąrjls Oičefinas pasikeitė ata
tinkamomis prakalhimis.

* * *
dįčerinas sveikiną Lietuvos 

4'.. y. valstybingumą
16 -vai. Cičermas priėmė 

spaudos atstovus, kuriems 
ifdiVi'Š dabm’ti- 
stovis pasižymi 
'įjsi^tingnfnu.

Ująijciošę tepdcyci- 
turinčiose į /udtartiitį 

j^ri^i^aųtykiavimį^uk^j 
ąępajuditiąnŲi priori put kii- 
■Epjsyra tvirčiausis visuotinės 
taikos patnatas. rei ki a pri pa 
^^fvįsiĮ tautų aprispi'endį- 
tį^rprinčipas ir kiekvienos 
tanios teisū į visišką sava- 
rąnkų pojitįnj įt ckSnwpįHį 
Vystymąsi. Per ištįsus Šimt

tomeiiro

_____pagrindais. i^pi^Tberfo- 

kiai s-gai, kuri gintų “vaka
rį civilizaciją iiuo rytų bar- 
1—1—io,” kaip'tą buvo pa
reiškęs Helsinky Lenkijos 
užs: 'reik. ‘minJ Sksinkkiš,'— 
SSS7 ' žinoma, priešinga. 
SSSRi# viso priešinga to- 
kiatisąjungai, fcTtrvrena -Len
kija' Talbotų' itišO~T>'cd)dUijo 
vardu. Nežymiai p. Cieeri- 
nas pastebi, kad SSSR nieko 
neturinti- .prieš ĮJetuyos,, 
Latvijos ir Esftijoš' valstyb"

yęi

AM<
▼

fe’

‘ LOiŪ)<MfAgU-2 j 
rašo, kad 

SSSR užsienių reikalų knmi- 
sai*as čičeriaas - buvo, priim
tas Kaune labai iškilmingai. 
Jis turėjo pasikalbėjimus; su 
Lietuvos prezidentu, mįųįs- 
tc^iių pirmininku, užsiHir; 

^ali^Aniįięteriu ix\ kįfaįis 
niais^Jaet.

• savo _____ _ t
tąntas pareiškė, kad S^JSR 

lž^i|etuvos atžvilgiu*

^ąĮyPpįs, kad Lietuvos už^įe- 
tažtį iškalų minisfpris vyjks į 
TttfeAULL „k_ L—ic<

rios Usėnai tarp dviejų

• »
aų 

is>Įjiet. vai. VyfUs-. 
vo vhątą Kaunę ’jČi - 

•; SSSR protestą dėl KoBe^f: yra j^bai draugiškai nusieta- 

f Iaikraščįo, galiinas

Latvijos n- Kšujtfs valstybei 
niais ^pagrindais sudaryt* 
s-ga.’ Ilžs-gą. t

* ’ i- ’*Kiti .klausimai J
ž> ,

. v.
(F
•J.

hągos ir Lugano derybų^ 
kįa suprasti taip, kad 
esanti suih^ų-esuota plukdyf 
nįu. j : ’ri. 1

pu. Lenkija^SSR esatafl 
pradžios.4?^tadij^' 

Š^šinskis pavasarį atvyksi^ 
ten be kita bį 

L'eįą I iBygfcfe r1 x

įth&S nępąšiJįribįąsS: 11 į < . i 

įįisų spautį

• H f į r
riVEeho” __ ...o___
laikraščių korespondentus r|.’
HL.S. R. užs. ręįk. komisarą® 
prii’hti atsisakę.

* 20įVaĖįlai<fniir. kun. Reinį2
buvot pietūs »o U7*vak •sipėria« 
liniu traukiniu Kvepiąs išvyt 
ko.Ry-goų.;«. ... ; .
•1 ’ Sujudimas Kaune-; .'.r

Čičerino atsilankymas įne- 
'še,; tpač*pdHcij^s*t&rpv dfde-’ 
•lio 'sušika-ūtimo, ‘. Bene visa-, 
policija buvo - sustatyta1, ant, 
kojų, - Apsaugų oiganizavęs

v »,
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M. KRUPAVIČIAUS APSI- 
*• - LANKYMAS

ROKIŠKIS-* Gruodžio 8 
d. iųįŲU3,’ rokiškėnams, yra 
džiaiigsthojdi^ija,f 'nes šusi- 
latikėm garbingą svetį, p. mi- 
ųisterį M. Krupavičių. Nuo 
1:30 vai. p. p. visi hds tirpo 
suėjo į pavasrisinkų salę. 
Jciąu tiek žmonių būtų daly
vavę Sleževič^iails prtslrtįitoj 
ldpkr.'l d., tai’*‘ Lietuvos Ži- 
įiios” Hdbj tikrai' paskelbę, 
kad klausė milijonai žmonių. 
Visi tylėdami klauso pi Mi- 
msterio kalbos, kad neįrra- 
leįdus ta? vieno žodžio,' ‘Tik 
žydeliai klausinėja sūtitaka- 
mų žtaidiiių: “Ui, ko'tas tfri- 

tylos pįhsigiršta §aIAje tūks
tančio rankų plojimas, kuris 
U'di, naskutiniiis p.' Ministe- 
no žodžius.. Galop pasipila 
prašymų ir skhhęįtj/ 1 ku
riuos gelb. ilfrtifeterisA^saki-

£gą tęsti ekonpminiii j S. 
Lietuvos (įi-ybųJ^Įi-

iio^yiiiiį

----- r ■sĮta-.buvo'l^-adčtos. 
§ttartis,j

Seg3<iniįfWa

- - ~an
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;• • IŠ MANO ATSlMlNiMų

. . . kl-įŽiė- gudai
iūri eiti išsivaduodami iš po 
f^ikų Jdųįgg, : Pasak laikra-;

tųs kaimynes gautos, kurios, 
jų ajžv|l^ut jiiekiibhiet netur 
rūię agrOsnigų,* nei ištautnil- 
mo pianų.'1 rTbIdė ’Kąnnrilai 
esą ukfaimeč^ĮJ lietinių Sr 
dairių tanios.- ± Dėl 4x> esą -gjih-. 
dląią Ūetųyiąį, ųlyraųiięčįai ij- 
latvajaLąesęnaį^ųvusi^heų- ; d
droš- njriąiSYėą. draugai. tuvi Ue W oeęamu.ų’ darlzmpįkų jugejųnaš didąją,

;elž±efiS>ilieitą»»ik8Hic M bilieto fog-

* * ’ * Ma jodoma,* ^Intend Westė,' 
tartus žmones suladsinėja it ieško pas juos guiklų.4 Tame mi^-

rF5

mų žnibilių: “

(Tęsinys) —__
VIII. Išsiruošiau

Dar 1918 metų kovo T.9 d. buvo šaukiamas pir
mas Sibiro lietuvių suvažiavimas Novo-Nikolajevs- 
ke. Į tą suvažiavimą teatvyko delegatai tik iš ke
turių atiimesnių lietuvių kolonijų. Iš lląrbino tuo
met niekas minėtan. suvažiaviman nenuvyko, ir apie 
j<rdarbus.vėlai tegauta žinia. Tik vienas žymesnis 
darbas ten padaryta—įkuriant centralę liętuvi.ų or
ganizaciją Sibire, kuri, beveik metams praslinkus, 
ėmės iniciatyvos šaukti Sibiro antrą lietuvių suva
žiavimą Irkutske.

Centralė Sibiro lietuvių organizacija, buvo pasi
vadinusi Centralis lietuvių Biuras Sibi^ kuriai va
dovavo Kazys Pabrėža. Vincas Gelunimckas ir kt.

Dar lapkričo m. 1918 metų buvo pranešta vi
soms Sibiro Tolimų Rytų lietuvių kolonijoms apie 
šaukiamąjį lietuviu suvažiavimą Irkutske^ > Suvažia
vimo dienotvarkėn įėjo daug įdomių klausimų>'k< t.: 
tremtiniiUgrąžinimas, kariuomenės orgaąjsayimas, 

‘laikraščio .įsteigimas ir kt. Mes, ,Harbinfi'čia.i,i jau 
turė.įome rinito pasiryžimo antrajame Sibirą lietuvių 
suvažiavime dalyvauti.:. Laiko iijgi biiVQ,apg|riv(H 
jinuu, prisirengimui, suieškojimui lėšų-, '^^važia
vimo atstovus buvo numatyta du asmens;'KaiVincJ 
kis ir as. Dalų gale teko man vienani važAidti, 9’į

Suvažiavimas Irkutske turėjo įvykti ;I919,ų'ietų 
saitslo 8—12 d. Aš jau prieš Kalėdas buvau pilnai 
pasirengęs. Pinigai kelionei surinkti, nuo tamy- 
1m>s visam mėnesiui atleistas atostogų/gelžkriio bi-į 
lietas iki Mandžiūrijos stočiai išimtas; kuris man, 
gelžkelininkni, buvo duotas l>e mokesnio, f

Atšventęs Kalėdų šventės jaukioje Vinckių šei-i 
moję, gruodžio 27 d.« paslėpęs mandatą giliai kiše-, 
nėje'drangsu kitais dokumentais ir.'kelpinlglari, pa-, 
siėmęs “kontrabandhs” apie 1000. ipąpmMflįt <deiaga
tams dovanų.—išsirengiau kelionūri; o «>,*•.: j

Tito motu, keliaujant gelžkefiais, Mant&iarijoje? 
ir yphc Sibire, buvo didžiaitrio.vtfrįpįiie®Vašteim^' 
ėjo nedaug, o keliautoju buvo hegalėK.’ ISHartorno 
nitui pavyko lengvai įsavti traukinki, .g>\vaų'ji®t sta
lėti vietą, nors japonų kareiviai savo;8toržibviškl^u»i 
nedavė vagone ramiai miegoti. • <’ : .0 h? f -<

Gruodžio 23 d. atvykau MapdSilrijoU’^otin. ii 
traukinio išlijięs ėjau ieškoti man rekomenduoto tair» 
tievio Juozo Katiliaus, gelžkeltnmko; pa»dhwį ma
niau iMjmnkvoti’irprašvti. jei bus reikalingą, Šiokio* 
tokios pagailai perrikraiiMtant per sieną. Bat* naro

pajus, Sąryšy su šiuo frjirt- 
klausimąis. dėl Vilniaus p. 
Cfčeriiiaą pakartotinai pa
reiškia, kad SSSR pripažįs
tanti Veikalingumįi Lietuvos 
egzistencijos ir kad santy2 
kitaf-tfii SSSR, — p. čičc- 
rinui lankantis dabar ‘Pary
žiuj, — P rtn Otilijos tyriau- 
stjbė parciškiuti, kati ji pri
pažįsta Lietuvos barimų 
ffiipįfi, kaip ir 'nelaimei. J. Katilirfir^AeTaaatiiiamie. Sug-įžęa sto
vinių, tin viziravau pasą, tik svarbiausia reikė > ingyti

t 
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g* 
rimavau...;^ ,, .> •••<<’ .-

Laukiau“ ryt grįžtant J. Katiliaus; ir jo pagalba 
maniau pasieksiąs tikslą. Nupirkti bilietą paprastu 

■kėĮiu nebuvo jokios vilties, nes visos trys stoties sa
lės buvo prikimštos žmonių. Baisū buvo žiūrėti kas 
darėsi, nebuvo vietos kojai pastatyti.

. • ■■ i

Sutemo; užėjo naktis. Aš pasilikau stoty ir 
vaikščiojau, jei kur dar buvo tarp žmonių, koks ta
kelis. Asloje su įvairiausiais ryšuliais sėdėjo viso
kio tipo keliautojų, kurių ne vietas čionai laukė “ei
lė” nebepirmą savaitę išvažiuoti. Apie 9 vai. vaka
ro pradėjo darytis prie kasos langelio eilės. Bet kas
3- 6 minutės milicininkai skirstė keleivius geruoju aiu 
su bizūnais kaip gyvulius gainiojo. Stipresni ir tlir-- 
tingesni veikiau savo “eilės” sulaukdavo. Aš iki 
penkių ryto su vienu pažįstamu pirkliu išvaikštine-‘ 
jau ir negavau kur prisėsti. Jis man patarė kreip
tis į milicijos užvaizdą, išdėstant savo kelionės sku- 
botunią. Auštant, atsidarius 1 klasės bufetui, skubi- 
liaus užimti kėdę, nes baisiai buvau prisislunidęs ir 
akity nesudėjęs; tiesiog kojų nebeva^lžiau. Besėdė-: 
danlas? išgėriau porą stiklų arbatos ir galvojau kas 
man lieka daryti ? Greičiausia, prisieis grižti HarbiJ 
nftta. Tik man buvo apie lai nemalonu manyti, ne-į 
pasiekus tikslo, tuščiomis grįžti. .'Manau'pirma 43- 
bandvsiu visas priemones, o paskui tik nusileisiu? 
8 vai. prie kasos langelio i>er visą koridorių stovėjo
4- 6 laukiančiųjų eilės. . Kasą atidarė; Aš einu pas’ 
kloties milicijos užvaizdą, parodau mandatą ir trum
pai išdėstęs mano kelionės skubotumą,xkad' suspėjau 
mivažiatimo dienai — prašau jo jiagalboK. Ir aš tie- 
siog mustebau. kaip milicijos užvaizdu, nieko ilginu 
manęs neklausinėjęs, sako: ^ičas! (gerai, tuojau) ir 
tuojau liepia vienam milicininkui vesti mane poteri-4 
le/stačiai priėriangelio, sakydamas*.- jis turi-tuojau? 
pirkt bilietą. Bet kai ak prisimušiau prie langeli'p—*; 
priešais stovintys manęs neleidžia, sako, aš priėjęs; 
be eilės. Atsigrįžtu—miliciMinko užpakaly nėra. Be! 
nieko 1endn-atgal. Vėl einu paMnilicijos užvaizdą.-

j nw»iskris<Wifins ndpasisekimn. UŽvaiuda duoda man 
atafj ą inilrrintatką. Bet ir Šis kuo 'neužvylė, bet jfcn 
manęs nebestame nuo langelio ir pmkaituodamak, 
stipriai fflfp .pirštų !»u»»pftnHę*, išrinešhm mažų ko-. 
Plrkaųrpį kartono gabalėlį—-gdžkelto bilietą į Irktttfc-’ 
ką. Beliko tik pereiti muitinę ir sėsti tara ūkinis., 
Daiktus paėmęs, einu muitinės salėm, bėt valdiniu-, 
kas neleidžia, aiškindamas susibūrimu keleivių. Čia 
man vėl gręėė pavojus atsilikti Šiatrdlen nuo trauki 
nio. '.■Nieko' negelbėjo mano įtikinimai, kari turiu 
skubotą' kelionę, kad ir gelžkelio bilietą esu gavęs 
be ritės,—fciotfcšinlis Valditainkūs nieko’nekla(wė?Tik.

dau muitinės salėn. Kol nupirkau bilietą, atsiėmiauĮ

J 4

ępijauųauitį gųliąjąąjįę.^Įetą. ;. ; f ,t „. '
' - r ' IX> Į lrkiftską -r . P: o^

Po visų rūpesnių, galop, 2 vai. dieną tratikiiri^ 
apleido pasienio^tolUSTandžiūriją ir nies riįnkbriė’ į 
vakarus Užbaikalio gelžkeliu.

(Gruodžio 31 d. rytą, šiek tiek naktį pramigęs^, 
atsikėliau. MatoJ, koki prabanga: galėjau net mie
goti! Rusijos"vagbiiuoše, nors ir esant sausakimšai, 
nuinięgoti, kartais, galima. Vagone žmohuį'daūgy- 
bė. Oras sunkus. Silpnesni keleiviai net apalpda
vo. Užkąsti beveik negalima, hes nėra galimybės 
pasiekti savo daiktų, nėra kur pasidėti. Arbatom at
sigerti nepeidažiiai tenka; jei atsineši Vargais ‘nega
lais “kipiatka” (verdančio vandens), tai jau žiūri, 
kad užtektų visai dienai.

10 vai. val&ro pasiekėm. Čitą. Manėm, gal pa
lengvės mūsų vagonai; tik veltui. Nespėjo trauki
nys sustoti kaip pasigirdo kažkoks nepaprastks ala- 
sas vagono koridoriuje. Pasirodo, japonų kareiviai 
brukasi vidun, neleisdami keleiviams nei lauk išsi - 
kraustytis Jie, nežiūrėdami į nieką, tiesiog spėka 
laužėsi užimti svetimas vietas,, pašalindami is jų ke
leivius, išrodytų, kad jie tikri šeimininkai savo giy- 
čioje’. Tik čia jų rusai,pradeda nebevengti. Kai dar 
iš Hartomo važiavau, tai su japonais ką tik nepri- 
siejo peštis; jau ir aš buvau kovon pasirengęs, bet jie 
^aprimo. - .

Artinosi vidurnaktis. Prisiminiau naujus 1919 
metus.
•; *; Bausio .1 ,d. 1919 metų slinkome,toliau. Nepa
menu, ar sveikino Ras ką nors; s novym godom, s 
novyjn sčastjbm (.<u naujais metaįs.’ir nauja laime), 
matyt, <iienos rūpesčiai buvo nustelbę šventadienio 
jausmus . .Sumaterįalėję buvo beveik visi, žiaurios 
gyveni tuo mokykloj auklėti, kada spekuliati vis. pą- 
sipelpynja^ stovėjo aukščiau kitko. • ę, >

' Traukinys ėjo nieškos greitntnu. PritvAips^iaip 
taip^Ui ■šfbtięs nt pugbfoties Ir stovės valandą dril 
Kaip hrinėjali, įlipę'Čftbj^jkponų kariškiai, 
mai, važiavo Magson‘o Wfln. IrlcM’jia sudegtų! 
Visą naktį nedavė rĄmitfiM aū tuo ^Magsonta?1* Pra- 
ėfš Rriėtą b^fiįfčių, tiiftikhfyš pradvdasltati,—ji^ ver
žtis i pėf Stanes lauk iš vagono kl^kauttdinS, t13tag- 
šmf,' Magson L_ ” Ir taip jie neriihavo vfaą laikd, 

‘klausfa^dami kitų/ ‘Verždamies'lauk, bėt, rihbfcgai, 
tą savo Mągsoną privažiavo tik ant rytojau^ IRVik 
r ' ’ArttTTytojnits važiavom kiek Rėrian> nori nevir
ei jom 20-25 Hm. j valandą, bet'ir tai getrai. Jute hiid 
Mandžiūrijos ligi <Hta« vežė trankiftys tik I^ Trim. 
1 rii&tidą, b Čita ilenvhne-ninsk—18 kbn. į Valak- 
d^ 'prie "stoties MisiovaM mūsų tartatekny^
ntTnkpd «iWgajis*rr’ kteMhnošrhet Mas • ViNtad^, 
bet išsikrapštė.
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kūno centro darbas?t

bus įsikūręs daug anksčiai!«

i

Arcivyskupas

Arcivyskupas Matule vi- pagalbon. Dar dvi moterys iždininkas Lūšys (ateit.), kiaušių pasaulio namą.

» *.

» -

f 4

K ?

žavimo darbas galima gana ilgai tęsti, iF tokiu būdu 
lietuvius kareivius per tą laiką atitraukti iš Kolča- 
ko armijos kovos poziciją ir kuoilgiau pralaikyti už- 
pakaly.*"t2. Suorganizuotą kariuomenę Didžiųjų Vąl-

provinciją.

Kuodys (tautininkas), ant- jmieste-
ras sekret Dagelis (ateit.), senojo sudegusio 1916 m. Yra sakoma, kad šis yra vienas pui-

► »

------- ‘ —........ .................. « f ,-fcĄiy >1! Ųll. 1 1 . ■ J. . ■ 

šiurpulys padais pereidavo;, žiūrint per ploną ledo 
stiklą. į smarkiai bėgantį vandenį. Vos išlipėm ant 
kranto—mūsų laukė Vežikų eilės jau kaip pridera.

