
Svečias J. Dikinis

Belgijos kronprincas Leo- 
pold vyks į Pietį; Ameriką. 
Jis aplankys ten tris respu
blikas — Braziliją. Argenti
ną ir Čilę.

Darbininkai strei 
dirbtuvių.

TARIASI APIE NAUJjį 
/SUTARTI '

Latvijos vyriausybės' įg 
liota komisija Wash’ingtbi 
derisi dėl sudarymo nauj 
pirklybinės sutarties. _/*

¥ra spėjama, kaabchi 
iš ją bus nuteisti miriop.

GAVO KALĖJIMO
Čilės respublikoj, Arikos 

distrikte, kur Suv. Valstijų 
komisija nori pravesti ple
biscitą keturi čiliečiai nuteis
ti keturiems metams kalėji- 
man už netvarką. Tas dis- 
triktas žmonių balsavimu tu
ri būt išspręstas ar turi likti 

ar; turi būt gamtas

Į Mh fcivė i 
’ Brist*?

LDK S. 71 kuopa sausio 31 
dieną, sekmadieny^ parapijos 
salėje suruošė iškilmingą, 
kuopos vakarienę su progra
mėlių ir šokiais; Pramoga 
visais atžvilgiais pavyko. 
Prie gražiai papuošti; ir val
giais apkrautų stalų susėdo 
bent du širfitai kuopos narių 
ir . svečių. Apsčiai matėsi 
■----- ’“v. Šių tarpe matėsi
tolimas Lietuvos svečias, Sei
nų vyskupijos kurijos reika
lų vedėjas kun. Steponaitis, 
LDKS. cėntro valdybos na
rys J. Dikinis ir vietos kle
bonas kun. J. Kasakaitis. Po 
Vakarienei pildyta kencerti- 
niš programas -ir pasakyta 
dvi prakalbos. Lietai os sve
čias kun. Steponaitis gražiai 
ir vaizdžiai atpasdkojo savo 
Įspūdžius apie amerikiečių 
paramą Lietuvai sunkiais 
laikais, apie neišdildomus 
atsiminimus ir giminingus 
Lietuvos ir Amerikos betu
riu ryšius neprikltrasomybea 
kovos laiku.

NORI PASKOLOS
Latvijos vyriausybės įga

liotiniai New Yorke veda de
rybas su finansininkais apie 
paskolą. Latvija šiuo kartu 
nori pasiskolinti $10,000,000. 
Po tos paskolos 1927 ir 1928 
m. nori gauti dar po $10,000,- 
000.

KALTINA SNIPINEJIME
LENINGRAD. — Rusi

jos vyriausybė kaltina 48 as
menis šnipniėjime Estonijos 
naudai. Be to suimtieji as
menys kaltinami suokalbio 
darvme sudinamituoti Rusi- 

c . V

jos kaikuriuos tiltus, amuni
cijos dirbtuves, orlaivių sto
tis ir kitokias įstaigas.

Be šių estonų kaltinami še
ši earo oficieriai, vienas pom
pas, keturias moterys ir ke-

naudingų organizacijų, ku- 
riosdabar veda amerikoniza- 
cijos darbą.

“Metiniai rekordai (ku
riuos būtų galima pasiųsti iš 
vieno miesto į kitą, reikalui 
pakilus) palengvintų ateivių 
natūralizacijos prašymą. Pa
rodytų gyvenimo vietas Suv. 
Valstybėse, kas dabartinių 
laiku labai veikminga-pirin 
negu ateivis gali tapti pilie
čiu. Nebūtų reikalinga atei
viui ieškoti liūdinnkų kurie 
dabartiniu laiku privalo pri
slėgti prie jo išbuvimo įvai
riose vietose.

“Prašydamas ateivių už
registravimo nesiūlau ko blo
go. Kiekvienas Amerikos 
pilietis, pirm negu balsuoja 
turi užsiregistruoti. Beveik 
[kiekviena valstybe reikalau- 
įja priverstiną apšvietimą' 
vaiki;, čion gimusių ir atei
vių. Mes reikalaujame nuo 
atėivių vaiki; kad jie apsipa- 
žintų su Amerika ir jos pa
pročiais, bet mes apleidiža- 
me tų vaikų tėvus. Jie ąpsi- 
pažįsta su nauja'šalia iš ko
kių šaltinių nori?’’*^ f'

PAVOGĖ DAUČ STAMPIŲ
PAWTUęKET, R. I. — 

Iš vietos pšto pavogta pinigų 
irstampių už $500,000. Gin
kluoti vagiliai pašte buvo 
padarę hold up’ą. Tai vie
na iš didžiausių pašto vagys
čių , ■

TIK K4 PASVEIKUS
GUS SUVAŽIJJCtTAS J 

LOWELL, Mass.^Čharle 

S. Sullivan ėjo iš Massa 
chusetts ligoninės pasveikę 
namo. Dienoj, kurioj išėji 
iš ligoninės tapo suvažinėtu 
ant geležinkelio. /

bušprdga’jūofi 
_ zffliucijų ir įnešimų komi 
-jai patiekti/1 " j y:
J Y pač raginartinatVykti # 
ūkėjai bei Veikėjos iš'idėįis 

ųjganUądijų; kėfipvaLMC 

terų Sąjungos kiiopų//-
ĖederacijoS’fckyriai p¥b 

lo savo įnešimus ir raporl 
parūpinti suglaustoje foro 
je, kad’ neilgąi:, truktų;- 
svarstymjas. '

Seimas turi būti skaįtl 
gąs, rimtas, svarbiąis^td 
rimais gausingas. NeįjpĮk

SUARESTAVOELYKMIa/| DĄŲĮHMKEyiEMM
BUBNĮ. <xie

BROCKTON, Maas.-r-čia
tapo suareštuotas komunistų' lų finau^iykomtiajA^iEi 
“spykięrnis“ Bimba už pikt- kad iš Riekvieho takaus 
žodžijųptną ir už kurstymą ^r».NewYo^fo valstijoj 
prie kruvino sukilimo. Jis 
kalbėjo Lietuvių salėj ir kai- 
knrie nariai Lietuvių Klube 
išėmė “vrarrantą” ir suarei 
tydino. Bimba pastatyta* po 
$1,500 kiuri j a. Teismas bus 
vas. 10. .- - - •__ ’U y

X Apie t Ai Tašo amerikoniš
ki laikraščiai). <

įsaujusivB jSMjgiijcss i.1 
racijos apskričio jfeyažisvi- 
iąo’hiitafirmi šm^ianų&įtžj 

josios Anglijos'lietuvių vei- 
kė jų. seiipą fy. -Bpstoj^yp-, 
sarid 22 d;'' KvWiarūedah':■ 
vauti visi; šios apygardos 
katalikišku orgamždėi jlj-vaL 
dvbos narius ir šiaipjau v&J 
kėjus. Atėjo laikas, kada 
mes turime rimtai apsvarsty
ti savo darbuotę savu; organi
zacijų ir įstaigų naudai ir 
teipgi apkalbėti paramą 
Lietuvai.

Į seimą turi suvažiuoti de
legatai nuo visi; Federacijos 
skyrių, nes kartu bus ir aps- .ypatingų- įgaliojimų 
kričio suvažiavimas.

♦Seimas prasidės, šventomis 
mišiomis šy. Petro lietuviu 
bažnyčioje.. Mišios bus9 vai. 
ryte. ' Delegatai , raginami 
pribūti į bažnyčią. Seįmąs 
prasidės 10:30 vąJL ryte, pa
rapijos salėj, 492, E. ,7th St., 
Su. Boston, Mass. •

Darbo Sekretorius Davis, 
kalbėdamas apie užregistra
vimą ateivių Suv. Valstybė
se, sako “nerekomenduoju 
brangios mašinerijos užre
gistruoti ateivius- Nesiūlau 
plianą, kuris labiaus apsun
kintų šalies taksų mokėtojus. 
Nenoriu įsteigti* naujų biurų 
prie valdžios departamentų. 
Tik rekomenduoju, kad pa
skirtoj dienoj, arba dienoms, 
visi ateiviai tūri užsiregis
truoti toj vietoj, kuri bus pa
skirta, ir prie valdininko, 
kurį paskirs natūralizacijos 
direktorius tame mieste arba 
distrikte, kur ateivis gyve- 

* n*. Darbo Sekretorius, • su*

GLOBĖJA ;
V atikanas pranešė FyajięV 

jai, kad ji jau nėra globėja 
katalikų Turki joj. - y *HklĮ« 
naspradėjo diplomatinį 
ryšius tiesiog surTurfn ja,

tams nereiklu -
, Federacijos apskričio
4yba,/^ »> f -

, 300,000 BEDARBIŲ
Leaiki-joj užstojo nepapras

tas nedirbąs. Statistikos pa
rodo, kad bedarbių yra 300,- 
000. Gi Lenkijoj pramoni
nių darbininkų yra 900,000. 
Iš to išeina, kad trečdalis 
darbininkų Lenkijoj bedar- 
biauja. ; į
k Kad bedarbiams pagelbėti, 
tai valdžia duoda pašalpos. 
Pašelpos būna nuo 20c. iki 
$2.00 savaitėje.

gy
vai ir entuziastiškai apipie
šė darbininko kovą už būvį, 
apie kovos priemones, koope
raciją ir LDKS. organizaci
ją. Savo kalbą, margino 
juokeliais. Prakalbos sukė
lė gero ūpo, tad programui 
pasibaigus labai linksmai 
tęsta pramoga. Vakarą ve
dė kuopos pirmininkas Žie
mys. Šeimininkavo L. D. K, 
S. kuopos variai ir pa
rapijos choro bei “Vyčių“ 
nariai. Visame darbe matė
si, solidarumas, sutarimas. 
Tai tikra kodperaci ja l
*■ ‘ • , >. t :. ’ . : ' t. į i. 4 !

■. Kuopa materialiai ir mora
liai labai daug laimėjo, nes 
tuojau* po prakalbų į L. D. 
K. S. eiles įstojo-16 liauju 

i narių. Kuopos parengimas 
i nei vietinių rengėjų, nei cen- 
i trą neapvylė. Rochesterie- 

čiai labai smagiai jaučiasi 
po tokio sambrūzdžio. Lau
kiame platesnių žinių.

RAMI DEMONSTRANCUA numušė ant 10
PASSAIC, N. J. — Vie

tos audiminėse darbininkai 
sustreikavo. Streikininkų y- 
ra apie 3,000. Streikininkai 
buvo surengę demonstraciją, 
kuri buvo tvarki ir rimta. 
Demonstraciją daryti buvo 
gautus leidmas. Demonstra
ciją paįvairino benai ir mo- 
torcikliniai policistai.

