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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO zDAR^įWKŲ K00PERATVVĖS SĄJUNGOS ORGANAS

Žemaitija paskendusi vandeny. Nunešta daugybė didelių tilt^. 
Nuskendo žmonių ir gyvulių. Tauragė pasemta, be elektros

Gavome žinių, kad Žemaitija paskendusi vandeny. 
Visos upės išsiliejo iš krantų, gyventojai daugely vietų gel
bėdamiesi nuo vandens sulipo ant dangčių.

Išardyta iy nunešta dideli tiltai—Šakių per šešti vą li
pę. Pajūrio per Jūrą, Eržvilko per Šaltinių, ties Skaudvi
le per Akmeną, Kuršėnai-Papilė per Ringu vą, Šaukėnai - 
Kuršėnai per Ventą, Šaukėnai-Vžventis per Šoną ūpo. Tai 
vis diedli dar prieš karą statyti tiltai. Mažų gi tiltų nuneš
ta be skaičiaus.

Tauragėj pasemta elektros stotis ir Eitkino malūnas. 
Dalis jų turto nunešta. Elektros stoty vos nepaskendo dar
bininkas, nes vanduo ūmai ji užklupo. '

Šaukėnuos, kaimiečiui bevažiuojant per tiltą, staiga 
atriedėjo banga, nunešė tiltą ir žmogų su arkliu.

Ties Eržvilku pasemta keli kaimai: gyventojai sulipo 
ant stogų. Prigėrė gyvulių.

Upės išėjo iš krantų net ten, kur jie labai aukšti, ir 
išsiliejo, kaip ežerai.

Dar minkšta tiltai ties Mikalajavu ir Žariškiuose per 
Vabalkšnę.

Nuostoliai padaryta didžiausi. T <5
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t / ' » ? Lietuvos katalikai sveiki-

Lietuvos Katalikų Penktojo Kon
greso Sveikinimas Amerikos 

Lietuvių Katalikams.
Per Amerikos Lietuvių R.-K. Federaciją

Penktasis Jubiliejinis Lietuvių Katalikų Kongresas svei
kina Amerikos Lietuvius Katalikus, trokšdamas, kad mus ir 
toliau rištų tamprūs ryšiai. Drauge Kongresas džiaugiasi, ga
lėdamas Jums padėkoti už nuolatos teikiamą mūsų katalikiš
koms organizacijoms materiale paramą ir atsiųstus nuošir
džius linkėjimus Kongresui ir Tėvynei.

Kongreso Prezidiumas

Augūčiau'parodoma Irifėrnaticnal'TypograpS Ironijos narnaiTndianapbliso mieste, In- 
ifpko rezidencija. Nesenai tuose namuo- 

r miestų, žemiau parodomas unijos pre- 
vo unijų veikėjų bankiete<

dianos valstijoj. Seniau tie namai buvo vieno Į- 
se buvo pokilis, kur dalyvavo unijų vadai iš įvaįr 
zidentas James L. Lynch su viešniomis, kurios

maršalas 
ai i jauti] 
Be kitko jis pa- 

kad AVasliingtono nu-

NAUJOS RŪŠIES STIKLAS

Anglijoj netrukus bus iš- 
dirbamamas naujos rūšies Į 
stiklas. Tą stiklą išrado 'vie
nas Austrijos kemistas. Tas 
stiklas bus tuo geresnis, kad 

links.
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ir galės atsitaisyti. Tas stik* 1 
las labai tiksiąs automobi
liams. Jis bus saugesnis ne
laimei ištikus.

Į VEDĖ ANGLIŠKĄ KALBĄ

NEW YORK. — Busli- 
wick vokiečiu prezbiterijonų 
bažnyčioj Brooklyne pamal
dos pirma buvo vien vokiš
kos, paskui vokiškos ir ang
liškos. Nuo ateinančios ne
dėlios bus vien angliškos. 
Parapijos susirinkime tame 
dalyke priimta rezoliucija. 
Be kitko rezoliucijoj sako
ma, kad prieš 25 metus atei • 

‘ viui vokiečiui suamerikoėnti 
truko penkis ir dešimt metu 
o dabai’ užtenką vieni] metu.

SUAREŠTAVO 11 FINŲ 
' LENINGRAD. —Rusijos 
politinė policija skelbia, kad 
suėmus 11 finų, kurie buvę

.šnipai. Vienas tų finų norė
jęs ištrūkti Tai tas buvo 
^mirtinai sužeistas. Vadas 
tų šnipų esąs Aleksandras 
Tasso. Jis nuo senai pagar
sėjęs tarptautinis šnipas. 
Jis per pereitus penkis me
tus perėjęs finų rusi] rubežių

- -25-syk i us,----------—— -------

SUSIRGO KARALIUS IR 
KARALIENĖ

Rumunijos karalius ir ka
ralienė sunegalėjo. Jiedu*, 
labai susierzino, kai jų kron- 
princas rezignavo nuo savo 
teisių prie sosto. Abu išva
žiavo i savo dvarą, kad atsil
sėti ir atgauti dvasią.

DIRBTINA MIGLA
Norvegijos mokslo vyras 

profesorius A. V. Jernberg 
išrado būdą padaryti dirbti
ną miglą. Ta migla bus var
tojama karo metu. Bet tai
kos metu migla bus vartoja
ma javams apginti nuo šal
nų.

KAIPIR AMERIKOJ

Holandija, kaipir Ameri
ka turi keistą bylą. Pernai 
vasarą viso civilizuoto pa
saulio a^is patraukė taip va
dinamoji bezdžionine byla. 
Tennessee valstijoj, Dayto- 
no mieste buvo teisiamas mo
kytojas už mokymą high 
schoolėj evoliucijos.

Dabar Holandijoj vienas 
pastorius pamoksle išreiškė 
abejonę, begu žaltys rojuje 
šnekėjo Jievą gundydamas 
užgintą obuolį valgyti. Tas 
pastorius traukiamas savo 
sinodo atsakomybėn. Jis bus 
teisiamas Jcaipo heretikas.

I)el šito įvykio iškilo di
džiausi ginčai laikraščiuose. 
Ginčai karšti ir su užsipuldi
nėjimais. Užsipuldinėjimai 
buvo smarkūs r iš to jau ke
liama keletą bylų dėl krimi
naliu šmeižto. Sinodas, kū
gis tų pastorių teis susideda 
iš U teologu ir 5h šiaip jau tingui pasižymėjo Didžiojo 
pastorių.

NAUJA ANGLIAKASIŲ 
KONFERENCIJA

Utarninke, sausio 26 d.. 
PhiJadefphijoj pmisdės nau
ja angliakasiu ir kasyklų 
kompanijų konferencija. Pa
matines susitaikymo išlygas 
išdirbo Seranton T i mes Jai- 
kraščio redaktorius. Abi 
pusi tas išlygas principe pri
ėmė ir abi pusi pasiuntė de
legatus.

Pasiūlytos susitaikymo iš
lygos susideda iš penki'] 
punktų. Pirmi trys punktai 
nustato, kad darbininkai 
tuoj grįžta darban. 'Poliau 
sutariama, kad penkių me
tų kontraktas daromas ir kad 
senos algos bus mokamos.'Po-1 
linu sutariama, kad bile ku
ri pusė pirmuos e dviejuose 
kontrakto metuose turi teisę 
šaukti kon Perenei ją sąly
goms pakeisti. Bet darbi 
ninkai lieka dirbti senomis 
išlygomis, jei ir nesutariama 
mainyti senas išlygas bile 
kurios puses naudai.

.... "

Tad gali atsitikti/laul dar- 
bildukai gaus dirbtį>enomis 
išlygomis per sekamus,pen- 

is metus. -
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PARAGINO REMTI 
MAINIERIUS

Amerikos Darbo Federaci- 
joscv; i 1 dybmišsi+mii ii ėjo-mm— 
ją atsišaukimą Į unijas su 
paraginimu -remti mainie- 
rips. Nurodoma, kad strei
kui užsitęsus jau apsireiškė 
skurdas niainierių tarpe. At
sišaukime sakoma:

“Jei jie (mainieriai) pa- 
gatavi kovoti ir kentėti, 
mes turime būt pagatavi

Mirė garsus Kardinolas
MIRĖ BELGUOS KARDI

NOLAS
Sausio 23 d. mirė Belgijos 

kardinolas'Mercier, labai pa
garsėjęs nuo Didžiojo Karo 
laikų. Jis turėjo 74 m. am
žiaus. Pereito gruodžio 29 
dienoje jam padalyta buvo 
bperacija. Nuo tada jis pil
nai neatsitaisė ir mirė.

Iš ryto jo kambaryje atlai
kyta šv. mišios ir po mišių 
jis atsisveikino su susirinku
siais giminaičiais. Po to ke
lioms valandoms jo gyvyls“ 
buvo palaikoma oxygenu.

Kardinolas Mereier ypa-

pasižy •

žymiausių karo laikų veikė
jų. J is pasižvniėjo drąsa vo
kiečių okupacijos metu. Drą
siai jis užstojo savo tautie
čius prieš okupantų 
mus.

Antras kardinolu
mojimas yra tai pastanga su
vienyti Anglijos Bažnyčią su 
R. Katalikų Bažnvcia. šis 
klausimas buvo labai arti jo 
širdies ir dėlto daug darba
vosi. Ligos ištiktas sakė, 
kad norėti] dar pagyventi, 
kad pabaigi i Anglijos Bhž* 
nyrins sutaikymą su Rvniii.

Jis buvo labai belgų mvli- 
‘mas ir jam mirus kilo suma
nymas statydinti paminklą.Karo metu. Jis buvo vienas

Am:

tai 
ap

rūpinti juos maistu ir drabu
žiais. Uoliai atsiliepdami į 
ši atsišaukimą mes prirašysi
me garbingą puslapi organi
zuotu darbininkų istorijoj.’’ 

Toliau sakoma:
“šie mainieriai išbuvo 

streike penks mėnesius. Vra 
168,000 ištikimu ir tikru dar- t fc.
bininkiškos organizacijos na
rių. aktyviškai streikai) į- 
trauktų.

* “J(e žmonos ir vaikai pri
deda įipie <>00.000 daugiau, 
treikas su savo bė
domis jau išsekino ji] taupi- 
nius.

“Jiems reikia jūsų pa gel
iu >s, reikia tuoj."

Tegu organizuoti] darbi
ninką uniją nariai, kurie da
bai; turi laimę uždarbiauti, 
ištiesia paramos ranką did 
vyriška i kovojantiems bro
liams darbininkams ir jų 
šeiinvuoiųs.“

LIETUVIAI, NEUŽMIRŠKI
ME SAVŲJŲ

Ne vienas tūkstantis lietu-
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vių dirbo kietųjų anglių ka
syklose. Ne vienas šimtas 
lietuvių angliakasių šeimynų 
be abejonės jau skuista ir 
vargsta. Broliai darbininkai 
ir sesers darbininkes, mes jų 
neapleiskime. L. D. K. S. 
kuopos ir “Darbininko" 
s k a i ty t ojni-------~ats i 11 linkime
streikuojančius angliakasius. 
Mes nei kiek nealiejonie, kad 
L. D. K. S. kuopos ir “Dar
bininko" skaitytojai atsi
lieps i ši priminimą.

Anglikasių streiko valsti
joj yra LDKS. kuopų. Jos 
turi žinoti savo narių ir aps
kritai lietuvių šeimynų padė
tį streiko lauke.

Dabar Philadelpbijoj eina 
naujos angliaksiij ir kompa
nijų atstovų derybos. Jei ši 
konferencija baigsis be geru 
pasekmių, kaipir seniau bu
vusios. tai iš streiko lauko 
teatsišaukia per “Darbinin
ką" LDKS. kuopos ir kiti] 
miestų kuopos pasiskubins 
suvargusioms streikininkų 
šeinivnoms su parama.

Sterikininkai prabilkite a- 
pie savo padėtį.

DARBAI ĖJO GERIAU

W i scon s i n o va 1 st i j o j 15 )25 
metais darbai ėjo geriau, ne
gu 1924 metais. Rekordai 
parodo, kad dirbančiu dar 
bininku skaičius jiernai ketu
riais buošimčiais buvo dides
nis. negu užepernai.

KAUNE ŽEMĖ DREBA• » * . . ■ l •

Aleksote griuvo kalno skard vs. sugriovė vieną nameli. 
Knluo galvė užgriuvo. Ukmergės plente taip pat slenka 
skardžiai. .

AR TYČIOJASI?
UAB YŽIL’S. —Ameriko

niškame klube buvo pakvies
tas kalbėti 
vyriausias 
karo metu, 
sa ke,
sistatymas nesipainioti ry
šiais su svetimomis valstybė
mis buvęs labai išmintingas. 
Kadangi Amerikos vykimas 
kariauti Europon buvo nu
krypimas nuo AVasliingtoni) 
Įspėjimo, tai gal Ši francūz.;] 
pastaba buvo pasityčiojimas 
iš Amerikos .

PASTATĖ PAMINKLĄ
Ant Samuel Gomperso ka 

po Sleepy Hollo\v kapinėse 
padėtas laikinas paminklas. 
Tikras, didelis—paminklas^ 
pritinkantis didžiam darbi
ninku vadui. Amerikos Dar- 
bo Federacijos buvusiam1 
prezidentui, bus pastatytas 
vėliau.

NELAIMĖ DIRBTUVĖJ

V AR ŠA V A. I ..enk i ja.—A - 
municijos dirbtuvėj kilęs bu
vo gaisras. Daugiausia ten 
dirbo moterys. Gaisras bu
vo kilęs dėl ekspliozijos. 
Dirbtuvė prisipildė liepsna 
ir žmonių drabužiai užside
gė. Degančios moterys i r. vy
ra i brgo lauk ir šoko pro lan
gus. Nuo to žuvo apie .”>0 
moterų. Daug buvo sužeis 
tų.

LIETUVOS KATALIKU 
CENTRO RAŠTAS ■

NETEKO KALBOS
Bulgarijoj dėl speigų vil

kai Įsidrąsino ir užpuldinėja 
kaimus. Vienam vaikinui 
grįžtant namo užpuolė vilkai 
ir jis ilgai gynėsi. Galop bu
vo išgelbėtas, bet besąs nete
kės kalbos. Nugabentas i Ii- 
giminę. Daktarai turi vilti 
sugrąžyti jam kalbą.

šiuo Katalikų Veikimo 
Centras liūdyja, kad išvykos 

Išiij meti] gruodžio mėnesi iš] 
iLietuvos Amerikon Žemaičiu 
Vyskupijos kunigas Juozas 
Dagilis parinkti aukų vra 
gavęs mūši] šiame dalyke pri
tarimą.

Iš savo puses kreipiamės i 
visas tautiečių katalikišką
sias organizacijas ir pavie
nius asmenis. prašydami kal
bamajam kunigui Juozui 
Dagiliui jo sunkiame darlie 

■ padėti.
* Kat. Veikimo Centro Pir
mininkas
i pas,: Vi/^k. J. Skrirrckas 
Reikalu Vedėjas

pas.: F. Kudirka

PAGERĖJO DARBAI

Plieno dirbtuvėse darbai 
eina pilną laiką ir pabustie
ji darbininkai priimti atgal. 
Darbuose surištuose sii gele
žinkeliais ir-gT dirhamą 
nas Taikąs. išskiii;mtten^kiię;ir i 
dėl angliaksain streiko dar-, . 
bai turėjo pannižėti.. ,t

c >. i '

APIPLĖŠĖ GRABUS "F 
' LFA INGRMIAK.
sijos vyrįausybesj parėdymu;’r 
lapo*apiplėšti kapai gkrsjo- 
joj Šv. Petro ir Povilu kąfcd.- ; i 
roj. Ten buvo laidojami ca-> ,, 
rai. Kadangi carai ląid<>ją- j- 
mi buvo su daug brangėny-, / 
biu. tai tuos kapus apiple- . 
šiant nemažai grobio galima .J • » < v .

gauti. , •
Valdžia tą darydama ture- , 

ji).rasti pasiteisijiimą. Teisi-, 
naši kitaip. Giifli cąrų gra
bus reikia ųe katedros sklę-, 
puošė 1 
perkelti. Tai taip 
Bet aiškina, 
niai. auksiniai 
puošalai netinką muziejui 
Todėl juos pardavė 
ko apie $1,000.0001' Ta?p 
apiplėštu kapų buvo Pefro 
Didžiojo. Ekaterinos IT it 
?CiŠalAjaus T. ...... ’

' 1_______________________ ■ '

PARODA NEBUS ATIDĖTĄ JĮ 

PlIILADELPIirA.
[Sausio 20 d. buvo knnferenr- z 
rija, kurioj galutinai nnta^- 
ta šiemet fitreti iKisaūTiii^IūV-^t 
rot 1 a. Bū vo: kfI d n liėiėhtiĄ. 
pie tai ar suspės pn’sirėligfu'L 
prie parodoj, lies laikei tjatt*'. 
nrdatig teliko. ,Pari>doš 
girnų koiiiišija kartu i'r’ vĄU*^ 
džins paskintoji komiaijtf 
į ėjo konlrnmėiją. Philatlefc• 
pbijos niajAras įrod?,' kad 
paroda šiemet gali Įfyltti * d 
Partnla atsidarvs atenumeiū 
vasarą hifžv.lio 1 d.

šita paroda ‘pamL ’į|
Be Jimna-iSO mėtU Mikaktū 
mm pa&kėlhittid Kth*.

’ji] nėprigulmybės.

laikyti, o i muziejų
> ir darė, 

k.ui _«i>i;įūgį- 

i ir kitokie pa-
’.į.r

Surin- ‘ '
* >
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Tai turbūt bus pirmas bandymas plebiscito būdu išspręsti 
iTiiwiin SilerijU^buvu plebisci- 

zmonės balsavo ar prie Lenkijos ar prie Vokietijos likti. 
Bet iš to plebiscito alijantai monki-biznį padarė. Alijantams 
rūpėjo smaugti Vokietiją ir jie provincijas išsireiškusias ttt- 
Voki^iją vistiek Lenkijai priskyrė.

Mes lietuviai turėdami neatvaduotą Vilnių ir stodami už 
taiką su indomumu lauksime plebiscito vaisių Pietų Amerikoj.

Published every TUESDAY and FREDAY

Snbscription Kates: f Prenumeratos Kaina.
, _____________ $4.50 Metams _______________  $4.50

on and suburbs--------- $5.50 Boston’e ir apylinkėse — .$5.5''
mtries yearly___ $5.50 Užsieny_______________ - $5 5"

“DARBININKAS”
Broadvvay South Boston, Mass

Tel. South Boston 0620/
"y

AR ILGAI ANGLIAKASIAI
Kai kilo angliakasių streikas pereitą rudenį, tai vargu kas 

bent iš pašaliečių spėjo, kad tas streikas tiek užsitęs,- kiek jau 
užsitęsė. O dar streikui galo vis nesimato. '

Kadangi bendrai imant pramoninis stovis Suv. Valstijose 
pusėtinai stovi, tai galima buvo spėti, kad kasyklų kompani
jos nelabai tesispirs prieš darbininkams algų pakėlimą. Juk 
rinka anglims gera ir rodos reikėjo skubiai streiką baigti. Taip 
neatsitiko.

Vidutiniškam darbininkui išbūti be darbo pusę metų yra 
ne juokai. Juk po tokio nedarbo vidutiniam darbininkui turi 
visi kišeniai ištuštėti. Gi kaip yra su mažiau laimingais dar 
bininkais? Su tais, kurie yra nelaimių užgauti, kuriuos Die 
vas palaimino didelėmis šeimynomis, kurie nesusivaldo, kad 
negerti, nerūkyti ir kitaip neišlaidžiauti be tikro reikalo? To 
kie jau senai bėdas kenčia.

Krizis kietųjų anglių kasyklų lauke jau čia pat. Baisi 
skurdo ir bado šmėkla čia pat.

Niekas negali stebėtis, jei alkani, išbadėję, greito page 
rėjimo nematantieji darbininkai iš vėžių išeina. Niekas ne
galės jų smerkti, jei ten riaušės ir kitokios baisenybės ištiks. 
Tokių apsireiškimų nereikės ilgai laukti, jei su derybomis bus 
taip delsiama ir jei darbininkams nebus iš šalies paramos su 
teikiama.

^LAĮĮI A ■ ■■■ ■■■ ■ | ■■ , ---■ i

TARPTAUTINĖ PARODA TIKRAI ŠIEMET ĮVYKS
V

Šio mėnesio.pradžioje buvo pasklidę gandų, būk Tarptau
tinė Amerikos paroda, pienuojama Philadelphijoj būsianti ati- 

į dėta ateinantiems metams. Washingtono valdžia norėjus ati
dėti sekantiems metams, nes tada galėsianti geriau parodą pa
remti finansiškai.
* %

Philadelphijos miestas su savo majoru priešakyje varėsi, 
į kad paroda nebūtų atidėta. Tam reikalui galutinai išspręsti 

buvo šaukta Philadelphijoj konferencija sausio 20 dienoj. To- 
konferencijoje dalyvavo parodos rengimo komisija, preziden

to Ooolidge’o paskirtoji komisija valdžią atstovauti parodoj iv 
miesto majoras. Pastarasai įtikino, kad paroda šiemet gali ir 
lĮuri įvykti. Ir nutarta šiemet vykinti ir atidaryti, kaip pra
džioj pienuota birželio pradžioj.