Vieną jų paėmęs' nurodžiau numerį* ant Clfar-
tampjevo gatvės, kame būva betapą ištaigos. ^tybiųtSSąntarvei padedant 4>ūtų galinta pargabenti

X Antrasis Sibiro lietuvių suvažiavimas

Sausio 4 d, t y. visą dieną anksčiau, aš buvau 
vietoje. Vežėjas mane nuvežė ten, kur buvo lietuvių 
tremtinių senelių prieglauda ir prie jos lietuvių vai-

KU .SEIMO ATSTOVU MIELAŠKA
• ■ *

, f r » . »
. . r • —

Sausio 24 d.,2 
N. J.

rtAU

t

Kaip vyksta pats katahką, vei- mis šaukiame penktą, yisoą 
kimo centro darbas? j Lietuvos katalikų kongresą;

Katalikų veįkimo centras,

likiškų kultūrinio ir religinio kimo centrą, tai pastarasis

u mąigumu ~~ 

onee. -Tik 
renpa pradėjo 

h i u 
_____ mns,p.Mi- 

ništerio paskaita yra tyra, 
gaivinanti Šaltinio srovė po 
ne&fk|£ų‘pamazgų Purėnie- 
DfiĄŽKį Sleževičiaus, kurie at- 
vaiįįųed^ni pks mus pila jas 
an£ gąhų gerb. kunigams ir 
kitiem^ katalikų veikėjams.

j < ‘ i . * i
■, , RYKŠTELE ; •
ĄNDRIEJAVAS (Kre

tingos apskr.). Nespėjome 
nusikratyti mokyt. K. P., 
kuris ištikimai ir uoliai dar- 
bavdsi valst. liaudininkų 
naudai, kaip štai vėl gavome 
naujus mokytojus, dar smar
kesnius, kurie suorganizavo 
“Jaunimo Sąjungą” ir klai
dina jaunuomenę. Ar tai ne 
rykštelė? Kaip galima ap- 

č kęsti tokius mokytojus, ku
rie gali į jauas, nekaltas vai-

Alus-gruodžio -mėik-13 air 
yažžayo į Kaimą. Vįrbaly ar- 
ėivyskupa pasitiko kun. 
prof. Česaitis, vietos inteli
gentija. ' Kauno stoty arci- 
vyskupą sutkio ir pasveikino 
vyriausybės atstovai, visuo
menės veikėjai, dvasiškiai, 
seni areivj’skupo draugai ir 
organizacijų atstovai. Arci
vyskupas apsigyveno Mari
jonų vienuolyne. Tą pat die
ną arcivyskupas padarė vizi
tus p. p. užsienių reikalų mi- 
nisteriui, ministerių pirmi
ninkui, žemės ūkio , vidaus 
reikalų ir švietimo ministe- 
riams, Seimo vic’e-pirminin- 
kui prelatui Staugaičiui ir 
vyskupams. Per vizitą pas 
p. užsienių reikalų ministerį 
arcivyskupas įteikė raštą, 
kuriuo jis yra Popiežiaus į- 
galiojamas vizituoti diecezi
jas ir pravesti diecezijų su
skirstymą Lietuvoj. Vienu 

kųčių širdjs pasėti blogas sė-, vizitatoriaus uždavinių, jam 
klas? Ajt nebūtų pravartu : esant Lietuvoj, bus suorgani- 
tūvamssuąiprasti! Įzuoti Lietuvos bažnytinę

—2^-"—- provinciją.
KODĖL LENKAI ME- * pareiškū^p.

LUOiA? ministeriui, kad atlikęs savo
} “Vilniaus Aidas” dėl ■ uždayni .Lietuvoj grįš Ro- 
Lenkų šmeižtų prieš Lietuvą mon, kur nuolat ketina gy- 
rašo: “Nežiūrint to, kad lie- venti.

K _______________________ _

TRYS MOTERYS IŠGELBĖ
JO VYRĄ

Gruodžio mėn. 15 d. vaka
re vienas vaikinas apie 20 m. 
amžiaus besemdamas vande
nį Nemune, paslydo ir buvo 
belendąs po ledu. Tuokart 
arti stovėjusi Oną Kukcina- 
yįęiutė)triebe įūn-už jplaiikų.

VIČIUS KAUNE kęs, kadi nibkas nebūtų atėjęs

išgelbėja nuo mirties. Vaiki
nas iš vandenią ištrauktas 
apsiprunkštė ir nė dėkui ne
pasakęs -savo išgelbėtojams 
nudūlino sau į miestą.

Švedų Lietuvių draugijos pir
mininkas Leutven, paslydęs 
gatvėje, persilaužė dviejose- 
vietose koją. Tikimasi pagy
siąs.

rinkimąapl

_ r Katalikų veikimo centras, . kurio eęekiition vi^da ro^ 
^Linden 'kurio uždavinys jungti kata- skaityti katalikų vei- 

į ’ likišku kultūrinio ir religinio kimo centrą, tai pastarasis 
- Sausio 24 vak., pob&dat. organizacijų 7eūki-

Elizabetli,?J^/Ž^^v ’mą, egzistavo jau prieš kele- (jaktmai 1919 m. pradžioj).
LENKAI RUOŠIA NAUJUS - j* ’
LIETUVIAMS PERSEKIOTI -

BŪDUS
^Sąryšy su įgyvendinimu 

konkordato lenkai kelia gy
venančių Vilniaus krašte lie
tuvių kunigų bylą^neva netu
rinčių teisės į lenkų piliety-’ 
bę. Vyskupo kurija nutarė ’ 
tą klausimą išspręsti, tuojau 
atvykus arei vyskupui Ciep- 
liakui.

tą metų. Kada šiomis dieno-

tuvių, šaltiniai griežtai pa
reiškia, jog Lenkų spaudos 
leidžiami plūdimai apie Lie
tuvos šaulių organizacijos 
priešingus žygius neturi jo
kio pagrindo, tačiau ta spau
dą nesiliauna. Ar tik nebus 
lenku spaudai įsakyta pūsti 
tuos dalykus Tautų Lygos 
tarybai posėdžiaujant.
AROtVYSKUPAS1 MATULE- Rūtų iPją į vandenį įtrau

KONTRABANDA KLAIPĖ
DOS KRAŠTE

Per lapkričio menesį Klai
pėdos krašte policija sukon- 
fiskavo 5061 litrą kontraban
dinio spirito,- 19ti_ltr. 
jos, 7 irklinius laivus, 5 ai*į- 
lius su vežimais ir pakink
tais, 2 dviračius ir 2 revolve
rius. Per tą patį laiką Klai
pėdos krašto geležinkeliais į 
Lietuvą įvažiavo 875 svetini-! 
šaliai, o išvažiavo 550. Pęr 
važiavo 176 žm.

STUDENTŲ ATSTOVYBES 
PREZIDIUMAS

Nesenai išnikta L. Un. 
stud. atstovybės prezidiu
mas. Pirmininkas Statkus 
(ateitininkas), viee-pirmih. čia parodomas naujas Kanados parlamento namas Ottawos

Jis atsėjo $12,000.000. Tas namas pastatytas vieton

> ■ .
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, Mūsų apskaitymu sausio 3 tk ryto 7 vai turėjo
me pasiekti Irkutską Tik ir čia nelaimė: nepriva- 
Jūąyųs. paskutinės stoties traukinys ėmė ‘‘ naravytis ’ ’ 
ir tik-tik nutempė lig stočiai, bet tino stoties ne iš vie- 

kon ir tuomet dviese nugabeno mūsų traukinį Irknts- 
. ko stotin. Jau visi džiaugėmės, kad, bent žino žy

giu baigsis vargus, teks kiek, nuvažiavus Irkutskan, 
atsikvėpti: apsiprausti, nusivalyti. Tik štai vėl 
naujiena: Angara (upė) ižas eina; susisiekimas Ir- 
kutskoTtoties su nrieštit-nuo vakar-dienos nutrauk. ____ ______________
tas. . , teto nukentėjusioms nuo karoselpti. Prieglaudoje
. Išlipę, stoty skubėjom klausinėti, kaip susisiek- pripuolamai radau vieną amatninką jau keletą me
ti su miestu, kurs buvo anapus upės. Angaros srau- ’
nūs vanduo, kurs bėga iš didžiojo Baikalo, užšąla tik 
dideliems šalčiams suspaudus. Ir kai pradeda da
rytis ižas,—iškelia pontoninį tiltą, jungiantį gelžke- 
lio stotį su miestu, ir prisieina laukti pusantros-dvi 
dienas, koliai jau ledo lygiuoju plentu gali be var
go persikelti. Gi dabar patyrėm, kad tik šiąnakt 
siųstojo ižas ir upė pradeda užšalti.

« Kas daryti? Kaikurie vežėjai siūlo vežti aplink, 
keletą kilometrų pavažiavus, pro Innokentjevsko vie
nuolyną, ten, girdi, jau ledas pėsčią žmogų keliąs. 
Jie apsiima vežti tik ligi ledo už 20 rublių, o skersai 
upę reikėsią jau pačiam rizikuoti. Buvau iš syk be
ketinąs paklausyti vežėjo, tik Dievas davė proto,— 
ir pasilikau. Prisiėjo be miego stoty vargti; dingti 
juk nėra kur!

Buvau nuvargęs ir išalkęs kaip vilkas. Bufete- 
gi pilna Žmonių, sunku sulaukti progos greičiau pa
pietauti. Už poros valandų, sulaukęs savo eilės, ga
vau pietų. Sriuba būtų nieko, bet duonos tik iš 
alkio galėjau valgyti ir tos tiek mažai duoda. Už pie
tus sumokėjau 5 rub. 50 kap.

Temstant nuėjau pasidairyti ant Angaros kran
to. Vanduo šniokščia, ižą neša. Grįžtu stotin, ren
giuos nakvoti. Visos stoties salės pilnos keleivių. 
Pravaikštinėjęs iki 12-tos vai. nakties sumaniau pa
imti savo čemodaną, kad nors ant jo galėčiau atsi
sėsti. Iki 2-rai valandai dar laikiaus, bet galinu pa
maniau, kad prisieina, metus “panaberiją” į šalį, 
gulti ant grindų. Sudėjęs savo daiktuš, dar ir sve- 

' timais pasinaudojęs pasidariau guolį ir bežiūrint už
migau. Nubudęs, išvydau aplink save visą lagerį su
gulusių ir sumigusių “ponų.”

Naktį Angaros ižą šaltis sulipdė. Išaušus ir 
sukilus iš miego—ėmė visi kalbėti, kad upė užšalo 
ir-Šiandien būsią galima pėstiems kraustytis. Be
žiūrint atvyko iš miesto virtinės vežėjų, kurie savim 
vėžinusi mažas rogutes, ir kvietė su jais važiuoti mie
stan.

Aš ilgai negalvojęs nusisamdžiau vieną tokių 
“vežėjų,” įsidėjau rogutėsna čemodaną ir pats ant 
jo atsisėdau. Žmogus privežė mane ligi upes, susto
jo, ir davė suprasti, kad “ponui” geriau išlipus ir 
neapsunkinus perdaug rogučių, nes ledas galįs, kar 
taia, aųbraškėti- Išlipęs sekiau vežėją, nors nekartą

Politika, kaip toki, kat. vei- 
, j kimo centro iš savo darbuo- 
•tės yra eliminuojama, tuo 
pačiu pažymint princ-ipialiai 
jos pozitingumą —- visuome
ninio gyvenimo plėtotei. Tat, 
centras, visai nesikišdama* į 
politinių partijų konkrečią 
pusę laikosi pareigos Lietu
vos katalikiškajai visuome
nei siūlyti — vienok katali
kišką politinę doktriną, nes 
jo manymu tik tuo keliu po
litinis veikimas gali eiti tei
giama kryptimi ir teigiamai 
veikti vsuomenę. Pasilikda
mas išimtinai kultūrinėje ir 
religinėje plotmėje Katalikų 

e Veik.- 'Centras imasi, gana

Stengiamasi. kiek : ga 
bendradariūuši^ nes šiais 
kais išbujojęs visokios 
vos internacionalizmas < vėi£^ 
čia ir krikščioniškos min 
atstovus visoje p 
klausimų sudaryti vieną 
kimo bazę. Prie centro yri 
įkurtaį— intemaeionalė-sek
cija, kuri-ir rūpinasi šanty 
kiu užmezgimu su užsienin. 
Tai sekcijai vadovauja Jo’f 
Eksc. Vysk. Skvireckas ir:* 
prof. Šalkauskas. Pastarasis/ 
yra atstovavęs mūsų katali-/ 
kiškąją visuomenę jau nebe:' 
viename tarptautiniame ka-/ 
talikiškame kongrese. ' 7
Kokie aktualūs dalykai dabar .

svarstomi Kat Veik Centre '*
.- ■ *

Pats katalikų veikimo cen
tras pergyveno perorganiza-?.^ 
vimo stadiją ir tuo reikaluy-j. 
ra priėmęs naujus įstatus. > 
Juose aiškiai užbrėžiama 
centrui grynai kultūrinė ir- 
ekonominė darbuotės plotmėm- 
Iš eilės, kitų svarbių punkte^, 
yrą visų katalikiškųjų drau- , 
gijų reorganizacijos klausi- ’ 
mas. Kadangi organizacijų,, į 
darbo paissekimas dažniau- , 
šiai pareina nuo mažiau ar, z ’ 
daugiau patogių ekonominių 
sąlygų, yra nemaža atkreip-,, 1 
ta dėmesio j organizacijų lė--- 
šn sutvarkvmo reikalą.

-sunkių pareigų, nepamiršda
mas mūsų liaudies žymaus 
kultūrinio atsilikimo nuo ki
tų kraštų katalikiškosios 
liaudies ir tų sunkių sąlygų, 
kuriomis tenka pirmosios 
kultūros vagos varyti. Veik 
visas gyvenimo sritis persun
kęs šių laikų modernizmas, 
charakterizuojamas bendru
reliativizmo vardu, yra ta ( Galop yra plačiai dfskii- 
didžioji kliūtis, kuri tenka tuojami mūsų išeivijos rei- 
nugalėt tikriesiems kultūri- kalai, kurio diena iš dienos 
ninkams. Energingas pasi- virsta vis aktualesniais. Mū 
šventimas savo pareigoms ir sų išeivijos centras — Amė 
pilnas savo uždavinių supra- rika, kur gyvenk jau r/tū/sč
timas kad ir septynių metui nų laikų pačios didžiosios liė- ’ ’ 
laikotarpy davė daug teigia- tuvių kolonijos yra domimus ‘ 
mų vaisių. Pats penktojo jąs^ faktorius mūsų išeivijo- 
Lietųvos. katalikiškojo kon
greso faktas liudija apie ne
mažą mūšų liaudies pažangą.
Gausus tuose./ 
dalyvavimas -į- 
delį susiinteresavimą kultū
ra.
KokiaRe padėjime randasi ka
talikų akademijos ir katalikų 

Universiteto klausimai *

Praėjusiuose kataHkų korr-~ 
gresuose šie klausimai buvo, 
aktualūs ir smarkiai disku- 
suojamį. Dėl katalikų aka
demijos, pasakytina, kad ji 
yra įlmrta ir veikia. Jos pir
mininku yra J o Ėksc. Žemai
čių Vyskupas sufraganas J. 
Skvireckas. Antrasai klau
simas, įsikūrus mūsų valsty
biniam Universitetui ir netu
rint pakankamo savo profe
sūros komplekto bei esant 
nepergausingai studentijai, 
laikinai nuo dienotvarkes 
nuimtas. Ravo laiku,’ pri
busiant sąlygoms jis bus vėl 
iškeltas ir galutinai išspręs
tas.

Kapi stovi spaudos dalykas

Kadangi šiais laikais spau
da yra vienas didžiųjų veiks
nių tiems, ar kitiems tiks
las siekti, katalikų veikimo 
centras pilnai tą spaudos 
reikšmę suprasdamas įkūrė 
specialiai tuo dalyku rūpin
tis organą — spaudos biurą, 
kuriam nurtate labi plačius 
uždavinius. Sudaryti glau
dų kontaktą tarp visuomenės 
ir spaudos ir kelti kultūrinį 
ūgį toje visuomenėje per 
spaudą, kalbamas spaudas 
biuras ruošia spaudos savai
tes .

Gauti jo ikišiolinio darbo 
rezultatai — duoda daug 
šviesių perspektyvų ateičiai. 
Per spaudą tikimasi pasi
seks sulaužyti'ir liaudies pa
syvumo^ atsparumą, nes tik 
aktinga visuomenė moka pa
sistatyti tikrus kultūros už
davinius ir sugeba juos įgy- 

vpndytt

je. Visa eilė gyvenimo f aktų 
rodo, kad nutolusi nuo savo / 
metropolijos kolonija yra ne- 
maža dės 
ria jos r __
ąSS^U^ftnies 
tūra ir klimatu įgauna palin- 
kimo nutausti. Kitos tautos v 1 
šiuo reikalu yra padėjusioj 0 
ne maža garantiją/ Priešu | 
mus stovi didelis uždaviny^ ./J 
išspręsti koinrrevėiu išeivijoj / 
reikalai. Kadangi į šį kata- 
likų kongresą yra pakviestos 
ir lietuvių kolosijos, ir kš- - 
dangi laukiama gausaus tų 
kolonijų atstovų dalyvavimo, 
reikia tikėtis šiam ^dalykui 
bendromis jėgomis pavyks 
surasti išeinamoji formule. 
B aigdamas pasikalbę j imą, 
kalbėjo p. Mieleška, su,*’ 
džiaugsmu turiu konstatuoti, 
kad šiame katalikų kongąre- v 
se be visos eilės kitų garbin-, 
gų atstovų, dalyvaus ir visa
da taip aukštai lietuvių vi- Ą] 
suomenės brangisamas iri 
gerbiamas vyskupas 
Jurgis Matulevičius, kurioj 
trūkumas visose žymesnėse 
kultūrinėse sukaktuvėse, 
skaudžiai buvo jaučiamas. 
Šiam penktam Lietuvon ka
talikų kongresui Jo Eks. ar-‘L 
civysk. Matulevičius suteiks.] 
ypatingą garbę savo a‘ 
kymu, nes jis čia dal 
būdamas/Apaštališkojo 
to ne rastas pasiun 
T i. (“Rytas”)

garląiyįų. įagtuyęn, o su. ja nemažą .dalį ;ir tremti
nių. lAdtūyiam^ toki ubūdu, vėliau pavyko sugrįž
ti geram skaičiui vyrų savo bėsikurenčion valstybėm 
Bet nemaža motyvų buvo ir prieš kariuomenės steigi
mą. ‘ Pirmiausia: neturint savo lėšų reikėtų kreiptis

•.»

(Etas taušku)
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Prof. K. Būga malo- 
o centralinėje lietuvių organizacijoje daly- 
>uvo išrinktas Biuro pirmininku.
lietuviško laikraščio trūkumą visi Sibiro

L *
I M

kei skaitysi “Dart 
Tavo laikas neis ai

tų gyvenantį Sibire. Jis man pasiūlė apsinakvoti
>
>
I

I

valo ir ją vadovybės klausyti. Niekam, nebuvo pa
slaptis, kad Santarvė palaiko, kiek galėdama, Kol- 
čako vyriausybę; bet lietuviams politiniu žvilgsiūu

ką_inokykla. Čia pat_buvo ražtine Liejnvių Komi- į Santarvę O Santarvės iižlaikomajiariuomenė pri-

*

t*

!>
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pas save. Tai buvo^p. Stankevičius, siuvėjas, savai- j buvo nepageidaujama, kad įsigalėtų Rusijoje reakci
ninkų galybė, nes ji buvo griežčiausi mažųjų tau 
♦ų nepriklausomybės priešininkė. Be to, organiza
vimas liėtuvių kariuomenės Sibire, pasaulio karui 
rilstant, buvo bė prasmės; greičiau tatai galima būtų 
pavadinti kišimąsi į rusų tarpusavvį karą. Šie pas
kutinieji motyvai miiėmė ir suvažiavimas nutarė lie
tuvių kariuomenės Sibire neorganizuoti.

Palaikymui nuolatinio (sąryšio tarp Sibiro lietu
vių kolonijų, atstovavimui ir gynimui lietuvių tei
sių, sykiu organizavimui karo tremtinių grąžinimo 
tėvynėn—suvažiavimas nutarė įkurti Centrai? Sibi
ro Lietuvių Organizaciją, pavadintą “Centralis lie
tuvių Biuras Sibire.”

Biuras privalėjo turėti savo įgaliotinius kiek
vienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje. Į Centralio 
Liet. Biuro narius buvo išrinkti šie asmenys: K. Pa- 
brėža/K. Novakas, V. Gelumbickas, St. Bukauskas 
ir A. gružas (buvęs Liet. Šaulių Sąjungos sekreto
rius ir'*‘Trimito” redaktorius). Centralis Lietuvių 
Biuras Sibire pilnai susitvarkė ir smarkiau ėmė veik
ti tik 191) m rugsėjo mėn. atvykus Tomskan < Biuro 
buveinė) a a prof. Kaz. Būgai persikėlus iš Oms
ko Antanui ^Bružui vienam veikliausiųjų tuo metu 
Sibiro lietuvių tarpe veikėjui. Prof. K. Būga malo
niai sutil 
vauti iriu

Savo 
lietuviai ^kandžiai atjautė. Harbino Komiteto ‘ ‘ Biu- 
letinis,”

kietis, rodos, nuo Kalvarijos, kurs,-kąip pats pasa
kojo, buvęs ištremtas Sibiran už prigulėjimą prie 
slaptos socialdemokratų organizacijos. Jis minėjo 
ir daugiau jam panašių ištremtųjų, jų tarpe gar
sųjį Aleksą-Angarietį.

Rytojaus dieną, atėjęs Komiteto prieglaudon ra
dau keletą atstovų iš kaikurių lietuvių kolonijų Sibi
re. Kiti dar buvo kelionėje, bet ant rytojaus visi jau 
buvo atvykę, iš kur buvo laukiama.