ŽADAT ASKO&4 RUSIJAI 
», Vokietijoj nedarbas didė- 

1 jaataip/kad juomi valdžia, 
jau susirūpiifo. Valdžia 

t pienuoja .darbą. Pienuoja 
išleisti 60,000,000 markių ge
ležinkelių darbams. Antras 
didelis užsimojimas' yra tai 
suteikti Rusijai kredito su
moje 300,000,000 markių. Už 
tuos pinigus Rusija duoti; 
Vokietijai užsakymų ir tokiu 
būdu pramonė ir bizniai at- 
kiustų.

h

t: ■
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atskirti—sykiu gedulingai lindęjon£, Pasiekejjius, 
per Amerikos ir Lietuvos laikrj 
irimo Komiteto atsišaukimas^
vietos rusų laikraščiuose. ' Reikėjo ir mums skubrri-

i

pundą aplikapijps ^ 
Įguliotinio^duotas i 
vedama 1

?‘l r . I/
K XjM

įyairiuosę miesteliuose ,ąh<h
,c .. w • • v* X * i_ _    •

Nuo-1 d. sausio iki šiolai 
dar bėra nė

ū p*•’

administr
■minus išsiuntinės kuopomskiJfc 
---------tįav-*,?!"
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VALGYKITE DAUGIAU . V
| VAISIŲ IR DARŽOVIŲ1

(įrdytojaii *-gataiaą į

J©' Ji «'***'* T *

pakięfejįę—

.^“*8 

man buvo yi&i netikėtas. Aš dėlto nef kiek ne- 
' ’ i A'7 > ", • -» 1 L, k ; \ . •

i

į

I

bė iki 16 mėtę Daugelis vai- • 
■kų ^vėnancIįT1Nėw.. J$r36y

i dėtos tuos visus Vaistas

a€Ųį sus metus, talbūtų1 ramybė.-^ 
^?yjetos ; savivaldybes dar- 
ttuote eina normaliu kelitt; 
'TurgąW rinkliava-' Visa pa4
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BBJOIH
selini,: kuomet ■

> visus klūbo baldus ir
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UYVENTIR Draugijai nuomos nesam.ri

4

. moke^niąj taipgi TĮBfttmyrĮcg-- 
jtę; vietiniams bankmns. ir 
įpri Vaciams asmenims taipgi 
J pasitiko • skolingas, f (Bet da- 
| bar Medinukas' grąžintas ir 

i <Savo nusižudymo | priverstas su vdsads.tin^amai
jii petito' r [atsiskaityti. P. Medinukas ii- 

dūbtašiektie] ’gą laiką tarnavo, apskrityje

Vados viršininko padėjėju.

miestas sausūs 
vienos aludės ir degtinės san
dėlio, Kad taip "būtų per vi-

čiūnas,<34.iijį
j <Savo nusižudymo

oš bruožų./ tr
i, .jis grižo iš Ameat

- . s F; v # t, t - Tf
pas seną motiną ir raa^

. ►avb’ūleįri Paskįį

ąv6^pas,ūkiiiinkiis.-1

^)ĮęSų,ie€^

m jokių būdu negalįs fa
tif iDatbd’dūbūf’AfeVtff
ūtiąšl' to,- S&ą dush 1

įdo gyventi, todėl, ilgšiai- Stirta miesto erikalams, lai-

W1

.^jšALCIĄI.^j- . n
i Ey-Ę^Y^ v Sausio £ 

___ )s metu dar buvo ato- 
ėkis, 'bet pp pietų prade jo 
ištarytų vėjas ir pradėjo

Jtti.r Vakare^jau buvo—125.- 
Sausio ll>d; iš ryto šaL 

siekė--23®C. ' ■ • ’
' 7 * ' t • f . ’ • • ’ ’ t

H MATININKŲ ŠVENTĖ ‘

Įi^Saušiįbf 9 ‘d. Panevėžio ,ma- 
‘||!iin]|iai syęntė, braižyklos, 
pletų'snkaktuyes. >; Mštimn-* 
|uii braižyklos vedėjui inžE 
iąeriui M. Chmieliauskui į 
ieikė adresą ir dovanas.''' ’

iTAUįįNINKŲ .PASKAITA 

y Š. m.- sau
jų sėminaęri-

sayipai,*pa- tentiųiipfetd. j 
mį»c t -. 
k f-’AjidrpsHIki 
svaly likyid^yosĮ jiųę ^sausip 
1 (į.,, dabar, .palikome prie 
vieno knygyno ^‘Pavasario.

; Gruodžio men/čia buvo su
ruošta ūkiūikriarns kursai, 
kurie tesėsj 14 dieną. Kur
suose skaitė apskrities agit^ 
n.omas Valiūnas^ agronomas 
Purvinis, Širmulis,1 Žukaus
kas fr kiti žemės ūkio žino- 

a 

yai ir speciatištai; kursus 
lankė daugybe" apylinkes ūr 
kininkų ir ūkinmkiiij matyti, 
kąd. jan IdetuYOS ūkininkai 
rimtai pradejo-įdomahtis že-

J

os darbus . ir ragino 
.'ištinantis rinkimams i seimą 

loti už tautininkus, 
afišose buvb pažymėta 

yksiąs ir p. Tamošaitis, 
i‘ jojo nebilvo; tat pasi
ūta vien p. Voldemaro 

jaita. Žmonių buvo gan 
iui« t "■ .j ■ ■» .j, «. j.

&4.U.. ,*-ir-r-------T—r-—

IŠKOVIENŲ ATKASĖ
ANE VĖŽY S. - Sausio 9 

'»atkastas Paškoviėnės 
inas, kad padarius papil- 
yį skrodimą .ir išaiški- 

|sgs kokiu Įrankiu buvo už- 
elio^ savaitės .atgal

♦ x’-»; įv* ' '.< -į •*— ■

mes-ūkio kultūra.
. > ’ > ? į >:'.<* j ' M ’ • -

, T.' ■ KUPIŠKIO STOTIS

i Naujuose metuose ■ atėjus 
*€m£kmiui?Nri 74 stoties vįr- 
šiiūnkb žtdty nebuvo ir išė^- 
^.r rJ. J. Ll-U^£kiAs4XV

jtgkiostS 
ties turžjo važiuoti be bilifr- 
tų, O;kely š jų išreikalautai 
Utenos stoty mokesnis. yy 

Toks viršininko šaltas fa 
sinešiinas tamystėn, sukėlė 
keleiviuose pasipiktinimą. ; 

Tokie negeistini reiškiniai 
rėkalinga pašalinti. '

r -
ŠTRIPEIK AI, Linkmenų 

valse. Čia kūčių vakare su
degė bežemio Jonu Griciaus 
bakūžė su visaip baldais ir 
ten supiltais grūdais. Subė
gus visam kaimui,. gaisrui 
plėstis toliaus neduota. Gais
ro priežastis :— neišvalymas 
dūmtraukio.- Nuostoliai sibt 
kia apieJūOO. litų.,.-.-- z = -

yUįfįįJŲS.>. Dek ąųolatoą 

didėjančio gęįęžmketių defi. 
eito (lėšųį ATBįųmo^,. .laikų 
vyriausybę ^Įstačiuri 
maruti

13’T -ėrfjin£Į.if jjj-r .ųvn rjĮ 

uETtmę -g£bų i' bustais 
.. ..1

Kaune yra Įsikūrusi lietu- 

riksįąą»k^Įtf hqtovįų^gudų 
tJrjbi&ivį v susip&SriSmą ir 
susiartinimą ir taip pat pa
laikai gudų tautos 'pastan
gas atsiekti savo krašto ne
priklausomybes.
' UrŪugijori priklauso žy
mūs’ lietuvių ir- gudų visuo- 
mėriės ir politikos vėikėj&i.

'. ' r- 5i ■ ..

NAUJAS BUDAS KARTIS 
' Kaune viertris pilietis pasi

korė kaklaryšiu. Kol kas 
toks būdas naujiena.

[ ’ t J £ ? >4 C ' 5 .i 3 ■ 1- ’i i ■
- ; J V — T—-! ; -

KĄ TIK NENUNEŠĖ ŽYDE- 
LIO PAS ABRAOMĄ r

Gruodžio 23 d. Mūrija tiek 
buvo' patvinus, kad nunešė 
tiltus ir Medingeno žydelio 
malūriinirikb išvertė spūskus 
ir paskandino malūne būvu* 
siūs miltų riiaišus^ Būtų: ir 
pati žydblį pas Abraomą nu
nešę, ;4>et subėgę žmonės iš- 
gčibejo: { - n ■•••'■

~ 3 L i iri;- ■ r > ;-y

ie-12- .d-:i .61

m
.vataya^fsi
fe. Todel-CU____
zadjos ' egzistavimas reikalauja 
teigalatfja turėti rtors ptgjg sšvo 
vėliavą, ir ženklus (kukąrdas), 
kortos butų vartojamos tinkamo1 
ge apeigose. Guziknčiai -(ženkle
liai) SaVo^laikį jau'atgyveno Ir 
ant ję atidos nekreipiama. - , r ‘ 

Organizacijos ženklas turi būt 
! vartojamas tik atatinkamam lai-; 
į ke. . „ . jL

Dėl Jūsų patarnavimo mes tu- m 
[ rime priruošė LDKS. kuopoms 3 
puikins sampelluš. Reikalaukit. įs 

į M. A. NORKUNAs f 
[ 16 Pleasant Si/ Lajvreace, Mass. E

t int icx mi >ux ^rin£ inz \nz įCf utį un Ylų ih.

>S,URpiXxJS./Nąu^uose me- 
tuoše Surdegiojaunimas, su
sirinkęs pūs Matą Laibakojo 
linksmirtos, žaidė, dainavo.ii 
Besilinksminant/ įvirto dį- 
džiausiu. triukšmu 8 nusigėrę 
jūrinuoliai. Triys jų geležįį 
mis Apsiginklavę^ puolė prie 
M. Laibakojo ir sumušė taip, 
kad tuojaus turėjo į ligoninę 
išvežtu. / -•
. Mat, Surdegy kelinti me- 
t^aį . vepria - “s^piogoinčikų” 
kompaniją įr kadangi nėrri 
vietoje policijos, tai jienūt 
gerą.tuo užsiimti. Nors vietos 
gyventojai — ir labaLnepa- 
tenkinti šamogvno šmugeliu, 

-‘bgt ką gį darys — bijo ista^ 
"• ’Cr ' 4 « * *

A-?, '<•' »' - j' >' '-
ŠALTIS YRA ’ZVC, 

ŽMONĖS MAUDOSI
- Panevėžio 'žydų 

ją mokinys Vysoče- 
\ 18 metų,, maudosi ir da- 

hors šaltis siekia 23^' 
rąžys esti ^ūžšalęs^ 
ta aketį ir lenda 4 
Vandeny išėsta 2-3 

ites. Vysočekas išrddo
J/’ 

M 1 . ' /J- , -■>

^YALY^ Įfaupi rpe< 
t pirmą kartą pa- 
girdejo rądia kon- 

I iš Berlino, Londono, 
kvos ir kilt j pasaulio 50-

—... . ' y-4 f ''ii _ ____ _ _ _

Pavalys susilaukė pąujo įr žjd^io? kąd neąuskąldy 
įriįj#iukp.-yy^įęri. 
Lipšto. 