Tariamoji paroda regniama tam, kad paminėti 150 metų
sukaktuves nuo Suv. Valstijų neprigulmybės paskelbimo.
. . Parodoj dalyvauti buvo pakviestos visos pasaulio valsty- 

; bes. Ikšiol iš daugelio valstybių jau gauti atsakymai. Val- 
t stybės Departmentas paskelbė, kad jau 42 tautos atsakė ne- 
£ dalyvausiančios parodoj. Tarp atsisakiusių parodo j dalyvauti 
į tautų yra Meksika, Dr. Britanija, Šveicarija, Holandija, Lat-;

vija, Brazilija, Siamas, Lenkija, Brazilija. j
Lenkija pirmiau buvo pasižadėjusi dalyvauti, žadėjo pa-' septynis ir kadangi prie žmonių priskaitomi ir vaikai, tai reiš

• statyti lenkišką bakūžę samanotą. Bet dabar Washingtono vai- kia, kad visi Amerikos žmonės gali susėsti į automobilius ir 
išvažiuoti iš šios šalies. Per kokį savaitės laiką gali čia, šio 
j e šalyje, nelikti nei vienos gyvos “dūšios.”

Bet Amerika “bytina” kitas šalis ir daugeliu kitų atžvil
gių. Niekur tiek per automobilių katasrofas žmonių nežūva 
kaip Suv. Valstijose. Niekur tiek žmogžudysčių nepapildoma.

AMERIKOS REKORDAI
Suv. Valstijos materijaliu progresu gali pasigirti. Šio 

je šalyje telefonų daugiau, negu visame pasaulyje. New Yorke 
telefonų daugiau, negu visoje Francijoj. Automobilių Ameri 
koj daugiau, negu visame pasaulyje. Detroite mašinų daugiau 
negu visoje Japonijoje.

Suv. Valstjiose kas septyniems žmonėms atseina po auto- 
j mobilių. Kadangi daugeliu automobilių telpa daugiau, neg pc

: džiai pranešė, kad parodoj nedalyvausianti.
Devynios valstybės pranešė dalyvausiančios parodoj. To- 

latlS pasižadėjimus atsiuntė Haiti ja, Panama, Nakaragua, Li
berija, Japonija, Ungarija, Jugoslavija, Ispanija ir Argen- 
tina.

• Lietuva oficijaliai parodoj nedalyvaus . Atsižvelgiant i 
tai, kad daug didžių ir augštai civilizuotų mažų valstybių Ame
rikos jubiliejinėj parodoj nedalyvaus, tai Lietuvai nedalyvau
ti nėra negarbinga. Tečiau dėl tos pat priežasties būt labai ge
rai Lietuvai dalyvauti. Kadangi nedaug tautų tedalyvaus, tai 
parodoj galima gauti geresnes išlygas ir galima gauti didesni 

į, Amerikos palankumą Lietuvai ir lietuvių skyrius parodoj dau- 
u dėmesio lankytojų patrauktų. Philadelphijoj veikėjų bū- 

■ rėlis darbuojasi dėl surengimo parodos lietuvių skyriaus. Phi- 
delphijiečiai, vilimės, štvers, jei jie gaus iš plačiosios lietu

viu visuomenės Ąmerikoj ir Lietuvoj reikalingos jiems para- 
inos. Laiko visarnedaug beliko, tad nusimanantieji tame dar
be lietuvių veikėjai privalo sujusti.

Kitų kritikuoti ir ; 
ir pataisyti jau reikiaznepaiko .

<ios diei^g, .albuos, 
kad gutRune stiprus

Mažai velniukui darbu tereikti, kad pajauti tinginį.

J*•

V. UUCKERTO PASAKYMAS
Tu vakare esi gudrus . '
Praėjusios dier
Bet. niel..... .....
Neliksi būsiančiuos laikuos.

MEKSIKA PYKSTASI SU DĖDE SAMU
Meksika retai geruoju gyvena su Suv. Valstijomis, 
dažnai notomis bombarduoja viena kitą, šiuo tarpu eina

I 
aklas palaiko; savąsias klaidas pažinti

9

ALGOS PADIDĖJO
Suv. Valstijų Darbo Departmentas paskelbė žinių apie al

gas New Yorko valstijoj. Pereitais metais vidutinis piliečio už
darbis New Yorko ^valstijoj buvo $28.57 savaitėje. Tai daug 
maž vienu doleriu daugiau, negu užpernai.

Algos pakilo visose pramonėse išskiriant audimines, ava
linių dirbtuves ir pečių dirbtuves.

KARŠTĄ GINČĄ RIŠA ŠALTU BŪDU
Nesenai ‘ ‘ Darbininke ’ ’ platokai buvo nušviestas opus klau

simas tarp dviejų Pietų Amerikos respublikų — Peruvijos ir Či-
. Nesantaika tarp tų valstybių tveria ir ginčas eina dėl 
iejų provincijų—Taknos ir Arikos. Jau veik pusę šimto ^c- 

į kaip tie nesantaika tveria, jos galo nesimatė, abi respublikos 
avo per tą ilgą laiką veik tokiuose santikiuose, kaip dabar 

yra Lietuva ir Lenkija.
f’| Pereitą vasarą Čilė paprašė Suv. Valstijų prezidento Cool- į gių žemių.

kaip Suv. Valstijose. Per 1924 metus žmogžudysčių buvo Lon
done 27, Berline 32, Paryžiuje 59. Gi tuo metu New Yorko 

: mieste žmogžudysčių buvo 333.
Čia ant kas septynių žmonių atseina po automobilių,

Į čia ant kas septynių vedybų atseina po divorsą.
Šioje šalyje tik trečdalis gyventojų teina i bažnyčią. 
Amerikos rekordas įvairus.

bet

La-
bai
gan karštasetos rūšies bortibardavimas.

I Suv. Valstijų kapitalistai yra užgrobę Meksikoje daug bfan- 
_ Tose žemėse yra arba žibalas arba brangių meta-

dę’o būti tarpininku ir sutaikyti ją su Peruvija. Prašymas 1 ių kasyklos. Didžiuma tų žemių yra pajūriais ir parubežiais. 
zo priimtas. Prezidentas Coolidge paskyrė komisiją su gen. į Meksika įvairiais būdais bando varžyti svetimą kapitalą, 

į Petshingu prieaškyje visą reikalą ištirti ir varyti sutaikymo Dabar Meksikoj projektuojama įstatymas, kuriuo draudžiama
I svetimtaučiams turėti žemės arti jūrės ir šiaip arti rubežiaus. 

Kadangi Čilės respublika per karą yra atėmusi iš Peruvi- Gi Amerikos kapitalistų gausiausi žibalo šuliniai yra pajūrėi, 
dvi provincijas ir kadangi ji yra pažadėjusi tose provinci- aplink Tampico -miestą. Jei tas įstatymas pereitų, tai tų žie

ve surengti plebiscitą (leisti žmonėms apsispręsti), preziden- mių amerikiečiams*reikėtų atsižadėti. Ar gi kapitalistai pa- 
> Coolidge’o paskirtoji komisija ant vietos nuvykusi ir rengė norės to atsižadėti?
nčijamas provincijas prie plebiscito. Išdirbo tam tikras tai-1 Amerikos valdžia savo notose nurodo, kad Meksika gauda- 

Abi pusi—ir Čilė ir Peruvija komiai jai Jlarė įvairių ma Amerikos pripažinimą, pasižadėjo neliečiamybę duotoms 
ukdymų. Bet vis gi yra sutikta, kad žmonių balsavimas (ple- Amerikos kapitalistams koncesijoms.

') būtų. |
Kad balsavimo metu riaušių bei suktybių nebūtų, tai ten 
pasiųsta Dėdės Šamo kariuomenės. Balsavimas įvyks atei- 

pavasarį. Valstybės sekretorius Kellogg ir Karo sekre- 
i Davis jau sutarė dėl siuntimo į ginčijamas provincijas 

enės. Yra spėjama, kad kareiviai esantieji Panamos 
zonoj po vadovyste gen William Lassiter netrukus bus1

tis plebiscitas bus didelis išbandymas karštą tarptautini Pasaulis yra kopėčios vieniems lipt augštyn, kitiems že- 
išrišti šaltu? ramiu būdu. Klausimas ar pasiduos lemi- myn.

pralaimėjusi šalis? Peruvija yra silpnesnė šalis. Čilė y-• 
| pažangi, vadinama Pietų Amerikos Prūsija, čiliečiai va 

Pietų Amerikos jankiai. Ar stipresnė Čilė nusilenks, 
nubalsuos grįžti prie Peruvijos?

ŠV. KAZIMIERO^AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ ŠEIMAS 

“Draugb” pranešimų šios 
kilnios organizacijos VI seimas 
įvyko Šv. Kazimiero vienuoly
ne. Seimas pradėta pamaldo
mis, kurias atlaikė kun. dr. J. 
Vaitkevičius. Po pamaldų, už
kandus pietų ir šv. Kazimiero 
seserų gamintais pietų skanė
siais pasitiprinus prieita prie 
seimo darbų pradžios. Seimo 
dalyvių užregistruota 151. 
Prezidiumą sudaro: A. Nausė
dienė—pirmininkė, O. Reikaus- 
trienė — vice-pirmy S. Jurgai- 
tė — pirm. rašt. ir V. Galnaitė 
— antroji rašt.

Sveikinimai. Į juos gražiu ir 
pilnu jausmo ir nuoširdumo žo
deliu atsako pirmininkė A. 
Nausėdienė. Toliau skyrių 
pranešamai, iš kurių matyt tos 
organizacijos stiprėjimas. Kad 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų organizacija tvirta ir 
darbšti, matyt iš tos paramos^ 
kurią kurią suteikė visa eilė 
draugijų bei pavienių asmenų. 
Tie žodžiai pasitvirtina prisiųs
tomis Seimui aukomis, kurios 
siekia 1135.75. Dar daugiau 
jų pirmiau įplaukė, o kiek dar 
įplauks!

Šv. Kazimiero Seserys tos pa
ramos pilnai užsitarnavo, nes 
jes savo gražiais darbais paro
dė, kad aukoms sudėtas cen
tas nepražuvo, bet nuėjo ge
riems darbams. Jeigu, kam 
teko būti šv. Kazimiero vienuo
lyne, tai tas be abejonės išsine
šė jaukų įspūdį. Tuo vienuo
lynu didžiuojasi ne vien lietu
viai, bet apylinkės svetimtau
čiai. Iš šio kultūros ir doros 
kampelio išeina doros pamatais 
gyveniman ruoštos mergelės, ši 
įstaiga saugo mūsų jaunąją 
kartą nuo ištautėjimo; ji, tary
tum, tas šviturys, kuris išsi
siūbavusioje masonizmo, ateiz
mo ir podraug ištautėjimo ban
goje ieško skęstančių jaunuo
lių. Darbas vyksta įr neatbū
tinai vyks, jei ta kilni įstaiga 
visų lietuvių bus remiama. O 
remti reikia, nes tai mūsų atei-

■ ties likimo būtinybė!

Labai toli būdami nuo Chica 
gos, nestengiame dalyvauti ta
me seime ir nuodugniai jo dar
bus sekti. Bet ir toli būdami, kikams ieškoma visokiu lie
tam įvykiui nuoširdžiai atjaus- tikslių ir iškraipytų atsitiki- 
dami, negalime nepalinkėti ge-

LIETUVOS VĖLIAVA PA
SAULINIAME KONGRESE
“Garsas” rašo:
Sauišo mėin 11—16 d. Ne\v 

Yorke įvyko antrasai iš eiles 
pasaulinio motorinio trans
porto kongresas. Kongrese 
buvo atstovaujamos beveik 
visos žymesnės valstybes, Jų 
tarpe ir Lietuva. Lietuvą at
stovavo Konsulas Dr. J. 
Bielskis. Kongresas įvyko 
Roosevelt Kotely, kurio di
dele salė buvo išpuošta daly
vaujančių valstybių vėliavo 
mis. Lietuvos vėliava 

plevėsavo.
Sarvš • su kongresu, h 

ir aiitcmobili ] paroda, 
rengta specialiai parodoms 
pastatytame name “Grand 
Centrai Palace.” Čia irgi 
Lietuvos vėliava, iš lauko ir 
iš vidaus buvo galima moly-- 
t i plevėsuojant.

Kongrese daugiausia buvo 
svarstoma •patobulinimas ir 
išplėtimas susisiekimo auto- 
mobilais.

Kongrese patirtos indo- 
mesnės skaitlines žemiau pa
duodama.

Laike 1925 metų Ameriko - 
je padaryta 3,833,000 kelei
viniai automobiliai ir 492,000 
kroviniams (trokų), arba 
abiejų 19% daugiau už pra
eitus metus.

Praeitais metais Ameriko
je užregistruota apie 20,000,- 
000 automobilių ir trokų, d 
visame pasaulyje — 24,600,- 
000, tad matome, kad Ame
rika turi 81% visų automo
bilių ir trokų. Laike praei
tų metų gazolino sunaudota 
7,494,000,(XX) galionai.

AGITACIJOS PRIEMONĖS
Lietuvos Seimo rinkimams 

besiartinant, Lietuvoje eina 
partinė kova. Partijų kova 
nieko stebinti negali, nes tai 
natūralūs dalykas, visur taip 
esama. Bet ne visur toji par
tinė kova taip iškreipiama, 
kaip Lietuvoje. Ten. pasiro
do, visai išeinama iš ribų, ir 
užsimiršus, pradeadma taip 
šmeižti ir biauroti, kad net 
koktu darosi. Bet, ačiū Die
vui tokių priemonių griebia 
si ne katalikai, bet kairieji, 
kurie sudaro ojjoziciją. Kad 

į didesnį efektą padarius rin-

mų. Šiuo kartu Lietuvos
ros kloties ne tik seimo darbuo- spaudoje triukšmaujama dėl

x • • J «t. __ • • f r __  .se,' bet ir jo darbų vaisiuose. 
Tad pasisekimo ir Dievo palai
mos linkime!

15 pūdu sidabro. Kairieji 
jau spėjo visus Kauno šunis 
iškarti ant Lietuvos valdžios

I

Oklahomos valstijoj, rOsage kauntėjpe^umetu papildy- 

17 žmogžudysčių. Tos piktadarybės buvo dideli paslaptista 17 žmogžudysčių. Tos piktadarybės buvo didelė paslaptis 
Paveikslas vaizduoja sudinamituotą namą, kur Žuvo trys žmo
nės. . Dabar trys žmonės prisipažino turėję ryšių su tomis pik
tadarybėmis. Vienas prisipažintojas tvirtina, kad jį samdęs 
srtdtanfaiotL namus žmogus, kurio atvaizdas čia matosi.

• r.r. ? • ■

.....i

kaklo. Bet ir amerikiečių 
“ pažangi j a ” neatsilieka nuo 
Kaimo triukšmo, o stengias 
tą “sidabrą” tiek “nuzalaty- 
ti,” kad jis visai pagelstų. * 
Tiesa, jis jau gelsta-, bet ne 
nuo paties “zalatijimo,” o 
nuo melagingų ir išpūstų 
burbulų. 15 pūdų sidabro 
khmsimas visai kitaip atrodo 
nę/u, kad apie tai kairieji 
pripasakojo. Dėl to įvykio 
Lietuvos Seime buvo klau
siamas Finansų ministeris.

P. Finansų Ministeris dr. 
Karvelis į tą paklausimų at
sakė taip:

Gruodžio mūn. 5 dienųLie- 
tuvos Bankas kreipėsi į Fi
nansų Ministerijų pranešda 
mas, kad už aukso rublius ir 
vokiečių aukso markes firma 
Kobrino ir Drico yra užpir
kusi atliekamas nuo jų rusų 
ir vokiečių sidabrines mone
tas. Lietuvos Bankas prašė 
Finansų Ministerijų neatsi
sakyti duoti tai firmai leidi
mų išvežti gautų j į sidabrų 
per Virbalio muitinę. Fi
nansų Ministeris eidamas 
nustatyta tvarka, yra davęs 
atatinkamų leidimų išvežti 
aukščiau minėtajam sidab
rui, nes įstatymas auksui ir 
sidabrui iš Lietuvos ribų iš
vežti pas mus dabar veikia 
ir juo einant Finansų Minis
teris turi teises duoti leidi
mus išvežimui.

Pasirodžius paklausimui 
Finansų Ministerija klausė 
Virbalio muitinę. Pravestoji 
kvota parodė, kad einančia
me minėtų dienų traukinyje 
iš Virbalio į Eitkūnus, dėl 
didelio važiuojančių skai
čiaus, muitinės kiafa—nahu* . 
vo pabaigta traukiniui sto
vint Virbalyje, o buvo tęsia
ma ir traukiniui einant iŠ 
Virbalio i Eitkūnus. Patik- 
rinėjant valdininkams rado 
minėtas sidabro monetas 3 
klasės vagone ir nesant prie_
jų savininko, sulaikė..

Vėliau pristačius atatinka
mą leidimų ir nustačius as
menį. kad iš tikrųjų buvo 
tas,* kuriam leidimas buvo 
duotas, minėtos monetos bu
vo leista laisvai išvežti.

Iš savo pusės, sako toliau 
p. Ministeris, dabartiniu me
tu aš nematau jokio pavo
jaus išvežimui iš Lietuvos 
minėtų sidabro monetų. Vy
riausybė yra įnešusi į Seimų 
įstatymo pakeitimą, kuriuo 
einant aukso ir sidabro išve
žimas iš Lietuvos yra visiš
kai laisvas. O šiame atsiti
kime aš nematau nuostolio 
nei mūsų visuomenės ūkiui 
nei vyriausybei, nes buvo iš
vežamos senos monetos, ku
rios, mūsų apyvartoj vis 
tiek negalėjo kursuoti, o už 
jas gauta vokiečių aukso 
rentmarkių ir rusų aukso 
rublių. Aš manau, kad vy
riausybė yra visai tvarkoj ir 
todėl aš nemanau imtis šiuo 
atveju jokių žygių.

Todėl, atsakydamas į pa
statytus man klausimus, tu
riu pasakyti, kad sidabras 
buvo leista išvežti ir tiek, 
kirk nurodyta leidime ir Lie
tuvos Banko rašte, būtent: 
218.942 kilogramai.

Toliau klausiama keno tas 
sidabras i Firma Barčo ir 
Kobrino sidabrų pirko iš 
Lietuvos Banko su Finansų 
Ministerio leidimu. Į klau
simų kas manoma daryti su 
tuo sidabru turiu atsakyti, 
kad sidabras grąžintas jo sa
vininkams.

♦
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i , J PONUI MNUlKAUNE APSILANKIUS
\ ĮJ* ’ ' y ’ < i ’; * ; - |' * z : • į įliui, kad skgrsai kelio, ve-

SSSR užisęuų politikos ' Mes toli esrnne nuo perei- idančio į rytų Europos Locar- 
vedėjo pas mus viešėjimas to šimtmečio lenkų mesianis-'no> tarsi kokia uola atsigulė 
turi didelės politinės reikš- tų svajotoji), kurie tikėjo, Vilniaus? klausimas ?
mes.

P. Čičerinas pasikalbėjime sias
su laikraštininkais aiškiai moiny, a liczba jego 44,” 
pabrėžė, kad jo apsįlankv- kuris ims išvys lenkus iš Vii- įįakęs kad SSSR visiškai ne-; 
mas turės konkrečių politi- niaus ir mums f 
nių rezultatų.

», . > > . t • ?

‘; < * ’. ■ t j »?,

one, o ypač Varšuvoje ? Ar-' 
, ‘ 5 gi šitai. , neparodys pašali

niui. kad skersai kelio. ve-

kad atsiras kažkoks “mes- 
*7 u

- į. i . ■ — — „ .1 ■ ------- 1---------.MIIK _

VISIŠKAS MN1AUS PRAMONĖS BANKROTAS
VILNIUS, Xn-29L(EIta). 

Vilniaus pramonės padėtis 
kaskart blogėją. Šiuo metu 
viena svarbiausiu pramonės 
šakų medžio apdirbimas vi- 

tt * • šiškai sustbjęs.; Iš 15 miestojis, būdamas Varšuvoje, pa-»

P. čičerinas griežtai ginči- 
zbawca ludu, duch j0 leknų paleistą melą, kad

ha. Iš šešių odų fabrikų te
veikia du ir šios pramonės 
gamyba nukrito iki 15 proc. 
prieškarinės. Popierio fab
rikų produkcija tesiekia 50 
proc. prieškarinės. Iš dar 
veikiančių įmonių nuolat at
leidžiami darbininkai. DėlTentpiū<ių, kuriose prieš ka-

,-------------J.—----- --------- ---- j

jį padovanos, suinteresuota Vilniaus klau- į dirbdavo apįe 2009 darbi- to Vilniaus bedarbių skaičius 
Tiktai aktinga,, energinga 'simu. Mes ir anksčiau tam i dabar nekeikia nė vie- jau siekia apie 4000 žmonių.

Mitai nedidelei valdytai, įJ '"1 d"' inetitajotae, nee Kitajai ne- ------------------- . Į| -------------- ------------ -------
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'MOS VIDAUS REUAly MINISTERIS-UETUVIS

Tačiau vistik buvo ipalonu 
išgirsti šito patvirtinimą iš 
SSSR užsienių politikos ve
dėjo lūpų.
prieš tokios sąjungos sudary
mą. P. čičerinas aiškiai pa
sakė, kad tiktai s^unga len
ki) hegemonijoj ir nukreipta 
prieš “rytų barbarizmą” ga

jau vienas Rusijos žodis,11 būti SSSR nesimpažinga, 
m 1 vien
tik Pabaltos valstybių sąjun
ga, šitų valstybių reikalams 
ginti, nieko nesimpatingo 
Rusijai neturi.
e Tad aišku, kad p. č’ičeri- 
no apsilankymas Kaupe ir 
čia jo padarytieji 
mai turi didelės 
reikšmės Lietuvai.