Suvažiavimas tęsėsi visą savaitę. Žymiausiais 
suvažiavimo klausimais buvo: 1) Sibiro lietuvių dek- 
leracijos įteikimas pasaulio tautoms Lietuvos politi
niu klausiniu; 2) organizavimas tremtinių grąžini
mo; 3) steigimas lietuvių kariuomenės Sibire; 4) 
centralės lietuvių organizacijos steigimas ir 5) spau
dos organo įkūrimas.

Posėdžiauti teko tartum kokiems apaštalams, 
suplaukusiems iš įvairių Sibiro plotų, nes mūsų “sei
mą” sudarė kaip tik dvylika asmenų. Buvo paruoš
ta atsišaukimas su rezoliucija vardu lietuvių gyve
nančių Sibire į visų tautų valdžias. Rezoliucijoj bu
vo pabrėžiama: “ 1. Lietuva turi būti neprigulmin- 
^a, 2. Taikos konferencijoje turi būti ir Lietuvos ats
tovai.” Už rezolnuciją balsavome ne tik mes, tauti
ninkai, bet ir vienas suvažiavimo atstovas komunis- 
as. Atsišaukimas vėliau atspauzdinta trijomis kal

bomis (anglų, prancūzų ir lietuvių) ir įteiktas sveti- 
nų valstybių atstovams įteikti savo vyriausybėms.

Besitariant tremtinių grąžinimo reikalu, buvo 
keliama klausimas ieškoti kelių ne tik į vakarus, kur 
tuo laiku trukdė Kolčako—bolševikų frontas, bet gal
voti apie galimumus grįžti Ramiuoju vandenynu pra
dedant

Buvo iškelta sumanymas kreiptis į brolius Ame
rikiečius, kad jie savo aukomis ištiestų mūsų tremti
niams ranką ir paskubintų jų grąžinimą tėvynėn, už- 
'raktuojant specialiai tremtiniams pargabenti Ame
rikos laivą.

Vykdami suvažiaviman dauguma atstovų buvo 
^,08 nuomonės, kad reikalinga lietuviams steigti sa
vo atskiras kariuomenės dalis Sibire. Už tai buvo 
keletas motyvų, -svarbiausi šie: 1. pradėjus rinkti 
tautinę kariuomenės dalį—pats tcHmiškasai orgnnL-

curs buvo mūsų siuntinėjamas Sibiro lietu
vių orgai izaeijoms—buvo karštai sveikinamas. Rei
kėjo dabi r tuo klausimu suvažiavimui tarti savo žo
dį. A. Bi užas įnešė sumanymą leisti būtinai savo lai
kraštį. i ei jau būtų dėlei technikinių kliūčių nega
lima išlęi linėti lietuvišką, tai leisti nors rusų kalba. 
Paaiškėja s, kad Tomske yra galimybės spausdinti 

otiniškomis raidėmis,—suvažiavimas nuta- 
I. L. Biuras Sibire išleidinėtų informacinio 

“Sibiro Lietuvių Ži-

laikraštį
re, kad (
turinio lukraštėlį, pavadintą 
nios.” -

.Šuva davimo dar buvo išspręsta keletas smul
kesnių kl rusimų ir sausio 12 d. suvažiavimas baigė 
savo poei džius Ir mes išvažinėjome kas sau.

W TIK UŽ n
Atriųak 90a, o 

eaia bet žoltais, 
M,000. Ka reflftų 
M jfe n
rieti tušta Heiktu tol 
cui. IfOaų žolės yra kai 
teikė (valkatą ttkatani 
taika ir Jmaa Pataiso 
ridurina, prašalina atH 
<M» k 
dtauam 
dfanua, 
rieoldų
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BAISENYBIŲ SAVAITĖ
V

Pereitoji savaitė—viena baisiausią savaičią darbininką gy
venime. Per tą savaitę įvyko du dideE kasyklą sprogimai: 
vienas Oklahomos, o kitas Vakarų Virginijos valstijoje. Toje 
nelaimėje palaidota 120 darbininku gyvybių. Tas nelemtas į- 
vykis suardė kelių šimtų -žmonių gyvenimą.
' ^Reikią tik pamanyti, kad 120 žmoniųnusileido į žemės gel
mes ir... iš ten nebesugrįžo, Žuvo. Bet ką reiškia žūti kasyk
lose? Juk ten tiek ir tiek žūna. Kasyklų tragedijos paprastas, 
kasdieninis darbininko gyvenimo sąkeleivis.

Žmogui, niekuomet nebuvusiam kasyklose, sunku įsivaiz
dinti kokia baisi drama Įvyksta žemės gelmėse katastrofos me
tu. Juk ne visi iškarto būna užmuštais, bet ir greitą mirtį lai-, 
kyti len gva yra absurdas. Dauguma būna tik sužeista, o kiti jzei nas< 
tiesiog gyvi palaidojai.'i.

Kas gah Įsivaizdinti, ką tie- y.e’aiinhigi žmonės pergyve
no pamaži artėjančios mirties nasruose... Ee šviesos, be oro, 
jie nemato viens kito, bet jaučia, kad ten, viršuje, yra šviesa, 
knibžda gyvybe...

Daugelis rašytojų aprašė karo lauko baisenybes. Dante 
apipasakojo apie pragaro kančias. Tolstojus nupiešė septynių 
pasmerktųjų paskutines gyvenimo valandas. Bet kas aprašys, 
paskutines gyvai palaidoto angliakasio valandas? Kas gali per- 
duoffhą baišerrylsnų-vaizdus, kuriuose baigia savo dieneles ne
laimingas angliakasis?

Kad tą padarius, reikia stiprios fantazijos, o svarbiausia1 
jausmo, kuris pergyventų, atjaustą nelaimingo darbininko gy
venimo Įvykius. Visa tai sunku atpasakoti, sunku apipiešti. 
Pagaliau, rodosi, kad niekas apie tai nė nemano, niekas tuo- 
mi nesirūpina ir savo smageną nedžiovina. Kam galvoti apie 
tai, kas dedasi ten, žemės gelmėse, kad čia ant žemes pavir- 
sia.T» tain- gražiujtertp jauką ir smigu? Anglikasis, kai tas že- 
jD$ės^įrminas—buvo ir jo nfera. 'Kam sukti galvas, kam rūpin
tis menku žemės padaru—angliakasiu? Jis žuvo—ateis kitas. 
Angliakasis, kai tas sliekas, kurį žuvelė nukando, jo vietoje 
kitą; prikabino. Taip bent atrodo, prisižiūrėjus į žmonių atsi- 
nešimą į tokias nelaimes.
— Vos kelios dienos praslinko nuo tą katastrofą įvykio, o 
jau visa pamiršta; niekas apie tai nekalba ir nenori kalbėti. 
Dar nesuspėjo iškelti iš žemės gelmių sudraskytą lavoną, o juos 
jau pamiršo. -Amerikoniški laikraščiai truputį paminėję tuos 
įvykius—užsičiaupė. Tą laikraščiu lakštuose labai daug rašo
ma apie šuniukus, apie brangius pietus, apie turčių miegamuo
sius, apie futbolą, bet nieko nerašo apie žuvusius angliakasius. 
Jeigu ką nors ir pamini, tai taip sau. nenoromis, neturint ką 
veikti.

Nėra jokios abejonės, kad vietoje angliakasių žūtų tingi- 
į niai turčiai, kurių gyvenimas susideda iš perskirų, girtuokliavi- 
Imo ir lėbavimų, visi laikraščiai ilgai kalbėtų apie juos, pa- 
▼dkslais puoštų savo skiltis ir krokodilią ašaras lietų. Bet ka- 
da žuvo žemknisiai, bet ne lėbautojai, o žmonės, kurie sudaro 

^gyvenimo patogumus, tai apie tai nėra jokio reikalo minėti ir 
^Sielotis!

Bevertė, visai bevertė, darbininko gyvybė prie dabartinės 
r*aukso” gadynės! Ne prasimanymai, bet gyvi faktai mums 
Srodo, kad šiandiena šuniukai labiau branginami, nei darbi
ninkas. Andai teko būti “mūvies.” Jo ekrane mačiau, kai 
nos šuniukus prausja šokuoja, manikiurina nagus ir pudruo- 
pįį. Kiekvienam “mūvies’'"matome kaip glamonėja kambari- 
Kius šuniukus, kaip juos lepina ir myli. Kiekviename teatre 
■Matome turčių gyvenimą demonstruojant, bet niekuomet nede 
monstrus j a kaip knisasi požemiuose šio pasaulio kurmiai.

,Dėl platesnių žinių stokos ne tik negalima vaizdžiai atpa- 
ti apie baisią žmeniu mirtį, bet sunku surasti tas priešas 

, dėl kurių tos kasyklos ekspliedavo. O priežastys turi bū- 
Mes gerai žinome, kad be priežasčių nieko būti negali.

g.. Paprastai tokiais atvejais sakoma: nelaimės priežastis ne 
omą. Tokie tvirtinimai nuvalkioti ir nepamatuoti ir jiems 

’ tikima. Tas fr.kča.', kad tos nelaimės Įvyko ne unijų ka- 
idoso liūdyja švarke-nes ir įimte'ncs priežastis esant. Svar

ia priežastis giri būti ta. kad kasyklų savininkai, dides- 
o uždarbio besivaikydami, nusamdo neprityrusius darbinin-

, Savininkų šykštumas ir žmonių gerovė bei pavojaus ap- 
nesirūpinimas pagimdo tokias nelaimes. Taigi išeina, 

Į kruvinąją katastrofą įvykiai paeina ne dėl ‘ ‘nežinomą prie- 
*i* bet dėl savininką apsileidimo ir nesirūpinimo kasyklų 

is bei pagerinimais.

KOMUNISTŲ KRUTĖJIMAS

“Laisvė ’ ’ pasisako:
‘‘ Mūsų , Daily Workeris 

pradėjo naują, vajų už skai
tytojų gavimą. Tas vajus už- 
vadintas Lenino vajum. Lai- 
•ke apvaikščiojimo Lenino 
mirimo dienos kiekvienas 
darinėtis privalo pasidarbuo
ti, kad kuodaugiausiai dien
raščiui skaitytojij gavus.” 
Toliau prisimena ir save:

“Naujosios Anglijos drau
gai ruošia visą eilę koncertų 
dienraščio “Laisvės” nau
dai. Juose vyriausiais pro
gramų dalyviais bus K. Meh- 
keliūniūtė ir P. Stankūnas.” 
Pasirodo, kad ne tik ang

liškasis “Daily VVorker,” 
kuriam tūkstančius dolerių 
nesusipratę darbininkai su
kišo, bet ir pati '“Laisvė ” la
bai šluboj a. Komuinstai su 
patosu šaukia, kad jie kruta, 
juda; bet iš jų pačių prisipa
žinimo matyt, kad tas krutė
jimas be ubagavimo visai mi-

BURNOJA
Chicagos “Naujienoms” 

labai nepatiko bostoniečio 
Jono Gre viskio laidotuvių 
aprašymas, todėl jos, neturė
damos kuo atsikirsti, išsikei
kia tokiais žodžiais, kokiuos 
Rusijos vežikai pavartodavo, 
^fau senai buvo žinoma, krtd 
tas alikraštis tokia pornogra
fija gyvuoja, bet kad tokio- 
laipsnio pasiektų — nesitikė
jome.

Štai kokius žodžius “Nau
jienos” “Darbininkui” dro
žia :

• “Tie šarlatanai, ką apgau
dinėja žmones, dangstyda
miesi ‘krikščionybėj’ skrais
te, turėtų savo chamizmą 
bent ne taip begėdiškai ro
dyti publikai.”
“Naujienos-’dedasi etišku 

laikraščiu ir todėl drįsta ki
tus mokinti. Gaila, kad jos 
apie chamizmą kalbėdamos, 
pačios chamizmu ir vulgariš- 
kiųnu dvelkia.

Turbūt “Naujienos” pa
miršo arba nežino ką reiškia 
žodis “šarlatanas” ir “ 
gi .............. ......
L. D. K. Sąjungai pravartu 
juos išsiaiškinti teisme, tai 
tuomet, kitą kartą, 
uos” žinos kada ir kokie žo
džiai rašiniams tinka.

“TORAS i
kuris mokavjdątiniškai len
ką kalbą jr norėtą mokintis 
an Linotypofuž zecerį, Jai 
tuojaus atsišaukia j ‘Kelei
vio’ ofisą.”

Iki šiam laikui “Keleivis“ 
laikė ant “burdo” lenkišką
jį “Curier Codzienny,” bet 
dabar, matytu sumanė pats 
lenkiškai mokintis, todėl ieš
ko lenkiško zecerio.

Iš “Keleivio” inteniacio- 
nališkai-polsko lietuviškumo 
pasiliks tik atsiminimas.

Žmonių dauguma auksą rį visuomet banke. 
laiko tikruoju turtu. Auk- i 
sas atrodo pastovi vertė, ku
ri nesikeičia taip, kaip po- 
periniai pinigai. Tos pačios 
nuomonės laikytasi ir seno
vėje ir dėl tos priežastiės 
auksas buvo jieškomas su! ne
paprastu pasišventimu neat
sižvelgiant i vargą bei pavo" 
jų. Vaikams žinomos yra 
pasakos apie garsius aukso 
ieškotojus, o suaugusieji su 
nepaprastu atsidėjimu seka 
žudynes ir kovas kintamųjų 
paveikslų teatruose rodo
muose vaizduose.

Bet jei užklaustume svei
kai mąstančio proto, ar auk
sas turi taip didele vertę, kad 
už ji vertėtų žudytis, apie jį 
svajoti, dėl jo trūstis, — tai 
beabejo gautume visai prie

RUSAS PAGULDĖ LENKĄ
Nesenai atvyko Amerikon 

pasaulio čempiorftis rusas I- 
van Podubnyj. Apie jo at
vykimą labai susi įdomavo 
sportsmenų pasaulis, nes bu
vo- girdėti, kad tasai ristikas šingą nuomonę. Auksas kai- 
turi meškos jėgą.

Visi laukė jį susikimbant 
su stipriais ri$tikais. Sausio 
18 dieną, pirmadieny, Ivan 
Podubnyj susitiko su pagar
sėjusiu lenkų ristiku, taip 
pat pasaulio čempionu Vla
du Zbyška.

Ristynėse buvo net 9 tūks
tančiai žiūrėtojų, kurie ne
kantriai sekė tą susikibimą. 
Pirmą kartą Amerikoje Ru
sijos “meška” susitiko su 
žymiu ristiku.jPo kelių kaiš
ti] susikibimų, Podubnyj pa
vartojo vieną, prancūzų ris- 
tvniu būda ir paguldė savotynių būdą ir paguldė 
priešą.

Ovacijos ir ovacijos.
Zby.ška taip prilipo 

karpeto, kad net astuonias 
minutes išgulėjo, kai negy
vas. Lenkti “honoras’ nu
smuko, kai zlptas.'

Ristynės tęsėsi 44 min. 
sekundas.

prie
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ATEIVYBĖS ĮSTATYMO 
SUMINKŠTINIMAS 

_Pastanioju laiku daug 
kalbama apie ateivybės įsta- 
fymo netobulbmus. Ypatin
gai daug domės kreipiama i 
legalizuotų ateivių šeimy
nas.
Senatorius Wads\vorth savo 

kalboje pareiškė, kad šeimy
nų perskirų vargai nesideri-

.po metalas, paprastame gy
venime neturi jokios vertės. 
Aukso nei pavalgysi, nei juo 
išsigydysi, — vien ką galima 
padalyti iš aukso, tai page
dusius dantis įsidėti. O kai
po metalas auksas neturi tos 
reikšmės‘kokią turi geležis, 
nes iš aukso negalima pada
ryti nei grąžto, nei kirvio, 
nei pielos, nes auksas per- 
minkštas, kad galima būtų iš 
jo ūkio bei pramonės Įran
kius dirbdintis. Taigi belie
ka kad auksas vartojimui ne
tinka. Kas iš to, jei žmogus 
apsikabina retežėliais, bleku- 
tėmis, sagučiais, žiedeliais. 
Juk tai sveikomis akimis žiū
rint — tikras vaikiškumas.. .

Tač-iaus, neatsižvelgiant į 
tai, nė vienas žmogus aukso 
neatsižada, nepaniekina, bet 
atbulai, kiekvienas stengiasi 
jo prisirinkti- Kodel-gi auk
sas, nors gyvenime nenau
dingas, visų vertinamas ? J

Ar auksas-tikras turtas?*
I 1
galėjo 

gauti 1 dol. auksu. Taip bu
vo prieš karą, bet kas kita 
dabar; — karas auksą kaipo 
vertės saiką sunaikino.

Karui užstojus kiekviena 
kariaujanti valstybė buvo 
priversta nesilaikyti senovės 
taisyklės, kad auksas yra 
vertės išreiškėju. Kariau
jančių valstybių valdžios su
pirkinėjo urmu prekes jų ka
riuomenei reikalingas. Kuo 
gi mokėjo ? Ne aukšti, o po- 
pėriniais pinigais, kurie, tie
sa, prilygo auksui, bet nega
nėtinai auksu buvo paremti. 
Kodėl ? Mat, valdžios turė
jo daugiau išleisti pinigų ne
gu kad turėjo prieš karą. 
Aukso stebuklingai padau
ginti negalima, tuo tarpu po- 
pėrinius pinigus padaugin
ti (spaPzdiiiti) buvo galima. 
Bet juo daugiau prispauzdi- 
nama popėrinių pinigų, tuo 
mažiau aukso tekdavo pa
dengimui kiekvieno popėri- 
nio pinigo. Todėl per karą 
iškeisti banknotu i auksu bu-c. 4. 4.
vo sunku. Karui pasibaigus 
geriausiai sutvarkytoj šalyj 
aukso buvo tiktai >4 esamų 
apyvartoje popierinių pini
gų deliai padengti. Taigi, 
jei kokioj nors šaly per ka
rą buvo atspauzdinta popėri
nių pinigų dvigubai daugiau, 
negu jų buvo prieš karą, tai 
jų vertė nukrito ligi vienos 
aštuntos dalies aukso vertės; 
jei atspauzdinta 10 kartų 
daugiau, tai to vertė nukrito 
ligi vienos 40-tos dalies. Reiš
kia, pasiliko graži svajonė a- 
pie rublį, markę, koroną. 
franką, lirą. Kitados parem
tais aukso verte, liet dabar 
tuščiais- vardais, lygiai kaip; 
kad viedras pieno, į kurį įpil
ta 9 kvortos vandens ir tiktai

i

tai atsakymą duoda prieška- kvorta pien0. Tai juk pabal-

dalimis.

X.

Snuki vargdienio dalelė: 
Skurdas vargas ir skausmai; 
Jo vargingąją dienele *■ 
Nuolat gaubia tik rukai.

♦ * *

Sunki vargdienio dalelė,
Nes ne jam žemės džiaugsmai; 
.Jis g,naudingąją dainelę
Pina, audžia sau tiktai.

Vargdienis
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daugelio priežasčių, vartojo 
padvigubintą kapitalą ir to
dėl prekių kainos pašoko ir
gi dvigubai. Tie, kuriems 
auksas iš Europos plaukian
tis nebuvo prieinamas, bet jį 
turėjo savo darbu pasisemti, 
tuojaus pajuto begalinę 
brangenybę.

Auksas į Jungt. Valstijas 
iš Europos įplaukė ne staiga. 
Jis ėjo palengva,
Čia kildavo begalinė permai
na aukso dolerio vertėje. 
Aukso doleris Įgavo popieri
nio dolerio reikšmės ir. pra
dėjo nustoti savo vertės. 
Jungt. Valstijose patirta į- 
doiniii atsitikimų, būtent: 
1920 m. prieškarinių 100 do
lerių auksu buvo verta 239 
dolerius, o dabar, yra verta 
160 dol. Beabejo, tas nesu
prantama ne tiesioginėj pra
smėj, -jog žmogus turėdamas 
prieškarinio laiko 100 dol. 
auksu gana- ‘.icusllL’ dabarti
niu auksu 160 dol. Čia rei
kia suprasti toje prasmėje, 
kad dabartinio dolerio per
kamoji jėga sumažėjo.. Jei 
kas nors 1912 motais buvo 
skolingas 100 dol., dabar sa
vo skolą sumoka, tai mokėda
mas tuos 100 dol. tikrumoj 
nedamoka 60 dolerių. Jei 
1912 metais pirklys buvo pir
kęs 48 bušelius grudi] ir pi
nigus dabar sumoka, tai jis 
tikrumoje moka tiktai už 20 
bušelių, gi 28 bušelius gauna 
dykai, ’l’at visi žmonės, ku
rie bankuose turėjo sudėję 
pinigus dar nuo pireškarinio 
laiko, dabar veik per pusę 
nustojo savo turto, nors pini
ginės skaitlinės pasiliko tos 
pačios.