įtrinku klubas apie 
0 15 d. praeitų metų 

i®/ . Klubo vedėjas p. 
nakties inetu išsi-

f ątio»ekmp ir šūtnie atsiti] 
me. ' ■ . 'V '? 
H. ? AS -

GERIAMA ■
Per 1925 metų 11 mėn. vU 

soj Lietuvoj suvartota 4,7 
milijonai litrų degtinės. UŽ

^fkup.is „v “»* «gM tfltir

Bet toj, kolonijoje bolševikams 
Subruzdus^, nenus^eido Lande- 
nąš, bet nenuilstamo veikėjo ir 
brūždelniko J.Ųiudvinaičiorū
pesni ii atsigyvino ir sparčiai 

. įauga. 'įV ^pavyzdį turėtų pa‘4 .
sfektikito^kuopds.^1 • { UŽt^tįų;

• 98 kubpd, ( Urtirid Rapčdfe j i, 
IrabjC Sartfbrd, f Cofcfir.r įMtoH. kUttois' kintamas; kuri,!1

’ Jj Lipkus >irrStasys Bartas, c i s 
tšij kuopa buvo pradėjusi 

smarkiai augti, -/ bet kaąin. ko- 
dęl aprimo. Tikimės, kad .gerįo. 
klebonui kpn, Lipkųi, j mūsų 
eilės Įstojus, tos kuopos skai 
čius augs ir augs. 

97 kuopa, ĮL Cheimsford, 
JIAšs: — Teofilė Valaūtiehė.x 

103 kuopa, Ptitfe,- Pa.^Vie- 
.tog klebonas kūn. J. Čepūkaitiš; 
Justas Stankus ir' Vincas Van-’ 
vuolis ' ; j : ' ’ V f ė i T£ £ 2 f

’TOJ-l

j ‘ c ; i s 
įlass^Br.

W^terbūfy,! CoįitL

Juozas Paroms ir Jurgis Sa-
4 n rC v

£• Ykuop^ Wbrcester, Afiass. '*-*
M^SHvažčiutėJ i- • i - i i

-J6 kubĮtfc, Elizabeth, <L -rr
Marė Augienė. < 1 < . r i:

^kubp^Ęrigliton, Mass.— 
Pranąs Ajau^as.. t „. .

IŠ kuopa, Detroįt, Mieli. —•

pj kuopa, Clevelana, Ohio.— 
Aloižas Jonusiš. ■ ; 1

J^OJdioira, iia^i^ėė, Mw-— ______ ____ _____ _
Juoz&s IMauskas^,1 _ 10£kuopa, DetroituMiėbtr^ 

72 kuoptų Dėtroil, Midi. 4-A.. Bukauskas.
Salbn’ieja- Bižauskienė, Pijus 
Jūrgriaitis, K. Šetkaiiskas ir 
Antanas Vilbikaitis.; . , , • i 
4 73 kuopa, Linden, • N. J. — 
Kazys Atųtisfdozęfina.Božins- 
kienė,: Marė Buaięnė, Feliksas

•*

NELSONLORIS?'

jis tėra lŪ m. amžiaus, o jau 
pagarsėjo. ‘T/Jis' yra kilęs iš 
Texaš, bet pagarsėjo Bostono 
apylinkėse “stebuklingais gy
dymais.*’

J- Y-.". ' > , 'J-
įiB MANO ATSIMINIMŲ

(Tęsinys) '* ' * r’'"
. >* XX.- Ar gera nieko neveikti? n

; Buvo labai ramu, ‘kai perdavėm visas Komiteto 
bylas”“naujiems vadams.” Nuslinko visi rupes.- 

čiai ir dailš ‘ - tautiečių ” neapykantos už ___ /
tęs,” “parsidavimą” ir kitas mūsų f‘dideles'katteš.” 
Not’s, retkarčiais, kas nors su pašaipa ir ‘padilgin
davo” atsistatydinusią ^vyriausybę,” bei* sū tuo 
buvome apsipratę it ypatingo^ dėmesio nekreipėm. 
Tik v&niniėlis'daiykas 'mari brivo skaudūs, kad mar. 
naujasai Komitetas pareiškė,, patardamas nebeimti 
daugiau iš Kinų pašto Amerikos 'lietuvių laikraščių, 
jiė patys juos pasiimsią, nės jiems esą reikalingos 
imbrmaeijos.-. Ištikto, tai aš asmeniškai sumaniau, 
ir 'rašydamas laiškus prašiau Amerikos lietuvių lai
kraščių redakcijų neužmiršti Savo spauzdiniais To
limojo Sibiro lietuvii|. Gi 'dabar laikrasčiaiš iiiėbė- 
galėsiū naudotis, „reiks žiūrėti iŠ daiiartinių^ponų” 
malonės. Tik laimė, mario draugas gerb; Rranas 
Gudas jau siuntinėjo man atskirai ^Darbininką” ir 
fuo būdu nepalikau be laikraščio.’

^uo kaš'diėiaio mano darbo birbtuvėse^atiiĮčda- 
vo gėrovai taiko.Darbą^iiigdfevbm 4 .^) yįfpp'pie- 
tų/ B^aifįprriięš^veltuikoko neleisti, tat'reikėjo 
Ifo nors itntis. u .Čia jr proga pasitaikėisjknre Har-1 
b^kūkštiejr ^isSiai:juridiniai kursai, feinarit l^u-, 
>ijji^e suirutėms ir kovom Sibibe>--įvairiausių mo^š- 

1b įstaigų darbas būdavo, trukdomas. Atsidūrė'ir 
Hdtbinė lcelėtas universitetų profesorių, buvusių 
Ko|č«^'iriinisierių ir kt, kūne neturėdami kitokio' 
užsiėmimo-—sumanė įsteigti riiinėtųosius kursus. Il
gai nėgalvodąmas pastojau į juos lalsvuoju^klaų^*;

. Į^ikptą^į^ioju. Lankiau visą ’ ’ s semest La
biausia man patiko prof." Ustrialovo paskaitos. .Tai

f . J i U3. y X •> j

į i ' * ' . t J 4 < { , I j

AUKOS CENTRUI , 
Aukos dar nenustoja plauku;

. j ' . , » \ 17; VJ i J --

13 kuopa, Phiįa., Pa. paauk,a; 
vo Centro reikalams $1Q.()O.

101 kuopa, .Špririgfietd,1 111. 
paaukavo' Centro reikalams' 
$5.00.

Ldūų.mjiloųų j^Įębėti, kad 
niūfų kuopos labai atjaučia sa
vo įdejos reĮkalu^jiTy^ąvo orga
nizaciją reni m nėMėmodrbr:~ 
betĮir sunkiai uždirbtais «cente- 
liaik bi t« ; >;!.

13 ir 101. kuopoms 
nuoširdžiausi- ačiū!

CENTRŲ ATSKAITOS17' 
KŲŲPOMS'

komisija patikrinę 
ries knygas, . tąd ’M .

;UCT

nai valgyti nękpnūo§ 
vaĮgius. . Viršnrinętų^jiąraH 
vęs j paliuošuoja vidurius, gos dėtos tuos visus vaiB^B 
Daugelis, ligų nukreipiama, priversti Tarikyti’ “ėbntiliuą- 
jeigu įmonės tik ąpsipa^ųių tion’* mokytiį. “ ’1 ‘! 1 
su tiųkamą^, yąjgįaįš ir jų 

įųąi yąlgytip, j t ...
•• ’• v .;!?■_VTJt<‘I Tvšji.;.. 4.; <

Amerikos £e&oiro Vąikų Gęro^

AmerikosLegionpšeštąn|ę 
‘seime buvo nutarta prie Le
giono Ištttgti' Včiikų Gerovės 
Skyrių prižiūrėti paSriūlinio 
karo veteranų vargingus vai
kus. Skyriaus-užduotis yra, 
k.ur, galima, tpps vaikus prį- 
žiūrėti.sąyo ^amuose .ąr juos 
padėtį ^riyatĮąkuoęe ųanfąio- 
sę.\ ^ęr j pįrpiųosįus /ięšįųs 
mėpęęiųą 9$yąilį^ręįkąląyo- 
kųkįos nųrs pagelbės,; ir?Sky-" 
riu^pageįMjP 79išaugi S f

i -^Visi vaikai • ir i 'mergaitės 
neturinti -17 * iriętų senumo,■ 
gyvendami Nėū’ Jė>sey-vals
tybėj ' Iblt * J dirbanti Neiv

1 J i L j. i .(. j i .
- Moterų Balsuotoja I

f Nerth Carolinefe .Motėrių 
Palsuotp jųLygos'pragrąm$i& 
inima- sekančius .a^ūpįjftį'i 
•mus—kad ivaikai. neturin
tieji- 16 mietų gali dirbti tik 8 
i val&hdas į * dienųr reikalauja 
įvedimo) -įstatymo^ r&kalaur 

dviejų savaičių pnane^i- 
mo prieš apsivedimą; neikar 
iaują,.kadpoyalstybės glot« 
būtų pavesta juodų mergdir 
eių ipataisosnamaj/ : i j

■ >' .*ą- m?•* •%>

v
‘J

’^T> -

Į ,t mrioJA' lę^Diį

K&; i’ j-? ;.u iri
, .yąsqrje ;ĮĄ d., tųoj. pp 
uįį BrĮdgeyille, Pą. . į j 
‘ Vasario. 14 . d., . vūkayį 
Įiome^tead./Jį., a f'įt*7 

YorkV mieste,* -turi' lankyti Į Vasario 21X, 18th Stręeį 
‘i coi^žuatidn. * lt ^ofeyįlas ’ įhiea^o, ĮIL J, .. •* ■ a/

Į^yrYork’e ir privalo molė-!: Koyy 7/dvClevęl^d,^ ^? 
ti-$2.00 į mėnseį mokestį! už ->■<

Revizijos
Centro rastinio 
tuojaus busparuoštos apyskrii-

tariame
U V t

nėnjs valgyti dauginus vaisių 
ir cęįržovių, todėl Suv.: Vate 
tybm Agrikultūros DeparFa- 
meijtąs duoda ^ataxjįu^val - 
gytidaugia us špinakų,.c i bu-

tos. ĄpyskĄitų ruošri ru 
‘ " kūrina

►ais,

i

i r nių reikalus liečiančius įstatymuŠ, 

ir naudingų j 
siems. c

ieties, kurie kofoja su varirii.ir neti•I* 1 *__i« iri* Jgali pasakytu__
‘ ‘JDarbininkas. ’ ’ .Jis 

įTuas. Ir jūs trokštate-

buvo simpatingas mokslininkas, garsaus rusų, profe
soriaus V. Solovjovo mokinys. i Y ..