Mes tik linkime,

I
litika, tik jų griežtai pasiry
žimas nieko Vilniaus vadavi
mui negailėti; nei turto,, nei 
sveikatos, nei gyvybės galės 
Vilnių atvaduoti.

Tačiau negalima dvejoti, 
kad kaip rytų Europos su
tvarkymas apskritai, taip ir

gulinčiai tarp rytų ir vaka
rų, yra labai svarbu geri po
litiniai ir ekonominiai san
tykiai su savo didžiuliu rytų' 
kaimynu. Mes stengiamės 
visur turėti draugi) ir priete- 
lių.

Taip, žinoma, ir reikia.
juo daugiau _ turėsime Vilniaus klausimo iširsimas 

prietelių, juo mums geriau, specialiai be Rusijos negali 
Tačiau nepamirškime, kad įvykti, 
svarbiausia turėti prieteliais

v • VARŠUVA, XII-30 (Elta), “Gazeta Poranna” pra- 
* neša, kad lenkų vidaus reikalų ministeris Račkevičius įtei
kęs atsistatydinimo prašymą. Raštas įteiktas reikalaujant 
visuomenei, kadangi policija labai žiauriai elgusis su be
darbiais, kurie prieš Kalėdų šventes suruošė Varšuvoj de
monstraciją. Kandidatu vidaus reikalų ministerio vietai 
minimas buv. Naugarduko vaivada gen. Janušaitis.

savo artimiausius kaimynus, labai daug čia reiškia, o RuA^yO^arpu, kad tikra 
ypač kaimynus didelius ir sija juk turi ne tik žodžius, 
galingus, kaip Rusija. |

Mūsų didžiausias šios die
nos reikalas — tai Vilniaus 
klausimas. P. Čieerinas pa
sikalbėjime su laikraštinin
kais pareiškė, kad SSR. ne
pripažįsta nei' ambasadorių

- - - - ------,Į jis varsuvvs pąsauus yra (
^nei^inlrioVi- Pra^s trimitavimą, i
’ - ’ kad Lietuva esanti politiniu pareiškimus sektų darbai.

j Svarbu taip pat pabrėžti
p. čičerino pasakymą, kad 
SSSR yra giliai įsitikinusi, 
kad nepriklausoma Lietuva 
yra politinės pusiausvyros ir 
taikos Europoje būtina sąly
ga- 

konferencijos 14 kbvo lf»23l K Varšuvos pasaulis yra 
metų ųutarimo, 
to Vilniaus klausimo sutvar
kymo, kuriam priešinga bus 
Lietuva.

Tegu sau tai yra kol kas 
žodžiai, bet tie žodžiai labai 
svarbūs.

Argi yrą galimas rytų Eu
ropos sutvarkymas be Rusi
jos? Argi šis p. čičerino pa- ......... . „--------- ----------------
sakymas neatsimuš skardžiu laidu Romoj, Paryžiuje, Lon- |nešė 2 avis.

pareiški- 
politinės

kad tuos

(“Lietuva”)intrigų, kivirčių centras ir 
nesantaikos sūkurys.

Ne mažiau svarbi SSSR 
vyriausybės nario nuomonė į 

ir . dėl PabaltėR sąjungos. į 
Lenkų šaltiniai ii čia buvo £įo nakties metu sudraskė 4 
paleidę žinią, kad SSSR Bartkų kaime vieno
esanti griežtai nusistačiusi piL tvarto išsikasė ir išsi-

VILKAI
ŽVIKINIAI (Lukšių vi., 

Šakių apskr.). Pastaruoju 
įmetu čia vėl pradėjo rodytis 

'Adikli. Nesenai pil. M. Step-

Čia atvaizduojamas senoviškas Washingtono hotelis, esąs 
netoli nuo Kapitolijos. Dabar tas hotelis griaujamas ir jo vie
toj bus statoma gazolino stotis.

Kaip buvo manyta, kad lietuvių bątalijonas nė- 
, turės reikalo Sibire kariauti, tačiau to išvengti ne- 

tų-pačių 1919 mėtų rugsėjo mėn. jis buvo 
karo žygy Slavgorodo apylinkėje.

Mes, Harbiniečiai, apie lietuvių batalijono liki
mą negreit tesužinojome. Iš sykio mus pasiekė įvai
rus gandai: kad lietuvių batalijonas išdavęs lenkus; 
būdamas ant fronto išsirengęs ir pasidavęs bolševi
kų nelaisvėn ir t. t. Tik negreit tikresnę tiesą su
žinojome. Ir Centralio Lietuvių Biuro likimo neži
nojome. Per keletą frontų nebeateidavo joks laikraš
tis ar laiškas iš Sibiro Kinijon, )>et ir joks tikresnis 
gandas, kuriuo galėjęs būtum bent kiek pasitikėti

XII. Cholera, streikas, areštai
Neaplenkė bėdos nei mūsų Barbino. Pradžio' 

1919 metų vasaros atlankė Mandžiūriją baisioji ch< 
lera. Epidemija vis- augo didyn, giltinė dalgiu švai 
tės smarkyn. Kasdien naujai susirgdavo po kelia? 
dešimts žmonių. Be to, siautė ir kitos ligos, ypa 
kruvinoji (dezinterija). Rugpiūčio pradžioje buv 
labai karštos dienos ir siekė virš 30 laipsnių R. kai 
ščio. Sykį aš dirbdamas savo dirbtuvių rajone, p< 
atviru dangum, saulėje—labai ištroškau gerti, sy 
kiu-gi patingėjau nueiti kelioliką žingsnių savo ee 
chan, kur būdavo atvirinto vandens, ėmiau ir atsi* 
gėriau iš gaisrinio krano. Vandentraukis naudoj' 
upės (Sungares) vandenį. Rytojaus dieną pasiju 
tau susirgęs dezinterija. Ilgai nelaukęs nusiskubi 
nau pas gydytoją. Ėmiau vaistus kokią savaitę; ge 
ryn nesimatė. Pamačiau, be ligoninės nęapsieisią? 
Ir vos kulnus nuvilkau iki eentralinio ligonbučio 
kur gelžkelininkus veltui gydė. Visiems žinomos, y 
pač rusų, valstybinės įstaigos, kur veltui gydoman 
ilgiau reikėdavo sirgti.

Šį kartą buvo kitaip. Mūsų vidurių ligų skv 
rians vedėju buvo daktaras Tjarin’as. Tokio sąžinin 
go gydytojo jam pavesto ligonio sveikata, tartim 
savo šeimos nario,—aš dar nebuvau matęs. Jis prk 
silpnesniųjų ligonių lovos išstovėdavo pusvalan 
džiais, ieškodamas mintyje būdo jam pagelbėti.

Tuo metu medicinos darbą labai trukdė mediką 
menti] stoka. Vienintelis vaistų šaltinis buvo Ame 
lika, bet dėl tolimo ir netobulo susisiekimo,—štoko 
davo šio ar to.

Man esant ligoninėje—atlankydavo kasdien ka? 
nors iš mano draugų. Penktą ar šeštą dieną atėję 
p. K. Vinckis ir susirūpinęs mano sveikata, patart 
man “ilgėliau pasirgti.” Girdi, šiandien prasidėjęs 
gelŽkelininkų streikas. Štai delko man patarė “il
giau” pasirgti; gal tuo laiku kaip nors streikas 
baigsis ir ligoniai, sirgę prieš streiko paskelbimą, 
—nėra atsakomingi ir neneša jokių streiko pasekmių 
Aš ir pats jo minčiai pritariau. Tačiau ėmiau žy 
rniai sveikti ir už penkių dienų pats prašiau gydyto 
jo mane iš ligoninės išrašyti. Išeinant iš ligoninės 
gydytoj* dąvo paliuoMavimą mm darbo viwrf «av

pu dešros; gali, kartais, atsitikti, kad pasiliksim 
be vakarienes. Nespėjom užkąsti, kaip mūsų kam-

PADĖKOS ŽODIS AMERIKIEČIAMS
—--------------------- f

GERBIAMIEJI TAUTIEČIAI IR TAUTIETĖS:
Didysis pasaulinis karas RTŲ.“ Ačiū jūsų aukoms ir 

daug suardė šeimynų, daug duosnumui, turime Lietuvos 
našlaičių pagimdė Lietuvoje, našlaiičams įrengę mokyk- 
Laimės troškimas išvadino lų. Slabadoje eina pradžios
* 1 * • • • . 3 • . « • w — _ _ . _ . •JUS, J 

jūrių-marių; ;
jūsų širdis, susirišus su mu- džio tekinimo, 
mis, neužmiršta savo Tėvy
nės Lietuvos ir josios reika
lų : tai rodo gausios jūsų au
kos, kuriu nemaža dalis teko 
ir Kauno “VAIKELIO JĖ
ZAUS” Draugijai, jos na
šlaičių prieglaudoms ir ama
tų mokykloms. —Už tą gerą
ją jūsų širdį ir atmintį, už 
jūsų duosnumą, aukas, karš
tai dėkojame jums, — Ger- virimo-kepimo, skalbimo, rįi- 
biamieji ir mylimieji Tautie
čiai ir Tautietės. “VAIKE
LIO JĖZAUS” Draugija, 
siųsdama jums šiuos padėkos 
žodžius, skaito savo pareiga 
viešai su pasigerėjimu pasa
kyti, kad pirmaisiais sun
kiais jos gyvenimo bei veiki
mo metais jūs padėjote jai 
pagrindą tolimesniam jos, 
augimui. ,
i Be galo ir krašto apgailes
taujame, kad vos tik dabar 
tesiunčiame jums savo gilios 

adėkos žodžius. Atsitiko tas 
ne iš apsileidmo ir nei iš už 

irsimo, bet dėl tam tikrų 
naujojo mūsų gyvenimo są
lygų ir aplinkybių. Matote, 
Lietuvos tėvynės atstatymo 
metais visi mūsų krašto my- 
Vdojai, veikėjai ėmėsi poli
škos vairo; vos tik neskait
linga, maža jųjų sau jale pa
dėjo darbuotis labdarybės 
srityje; reikėjo sutelkti visas 
savo pa,ičgas ir visa padėti 

. laiką draugijos įstaigų orga
nizavimui ir palaikymui, 
taip, kad matyti nematėme

mylimieji, toli toli už mokykla ir Berniukų Amatų 
geroji vienok Mokykla su 12 skyrių: Me- 

, dailidystės, 
ū-ros, geležies tekini

mo, kalvystės, šaltkalvystės, 
durpininkavimo, — odos iš
dirbiniu, rūbų siuvimo, puo
dų dirbimo, lipdymo, darži
ninkystės ir kt.

Žaliajame Kalne laikome 
beturtėms našlaitėms Mer
gaičių Amatų-Ruošos Mo
kyklą su skyriais: Ruošos,

tei ir aš buvau pilnai įsitiknęs, kad per tą laiką strei
kas baigsis. Bet-gi buvo mano apsirikta: reikėjo 
“daug ilgiau” man sirgti. Streiko galo nesimatė. 
Oficialis streikuojančiųjų reikalavimas buvo:—mo
kėti už darbą pastovesne pinigų valiuta; darbininkai 
griežtai atsisakė imti kaipo atlyginimą Kolčako “si- 
birkas.” Kolčako vyriausybės leidžiamieji pinigai 
vietoje “kerenkų” buvo tiek paprasti, ka<k laikui 
bėgant,didesnis tų “pinigų” skaičius buvo apyvar
toje netikrų, ėjusių sykiu su tikrais. Aišku. tok* 
gelžkelininkų reikalavimas buvo teisingas, ir nieka< tyčia užėjusių atsilankyti pas pažįstamu 
*uo neabejojo. Tik čia kartu buvo ir Kolčako val

uos nepripažinimo ženklas. Antroji, slapta strei- 
> priežastis—tai komunistų agitacijos vaisius 
im nebuvo paslaptis, kad’Kolčakas gaudavo iš San- ' 
rvčs visokeriopos paramos ginklais ir kt. Vis 
iiunicija buvo daugiausia gabenama iš Amerik 
i Vladivostoko, ir iš ten Rytų Kinų gclžkeliu pi 

rarbiną Sibiran. Komunistai sumanė panarni' 
elžkelininkų streiką, sulaikymui karo aniunicijo 
ristatymo Kolčako armijai. *

Iš tikro, taip ir Įvyko. Streikas, kuris'tęsėsi i' 
są mėnesį, prisidėjo prie galutino Kolčako armi.jr 
riuvimo. Streikininkams, ypač jų vadam, taip p« 
‘išėjo sveikatom /

Aš, ligoninę apleidęs, jau antrą savaitę dyK-. 
ėjau. Tiesa, ištikro peranksti tariausi pasveikę 
r be kitokių išskaitliavimų, mano liga dar ilgai ne 

’.anė man duoti ramybės. Daugybės žmonių U 
aujai susirgdavo. Mūsų kambary, mano dari- 
raugas taip pat gulėjo lovoje dezinterijos pagauta1 
'holera siuto visai ne juokais. Žodžiu—giltinės da1 
is švaistėsi į visas šalis; buvo tikroji mirties dar 

lymetė.
Ko aš labiausia bijojau—tai užsikrėsti cholera 

rei nebūčiau jau viena liga sirgęs, nebūčiau chole 
os labai tepaisęs, nes buvo vilties ir pagyti, ne< 
'augiau 50 nuoš. susirgusių pasveikdavo. Tačiat 
įgadintiems dezinterijos viduriams užsikrėtus cho 
>ra—reiškė—kaput! Čia pat vienas, mano moti: 

’arbininkas, tvirtos kūno sudėties, estas, susirgę* 
’ezinterija, dar užsikrėtė cholera ir per kelias va 
andas mirė.

Netikėtai, tarp visų tų bėdų, pasklido neramūs 
randai. Esą atvykstanti žiauri baudžiamoji ekspe 
licija (karatelnaja ekspedicija) pulkininko Vrašte 
io vadovaujama, tikslu užgniaužti streiką ir nu 
bausti jo vadus. Ištikro, gandų patvirtinimo ilgai 
leteko laukti. Rytojaus dieną aš buvau išėjęs iš na- 
nų miestan. Pabuvęs kokią valandą, pasipirkęs deš- 
m, duonos ir kt. grįžau namo. Gi žiūriu—mūsų na
mai apsupti kokių tai šautuvais apsiginklavusių rau- 
lonsiūlių. Aš nonnsigandau, nes nieko blogo nosi- 
’ančimi padaręs.. Mūsų namai buvo skirti gplžkeli 
'tinkatns viehgungiains, kur gyvenome apie penkias, 

nes lešiint gelžkelininkų. Prasidėjo kratos. Aš gi sa
rai- |kftu draugui J. Juodikiui :- užkąskim© bent tuo tar-

bu siuvimo, uėrimo, išsiuvi- 
nėjimo, rankdarbiu ir kt.

Bet dar, Gerbiamieji, toli 
gražu nuo galo. Dar daug 
našlaičių atsilieka be globos 
ir pastogės; todėliai pradėta 
naujieji statybos darbai: rei
kia būtinai pastatyti daugiau 
prieglaudų ir amatų mokyk- 

Į lų; tam tikslui reikia daug 
Į lėšų. Akyse stovi dar daug 
darbo; vilties nenustoję, tiki
mės, Visagaliui Dievui pade
dant, gerųjų žmonių para
mos; varysime ir toliau# be 

'atodairos pradėtąjį labdaly
bės darbą, Dievo Garbei, 
Bažnyčios Naudai ir atgims
tančios Lietuvos Tevvnės la
bui. “VAIKELIO JĖ
ZAUS” Draugijos globoja
mi našlaičiai, mokiniai, ne
užmiršta jūsų, Gerbiamieji 
Tautiečiai ir Tautietės; jie 
meldžiasi už jus kasdien, kad 
Dievo Malonė laimintų jūsų 
darbus ir suteiktų jums svei
katos ir pasisekimo visuose 
jūsų darbuose ir sumany
muose. — Iš priežasties jau 
nebetoli Kąiėdųr-Hvenčių- ir 
Naujųjų Metų, siunčiame- 
jums, Gerbiamieji ir MylL 
mieji Tautiečiai ir Tautietės, 

: už jūrių-marių gyvenan
tiems, visu karščiausius savo 

berniukų našlaičių sveikinimus ir linkėjimus.
‘ j Galutinai dar karta karš-

barin atsibeldė du karininku, revolveriais rankose, l^ĮP ėjo diena iš dienos ir iš- 
kratos darvti. Aš su jais truputi susibariau, bet ant Ji'5’ Parėjo metai. Ačiū ju-

; gal, kad buvau lietu- gerąjai širdžiai ir atmin- 
n? rusas. Kiek pasiknisę paiiepe eiti sykiu sup'^L šiandien SAIKELIO 

Kiek buvo žmonių mūsų gvvenamajaine na-i'f®ZAUb Dr-ja globoja a-
- - ' ‘ - čia buvo P*‘ 300 asmenųj ji įsteigė ir

, laiko ‘ ‘ \
. prieglauda Slabadoje, mer

gaičių našlaičių prieglaudą įr gj]įaj jums dėkodami, 
Žaliajame Kalne; ji laiko naveiĮame save ir visus savo 
Berniukų Amatų Mokyklą našlaičius tolimesniai
Kauno priemiestyje Viliam- 
nolv • Mergaičių Amatu Ruo- 

'šos Mokykla Žaliajame Kal-
ua. i; dienmi vaPui dar- 

Vjliamnolv— Slabadoj ,
8-tame Forte pastatė ir nliko 
prieglauda “IZOLIATO-

manęs jie perdaug nešinto 
vis, n? rusas. Kiek pasiknisę paliepė eiti sykiu su 
jais, 
nle—bendrabutyje,—visus išvarė gatvėn, 
ne tik paprastų darbininkų, meisterių, raštininkų, 
bet ir “masažistų,” “artistų” ir kitokių svečių, ne- 

kili buvome areštuoti, išskyrus tuos, kurie iš lovos 
nekėlė. Gatvėje surikiaVo į eiles, apstatė iš šalių 

. Ni'» ' areiviai- su žibančiais durtuvais, o iš paskos vežė , 
* ° k..1’ csvaalžių Bet č;a dar ne rtsa procesija: j

■’ų ’r pa*’ ui seko verkiančios moterys, mergi- 
’ k’r t •' oAni 1'urAi vyrą draugą ar tė

•i” pi! tada* iu< vedė nežinia kur.
Nuvistotim Gal kur išvež?—klausinėjome 

>nas kitą patylomis. Kur mus. dės?—stebėjos ki-
Bent kie kapvimus, mūsų “aroštantai” įsidrąsi- ‘ 

ir sugalvoję Įvairins “svarbias” priežastis, pra- 
:o prašyti “atleisti namo.“

Ir aš manydamas esąs ligoniu, išsiėmęs gydy- 
. vj-ųidy in?ą bandžiau i<il 'nčt: baudžiamosios eks 
Vnmi'os vadą pulkininką Vraštelj, kad mane atleis- 

namo. Vrrštclis sužinojęs esant mane lietuviu su
ko: — Ko jūs dar čia berioksot! Jūs tik mūsų 

' įoną ėdat, o nevažiuojat savo “respublikon!”—Ar
inos č'a savo noru ir valia atvvkom?—^atsikirtau 

Agavos.— leiskite mus iš čia, mos tuojau su džiau- 
mu aploisiin jūsų kraštą ir visai nenorim .svetimos 
’onos... Ir ne gėda tamstai taip iš mūsų tyčiotis! 
nridūrlau. Tačiau ir pats tuojau savo žodžių išsi- 
uidau. taip pat ir kiti, kurie girdėjo mūsų ginčą, 

"ik stebiuos, kaip tąsyk neteko nagaikos paragau- 
’! Turbūt, tik dol to. kad buvau lietuvis, ir nors 
•i pašaipa Vraštelis prik’šo Lietuvos tik ką įsikū 
Ja Resnuhl’ka. bet žiaurių priemonių nepavarto-

Be manęs ir J. Juodikio buvo dar vienas pusiau 
A-iutoięs lietuvis areštuotas, šis paskutinis malo- 
■ni panrašo čia pat esančio viršilos atsigerti. Vir- 
:la, nuduodamas mandagi] kariškį, bežiūrint atne- 

puoduką su vandeniu. Aišku—reikėjo padėkoti. 
Ti žemaičio miklus liežuvis nesigailėjo klastingų ve
dimų “didesnio čino.” net “oficioria-is” paaugštL 
;mo greit užsitarnauti už tikrą mandagumą ir gerą 
:rdĮ.. O viršilos išpūsti, dideli skruostai su pasiten

kinimu švpsoios ir trumpas storas liemuo stiepės 
iikštyn iš džiaugsmo ir išdidumo. Žemaitis, baigęs 

komplimentus rusiškai, puslialsi-i. tartum ne jam, 
<u įtūžimu siuntė atvirkščius velijimus: tegu jį per- 
’• finas! kad jis tuojau kur galą gautų, judošinsl... ir 
1.1.

.To laimei, niekas iš “baltųjų” mūsų kalinis ne
suprato. dėlto n“i jis, nei mes patys už tai negavom 
“kelioliko's atskaityti.”

*

-visi sy-
• v

1 •

iūcn Hohni.
“VATKPTTO JĖZAUS” 

TH’mi'riins Pirmininkas
Prėl. Pov. JanuŠevičius

Kaunas. 1925 m. 
Gruodžio mėn. 10 d.

TRAUKINIO KATASTROFA LYBIšKiy STOTY
KAUNAS, NII-30 (Elta). Gruodžio 29 d. 16 vai. 20 

:iin. traukinys No. 306, ėjęs iš Lyduvėnų į Tauragę, Ly- 
1 iškili stoty klaidingai įėjo i atsarginį kelią ir susidūrė su 
en Stovėjusiais trimis krautais vagonais. Susiduriant gar

vežio skatas nuėjo nuo begiu ir buvo kiek sugadintas vie
las vagonas. Buvusiuos vagonuos prekės nenukentėjo. 