Nėra reikalo plačiai aiš
kinti, kad toks dalykų stovis, 
davė progos kaikam speku
liuoti .pinigais, kad Jungt. 
Valst pramonė, ir prekyba 
atsidūrė pavojuje. Pasiro
do, kad aukso perteklius ly
giai su nedateklium turi sa- 

- ^vtrblogasryj)atybes.~----
Žinoma, Amerikos valdžia 

pasielgė amerikoniškai: — 
ėmė visokiais būdais gintis 
nuo katastrofos. Neleido 
dauginus aukso į J ungt. Val
stybes įvežti j-^-užsieilių pre
kyboje atidarė kreditą ir tuo 
būdu veik visos Europos val
stybės liko Amerikos Jungt. 
Valstijų skolininkėmis, nes 
tapo sulaikyta virš 20 mili
jardų aukso. Jei tas auksas 
nebūtų sulaikytas, kas-žin ar 
Amerikoje nebūtų kilęs dar 
didesnis finansinis krizis ne
gu kad Europoje. Tenka dar 
priminti vieną įdomų kovos 
būdą su aukso perteklium 
Amerikoje. Kada tapo ap
skaityta, kad aukso apyvar
toje esama |>erdaug, tai tą 
perteklių Valdžios iždo glo
bėjai Vašingtone įkasė že
mėn. 1 [<2 milijardo aukso 
dolerių tajm paslėpta niekam 
nežinomuose rūsiuose. Tie
sa, dabar atrodo, kad Ame
rika kaip tas šuo sėdi ant 
kaulo, nebpats negraužia nei 
kitam duoda, 
merika gudri, 
ateity gali užstoti sutikusiai- 
kai ir gal tuomet jai tas auk
sas labai bus reikalingas...

Iškilęs Jungt. Valstijose 
krizis palietė ne tiktai pačias 
Jungt. Valstijų piliečius, bet 
ir tolimos Afrikos gyvento
jus. kurie savo krauju turė
jo aplaistyti kilusį |M*rvers- 
mą. Pietinėj Afrikoj Ang
lija turi turtingas aukso ka
syklas. kuriose dirba daug 
darbininkų, l’ž dailią jie 
gauna atatinkamą aukso ver 
tei ath ginimą. Kiutangi auk
sas atpigo. tai iružmokesiiis 
už darbą atpigo. Kuomet 
darlio užmokesnis susimaži
no. ' gi brangenybė pakilo,

rims ūkio stovis: auksas bu
vo skaitomas geriausiu ver
tės saiku.
meteris, jardas, svaras nu
rodo svarumą, saiką, ilgį ir 
tt., taip-auksas ūkio sutvar 
kyme nurodydavo daikto 
vertę. Be to, auksas tarpi
ninkauja prekyboje. Juk nė 
vienas pirklys neparduoda 
savo prekių už auksą, many
damas kad auksu apsivilks,

tintas vanduo, o ne pienas. 
Panaši 4‘aukso valiuta ]ie

jd^ ’na su amerikoniškosios de-
aUrJn^I a<l< ^Ianytume, kad :mokratybės principu. Šei

ma, tai kertinis buities ak-'apSiaus. Darbininkas liepai-
• • V • 1 • _ •«
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APIE LIETUVĄ
Kita informuoja, kad

“ ‘Išeivių Draugo’ prane
šimu. Glasgove turėjo pa
skaitą apie Pakaitės valsty
bes kunigas Iiunter Bovdr. 
Kalbėdamas apie Lietuvą jis 
pab.Tžė. kad Lietuvos dalį su 
><»iii.e Vilnium yra okupavę 
lenkai. * Be to, aiškiai ir pla
čiai nušvietė dabartinę Lie
tuvos padėti, nurodydamas, 
kad dėl lenkų neramaus bū
do lietuviai verčiami nuolat 
budėti.

“Čia prelegentas pareiškė 
vilties, kad netrukus gal Lie
tuva atgaus savo sostinę Vil
nių ir jos žemes.

“Paskui papasakojo apie 
Lietuvos istoriją: Vilniaus į- 
kūrirną, didįjį kun. Vytautą 
ir kitus. Ekfane tuo metu 
buvo rpdomi jų atvaizdai, 
taip pat senovės dievai, alto
riai, šventirnčios ir 1.1. Ypa
tingai visi Aiiisstobūjo išgir
dę, kad lietimų kalba turi 
daugiau kaip 5,000 metų so- • 
mimo.” *

niuo ir vyrai, žmonos, vaikai duodavo savo darbo manyda
mas, kad aukso prisrvalgis 
pats ir savo šeimyną juomi 
privalgydins, — bet kiekvie
nas jų auksą skaito nuolati
niu, pastoviu jo turto vertės 
saiku ir reikalingiausių pra
gyvenimo reikmenų Įsigiji
mo tarpininku.

Tiesa, kasdieniniame gy
venime mes turėjome mažai 
aukso, tankiausiai vartoja
me popierinius pinigus, bet 
tie pinigai vis tik turėjo auk
so vertę.- Jei kas turėjo po
pierinį dolerį, tai už tą dole-

Nauju*- į].į 2į nictu, tų ateivių, ku
ine išėmė ])innuosius popė- 
• rius ir kurie pribuvo prieš 
! liepos 1 dieną, o taip pat pi
liečių ir karo dalyvių tėvai 
turi būti įleisti lx: kvotos nuo 
šių metų liepos įt dienos.

Rodos, kad tą huomonę pa
laiko prezidentas Coolidge ir 
darbo departamentas. .

Jeigu tie žbdžiai tikrai 
nuoširdūs, tai/reikia manyti, 
kad vienas neteisingumas 
atvirybės įstatyme šeimynų 
atžvilgiu bus išrautas.

“KELEIVIUI” REIKIA 
LENKŲ

“Keleivis” J-Nr. deda to
kio turinio atsišaukimą:

I

J^ashingtonė trafiko direktorius uždraudė batuoti 
tose ant keturią svarbiąją sostinės bulvarą. .. Kaikurie karietą 
mėgėjai tam parėdymui priešinasi ir reikalauja atšaukimo. Pa
veikslas parodo karietą, kokia sostinėj norima išlaikyti

.. > • .

Lygiai kaip kad sudal.(-; jokio keblumo, kol 
kiekviena valdžia pirko.pre 
kės iš savo piliečių. Tačiaus. 
savo šaly medžiagai ir ])ie- 
kėms išsisėmus, reikėjo pirk
tis svetur. Svetimų prekybi
ninkų nepriversi, kad jie im
tų popčrinius pinigus: jie 
pa reikalavo aukso. Kokios- 
gi to pasekmes i Pirmiausia 
iš kariavusių valstybių auk
sas pradėjo bėgti į užsienį, — 
o tas dar labiau silpnino po
pėrinių pinigų vertę ir paga
liau prieita prie miliardų 
skaitlinių piniginėje rinkoje*.

Bet, užtat, laimingos tos 
šalys, kurios nedalyvavo ka 
Te ir pardavinėjo visa už 
auksą, mano daugumas.

Kaip laimingas auksu pra
lobęs kraštas, mes matome iš 
Jungtinių Valstijų pavyz
džio.

Jungi. Valstijos pristaty
davo visiems visa karo metu 
uz auksu. I z savo mandagu* “ * 
patarnavimą reikalavo auk
so ir aukso.. . Ir kas gi į- 
vvko ? Kuomet Jungt. Va! 
stijose atsirado aukso du 
kart tiek, kiek jo buvo prieš 
karą. Tas auksas privalėtu 
turėti prieškarinę vertę, bet 
to nėra. Jeigu prekylui mi 
užsieniu būtą padidėjusi tiek 
pat kiek ir auksas, kati vidu
je fabrikių būtų pristeigta 
irgi dvigubai daugiau, tai 
bfitų gerai, ln*t tas neįvyko, 
nes pramonės ūkis staiga ne
galėjo išsiplėtoti. Auksas 
greičau atėjo, ni gu pramonė 
ir prekyba išsivystė. Jei 
prieš tai pav. avalinės pra
monėje buvo vienas tarpinin
kas, — tai dabar jų atsirado 
du. Bet ne4visi iškarto tu
rėjo padvigubintą kapitalą, 
bet tie kurie jo turėjo, dėl

Bet, mat A- 
— ji žino kad

i i
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Tvarkyti savo valstybės 
reikalus, ruošti tinkames-[toji tėvų linkmė, gyvenimo 
nius valstybės sutvarkymo į- 
statymus, nustatyti jos san
tykius su kitomis valstybė
mis taip, kad nenukentėtų 
pastarosios piliečiai, bet, 

•o. priešingai, jų ekonominis 
bei dvasinis stovis gerėtų — 
yar nelengvas uždavinys.

Paėmę mokslo ir religinę 
sritį pastebėsime, kad iš 
mokytojų, ir šiaip inteligen
tų reikalaujama nemaža dar
bingumo, sąžiningumo ir 
takto. Pažvelgę galop į na
minę apyvoką, ūkį, taipgi pa
matysime, kad ir čia reikia 
nemažiau darbštumo, uolu
mo ir sąžiningumo. Vadinas, 
kur eisi, ką dirbsi, privalai 
turėti viršminėtus privalu
mus^ Be jų gyvenimo kovoj 
už būvį neišlaikysi pusiau
svyros, nukrypsi.

Šiandien dažnai galima 
girdėti nusiskundžiant mūsų 
valdininkais, mokytojais ir 
bendrai inteligentais. Šis 
skundas daugiausia plaukia 
iš kaimiečių — prasčiokėlių 

\ tarpo. Reikia pripažinti, 
\kad mūsų dauguma inteli
gentų yra atsitolinę nuo kai
miečių, nebepažįsta jų nusi
teikimo, nebesidomauja jų 
rūpesčiais ir, turėdami su 
kaimiečiais reikalus, elgiasi 
gana išdidžiai arba jei, nori
te, net nemandągiąi. Tokių 
atsitikimų prisižiūrėjus gali
ma begalės pririnkti.

Tiesa, pąi^^įLS dar yra 
svetimo, nelietuviško gaiva
lo, bet atsiminkim, kad daug 
daugiau yra kilę iš kaimiečių 
-tarpo, hj apdainuotų sama-

. <*; ' - .

~ -X

J

Sutartys... sutartys... kon-kuris paliečia milijonui > 
feemcijos... protokolai... in- tuvių; ’ ” 7 “-4
ferencijos... prętokolai... in- niečių, v^tybnį^^^rei 
šūs dalykai suka galvas šių kiatąda _ _ _ 
dienų politikams. Nesenai.susitarimp dienotvarkę, kur 
pasirašyta Londone Locamo tas neatmezgamas j — 
sutartis, kuri garantuoja bus daug greičiau atm 
(užtikrina) dabartines Vo
kietijos iš vienos pusės ir buvo daug jaji.tųo reik f 
Prancūzijos bei Belgijos šie- šyta, bet apsistota pusiąuke*
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BUSUAIVSŽA DUONĄ
Sovietų valdžia gyrėsi di? 

dėlių Rusijos derliumi, bet 
tikrenybėje jo nesama. ' -

Vokietija tikėjosi užpirkti 
sau duonos iš Rusijos, bet jai 
nepavyko. Pasirodo, kad 
Rusija ne tik neišveža javų, 
bet įveža.

Pietų gubernijos išveža, o 
šiaurės įsiveža. Rusų laik
raštis “Ekaterinoslavo Ži
nios” rašo apie tai, kad iki 
1 sausio sovietų valdžia už
pirko 331,000,000 pūdų grū- 
dū. Todėl kainos buvo išpūs
tos ir pirkėjas gaudavo duo
ną už labai bamgią kainą. 
Kainas išpūsdavo agentai ir 
valdžios tarpininkai. Per
nai, gruodžio mėnesy grūdų 
kainos pakilo dviem nuošim 
čiais, o rugiai net šešiais 
nuošimčiais. Kainos tebeau
ga. Vadinasi, bolševikų tvar
komas ūkis bu joja!

___ _ [skaitą 

vieh fizinėmis, arba vien 
(įYl&PČinis j^omis~neįsten- 

fcįiįU prįmenu, vaikus auklė
jant, reikią sudaryti kuo j au- 
kiausią aplinkumą: juossek- 

griežtai, bet švel- 
^drausti nuo blogų darbų

ūsų jaunuomenė, dau- : 
kaimiečių vaikai. 

Aukštesniam mokslui? tęsti, 
vidurinio j on mok. ar gimna- i 
zijon vaikų privažiuoja gana 
daug ir iš tolo. Mokykla tai 
antra auklėjimo įstaiga. Mo
kykloj, kokią mes ją šian
dien turime, vaikai neįgau
na vispusinio išsilavinimo. 
Gyvenimas yra daug sunkes
nė, skaudesnė mokykla. Mo- 
kiniai-ės, vien mokslo žinio
mis išėję gyvenimam negalė
tų susivokti, neišlaikytų sa
vo veiksmų pusiausvyros, ta
riant, nesugebėtų gyventi.

Einant gyvenimam šalia 
teoretinių mokslo žinių — 
reikia turėti daug praktinių. 
Be to, reikia išsiauklėti sa
vy tvirtą būdą; kad galėtum 
atsispirt visokiems gyveni-į 
mo vėjams ir turėt jau tam 
tikrą nusistatymą pasaulė
žiūrą.

Mokyklos gyvenime žymią 
vietą užima mokytoja-s. Mo
kytoj a-s privalo būti auklė
to ja-s. Jis turi būti moki
niams pavyzdžiu, nes moki
niai, ypatingai pradedamo
sios, ir jaunesniųjų klasių vi
duriniosios mokyklų ir gim
nazijų, dėmėsi mokytojo 
veiksmais, jo gyvenimu ir ne 
vieną jo gyvenimą gerą ar 
blogą savybę pasisayina.

Tad, jei - mokytojas gir
tuokliauja, duoda blogą pa- 
JEcedį mokiniams jei Jis 
skelbia bedievybę ir gundo 
mokinius net bažnyčion nei
ti, tėvai privalo į tai reaguo
ti per tėvų komitetą, jei tas 
nieko negelbės —nriet per 
švietimo ministeriją, nes čia 
suinteresuota jų pačių gero
vė. Be to, tėvai privalo ap- 
gyvendint savo vaikus su ge
rais draugais ir pas dorus 
žmones.

Mokyklos sienose dar vei
kia tam tikros organizacijos, 
kurios irgi turi didelės auk
lėjamosios svarbos. Viena iš 
svarbesnių yra ateitininkių 
organizacija.

Josios obalsis: “Viską at
naujinti Kristuje,” kitaip 
sakant, sekti Jį, arba gy- 
vent, remiantis Jo paliktuo
ju mokslu. Kristaus moks
las yra absoliučiai tobulas ir 
labai praktiškas, tiesioginiai 
taikomas gyvenimam

Jaunuoliai-ės, dalyvauda
mi tokioj organizacijoj, il
gainiui pasisavina, ima gy- 
v^piman taikyti tąjį mokslą, 
pasiekia tam tikrą tobulumo 
laipsnį ir jau drąsiai gali 
pergalėti įvairias gyvenimo 
kliūtis. Tikslui pasiekti, da-

' Juos kūdikystėje įskiepy-'giajpe; nuveikti. Tad dar 
a._.. - -111 - — “ i — i . i ‘ ~’     *  _ i _   

aplinkybės ir laiko dvasia 
padalė tokiais. Jaunnse dįe. 
nose negavę tinl^a^^ąi! j 
dymų, nęprižiūriihi, patekę 
blogų draugų tarpap, ilgai
niui pasiduoda gyvenimo 
srovei ir nebeįstengia atsi
spirti įvairioms pagundoms.

Mūsij visuomeniniai ir 
pavieni kultūriniai darbai 
toli gražu dar net neįpusėti. 
Mums mokytojų, inžinierių, 
advokatų, ypatingai valdi
ninkų ir gerų ūkio šeiminin
kų, ne išnaudątojų, ne kiši- 
ninkų, bet darbščių, sąžinin
gų ir taktingų žmonių dar 
reikia. Iš kur mes jų Šliauk
sime ? Iš jaunosios kaimo ir 
mokslus einančios ir eisian
čios jaunuomenės. Todėl 
kreipkime į jiiosr daugiau do
mės ! Vaikų auklėjime svar
biausia vietą Užima tėvai.

Nuo tėvų priguli geras ar 
blogas vaikų nusistatymas. 
Tėvų įtaka į savo vaikus la
bai didelė, veik neišdildoma. 
Tad tėvai šiuo atveju priva
lo labai atsargiai elgtis. Pir
moji ir pati svarbioji blogy
bė, kuri į vaikus, labai blo
gai atsiliepia ir kuri taip pla
čiai paplitusi — yra girtuok
li avimas. Yra atsitikimų, 
kurie pas mus net labai daž
na pasitaiko, kad tėvai ma
žus vaikus tiesiog verčia ger
ti svaiginamuosius gėrimus; 
šiam išgėrus, net pasigėrus, 
guodžiasi būsiąs vyru. Ta
čiau nepermato pasekmių, 
kurios gali būti labai liūdnos. 
Vaikas spiriamai ar nedrau
džiamas įpranta gerti, tam-

• j _ ll* * 2^-'
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jie sustreikavo. Numalšinti 
streiką buvo nusiusta ka- 
TiūOTnenė, kuri daug darbi

jia tgiKniokbX ^krypsta., 
normalių gyvenimo vėžių, i- 
ma laidokauti {paleistuvau
ti), prageria ūkį, tėvus įvai
riais būdais uja^arba, dar 
~.ogiau, įšvaro Ct^etaiiti, ne- 
trukus ir pats juos pase"ka. 
Dažnai atsitinka, kad tokia
me padėjime iš bado; šalčio 
ar nelaimingo įvykio kame 
nors žūsta.

Todėl vaikus nevalia spir
ti, kad jie gertų, bet griež
tai draust ir vaikų akyvaiz- 

I doj tėvams pasistengt neger- 
i- nes labai daug girtuoklių

ninku kraujo praliejo.
Taip, maž daug, atrodo 

aukso istorija per paskutinį 
karą ir po karui.-

Tą paytrimą, kurį davė ka
ras, beabejo mokslas panau
dos žmonijos labui. Politi
nė ekonomija jau tuom yra 

. susidomėjusi. Bet nereikia 
ne gilaus mokslo, kurio pa- ,. d . . ? , . .

’ .. t »ti, nes labai daug girtuokliugelba galėtumo suprasti, jog i ‘* , , V • -i- atsiranda blogų pavyzdžiuauksas, tautoms bei atski- į - - - ? * - - J '
riems žmonėms tikro turto 
nesudaro. Pastovus turtas— 
reikalingiausios gyvenimui 
prekės. Iš to išeina, kad mes, 
Ii (‘tuvi ai, nors aukso kasyklų 
neturime, galime turėti viltį, 
kad ubagais.nebūsime, jei pa
gaminsime reikalingų kas
dieniniam gyvenimui prekių. 
Tų prekių mes pagaminti ga- 
lime, jei visi dirbsime teisin
gai ir sąžiningai. Tuomet už
sieniai išties mums savo ran
kas auksu pripildytas.

Aukso istorija mus moki
na, kad žmopes privalo sau
gotis nesutikimų, karų. O 
kadangi nesutikimus ir ka
rus sukelia piktoji žmonių 
valia, dorinis supuvimas, ne
teisingumas ir savymeilė, tai 
reikia atsiminti tą pamokini
mą, kuris yra doras ir gra
žus, o jį randame pas Dievą, 

jįįevo pasaulio surėdymas y- 
ra be galo išmintingas. Jo į- 
sakymais ridami nesulauktu
me tos blėdies, kilti dabar iš- 
kįla. Kadangi žmogus yra 
žmonijos šeimynos narys, tai 
kiekvienas žmogus privalo 
laikytis Dievo įsakymų. Vi
suomenės pareiga juos pildy
ti, valdžios — saugoti. Reiš- 

, kia, pastoviausias žmonijos 
turtas tai dori žmonės, dievo- 
baiminga visuomenė, teisin
ga krikščioniška valdžia.

Ziutii

suklaidinti. Neveltui sako
ma: “Žodžiai judina, pavyz
džiai tarukia.” Tėvams pa
tariama visai negerti, nes jei 
'ir truputį gena, jie neužtik
rinti, kad nepiktina ar ne- 
gundina. kitus, pirmiausia, 
žinoma, savo vaikučius. Gir
tuokliavimas yra pagrindas, 
iš kurio jau savaime kyla 
daug įvairių blog; nonj, ne
dorų minčių, ir šlykščių dar
bų. •

Vaiko aky vaizdo j reikia 
vengti keiksmų, balnių, ku
rie giliai įstringa įspūdingon 
ir jautrion vaiko sielon. Pa
sitaiko, kad vyras su žmona 
susipeša, atsiveda vaikus, i- 
ma vienas kitą kolioti, keik
ti, net muštis ir vaikams 
skųstis. Pas vaiką tada susi
daro bloga nuomonė apie tė
vus ; jis ima juos sekti, nebe
klausyti, nebegerbti; tie ne
normalumai savo keliu vei
kia į jo būdą, jis liekasi pik
tas, erzus, pavyzdingas ir k.