Visas 1920 metų ruduo beregint prabėgo. Nors 
buvau liuosas nuo tarp skaudžiai paveikusio mano 
dirksniams darbo—tačiau nelemta buvo džiaugtis. 
Kiti sielvartai badė širdį. Sielvartai dar didėsiii, 
skaudesni, kūrinos gimdė naujos mūšų tėvynės be
laimės. Tik vos keletą savaičių‘pasidžiaugę Lietų- . - j-

viską Užtemdė. Sunkios; ‘ neramios buvo LlėtuVdi 
dienos; lt mes toli rytuose, tūkstančių mylių ploto

Į 
u’ę Lietuvos (ry

tės jį išvertę į'dėjdm 

tiš su savo “centais. Deja! Savitarpė suirutė, neapy
kantos ir - pavvdo išauklėta—paraližavo bet kulį 
darbą; ‘ : - '' č ?

i •*’

.iix.hW««--------- ........
Teikia žinių apie* Sietuvos darbe' -Žmonių Vafguri

< /

f
±1

=š=

ir pasisekiniti?+iy«loFaujaxferbmnLkain§ jų sunkioj ; 
kėvoj Šu bešoku kapitalu ir visokeriopa priespaudai 
Nfurpdtf darbiįnnkams jų teises, ir .-kelius ^psĮdrausti. 
nuo išnaudotojų sauvalės. JPĮąčiąi jąšo ąpip SeimO. 
priimtus naujakurių, darbininkų įf klltį danio zmb-? 

iięčiančius ĮstatymUfe? aįnušo;
vyriausybės ifjsavivaldybių dšrbu£- Talpižha gražię 

---- - ’^ari in • seniesiemsTir '

ūdos ir paramos iięms teikia

__ rešiiėšr^itĮes/fedrvisi'neati>'r 
dėliojant skubėkite užiisakyti^DARBINt>iK^.t’ . ’7f 

* -1 iFDŽd^ElliKkQ —kainą metinis 8 ll^d/ pd&ei 
metų 4 litai, Amerikb| Angfijoj'dvigubai.j 

ĄdiniiiŠttaėfc 
ja Kaune, Nepriklausomybės Aikšte 2tfNf7 ;; ? 7 :

; į- Hi Por

,.s/:1’-V.riįt | 
kiekvieną.-y^ą^ą^pilnutėlnąį ^rikinjštoje ąalėjfuipjį 
skaitąs lankyti galėjo? visi•.-nemokamai;.•<Aš labiau* 
šiai įdpmąvaą istorijos-ir literatūros paskaitojotis; 
žingeidūs buvo ir kiti .dalykai.-, -•;> ,/• * ny^ol o^f

Ęę tp, tą jpatį rudenį Hąrbine .sųsiorganizariJ 
opera.. įr čia naudojaus,<nors-.tikietai buvo !geto& 
brangūs. Scenos menas, man buvo pėlkiek nebloges
nė mokykla, kaip Įv^rūs'M^Į bėiHaudięMteuefe------
sjtetas. .- ’ v.^oj y

XXI. Iaetuvos Įgaliotinis Vladivost<^cėo * ’

19iž0 inefų, .rugsėjo, niėm yią^ybstoko^tiėiurių. 
veike jas.Juozas Vaitiękaiti^^gayo^is Lietuvos vyriąu- 
šyiigs pasfcyniną. eiti I^tuvos įgajdotinip-ątstoyoy“ 
rėigas Rytų SiKro kraštui^ ’ Vis| JUytft ^ihiro ’’’ 
viai, kurie tik spėjo išgirsti, sū dideliu džiaugsmu 
sutiko Žin^i VišipMuat^ ki^'IJettivbeV^Tiau-^.'. 
sybė neužmiršo mūšų foltina'mė &uTete^^

&
«

tavoje Įsikūrusį dienraštį’r4Laisvę” riuo pat pirmo- tuVoš Įgatiotiriid atšisaukmią knbfnždo dėti Mfdtas 
joiiūiriėrrorman siuntinėjo Pr. Gudas *‘t)arbiriinkb ’ -
redaktorius. Iš to biivo daug džiaugsmo man ir 
Iritrems.1 Pėr laikraščius patyTėftr tikrąją tų dienų 
Lietuvą Širdis veržės telij gimtinėn, kur artojai su 
ginki ū prie arklo budėjo. Norėjos' ir niūri Lietuvos 
šarilrtf rilėse būti/1 Tečiatr reikėjo laukti, ries_rie- 
buvo dari galimvlies kokių nors .būdu i^Siferanstyt

■ ,^?irry --->2
. vę. Tuo patmeįu( ................... .............
junga organizavo.Liaudies Universitetą.. Paskaitos 
buvo laikomos gelžkelio darbininkų klubo salėjet ku-

'- ■v-.-v ■■ v.- .r-vv
Negalėjau t<&įa proga nesinaudoti. Paskaitos ęjo

Pradėjau gauti laikrašėip ir ® Lietuvos.' lite-1 jažbFokŠtę štvo žaSfefc' vaikį. • Į įiimį'BBi
-

k£‘ laukė rimtfeitfo, atibėtttsf'bainitis, vaidtt8’ir)’iie- 
apykdntę jnlnb^ rienyl^fr^^bb“7 tos vtdfiy- *’ 
bfe laBai truko •KaAhĮi^Tams.’l Tddd ieHefeuąįfc f- 
galiotftrį atvykti vieton, kad'd^IykąJnuoduj^iiani- 
tvmš S* daug riėpanmtuotų kąttiniftįdr praaniatiy- 
Tnų ant kaikuHų vi^bs vėik^^išsklaidfinš'. 1 iša
kėjo irisas veikimū darbas flMaūfcrjderivažkyH; 
čfeup^i^rek&!tislte^^d«^, lAk^ .

• Qn^o.ri$ne4;tų pat 
nu is yladi

’f'L " ,iw. i» —. .. v r ■ . ■ '

^džkęlio.dūrbųųnkų pelėsinė są
junga organizavę. Liaudies tiniversitetą. Paskaitos 
buvo laikomos gelžkelio darbininkų klubo salėję, ku
ri nuo mūsų buto, radosi už kokio šimto žinginių. 
NegaĮėjąu toki*1 proga nesinaudoti. Paskaitos ęjo 
kasdiengarais dvi-tris valandas. Dėstoma bųyo . r ; ųro

*- Harbinp ir ^andžiūrijristajonūi.-. gis 1
► » •», • * 5 V • - • • » * l

‘daug dalykų. Įdomu pastebėti—kad minėtame uni- 
t yersitete.dirbo, išvien—laikydami paskaitas įvairių 

pažiūrų lektoriai, pradedant *--------—.?
kadetais ir bepartyviais. Ten praleisdavau beveik
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leidžia perteklių į kitų avilį,
— taip ir minimos tautos tas 
biteles sekė. Ganykloms nu- 
siganiuk, girioms išsimedžio- 
jus, josieškodamos/geresnių 

" V amžiuose Romos ~ į1) nariu P»-

H • 
« i
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Imperija taip plačiai išplėto
jo savo, ribas? kad politikai 
priversti buvo sulaikyti ’toli- 
mesnęekspansij ą, nes kiek- 

* vienas tolimesnis žingsnyj 
silpnindavo legijonų jmrube- 
žines sargybas. Tat vietoj 
naujų užkariavimų, buvo nu
spręsta stiprint Miduje impe
rijų. Tuo tikslų išilgai Rei
no'bei Dunojaus upių ligi 
šiai dienai pasiliko pietinėj 
Vokietijoj ir Austrijoj bei 
Dobrudžoj, “Nihil novi sub 
sole.” — Toji siena buvo pa- 

> naši Kiniečių sienai. Gąlin- 
K F gfc Roma j>ilna turtų, soti

t r

UiA IR HUXAX ■

likusios, be atodairos ėjo 
pirmyn. Tuo būdu jau pir
muose krikščionybės amžiuo
se tos klajūnės tautelės gob
šiai dairėsi Romos link. Ro
mėnai gi šiaurės parubežio 
apsaugojimui uždėjo pilis, 
sutaisė stiprius fortus, laikė 
skaitlingas sargybas.

Tačiaus badas nepaiso mū
ro sienų ir kulipku. Dar 
prieš Himnų užpludimą, pa
vienės tautelės mėgindavo 
pereiti uždraustų rubežių, 
viepi geruoju, kaipo samdy
ti kareiviai, kiti su ginklu 
rankoje. Pastaraisiais atvė-’ pfabarigą, iru^anėdmtasa- faimoje. jrasuiraiman, arve- 

’ ?JiSi^Wateiskir-?ls’sk“t^o6bar^7gau- 
derl,ingus 

-sprendė užsidaryti savyje, įvydavo sargybas ir
- kad ramiai naudotis suirau- ;Patogioj v>eto3 apstg^enu- 

tais turtais ir gėrėtis pra- vietos gyventojų tikybą,
- banga, kuri pasiekė ištisų >lb® ir PaProcllls P^isavi- 

šimtmečių intensyviu ir pat
variu darbštumu. Sulig ro
miečių įšitikrinimu už Tra-

,jano sienos baigdavosi pa-
- šaulio ribos. Tačiaus toli 

gražu, — už tos sienos gyve
no įvairios Skaitlingos tau-1 
bį, tiesa, nekultūringų bar
barų, bet -visgi trokštančių r 
tiesos, šviesos, kultūros, bet 
tas gerybes skyrė Trajano 
niūrai.., 
?:J Sulyg klaąiškų metrašti- 
įnnkųliūdymų, tosbarbariš- 
kps tautos buvo begalo vai-

ngos. Jei jos būtų buvu- 
ps lygiai produktingos, tai 

būįjį^išnaudoju-
T. W 

&čiosbūtų pasiekusios tos

sulošė begalo svarbią rolę 
Europos kultūrinime.

Bet lygiai kaip tad pavie
nės žaibo vylyčios reiškia be
siartinančių audrą, taippa- 
minėti pavienių tautelių įsi
veržimai į Romos Imperijos 
ribas reiškė besiartinantį 
perversmą. Išpradžių už
puolimai buvo, retesni,—pas- 
kiaus tankesni, ir pągaliaus 
karts nuo .katro daugėdami, 
lyg galinga banga užtvenkusi 
gražias pievas ir derlingus 
laukus, — raitų azijatų bar
barų įsiveržė į kultūros šalį. 
Gotai,* Vandalai (arba Ala
nai), Slavai, Kinai ir kiti, 
visi kartu užgriuvo Romą. Ir 
Senajam pasauliui užstojo 
paskutinė diena..; Roma, 
tas kultūrinis aukuras pen
kis katrus liko barbarų užim
ta ir nuteriota. Gražūs mies
tai ir pilys nuverstos, jų vie
tose riogso griuvėsiai ir nuo
dėgulių krūvos. Viskas pa
versta į dykumą. Romėnų “ 
kapais nuklota anų laikų gy -.g

C

ts — sius rūmus;-

bar, kelius šimtmečius pra
leidus, mums žiūrint į tą į- 
vykį, tasai perversmas ki
taip atrodo. įsivaizduokime 
sau lygią, grafią lanką, ku
rią patrinkusi upė užliejo. 
Tūlam laikui praslinkus van-

T “

mdnėjė bei pirklyboje; susi- 
pąžino su mokslu it jį pamy
lėjo ; — priėmė Romos teises’ . .-1 - •• " r • ir tikėjimą*.. •

Taigi Attila, “Dievo rykš
te” vadinamas, tampa kul
tūros skleidėju. Karo pa
švaistės virto kultūros take
liais ; žmonių kraujo ir ašarų 
upeliai pranyko, jų vietoje 
derlingi laukai suliūliavo — 
gražią kultūrą sukūrė. Per 
aspera ad prospera... • :

- .