Garvežys tą pat dieną buvo pakeltas.
Į

LIETUVOS MIESTŲ MUZIE- muziejui, prašo siųsti LietU- 
JUS vos Miestų Sąjungai, Kau-

Einąnt visuotinio Liet, nas, Miesto Valdyba, 
miestų ir miestelių Sąjungos 
atstovų suvažiavimo nutari
mu, pradedama tvarkyti 
prie Kauno miesto muzie
jaus atskiras kambarys, kur 
bus renkama visa medžiaga, 
jiečianti Lietuvos miestų is- ; 
tori ją. Via norima surinkti 
Lietuvos miestų planai, svar
biausieji statybos darbai, į- I 
vairios miestų fotpgrafijos, 
atvirutės ir visokia literatū
ra, kuri kalba apie šių mies- ' 
tų praeitį. Be to, būtų pa
geidaujama turėti visų mirs- ' 
ų sąmatas, mestų savivaldy- • 
bių darbų aprašymai.

i Visą medžiagą, kuri gali i 
tikti Šianą Miestų Sąjungas

IR '
■ ' <4

Gruodžio 20 dieną Panevė
žyje sudegė p-lių Jasinskai- 
čių kluonas ir kuliamoji ma
šina. J

Rytojaus dieną apžiūrine- 
jant gaisro vietą rastas sūdą*’ 
gęs nežinomas žmogus.

Be to. šiame gaisre-atsiti
ko ir kita nelaimė: begesir 
damas vienas gaisrininkas 
krito į ugnį, bet buvo iSgt 
betas. Pavojaus gyvyb 
nėra.

SUDEGĖ KLUONAS 
ŽMOGUS

/
*r

F

/
* • ’4 ■ •

•



AUKOS VILNIUI
Jonavos ;Vilniui vaduoti 

rinkliavos komitetas, pasi
darbavęs du menesiu, surin
ko mieste ir valsčiuje 2100 li
tų. . - ’

ĄpsĮJitouK), 'klausinėjome įvairių smulkmenų 
apmojome, kaįl mjnetaš tiėtnviij’ Mtalijotao 

‘ X s. Mums tokia žinia ne- 
Jębai patiko,, ir atvirai reiškime abejonės, kad, kar 
^ais, nepadąp tiį.tie mūsų tariamieji ubfoliai” ko 
kių nors klastų. Viršila įtikinėjo, kad jie.efcą pa
darę, HU lenkų karo yądovybe sutartį, ęinajįt>una,

. i < r < : v i / / ? •

jo prieš bolševikus, ( 
jo., Švaistės su npm 
zokai po stoties sales, 
nią, tyčiojos akiplėšiškai

XI. Lietuvių, badijonas Sibire
• Pirmasis lietuviškas laikraštis Sibire išėjo .1919 

m. liepos 1 d. iš Tomsko, vardu: “Sibiro Lietuvių Ži
nios,” Centralio Lietuvių Biuro Sibii-e organas tuo
jau, matyt, pristigta- popięrįo^ nes nuo antrojo nu
merio buvo spauzdinanias ant mdo, suviniojamojo 
popierio. Lietuviškų raštoženklių neturėjo irtuo dar 
menkiau atrodė, Tačiau mes ne tik nesikratėni juo, 
bet dideliu džiaugsmu laukėme. Nors daug nauja 
mums, 'Harbinieėiams, jis neduodavo, kadangi mums 
Ametikrečių laikraščiai greičiausia patiekdavo ži
nių iš Lietuvos, kuriuos mes jau siųsdavom Centra
liam Biurui Tomske, ir jie Amerikiečiti laikraščių ži
nias sunaudodavo savo laikraštėliui.

‘‘Sibiro Lietuvių Žinių” 4 Nr. buvo Įdėta tik ką 
įsikūrusio Lietuvių kariuomenės batalijono pirmasis 
paliepimas išleistas 1919 m. liepos 27 d. Nors antra
sis Sibiro lietuvių suvažiavimas buvo nutaręs neor
ganizuoti lietuvių kariuomenės. tačiau, matomai, 
buvo gyvas reikalas susiburti visiems lietuviam.^ka
riškiams vienon vieton, šektningesniąm savo' reika
lų gynimui, svarbiausia, buvo manyta iš anksto pri
siruošti, kad pirmai progai pasitaikins grįžti tėvy
nėn ir ten savo jėgas panaudoti kovose už nepriklau
somybę.

Tuo pačiu metu atvyki H&hinan iš Novo-Niko- 
lajevsko Lietuvių batalijono viršila A. Karpūška Im
tąjį jono u k io reikalais. Mes, 'Harbiniečial, pirmų 
sykį išvydome lietuvį kareivį ypatingoje uniformo
je* 
Iš jo 
j^ikųrp pne lenkų, divizijos

ŠIAULIAI. Būdamas Šiau
liuose netikėtai atlankiau 
šimtametį senį Juozą' jirevi- 
čių: Jisai gyvija aMti šiau-: 
lių geležinkelio stoties .vadi
namoj Mažojoj Dasadnųj 
gatvėj pačiarųų Įtrašte miestu 
visai sulūžusioj, medžiais pa- 
rimstytoj mažoj būdąlčj 
draugi sii išavo marčia, ;•

Jurevičiaus sūnūs esu žuvę 
Įvairiuose karnose. ^Sakosi 
patsai gerai atmenąs Napo
leono žygį per Lietuvą ir

* - ' ■fc’’ • ' -i

. rybė it gilus fįkęjįmas, pĮa-^ 
remtas vienybe su Šventuoju 
Apaštalų Sostu.

Buvo, suteiktas Apaštalis- 
• kas palaiminimas ir visuoti
nieji atlaidai, paskui - buvo 
poiiti fikėlles mišios.

I l*o pamaldų, nulydėjus J.. 
E.; į Marijonų vienuolyną, 
tenai jį pasveikino organiza
cijų delegacijos, miesto, aps
krities ir policijos viršinin
kai. Po.iškilmingų pietų J. 
E. atlankė Marijonų gimna
ziją, kur mokiniai tikrai 
graudingai priėmė brangųjį 
svetį. Dainos, deklamacijos, 
sveikinimo kalbos iŠ jaunu
čių širdžių plaukė nedirbti
nių entuziastingai.

f J. E. savo kalboje džiaugė- 
•si gimnazijos gražiu Įrengi
mui mokinių skaitlingumu ir 
nurodė nepaprastas tos gim
nazijos mokiniams brangin
tinas ypatybes.

Užbaigoje buvo rodomi- 
šviesos paveikslai iš Romos' 

Dievas niūsų Įdomybių.
minia J. E. arei vyskupas kitą 

erdvinu dieną. aplankęs Vargdienių

SĄMATA • • •
KLAIPĖDA, 3ČII-28 (El

tą). Priimta 'Klaipėdoj rpięs- 
to 1926 m. sąmata 7,1^880 
litų sumai. 1925‘ m. sąihata 
siekė 5,619,350 lt. Klaipė
dos miesto lietuviai nepaten
kinti Klaipėdos" teatro pozL 
ei j a kur1 humatortfa 1926 m. 

pLOOO iitį deficito. Lėšas 
F teatrui išlaikyti ibhiindš ir1 iš 
.liėtuvid,-<tud tarpu teatras 
•esąs grynai vokiškas. Sąma
tų referavo burmistras Šul
cas, kuris pabrėžė, kad mieš
to ekohdmfnė padėtis nesanti 
pergeriausia, bet vis dėlto 
daug geresne, negu Vokieti
jos miestų. ' !

nužudė už kelis Litus 
, Kūčių vakąrą krautuvinin
kas Bercikaš Kapląnas,4ure-

turėdamas antfoje ‘ rankoje savo čemodaną^. . Sųsi- 
špaUdė bent ‘kiek n&no kaimynas &š .atsistojau,jau 
abiem kojom, dar tvirčiau įsikabinęs. Dar trupu
tį palaukęs pastačiau galu savo čemodanų ant to. pa
ties laipto. Varyti iš mūsų užkariautų pozicijų nie
kas nemėginotuo mes džiaugėmės, nors malonumas 
buvo menkas, laikyti suspaustą rankoje geležį prie 
—30 Jaipsnių R. šalčio. Kojos ir 
Šitai suskambėjo trečias skambuti
Nudžiugom visi, 
spaudemės labiau 
iš vidaus 
sų laimei 
laipto ir atsidūriau koridoriuje draug, su kitai 
kaimynais susitarę dar labiau susi spaudė m.— 
riavom koridoriaus duris iš lauko 
du nors nuo vėjo.

Traukiniui įsismaginus.-—įleido mus ir vagono 
vidun. Čia mums buvo ištikro net linksma, kad va- 

Į' žiuojame namo ir dar šilumoje. Bet džiaugtis ilgai 
s neteko. Šiaip taip naktį ant savo čemddano prą- 
- snaudęs, rytą vienoj*' stotyje pradėjo kaž-ko ilgai 

krapštytis apie mūsų vagoną tarnautojai su plaktu
kais. Netrukus konduktorius muius pareiškė, kaę 

* iš vagono išsikraustytumem, reikėsią vagonas atka
binti, nes jo ašis užsidegusi. Še tau, boba, pyra- 

' gai!—manau sau. Išsivertėm kuliais laukan, puolą- 
' me į kitus vagonus:—“nėra vietos,” “pilnt,” “ne- 
’ lįsk”—tesigirdi. Kelis kart bandžiau kur nors lip

ti ir vis buvau atstumtas ar koja atspirtas. Kaip-
■ gi dabar bus.’—klausiu savęs. Irkutske visas klių-
■ tis pergalėjau, o čia jau ir apsileisti I—Niekados! Sii- 

puolėm keliese ir “pralaužę’’ durų “frontą”—įsi-
■ vėlėm tepluškos (apšildomas prekinis vagonas) vįį- 
1 dun. Ir vėl esame šiltoje judančioje pastogėje, vėl
■ važiuojame. Važiavome visą dieną. Gerokai nusek 
1 linau nagus bekurstydams vidury vagono stovint) 
i geležinį pečiuką. Ant jo viršaus buvo pristatyta į-

vairių indų, “čaįni|<ų,” pirkiose virė ąrbata. VąĮ 
1 gonui sujudėjus—“vainikai” bildėjo ąslon, apliedal- 

mi keleivių skvernus, kitam vanduo patekęs už auljb 
nuplikindavo ir kojas. AJūsų, išvaizda .sako, itatt 
esame iš Jęaminkręčių profe^yoji ar bemt ėjęjų/p4 
reigą*. Vąkaiy, apsižiūrėjęs, p^a^^męlkįąų, Įkąr| 
įnvalid-ų.vagpncųi. Ir nors ten keletą sykįų niąnf 
bikštino, esą, aš civlis, ir man .neleistina kąro- in.vąlį> 
dąms skirtine vagone važiuoti,—b-et pasilikau kauv 
pe prisigūžęs, sėdėti. ’
.. j l’o trijų dienų kelionės,—vėl Mąndžjūrijos gelž- 
kulio stoty. JJaičaugiaus, |<inijos sienų privažiavę.^ 
kur mažiau buvo ir vargo ir šlykš.tylnų. Mandžiūrą 
ja buvo paskutinė stotis, kur tuolaik viešpatavo '$au| 
ri atamano Semionovo kariuomenės gauja. Tai bu
vo pusiau žmonės, pusiau žvėrys. Jų geltonsiūliems 
kazokams prisiartinus, turėjai ųiekotiepadar^s drę* 
būti. Parsidavimas, neteisybe, storžieviškumas bu
vo nepaskutinėje vietoje, štai kokios gaujos kovo-

i • . t v '

; f Įj^uvių Kvuutęįįp Barbinę lįūbešąiu tuvp gau- 
ia dvLdėžės papirosų (2p,000 ga£.) d9WU $ Lopyto 
Sūnų. Bendrovės (LopąUos karajimąi JQiūev$žio 

turi Barbino didžiulį tabako-pa^rosųTabrika; 
at$ub^ėię^M|ty įįpla^uniu liėįųvįų Į įr- 

$apįw itf yinadą tnųs, JielųyiuŠr. gąųsjiųn^uJcomis 
4>ai^Įiulayp)^ * . ’Į ’

Komitetas savo lėšomis nupirko gąrą

lėlio. /

labai nerimavo, 
s:—važiuojame! 

Traukinys pradėjo, judėti,—o mes 
bijodamiesi, kad kokiu netikėtu 

spustelėjimu neatsidurtume šalę kelio. Mū- 
, dalvkai gerėjo. Aš užkariavau laiptą po 

;4 Su 
užką- 

apsigyne tuo bū-
I

........ .. . j; Mažeikų

IŠ MANO ATSIMINIMŲ

DINGO 30,000 LITŲ
Gruodžio 21 d. vieną ppnia 

turėjo reikalų Lietuvoj Ban
ke. Ji atėjus iki banko rū
mų, bijodama banke pames
ti redikulį sų jaiųe esančiais, 
dokumentais, vekseliais 30,-1 
000 litų ir 150 lit., pinigų, ji 
padavė laikyti savo .tarnaitei, 
o pati ėjo bankam Atlikus 
reikalus? ji'sugrįžo ir rado 
tarnaitę belaukiančią šalia, 
banko rūnių ties 42 Nr. t>uo- Muriampplės kalėjimai^ur keįUĘ 
nelaičio gatvės. Kąda ji pa- jisai, -išpasakpjoi kalėjimo mirtinai jį nušovė 
prašė redikiųlio, tai tarnai-/draugui Jonui. Grųdiznskui 
tū pastebėjo, ,kad jau jo ne-jsavaautobiografiją ir .saiity- 
turinti. Kilo mintis, kad re-jkiųs sų paminėtais plyšimo 
dikulį kas nors praeidamas , žygiais. <-Grudzįnskis 
iš po pažasties-ištraukęs., ‘r |tylėjo,. .B.eĮ?Qismę>Uįną-

ŠIKŲ GAUJOfir DALYVĮ 
1918 m. rugp. nlėnėšį Pil- 

j viskių v., Bagotosi'oš k., ne
žinomi piktadariai ^nakties 
metu įsiveržė pas gyventoją 
M. Kraužuvieiię ir išplėšė 
4600 auksiniu vertės Įvairių 
daiktų — dingo.

’ į Tais pat metais, rugp, mėn.
5 d. Vėdarų k. Barzdų,v.įgy
ventojo Vincų Ąjiraičio ųa- 
inus užpuolė ginkluoti pikta
dariai ir žiauriausiai kalkin
dami y. Ąbraįtį reikalavo, š,- 
000 auksinų. Tos:p^čips die
nos naktį tie patys, plėšikai 
užpuolė gy v, A. Puskuųigį ir 
įvairiai jį kankindami (degi
no padus, badė kūną) — rei
kalavo pinigų.:,
‘ Tos gaujos‘dalyvis, kaip jusis krautuvę ties Vytauto 
vėliau pripažinta, vokiečių bažnyčia, jąų Įųivo bebaigiąs 
belaisvis Mikas Bespolovas savo darbą ir rengėsi ūzdary- 
savo laiku buvo ; pasodintas t L krautuvę, kai staiga įšoko 

^l&ikai ir vienu šūviu ’ V• s, ’ •Ii. •• • .
’• < I. ..

KąpĮaųo, krautuve labai 
iųei|ką-ir plėšikai U jo nega
lėjo jaugiau pelnyti kaip ke
lis litus. Vedųmąs uolus šio 
įvykio tardymas. č-

- ■ •. * * * * ^k***<>Jw**»3>

c. ? -f Ti. ;
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VARŠUVĄ, XII 30 (Elta). “Robotnik’’ žibiomis, 
visos lenkų valstybės įstaigos nustojo mokėjusios pramonės 
įmonėms už valstybės užsakymus, kadangi finansų ndinis- 
Uri ja neturinti pinigų, Įmonės, kurios dirba va>lstybei, del 
to'nėišmokančios darbinmkane algįų. Pastarijjų tarpe jau
čiamas didelis nepasitenkinimai. ; Pinigų' stoka palietusi 
tąip pat kariuomenę. Kareivių duonos davinys srnnąžin- 
itas;pusėjsVarddienaič”i •. ‘ j .

• ] ‘ }

NUBAUDĖ 1918' MĖTŲ pilė inaSis Bespolovas neprisipa
žino, aiškindamas^ kadiapie 

(plėšinius negalėjęs pasakoti, 
nes kameroj buvo nuolatos a- 
jpie 30 kalini<j>' ■ ’ i 
f Tačiau liudininkų parody
mais paaiškėjo, kad piešime 
be Bespalovo, dalyvavo ir 
Dętoikis,'kuris kalėjime mi
rė, Bespolovas pripažintas 
kaipo gaujos dalyvis ir Ma- 
•riampoies* hp'yg. teismas 
gruodžio 21 d. nubaudė 10 m. 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
bėt, remiantis amnestijos į- 
štatymu, 'bausmė sumažinta 
iki 6 metu 8 mėn. ‘ .•

. i */ - */ i i ■ ' : ? . i»• y
džiais taip, kaip tai moka tiki 
J. E. Areiv. Matulevičius, f* * > 
nurodė, kad ii* sielų isgany-į 
mas, ir laikinoji žmonių lai-F 
me, ir mūsų brangios Tevv-1 
nėš brangiai iškovota ir Die- [ 
Vo duota' mėpidUlausomybė j 
t viriai atsilaikys tik tuomet,!

čia atvaizduojama kodavimas bananų į laivąBoca del; Tbro 
mieste, Panamos respublikoj. Į tą laivų tilps 50,000 bananu 
kekių. • - ;

; ji - J • »

ir,' žinoma, neprąiąiinėti negalė- 
u. pąsipūtirnii SemionovoĮ ka- 
U \dė? keike juOdą'vargJmi- 

ir iš inteligento. Visuo
menės išmatos diktavo savo ęgoizinoylrŠūneš.—Kad 
kaip nors ištrūkus iš tų pragaro reginių,—galvojau 
tąsyki—greičiau iš^kių išriyktąjoji žvėriškiunoĄre- 
na,.. .. , '' • .

■f.; - -i u'

^^3(4-MARI AMPOLE. Gruo- 

lU' vdžid 20 dieną į Mariampolę
atvyko J. E. areivyskupas J. 

£??>,^Į^tųlevičius, prel. J.. Stau- 
&i^g|iičio ir> prųf. Česaieio. lv- 
sU‘• ėdimas} Stotyje sutiko J. E.

Beini) Vyskupas Kardšas,
i-Uprof. P. Buč^'s, ka.n- Ląįįkai- kada m.urny^e. bus tvirtą db 

f- . tis, kam Naujokas, Qįžų se- 
ĮU. j miūarijos profesoriai ir kiti 

kunigai, Mariampolės miesto
■ burmistras p: Staugaitis', ap- 

. ' ski-ities viršininkas, policijos
~ vadas ir būrys vietinių inte

ligentų. ■ Miesto viduryje at- 
i vykusių laukė graži ir mįlži-

■ niška procesija, kurią, suda
rė: mokyklų vaikai, skautės.

f gimnazijos mokinės, inoki- 
hidi, ateitininkai, skautai, 
Darbo Federacija, Katali
kių Moterų Draugija, Pava- 

Įt savininkai, bažnytinės,broli
jos ir kitos organizacijos, .vi
sos su savo vėliavomis, visi 

y po keturis eilėmis; toliau ėjo 
'I- .keliolika bažnytiniu vėliavų, 

nešami altorėliai, žibintuvai.
~ Vargdienių Seselės, Marijo- 
y lių Vienuolijos Broliai, ke

liasdešimt vaikučių minis-1
’ tratitų, ir ant galo bent (įe- 

i šimties kunigų lydimas po
baldacliimų J. E. Arciv.vsku- 

. pąs, .tūkstąntiuęs mijiio^ ly- 
į dimas, ,

Giedodami
• gelbėtojas ir tvirtybe 
ir- procesija suėjo 
bažnyčion, kur šv. Sosto pa- Seselių vienuolyną, grįžo 
.siuntinį, . pasveikino gerb. Kaunan.
kuų, P- Andziulis. . Arei vys- Tos iškilmės džiugina ka- 
kųpas iš sakyklos prabilų į talikus. Jos sustiprino jų

- žmones..-Dokėjo jisaikątali-'dvasią ir išrodė, kad'mūsų 
'kiškoms -draugijoms, dvasiš- apylinkės katalikiškas susi
kibai ir visems susirinku- pratimas yra karštas ir kad

~7siem’S už gražų pasitikimą, katalikų organizacijos jau
- 'Pabi'ėžė, kad tas pasitikimas stiprii susiorganizariisios 

'pagerbia ne jo asmenį, bet trumpu laiku moka atlikti 
patį Šv. Tėvą. Gražiais žo- viešą egzaminą.

vairiąusrųiivėvųĮ ;kąip Į tau 
rus, blieę^ųs,' ė lo&niš, ’ |il 
lųisy J stįįui^iiį tU. Taip įiai 
ne.niajaų.Jįčgsfą pąįs^kot| ii 
apie į lenkmetį (“mažięža,’ 
“paUokiją*.. ”). ' | -U
>• Sąkosi turis IžOiuėtųJ tGi 
jnęs Žąlgtįųy,■ Šiląvos, para 
>pijoj. Esąs «gyo-‘ikųbriu’ 
ragavęs baudžia vos ‘ ‘ pyra 
"gū.”” ' r

I Dabar daromąja žemės re- 
diorina skuba daug kas pasi- 

■anaūdoti. Gauna žemės ne t ik 
naujakuriai, mažažemiai, bet 
ir draugijos ir savivaldybės. 
Kai kas net perdidelį - apeti
tą parodo. Šiaulių apskri- 

- valdybė gavo du dva-
<jrų, centru. Šiaulių miesto 
, aavivakįybė pasijuto nepa- 
į telikinta, kai jai Žemės Re- 
Į fęrmus Valdyba paskyrė tik 

vietoj esamų tame <lva~ 
iš kur skyrė 80 ha. Be to 

^^lsĮukundžiama, kad atskir- 
Į tejį jalis su geriausiais tro- 
IjĮCsiais atiduoęlama Šaulių 

komendantiu maj. še-

E • Šis faktas “Lietuvos Ži- 
(Nr. 286) davė pro- 

^£08 imt tokį pricl|fušti pada

įi’,,Mfisų krikščionys sten- 
|giasi aprūpinti savo komen-

£?.■■ i

t -J* iii
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Šančiam šiuos žodžius, besi- f tuvos mužikai šmįigis I Ką muzikos. Jos visos taip ’puoš- 
. .................   ‘ ir pritinkančiai apvilk

tos į muzikos rūbą, jog at
imti arba pridėti, nors vieną

' Ir J- .Afr tjitfafr'- i '
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TEATRASiR MUZIKA
Česlovas Sasnauskas

Jo tėvas buvo vargonininkas, 
kuris buvo ir jo pirmasis mo
kytojas. Užbaigus gimti
niam miestelyj Įseturkliasę 
mokyklą, tėvas atidavė velio
nį mokytis pas geresnį var 
gonininką, į Naumiestį pas 
Risauskį. Turėdamas 16 m. 
Sasnauskas jau pradėjo var
gonininkauti. Pirma jo vie
ta buvo Gražiškiai (netoli 
nuo Vilkaviškio). Kiek lai
ko Gražiškiuose pabuvęs, ve
lionis patenka vargonininku 
į Vilkaviškj, kur tuomet kle
bonavo vysk. Oleka. Čion

mokinant .retrogrado kon
servatorijoje, teko su viršum 
metus darbuotis šalę velio
nio, kaipo jo pagelbinįnkui. 
Žaliu, šiurkščiu, bebūdamas, 
tankiai užrūstindavau jį; 
tekdavo man už tai. Bręs
tant, vyre j ant, .aš vis aiš
kiau mačiau, jog mano ne
protingo būta; ir prie pir- 
mbs- progos rengiausi eiti 
prie jo ir sakyti: mokytojau, 
dovanok man už viską! Ir 
štai pakirto jį mirtis.”