Bendrai reikia pripažinti, 
kad mes šiandien esame labai 
sumaterializėję. Dedamės 
tik ten, kame matome ap
čiuopiamos naudos. Pasi
šventimo pas mus nei už cen- 

; tą. Reikia rūpintis ne vien 
medžiaginiais <> dalykais, 
stengtis taipgi ir dvasioj to
bulėti., Ihisiausvyra, dvasi-. 
nio ir medžiaginio pasaulio

Ląparbius

^idamonių 
blogo ir
L ■

įfeiimąkū-

rįąip 
statytų

z K

doros, blaiy^ 
koks geras?k<^ 
imtis, kad i&W 
k. , -v.

Iš antros pusėš' 
no kulte 
tmi

Šitoji 
matome iš josios 
uždavinių, turi%bhi didelę 
dorinę įtaką vaikų sielos ir 
kūno pajėgoms vystytis.

Antroji labai svarbi ir tu
ri didelio pasisekimo jaunes
niųjų moksleivių tarpe — tai 
skauty, organizacija.

v___  * 4

Toji organizacija yra dori- 
niai-drausminga, urganizaci- 
ja. Turi savo uniformą, teis
mą, kuris prasižengusius tam 
tikru būdu baudžia. Jie 
taipgi turi savo įstatus, kame 
draudžiama užgauti silpnes
niuosius; gerti; rūkyti, nai
kinti niedeliųs,’ iiaikinti' au
galus ir k.

Liepiama gi kiekvienu at
veju teikti visokeriopą pa
galbą artimiesiems.

Be to, yra taip vadinamas 
geležinis įstatas. Jis skam
ba sekančiai: “Jei kuris 
skautas mokslo metų gale 
gauna dvejukę (2) — patai
są, Jis yra šalinamasis 
skautų tarpo ir priimamas 
atgal tik pasitaisius. Dau
gelis kaimiečių linkę manyti, 
kad organizacijos gaišina 
laiką, trukdo mokslui ir 1.1.

Bet matome, visai prie
šingai, savo nariams net už
deda prievolę, kad gerai mo- 
kintūsi. Jei kurių vaikai 
dar nepriguli prie šių orga
nizacijų, patarkit, nelau
kiant, į jas įstotu Tada bū
site labiau 
taps dori ir nam 
bes piliečiai. Šios dvi orga
nizacijos yra moksleivių, ta
riant, mokslas einančios jau
nuomenės. ______________

Kaimo jaunimas yra susi- 
spietęs į galingą pavasari
ninkų organizaciją. Šios 
obalsis: “Dievui ir Tėw- •/ 
nei.” Iš esmės ji niekuo ne
siskiria nuo ' ateitininkė 
Skirtumas toks, kad viena 
moksleivių, kita kaimo jau
nimo organizacijos. Ateiti
ninkai yra pavasarininkų va
dai.

Jie padeda savo broliams 
ir sesutėms-kaimiečiams, pa
siekt tam tikrą mokslą, iš
spęsti svarbesnius gyvenimo

iųjr ukrai-
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KIEK ATSEINA VALDŽIA 
JUNGT. VALSTYBĖMS?
Apskaitliuota, kad Jungt. 

Valstybių federalė, valstijų 
ir vietos valdžios išlaikymas 
apseina 10,252,000 dol. o iki 
karo tų valdžių išlaikymas 
apseidavo tik 2,919,000 į me
tus. Tas skaitlines paduoda 
nacioųalė industrijos konfe
rencija. Jungt. Valst. val
džia po karo tris kart pa
brango. Federalė valdžia tru
puti pinga, nes ekonomiška
sis prezidentas Coolidge iš
laidas karpo, bet užtat kitos 
valdžios brangsta ir nežiū
rint į tai valdininkai prašo. 
algų padidinimo. Kartu su 
valdininkų algų augimu? au
ga taksos. Statistika paro
do, kad kiekvienam ameri
kiečių desėtkui tenka užlai-

Komunistai labai džiaug
tus, kad tos valdžios nebūtų, 
ir kad pinigai jiem tektų,

s 
ė J

Nesenai liėtuvių spaudoj© 
uvo daug jąn. tuo reikaĮų ra- .. |

___ _ . . .._e ...
nas iš antros, — yra gal la- lyje. Šiandieninės Lenkijos • J
blausiai nusisekęs diplomati-1 krizės, kurios, vyksta dėl jos 
nių kovų padaras—ar jis tik
rai atneš Europai ramumą, 
tai parodys ateitis. Kadan
gi Locamo sutartis negaran
tuoja Vokietijos rytų sienų, 
t. y. nuo Lenkijos ir Čeko
slovakijos, tai Lenkija atsi
dūrė ypatingai keblioj padė
tyj, nes po Locamo sutarties 
vokiečių-prancūzų santykiai 
turės pagerėti, o tuo pačiu 
Lenkija nevesinaudos Pran
cūzijos malonėmis.

Lenkija bandė demons
truoti prieš tokią sutartį, 
pradėdama reikšti simpati
jos Rusijai (užs. reik, komi
saro čičerino atsilankymas 
Varšuvoje). Tas parodo, 
kaip Lenkija moka vesti dvi
veidę . politiką, kuomet jos 
kailis pavojuje. Nesenai ji 
šmeižė Rusiją prieš visą pa
saulį; o dabar pradeda mei
lintis. Tikrai lenkiškas ko
ketavimas.

Sąryšy su sutartimis, pa
darytomis Vakarų Europoje, 
Lietuvos , spaudą iškėlė su
tarčių klausimą ir rytų Eu
ropoje, būtent — buvo galvo
jama, kaip ir su kuo Lietu
vai yra galima ir pageidau
jama sueitį į artimesnius po
litinius santykius. Ypatin
gai buyo , pabrėžiama garan
tijų š (arbitražo) i sutarties 
taip Pabaltės valstybių- iš 
vienos pusės ir Rusijos iš 
antros pusės, reikalingumas.

Nesiimu spręsti apie tai, 
kaip tas viskas įvykintina,

perdidehų ankstyvesnių^apę- 
titų, aiškiai įrodo^kaip braš
ka tas taip netobulai sulip
dytas valstybės kūnas. Už
tektų tik paprastos influaci- 
jos, ir Lenkija atsistoti! 
prieš subirėjimo pavojų. Bet 
ar lenkų pavergtosios tautos 
mokės tinkamą^ panaudoti 
progą, savo nepriklausomy
bei atgauti, jeigu jos nebus 
tam pasiruošusios ? Į šį klau
simą aš neatsakysiu, betitik 
pabrėšiu, kad kelias tai ne
priklausomybei atgauti eina 
per organizuotą lietuvių- 
baltgudžių ir ukrainiečių 
bendradarbiavimą; šion kry-- 
ptin privalėtų žvilgterėti 
mūsų valstybės ir tautos vy
rai. Greta kitų sutarčių svar
bią vietą mes privalėtumęm 
rezervuoti tai, kuri veda į 
Vilniaūš atvadavimą ir į tai- - 
kos užtikrinimą Rytų Euro- - • ‘. 
poje. (“Ūkininkas”)
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tuometę Pasidaryta komi- fe-{‘,rokia sutartis ,
cni‘nic’ ii* r\QTXTa r/mAviiii v a o

klausimus. Vienu žodžiu, pa-, jį3 
deda kultūrintis.
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Vokiečių garlaiviu • * 
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sarais ir patys žmonių im
liomis mulkinimui panaudo
tu.v

Anarchistai tvirtina, kad 
valdžios yra buržujų išmis- 
las, todėl ir jiems išrodo, kad 
valdžioms išmokamieji pini
gai — darbininkų turto aik- 
vojimas. Ot, kas kita bū
tų, jei'valdžios nebūtų, anar
chija viešpatautų ir žmonės 
kits kitą išsikartų!

Net ir socialdemokratai 
valdininkus skaito nenaudo
tais ir parazitais. Štai pa- 
^yzdžiui Lietuvoje socialde- 
nokratai valdininkus apko- 
ioja. Apie tai aprašo “Ry- 
tas:

“30 gruodžio Seime vaka
riniame plenumo posėdy soc. 
deni. ats. Bielinis, kalbėda
mas dėl 1926~m. biudžeto pa
pildymo Lietuvos valdinin
kus pavadino gauja. Drau
ge, Bieliniui pritardamas, ki
tas soc. deni. Markelis iš vie
tos pavadino valdininkus 
parazitais. Dalyvavęs 
posėdyje Žem. Ūk. Ministeris 
K r u p a v i č i u s užprotes
tavo prieš tokį soc. den^ 
šmeižtą ant mūsų valdinin
kų.

“Žinoma, netenka šituo 
soc. deni, eiliniu šmeižtu ste
bėtis, nes jie senu įpratimą 
visus ir viską šmeižia. Čia 
reikia tik tai pastebėti, kad 
šitoks soc. deni, ir kitų opo
zicionierių pokalėdinis ner
vingumas rodo, kad mūęų 
ponams bedarbiams (soc. de
mokratai, valst. liautd., žy
dai, lenkai visi tai bedarbiai, 
nes jie nieko Seime nedirba, 
tik kitiems dirbti trukdo ir 
už tai dideles ir net po kelias 
algas ima). Kalėdų pyragai 
provincijoje nesaldfls buvo. 
Taip, ponuliai, prilipo ožys 
liepto galą.”
Iš to matyt, kad komunis- niu rojum vadinamą.

daujama; iš antros pusės bet 
gi būtų labai gerai, kad visos 
Pabaltės valstybės, išskyrus 
Lenkiją (Lietuva, Latvija, 
Estija, Suomija, -Švedija, 
Norvegija ir Danija) susiriš
tų tampriau ekonominiais 
-ryšiais. Baltijos jūros tam 
mielai patarnautų. Lenkija 
kaip tokia savo geografine 
padėtimi daugiau priklauso 
vidurinės Europos valstybių 
grupei, to dėliai kištis jai į 
Pabaltės valstybių grupes 
nėra reikalo; iš antros pu
sės, jai tas ir negalima, kol 
neišlygins sąskaitų su kai
mynais.

Dėl tų tai sąskaitų aš ir no
rėjau pakalbėti apie vieną 
sutartį, kuii surištų ne tik 
nepriklausomas valstybes, 
kiek tautas, ir kuri sujungtų 
tautas ir plotus, esančius 
tarp Baltijos ir Juodųjų ma
rių.

Tą mintį aš iškeliu, išeida
mas ne vien iŠ Vilniaus atva
davimo klausimo, bet vado
vaujantis ir tąja mitimi, ku- 
vaujantis ir ta mintimi, kli
kos įgyvendinimo problema 
(klausimu).
x Pasirašyti Locamo sutartį 
ir užtikrinti Vokietijos bei 
Francūbijos sienas buvo ne 
taip sunku, nes tam reikėjo 
tik vokiečių geros valios, bet 
lytų klausimas yra daug pai
nesnis —* čia vakarų galiūnai 
savo mąstu visai netinka, 
nors jie ir kažin kaip trokštų 
įgyvendinti taiką rytuose.

Negalint išrišti klausimo;

Į LIETUVĄ "" ••“**>< 
' ■ (per Angliją) 
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I Lietuvą greitu laiku. Ižplauktasl 
kas rabatą. Keleiviai neplliečtai fc 
leidžiami be kvotos varžymą. Visi o 
tiesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas Svarumas. Puikus 
stas. Kreipkitės prie vietos agentą 
ar į
CUNARD LINK 
126 Statė Street

Boston, Mare.

. "t IK

Tad tėvai jūsų pareiga pa
raginti savo vaikus, samdi
ninkus prisidėt prie tos orga
nizacijos, kurios skyriai 
veik kiekviename kaime yra; 
o ne drausti, kaip kad daro
ma. Tas jums išeis patiems 
į naudą, nes vaikai, nelei
džiami mokslan, ar samdi 
ninkai, įgavę žinių paragin
ti dirbti, kur kas bus pro- 
duktingesni darbštesni, sąži
ningesni ir suteiks jau tuo 
pačiu šeimininkui daugiau 
naudos.

Vadinas, jaunuoliai-čs ša
lia bendrojo lavinimo mo
kyklos, išėję dar s^eeialę au
klėjimo (gyvenimo) mokyk
lą k. a. tėvų mokyklos ir or- 
ganizacijos dirbt tai kaimie
čiais, amžinai su jąfe bendra 
ffiintimi gyvens, juob atjaus, 
pasielgimuose su jais bus 
malonūs, piandagūs, stoję gi 
į savarankišką gyvenimą, ga
lės drąsiai žiūrėti į kiekvieną 
besiartinančią gyvenime 
kliūtį, kurią,neabejoju, leng
vai nugalės, su “ 
galės stot vai: 
darban ir užimti 
sakomingas vietasal

<

<

«

at-

kaimic- 
bendra

su pasitikėjimu 
stybes; kultūros

tai, anarchistai ir socialde
mokratai turi bendrus kelius 
į anarchiją, kuris pagimdo 
socialistinį maištą, marksi-

. JohnW;

TENUt ATGAL
Nupiginta Kaina

ALBKRT BALLIN
DEUTSC9LAND 

ir pt^oliarąs po vhną

MOUNT
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burną, akis, ausis -r ojūs ten 
žinokitės! Ir taip žmogus ir 
numirti galėtum, jei ne jaut
rioji režisieriaus širdis. Kaip 
žvėris atlekia jis iš užkuli
sių... koja, kumštis... ir aš 
grįžtu gyveuiman; nors ir 
skauda ,bet širdyje dėkuoju 
jam už mano išgelbėjimą. - 

Arba.štai vėl išeina Į sceną 
su peilais, kuolais, revolve
riais — ir prasideda mušty
nės. Tada pradedu verkšlen
ti — su nosine nebegali ap- 
seiti, vanduo taip ir liejasi 
lig iš šulinio. O kai prade
du taip verkti, tai ir susilai
kyti nebegaliu — nei žodžio 
ištarti negaliu. O artistai 
nežino ka sakvti ir ka dary- 
ti. Ir matau štai ką — pa
vyzdžiui Petras turi nušauti 
Joną, o artistai nesulaukda
mi mano žodžių viską sumai
šo ir pasidaro, taip, kad Jo
nas nujovė Barborą! O Bar
bora toje vietoje turi verkti 
ir paskutiniame veiksme už 
kito vyro ištekėti! Matyda
mas ka(Pbu§J)logai — o nei 
žodžio ištarti negalėdamas— 
spaudžiu skambutį ir uždan
ga krinta žemyn! Taip atsi
tikus patyliukais išlendu iš 
tos savo prakeiktos skyles ir 
stengiuosi taip pabėgti, kad 
režisieris nepamatytų, bet 
kur tau! JĮ tuo laiku lig vel
nias apsėdo; — jo visur pilna. 
Jis mane pagauna ir tada jau 
ta neužbaigta drama baigia
si tarp mūsų...

Bet ką aš čia daug apie sa
ve pasakosiu — ir iš to ką pa
sakiau, kiekvienas supras 
kas tai vi a sufleris. Gal kam v
kitam ir geriau sekasi, bet su 
manimi vis kas nors atsitin
ka, gal dėlto, kad aš perdaug 
jautrus esu — artistai verkia 
ir aš verkiu, artistai juokia; 
si — aš juokiuos, artistai šo
ka — ii’ aš šoku — žodžiu ne- 
susivaldau. Niekam nepa
tarčiau būti sufleriu, o ypač 
jautriems! •’ *

kad koki nors paukštį,, arba__ V. D.

IjjfejtA : : - ■ »- L ..A

©^Sieksninius straipsnius 
ataitėme apie “rimtojo” te- 

pastangas klasinį meną, 
*įūrti. Greta to kitus straips- 

skaitėme apie vodevilį, 
mo pobūdžio meną. Pir-

*P4ji pionieriškai pasižadėjo 
patiekti “Vaičkaus Dramos 
teatras,o pastarąjį “Dzim- 
<M-Drimdzi.” Rimtumo o- 
fedsis gražus ,todėl jis neku- 
riėms imponavo. Dzim- 
džlams išsiskirsčius atosto
gų; “rimtojo” meno šąli mu
kai paleido kelis šūvius į 
Dzimdzius, bet tie nusičiau
dėjo, nusijuokė ir, “Pasiu
tusia Uošve” susiradę, su di- 
dėlių pasisekimu važinėja po 
Naująją Angliją. Jie dai 
nuo ją, juokiasi ir verkia, 
žmonės jiems pritaria.

“Rimtasis” teatras su nu
dėvėtais- ir niekam neido- 
miais Vokalais pabandė 
skinti rimto -meno takus, bet 
nepasisekė ir pats... nusidė
vėjo.

Šiandien Chicagos laikra- 
Šiltose skaitome:

“Trečiadieny, sausio 13 d., 
Lietuvių Auditorijoj, lietu 
viskas vodevilis su šokiais. 
Vaičkaus Dramos teatras 
duoda juokų vakarą. Bus 
•statoma “Gvvieji Nabašni- 
kai.,.”

Štai tau, kad nori, rimtas 
teatras! Pametė savo obal- 
sius, prie visiems žinomos 

‘fcmhedijos priHęrge žodį 
‘^vodevilis” ir važiuoja nau
jais keliais. Sveikiname še
rių.. Chicagos teatrą naujii 
kryptį pasiėmus!

.•» 
ę b- ±

SUFLERIS 
(Feljetonas)H?-

■ '■ '•3*4 . ' '---- ’*------į LPirmiausia paaiškinsiu■ «

irtai yra suileris. * 
>elko aš tai darau ?
Sfelto, kad jaunystėje ne- 
ig ką išmanydamas, ma- 

niatu, jog žodis sufleris reiš-

I Anglijos elektrikinis orlaivis. Nesenai jis aplėkė p. Britaniją ir lėkimo pasekmės buvo- 
geros. W;?»t: ? ; > . .

įįM

žyta,” tai jis tolP‘šviežiai
Bepatikės, kol ant tos vietos n.e- 
atsišės! •

♦ » ♦

Vaikinai visuomet bus tik- 
‘žais vaikinais ten, kur vrai 
inerginų.

SUVAŽIAVIMAS
L. p. K. S. Naujos Anglijos 

Apskričio šaukiamas suvažia
vimas sausio 31,1926,1 vai. po 
pietų, bažnytinėj svetainėj, 
Čambridgp, Mass.

J. Jaroša, pirm.

KUOPy DOME!
Buvusiame seime, kuomet L. 

į D. K. S. 2-ra kuopa gavo dovaną 
! včllavą. visu atstovų ūpas pokl- 
Į lp. Todėl aišku yra, jog organi
zacijos egzistavimas reikalauja 
reikalauja turėti nors pigią savo 

Į.vSHavą ir tenklus (kokardas), 
į kurios butu vartojamos tinkamo* 
' se apeigose, guziknčlal (ženkle* 
I lial) savo laiką jau atgyveno ir 
ant ju atidos nekreipiama.

Organizacijos ženklas turi būt 
vartojamas tik atatinkamam lai
ke. • .

Dėl jusu patarnavimo mes tu
rime priruošė LDRS. kuopoms 
puikius sampellus.. Reikalaukit

M. A. NORKŪNAS
| 16 Pleasant St, Lavrence, Mass.

POEZIJA IR PROZA
Poetas Svirplys, išeidams iš 

namų, ant savo stalo paliko ne
pabaigtą draugui laišką', ku
riame, buvo parašyta:

“Mūza (poezijos, eiliuotos 
rašybos deivė. M.) galutinai 
apvylė mane ir nežiūrint visu 
mano pastangų, apleido mane. 
Blogiausia, ka dkartu su .ja ma
ne apleido uždarbis, kurį ji 
man atnešdavo...”

Vakare sugrįžęs namo, po
etas Svirplys tą laišką rado su
mindžiotą, o toje vietoje buvo 
kitas, jam pažįstamos rankos 
rašytas:

“Netikėli! Nenaudėli! Aš 
kvaila mylėjau tave, o tu ma
nę apgaudinėji!.. Visuomet 
tvirtinai, kad tik mane viena 
myli, o iš tavo laiško savo drau
gui matau, kas tu per paukštis! 
Kai aš sugausiu tą tavo žvdel- 
ką Mažą, tai aš jai visas kud- 
ias išrausiu!

Gerai -tau, apgavike, kad ji 
pametė tave! Ir ji,net savo už
darbį tau atnešdavo! Ar tai ne 
niekšystė, kad vyras gyventų iš 
kokios tai palaidūnės uždar
bio ? Atsisveikinu su tavim am
žinai. Onytė”

AUSTRIJA—komunistų vil
tis ir lizdas, pavirtęs Į tvarkin
gą šalį ir tuos-lizdus išdraskęs.

AFRIKA — šalis, iš kurios 
ateina amerikoniškųjų moterų 
mados.

ANTANTA—vaisinga pader
mė. Tarp kitko ji pagimdė 
Tautų Sąjungą, pasižymėjusią 
tnomi, kad vist jos tvariniai 
amžinai pasileka raišais ir die
na iš dienos velka savo, gyvy
be.

‘ ATSISTATYDINTI—rezig
nuoti, arba “Lauk pro duris!,” 
reiškia tą patį ką — “Sanda
ra”

Ateity gal būt pradės gimti 
nauja žmonių rūšis be liežuvių, 
bet su telefonu burnoje1. Ma
nau, kad. dabar jau laikas pra
dėti išvystyti šią industriją pri
taikintą naujos rūšies žmo
nėms.