■ K *

•w
4®

griuvimas atrodė baisesnis 
nusios, asimiliuodavosi.. Tok- už tvano katastrofą, nes 
sai mišinys davė pradžią tvanas — gamtos išsiverži-

r /
• f'1 ;

/ pačios kultūros ir gerbūvio, 
kįrie klestėjo už Trajano 
Sįūrų. Bet, deja, — tos tau
telės buvo ■ peržemos kultū
ros. Jų gyvenimo šaltiniai, 
~ ganyklos ir medžioklė. 
Kaip avilyje bičių skaičiui 
padidėjus, jos spiečiasi ir iš-

’ *

i

Tavo laikas neis v&dyką*
: • • t1 < . t ; ... ffijį!

y, r Ž

pinigo. Ūkio dalykai paly 
ginamai pigūs, pramonės 
brangūs, mokesčiai nepro-1
porcingi su pajamomis,—vi
sa tai slėgte slėgią mūsų ūki
ninkus, o su jais ir visus gy- į 
ventojus. Nežiūrint} tai jau
nimo auklėjima savo įstaigo
se gana daug ir tikimės išau
gus naujai kartai, turėti 
daug šviesesnio ir tvirtesnio I 
tautinio gyvenimo. Šiame 
darbe Tamstų aukos daug ! 
mums padeda.

Tardamas dar kartą ačiū 
ir reikšdamas vilties, kad; 
Tamstos ir toliau neužmirši-
-........... —!■■■» i r j ii i.

duo grįžta į upės ribas, lan
koje palikdamas purvo sluo- 
gsnius. Ten, kur kftados ža
liavo pievužė, kūną dabino 
spalvoti žolynai, ten tamsus 
purvynas. Praeina metai, 
antri ir pasilikusi po-purvu 
gyvybe atgimsta. : Šian ten 
pasirodo naujos žolelės die
gai. Pradžioje silpnučiai, 
lig bailūs, gi laikui bėgant 
pridygsta daugiau ir paga- 
liaus vįsa pievužė sužaliuoja 
skaisčiu žalumu, gražes
niu negu pirmiau kad buvo. 
' Tasai sulyginimas pritin
ka Romos valstybei. Daug 
gražesnė ir platesnė kultūra 
gimė iš barbarų padarytų 
griuvėsių. Sveikesnis irstip- 

ventojų supratimu Romos Į^n

Galijoje ir Francijoje vieni- draugijų, kurios katali^Š- 
jasi su vietos gyventojais, koje dvasioje auklėja ir švie- 
persiima Romos kultūra, čia jaunimą. Manau, kad 
pramoksta lotinų kalbos ir Tamstoms rūpi ne vien me- ’ 
tuo būdu atsiranda naujoji džiaginis jaunimo šelpimas. į 
romėnų kultūra, kuri davė Mes čia turime katalikiško: 
daug įžvmių vyrų (Dante), jaunimo keletą draugijėlių, • 
sutvėrė Renesansą, pagimdė 'kurios dabar susibūrusios į Į 
Liudovikus, ir kuri atrado krūvą pradeda leisti savąjį 
naujas šalis ir tūMBūdu susi- laikraštėlį, Jaunimo Drau-1 
darė visa eilė valstybių ir pa- gą; tikuosi, kad Tamstos ne- Į 
stovių tautų: Celtija, Fran- pykšite, jeigu aš iš tų pini-Į 
ei j a, Liberija, Ispanjia, Vo- gų 100 dol. pavesiu tų <3ratr- 
kietija, Čekija, ■ Moravija, gijelių ir jų spaudos reika- 
Lenkija, Lietuva... Nors

VILNIEČIU PADĖKA Už 
FEDERACIJOS AUKAS
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Geriausis Pasauly 
Ryžių Pudingas
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Ryžių pudingas su 

B o r d e n ’ o Kondensuotu 

Pienu yra nepaprastai 

skanus, sveikas ir 

maistingas
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-JūsųgroBcnniuDKB turi 
šviežio stako
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skaisčiu žalumu,

žemlao paduodame Vilniečio 
kun. K. Čibiro laišką, rašytą 
Fed. sekretoriui dėkojant ui su
teiktą Vilniečiams pagalbą.

Fed. Sekretorių*

Sausio 2 d. 1926 m. 
J. M. Ponas K. Krušinskas. 
Didžiai Gerbiamas Pone!

Čekį 300 doL vertės, Tams
tos siųstų mano vardu esu 
gavęs. . /
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lenų gimė. Atėjūnų giminės Pinigus padalinsiu tarp
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PIGIAUSIS IR PRIEINAMIAUSIS ŪKININKŲ į 
LAIKRAŠTIS

“ŪKININKAS”!
eina kas savaitę 16 puslajių didumo su paveikslais,

13,500 LITŲ DOVANŲ SKAITYTOJAMS

“Ūkininkas” plačiai rašo politiniais, žemės ū- ; 
kio, kooperacijos, sveikatos ir namų ruošos klausi, i 
mais. • i tj j]

‘‘ūkininkas’’ skelbia visus valdžios įeakymimS | 
įstatymus, kurie liečia sodžių ir ūkininkų, i

“Ūkininkas” aprašo Ūkininkų Sąjungos gyve- j 
nimų, suteikia nurodymų, kaip tvarkyti ir ginti sa-- ; 
vo reikalus nuo įvairių išnaudotojų.

“Ūkininkas” leidžia keturis nemokamus prie
dus: 1. “Žemės ūkis,” 2. “Kooperacija,” 8. Naminis
gydytojas” ir 4. “Šeimininkė.” Iki vasario mėn. 20 .'® 
d. 1926 m. visi apsimokėję metiniai skaitytojai gau
na prieds»-Ūkininkų Sąjungos 1&26 m. kalendorių 
“ūkininko draugas.”

Be to “ūkininko” skaitytojams skiriama daug 
brangių ir naudingų dovanų: grynais pinigais pavie
niam išlošimui po 800, 200 ir 100 litų, keturiems— - 
po 50 litų ir de&nčiai—po 25 litus, 1 arklinis grSb-^‘ 
lys, 1 akselinė mašina, 1 fuohtelis, 1 gyvatukas žir
niams abei vikiams valyti, 4separatotiai^:^n^^^
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naujas šalis ir tuo4>ūd

Standard ir Challenge Pieno
t

1

lams. Ten ir aš dirbu. Ki- < 
atėjūnai persiėmė vietos gy- tus atiduosiu Centro Komi- : 

tetui/ kuris bendrabučius ; 
dūsavo laiko, ten reikia drabužių ir 

2?^ kię^>p^įaačianAjrbetur-į 
Ettėjū- čiams moksleiviams. *•"’* 7 j

nams, suriku viską isskai-j Džiaugdamasis gauta su- 
• čiuoti, aplamai £Sakant — ma visų vilniečių katalikų ;

•' f *

■<
, * • v

ventojjų kulūra, 
vo. tautybės nepi

r • ’> 54

t

(barbarus — kultūiizavo: jie vardu o ypač tų, kurie ta pa- 
pametč ganymus, o užsiėmė šalpa naudosis — mūsų varg- 
žemdirbvste; išsižadėjo kla- dienelių — tariu Tamstai ir 
jonių, o apsigyveno vietoje; 
susipažino su arklu, akėčio
mis ir kitais ženidirbvstės i-

*■ ’ *

Tankiais; išmoko statyti ne
/

visiems aukotojams ir tiems, 
kurie pasidarbavo aukas 
rinkdami, nuoširdų, ačiū. 
Mes, Vilniaus krašto lietu-

</•

a
X*

•>
bendro darbo bus labai sunku susitarti. Nepatiko 
ir tai, kad pfVaitiėkaitis man apie tąi iš anksto nie
ko nepaminėjo, nei mano sutikimo klausė. Ką-gi 
dabar daryti? Nei siųsti įgaliavimą atgal, nei dar
bo imtis. Pagalvojęs, nusprendžiau pasilikti. Ta
riaus darytį pastangų suvesti rienybėn įniršusius 
mūsų “vadus.” Apsirikau. Dabartiniai Organi
zacijų “galvos” sužinoję apie mano paskyrimą kiek 
nusiminė, bet sykiu, eidami nuo vienos lietuvių šei
mynos prie kitos—kurstė tokio “konsulo” “nepri
pažinti/’. Matydamas, kad jie patys turį teisę sau 
tinkamą žmogų išsirinkti. Ir ko aš per tuos kelis 
mėnesius neprisiklausiau! Buvau grąžinamas, Ki
nų valdžios pagalba mane areštuoti. Ir šiandien, to
kios taktikos “vadams,” siūloma mūsų Valstybės 
reikalų atstovavimas.

Pasipylė ir paties Įgaliotinio p. Vaitiekaičio ad
resu didžiausio nepasitenkinimo ir išmetinėjimo iš tų 
pačių ponų lūpų. Vietoje rimto darbo—užvirė dar

7 klaikesnė neapykanta,* barniai ir šmeižtai. Paska- 
tipjai mano buvimo Tolimuose Rytuose mėnesiai— 
buvo man užvis nemaloniausi. Savo padėtim buvau 

. labai nepateūkintasTT-Iaakiau kaž-ko, kas mane i? 
to širšyno paliuosuotų. Prikandžioję buvo mane iki 
gyvo kaulo. Ir širdį net pasiekė. Nejauku buvo ąt 
giminus, kad demagogų sukurstyta minia taip niek
šiškai moka atsimokėti už viską, kas jos reikalams 
buvo padaryta ir daroma. AŠ čia turiu minty pir
mąjį geniausiąjį Barbino veikėją Kazį Vinckį. Jis 
pirmas, savo rūpesniu įkūrė pirmąsias rietus orga
nizacijas, pastate darbą ant kojų, praskynė pirmą
jį kelią, o buvo jis su Šmeižtais pašalintas iš minėtų 
organizacijų. Pamenu, pradžioje karo, tremtinių 

‘vilnis pasiekė net tolimą Mandžiūriją. K. Vinckis 
dažnai užeidavo į tremtinių barakus ieškodamas be
turiu, kuriuos radęs—parūpindavo jiems darbą, tar
nybą. Ir tie patys, buvę tremtiniai, pamiršę kas ir v—.
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vusiam geradariui purvo sauja... Kam teko pana
šiai pergyventi—nemalonu beprisiminti. Paliksiu ir 
aš nelemtos praeities užmaršai...