44Gailisi, verkia jo visi. Ir 
aš už jūrių-marių būdamas, 
gailiuosi ir verkiu:, kad nu
trūko jo kanklių įsisiūbavu
sios stygos, kad neteko man 
jam .pasakyti- paskutinio 
“Sudiev.” ’

r

, Šįmet sukanka lygiai de
šimt metų, kaip mirė mūsų 
muzikas Č. Sasnauskas. Te
ko patėmyti, kaip nękurie 
vargonininkai ir kunigai su 
apgailestavimu pamini tą 
liūdną mūsų tautai nuotikį 
atlaikydami gedulingas mi- 
Žias ir išreikšdami savo šird
gėlą laikraščiuose.

Prie progos lai būna ir 
man leista pasidalinti jaus
mais apie Č. Sasnausko 10 m. 
'mirimo sukaktuves. Kad ar
čiaus supažindinus mūsij 
liaudį su kalbamuoju muzi
ku, paduodu Čia straipsnį, Česlovas vargonininkavo a- 
kuris tilpo “Muzikoj” tuo- pie trejetą metų. Gerąjam 
jau po Č. Sasnausko mirties, jo klebonui, vysk. Olekai, mi- 
t. y. kovo mėnesyje 1916 m. rus, 
Štai jis seka: .

“Iš Petrogrado atėjo ži- metėi ir per pažintis dasigayo 
nia, jog mirė Česlovas Sa
snauskas, plačiai žinomas 
mūzikąs. Lietuvių jaunutei 
muzikai tai didelis nuostolis. 
Velionis buvo vienas iš pir
miausių ir rimčiausių lietu
vių muzikų. Pasaulinėje 
muzikoje po Miko Čiurlionio 
ir bažnytinėje sale p. J. Nau
jalio tarp lietuvių Č. Sa
snauskas stovi pirmuoju. Jo 
tveryboj gražiai ir galingai 
apsireiškė abu muzikos sti
lių: pasaulinis ir bažnytinis. 
Visokeriopai plačiai apsi
švietęs ir giliai tikintis, Č. 
Sasnauskas, lyg sekdamas 
anuos, pirmiau gyvenusius 
milžinus — muzikus, giliai 
pažino ir rašė abiejuose sti
liuose ir formose. Mūsų tau
tinėje muzikoje didžiausias 
Sasnausko nuopelnas — tai 
kantata “Vyrai” ir keletas 
Tmudies dainų, gražiai har
monizuotų, ištęstų, kontra
punktu sunarstytų, kaip va: 
“T ėk sakalėli.” “Tu mano 
motinėle.” “Siuntė mane 
motinėlė,” kurios per ilgus 
laikus puoš mūsų muzikai? 
literatūra. Gilus pažinoji
mas harmonijos ir kontra
punkto. atjautimas lietuvių 
muzikos stiliaus, mokėjimas! 
prie jo prisitaikinti, plati 
fantazija — gražiausios Sa
snausko, kaipo muziko, ypa
tybės.

“Iš originalių Sasnausko 
veikalų geriausiais yra: kan
tata “Vyrai,” “Užmigo že
mė,” “Jau slavai sukilo,” 
“Kur bėga Šešupė,” “Sku
bink prie kryžiaus” ir kele
tas lenkišku romansu. Visi* *.
jie garžūs, prakilnūs, visuo
se jautri gili dailininko sie
la, visur matosi jo kompozi- 
toriška technika.

“Bažnytineje-gi muzikoje 
didžiausiais velionio veika
lais jTa “Reųuiem” (pirmą 
kart giedota Šv. Katrynos 
bažnyčioje, Petrograde pa
maldose už M. Čiurlionį); 
trįs vargonams fugos, para
šytos ant temų “Benedica- 
mus Domino,” (atspausdin
tos 1909 m.); mišparai ketu
riems mišriems balsams, 
“Libera me Domine:” ir ke
letas giesmių. (Bėgyje pas 
kutiniųjų poros metų, rodos, 
Sasnauskas parašė da keletą 
veikalų, bet rašančiam šiuos 
žodžius neteko su jais susipa
žinti).

“Iš velionio, kaipo stam
baus talento, būtumėm susi
laukę daugiau ir gal stam
besnių veikalų, bet širdies li
ga. kurią jau nuo keliolikos 
metų jis jautė, neleisdayo 
jam visiškai atsiduoti muzi
kai ir tankiai ant ištisų me
tų atitraukdao jį nuo tvery- 
lx>S.

“Velionis giinč 1867 m. lie
pos 19 d. Kapčiamiestyje, 

• netoli Seinų, Suvalkų gub.

S t. Šimkus

Tuo pačiu laiku, t. y. kovo 
mėnesyje, 1916 m. Clevelan- 
de išeinančiame savaitinia
me laikraštyje “Santaiko
je,” kurią aš tuomet redaga
vau, tilpo štai kokia žinutė iš 
“Naujosios Lietuvos:” 

^“Naujoji Lietuva” mums 
praneša štai kokią liūdną 
naujieną: sausio 5 d. 7:30 
v. rytą po ilgos širdies ligos 
Petrograde mirė mūsų kom
pozitorius Česlovas Sasnaus
kas. Kas mūsų nežino jo 
kompozicijų, kurias tekdavo 
girdėti, turbūt, visuose lie
tuvių vakaruose. Dauginus 
negu 20 metų atgal baigęs 
Petrogrado konservatoriją 
liuoso meno dailininko laips
niu ir būdamas gerai prisi
rengęs kompozicijos ir dai
navimo srityje, Č._ Sasnaus
kas netrukus prie šv. Kotry 
nos bažnyčios gavo vargoni
ninko vietą. Tą vietąs 
užėmė ir iki paskutiniųjų 
gyvenimo dienų. Be' to Č. 
Sasnauskas buvo ilgus metus 
šv. Kotrynos gimnazijoje 
muzikos ir dainų mokytoju. 
Č. Sasnauskas yra parašęs 
nemaža bažnytinės muzikos 
veikalų, kuriuos žinovai la
bai brangina.

“Mums lietuviams jis yra 
brangus tuo, kad, tai vienas 
pirmų j it ir geriausiųjų kom
pozitorių, kurį Vydūnas pri
pažįsta talehtingiausiu. Pas
kutiniais metais Č. Sasnaus
kas buvo prddėjęs leisti rin
kinį, kuriame turėjo būti iš
spausdinti geriausieji darbų 
tvariniai.

Petrograde lietuvių gyve
nime paskutiniais melhis Č. 
Sasnauskas mažai tedalyva
vo: kliudė sunki liga, kuri jį, 
jau seniai kankino. Gi de
šimt metų atgal Č. Sasnaus 
kas veikliai dalyvavo vietos 
lietu viii gyvenime ir jų ren
giamuose vakaruose tai solis
tu, tai choro vedėju. Č. Sa
snauskas mirė da palygina
mai jaunas, turbūt, nepilnai 
50 metų.”

Prie virš atspaustos žinu
tės buvo prikergta mano 
prierašas, kuris seka:

lyg vaškas, ištirpdavo. Ra- “Ištiktųjų, tai didelis Lie-

Darbininko Kalendorius 1926 
metams jau Išėjo

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

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

Kaina tik 25c. Galima siųsti pašto ženklais. '

Užsakymus siųskite adresu:

- . .... “DARBININKAS”
366 West Broadvay South Boston, Mass.

velioniui įgriso vargo
nininkavimas; jis tą amatą

! valdininko vietos pastoje. 
Supratęs, jog ir čion nieko 
gero, — jis vėl grįžta vargo
nininkauti į Dvinską. Po ke- 
letos metų jo klebonas SvL 
derskis persikelia Petrogra- 
dan, todėl ieškodamas lai- 
mės-laimužės ir velionis ten 
važiuoja.

“Iš Vilkaviškio, iš Dvins- 
ko į tokį miestą pakliuvus, 
ne taip lengva ką gero suras
ti. Vargais-negalais velionis 
gavo vietą raštininko Šv. 
Katrvnos bažnyčios kance- 
liarijoje, Algos -r- 30 rublių 
mėnesiu.' Čion ant duonos 
užsTclirbdamas, lankė Petro
grado konservatoriją. Pa
stojo į dainavimo skyrių. Po 
septynerių metų baigia Čes
lovas konservatoriją ir pa
kviečia jį šv. Katrynos baž
nyčia vargonininku, kur iki 
paskutinės. savo gyvenimo 
dienos išbuvo. Reikia pri
minti, jog velionis keliais 
metais po užbaigimo konser
vatorijos, baigė da Petrogra
do archiologiškąjį institutą.

“Ilgus metus Petrograde 
gyvendamas velionis mažne 
kasmet darė ekskursijas į už- 
rubežį. Aplankė Rymą, Poi- 
tierą, Ratisboną, kur nuo
dugniai studijavo bažnytinę 
muziką, o ypač gregorinįjr 
benediktinį choralą; jis buvo 
vienas iš geriausių to dalyko 
žino vii. ,

“Kaipo lietuvys, velionis, 
nors ir visuomet, kaip teko 
girdėti, buvo geras tėvynai
nis, bet aiškiai pasirodė, pra
bilo, tik spaudą išgavus, o 
ypač 1909 m. išleisdamas 
‘‘ Lietuvišką Muziką.'’ Toji 
“Lietuviška Muzika” paro
dė, kas jis yra, ką lietuviai 
Sasnausko ypatoje turi.

“Kaipo žmogus velionis 
buvo nepaprastai j-autrus, 
geros širdies. Ligos kanki
namas, nors ir ner'vuodavo- 
si, tankiai šiurkščiau, lyg 
kerštingu pasirodydavo, bet 
valandėlei praslinkus, vėl,

galima išskaityti iš jo kelių 
man po lankai esančių kom
pozicijų Čk Sasnauskas buvo 
gabiausias ir. 1 
sias lietuvys kompozitorius, 
kokią Lietuva da nebuvo ma
čiusi ir, rgal bįt, ne greit tu
rės.

“Č. Sasnauskas, kaipo 
prakilnios ir jautrios širdies 
žmogus, žinojo ir kokius žo
džius parinkti dainoms ir ko
kias jiems duoti meliodijas. 
Beveik visos dainos, kurias 
jisai apvilkdainas auksiniais 
harmonijos rūbais padarė 
nemirtinomis, — yra eilės 
mūsų garsaus lyriko-poeto 
Maironio, kurių gelmę ir po
etišką estetiškumą taip-gi su
prato ir Labai pamėgo kitas 
mūęų garsus kompozitoirus 
J. Naujails.

“Vienas iš žymiausių Č. 
Sasnausko veikalų bene tik
tai bus epiškai-lyriška kan
tata “Broliai,” tekstą kuriai 
parašė kun. M. Gustaitis. Šis 
veikalas, kaip iš pusės lib- 
retto, taip ir iš muzikalio^p- 
dirbimo, vra milžiniškas tva- 
rinvs. Jį atsakančiai pasta
tyti scenoje reikia gero dra
matiško tenoro, išlavinto vy
rų ir maišyto choro, nes ka
nonai, fuga ir maršas, kurie 
ieina kantaton, vra gana 
keblūs išpildymui.

“Iš dainų, kaip solo, taip 
ir maišytam chorui, “Užmi
go žeme” būtų galima pri
skirti prie nuosekliausių ir 
turtingiausių Č. Sasnausko 
tvarinių. Čia staigios, bet 
nuosekliai pritaikytos modu
liacijos klausytoją tai pane
ria užmigusios žemės gelmė
se, tai, vėl lengvai švelniai 
tave ne jutomis kelia į erdvo 
žvaigždėtos padangės.

talentingiau- gaidą, tai būtų didžiausia. LIETUVES 
Dmpozitorius, žaizda kompozicijai. PAfe Ž

“Č. Sasnausko kompozici
jose aiškiai matosi, jog dai
nius buvo netik geras harmo
nijos, kontrapunkto ir kitų 
kompozitoriui reikalingų 
taisyklių žinovas, bet kartu 
turėjo ir didelį talentą ir ga
bumą abelnai muzikos or- 
chestracijoj. Jo kompozici
jose švelnumas, jautrumas, 
iškilmingumas, ilgesys, mei
lė ir didvyriškumas modulia
cijų akordais taip pasekmin
gai sulieta, jog pildantįjį ir 
klausantįjį viliote vilioja 
nuo vienos muzikos spragos 
(Turbūt “nuo vieno ninanso 
į kitą?”, nes “spraga”—čia 
reikštų “trūkumą.” Bcd.j. 
į kitą ir žmogus nė pats ne
pasijunti, kaip nardai muzi
kos vilnių gelmėse, kuriosna 
sykį pasinėrus sunku ir ne
sinori beiškilti šito pasaulio 
sausžemin.

41 Gaila, kad mes neįsten
giame tokių žmonių atsakan
čiai pagerbti, kol jie da gy
vi, su mumis. Savo ekscen
trišku su mūsų veikėjais pa
sielgimu nevieną be laiko nu
varome kapuosna. Atbunda- 
me ir suspėjame apkainuoti 
jų darbus tik tuomet, kuo
met jau esti pervėlu, kuomet 
pasijuntame, kaip laivas be 
vado, vieni be jųjų, apleisti. 
Galima labai spręsti, jog 
daug prie pakirtimo plauko, 
ant kurio kybojo Č. Sasnaus
ko mirties kardas, prisidėjo 
dabartinė (didžioji karė) 
žiaurioji karė, kuri be abe
jonės palietė jo jautriąją šir
dį pakirsd.ama jos paskutinį 

O kas nežino jo dainų, į pulsą. Gaila, ir labai gaila, 
kaip va: “Siuntė mane m o- j kad toji beširdė mirtis atėmė 
tinėlė,” “Kur bėga šešupė”'\mums taip daug žadanti Lie- 
(dvejopai), “Jau slavai sm-^uvos sūnų! Da laimė, kad 
kilo,” “Tu mano motinėlė” mos turime nors pluoštelį jo- 
(soprano ir alto duetas). I jo dainų. Amžiai slinks, dai- 
“Lėkk, sakalėli,” “Karvelė^ nius ilsėsis, bet jo jausmai, 
h” ir “Skubink prie A■ jo prakilnioji dvasia, jo gi- 
žiaus.” Apie jų vertę dau- liosios mintįs dainų liauni 
giaus nieko negalima paša-‘vainike su mumis per am- 
kyti, kaip tik perlas mūsą žius bus!
— ‘ 11 — ’ ■ —1 ■■■■■! — ■ I ■ ■ ■ —?

Č. Sasnausko atminčiai
Ak tu jūra, tu pilkoji, 
Ko tu taip sunkiai vaitoji ? 
Ar vandens tau neužtenka ? 
Ar gelmėje turto menka ?

/

Kaip man šiandie nevaitoti, 
Jog taip daugel reik laidoti 
Žemės brolių nekaltųjų, 
Kurie ž^sta ant greitųjų. * 

Gegužėle, tu raiboji, 
Ko tu taip liūdnai vaitoji! 
Ar .erdvės tau neužtenka i 
O gal medžių girioj menka ?

ginti. Bet kažin ar bus pri
eita prie susitarimo I

- J -Į . /

NERAMUMAI JUGOSLAė 
VIJOJE

Komunistai nenustoja pro
vokavę. J ugosla vi j o j susek
ta komunistų sąmokslas. 
Areštuota 200 žmonių. Ko
munistai ruošėsi nuversti 
esamąją tvaiką, bet tas ne
pavyko. Gatvėse uždrausta 
vieši parodavimai. Raiteliai 
blaško minias. Vyriausybės 
įsakymu nelegalūs unijos pa
leidžiamos. Komunistų na
muose rasta. įdomių doku
mentų, tarp kurių yra daug 

Są-

iš v. TĖVĄ
Vatikąno-Lenkijos konkor

datui atsiradus, Lietuvos di
plomatiniai ryšiai nutrūko. 
Kadangi tuo konkordatu ei
nant seAoji Lietuvos sostinė 
— Vilnius pavesta lenkų ma
lonei, tai Lietuvos vyriausy
bė, matyt, laikydamosi griež
to pricipo: — “Mes be Vil
niaus nenurimsim!”, santy- 
kių nebeatnaujino. Tad iki 
šiam laikui Lietuvos-Vatika
no reikalai nesureguliuoti. 
Taip atrodo politiniu atžvil
giu. Bet kaip-gi tikybiniu? 
Politinis įsikarščiavimas nir- 
gramzdino ir tikibnį ūpą ir įtartinos medžiagos, 
todėl visuomenė buvo to'nu- moksląn įpainiota ir profeso- 
sistatymo, kad nuo Vatika- rių. Yra rimtų davinių, kad 
no tolintis. Bet dabar tas ū- 
pas jau atslūgo, nes J. E. Ar
ei vyskupui J. Matulevičiui 
atvykus Kaunan, paaiškėjo 
tas trinymasis, kuris buvo 
iškilęs dėl nekuriu politinių 
dalykų. Lietuviai buvo su
painioję du skirtingu daly
ku: tikybą ir politiką ir to
dėl buvo suklysta. Bet Šv. 
Tėvas pirmas daro žingsnių 
toms klaidoms išlyginti. Jis 
atsiuntė plačiai lietuviams 
žinomą ir visų gerbiamą J.
E. Arcivyskupą J. Matulevi
čių bažnytinius reikalus per
tvarkyti. Katalikiškoji vi
suomenė tokius žygius pa
stebėjusi, nebegalėjo palikti 
pasyvi. Ji palikusi politiką 
valdžiai, susidarė savo dele
gaciją iš visuomenės veikė
jų: J. E. Vyskupo J. Skvi
recko, Katalikų Veikimo 
Ctntro pirmininko, Pral. A. 
Grigaičio, kan. K. Šaulio, 
prof. K. Pakšto ir stūd. J. 
Grigaičio ir palydėjo ją į Ro
mą. Delegacija nusivežė pa
dėką Šv. Tėvui už J. E. Arci- 
vyskupo J. Matulevičiaus 
pasiuntimą vizitatorium ir į- 
galiojimus atstovauti Lietu
vos katalikus Šv. Metų iškil
mių uždaryme.

1925 m. gruodžio 21 d. de
legacija maloniai buvo pri
imta Vatikane. Gruodžio 23 
d. delegacija turėjo Šv. Tėvo 
audienciją. Audiencijos Ti
pas labai jaukus ir nuošir
dus.

Platesnių žinių parvež ir 
užjūrin atsiųs pati delgacija.

Ar gi man linksmatklikuoti, 
Kuomet reikiasurokuoti, 
Kiek žmonelių kare žūnA, 
Už kitų tėvynę pūna.

Karvelėli mėlynasis, 
Atsakyki?, tu pilkasis, 
Kodėl tujen neburkuoji, • 
Mūs vargelių neskaitliuoji ?

Ai-gi galima burkuoti 
Ir vargelius jus rokuoti, 
Kurių tiek dabar daug yra, 
Graudu, ašaros man byra.

Ko nutilot, dainužėlės i
Ko nuliūdo! mergužėlės? 
Paukštužėliai ko nečiulbat l 
Lakštingele. ko neulbi ?

\

i

Knip mes galim neliūdėti. 
Jog mums dainių reik lydėti, 
Kurio kanklės jau užmigo, 
Mums tik aidas jų beliko.