* * *
Žmogus, kuris kalba taip il

gai, kol jis pats ir visi jo drau
gai tam nepatiki — yra opti
mistas.

* * *

M.

ir jos Redaktorius Tulvs.

Moksl as tarp žmonių prasi
dėjo tada, kai dievą Įdavė Ado
mui obuolį ir pasakė: štai, iš-- 
mok valgyli obuolį o būsi toks 
gudrus kaip aš.

Paskui mokslas pradėjo pla
tintis ]M> visą pasaulį ir Lietu
voje'.

z^as\
^umauhiįtaiaf 

ir išrašomas 
auduiom visame Ji/ J J • jį 
pasauluie ael 

maihmmo muk* 
hųi.jau virš 63 

metu

Pageidąujama, kad kuopos 
pasistengtų išrinkti atstovus ir 
rūpestingai paruoštų naudingu 
įnešimų dėl naudos mūsų orga
nizacijos.

eagleikrand
CONDENSED MUA

4jER0Vess
DĖL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ « 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

* * *
Vokietijoje mokslas labiau

sia pakilo, kaizerį nuo1 sosto nu 
vertus. Kaip tik jis iš Vokie
tijos jiabėgo, tuojaus Antanta 
suvarė visus vokiškus moksli
ninkus a]>skaitliuoti, kiek Vo
kietija gali reparacijų užmokė
ti.

FILOSOFIJA
Jei žmogus neturi darbo nei 

pinigų, ta i r jaip patogiausia 
valgyti vieną "kartą Į tris die
nas. Tai labai sveika tuščiam 
kišenini ir yįetiniai valdžiai. 
Teisybė, pilvas protestuos;, bet 
iš tų protestų.jis gaus tik tiek, 
kiek gauna “Sandara” protes
tuodama, jog mažai skaitytojų 
turi.

Bet tokiai padėčiai esantį ga
li žmonijos sveikata sumenkė- 
ti. Tai kas čia tokio! Visi žmo
nės, kaip žinome, turės mirti. O 
jei taip, tai Jiaių būtinai svei
kiems veika.įlipti?

Kad musų^ikąjs^ likti gar
si u žmogumi,’ būįtmai reikia iš
galvoti naują madą sayo žnio- 
nai.

Ar tik ne neito dabar mado-

*

-s
mokslininkų 
f raneūziškas

*

<»

* *,
Vyriausiu ''tų 

prižiūrėtoju yra 
poliemonas.

*
Bangelis žmonių mano, kad 

jie gimė tik tam, kad kitiems 
žmonėms įsakymus dabinėti.

'■•.i u’.,.. *.u*u*-
Balsus juokas visuomet reiš

kia gerą juoką.
* * *

Statistika parodo, kad tarp 
savanorių, kurie didžiajame

STRAIPSNIS 156 '

Vaikštinėjimas
Nėra )>itskirt<> laiko, kada kiulikis tu

rėtų )>radėti vaikščioti. Tai priklauso 
nuo1 Jo abelno augimo, •> ypač sųnarių. 
Ąl)elnai kalbant, kūdikis turėtų pradė
ti eiti apie• metus laiko — la-t tteku- 
rie pradeda dar vėliau.

šiame dalyke svarbiausia yra atmin
ti, kad nereikia raginti kūdikį vartoti 
savo sąnarius jei tie nėra perstipnjs. 
Nerti jokios naudos Jei kūdikis pradės 
vaikščioti anksti. Ir ankstumas nero
do jo protiško išsivystymo. Nekurtos 
motinos verčia kūdikius anksti vaik
ščioti. nes joms smagu arba gali pa
sigirti kaimynėms. Bet tokis paprati
mas yra laimi neišmintingas ir gali 
pažeisti kūdikį.

» Gamta patL guji geriausia nuspręsti 
j kada, kūdikiui .reikia, vaikščioti, .Kadji, 

kūdikis pajunta užtektinai spėkos. Jis* 
pats bandys eiti, bet pirm to nereikia 
jo raginti. Jei po dvylikto mčnesio jis 
nei nemano bandyti, tai pasitark sn 
gydytoju. — /'

Tavo kūdikis gerai gyvuos ir nuola
tos augs stipryn ir vikryn, jei duosi 
gertmrdą priežiūrų, ir maistų. Vikri_liL 
stipri sveikata yra dalis daugelio tuks
iančių vaiki), kurie buvo išauklėri ant 
Engto Pieno, kaip dėkingos motinos liu
dija. šioms motinoms nėra 
maisto ir pasekmių kaip Eagle Piei 
Saugu sakyti, kad daugiau vai 
išauklėta ant Eagle Piei'io, negu 
visų kitų dirbtinų maistų krūvon sudė
tų.

Neeksperimenltiok su kudikn darinė- 
jatrt abejotiną maistą. Bonlen’s Eagle 
Pienas vrn sveikas kūdikių maistas, nes 
jame nieko kito nėra apart gryno pie 
n<> ir gryno cukraus. Nėra jokių al»e- 
jonių apie jo grynumą arba puikias pa
sekmes. t lydytojai rekomendavę Eagle 
Pieną lukštentiems ir lakstantiems kū
dikių, kurie buvo nedaaugę ir menki. 
Eagle Pienas yra lengvai suvirškomns 
ir patikėtinas kūdikių |>enėjinie.

Skaityk xitus .<<traips»i-uit kas savaitę 
ir iMsidvk ateičiai.

AMERIKA—tokia šalis, ku
rią labai painėgo Lietuvos pra- 
kalbininkai ir doelriu rinkėjai. 
’ ABĖCĖLĖ—tokia kalba, ku
rios nežino lietuviškų boKevi- 
kų-£edaktoriai.

'ANAS — vyro vardas, 
r save nieko nepasakan- 

Tęt kai prie to pridursirn: 
tai iš to išeita

nvivv MMMUL ^avaiHHlU, nuliu V11.V4Z#1CVJ<X1IIVJ

jo tininipos snknelėsy-k^uLjas-i^ kare bnvo SuvienytųValstijų
žvėrį ir noriu jums kaip ant 
delno savo paaiškinimus pa
tikti, lies gal bu-tz daug kas 
irgi panašiai mano kaip kad 
ir aš jaunystėje manydavau.

Sufleris tai yra toks žmo
gus, kuris pasako žodžius ar
tistams scenoje, kada jie vai
zdiną. Tok iuo žmogumi ir aš 
esti. Mano buveine — skylė 
prieš pat sceną, kurioje pri
valau sėdėti per visus aktus. 
^Senatvės sulaukus priseina 
sėdėti tokiose skylėse, apie 
kurias mano tėvas nei sap- 
riuoti nesapnavo! Tankiai 
lendu Į tas skyles — o sky
lių visokių esama : jei.pakliū
siu Į mažą, tai tik gyvas iš 
lendu, nes teisybę pasakius 
fe- mano kaulai, tai net ir už 
|p. Kiburio kaulus gerokai 
'didesni, — esu visas apskri
tus kaip statinė! Prisižiūriu 
Užtektinai tad? i savo krei
vas kojas, dideles rankas, 
Apskritą pilvą; ir viską taip 
|geTai matau, kad net nerei
kia padidinamojo stiklo, ku
prį labai tankiai ponios teat
ruose vartoja. Taip tai aš 
Btrodau. 
IvKada priseina sufleriuoti 
■tokią komediją, tai nuo jno- 
ko net dieglį įgaunu. Ar
usiai laukia žodžių, o aš juo
kiuos, kad net visa mano bū- 
Helė braška! Ir tik tada nii- 
Btaaminu, kai režisieris užpv* 
■ęs įspiria man kur nors ge- 
Vokai. 
R Visokiu .atsitikimu būna.* *
Kiūrėk, kariais, išeina į sce- 
■j girtuoklių būrys, na tada 
Ka laikykis Petrai! Spiau-| 
■K* Šnypščia net mano dū- . w
Kk i gerklę lenda! Tada jau narys J. G. Rogers. Jiedu yra artimi prieteliai, daftiai taria- 
K sugriebiu rankomis savo si apie svarbiuosius Suv. Valstijų Mausimus.

i ’ iXTol. Main 2483 \

GEORGE H. SHIELDSI
g ADVOKATAS | 
It 811-812 01d South Building | 
| 294 AVasbington Street

* Boston, Mass. |
Valandos: M. iki 5:3<> r. M. X
EAST BOSTON OFFICE | 
147 Maverick St. E. Boston | 

iTelcplione East Boston 14<K> x 
(flircHinio vieta X

37 Gorham Avė., Brookline |
Teleplione Ileg<‘st 65OS X

Lantanas f. kneižys| 
X kuris lanko Snffolk Teisiu mokyk-v 
X lą ir užsiima Kcal Estnte pnnlnvi-X 
Vnėjinm. hunu mano ofise kasdien X 
X nu<« 3 iki 5 valandos po pietų išsky-v 
X rus šventadienius. Lietuviai, kad irX 
X mažai sukalbantieji angliškai galiX 
S kreiptis įvairiais rtnkalais pas rmi-x 
v ne. A. E. Kneižio adresai yra toks; A 
&3OS E. Nintli St.. Tel. S. B. UKK;. X

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

-Z

“Vanagaitis.
kompozitorius, kuriam nepavy
ko išleisti bažnytinis almana
chas ir kurį “garsus literatas” 
Liūnas “ Draugo” skiltyse ėmė 
šaučvstės mokinti.

ADR TA TIKAS — jūra, ku
ria ramiai galima vežioti Ame
rikoje draudžiamuosius gėri 
mus. Atlantiko okeane ramiai 
juos pervežti negalima. ,

ALMANACHAS — žiūrėk 
Antanas.

A PG ARSTNTM AS—būna ta - 
da, kai moteriškė nešioja sijo
ną aukščiau kelių.

ASTRONOMAS—toks žmo
gus. kuris žiūri į dangų ir todėl 
eidamas tankiai nosį “pasibal- 
noja.“ Kita astronomų rūšis 
žiūri ne į dangti, bot į mūnšai- 
no butelio dugną.

A RG lT VENTA S— penk i pi r- 
šlai, suriesti į delną. Varto
jusi prie diskusi jų.

galvojo žhiones su trumpu pro- 
iu? * ■" * *

Jei teęhųika ir toliau vys- 
tysis^tokiu pašėlusiu tempu, 
kaip adbar, tai neužilgo žmo
nėms ir kalbėti nebereikės, nes 
už juos telefonai atkalbės. Pa
vyzdžiui Nexy Yorke telefonas 
daugiau kalba, negu žmonės.

armijoje, viengungių buvo de
šimtį kartų daugiau negu vedu
siųjų. Tai išaiškinama tuo. 
kad viengungiai dar nežino kas 
tai yra karas.

* * *
Jei tamsta pasakysi žmogui, 

kad ant dangaus yra 375,265,- 
321 žvaigždžių tai jis patjkės, 
bet jei jis pamato parašą:
-- — - —

Sa8*’8SS«3£XXXK86»»36XWaaC«SXX368B6XX<G«£,S3^^

čia parodomas senatorius David 8. Barry ir atstovi? buto

£XTRA! EXTRA!

Nauja lietuviška
Aptieka

Soeei&list&i Receptų Išpildyme
Dėl Susipažinimo Su Kostumeriais Parduodame 

Viską Žemiausiomis Kainomis

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

Pon mu» galima gavi i ir Sereron mittv, nes 
me» eaame agentai Severo* Komponiio*.

Užsakymus siunčiam į visas dalis svieto. Pinigus siųs
kit su nusakymais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašu*

KASPARAVIČIUS (CASPER'

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. G. GRILEVIOIUS (GREENE), PH. G.

Savininkai

So. Boston, Mass.617 E. Breadway
f Po Importai TeatruJ.

t-----------L-------------------------------------------------------- i--------
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BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BU PASĖLI 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. Zotm,

539 E. Seventh St, So. Boston, Man 
Vlce-Ptrmininkas — J. Petrauskas,

250 Gold St, So. Boston, Mauta. 
Prot. JlaSttnlnkas — J. Glineckia,

5 Tbomas Pk., Sontft Boston, Maso. 
Fin. Raštininkas — M. Belkls,

40 Marine Road, So. Boston, Mara 
Rasieritu •— A. Naudžiūnas,

885 E. Broadvay, So. Boston, Kasa 
Tvarkdarys — J- Zuikis,

7 Wlnfleld St, 80. Boston, Maso. 
Draugija laiko susirinkimus kas tra

O* - - -
vai
E.

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirm Inlnkč — Teki? Ažmenskienė.

9S <« Street. So. Boston, Mass. 
Tel. Šou t h Boston 4474-M. 

Vlce-Pirm. — Zofija KėAtenė,
59 <Jaros St.. So. Boston, Ma« 

Prot. RnAtinlnkr — tina Slanrlen*.
443 JI Tth St.. So. Boston. Mana. 
Teflphone Sotu h Boston 3422-R.

Fin, Raštininkė — Bnonislnva Ciunlen?, 
29 Gould St.. W. Rorbnry, 

Iždininkė — Ona Staniuliutė.
105 XV. «tli St.. So. Boston. Mm 

Tvarkdar? — Ona .Vizgirdienė,
1512 Columbl* Rd„ So. Boston. Mana. 

Vien K dr-Jos reikalais kreipki t ės J pro
tokolu raitininke (atiku ar telefono. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
autrę titarulokę kiekvieną nėnra] 
T:SO vakare. pobetayttiKj amadnėj, 
FiOh St., So. Boetoa, Masa^ >

D. L. K. KEISTUČIU DRUJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASa 
PIRMININKAS - V. ZalfectM,

514 E. Broadvay, So. Boston, Ma* 
VISE-PIRM. — Povilas Raka,

95 C Street. So. Boston, Maas.
ROT. RAST. — Antanas Marajnnai
450 E. Seventh St, So. Boston. Mass 

FIN. RAST. — 3hazapas VlnkšvlSno.
906 E. Broadvvay, So. Boston, Maso 

KASIERIUS — Andr. Zall&tas,
811 E. Fifth St, So. Boston, Mm» 

NAREALKA—Kazimieras Mlkallfonis,
906 E. Broadvvay, So. Boston, Masa
D. L. K. Keistučio Draugija laiko 

vo mėnesinius susirtnklmus kas ptnaf 
nedčldlenj kiekvieno menesio, po nnm. 
694 Washington St, Boston. Mass. 
150 vaL po pietų. Ateidami ant anai- 
Artimo aisivMktte ra savim dangiM 
nauju nariu pris bubu draufijos 
raiytL

i

■

1.
9

R.
4.
1
&

T.
&
9.
10.

RamatlAko giltino 
Nerrllko Kalvos atamano 
Neuralgijos skausmo 
MUtangio traukimo 
Kletsprando
Skausmo Šonų, krūtinis ir

Apatdegtntme ir žaizdų 
Apsaugojimas nuo uodę 
Skaudančių nuskUta 
Apsaugojimo nuo užnuodiji* 
mo dėl silpnų atsitikimų F 
dtteklmę Ir t t.

Prekė 36c., 66c. ir H A5
Dėl patarimo arba knygutes ra* 
lyki t |

ALBRRT G. GR0RUW>KX 
AOOOANT

DepA 30, MyamrtK F*.

GEBĄS DĖL
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NAUJAS SMAGUMAS DĖL 
NUVARGUSIŲ, PERSIDIR- 
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Mikalina Sakaliutė (im> vyru Tau
kus). paieškai! pusseserės Emilijos Mis- 
liniutės, ik» vyru žerženauskas. Turiu 
labai svarbų reikalų iš Lietuvos. Mel
džiu atsiliepti greitai arba kas kitas 
■praneškite. Busiu .dėkinga. K. TAN
KUS, W Nickels St., Nevvark, N. J.

$10.00
.Tci pfrksiio 

naujų 
t’ablnet 

Guzo l’eėlų 
.Uėa<«! ,.

Ailąjį^ykpe šiandien musų guzo jiečių ■krau
liu). Galima susl-

č . 1 4

Klvinukas

NAUJAS GAZINIS PEČIUS
V IK IMĄ įruli j.:tv<»isli i Mn:m'Uin;i.
Ir ^rritrsnvs >;• lc:im .•mk's juisek-
lllvs su luėl.įli ii.r/'liill jH-rlu. <l;ih;ir •>■<•111111 

'iiiu'-ii >kyri:iux kmuiuvėj urti •.:uu.<i<>*)>:iuh\ 
Apžiūrėk juos <lab;tr.
Duodam nuolaidą už senus pečius 
|5 00 $7 50

>Tei pirkaite
“'jTnnlij
Jt-ri ’vspnj

ši« l’iisiulynms Tik Mšj

Tėvynes Sargas
1, ! •. 4 .

1. •’*

sulig kurio

galinią rasti geresni laikraštį už “Te^j. -
^argąUL nes tokio gero laikraščio, kaip

nėra. Skaityti jį gali ir ‘
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JKasinetj -karp -tik šąltas-laįku į, miegant tinkamai 

tąi įvairids !i-|^¥ėpąsrimo kitų žmonių ka- 

T. 5.

zmoųes uždą-

bronehi4; 
užde-;

Beti 
^UŽdArytari.langąįį, nįėr 

bą,j^esi@liaci jos, tar 
vidaus oras pasidaro sunkus 
ir netmĮĮų^fttr-4iv|pavįmui. 
Be dabąrijrųais šBdy- 
fnų *' būdais*' ? aras pasidaro 
sausas, ir šis sališas oras afi- 

drėgnumą iš’ nosies, ger|? 
lėk- ir kvėpąvimo Sriubelių. 
Šios dalys i sušiefzjMa tarp 
kąd neęaį^iąt^Įaifytįįnuo h- 
gOŠ^ periu kurie gali Burnon

Ąparfegyyepįįiąą troškiuo- 
seji^ambai'iuoką yra tas*» 
kad kųcMpėhšaltd, taiirrisįiaF 
bi$ji lihlkę ~ e
satės, teatrus;Ųvgafvekarius. į 
Taip pagauname ligas n(f<> 
W r- ' 1
j i& įkošti ar č^tfit 
mūs.

‘‘Gerai reikia iškepti ar iš- 
yjįjti kiąu|igną”-sakp Suv, V^l- 
stybipL Zepidįrh^stes Deęart'a- 
inęntąV Jeigu šeįimnbikės tą 
aedary’S' tai valgaiitieji’gaii ap
sirgti baisia fi'gh.' Vadinama ‘tri- 
ehinosis” (kirminėlė). Ta liga' 
y>ą skaudi ir pražūtinga, ir 
prasideda nuo mažo gyvūno, 
kuris randasj-.kūudį<noj. Tas 
gyvūnasrtoks mažas, jog tik 
matytas per iiiiKroskbpą,' ir 
kartais ^nematomas "atsargiau-

• E * * « - • • I . . A, • _

> ir užtrauks

žmonių, v^ač kuoniėl 
ik tiesiog į 

•-» ? V. 7".„’ »
• < >. •.

Kad*rW;cilgus Jsių ^žiemos 
ligų, tąį reikia*stengtis lai
kytis vąsąrosj paJ)taj&iUĮ -Pir- 
įniąušĮai' klųnbbįiai turį būt i 
reg^iarįak ?ia' šįst ‘ ' ai 
vė * 
da&UoįiMi 

^ad įiŽdtt 
atdaras po f
kad išleidus negėrąyjd-ą, pri
sidės daū@$$gięį palaikymo 
tyn^tM^barai^e, . Jųi 
kanibarfajt ftijp . $Q^iJf*kyti, 
kad taip padarjus susidaro

Imi, Vienas
’ iu^išę^paaos, 

ir kitas 
i iš viršaus.

abartinių namų 'didžiau
sią kaltė tai ta, kad nėra bū
do, palaikyti oro drėgnumų, 
kūomefnamai šildomu-

gyvūnas- toks mažas, jog t ii 

kar|ą
i siu | mik rosk opi šk u ’ pei^.i ū re j L 
rnu.T Kiąulės, tij gyvūn^ už 
krėslas, ūetuj.1 jokių .ypatingų 
žeųl||ų,|r kiauliena, kuri trįchi- 
ųa u^^ušstą, pąųaši į .getą kia^-

I N‘ 5 •; Geids naudingas mėsos per- 
Žiūįviiino būd*s. : 
žmotae^be pavojaus galėtų vdj- 
gytf nėti nkaimūar negerai y ir
tą kiaulieną dar nerastas. Bet 
yra lik vienas geras būdas nu- 
kre.iptftą ligą. Virimas sųųai- 
kiifa ‘gyvūnus. Todėl tfk. gerai 
■švirta kiauliena netfrfės trieni- 
nų.