XXII. Vienos laidotuvės.
Rodos prieš pat Kalėdds, po ilgos sunkios ligos 

mirė a. a. Adomas Zelnis. Velionis buvo vienas pir
mųjų lietusių kolonijos Harbine įkūrėjų. A. a. Ado-. 
mo brolis Ignas bene pirmas lietuvis apsigyvenęs 
Harbine dar pereitojo šimtmečio pabaigoje, kurs at
sikvietė brolį; vėliau atsikraustė ir daugiau ukmer
giškių. Tais laikais, dar prieš Rusų-Japonų karų, 
gyvenimas Mandžiūrijoje buvo gana geras. Gelžke- 
lio tarnautojams algos buvo aukštesnės o pragyveni
mas daug pigesnis, kaip bile kun kitur Rusijoje. Ta
tai ir lietuviai suuodė, ypač tie, kuriems buvo sun
ku, ar tiesiog negalima, Lietuvoje kokių nors tar
nybų turėti. A. a. Adomas Zelnis paskutiniu laiku 
ėjo vyriausiųjų gelžkelio dirbtuvių raštinės vedėjo 
pareigas. Jis vietoje ištarnavo apie dvidešimt me 

ų. Buvo labai uolus savo pareigose ir dėl to nelai- 
iu pakirto sau sveikatų. Jis, kiek tik pajėgos Iei 
lo—lankės tarnybon. Kada jau buvo gana silpnai 
—važiuodavo kasdien iš namų į raštinę ant “rik 
tos” (žmogaus—kiniečio traukiamas vežimėlis). Sy- 
rį taip jam bevažiuojant tarnybon, pasidarius silp 
□a—jis išgriuvo iš “rikšos.” Tai buvo paskutini 
darbo diena. ‘

Velionis buvo netik darbštus ir sąžiningas tar
nyboje, bebir tautiškai susipratęs, tikras lietuvis 
inteligentas. Žinau daug harbiniečių, kurie vietoj* 
pagyvenę keliolikų metų baigia ištautėti. Velioni* 
nebuvo iš tokių. Jis nuo pat spaudos atgavimo skai
tė lietuvių laikraščius, dalyvavo vietos lietuvių or
ganizacijose, aukavo lietuvių reikalams; visuomet 
sielojos ir rūpinos savo krašto vargais ir laimėjimais. 
Užimdamas tarnyboje nepaskutinę vietų—jis kuoga- 
lėdamas saviesiems-tautiečiams padėdavo; nesykį ir

Besibaigiant didžiąjam kaffa, susikūrus nepri
klausomai Lietuvos Valstybei—a. a. Adomas begalo 
troško grįžti tėvynėn. Norėjo grįžęs ten visad pasi
likti, ypač sveikatai menkėjant, tuo labiau dėjo vil
ties sugrįžęs savo kraštan pasitaisyti.

Visame Sibire ir pačioje Rusijoje ėjo kovos ir į- 
vairiausi sumišimai. Joks žmogus neturėjo galimy
bės į vakarus prasiskinti. Velionies liga vis sunkė
jo. Jis nenustojo vilties sugrįžti gimtinėn iki pas ■ 
kutinus gyvenimo valandos. Griaudu buvo visiems, 
kurie prie jo buvo paskutinėmis jo valandomis. Jis 
klejodamas—ruošės, vis ruošės,—kitus prie to ragin
damas kelionėn į Lietuvą... Tačiau jo kelionė buvo 
daug trumpesnė ir kitokia kryptim.^ amžinybėn. Ir 
vėl vienas, tėvynę mylįs sūnus palaidotas toli, toli 
nuo savo gimtosios žemės. Dabartinės laisvosios Lie
tuvos vaikams daug lengvesnė dalis. Jiems iš prie
vartos neteks trankytis po tolimiausius pasaulio pa- 

‘ kraščius ir niekas neužkirs kelio darbuotis gimtųjam 
krašte; ir kaulus jie galės paguldyti greta savo tėvų, 
'rolių bei artimųjų. *

Buvom visi pasiryžę ne šiandien—ryto pagrįžti 
■avo tėvynėn. Kaipgi gaila, kad a. a. Adomui mirtis 
lutrauke jo karščiausį norų—užbaigti gyvenimų sa- 
Tjjų tarpe. Keli kilometrai buvo iki bažnyčios—taut
iečiai neleido jo karsto dėti ant vežimo... Patys 
mt savo, pečių nešė, brangaus, mylimo asmens kars
tų. Toli už miesto, lauke, ant didelio, naujo kapi
nyno—vėl supiltas naujas, nebepinnam jau mūsų į 
^utiečiui, kapas. Ištikro, liūdna čia būtų i*™*™** 
atsigulti. Netik ką Čia lakštutė nelakštuos, nei ber
žas svyruoklis neliūdės, bet gal netolimoj ateity joks 
tautietis neužklys ant šių kapinių. Nepamanys gal 
niekas, kad čia nuo Baltijos vandenų gimusių—ilsė
tus žiūonių kaulai. Ir paskutinį kapo ženklų kryžių 
—gaydar išraus ir nusineš geltonveidis kasotas ki-i

. ■ Inietl..
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niam išlošimui po ow, ir 100 litų, keturiems— - 
po 50 litų ir de&nčiai—po 25 litus, 1 arklinis grėb- z‘ 
lys, 1 akselinė mašina, 1 fuohtelis, 1 gyvatukas žir
niams abei vikiams valyti, 4 senaratotiaį.,4 rianįniai 
laikrodžiai, 4 svarstyklės, 4 arpo J(v3afrijOa 
sviesto -----' ‘y
H'pievų 
plūgų, 20 barometrų, 20 daržovių sėklų rinkinių, 
20 vasarojaus originalių sėklų rinkinių, 20 pievų sek-- : ’ 
lų rinkinių, 200 “Ūkininko” metinių prenumeratų * 
išlošėjų giminėms bei pažįstamiems ir 200 knygų rin- t] 
kinių. ji

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

apsimokėjusių metinių skaitytojų tarpe, nežiūrint į 
tai, kiek skaitytojų susirastų. Dovanų paskirstyme.' 
loterijoj dalyvauja metiniai skaitytojai, kurie iki 
1926 m. vasario man. 20 d. sumokės už laikraštį 15 
litui j

■■*♦1

Patariama gerbiamiems Amerikos lietuviams už, 
rti visiems metams “Ūkininkų” savo giminėm^ ’sakyti

bei pažystamiems, kurie galėtų skaityti laikraštį ir 
dalyvauti labai naudingoje ūkininkams loterijoje. 

Prenumeratos kaina: metams 15 litų, 6 mėne-..
siams 7 lt 50 et. ir 8 mėnesiams 3 lt. 75 et. Užsienin 
3 doleriai.

Redakcijos-Administracijos
Gedimino gatvė 30 nr. Telefono
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JEIGU NORI ŽINOTI kas dedasi Didi. Britą- 
nijoje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei- « 
viai, keks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis

SKAITYK “IŠEIVIO DRAUGI” I 
“IfiEIVTŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis lto- 

tuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. Išeina £ 
kiekvieną šeštadienį. * Tarnauja lietuviams išeiviams 2 
gyvenantiems Didžioje Britanijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias žinias # 
kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir Lietuvoje, s

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias apysą- i 

kas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš svetimų kai- « 
bų vertimus, ir šiaip visokius lengvus pasiskaity- | 
mus, todėl vra mylimiausias darbo žmonių laikraš- 11 

JT 
JO KAINA VISUR VEIK TA PATI:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei M 
metų 0 šil., 8 mBn. 0 šil. ir 8 pesai.

Amsriksjs: Mėtoms • delsrial, yuri toekš CUflį
8 m8n. 80 centų. * •

Lietuvoje: Metams 24 litai; pusei metų 12 litų, J 
3mėn.71itaL • - 4^x1

Redakcijos ir Administracijos antrašas: <<IŠEI- j 
VIŲ DRAUGAS,” 281 A. Eglinton Str. GIasgow,K 
S. Scotland.

<
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ginčijami rubežiai

and suburbs ...
countries yearly

erio su Stresemannu yra tas,

liuosavo nuo sunkaus Versa
lis sutarties jungo. Įvedė ją 
į tarpą Didžiulių Valstybių 
sądarbiavimui lygiomis tei
sėmis panaikindama skirtu
mus nugalėtoju ir nugalėtų. 
Paskiaus tapo užtikrinta Vo- 
kietijai vieta Tautų Sąjun
gos Taryboje. Faktinai liko 
panaiknta militarinė kon
trolė, — paliuosotas Kolno 
distriktas, pagreitintas eva- 
kuavimas Reino pakraščių ir 
plebiscitas Saaro srityje. Ir 
dar neviskas. Locamo pa
naikino 16 "straipsnį Tautų 
'Sąjungos Statuto Vokiečių 
naudai, tuo būdu Vokietijai 
nedraudžiama, bet neaiškiu

PIGU IR PATOGU!
Pavasario saulutei -suži

bus, eibės lietuvių traukia 
atostogų į savo brangiąją tė
vynę Lietuvą. Riiošiamos 
ekskursijos ir pavienės gru
pelės. Kiek teko patirti, pir
moji ir ankstyviausioji lietu
vių ekskursija išplauksianti 
iš New Yorko uosto balan
džio 27 dieną laivu “Lith- 

Ląivas plauks tie7 
idaipėdąj be jokių per- 

malonumas į 
kad mažesnės apylinkės kolo- ’ abu galu atseisiV tik 184 dol. 
nijos apsnūdę, bet labai nuo- Jeigu dar prie tcrpridursime. 
stabu, kad Bostonas nieko kad tai ekskursijai vadovaus 
nedaro.' Tai apsileidimas!.“Garso” redaktorius L. Ši-

DR. M. BAGDONAS 
IŠVAŽIAVO

Dr. M. Bagdonas, žymus 
visuomenės darbuotojas ir 
“Vyčių” pirmininkas, 30 
sausio apleido Dėdės Šamo 
žemę ir jau baigia plaukti 
per Atlantą į senąją tėvynę. 
Pasak “Garso” žiniomis dr.- 
Bagdonas kviečiamas prie 
užsienių reikalų ministerijos. 
Dr. Bagdonui išvažiavus, a- 
merikiečiai neteko darbštaus 
ir sumanaus veikėjo, bet už
tat Lietuva susilaukė gero 
darbininko. Linkėdami ge
ro pasisekimo Drį/Bagdonui, 
tikime jį dar kartą šioje ša
lyje išvysti ir kartu padirbė- 
a;

politikos Rapalos Sutarties 
kryptimi. Bet už vis svar-

<TBB W0SIBB)
ŠvctĮ TOĖSDAY andFRIDAY

vieniems Prancūzams, bet 
jų pakalikams iš rytų. Štai^ 
kas per laimėjimas Prancm - 
zi jos Locamoje: išsižadėjo 
savo aukštų siekių ir atsida
vė globai Didžiosios Britani-• - jos.

Čekoslovakijai ir Lenkijai 
Locamo nesuteikė ypatingų 
“mylistų.” Atvirkščiai, (y- 
pač Lenkiją) atitolino nuo 
ligšiolinės sąjungininkės 
Prancūzijos: neliečiamybė 
rubežių aiškiai užginčijama, 
o padėtasai jų pačių parašas 
ant sutarčių, tai pasmerki
mas savęs. Gal viena tapo 
atsiekta; būtent patenkintA- 
savymeilė, “poniškumas,” 
kad tapo pakviesti prie sta
lo,- prie kurio Europos galiū
nai svarstė, bet ir tai tas pa
daryta ne dėl jų užgaidų, bet 
dėlto, kad merdėjanti Pran
cūzija pareiškė tokį savo no
rą.

Pabaltės valstybėms Lo- 
eamosutartis pravėrė akis ir 
nurodė gręsianti joms pavo
jų, kad jos tik suprastų ir 
tinkamai jį įvertintų. Liki
mas Lenkijos ir Čekoslovaki
jos nurodo, kad Europos ga
liūnais pasitikėti negalima. 
Jų likimas užtikrintas gali 
būti tik vienybėje Pabaltės. 
valstybių. Locamoje dvasia 
buvo prielanki ir Rusijai. 
Šiandieniniai priešai gali 
likti rytojaus draugais. Kaip 
Vokietijai buvo . suteikta 
daug “mylistų,” taip ir Ru
sijai tų malonių neprįstigs,— 
žinoma, . keno sąskaitybon. 
Kas šiandiena atsitiko*■ ~ 

aniems, rytoj gali atsitikti 
mums. Apsigalvokime, kol 
laikas.