Vincas Greitins 
Cleyeland, Ohio, 2-26-16

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
BAIGSIS

Angliakasių streikas jau 
visiems įkirėjo, todėl kalba
ma apie jo užbaigtuves. 
Streikierių pirm. Levvis pa
reiškė spaudai, kad padary
ta nauji pasiūlymai, dėl ku
rių manoma susitarti. Naują 
planą priima kasyklų savi
ninkai. Labai galimas daik
tas, kad streikas užsibaigs.

Nauju planų einant, ang
liakasiai tuojaus pradeda sa
vo darbą. Siūloma penkių 
metų kontraktas, kuriuo pa- 
didinams atlyginimas. Va
dinasi, angliakasiai laimės.

Šalčiams užklupus, strei
kas baigias.

sukilimui vadovavo Maskva, 
kuri įsakė visiems komunis
tų nariam vesti stiprią pro- 
pogandą ir duoti galutiną 
smūgį.

NAUJO KARO GANDAI
Kinijos sambrūzdžiai dai 

neužsibaigė. Tarpusavė ki 
niečių kova dar neužsibaigė 
Įvairios valstybės atlydžiai 
seka Kinijos įvykius./ Gir
dėt, kad nekurios jų bando į 
sivelti į neramumų sūkurį 
Ypatingai tuo atsižymi So 
vietų Rusija. Ji.kursto sai 
ištikimus kiniečių generolu: 
ir su jų pagelba siekia pri; 
komunizmo. Apie tai vieša 
pasisako bolševikiški laikra 
ščiai. Bet pastaruoju laiki 
kiniečiai pradėjo kreiviai 
žiūrėti į bolševikus, turbū 
suprato jų^ klastas, ir ėm<‘ 
prieš juos bruzdėti; Sovie 
tai juosias siųsti savo armi 
ją į Mandžiūriją geležinkelii 
apsaugojimui, nes ten Kini 
jos kareiviai verčia gelžkelie 
cius vežti jiems reikalingoj 
vieton. Dėl to konflikto tar] 
sovietų ir kiniečių atstovų ė 
jo derybos, bet jos iširo. Tai 
gi dabar bolševikai su ginkli 
rankoje mano ginti savo tei 
sės. Jie skaito kad kiniečii 
sauvaliavimas Mandžiūrijc 
je laužo Rusijos-Kinijos su 
tartį. O kiniečiams jau labe 
įkirėjo bolševikų kišimasis 
Kinijos reikalus. Prasided. 
nesusipratimai tarp abiej 
šalių ‘vyriausybių. Abi š* 
lys pradeda galąsti ginklus i 
ruoštis karui, kuris gali gre 
tai įvykti.

.Japonai laukia galo. Ji 
pasiruošę pasinaudoti tokii' 
susirėmimu ir pasigriebti T} 
tinę Mandžiūrijos dalį.

Kuo baigsis tie nesusipr: 
timai, ateitis parodys. ' •*

NAUJA KONTERENCIJA
Tautų Sąjunga gegužės 

mėn. fž d. saukia naują kon 
fcrenciją dėl vizų ir užsienio 
pasų panaikinimo. Tos kon
ferencijos nusistatymu įva
žiuojąs svetimon šalin žmo
gus turėsiąs mokėti ne dau
giau penkių frankų.

Pernai amerikiečiai ki
toms valstybėms vizoms iš
mokėjo npit 30 milionų dole
rių. Labai daug tų mokes
nių sudeda rusai.

Pakeliavusiam po pasauli, 
tos vizos ti

NAUJAS LOKARNO
Lokamo saugumo paki 

idėja patiko Balkanams, i 
dėl to pusiausalio valstybe 
žada pasekti didžiųjų valst 
bių pėdomis. Tuo tikslu t 
na derybos tarp JugoslaviJ 
ir Graikijos. Bulgarija, ka 
pranešama, taip pat noriu 
prie tų derybų prisidėti. '

Italija labai susirūpino d 
tų derybų, nes į Balkai 
saugumo idėją ji žiūri, kur 
i priešingą aktą Italijai. I 
dieji savimi rūpinasi, tai 1 
dėl mažesiems neapsidMc 
ti? > -• -
----------------U—

X

ORGANIZUOJASI BALT/
LANKIAI -4

Visuose civilizuotuose kli 
tuose baltarankiai darbibl 
kai pradėjo orgatdztotis. J 

įkirėjo, kad buvo atsilikę nuo juodadr 
į* gali tik džiu* btų darbininkų tame dalylkios

» K
• - X 3
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ŽMOGUS

Kaina 30c

Agrikultūros padėtis

r

v •

I

zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

Visi nepasisekimai organi

Skaitant žiemos j r pavasa- 
šioj šaly užaugo

JUOKELIAI 4

Merginų ir’ moterų plaukųkirpimas tokion madon įėjo, kad mergino*, sai kasomis gal 
bus retenybė, čia parodoma high schoolės merginos miesto Lock Haven, Pa. Čia jų yra 19 
ir jos yra vienintelės merginos iš 450 merginų, kurios nenusikirpdino plaukų. Tos ilga
plaukės buvo pašiepiamos. Tada jos sudarė klubą gintis nuo pašaipų ir drąsinti viena kitą 
užlaikyti kasas.

kai dar nėra ]>aisekę ekono
minės lygybes su kitomis ga- [derėjimas

I

DARBININKAS

UŽUOJAUTA
Jau esame minėję pereitos 

Savaitės pranešime, kaip 
JBrooklyniečiai išreiškė savo 
ližuojautą gerb. kun. J. Da- 

' jgilio misijai šimtines ir de
šimkes klodami Lietuvos J t
‘Krikščioniškos akcijos parė
mimui.

; Sekdami brooklvnieČius ir 
kitos kolonijos neapsileidžia. 
Mažoji Pertli Aniboy koloni
ja, kur vos pora desėtkų šei- 
Iflyni] tegyvena, sudėjo net 
$47.00. Patersonas kaip vi
sada savo duosnuniu atsižy
mi, taip ir šį sykį parapijo- 
pys sudėjo $53.00. Klebonas 
pažadėjo pridėti kita liek, 
kad sudarius šimtinę.

; Centrai Brooklynas šį kar
tą pasirodė puikiausia, sudė- 
ttami Lietuvos katalikų pa
ramai $75.00. Uarrisonas, 
kaip visada, pasirodo pui
kiai. Ir šį kartą įrodė kad 
katalikiškosios Lietuvos rei
kalai jiems arti prie širdies. 
35 žmonės sudėjo $11.00. 
Jgravo!
.Netvarkas visuomet su
pliekdavo kitas kolonijas ir 
šiuo kartu užpakaly kitujie- 
pasiliko, sako jie būt ir 
brooklyniečius sukirte, bet 
suvis nesenai jie paklojo 
gausią auką Seinų seminari
jai. Taigi dar nespėjo atsi
griebti, bet visgi pasirodė 
kad jie karstai užjaučia vi
sos katalikiškos Lietuvos, 

i reikalus, ir dabar jie sumetė 
$65.00.

? Sandaros kuopos pirminin
kas aukojo doleri

Kadangi “Vienybė” pata
rė savo “žemiesiems” “už-tį... .........

< čiaupti melagiams bumas,” 
ptaigi i Nevarko prakalbas jų 
į visas tuzinas atėjo r 
pjiausimais žodis žodin 
įŠytais iš “Vienybės.” 
Inas žmogus, kuris pasisakė 
I esąs p. šiugžda — duonke- 
X pys vietos biznierius, (kiti 
Išsako esąs vietos Sandaros 
"kuopos pirm.), parašė kor- 
tjelę su paklausimu “kodėl 
Mažeikiuose šaudei Į ramius 

ones.” Kalbėtojas at«a- 
-ko, kad tai melas, jis Ma- 
įzuikiuose nesąs kalbėjęs. Biz
nierius ir vėl klausia žodžiu

- ✓

Įei aš nežinau kur šaudei, 
kunigas pasakyk.” Salė

je juokas ir balsai “jei ne
žinai, tai kam klausi—sėsk.” 
Bet klausėjas spirasi. kad 
-jam pa sakyt ų i r ga n a. K a 1 - 
Stojas sako: “Jei jau taip 

nbri, pasakysiu visą nuotiki. 
ftn kalbant Vieviržėnuose.

Siomet parodžiau socialistu 
flakatą, Įrodymui jų meili, 

[jie mane apsupo su peiliais ir 
enimis. tuomet mano 

craugas man pasiūlė brau- 
ngą ir iššovus aukštyn, už- 
olikai prasiskyrė ir aš nu - 

Padariusio užpuoli- 
tardymą, užpuolikai teis

ei nubausti.” P. šiugžda 
sakymu, matyt, buvo pa- 
kintas, nes renkant aukas 

dolerį.
Tolimi *snis gerb. Lietuvos 

rimo atstovo prakalbų mar
ias bus sekamoje tvarko-

Agrikultūros padėties ge
rėjimas, prasidpdait.su 1924-rio .javus, 
metais, tęsėsi per visus pe- 697.000,000 bušelių arba. 175,- 
reitus metus. Nors ūkiniu- (000.000 mažiau neg pereitą 

^metą. Tai buvo mažiausis už- 
; nuo 1917 metų, 

mintoji! grupėmis, bet jų Sulyginus su gyventojais, tai 
pozicija, abelnai. dabai’ yra 'buvo mažiausis nuo 1890 me- 
geri našia nuo 1920 metų. ■

Didelis judėjimas ūkių gy- Į 
ventojų Į miestus apsistojo. , 
Taip pat buvo žymus progre
sas atsilyginimo ūkininkų 
skolų. Įrankiai ir reikme
nis ūkių vartojimui pradėta 
vėl pirkti visoje šaly, kas pri
duoda daug reikšmės abelnai 
biznio gerovei.

Ūkininkai gauna geresnes 
kainas už savo produktus, 
neg bile kada per praėjusius 
penkis metus. Abelnai skai
tant kainas už spalio mėnesi, 
kainos-sieke 143 nuošimčius 
sulyginus su 138 nuošimčiais 
už spalio mėnesy 1924 me
tais. Tikra reikšme šio kai
nų gerėjimo aiškiau supran
tama palyginus ūkių produk
tų kainas su neagrikulfūri- 
nių produktų kainomis. V- 
kių produktų kainų pirkimo 
jėga pakilo nuo 66, iki 87 
spalio mėnesy, kuomet prieš 
karą siekdavo 100.

Nevisli? lygiai užderėjo. 
Nekuriose vietose padėtis la
bai blffga. 
mas gei... 
neg kada yra buvę nuo 1920 
metii. Šiaurinėje Sonth Da
botos daly ii- siekiant iki 
Rocky Mountains lietaus 
nebuvimas labai sumažino 
javus. 'Tas pats atsitiko toj 
dalv siekiant nuo (Ibio vals
tybės į pietį] rytus Atlantiko. 
Nekuriose šių dalių vietose, 
sausuma padarė tiek pra
gaišties. kad ūkininkai turi 
pakęsti visus sunkumus, ku
rie pirpuola kuomet beveik 
visi javai neužauga.

Išskyrus tas 15 valstybių, 
kurias sausuma lietė, javų 
užderėjimas 1925 motais, bu
vo geras, lwt nebuvo užtekti
nai didelis, kad sulyginus ju 
sumažinimą, sausumo šiok
ioms dalims.

Žieminių javu auginto
jams šie pastarieji metai pri
davė daug nusiminimo. Bu
vo labai daug prisėta, bot 
netikusios oro aplinkyliės su
naikino apie 10,000,000 akru, 
arba 22.5 nuošimčiu viso sė
jimo. Paskutinis užderėji
mas davė tik 12.7 bušeliu ak
imi, irtai yra mažiausis skai
čius nuo 1904 metu.

Pavasario javai iškarto 
daug žadėjo, bet ir tie teda- 

Scl.relorijntfiK vė fjk 133 bušelių akrui.

i 
iii.

Kornų užaugo 3,O13,(X)O.- 
(XX) bušeliui ir buvo ketvirta 
dalis daugiau neg pereitais 
metais, ii- buvo geresnės rū
šies neg tie, kurie užaugo pei’ 
pei i'itus ketverius metus.

Avižų užaugo 1,470,000,- 
000 bušelių, ir miežių — 227,- 
OOO.OOO bušeliai, ir tai buvo 

nuošim-

su pa-
l išra-

Vie-

f

I

Kitur užderėji-
•eras ir kainos didesnės

11 nuošimčių ir 25 
čia i viršaus pereitų penkių 
metų HŽderėjimo.

Šieno 1925 metais užaugo 
98,KM),(MM) tonų ir tai ma
žiausis skaičius nuo 1916 me
tų.

Vatos užderėjimas siekia 
15.386,000 pundų ir lyginasi 
su užderėjimais 1911 ir 1914 
metais, kaipo vienas iš trijų 
didžiausių. Nuo 1914 metų 
■ tebuvo nei vieno tokio užde
ru ji mo.

Sėmenų užaugo 22.31X1,000 
bušeliu ir tai yra mažiau neg 
pereitais metais, iš priešas’ 
ties mažesnio sėjimo, bet už
derėjimas buvo 50 nuoš. dau
ginus neg per pereitus penkis 
metus.

Grikiai gerai užaugo ir 
ryžių užderėjimas nėra daug 
mažesnis už kitus metus. Ru
giai, burokai ir dobilai gerai 
užaugo.

Bulviui buvo » 240.500,000 
bušelių ir tai mažiausis skai
čius nuo 1919 metų, ir sulv- 
ginus su gyventojais, mažes
nis neg tų metų užderėjimas1? 
Tas trūkumas pakėlė bulvių 
kainas. Mažiau užaugo dėl
to kad mažiau sėta, nes per 
pastaruosius metus dideli už- 
derėjimai davė mažas kai
nas, ir buvo daug pragaiš- 
ties nuo sušalimo, kuris atsi
tiko kol dar nebuvo iškasta.

| Saldžiųjų bulvių užderėji- 
jnas siekia tik 81,KM),(XX) bu
šeliu. Buvo daug pasėta, bet 
dėl sausumos tegauta tik 80 
bušelių nuo akro. Išskiriant 
pereitus metus tai buvo ma- 
žiausis užderėjimas per 15 
metų.

Kalnų valstybėse ganyklos 
labai gerai sto.vi, ir gerų gy
vulių reikalavunasa žada la
bai gerą ateitį. Avių ir Gi
ni] kainos yra didelės.

Vaisių ir daržovių pro
dukcija vidutinė. Kainos 
didesnės neg pereitais me
tais, nors nekuriu produktų 
buvo perviršis.

. Obuolių išvežta į kitas ša
lis du syk daugiau neg kitais 
metais. Vaisiui ir daržovių 
augintojams, pastarieji me
tai finansiniai buvo geresni 
neg kokiais kitais metais.

ATIDARYMAS ELLIS 
ISLAND

f . ‘ • •

Gruodžio 18 d., 19(X) nu, 
immigracijos sWtH*- Ęilis 
Island, buo .oficiališkai ati
daryta. Nuo to laiko, iki šią
dien, ta sala pagarsėjo po vi
są pasaulį, bet kuomet pir
miausia buvo vartojama kai
po svarbiausi vartai Į Suv. 
Valslybes. lai mažai domėsi 
ją buvo kreipia. Nauja, sto
tis buvo atidaryta be jokių 
ceremonijų, tik draugai ko- 
misijonieriaus Fitchie Įteikė 
jam bukietą gėlių.

Italė/Carniina di Simona, 
aštuoniolikos metų amžiaus, 
buvo pirma immigrantė Į 
,Suv. Valstvlh’s per tuos var
tus. Bot per pirmą dieną at
važiavo apie 2,351 immigran- 
tas, daugumas iš kurių buvo 
italai, daugelis iš kurių bu
vo sulaikyti. Kad nors buvo 
atidaryta 1900 m., bet darė
me (laug laiko pakol buvo už
baigta.

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos. 

Jei skaitysi Darbininką” 
Tavo laikas neis už dyką.

(Anatomiškas tyrinėjimas)
•Žmogus. Kas tai yra. žmo

gus? Tas visai, nesvarbu. Svar
biau žinoti iš ko jis sutvertas, 
o paskui žinosime kas per 
paukštis žmogus. Taigi pradė
kime mm kojų.

Kojos. Jų-.turime dvi. O 
kodėl dvi? Tam, kad mes ga
lėtume judėti, žingsniuoti pir
myn. Stovėti vietoje, gulėti, 
būti asilišku užsispyrėliu gali
ma apseiti ir su viena koja.

Tai^)-pat dvejas akis. Daug 
jos mums padeda, kai mes esa
me tarp minios. Jeigu mes tu
rėtume tik vieną aki. tai labai 
tankiai mums užmintų ant 
“kornų.” o ypatingai tada, 
kai siauras batas. Ir gal 
dar dėl to jų turime dvi'jutą, 
kad kada nors nuims vieną aki 
išmušus, kita akimi galėtumo 
tą ĮK'štiiką matyti ir tą pasku
tiniąją aki nuo ištupimo apsaū-' 

‘goti.
Rankų — dvi. Smaugti savo 

artimo ir kartu kraustyti jo ki
šenes viena ranka, mes jokiu 
būdu nesugebėtume. Todėl jų 
dvi. Viena daro viena, o kita 
kita.

(•) nosis, tai pas mus viena. 
Pirma, turbūt dėlto, kad savo 
kambario grindis galėtume šva. 
riau užlaikyti, o antra—jei pas 
mus būtų dvi uosi, tai būtų la
bai nepatogu jas čierkutėn kiš
ti. nes “mūnšainas” pasilietu: 
trečia — su dviem nosim mes 
negalėtume pakęsti- tos atmos
feros, kuri viešpatauja neku
ltose mūsų organizacijose; ket
virta — tai]> būtume užsiėmę 
kitų uostymu, kad'patys save 
pamirštame.

Burna — viena. Tr gerai. Ko 
mes nepripliauškiame su viena’, 
o kas būtu jei dar turėtume ki- 
b# Svarbiausia, kad žmogus 
turėdamas antrą burnų plepėtų 
laike valgymo. () su viena bur
na — “šarap,” brolau!_ Kai 
prikišai košės Į savo srėbyklę, 
tai-tylėk kol neprarysi!

Ausis — dvi. Įsižiūrėkite: 
pas žmones jos ne tokio sudėji
mo, kai pas asilus. Dvi todėl... 
•Juk tai labai aišku': kad mes 
galėtume girdėti ne tik “San
darą,” “Laisvę,” “Keleivį” 
ir kitus, bet ir darfcą nors .Su 
viena ausim mes girdėtame tik 
iš vienos pusės. *O galva, la
bai gaila, tik viena pas mus. 
Pirma, kad dvi galvas turėda
mi mes neįstengtume skribelių 
pirkti, ypatingai moteriškų, o 
antras... galima sakyti, kad ir 
vieną turėdami mes nežinome 
ką su ja daryti, o kas būtu, jei 
dvi turėtume? Dvi galvos — 
nuims būtų didžiausia bausmė 
nuo Dievo.

$1,000000 
užmokėjome kad 

sustabdyti 
Šalčius

Užmokėjom $1,000,000 už. Hill’s Cas- 
cara-Br<>mi<le-Quininc <lclto, kad tai go
riausias išrastas būdas gydyt šaltį. 
Hill’s sustabdo šalti i 24 valandas. Jis 
sulaiko grijią j .’> dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį, 
net išmeta lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežasties miršta virš 150,1)00. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jj su Hill’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jūs 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos nptiekos parduoda Hill’s.
TlkraJ Gauk

CASCARA>OUININE 
Raudona Dėžė sa paveikslu

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DARBININKE”

$1000 TIK UŽ 60 CENTUI
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M. ZUKAITIS
25 GiUet Bd., Snencernort N. Y.

. {

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

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

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

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

“DARBININKlf’ ’■—Redakcija ir Administraci- • 
ja Kaune, Nepriklausomybės Aikštė 2a Nr.

T-r-r

X X. X. x. x. x
x.

PIGIAUSIS IR PRIEINAMIAUSIS ŪKININKŲ 
LAIKRAŠTIS

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

13,500 LITŲ DOVANŲ SKAITYTOJAMS

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

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

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

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

Be to “ūkininko” skaitytojams skiriama daug 
brangių ir naudingų dovanų:, grynais pinigais pavie
niam išlošimui po 300, 200 ir 100 litų, keturiems— 
po 50 litų ir dešimčiai—po 25 litus, 1 arklinis grėb
lys, 1 akselinė mašina, 1 fuchtelis, 1 gyvatukas žir
niams abei vikiaųis valyti, 4 separatoriai, 4 sieniniai 
laikrodžiai, 4 svarstyklės, 4 arpos (vėtyklės), 4 
sviesto muštuvai, 4 drapakai (spyruoklinės akėčios), 
5 pievų akėčios, 10 kaupikų—ravėtojų, 20 vien vagių 
plūgų, 20 barometrų, 20 daržovių sėklų rinkinių, 
20 vasarojaus originalių sėklų rinkinių, 20 pievų sėk
lų rinkinių, 200 “Ūkininko” metinių prenumeratų 
išlošėjų giminėms bei pažįstamiems ir 200 knygų rin- 
kinių.

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

apsimokėjusių metinių skaitytojų tarpe, nežiūrint i 
» tai, kiek skaitytojų susirastų. Dovanų paskirstyme 

j ’ [ loterijoj dalyvauja metiniai skaitytojai, kurie iki 
! ! [i *1926 m. vasario mėn. 20 d. sumokės už laik 

I Patariama gerbiamiems Amerikos lietuviams n£ 
sakyti visiems metams “Ūkininką” savo giminėms 
bei pažystamiems, kurio galėtų skaityti laikraštį ir 
dalyvauti labai naudingoje ūkininkams loterijoje.