Gerai, jog Suv. Valstybėse, 
žmonės nemėgsta žalią arba 
Lengvai iškeptą mėsą ir tik 
tiems pavojinga, kurie kilę iš 
tų šalių, kur valgo kiaulieną ža
lią. < Trichina labiausią pasires 
do žiemą, su šventėmis, nes ta
da žmonės valgo daug visokiij 
rūkytų ir džiovintų dešrų iš 
kiaulienos pagamint, ir dauge
lis nekeptas: valgo. Tęs dešros, 
jeigu padarytos- iš kiaulių, ku
rio trichina užkrėstos, išpla- 
tins tą ligą,- Kartais beveik vi- 
soiTseimynos uzKrestos ir. iki 
šimto Jmonių apsirgo nuo vie-

, io sausio Š.' m? Holy Rošity 
s^tajnėje tapo surengta rūpes- 
ųĮt daybščių;m.pterėiių 
montienės, Šaįkį^ies, Gražėnie- 
iiės, Vyšniauskienės, Zakaraus
kienės ir kitų parapijos vaka
rienė.' Petras Buja, garbingas 
Niagara Falls lietuvys iš savo 
grosemės paukaVo daug daly
ki! vakarienei reikalingų, o pp_ 
Valogienė, Apanavičienė, Ur- 
ibonivnė, Jančiuliutė padovano
jo po skanų “keiksą.” Aleksa 
ir Rudžiai atsiuntė “soft drink- 
są. ” Taip prisiruošę prie va
karienės visokios rūšies valgių 
buvo užtektinai delei mielų sve
telių. . , .

I mūsų vakarienę atsilankė 
kunigai'įžymių airių įiaiapijų: 
Niagaros Dekanas Kun. lioelie 
su savo asistentu k u 
mūsų prūdelis bei ;> 
įnynas kun. llarin.; 
klebonas pasakė p-.-,.1 
kiaus choras v-Liov 
vargonininko E. 1. 
žiomis dainelėmis į

iii
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PHILADEL
Gimtuvięj

Diena 2ą-to sa' 
vių diena ; gS**, , 
vaulakio, klebono šv. Kazimie- 
ro parapijos. Ir todeki, kad jį 
daugelis tą dieną pagerbs savo 
inkėjiiųu, tai ir aš jam gerbia
mam kunigui Kaulakiuį išdrįs
tu sušukti : “Ad multos ąrinos!..
Igiausių mėtų!.. Geriausių pa

sisekimu!..
Gerb. kūn. Kaulakis gimė ! ■ • • j .

,1868-se metuose.

(o'ivm ir 
:.-i- kai- 
. ri. ūsų ■ 
L--’., pus
iu Įaijias 

^ib
iu k-mino 

susirinkusius. Panelės Radžiu- 
tės labai gražiai atliko vie
na ant smuikos, o antra ant pia
no “Hunioresca” Dvorako. Už 
tai turėjo antrą, žygį pasirody
ti ant scenos ir paantrinti sa- 
yo skambinimą. Paskiaus kal
bėjo gerbiamieji svečiai ir mū
sų parapijonai. A. Urbonas la
bai linksmai ir turiningai pra
kalbėjo apie mūsų kolonijoje 
darbą tautybės ir bažnyčios go-i 
įįovei. Jausmingai prakalbėjo 
p-lė Paulina Jančiuliutė, nuro
dydama reikalą, pasišventiibo 
visuomenės; darbe., Vakaro ve 
dėjaš' J. iZuklyss sumaniai visas 
prakalbas suderino,' taip kad 
dalyviai- tokiąnepaprastai- gra- 

. ,7. v- 4 Jžią tvarką pagyrė vakarui pa
nos kiaules,' kur dęsros padary- sibaį<rus
tos nuo kiaulienos. Kaikurie mūšų dar neatsi-

Apsisąugoti nuo trichinos, kratę “poniškos” (lenkiškos) 
nevalgyk gerai neišvirtą kiau- dvasios ir nors niekuo neprisi- 
lieną arba kitą valgį, kuris iš

* - •
BRIGHTOtf, MASS.

L. D. K. S. 22’kp. mėnesinis 
susirinkimas bus vasario 5., 
1926, 7:30 vai. vakare’ Lietuvių 
Svetainėj; 26’Lineoln St. Ka
dangi bus po LDKS. N: A. ap
skričio suvažiavimo, tai išgirsit Į Tai|)
atstovu prenešinųns.

‘1’’ ,; J Valdyba
‘ : -u i .,
• /• - __ :

C. BR00KLYN, N. Y.
LDKS. 10 kp. įvyks metinis 

susirinkimas sausio 24 w., 207 
York St., Šv. -Jurgio bažnytinėj 
svetainėj tuoj po £dmos. Kvie
čiam visus narius atsiląnkyti.

Valdyba

... ^ys*”.________ _______
itališkų dainų, Sąyo maloniu 
balsu žavėte žavėjo publiką.

Taipgi puikiai dainavo ir 
mūsų vietiniai artistai*. Labai 
daijiąi dainavo Aį. Bradūnienė 
ir,A. Verba. ^Puikiai .sudaina
vo A. VeAckevičiutė, Al. Sake- 
vičiutė, J. Gvazdaitis, T/Paš
kevičius. Buvo ir daugiau dai
navimų ir choro pasirodymų.

Pasibaigė vakaro programas 
su Tautos Himnu. Žmoneliai 
linksmi skirstės, žodžiu sa
kant, buvo puikus koncertą* : 
Garbė tėveliams .kurių sūnūs ir 
dukreles priklauso prie viršmi- 
joėto choro.- Net k Artistas. Jua- 
tas Kudirka gėrėjosi šauniu J ' 
Neuarko jaunimu. įl '

Taipgi nemažiau linksma 
žziūrint fr į J .. Vyčius. Jų gra- . 
žus jaunimo būrys ir jau vik-., 
riai žaidžia basket hole irdau- y 

į ginu jiems tinkamų žaidimų. '• 
. »gi girdėjau, kad riiošin ■ 

puiku šeimynišką vakarėli, nes 
jau keli metai kaip tokio gra-j^-i 
šaus iletuviško vakaro* neva- 41 
rengė. Įvyks 31 šio mėnesio.

Sakau, žiūrint į Nevarko ka- 
talikišką jaunimą, tai išrodo. g| 
kad sparčiai žengia pirmyn. 
V^iio !

, Jei pežinai,’ skubėk jį užsisakyti ir įsiti
kinsi, kad gražesnio ir įdomesnio savaitinio laik
raščio Lietuvoje, kaip “Tėvynes Sargas,” nėra!

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

“Tėvynes SargaB” gina vyriausius lietuvių ka
talikų darbo žmonių idealūs ir visa taj,.k£^ miela jų 
širdžiai, kas artimair brangu jų dvąsiąi. ...

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

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

“Tėvynės Sargas” yra geriausias savo skaity
tojų draugas ir patarėjas, atsakydamas į įvairius pa
klausimus, duodaiūaš prašomų patarimų, supažin
dindamas su žydų sukčiavimais, nurodydamas įvai- 
riit produktų bei prekių kainas, pranešdamas ąpie 
kurių nors dalykų pabrangimą ar atpigimą Įr t. t.

“Tėvynės Sargas” talpina daug straipsnių, ku 
riuose supažindina skaitytojus su žymiausiais Lietu 
vos ir pasaūiM>«gyveninio atsitikimas).

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

‘‘Tėvynės Sargas” tam tikrais laikotarpiais duo
da pasaulio politikos apžvalgas, kuriose žmogus gau
na pilniu 
darbų, karų

( c

Sll tu* 
tv<ia;; 
hikia

met būdavo vartojami angli
niai bū-
davo galima laikyti -verdant Į 
puodą vandens-ant pečiaus. 
Drėgnumas ore reikalingas, 
jei frendrifiie .turėti išdžiūvu
siu išerzintų gerklių. Rei
kia." atminti, kad drėgnas 
oras turėdamas 68 laipsnius 
yra daugį šiltesnis negu.-sąu- 
sasortur turėdamas 72 laips
nius/ taigi palaikant orą 
drėgną, ne tik palaikome 
sveikatą, bet sumažiname 
anglių Pilas, Galima pirkti 
Įvairių dalykų, kuriuos deda 
arft pečiaus tam tikslui, .bet/ 
geriausia būdas tai bile puo
das .pripildytas vandeniu ir 
uždėtas ant šiltų pečių kam- 
baripiiše. "

Svarbu kasdieną pavaik
ščioti šdltamė-ore. -Trinant 
krūtinę ir gerklę šaltu van
deniu kas rytnieti ir vakarą 
pagelbės daugumai jpripias- 
ti prie staigiu oro atmainų. 
Geriausią ^pripratinti save 
prie šaltų/tnApdyniii, po ku
rių reikią gerai nusitrinti ir 
iš$inąhkštinti. r

Aptart burifno geroje firi- 

kainų gyvčnfrtin patingiu, 
dar mes turime vengt f- "žmo
ni

Kiauliena, tik tinkamas val
gis gerai išvirta, ir tik taip be-, 
Veik visi amerikiečiai mėgsta. 
Reikia atsiminti, jog karštis la
bai palengva pereina per mėsą, 
todėl dideli šmotai atrodo, jog 
gerai iškepti, tai tik paviršis iš
keptas ir vidurys gal visai ne
iškeptas.

Kad nors paprastas kepimą 
pakelia mėsos šilimos laipsnį 
dauginus negu Žemdirbystės 
Departamento ištyrinėjimai ro
do, jog išnaikins trichina, (14(1 
laipsniai F) gali būti, .jog tos' 
■šilimos laipsnis nepasiekia mč- •. 
sdh.vidario. "Ld ’ _ ”d’.. . 
S(# visą'šinotągerai.iškepti.

/

deda prie tvarkos tariaus savo 
penkiuš grasius-visuf “deda, 
nors tas visai nereikalinga. 
Kaikuriems kurie mėgsta vi
suomet Į pirmas vietas lysti, ne
patiko mūsų klebono labai gra
žus sumanymas, kurs visus pa
rapijomis lygiai stato, bet ne
skirsto į gerus ir blogus, -^bū
tent vietos buvo paskirstytos 
sulig pirktų tikietų prie Įėjimo, 
—koks kam nfimeris pateko, to- 

s kion vieton ir sėskis prie stalo.

WORCESTER,MASS.
Sausio 13 d.y Aušrelės kam

bariuose, įvyko* didelis suririn- 
kimaš 18 lietuvių’ AVoreesterio 
didžiųjų- katalikiškų ir tautiš
kų draugijų- ■ :Wofrce&£riečįai 
parodė savo šūsirūp&mną Vil
niaus klūūsiiiftty^kimš Višiėūis 
brangufe ir svūribife; metė šaliii 
partijų nusistatynūis ir išvien 
svarstė kaip geriausia atlikti šį 
svarbų reikalą.' ’

Nutarta bendrai surengti 
prakalbas Vilniaus atvadavimo

ALBUMAS .
Retoj lietuvių šeimynoj ne

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj (terasi : 
Lietuvos Albumą, kuriame yra į 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at-! 
vaizdai ir JR 
mūi. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

usią^vuiz.iią pasaulio valstybių gyvenimo, 
rūpesčiųlrir t.-1.

” kas dvi savaiti supažindina 
šo k:ii U!ii>n laikraščiai. Taigi, skai- 
V: Sargą,” tuo pačiu skaitysi ir kitus

Cargas” ypač' rūpinasi duoti savo 
skajlyt:.d.-.i.ii. gražiu. Įdomių, o kartais ir juokingų, 
pasiskaitymų, talpindamas aj^akymėlius, apysakai
tes, įvairius pasakojimus, feljetonus ir kt.

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

“Tėvynės Sargas” ypač rūpestingai sudaro Lie
tuvos ir užsienių žinių skyrius. Čia telpa visos svar
besnės ir įdomesnės žinios, kurios Įvyksta per" Sd”’*’ 
vaite, ' '

“Tėvynės Sargas” ypač rūpestingai sudaro Lie 
tuvos ir užsienių žinių skyrius. Čia telpa visos svar- ’ 
beshės it įdomesnės žinios, kurios įvyksta per sa- • 
vaite.

“Tėvynės Sargas” iš visų mūsų l^iktašeių tdlpi-
• na daugiausia korespondencijų iržiniųdš visų Lietu

vos kafnpų. šiuo atžvitghį jis ^^'ĮiąjKįs. ? i u ' u 
savo skaitytojus/1 
ir vpac kreipia ’/ 
os mūsų brolių •?:

Aš girdejati, kad -tūla “poni 
nenorėjo net prie stalo eiti, - 
kodėl jai ypatingai garbingos 

t vietos neskirta šioje vakarienė
je. Tas mano manymu, yra rį- 
jerai ir nemandagiai, — ateti i 
vakarienę ir norėti paskjffifl: 
kitiems savo tvarką užniešn;

F. L. I. S. atėjės !aikvki< esamos tvarkos.

'‘Tėvynės S^gas”
su Klaipėdos krašto lietuvių dar 
savo akį i lenkų okupuotosios Liet 
vargus. •

“Tėvynes Sargas” pastebi ir AngŲjos bei Ame- p 
rikos lietuvių išeivių rūpesčius, darbus juos išdės- 
-to savo skaitytojams. - i

“ Tėvynės Sargas” ypatingo dėmesio .kreipia i 
kiekvienos visuomenės, tautos ir valstybės pagrindą j , 
—šeimyną. Tam reikalui “Tėvynės Sargas”Xeidžianeštos rezoliucijos prieš lenkus 

ir bus renkamos aukos sušelpti 
pačius vilniečius—inoksleivius, 
našlaičius, ir kurie būna išva
ryti iš namų arba kankinami 
kalėjime, Kalbės kun. K. Va- 
sys, kun. Julius Čaplikas, kun. 
J. Daugis, J.' V. Liutkus iš 
Bt-ooklyifoj'Adv. Antanas Mile
ris it Dr.*PuSktini^it?L' Šv. Ka
zimiero parapijos, choras P°- va
dovyste varg. ,J]SbzQ Žemąicio, 
Aušros Vartų parapijos choras 
po vadovyste varg. Rapolo Juš
kos Ir Aušreles. choras jš piki y s 
pfogi-dmo'i^uiilįanšj^-flm į.

Iš įvairių Worcesetrio dr-jų1 
atstovų išrinktas augščiausias 
koiniĮetas./9urengti apvaikščio- 
jimą. „IvĮpn^sijon Įeina: pinu. 
Antanas Dailyda, vice-pirm. J. 
Reinikis, rašt. Juzė. Leonaitė, 
ižd. kun. K.-Vasys, iždo.globė
jai: Antanas Kriaučelis ir Juo
zas Glavickąs;.spaudas komisi
ja — Julė Grigaičiutė ir Jonas 
Dirvelis.

Kviečiame visus atsilankyti 
į šitas milžiniškas patriotiškas 
prakalbas kurtos bus sausio 24- 
tą dieną A» •'G; JL .svetainėje. 
Trumliull St., 7»4ą vai. vakare. 
Be Įžangos. WorcesterieČiai 
visi išvien parodykime kad tu
ri the tvirtą taūtišką suriprati- • « ' > • • • mą ir

—šeimyną. Tam reikalui “Tėvynės Sargas”deidžia 
mėnesinį nemokaąn4 J>nedą “Šeimyną,” kuriam^ rū
pinasi įvairiausiais būdais šeimynas gerinti, stiprin
ti, tobulinti. , ’

“Tėvynės Sargas” yra naudingas ir įdomus 
auklėtojams, mokytojams ir jaunuomenei. Jai, tai 
Lietuvos ateičiai, “Tėv. Sargas” leidžia mėnesinį ne
mokamą priedą “Jaunimą,” kuriame moko juos tin
kamai pasiruošti gygveniinui, būtent, susilaukti iš 
jos tinkamų įpėdinių, pavaduotojų ir naudingų visais 
atžvilgiais darbininkų, kurie nepakeistų Amžinojo 
Dievo ant socialistiškojo ir žydiškojo Markso ar ; ’ 
Trockio, dorovės—ant įialeistuvystčs. iškovotos ge
resniųjų sūnų krauju nepriklausomybės—ant žvan
gančių svetimųjų .verguvės pančių ir t. t. ;

“Tėvynės Sargas” leidžia dar ir trečią nemo* -!'^i 
karną priedą “Naujakurį,” skiriamą ne tik buvu
siems dvarų hėdžiams—bernams, kumečiams ir šiaip 
bi'žemiams. daba ;■ ja’’ virtusioms savarankiškais ma- 
žažemiai;--, b. t i r\įsiems mūsų ūkininkams.

“Tėvynės Sargas,” Ik? trijų nemokamų įirietlų, 
dar dauba valdžios žinių, įsakymų, talpina įdomių, 
■^sus patraukiančių, įvairenybių, juokų, šeiminin
kėms paturimų ir kitokiu Įvairiausių margumynų bei 
smulkmenų.

“Tėvynės Sargas” talpina įvairių organizacijų 
žinotinus piauaŠimus, pnaieša skaitytojams apie išė
jusiu' naujp raštu -, žodžių, visuomėt ir visur sten
giasi tmii ająbims, prieidamas. Įdomus, naudingas ir 
draugii-kari \ iriems savo skaitytojams. *

• 'fa d rj1A A o .

BUSIU, NERVU0TŲ 
ŽMONIŲ

Nuga-Tone Atlieka Darbą ir 
Atlieka Jį Greitai

Nuga-Tone Migrąžiiui sr.vvuinų. veik- ! 
įuiii’i ir nujiegų iiusidėvėjusienis jų per- Į 
vsinis ir muskulams. Bu<l;ixoj;i r:iu<l<> 
nųjj kraujų, stiprius, puslovius nervus I 
jr stebėtinai į>a<li<liua jų ištvermę. Su
teikia ;::iivinanij miegų, rbrų apetitų, 
puikų žleliėio.iimų. tinkamų vidurių vei
kimų. daugiau eiiiuziuzam ir anmieij.i-. 
Jei Jus ;:.'sjjaučiai kaip >-cikiatji lai 
pats dėl sa\<> labo .urit išimmlvl .ii. Jus 
uegalit prarasti. Jums nieko 'irkaimtos-, 
jei nepagel!<ių. lis y m maloim- imti 
Ir Jus tuo.iaus prudė-ii jausti-? geriau. 
Jei Jūsų :ry<l.\ tojus dar uėr-> i-.Zraš\>s j<> 
ytėl Jūsų, lai nueiki: j>.-is Jūsų aptieko- Į 
"rių ir nusipirkti lamkufę Nug;:-T<Hie. i 
&epriimki' ikaito. imkit ji Įier kėlėt t ' 
dienų ir Jei Jus iiesjjausii geriau, '••- i 
Utnalysit geriau, ••iiuiešk likusių pakin
ko <lul.i pas tiphekorių ir iis mgrąZiii- ' 
Jums Jūsų pinigus. Iš«li;-i<ėHii Nuga-j 
Tone įsako \i->-tns : ptiekoriams girai;- 
tllvti Jį ar sugrąžinti fesų piliigu.jJei 
.TųsTlUtinnėt i:enžg;Ulė<|:n!ns. Ib'kimien- 
<ti:ojamas. :n>ra'ii<<iįttm.-is Ir j>a’ilu<><’::- ' 
ftjns įier .i-u* . ptlekerius.

-L

•■ Y • t*

•«

tartinai nu-
nū| padėty i r palaikymo thi- 
kapni gHėijfrtm, pttttMių,

✓ r

> privalo

.**.

. Viena reikahn 
ik žm

ir pi gupio atžvilgiu ri- 
jis kainuoją tik< 15 litų, 
lt, atskiras numeną M 

ei čia dar pasakysima, kw| 
,.iu nemažas ir kag 

■skaitytojui duoda veĮraį > 
dirio Šiais laikais joks ne* 

t, gražų, įdomų ir na> 
tauri, tai tada visi ari’ 
’> ifeiražyti gali ir bri- 

likas. 1* *T 
tai “Tėvvnės Sargo” adresas. . ^>.2.fc-4L w .•

'tams:
■Mi.

kuriu turi, kbsųjhūi slo- 
, -ir kitas tam panašias Ii 
. Paprastos stojos yrą už- 
jiąiŲia.liga ir aaižtiai 
tokių ltgų, kaip plaučių 

na-
<P-

už4egimtu>. Daug sj<ųm p; 
gauntųnę, kuomet prišilaiRi 
me netikusio papročio liežu* 
viu ^apinĮ įurštus. - į - .

Trumpai kkibbirt būsi svči- 
kaą žiėhuSM laitai, jei kvėpuo
si ’-srrttienos,

« b .k
svarbų darbą-? iro m*-

’ . K. . 7 ’ ’

Yourltantt
49 TrenMjht St.

3«iWa r

HE J
*

ii,-- »- • ’ • 10 sausio į 
koncertą^ * 
gerb. J. kudirka, padedamas 
šv. Čekijos choro, Žmonių pri- 

' ’ ’ Štai
pMiredo di- 

Tai buvo

ri rijiko gan t 
pakilus u 
MbūnaJiuB 
vietinis šv. 
damas'gerb.
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“ Radiantf i re”
Pasirinkti galėsi iš 20 visokių 

modeliu ir šaižų

THELIVE WIRE 
su Johnny Hines > .

WIN,L(KE0R
su Leo Maloney

su Blanche Sweet

STAGESTRUCK
su Gloria Swanson

Kiekvienas vyras ai- moteris gyvenąs Massa-

BOSTON C0NS0L1DATED GAS CO.
Nusipirkę jtfs stcTffsitė-)t kaip jus galėjot be Radiantfire'o apseit

Pirm., Antrad. ir Trečiad.