- Act et Oętober 8,1817, 

Subscription Kates:
ūso

$5.50

Tūlam laikui praslinkus blausias laimėjimas Luth-
• nuo pasirašymo Locarno su- 
tarčių pradeda aiškėti* tikras kad jie moraliai Locąrnoje 
jų reikšmingumas. Locamo 
sutartis reiškia savo esmėj 
aiškų laimėjimą Anglų užsie- 

. nįų politikos. Locamo už- 
: tikrina Anglijai neginčijamą 
; viršenybę Europoje, panai
kindama tuopat ligšiolinius 

Į Prancūzijos“ planus, kurie 
' buvo paremti sutartimis su 
' Maža j a Antante ir įtekme

Balkanų valstybėlėse. Lo- 
ęamo sutartis Angliją pasta 
tė tarpininkės rolėje tarp 

I Prancūzij os ir Vokietij os:— 
jos uždavinys palaikyti ligs- 

d, varą tarp tų dviejij tautų. 
1* Locarno sutarčių tikrasis 

. autorius Chamberlainas, tu- 
111 rėjo tikslą pašalinti ligsioli- 
_ nę Rusijos įtekmę Vokieti j o- 

j e, Įtraukiant pastarąją į 
Didžiulių Valstybių drau
gingą ryšį bei į Tautų .Są
jungą. Tuo būdu Locarno 
apsaugoja Britanijos užpa- 

I kalinį frontą Europoje.tam, 
kad jinai turėtij galimybės 

a apsaugoti savo interesus Ar- 
a_ timuose ir Tolimuose Rvtuo- 
l0 se, kur jiems yra kilęs rim- 
į.o tas pavojus. Locarno, reiš- 

kia, yra pradžia diena iŠ die- 
s_ nos besiartinančios dramos 
ag Azijoje. Visą tai turint o- 

menyje mums pasidaro aiš- 
l<į ku, kodėl Anglų Parlamen- 
,į_ te visos partijos džiaugsmin- 
į_ gai ratifikavo šią sutartį.

Sveika opozicija irgi įkaįna- 
+ vo Chamberlaino nuopelnus

DĖL 16 VASARIO
“Darbininkas” minėjo be 

siartinančią vasario 16 die 
ną. Tuom tarpu į “Darbi- uania.” 
ninko” balsą niekas nėatsi-‘siai į 
liepė. Mums nenuostabu,'sėdimų

dia parodom* kaltininSasfr Htidininkė prieš tą kaltininką 
VyraS.fravo bahfco kasferiuš Centerville mieste, Šansas valsti

joj. , Jis nusuko bankui daug pinigų ir paskui surengė banke 
“hold up’ą” kad save išteisinti. Komedija nepavyko. Daly
kas išėjo eikžtėn ir jis prisipažino, šalę jo esanti mergina buvo 
banko stenografė ir ttft&jo pffeš j|. Vyras nuteistas kalšji- 

man.- - • \ ’

■paskirstė Versalėje nustatę ■ 
tąsias sienas į dvi rūši: nę-

*■ -A- -t/,"' ' «£ 1

vaka- 
ruošė, ir laikini •— rytiniai. 
Tas yra begalo reikšminga 
Vokietijai ir (ypač} • mūsų ; 1 
kaimynų lenkų likimo žvilgs-- — 
niu.

— * . » v

Prancūzijai Locarno su-,' 
tartis, tiesa, užtikrina nelie
čiamybę dabartinių jos rūbe-, 
žiu, nes ginkluoto užpuolimo 
atvejuje pažada karinę in
tervenciją Britanijos, Itali
jos, Čekoslovakijos ir Len
kijos. Bet mes privalome.at
simintų- kad panašų pasiūly
mą 1922 m. buvo Prancūzi
jai pasiūlęs Lloyd George’s, - 
bet taip visuomenės opinija, 
tai valdžia su aršiausiu pasi
piktinimu jį atmetė, kaipo 
neduodantį Prancūzijai tin
kamos ir pakaktinos garan
tijos. O šiandiena Prancū
zijos visuomenė nuvarginta 
finansiniu krizių, gi jos val
džia neramumais Afrikoje ir 
Syrijoje džiaugiasi iš to pat 
gauto užtikrinimo Locamoje 
iš Chamberlaino lūpų. Mat, 
kaip nupuolęs Prancūzijos 
išdidumas, kaip jinai yra 
nusilpnėjusi. Gal neužilgo 
spauda mums praneš, kad 
Prancūzija atsižvelgdama į 
finansinius vargus bei į gau
tąsias garantijas Locamoje, 
paskelbs demobilizaciją savo . 
kariuomenės. Tuomet gali- į 
me tikėtis, kad vokiečių . 
T% J. < --f..-"ę NAUJOSIOS ANGLIJOS palinkėti g&ro pasisekimo.

KATALIKU SEIMAS ] Chicaga, Worcesteris, Wa-
Paskutiniu laiku katuli- terburys irxkt. kolonijos at- 

kiškoji visuomenė ėmė smar- lieka savo tautines pareigas, 
kiau veikti. Tą galima pa-' apvaikšto Lietuvos nepri
tvirtinti ne vien žodžiais, bet klausomybės šventę, o bosto- 
ir darbais. Jei pažvelgsime mečiai pasitenkina neveiklu- 
į Bostoną ir jo apylinkių lie- mu. Katalikams reikia tuč- 
tuviškųjų organizacijų vei- tuojaus susirūpinti, juoba 
kimą, tai pamatysime, kad tadap-kūTsandariečių tuzinu- 
katalikai daug laimėjo viso
kių draugijii valdybų rinki- 

i muose. Bet tuomi dar nesi
baigs katalikų bruzdėjimas. 
Štai, šio vasario 22 d. Bos
tone įvyksta Naujosios Ang
lijos Katalikų Seimas. Ką 
gvildens ir svarstys seimas 
dar nepaskelbta,, bet reikia 
spėti, kad darbo bus pakan- 

Į karnai: Katalikai rūpinasi 
[tuo, kad Lietuvos katalikai 
[laimėtų kovą būsimuose rin
kimuose, tad vyriausiu klau
simu bus katalikiškosios ak- 
[cijos sustiprinimas ir rėmo 
[mas. Prie seimo ruošiamasi 
| labai stropiai ir tikimasi kad 
[tasai seimas tiek darbų vai
kiais, tiek dalyvių skaičiumi 
[bus gausus.
J Vakarų Amerikos lietuviai 
nepasilieka nuo rytų, net 

[šiuos pralenkia, neš to kraš- 
to katalikų seimas įvyksta 

1 diena ankščiau negu Naujo
sios Anglijos Seimas. Ka- 

Idangi tų seimų reikšmė kata- 
Įlikamš labai didelė, tai rei
škia palinkėti gero pasiseki

mo.
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Builders
Vaičkus iš

PRANEŠIMAS

ęunkumus. Turkija apsipa 
žiris su Europos kultūra.

bet ir - sutaiipų-aikvojimu. 
Luo būdit-tuiostoti^ dideli, o 

streiko galo nesinSMo. Savi
ninkai daugiausia ir tikisi tų 
nuostolių didumu darbinin
kus baidyti ir nud streiko at
sisakyti. .s?’ >:

Kad tokį ginklų iš kasyk
lų savininkų atėmus, kitu ei
liniu darbininkų reikalavimu 
turėtų-būti visų streiko nuo
stolių atlyginimas iš savinin
kių kišenės. Tuomet tie' ra
guotieji pilvočiai būtų sukal- 
bamesm.-.-DMi , V f

g®e®®®ę®®e®©®©e©e©e©®e®©«< 
| CHORO REPERTUARAS | 

g Mėnesinį NazDros ii* tol d y*. Me- K 
» tams $2.00. . Ui ta, pačia kalną S

ji) atsikratyti. Tufe, te 
sakasį-jam gerokai ta 
jo dainaviųiui. D^bar 
kompozitoirus1 Ljau ų 
Įtartų, traulįaLva^

sios medžiagos, o daugely 
vietų jos veik visai nėra. Kad 
nuo šitos bėdos lengviau išsi
sukti vyriausybė stengiasi 
kiek galėdama padėti nauja
kuliams ir ūkininkams staty
ti trobesius iš nedegamos me
džiagos. Tam tikslui Žemės 
Ūkio Ministerija yra suda
riusi Šiauliuose statybos in
struktoriams kursus. Žino
ma, trobėsis šiokios ar tokios 
nedegamos medžiagos apseis 
žymiai brangiau, bet užtai ir 
laikys nepalyginamai ilgiau.

• Gal dar opesnis iš “miško 
pusės yra kuro kleksimas. 
Daugely vietų ir kurui mal
kų gauti yra labai sunku. 
Dėl miško stoks dabar visoks 
medis (ir malkinis) yra par
duodamas tik iš varžytinių. 
Be varžytinių parduodama 
tik malkos miškingose vieto
se, malkos karių šeimoms, 
statomoji medžiaga duoda
ma naujakuriams ir dar kė-

PAftA^KIAUSIAS 
KELIAS =

JUNGT. VALSTIJOS EURO- 
POS POLITIKOJE

Ilgai Jungi. Valst. kratėsi 
nuo Europos politikos, bet

senai tuos žemės plotus bu
vus apaugusius mišku. Bet 
laikui bėgant miškai mažėjo 
ir dabar jų yra jau ne per 
daugiausia, nors Lietuva dar 
tebeskaitoma miškingu kraš 
tu. Lietuvos miškai ypatin
gai* sumažėjo po .vokiečių 
okupacijos. Vokiečiai šeimi
ninkavo užimtam krašte ne- 
pavyzdingai.- Miškus kirto 
kiek pajėgė. Iš medžių ga
mino sau reikalingus ir ne
reikalingus daiktus, laikinus 

^trobesius irnet „gabeno. Vo- 
\kietijon. Lietuvos keliai bu

vo ir tebėra dar labai prasti, 
i tai vokiečiai visur, kur tik 

reikėjo jiems važinėti, klojo 
medžius. Dar ir dabar dau
gely Lietuvos vietų matome 
kelių parkietus, kaip yra iš
sireiškęs vienas anglų ke
liauninkas.

Vienu žodžiu po karo mū- 
.. sų miškai sumažėjo tiek, kad 
šį jau reikia rimtai rūpintis su- 

laikymu jų nuo visiško išny- 
t s kimo. Dabar smarkiai ei- 

žemės reformai

TtTfcKljA ARTiOA tfclfe 
« tetų s* k EUROPOS

Turkija pastaruoju laiku 
mte- pakeitę savo ntišenu-

icna "pnenino jsias ir niekam netikusias tra- 
dlcijas. Neperseniausiai bu- 

Uto nraaide- V° panaikinta moterų veidų 
>dyk jitdoj, uždengimas, o dabar panai- 
liSaųniŽ kinta arabiškas Turikjos al- 

30c fabetas ir įvedama lotinų 
įįjinMg Šriftas. Tokios atmainos 
vflunfc turkus priartins prie Euror 

Įpos ir palengvins jų kalbos

. Jis

uetuvos
PER HAMBURGĄ- < .