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

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

ALBUMAS

h

X.

J. Jaroša, pirm,.

1

ni 4 <1., Baltimoro,

United Statės Lutes
7$ Statė St.. Ro«ton. Mara, T«rk City

J. T.

lsio 29 iki 2 d. vasario 
Biladelpliia, Pa. su a pylių-

Efasario 6—19 dd. Pitts- 
as su visomis kolioni-

Retoj lietuviu šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriamo yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų- at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikus save 
tikru'lietuviu, patriotu priva
lo trirėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.5,0.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Masą
„Pl»uk po Amerilto* VelUva**

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik (203.00 ir branginu 
per Branen ar Cherbourg

pATOGJĄ, greita kelione vienu ii 
puikiausiu paoauly laivu, ruiminga 

kambarį, erdvu denį panvaikščiojimui 
Ir ap-čiai gero mai.tn—ta vinkg j u* 
gaunate, kada važiuojate bile laivu 
Vnited Statė* I.inrt, jūvtj laivu, 
priklautantiu laivynui Dčdčn Šamo.

Apvimoka vlnado* -gauti pilnu in
formacijų >P<e išplaukimu* milžino 
gražnobo Leviathan didžiau*io pa- 

. naulv laivo taipgi kilų V. S. I.inra 
laivu, raklauakite virto* agento apie' 
pigia* laivakorte*, arba rašykite pa*

SUVAŽIAVIMAS
:. • - - * _ 1

L. D. K. S. Naujos Anglijos 
Apskričio šaukiamas suvažia
vimas sausio 31> 1926,1 vai. po 
pietį), bažnytinėj svetainėj, 
Cambridge, Mass.

Pageidaujama, kad kuopos 
pasistengtų išrinkti atstovus ir 
rūpestingai paruoštų naudingų 
įnešimų dėl* naudos mūsų orga
nizacijos.

prasidpdait.su


t

Dievą mylinti

O. y&liukiutč

?rta.s visais 
ai tpevyko.

afrinkima$,būą sąusio 31 d.
to.
gerbiamieji narįai ^malonėki 
bitinai būti.
*4

.m; ik

ai skubėk jį užsisakyti ir įsrti- 
uio ir įdomesnio savaitinio laik- 
kaip ‘ ‘ Tėvynės Sargas, ’ ’ nėra I 
UJcąjis duoda savo skaityto- 
. ^ad 'tai gryniausia teisybė! '' 
ghfi” gina vyriausius lietuvių ka
tu idealus ir visa tai, kas miela jų 
aįr brangu jų dvasiai.
gaiš” yra sargas ne tik savo tiky

Įsteigėme vilktą be ko negalė- 
jorrrė'apsėti. Pinbąs įkdykaš 
buvo bažnyčia, antras dalykas 
^4 mo^lclaf trečiai— jfesei-ų 
nėnias, ketvirtas — klebonija. 
Tai.jau rpdės, ^kad -viskas už 
baigta. Ale v.įš. rodęs, kailį ko 
tai dar stokuojav; Gi stokavo 
varpo. £u pagelba Dievo ir 
mūsų, didžiai gerb. klebono ku
nigo Kaulakio' ir gerų^parapi- 
jonų įsteigėm varpų, kuris taip 
mums padarė jautrų Įspūdį. 
Kaip išgirdom pirmų syk gau
džiant Kalėdų ryte, Bernelio 
mišioms, tai ne vienas apsipylė 
lžiaugsmo ašaromis.

Dievą mylinti

Geras paprotys
Navdokft Ba/Oe« katdian, ka4 ullaikiu* 

Zalvoi o4« »««tka ir kad tartu puikina 
•vUaanKpa ptevkur.

aiškiai 
Nuprasti, kai^fc yra kunigu t*. 
Tautos Kat4į^|._ Gęrai, labai 
$erail 'Bet domiai per
skaitykite -žinia ii

gerb.“^‘kuAr^Ž^Lkauske), ką 
“Vienybėje” &o. 14Z-me 19^. 
m. galva — augžeiausias perde 
tinis tos neva Lietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčios, prie ku
rios ir “ kun. Žukauskas save 
priskaito (kaip tų galima su- 
parsti skaitant “Am. Liet.” N. 
2-rą), rašo tame dalyke apie 
Žukauskų. šitai turinys te 
rašto:
“SCRANTON, Pa. Vyskupas 

įspėja prieš apsimetėlius. Pri
imkite, brangūs lietuviai, savo 
žinion nuo žemiau pasirašiusio 
Įšpėjimą. Paskutiniu laiku tar
pe lietuvių daroma bandymai 
bėgti iš po Romos jungo ir or
ganizuoti laisvos Lietuvių Tau
tos Katalikų Bažnyčios parapi
jas. To dalyko i vykdymui at
sirado kokie tai ponai, kunigiš
kai pasirėdę ir žmonėms Įkalba, 
kad jie esą L. T. K. B. kunigai. 
Rašo man žmonės iš Grand Ra- 
pids, Mieli., kur išplaukė aikš
tėn p. Krikščiūnas, o Philadel- 
pliijoj, p. Žukauskas, kad jie 
ėsą L. T. K. bažnyčios diecezo- 
joj. Visai jie nepriguli aug- 
ščiau mineton bažnyčion, nei 
jos vyskupui. Jei kur organi
zuoja, tai daro savo atsakomy
bėn.

Pasilieku Jezuje Kristuje
Kun. Vysk. J. Gritėnas.”

Na, ponas “kunige” Žukaus
ke, ką-gi Tamsta ant to pasa
kysi ? Juk čia aišku kaip saulė, 
kadi Tamsta ne esi “kunigu” 
Lietuvių Tautos Katalikų Baž
nyčios.

BROORLYN, N. Y. 
Nauja proga meluoti.

Kun. Dagiliui atvykus Ame
rikon, bedieviams atsirado nau
ja proga šmeižti ir meluoti. 
Štai “Vienybė” aprašo kun. 
Dagilio prakalbas su papras
tais bedievių begėdiškais me- 
’ais. AŠ kunigo Dagilio prakal
bose buvau ir nieko tokio negir 
dėjau, ką “Vienybė” rašo. 
Duosiu $5.00 tam buvusiam, 
kas Įrodys, kad kun. Dagilis 
minavojo valstiečius .liaudinin
kus iškirtime kryžių ir varyme 
agitacijos paimti bažnyčias ir 
‘šnaikyti kunigus.

Aš žinau, kad iš ožio negali 
ma gauti Dieno. o iš laisvama
niu laikraščių teisybės. Tų ra
šau tik tam. kad dar to neži
nantieji žinotų.

'■ montreal, canada
LDKS. 92 kuopos susirinki

mas bus 31 <1. sausio 3 vai. va
kare šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Visi nariai prašomi 
Skaitlingai susirinkti viršminė- 
toj dienoj. Taip-gj širdingai 
meldžiame tuos narius, katrie 
e’sate atsilikę su mokestimis, 
ka,d ateitumėte ir atsimokėtu
mėte mokestis.

Kast. J. Bandžius

: savęs matė 
Buvo pilna 
Suteikė vi- 

pąjaiminimų. 
»iėvo malonės

NO. s£de, chicago, ill.
LDKS. 20 kuopos svarbus 

metinis sdsirnkimas iėyko ne- 
dėlioj, sausio 31 d., tuojaus po 
pamaldų šv. Mykolo parapijos 
mokyklos kambary, 1644 \V. 
VVabansia Avė.. Kviečiame vi
sus atsilankyti, taip-gi naujų 
narių atsivesti, Gal ne visiems 
žinoma, kad Darbininkų Są- 
iungon įstojimas yra nužemin
tas o “Darbininkas” yra dvi
gubai padidintas. Todėl kvie
čiame visus grįžti ir “Darbi
ninką” i savo namus užsikvies- 
ti.

Ų W P W >
Klaidos atitaisymas

■ “Dųrbinieko” No. 6, *KĮ d. 
sausio 1926 m. tįlpusioj korės 
pbndencijoj iš mūs kolonijos ,y- 
rą padaryta trys klaiods. Bū
tent, per stubas mėnesinių su
rinkta $1,754.78 o ne $1,157.78. 
Antra, bažnyčios pataisymas 
atsėjo $400.90 o ne $40.90. Tre
čia, mėnesinės mokesties me- 
tart vaikinam merginom 7 dol., 
ved-usiem porĄiylO 'dol., o ne 10 
dol, ypatai. '

Reporteris

Antahūs-5Bfeg<ibiią(š4ir kiti, ku
rie lankėsi pas r narius, rinko 
mokesčius ir ragino prie visuo
meninio veikimo.

Tai dabar naujoji valdyba, 
užimdama' vietas, ras kuopų 
pusėtinoje, tvarkoje.

Korėsp.

tų mėnesius užsunokęj.o. ' Kiti 
neužsimokėjušieji pažadėjo tų 
padaryti. Bet tol&): nedaug 
teliko. ’ . ‘

Žinoma šitokiam darbui at- 
lįktj, reikėjo pųspprdėti.' Tai 
nebuvo lengvas darbas. Bet

PROVIDENCE, R. I.
Mes daugiau dirbame, negu 

giriamės. Mūsų darbai šie. 
Kai gegužio mėn. 1925 atvyko 
kun. Kavaliauskas, tai jo pir
mu darbu buvo sutvėrimas Ry
mo Katalikų Kliubo. Tas kliu- 
bas papirko vienuolika akerių 
žemės su trims altoriais ežero. 
Be to yra gražaus miško su į- 
vairais medžiais. Parkas vadi
nasi “Lietuvių Klaipėdos Par
kas.” Vos tik prabėgo apie 5 
mėnesiai nuo papirkimo parko, 
o jau duoda $2,000 uždarbio, 
jeigut norėtume parduoti. Tai
gi ar nedidelis darbas padary
tas? Be kun. klebono Kava
liausko dar darbavosi pp. Ka- 
ciavičius, A. Avižinis, 1’. Bu- 
zinskas ir kiti R. K. Klubo na
riai. Jų pastangomis buvo ne
pirktas tas parkai

Antras, tai nupirkimas šv. 
Onos puikios stovylos, kuri da
bartės labai puošia mūši) baž
nytėlę. Tų stovylų papirko šv. 
Onos draugyste, nes tai prakil
niausia draugystė. Dar reikė
tų priminti, kad turim labai 
gražų chorų su 40 narių, kuris 
labai gražiai gieda ir choras 
kas kartų didėja nariais.

10 sausio 8 vai. va k. ant 
Niekei son salės buvo surengtas 
didelis, au plačiu programų, 
koucertas iš vietinių šv. Kazi
miero choristų, vadovaujant p. 
B. Valaičiui. Ką] 
atžvilgiai labai į 
Publikos buvo pilnutėlė svetai
ne. gryno |>elno liko $99 36. 
Nors dauguma choristų dar jik 
pirmų kartų pasirodė viešai 
prieš publikų, bet iš šalies bu
vo matyt, kad drąsos užtekti- 

. , y , nai visi turėjo, nes savo daine-
meko. Madų nustatytojai-'Paryžių- lėmis ir muzika publikų žavėjo. 
w^*k- je nutarė moterų. dreses pa- prisiėjo po keletą kartų pakar- 
i alsi- trumpinti, o čeverykus pailgiu- toti tas pačias dainas, kaip tai: 
Vwni ti. oa atvaizduojama mergmazpttnelės Sinkevičiūtė, E. Dzėke- 

P»t;vičiutė, KUorikaitė, Palionių^, 
U ihe- sirMausi. Cickevičiutė ir Bartusevičiūtė.

Iš vaikinų Gicevičius ir B. Va
laitis labai puikiai pasižymėjo 
savo dainelėmis. Programas 
susidėjo iš solTų, duetų ir kvar
tetų, piano solių, piano duetų, 
smuiko ir choro; Koncerto pro
gramas prasidėjo 8 vai., trau
kėsi iki vienuoliktos vak.

Rėikia pažymėti; kad Pro vi- 
defice’o publika' labai greitu 
laiku susilauks scenos žvaigž
dučių, nes kiek mag nurodo, 
tai aukščiau minėtos panaitės 
turi labai gražius balselius ir 
didelius gabumus muzikoj. Ro
dos, kad jų ir yra vieta tik ant 
steičiaus, nes labai apsukrios, 
nilnos šypsos. Yra garbė Pro- 
videnee’o žmonėms geros va
lios turėti tokį chorą. Lai Die 
vas padeda mūsų klebonui su 
”i<a savo šv. Kazimiero para 
niia. Taigi broliai ir sesutės 
’Sninviai. nežiūrėkime i tuos at- 
■Miinns. kuriu čia randasi vn« 

m.- rtnsė hirino tame mūsų, bet 
4«rb’iokimės iš vieno.

' ' \ ' A Y Zanavykas
//y f

philadelBKia, pa.
Kas tai per paukštis?..

Čia, kaip jau daugelis žino, 
tarp soutiečių, parapijoj šv. 
Kazimiero iškilo nesusiprati 
mai, ergeliai. Ir kaip visi ži
no, sudrumstame vavndenyje 
yra lengva žuvis, o ypatingai 
kvailas, meškerioti.. Tai ir čia 
atsirado koks tai aferistas, va
dindamas save “kunigu” Žu- 
kauskiu. Žodi Žukauskiu pa
brėžiu, nes mat tokie “kuni
gai” dažniausiai mėgsta slap
stytis po slapyvardžiais. Pa
vyzdžiu, keletas metų atgal po 
Philadelphia, Pa. slankioje 
koks tai jaunas lietuvis ponelis 
ir vieniems pasakojo, kad yra 
“kunigas,” o kitiems, prieš ku 
.rhtos, matyt, nedrįso taip na 
chališkai veidmainiauti, sakė, 
kad yra introligatorius ir rinko 
knygas aptaisymui. Ir šis ta’ 
ponaitis pas manę tankiai (ži
nia, kaipo iritroligatorius, nes 
ikaipo padaužai “kunigui,” 
nors ir alkanam, neduočiau ko 
pūstų) išalkęs kaip vilkas, ry
damas kopūstus, kuriuos labai 
mėgo, sakydavo, kad jo pavar
dė esanti Leonaitis. O dabar 
paskiausiu laiku man keletas y- 
■patų sakė, kųd jis — tas Leo
nai tis yra lenkų neprigulmin- 
gu “kunigu” ir paVftrdę visiš
kai kitokių turi -f— vieni sako, 
Mezner, o kiti — Vezner, ar ki- 
ta*p- * ’ r i

Jį philadeijphia,ta.

Klądelphiečiaki -rbųsijųųkė 
akomos linksmybės. Ro-

’’{' y ,5 r.* i ?; ».

Ekstra naujiena ,
. Sausio 20 d., 1926 -m. LDKS. 
73 kp. atgijo ir vėl pradėjo*dar
buotis. Pirmas susirinkimas' ** • • 
vaisingas: prisirašė astuoni na
riai. Išsifinko valdvbą, tikrai 
pasiryžusių darbuotis dėl šios 
garbingos idėjos.

Pirm. .T. J. Liudvinaitis, fin. 
rast. J. Venckus, prot rast. F. 
Gutauskas, ižd. M,. Bnzūnienė. . 
./■^La’r gy vuvoja LDKS. 73 k p. 
■Tikimės, kad bus- geros dar
buotės pasekmės Lindeno kolo
nijoje

inybės, *bet ir kiekvieno prastuolio, kiekvienos grin 
teles. ' ;! . < i

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

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

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

“Tėvynės Saigas” aiškiai nupasakoja, ką vei
kia Lietuvos šeimininkas—Seimas.

“Tėvynės Sargas” tam tikrais laikotarpiais duo
da pasaulio politikos apžvalgas, kuriose žmogus gau
na pilniausią vaizdą pasaulio valstybių gyvenimo, 
darbų, karų, rūpesčių ir t. t.

“Tėvynės Sargas” kas dvi savaiti supažindipa 
su tuo, ką rašo kiti mūsų laikraščiai. Taigi, skai
tydamas “Tėv. Sargą,” tuo pačiu skaitysi ir kitus 
laikraščius.

“Tėvynės Sargas” ypač 'rūpinasi duoti savo 
skaitytojams gražių, įdomių, o kartais ir juokingų, 
pasiskaitymų, talpindamas apsakymėlius, apysakai
tes, Įvairius pasakojimus, feljetonus ir kt.

“Tėvynės Sargas” kiekviename numery talpina 
įvairiausių paveikslų iš Lietuvos ir užsienių gyve
nimo, gamtos, miestų, darbuotoji], žymių dailinin- ( 
kų paveikslų ir kt

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

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

“Tėvynės Sargas” iš visų mūsų laikraščių talpi 
na daugiausia korespondencijų ir žinių'iš visų Liefru- 
vos kampų. Šiuo atžvilgiu jis yra įdomus.

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

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

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

“Tėvynės Sargas” yra naudingas ir įdpmus 
auklėtojams, mokytojams ir jaunuomenei. Jai, tai 
Lietuvos ateičiai, “Tėv. Sargas” leidžia mėnesinį ne
mokamą priedą “Jaunimą,” kuriame moko juos tin
kamai pasiruošti gvgvenimui, 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 paleistuvystės, iškovotos ge
resniųjų sūnų krauju nepriklausomybės—ant žvan
gančių svetimųjų verguvės pančių ir t. t.

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

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

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

Tad ar galima rasti geresnį laikraštį už “tfėv." 
Sargą!” Negalima, nes tokio gero laikraščio, kaip 
“Tėv. Sargas/* Lietuvoje nėra. Skaityti jį galį ir 
privalo kiekvienas, nes jis ir pigumo-atžvilgiu vi
siems prieinamas. Metams jis kainuoja tik 15 litų, 
pusei metų—8 lt, 3 mėn.—4 lt, atskiras numeris30 
et. Užsieny dvigubai. O.jėi čia dar pasakysime, kac| 
“Tėvynės Sargas” savo didumu nemažas ir kad pa 
kiekvienam metiniąm savo skaitytojui duoda velhd 
reikalingiausią dalyką, be kurio šiais laikais joks be-' 
i-eik žmogus neapsieina, būtent, gražų, įdomų ir ma 
dingą kalendorių kitiems metams, tąi tada visi 
prasite, kad “Tėvynės Sargą” išsirašyti gali ir Jfrib- 
valo kiekvienas lietuvis katalikas. •

Štai ”Tėvj-hės Sargo” adresai pinigams ir 
tams: Kaunas, Ofeiktaris g-vi 3 Nr. “TOvyfeif

Piršlys N. SkirKantas'-^- tai 
jau tikri artistai. Našlys — J. 
Morozas labai tiko savo rolėj. 
Motinos jrolę lošė p-nia Vidugi- 
rienė stebėtinai gražiai ir natu- 
rališkai. ■ ! -

Deklamavo: - Mušinskiutė, 
Stepulioniutė, Palšiutė ir Ga
rankštis, vis su'jausmu ir mi- 
ka atliko savo užduotį.

Uhoraš dainavo apie šešias 
dainas. Buvo privers-tas pakar
toti. Čia priklauso garbė muz. 
Čižauškui už visą surengtą pro
gramą. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Kiek girdėti, visi la
bai užganėdinti.

Tėvai džiaugiasi pamatę sa
vo sūnus ir dukteris dalyvau
jant tokiam gražiam būry, nes 
bažnytinis choras tai yra para
ma visos parapijos.

Svetimtaučiai pakvietė chorą 
koncertą duoti Public Labrary 
Hali sausio 31 d<. 8 vai. vakare.

Viską girdėjęs

1



ti į sniegą. Moters, pastebė-
*5
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suokalbį nuversti valdžią. I
m i i • v .1
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SEIMININKĖMS KELRODIS

Paieškoti Jono Metikinvičiatis iš Ai- 
iiu^tŲkx k;ii»jo. Žaslių parapijos. Girdė- 
jau kad tutinote parduoti savo tiki- i. 
Karalius. Žaslių paštas, Vulkakieinis.

v •šią

- i - _ »■ ■

_ E. Treinis
Mykolus Zaj enkauskas.

SVARBUS SUSIRIN
KIMAS

įsio 27 dieną, 7 vai. vak., 
hiyrtnkn” administracijo- 

» pyks L. D. K. S. centro val-
NUO AUSIES LIG AUSIES
PEABODY, Mass. — Jos

ios posėdis. Tasai posėdis eph Ferry guli ligoninėj ir 
svarbus tuomi, kad bus laukia mirties. Jis turi per- 

organizacijos seimo pjautą gerklę nuo ausies lig 
južĮpdm, narių ir skaitytojų va-'ausies. Policija ieško Ma- 
'jus ir toliįnesnio darbų plano nuel Lavrencė, kurs pešėsi

' ARKLYSPĄSKENDO
’ / raibio i arti-

į iš gruodžio J7xį 18
Tarpe suareštuotųjų yra žy-'d., pūgai siaučiant, dvi nu>- 

Yra'pro feso-te r$bevažiuodanws iš Krimo 
Vienas jų yra buvęs tei- vieąk. Krakių (Kėdainių ap- 

kelvje užklydo, 
ik įtaiga arklys ėmė grims-

tartų komunistų. Valdžia 
skelbia A susekusi komunistu

min ąsfrieim.'
*i’ių.
•Bingumo ministeris. Kratos ški\) link, 
‘daromos daugelyje ųamų. Ti' 
Zagrebo ir Serajev® miestuo
se suareštuota: 50 intartu as-se suareštuotą 50 rntartų 
menų.

Antradienis,, Sausio 26 d., *1926
.... . ■ - .. . rn

; -rinjrrmn neapleisti. Nuo valdy- 
4xw veiklumo priklauso organi-

T ’

Pirmininkas

su Ferry ir laike peštynių 
sužediė pastarąjį.