Sausio 25,26 ir 27

THE NEW C9MAND-
MENT

ipąskęlbū j 
apėmja pa- 

Ąngliją

a

“įBirbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi- 
nrnthruuL , ■ * • ><

< 1.4 

^atep^sĮųtįi-

^ąųjv^i-'

i

TeUŠo; Boftoa.0828 
IdLM-'UVIB DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVKĮUBV_ . 

436 Broadvsyt Soott Būtos 
O fito valandos z 

. noo Q Iki 12:00 ryte Ir nw» 140 
Iki 5 ir noo 6 :00 iki 8 vaL vakare. 
Ofisar oždarytaa eubatoe vakarais : 
ir nedfildienluis, taip-gt.geredomls 
niio 12 dieną iiždarytas. |

•.. ■ ■ . y ■ ■ -------

____________
SOUTH BOSTON (Broadway)

Sek., Saus. 24, NEW LIFES FOR OLD, su Betty Compsoų

Ketv., Penkt. ir šeštadieny < 
c ■« • f ■ ■ ' ' • '

Sausio 28,29 ir 30 ' -4

• . 5 \ '
; /5 
k . » -ar k

J

• 1

DAKTARAS Ji U W
(SEYMOUR) | 

LIETUVIS GYDYTO JAS
IR CHIRURGAS •-

Gydo aštrias ir kronlSkas nžftlset^; 
jusias ligas vyrą, motery ir jpUkV' 
pagal vėliausius metodus, "kaip tai :♦ 
uitra-violetiniais spinduliais. kwartl* 
žiburiu, thermo tberepa. ir kitais 
elektro medikallškais budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, ir spiaa- 
dulus savo labo rato rijoje. Nutrau
kiu X-Ray pa veikslus. K Tęipgl. ao* ‘ 
teikiu patarimus taiškala. ’ '

' Ofito valandom 
nuo 9 ryte iki 9 vakare c

381 WEST BR0ADWAY 
8oath Boston, Msu.

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

f"........———*........... .....
t,1. ■! 1 ■ 1 =BR—snadkmra
i Rezidencijos Telephona*: 0779-R. K. 
Ofizo Telefonas So. Boston 077B-\V

S. BARDSEVIČIDS
UrtuvlikM pratarta, balaamofo. 

1>a» Real Stato ir Pu>Ue Notata, 
258 W. BroadWay / 

South Boston. Mom.
Itatdeorija TODorSerttt Arenm 

DoretaBter, Maaa.

j£S£X368£X««3CXSX3eC3^^ 
j TEL. Sa Boston 0506—W.

I LIETUVYS DANTISTAS | 

į A. L. KAPOČIUS ! 
j 251 Broadway, So. Boston | 

J: (“Keleivio” name)'
J Ofiso Valandos: nuo 9 Iki 12. omu ! 
Sl^Ofkl 6 ir nuo 6*30 ik! 9 vakara-J 
gSeredomls nuo 9 iki 12 vaL dtaa- J 
SSubatomis noo 9 iki 6 vak. Nedi ! 
į įlomis nuo » 1*112 (pagal sutarti? I

siuikčltin lt Lietuvon. A. -BA6IB*:

1 1

tuvių draugijų Šv.. Pet- 
ir-ja fiuo senoko laiko bu- 

š VTūišvamaniu Įta- 
Nb>š 'iš vardo aiškiavtna- 

K,‘Vadfai grįmai kaJtali? 
ldisva- 

bandydami užkariaut 
llkasi>rganižacijasj 
padaryti il&J^etro 

ingijai. Ir Veitn-į laiką 
| to iaišvamdiiiit^ikišiT , „šiiną 

joj ėjo didžfaimi' erge- 
Kaip visur taip ir toje 
’joj padoriems žmo- 

jįgriso laisvamanių aky- 
£kas elgesys ir . ėmė nuo 

tytis. kaip n»o ehole- 
?odel jii marke puolė 
su lenkų marke. Da- 

ff.katąlikams sujudus lais- 
zanĄmai, kaip dpuokai su- 

lindo į palėpius. . Maikis su 
vo gizeliais iš savo raudon- 

tįyąrioi nosies viešumon ne- 
’ “ :ą iškišti it koks čerepo-

sakytoji šv. Petro 
ija susitvarkė ir Šiemet 

j#ripko SC‘rą valdybą. Jos 
' u yra gerai žino- 

tęikejas J. Jaroša. Pe- 
l&tą nedėldieiii toii draugi- 
lU nubalsavo 'perkelti savo 
gnąirinkimus iš laisvamanių 

■žinės” i lietuvių pavapi? 
jos salę, 492 E. Seventli St.

R e. p.

SUEIKITE VISI
LDKS. 1 -mosios kuopos 

-susirinkimas šaukiamas pa- 
aedeiyje sausio 2b d. parapi- 

jjosjsaiėj ant Septintos gt.
30 vai. vak. Visi nariai 
iyąlo. atsilankyti. Nau j a 

"rt>a~ttžims vietas. Yra 
g sumanymų praplėsti 

nūs darbuotę.
C- *

_________ SKYRIAUS 
^SUSIRINKIMAS ;

O .... v .t. ■ ... ..... g -

įfcnčią 
f OJ po 
:ai

ii • i

: - -4-aL-čv

CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Muzikos I^lijinys. Me-

... . 5 H'*
_ M* "T ■? -žKada jau mes skaitėme: .«• 

’ “Taiiūt Sąjunga rūpinami 
tarptautines nusiginklavime 
konferenc i j os sušaukimu. ’ ’ 
( Konferencija įvyko, nusi
ginklavimą užgyrė^.' O už 
kelių mėnesių po tę mes skaį-; 
tome: '<. . • ■ • . r • •
' “ Jungtines Valstybės rųįį 

pinasi tarptautinės nusigipr 
khivimo konferencijos sim 
šaukimu” . ’ > M< į

Pastangos pavyko, konfįeč 
rencija sušaukta, nusigin
klavimas patvirtinta.

Dabar skaitome: .. |
“Anglija stengiasi, kąd 

Tautu Sąjunga sitsauktų 
tarptautinę nusiginklavimą 
konferenciją.”

Be abejones, konfeerneija 
bus sušaukta, nusiginki a vir 
mas bus patvirtintas.

O: tu kelių mėnesių po to 
mos vėl skaitysime:
“Prancūzija stengiasi, kad 
, ' .i

< SKELBIA
Nuo pat kun. Garmaus by- 

Įos.prftdŽTCK^^^ą^^ 
išlrpie 
žinome koks- pereitą, žiemą
SundariiK-iŲ laimėjimas buvo 
kirminaiiulnb teisme. Dabar 
po to kai bylą pačiupinėjo 
Augščiaųsysis Massachušetts 
valstijos teismas, tai “San
dara” suriko: Gur
inus be reikalo ttysė p. ŠRakį 
po teisinus. Aiigšciausiasis 
Teisinas atrado, kad kunigo 
įrgrmaifc skunde nėra paro
dyta nė krislelis šmeižto 
“Sandaros” straipsnyje, ir 
kunigo Garmaus byla išme
tė”'

Gale šitokio riksmingo ap
rašymo sakoma: “Jei kun. 
Garmus norėtų išnaujo šią 
bylą pradėti, jis turėtų pa
duoti liauja skunda.”

Tai tau ir laimėjimas. Juk 
čia kiekvienas supratlyvas 
žmogus gali iš tokio “Sanda
ros” dalyko aprašymo pasi- 
iuokti. Juk ^kiekvienas gali 
suprasti, kad jei Augščiau- 
svsis ^Teismas nerado nei 
“krislelio šmeižto” ir jei 
“bvlą išmetė” iš teismo, tai 
kaip galima byla atnaujinti ?

'Nemažiau keistas “Sanda
ros” užsiminimas kad “Dar
bininkas” “gali būt” pa
trauktas dėl bylos aoraŠvmo 
teisman. Juk visi laikraščiai, 
kurie tik kriminalio teismo 
verdiktą paskelbė, “gali bū
ti” patraukti teisman. Te
traukia sandarieČiai tuos lai
kraščius teisman, gal 
lobs.

VIEŠA PADĖKA
L. D. K. S, Centro Valdy

bos pritarimu kad sutaupius 
lėšas p adą ryt a mažą permai
na “Darbininko” spaustu
vė i. Pirmiaus buvusi spaus
tuvė dabar bandoma išnuo- 
muoti. o visos mašinos tapo 
nerkeltos i priekinį skiepą.

Visa ta kraustymo darbą 
ątlikoSliuosnoriai, įbes jųkį’ft

mokesnio, “D-ko” nuoširdūs 
pi ieteliai: Juozas Giizevičih, 
MiKas Šeikis, Vincas Tarno- 
liūnas, Antanas Stravinskas, 
F. IjihgevieittsūKazys Povi
laitis, V. Valatka; V. Micke
vičius, Petras Milius, A. N. 
O Vincas Grudzinskas, tai 
kone nuolatinis neapmoka
mas iarnautojas.

Malonų tarti padėkos žodi 
vardu L. D. K. S. organizaci
jos, pasišvontusiems ir nene- 
ilstamai darbu o j autiems
viršniinėtiems nariams. Ki
taip, būt reikėję panešt di-į 
d(kles išlaidas. . (į su pagelha 
m i iietų ‘ žmonių patys maši
nas išardėm ir vėl sustatėmi

Dabar .administracija ir 
spaustuvė ant: vielos. Pir
miau, dėl viepęs kbrektos ar 
skelbimo, • reik^j o '• * eiti t visą 

į 
y,-

avimo

joyks, pusi-
■

. ąąlmkus mes
>* *'A. ~ k y

kad 
.sušauktų 
inklavimo

0 1 . --

vėl skaitysime; '

Tautų 
tąrptaųtiųfev 
konfępepeiiftr7CTįc/!

Konfei^siįtefįaKylia, nu- 
siginkląvimas įvyks.

• O už jūs vėl
skaitote^ fJūs mano-, 
tę, kad taimničkųomet galo 
bebus 7 Tai^ū&blogai mano
te. GalasBūtinai jis* 
bus, tutiWO*^ •''' '
zAteis gąh| ^Je' laikas, kai 
mes skait^įięį ',

“ Praneūzija paskelbė mo- 
hiilzacij  ̂? 
niobi lįzaei ją 
skelbiiiųSblL - - - - .. 
paokelbū..mobiU^iūjąJ. Itali-' 
ja paskelbė- -mobilizaciją I 
Lenkija paskelbė mobilizaci
ją! Sovietai* paskubę mobi
lizaciją ! >. Lie^avą - paskelbė 
niobilizaęijąįlįatyiją paskel-

t... 
paskelbė mo- 

• .♦ i

Sekmadieny didis koncertas' su 3-mis vaidinimais: 3 
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.
į Du vaidinimai kasdien: 3 valandą po piet ir 7 vai. va
kare. Įžanga: po piet 10c., vakare 15, 20 ir 25xeųtai.

Tek S. B. 88M4r&

iVBTIFriH dS

OPTOHETMSTAS
♦
Hegzamtnnoju akis, priskiriu aki* 
nlus, kreivas akis atltiealnu Ir 
.amtdOonlSkoeeąaklota) fu- 
jgritMffu šiiesą tinkanitt-lfciku. v 

J. L. Pašokantis, O. D. 
■447 Brtadhray, So. Bošton

e. vSl :■ ■ MU : V* •: k-f. '4

bė. moliiliąacįją^ pAnstri ja 
Visas pašauns^paskelbė n 
bilizacij.į! t: :

O po to:
“Pirmame mūšy priešų 

pusėje 507 nukautų, 70 tūks
tančių suzęįštų^ .Mūsų, pusė
je nuostcjiąį maži ! Priešas 
pamišęs bėga.”

O toliau:. .. k
“Vakar siipgikinta 60 kai

mų ir 7 mipstąi,. Mūsiškiai 
A-erai laikosi ;

Dar toliau;. T
“Karinėmis žiniomis, tose 

vietose, kur«eina. karšti mū
šiai, netyciomįą Išmušta ke
letas desėtjfti ramių gyvento
jų. , Afūsi| dujcį'pasirode ger 
rąi veikiąnČi^E!."

O ,tojiąu..,p^" _
ms’
Siutas taye.‘visųr i" ^577 
dens ir po yąųdčniu, ant že
mės ir . po žemęjr ■ Kur nepa
sieks kulka.-?-? pasieks grana
ta, kur nesieks granata—pa- 
sięksnuodingos.dujos. “

Nuo dabartinio.nusiginkla- 
virno pritvinko ir nuo būsi
mo nusiginklavimo pritvinks 
tiek apgiginklavimo, kad j is 
netilps nei vandeny, nei že
mėje ir todėl ieškos išėjinjo 
ekspliozijoje.

Laimingas bus tas, kuris 
nesulauks paąkutipiojo nusi
ginklavimo !,

<r

s

<r • . a. .

dhusetts valstijoj, kurie gimę užsieniuose*, privalo 
greičiausia kaip galima pasinaudot Amerikos Pi
lietybės privilegija. Mes mielu norų pageliasime 
tamstoms patapti pileeiais, patarsime apie teises, 
išpildysi'me pirmas ir antras popieras ir duosime 

jums knygutę “A (<ui.de to (-itizensiiip.’’
Visa tai atliksime be jokio mokesnio ar prie

volės. Rašyk arba ateik i mūsų raštinę.

’ REPUBL1CAN CLUB OF MASSACHUSETTS
*. 294 WASHINGTON ST., BOSTON, MASS.
1 . -

i

I

pasakė Petras Bartkevičius. Tn- 
erą terorą ir pigiau parduok už 
o biznis bus užtikrintas. Petras 

ČJus yra žinomas kaipo seras 
1r vedėjas o gnl'ir savinin-

BOSTON SALES KOMPANIJOS. 
r*B0ani po No. 678 No. MalD St.. 
eBo. Mass. O kad turėti gerą ir 
ant) tavorą, tai Bartkevičius* ne- 
t pas Žydus, bet ima tavorą iŠ ang-

£į

šąuSid„24 d. įt 
Visų draugijų;

prašomi sueįįį^: Daug 
j-.reiįaių apkarti. rNe- 

vasario 16-j i Reikia
mgti paminė j imą.

Valdyba 
yūft • . . •• 

MPRASTAŠ ŠALIKŲ 
,e, ’ ’ ' BALIUS z 
jRengia Lietuvos Dukterų 

fchgloba Motinos Švč. Drau- 
, Sausio 30. d., 1926 m., 

►arapįjos svetainėj, 492 E. 
ievėnth (St., So. Boston, 

Pradžia 7:30 vai. va*-

įdangi dar tokio baliaus 
>uvo So. Bostone, tai da- 
ryisems proga ateit ir pa- 

int, ypač pranešame 
siems iš laiko pasidaryti 

Merginoms, vaiki- 
j.moįterinis ir vyrams už 

į šaliką yra skiri a- 
i dovanos. Ttys bus tin- 

visiems. Orkestrą 
ų ir visiems tinkama, 

b malonėkit visi į šalikų 
~ ‘ it.

Kviečia Rengėjos

.v. •* '*■ - -

eina kas savaitę 16 puslajru didumo su paveikslais.
13,500 LITŲ DOVANŲ SKAITYTO TAMS
“Ūkininkas” plačiai rašo politiniais, žemės ū- j 

kio, kooperacijos, sveikatos ir namų ruošos klausi- j 
mais. j

“Ūkininkas” skelbia visus valdžios įsakymus ir j 
įstatymus,' kurie liečia sodžių ir ūkininkų. j

“Ūkininkas” aprašo Ūkininkų Sąjungos gyve- | 
nimą, suteikia nurodymų, kaip tvarkyti ir ginti sa- | 

' vo reikalus nuo įvairių išnaudotojų. |
“Ūkininkas’’ leidžia keturis nemokamus prie- I 

dus: 1. “ Žemės ūkis, ” 2. “ Kooperacija, ”3. Naminis I 
gydytojas” ir 4. “Šeimininkė.” Iki vasario mėn. 20 1
di 1926 m. visi apsimokėję metiniai skaitytojai gan- I 
na priedo—Ūkininkų Sąjungos 1926 m. kalendorių j 
“Ūkininko draugas.”

Be to “ūkininko’ ’ skaitytojams skiriama daug i 
brangių ir naudingų dovanų* grynais pinigais pavie- i 
niam išlošimui po 300, 200 ir 100 litų, keturiems— '
po 50 litų ir dešimčiai—po 25 litus, 1 arklinis grėb- «.j 
lys, 1 akselinė mašina, 1 fuchtelis, 1 gyvatukas žir
niams abei vikiams valyti, 4 separatoriui, 4 sieniniai 
laikrodžiai, 4 svarstyklės, 4 arpos (vėtyklės), 4 j 
sviesto muštuvai, 4 drapakai (spyruoklinės akėčios), j 
5 pievų akėčios, lOkaupikų—ravėtojų, 20vienvagių Į 
plūgų, 20 barometrų, 20 daržovių sėklų rinkinių, | 
20 vasarojaus originalių sėklų rinkinių, 20 pievų sėk- j 
lų rinkinių, 200 “Ūkininko” metinių prenumeratų ; 
išlošėjų giminėms bei pažįstamiems ir 200 knygų rin
kinių.

Viso 56d dovanų—išlošimų už 13,500 litų
Šios visos dovanos bus dalinamos loterijos keliu 

apsimokėjusių metinių skaitytojų tarpe, nežiūrint į 
tai, kiek skaitytojų susirastų. Dovanų paskirštyme 
loterijoj dalyvauja metiniai skaitytojai, kurie iki 
1926 m. vasario mėn. 20 d; sumokės už laikraštį 15 
litų. • : ? •

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

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

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

J. T.

PRANEŠIMAS
KUN. V. SARGIS LANKYSIS

Sausio 24-tą, dieną iš ryto 
bažnyčioje, Nashua, N. H.

Sausio 31?mą dieną iš ryto 
bažnyčioje, Worcester, Mass,

I Pagelbinė& Šilumos Svarba 
I ■-.
■ AbejUėsfe JčtgSiutinruosa atsitikimuose! Radjantiire ateina jums tnl- 
k kon. Kai nešalta, tai netižSimoka .kūrenti krosnį, gi labai šaltume 
r j- ore tas instramentas4>ėfdkfoJKrosri4e9 Rfttimtj.

I įMOKEmą s • ('
-dienomis joms yisjji mažai reikia krosnies šilu- 

H-3 ^mos.'Gi krosnies JĄęa ■uesutęikhugana ^ilnmosv. .
( įveda Radiantfire j jusi] namus. Galima gauti tuIe kurioj žemiau j 
81 gypdytgj yiyyfr .iVidOčkitm būdas sušildyt! namuy^žo ^štgan- i j
■ ftffrftNueik į Jrtušu artlmfonsj ofisa. ktffš žtan- 41
■ dasl jusu apygardoj ir pamatyk ką jums Radiantfire gali padaryt |
■ 149 Tremčių t Št.; RojAn'n 1 
f 36 West-St.^Boston 
’ - 202^1ajw>vet St, Bosąur ;

' 5 CŠmbridgeSt.; Boston 
11 Roxbury St.. Roxl>ury 
34 Freeport St.. D<»rch<>ster 

I WJG Coltimbia Road.Upiiam’s 
8 Coruer, DorHiester 
B 657 IVasliington St.. Codman 
1 Square. Dorchester
■ 7 Harvard St., Brookline Village 
K 1362 Beacon St.,Coolidge Corner, 
V Brookline 
g 399 Broad\vay, South Boston

673 Centre St.. Jamaica l’lain 
I 308 IVashington St..Newton 
1 683 Main St., IValtham
■ 3S Centrai Sq.. Kast Boston 
1 309 Broachvay, Clielsea
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“DARBININKAS” iii ‘DARBININKAS’
Teikia žinių apie Lietuvos darbo žmonių vargus 

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

; Ir, tiei^furbo žmonės, Iftirie trokšta geresnes atei- 
:ovoj‘a su vargii ir nelaimūini.S“htie jums 

kurios naudos ir paramoš jieVtifc teikia
Jią jųjų geriausia^ prietolins ir vn-r - 

jkŠtate geretnės'ateitieš, tad vist neat i- 
kite užsisakyti “DARBININKĄ.”

iNINKO”—kaina metams 8 litai, pusei 
Amerikoj, Anglijoj dvigubai.

ININKO”—Redakcija ir Adtninistjaci- c.

I į i

!. < ~ (VERACKJLy ’
LfKTUVlS ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOS® y 
______  OFISUOSE

SOUTH BOSTON. MASS.:’
414 W. Broaaway

■ •TeL S. B. 0M8 •

JUOZAS M. VERVEČRA

BR00KT0N MASS.: J 
884 No. Main Street

M. Brocktoa 7180 
RE8IDENCTJOS TV1. 8. B. VOMl

Graborins ir Balsšmuotojas 
983 Cambridflp St, Cambridge 
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