ANTROS SUKAKTUVĖS
Sausio 21 ir 22 d. Rusijoj 

buvo švenčiama. Buvo mi
nimos antros ■ sukaktuvės 
nuo Lenino mirties. Vjsos 
kraututvės, ofisai, dirbtuvės, 

, Uždrausti 
J ei buvo pagau-

NEBŪNA NEPASISEKIMO
Pramogos parapijos salėj 

ant 7-tos gatvės taip pagarsė- į teatrai uždaryti, 
jo tarp So. Bostono lietuvių, ir pokiliai. J ’ ’ 
kad kas tik ten rengia, tas tu- tas kas surengęs kadir šeimv- 

geras pasekmes. ninę pramogėlę, tai užsimo- 
‘ Užpercitą subatą ten turė-!kėjo $50 pabaudos. Uždraus- 
pabalių LDKS. 1-moji kuo- ta pardavimas ir svaigalu, 

a. Žmonių buvo kupina sa- Teatruose buvo rodomi judo- 
i. Susirinkusieji turėjo ini paveikslai, rodanti Leni- 

“good time,” o kuopa gavo1 
ie $50 pelno.
Pereita subatą Moterų Są

jungos 13 kp. turėjo nraino- 
gą—arbatini bąli ir Tai žmo
nių ir-gi buvo kuuina salė.

■ Susirinkusiems buvo geras 
įpriėmimas ir natarnavimas. 
: Atsilankiusieji jautėsi ne 
Jtain pramogoj, bet kaip sve
čiai vaišingoje šeimvnoje.

Ten bures

* Į !!■■■»■ Į

NĖRA NEDARBO
No. Dakotos valstijoj 

žiemą bedarbių nėra. Tas at
sitiko dėlto, kad kasyklose 
darbai padidėjo. Be to ant 
farmų darbininkų daugiau 
pareikalauta, negu kitais 
metais. . • .

IŠMOKĖJO DOVANAS
FALL RIVER, Mass. — 

Bourne kompanija išmokėjo 
dovanas darbininkams. Ta 
kompanija du sykiu per me
tus duoda darbininkams tri
jų dienų algas virš regulerių 
algų. Tai kompanijai dirba 
apie 300 darbininkų.

mą Norkūnų kaimą pagalbos 
ieškoti. Atbėgę keli vyrai, 
rado jau arklį paskendusi jr 
paaiškino, kad čia senovėj 
stovinčios plytinčios šulinio 
būta.

Lietuvių Katalikų Veikėjų Domei!
i . s . f > ’ į 4 J 1 -L . . ' L

“ Darbininkui ’ ’ reikalingi agentai. Prašome lietuviais ap
gyventų koloitijį katalikų veikėjų atsiliepti ir sįėti į katalikų 
spaudos platintojų eiles prisidėdami prie palaikymo lietuvys
tės, doros principų ir Kristaus idealo. Mes katalikai jau įsi- 
leidome peF giliai į letarginį apsnūdimą ir ^pamiršome kad tu
rime savo spaudą. Nustojome agitavę, o priešam tik to ir rei
kia. Jie džiaugiasi ir ne vieną pagauna į savo bučį. Kokia gi 
mums nauda?z O tai tokia, kad nemenkam bažnyčiai ištikimu 
vaikų, tauta netenka rėmėjų, spauda netenka skaitytojų ir. su 
pagelba bedievystės žūstame Tautai ir Bažnyčiai.

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

Į darbą broliai ir sesės lietuviai katalikai! šalin apatija!
^DARBININKO” ADMINISTRACIJA

PARSIDUODA 6-ŠIUKARy 
MŪRINIS GARADŽIUS

Pačiame (’ity Painte |>rle Colnumia Rd. 
Vieta laitai tinkama dėl krautuvės arba 
r(,ĮM>ršapčs.- Reikalinga tik Ma
tyk: \ iticem B. Ambrose. -I2.’i Rr>>.-i<| 
vv.-ty, Tel. S<>. Boston lik)".

KAS TURI $3,500.00
Tris guli ii:isil>ilil:iVi>ii .eiinynų

namų t'ily J'oinle. Žmnč jau luipirkla. 
planai -ralavi ii- pa veikslas era badary- 
i:is. kin us parodo, kuip įminąs uirodrs 
)*al>u<lavois. Morgičiai .įpriipiuli. Pasta
tymas atsieis pigiai, ties aut syk yra 
statomi keli namai. Todėl kas nori prb 
sidėt ir sykiu sau namų pasistatyt, te
gul tuoj kreipias pas: Vineenh) B. Am
brose. Ii’ū Brmtihvay. Te!. S<>. Bosimi 
1<«>". t S.S._’tJ— V.-l )

Tek So. Boston 0828 
U9TŪVI8 DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)'

426 Broadway, Sorth Bortoa 
Ofiso valandos: 

nno 9 Iki 12:00 ryte Ir nao 1:80 
iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vaL vakare. 
Ofisas uždarytas subado* vakarais 
ir nedėldieniais. taip-gi seredomls 
nuo 12 dienų uždarytas.

J TEL. So. Boston 0506—W.

P LIETU VYS DANTISTAS |
A. L. KAPOČIUS t 

5 251 Broadway, So. Boston i 
S (“Keleivio” name) 3
S On80 Valandos: nuo 9 iki 12, tuo 2 
/ ltSC iii 6 ir nuo «-30 ik! 9 vakare. S 
jSeredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną J 
J Subatomls duo 9 iki 6 vak. Nedfl į 
^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutart}' S

TeŲ So. Boston 270

f

- —f

DAKTARAS J. LANDŽIUSMass

Ma»

Ma»

Lietuvos Dukterų Draugystė^

b.

»

K

Residcncijos Tclcphonas : 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-AV

Ofiso Tel. Res. TeL
UnlverMty 8831 Pmspect (M15-1I

D. A. ZAtfTSKAS

Visais de jos reikalųj
tokolų rašiinitrkĮ laiški ar iclefomt. 

Draugija savo sn-irinkimt laiko kas 
antrų utarninkų kiekvienų mėnesi 
7:3o vakaro. |s>bažnytinėj svetainėj 
l-'ifilt St.. So. Boston. Mass.

BIZNIS TAI BIZNIS

IŠRINKO VEIKLIĄ 
VALDYBĄ

Pereitą nedėlią įvyko Fe
deracijos skyriaus susirinki- 

Buvo valdybos rink i- 
Pirmininku išrinktas 

Į «t. Jaroša, rast. p. O. Janki e- 
ižd. p. Guzevičienė. To

ji būdu valdyboje moterys 
5Tai atstovaujamos, ko pir- 
ig nebuvo. Todėl skyriaus 
arbuotč turės pagerėti.

? Šiame susirinkime aptarta 
Svečio kun. Dagilio prakalbu 

girnas. Tuonii rūpintis 
avesta valdvbai.

no laidotuves. Buvo sako
mos prakalbos Leninui išgar
binti.

AREŠTAI JUGOSLAVIJOJ
Bielgrade ir kituose Jugo- 

lavijos miestuose prasidėjo 
areštai. Suareštuta 200 in-

KALS PINIGUS AMERIKOJ
Airijos vyriausybė nutarė 

išleisti metalinius pinigus. 
Juos kaldins Amerikoj. Ik
šiol Airijoj vartojami buvo 
Anglijos pinigai, bet Airijos 
vyriausybė nutarė turėti sa
vo pinigus.

•j -

•Naudokite Savo Vaikams 
Maistą, Kuris Jiems 

Reikalingas

Tūkstančiams vaikų rei
kia maisto, kuris juos 
padarytų stipriais ir ga
lingais prieš ligas. 
Standard ar Challenge 
Kondensuotas Pienas

z

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šeimininkė Amerikoje Visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui Jos žinojimo atllkinėjant pareigas kaipo Seiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

te bus indomųs kožnal Lietuvei šeimininkei.

Rodyklė No. 14

DEBATAI
< Ketvergo vakare, sausio 28 

8 vai., Vveių kambariuo- 
e ivH-rs debatai, temoje: 
Kuriems • geriau gyventi 
toje šalyje, vedusioms ar ne- 
fedusiem vyram.’’ Debn- 
aos keturi asmenys, jų tarpe 
Pjlvi jaunos panelės. Laikas 
ąskirtas po 10 min. kiekvie- 

. Atsikirtimui po 5 min. 
uose debuose būsiąs 

larkoka i pakeden t as “ šen - 
rnhj” klausimas, o tą žada 

arvti tos panelės. Todėl 
šiais debatais susiindo-

Savę. Po debatų bus publi- 
diskusijos. Visi galės da- 

rauti. Debatus rengia Vy- 
Debatų Ratelis.

Sužinojęs

Virimo Receptai
Apie ketvirtadalis visų pinigų pralei- 

džiaptų maistui turėtų eiti ant grttdf*| ' 
itin valgių. Grudai yra labai maistin
gi. Senoj tėvynėj žmonės valgo juodų 
duonų, ryžius,’makaronus, ir čielus grū
dus. ktudo yra namie malti, ir naudoja

! su inenu; Tie pnproi’ini yra pergeri :»t- ’ 
mesti, šioje šalyje.namie malti grtuhti 
pamainyta produktais išdirbtais grūdi
nių maištų kompanijų. Yra daug ska
nių grudų gatavų valgymui, šeiminin
kei reikia tik atidaryt dėžę ir supilt 
iš jos j blittdelj ir duot su pienu ar

, -metaną. Sekantis receptas yra. tokis. 
kuris yra kibai sveikas ir turėtų būti 
•'■■udojainas nors sykį savaitėje.

SĖLENOS SU SMETONl’OTAIS 
RYŽIAIS

puoduko sėlenų 
puodukas vandens 
puodukas piiuio ar skystos Smeto
nos

’t. puoduko ryžių
J/i šaukštuko druskos.

Numazgok ryžius ir sudėk į dubalta- 
»ų virdulį su puodeliu vandenio, virink- 
iki vanduo susigers. Tada dadėk drus- 

ry- 
lr

’<>
1
1

3:1
<*n- 

uu-

t ’ -

ATSIIMKITE LAIŠKUS
Stanley Grubi in 1 

tetras Lukas
J. Mešausds (2)

i. K. Verbalas (4) 
ony Zalkonis 

ss N. Žminaitis
.{.v Iš Lietuvos

N. Gurskis 
'Grinkus

. Janauskas
Juška
vika Navickaitė

Pailga
illiam Pigaga 

Poromski 
ių Staekjc 

cija Kiaulaitė (2) 
girinis (2)

kų, sėlenas ir pienų. ir virink iki 
Žini suminkštės. Duok su smetona 
tarkuotu nutmegu. jei patinka.

■ Virtuves Reikaluose
Senų duonų nereikia numesti, 

galima sunaudot pudingams arba 
džiovinus sutarkuoti naudojimui 
graliu susui.

Valant Žuvį ar paukščius lengviau 
Juos čiupinėti jeigu padažyti savo pirš-, 
ius i druskų.

Kopi druska sušlapytn su aelu nuva
lys pnliviiotus imlus kurie niHlegę 
parūdiję.

Jeigu Jums nusibosta paprasti špnra- 
gal bandykit Juos šutintus su tfltrln..

Stalinius sidabrinius daiktus sudė
tus keletui minutų j tirpini verdančio 
vundenio su 1 šaukštu druskos ir J 
Minkšti kepamos sotins didejin alnmino 
indan. Jie gražiai nusivalys. Nuplauk 
su venlimf-ln vnntlcnhf ir s'iišltiostyk.

Stalinė klijonkn gnllmn gerai nuva
lyti ninzgojnnt Jų su dideliu minkštu 
vilnoniu Ir šiltu ar šaltu vandeniu. Nu
šluostyk pn.skui sausai sii minkštu ska
ruliu Ir (Miškui nušvclsk su lygia dali
mi pieno ir vandenio. Nicknd nenaudok 
karšto vandenio. šejMN’-lo ar muilo, im-< 
visi tie naikina maliavų.

Namų Pasigelbėjimai
Skystas vaškas yra pulkus rakaridu 

žibintojas. Jis priduoda kietų, sansų, 
nealiejuotų žibėjimų prie kurio nelim
pa dulkės. 'Pas atima vargų nuo dulki
nimo. Apsaugoja*!)- užlaiko Ijakert). da- 
fleda timži rakandų gyvenimui ir gar- 
žuniui. -Jis padengia plėtrpus ar inbrie- 
žimus ir sulaiko nuo trukinto.

Gerų špilkoms padnškaitf padaryti 
galima indednnt jiopierinės lentelės 
šmotų viduriu. Ji sulaikys adatų nuo 
pražuvimo paduškaitėj ir užlaikys pa- 
duškaitę formoj.

Baltas šilkas nepageltonuos jeigu da
ilės! šaukštukų acto į paskutinio plovi- 
•no vamlcnj.

Suminkštinimui seno inaliavojimo še- 
i>ečio ant kurio maliava uždžiuvo. už
kaitink acto ir pamerk į ij šepetį. Išimk 
paskui ir numazgok tirštose muilo pil
tose ir šepetys bus kai naujas.

Grožės Patarimai
l'žlaikytnui plaukų švariai ir gerame 

stovyje, ek.s)>etrai pataria trinti še)>e- 
čin galvų nors astuonias minutns ryte 
ir tiek pat vakare. Tas sulaikys plau
kus nuo puolimo, pleiskanų ir kitų 
plunki) ligų, riaukus nereik jiėrtankial 
tnazgot, nes mazgojimas išdžiovina na
tūrali aliejų galvos odoje. Jeig plaukai 
labai taukuoti, mazgojimas nepadarys 
Jų kitaip. Turit atsilankyt pas specia
listų kuris išrašys kų gero dėl plaukų. 
Galvų galinta išlaikyt švarini naudo
jant gerų castile muilų ar kitų antisop- 
tiškų muilų. Biskelis Itorakso dndėto i 
vandenį pinu mazgojimo pagelbės išim
ti nešvarumų ir ddlkcs kurios .susiren
ka tsloje.

Ypatiška Sveikata
Vžkįetėjimas yra vienas iš papras- 

člitusių žmonių ligi) Amerikoje šiandie
nų. Jo galitfta išvengti pasirinkus tin
kamus vtiligus. Užkietėjimas paeina 
tilto jierntažni rupaus maisto. Rupus 
maistas reiškia sėlenos (viršutinis luk
štas kviečių grudų), flelų Javų grudai, 
vaisini, džiovinti ir švieži, ir daržovės; 
kaip tai kopūstai, sulotos, cėleres. ša 
bnllMtnų lukštai. tnarkM. fchtčkai. ir bul
vės (su lupyna). Pusryčiams, jei gali 
ma, pasirinkit vaisių, rupios grudų sir 
sėlenų duonos, kiaušinių ir kokio gėri
mo. Suaugusieji gali gerti kavų. I»et 
vaikai privalo gert pienų nrbn kokon 
Užkandžiui ir pietums, reikia turėt sn 
lotų, ar daržovių. Pietum. Jeigu Imi 
vės keptos, mokink šeimynų valgyt in 
su žieve, nes tas yru sveika.

vaikams suteiks svorio. 
; Daktarai ištyrė kad 

kondensuotas pienas y 
ra vertingas maistas su- 
budavoti vaikams svei
katą.

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.: 

414 W. Broadway 
Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street " 

Tel. Brockton TfsO

RESIDENCIJOS Tel. S. B. 3429-W

oo. oosion

J. MACDONELL, M. D. 
Galima mmi&alMM ir UetuvUkai 

arįBO t^uŲAivpoe: Rytais iki tt, vai
Po pietą nuo 1—I 
Vakarais nno6—e 

5M B. Broadway, So. Boston

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
šiandien prittlėkit laupyti ioilsdius Standard Ir Clmllenee Pieno. Jus gn 

lito gauti vertingas Premijas už Juos. Stnndnrd ir (Tinllcngo Plonas yra 
tvkmd ptoone kokio hune nMfcnUp«" rlr-rnvo*. pmtarvnml sklrtlnąv rtrthj vai

. ..a A

Išbandykite jį namuose 
kepant pudingus, darar; 
šosus^ saldainius, keiksus 

- ir kit^r, kur reikia pieno 
ir cukraus. Vartokite su, 
kava.. Pajusite skirtinges- 
nį skanumą. Nereikės cuk
raus. Duokite vaikams už
tepus ant duonos ar pyra
gaičių, arba įpilkite į šoko- , 
ladą, ar koko, vietoje sal
dainių.

0
DYKAI

Taupykite leibelius Stand
ard ir Challenge Konde- 
suoto Pieno gavimui dova
nų už juos.Čia ant paveiks
lo matote naudingą puodą, 
kurį galite gauti už 135 lei
belius. šią ir daugelį kitų 
brangių dovanų galite 
gauti už leibelius nuo blė
simų. Pradėkite taupyti 

leibelius šiandien ir nunešę į arčiausią dovanų 
•krautuvę apžiūrėkite kokių stebėtinu* dovanu 
galite gauti. Tikrai ten rasite ką naudingo jū
sų namams.

a Kd

Taupyk Leibelius
Dei Brangių Dovanų

-------- . ‘ J ■ ..
Mūaų Boston’O Premijų Krautuvė Randasi Prie 

89 Friend St., arti Haymcrket So 
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

FAI.L RIVER. MASS.
1 1— 3r<| Stnvt. arti Bedfnrd St. 

NEW HAVJsN. GONN. 
HK> Temple Strikt, arti (’rovvn Strert 

BKIIKJEPOKT, CONN. 
10." Cnncrcss Strm't. arti Malu Street 

PKOVIDl'.NCR. R. I. 
4!* Ab«>rii Sirm't. arti Wns|ilngt<»n St.

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBĮ! ADRESAI

ŠV. JONOEV. BL. PASĖLI 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI. .
Pirmininkas — M. Zotm.

539 E. Seventh St, So. Bcston, Mao 
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,

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

5 Tliomas Pk.. South Boston. 
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

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

885 K. Broadvvay, So. Boston, 
Tvarkdarys — T. Zalkis,

7 VVInfield St, So. Boston, Maga 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 21> 
valandą po pH»*ą. parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, Se. Bostoc. Man* 

------------ -—-- ----------------X2------ -------------

| Naujas Lietuvis Dentistas i

‘DR. ST. A. GAtVARISKrt
(GAT.INAT’SKAS) h S

j 520 E Broadvzay, S. Boston g 
g Gfisns atdaras nito 9 vm. ryto iki B 
§ 12 rak Ir nuo 1:3O vak po ptasą- a 
g iki 5:30 vai. vak, ir nuo 7 iki 9 B 

||val. vak. Šventų dieną pagal KU^I-g 
g tarimų. Tel. S. Borton 2300 g
■SniiiaiaiaiEiiaMJinsiiiiiitiffi^

TeL Brockton "{5112—W. ||

DAITI8TA1

DR. A. J. GORMANI
(GUMAUSKAS)

706 Mals St, Kortelio, Man. B 

(Kampa* Broad Street) į

Po Globa Motinos švenčiausios 
Valdybos Antrašai

Pirmininkė r-- Teklė Ašhtenskietič.
!>S G Strcct. So. Boston. Mttss. 

Tel. Sotttli Boston 117 I-M. 
Vice-l’irm. — Zofija Kėšienė.

Gntos Sj.. So. Bo«ton. Mass. 
Prot. Raštininkė - - <>mt Šiauliene.

•Ii.-! E. Tilt St.. So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3r_”_,-R.

Fin. Raštininkė Broni-lavų i 'innienė. 
;?.» Gottld St.. IV. Roxl>ury. Mass. 

Iždininke — Ona Staniuliutė.
105 \V. Gtli St.. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė Ona Mizgirilienė.
1512 Uolumbia Rd.. So. Boston. Mass. 

‘ipkitės I pro.

lietuves Gydytojas 
ir chirurgas

Gydo aštrias ir kroniškas užslscnb1 ■, 
justas ligas vyrų, moterų ir vaiką.- 
pagal vėliausius m^odus, kaip tai: 
ultra-violetiniaisspinduliais, kvvartz 
žiburiu, thermo therepa, ir kitais 
elektro mediknliškais budais. Egza
minuoju kraujų, šlapumų. Ir sptaa- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
ki* X-Itay paveikslus. Teipgl *n- 
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte Iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

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

D. L. K. KEISTUČIO DR-J0& 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PTRMININJykS — V, Zallecku,

514 E Bftmmy, 9p. ®orton, Kam 
VICB-P1RM. — PovnU Kuka,

95 C Street So. Boeton, Mm*.
ROT. RAST. — Antanas MacaJvnaa
450 E. Seventh St.. So. Boston. Maaa 

FIN. RAfT. — Juozapas Vinkevtffoa.
906 E. Broadway, So. Boston, Maan 

KASIERIUS — Andr. Zalteckna,
611 E. Flfth SU So. Boston, M*a 

MARŠALKA—Kazimieras Mlkallfonln,
906 E. Bmadvay, So. Boston, Maaa
D, L K. Keistučio Draugija laiko sa

vo mėnesiniu* snalrtnklnus tau* pirma 
nedėldtenj kiekvieno mėnesio, po pom 
694 Wasblngton St.. Bofcton, TJaaa , 
1:3O vai. po pietį). Ateidami ant soti- 
rinkimo atsiveskite tn savim daugiau 
naują nartą prie musą drauctjaa frt-

S. DARUMUS
Lteturtikas Graborius, balMaraoto- 
Jas, Reel Katate Ir Publlc Notaras. 

258 W. Broadway 
South Boston. Mąįc ’

Restdeocija 838 DorčSeater Arenus 
Dorctester. Kasa.

Graborius ir Bal&bnuotojas 
983 Cambridge St, Cambridge