Musų 3-jų varyklių garlai-
I . viais

RESOLUTE, RE4.IANGH ' 
ALBERT BALLIN ’ 

.... DEŪTSCHLAND 
HAMBURG

CLEVELAND, WKSTPH ATJA * 
THUBINOIA 

Asmeniškai vadovaujamos 
Eurppthes kęjtonįs-

Išplaukia Kiekvieną
Savaitę

Sugrįžimui leidimų ir Hitą 
informacijų kreipkifį^pas„

f valandų sutrumpinimo New mų. 
m* lšjYorko valstijoje. Tas pro

jektas įneštas 311,530 dirbtu
vėse dirbančių 72,000 preky
boje tarnaujančių, 16,000 
restoranuose ir viešbučiuose

sudarė šavo trupę, pasivadi
no keistu yardu, siidare ne
rimtų programų (su reksais 
ir pančekomis) ir pasileido 
po kolonijas.”

— Ištikrųjų, ponas Liū
nai, aš sutinku su Tamsta, 
bet štai kaip paaiškinti tokį 
dalykų: tie, tamstos žodžiais 
tariant “rėksininkai” Dzim- 
dzi Drimdzi su savo “Jova
lais” ir “Laisvomis Lietuvo- 
msi” užvaldė visus Amerikos 
lietuvius, jų dainos skamba 
visose Amerikos lietuvių ko
lonijose, juos visi myli, vai
šina, gerbia, jų vaidinimus 
apsčiau lanko—o to “diplo
muotojo rimto meno kūrėjo” 
p. Vaičkaus vaidinimai vi- 
suomet tušti, - tamstos žo
džiais tariant,. juos telanko 
tik keletas nuolatinių kostiu- 
mierių, “Naujienų” ir kitų 
laikraščių korespondentai vi
suomet rašo, kad, girdi, jei 
veikalas būtų geresnis ir jis 
būtų geriau paruoštas ir suf
leris nebaisiau už aktorius 
rėktų, ir žmonių jei nors li
gi 100 susirinktų — tai būtų 
visai gerai! Taigi aš pilnai 
norėčiau su Tamsta, p, Liū
nai, sutikti, bet., tik kažin 
kas dabar gudresni — ar mes 
su Tamsta, ar ta visa Ameri- 
kos visuomenė ? I. Kaip Tams
tai atrodo ?; ' i.
• » - i ■

, Gale straipsnio p. Liūnas 
. kviečia Dzimdzi Drimdzi 
. “stoti p. Vaičkui į talkų,” 

tikėdamas, kad tuo būdu pa
kils lietuvių menas. Ištik
rųjų gal būtų ir gerai. Būtų 
drauge visus paėmus ir spė
kos didesnės o ir p. Vaičkui 
nepriseitų taip skursti ir to
kiu mūčelninku būti. Na, ką 
jūs Dzifhdziai į tai? Pasi- 
aiškjnkit!

DARBININKŲ REIKALA
VIMAS

Penkiolika Albany, N. Y 
darbininkių organizacijų į- 

. nešė įstatymo projektų dėl pagaliau nebeiškentė ir nu- 
Jersey apskričio kuopoms. Ka- j moterų darbininkių darbo ,tarė įstoti ('Tarptautinį Teis- 

,------ . DS tb nūtarimo iškilo
įvairiausių kalbų ir gandų. 
Spauad tų įvykį. įvairiai ko
mentuoja.- Bolševikų spau
da tvirtina, kad Amerika 
norihti bosauti Europoje. A- 
merika pasiryžusi per Tautu 
Sųjungų pavergti visų pa
saulį ir diktuoti savo valių. 
Trockis pranašauja, kad 
Anglijos galybė turės suma
žėti. ’ :

Kaip tikrai bus, galėsime 
iš darbų patirti. U

Kad plačiau su tuo svarbiu 
įvykiu apsipažinthme, ban
dysime pakalbėti »tuo klausi
mu kiek plačiau ^Darbinin
ko’ ’ skiltose, ii e- ' ■

—■—. -.-r— ---------

$181.00 AbfPteĮ^M 

Trečia turistinė klesa (buvus 
antra klesa), tiktai $10viršfcšž 
nos paprastos 3-čios klešo; 
vienpus, $15 abipus. / 1

JEIGU NORIT VAŽIUOTįJ^ 

Į LIETUVĄ.
pasiteirauklt Ir važiuokit :/Ąi 

Baltijos Amerikos Linija-^ 
Sekantis išplaukimas laiųp.,. Zį 

“Lituania’ ’______ 164ų d. koy
‘ ‘Estonia’’ ___ -Balandžio: i

Žiniom kreipkitės L vietos agęntĄĄc 
ar stačiai į kompaniją!—

9 Broadway NewYoel

•- * i * v i. . \

EKONOMINE RUSIJOS 
“ PADĖTIS

Ekonominė Rusijos padė
tis truputį pagerėjo. Bet 
derlius nedavė tiek, kiek bu- 
vd laukta. Sovietų valdžia 
negali išvežti duonos į užru- 
bežį. ‘. Oficialėmis žiniomis 
remiantis derlius davė 2,300,- 
000,000 bušelių grūdų. Ne- 
kuriose vietose Rusija pati 
sau pirko duonos. Sekmin-

■ *4. » ‘ . . f- i ly • J

giau vystosi naftos pramonė. 
Jų, seka geležies kasyklos. 
Sovietų valdžia savo biudže
tų sekantiems mtams padidi7 
no 600,OQO',000 rub. -Tuos pir. 
nigus ji mano sugraibyti iš 
tiesioginių ir netiesioginių 
mokesčių, (taksų). Sovietija 
bando, sudaryti prekybos sų-

derybos su tūla vokiečių fir-, 
ma dėl mašinų pristatymo 
Rusijon.

Rusija vis dar negali atsi
griebti ir pasiekti to ekono
minio laipsnio, kokio buvo 
pasiekusi.c.arų Rusija. , 

-?

- Bolševikiškas kapitalas 
bando pąsivylioti kitų val
stybių kapitalų, nes Marksas 
be dolerio, kai “Sandara” 
be redaktroiaus.

daugi šauktas apskričio suva
žiavimas sausio 31 j d. š. 
priežasties blogo oro neįvyko, 
tai LDKS. New York’o ir New 
Jersey Apskr. metinis suvažia
vimas įvyks vasario 28 d., 1926 
m., Šv. Jurgio dr-jos svetainėj, 
180-2 New York Ave^ Newark, patarnaujančių, 8,500. skal- 
N. J., 1-mų vai. po pietų. -' be jų ir nuo 1,200 eleveitorių 
Būtinai visos kuopos malonė- aptarnautojų moterų vardu, 

lėtoj panašių atsitikimų Gy-,kite prisiųsti atstovų konodau- Jos reikalauja darbo die- 
venąntieji toli nuo mišku 
malkų beveik visai neperka, 
o verčiasi kaiĘ nors skinda
mi savus krūmokšnius,, kur 
paupeliais ar pabaliais auga.

Nors Lietuvos miškai yra 
labai sunaikinti ir tiek stato
mosios, tiek malkinės me
džiagoj yra labai mažai, bet 
išeitis ir čia galima surasti 
ne albai sunkiai. Statomųjų 
miško medžiagų labai tiks- 
tiksliai galima pakeisti bet 
kokia nedegamų j a medžiaga, 
ypatingai plytomis. Be to 
mūši} miškams labai daug 
jradės sulig taikos sutarties iš 
SSSR gauti 100,000 ha miš
ko. Tai nemažas plotas. Da
bar išvažiavo iš Lietuvos Ro- 
sijon dū ekspertai specialis-

.... ■■ a..

KP8TAL&A ’
. Jjįį O. Bodenfi '

. v *

Berods virs dviejų metų 
išdirbusi Lietuvos Vatet^bi- 
nėje Operoje p. O. Pocienė, 
pagaliau sugryžo Chicagon. 
Jų girdėjusieji .dainuojant 
Chicagoje 0 paskui Lietuvo
je sako, kad p. Pbcienė pa
dariusi labai didelę pažangų. 
Linkę esame manyti, kad p. > 
O. Pocienė dabar Amerikoje 
yra viena mūsų rimčiausių’' 
dainininkių. • Chicagiečiai 
vasario m.,7 dienų ruošia jai. 
sutiktuvių koncertų. Įdomu * s 

būtų ir mums, Naujosios 
Anglijos gyventojams, iš- ’ 
girsti tų lakštingalų —- lau- | 
kiame! ' ’ ‘
P. P. Jnosevskaitė ir Sipavi-

‘ t T - » t ” f • ' t :

Senė

Iš Lietuvos laikraščių pa- , 
stebėjome, kad sausio mėn. 9 
dienų viršminėtos daininin-. 
kės turėjo, savo atsisveikini
mo koncertus Kaune prieš iš- I 
važiavimų Amerikon. Reiš
kia, ko gero, į savo muzikos ~ 

" šeimynų galėsime įrašyti dar 
; dvi lakštingalas. f ; j
l Kiek _ mums žinoma a>bi /
• dainininkės yra jau pasižjV R 

mėjusios. P-lė Jozevskaitė,:
• nors ir neilgai, bet dainavo i

> Liet Valstybinėje operoje, /
• ir kritikų buvo pavajdinta.gę- a 
“ riausia Lietuvoje “Violeta”: ■ 
■ (iš operos “Traviata’?).
• Taipgi gan ilgų laikų p. Jo-
- zevskaitė buvo Klaipėdos ' 
l konservatorijos 'dainavimo
- profesorius.,. |Gi .poni Sipa-

Antanas Vanagaitis, drų- 
siai galime sakyti, yra myli
miausias lietuvių kompozito
rius Amerikoje. Nors jis 
dar netaip senai atvyko A- 
merikon, bef jo dainos visų 
labiausiai mėgiamos. Dabar 
jos visur dainuojamos. Kas 
nežino jo “Dzimdzi-Drim- 
dzi,” “Stasio,” “Dūdelės,” 
ir galybės kitų. Ypatingai 
jo dainas pamėgo, kai jas 
gastroliuodami visur daina
vo “Dzimdzi-Drimdzi” ar
tistai. . '

Savo laiku gerb. kompo- 
iztorius, beplūduruodamas 
Pacifike, buvo sumanęs iš-

nachų,” bet chicagiečiams su 
tuo nesutikus jis dabar, kaip, 
girdėti, parašė... “Surprise 
Partv,” operetę. Bravo!, 
Geras dalykas ir Almana
chas, bet Dievai su juo — 
mums malonesnė sava, lietu
viška operetė,' nes jų mums 
stinga. Lauksime platesnių 
žinių apie tų naujų operetę, 
nes norime mes jų ir pas sa
ve pamatyti.

M. Petrauskas
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vyko Landen’o lietuvių k 
joj. Būva pilnutėlė 
niąapįe keturis šimtus, 
visokių ir du.
?dės” su paikoj W

Tauragė

,; perkėM tikaptaikščiojimą ant

1
i

r

--------- ---------—„. komunis- 
tMių gauja 'bus lermūoV. ‘Tkd

1. Tas, kaip jūs vadinate, 
viešas susirinkimks buvo šauk-, 
tas'vien tik Newarkp‘ katalikų, 
kurib ^aukė. tą susirinkimą.

•» > .j.

y

ir “dėdė8”Tnrttf .
' . ■ ■ . - • ‘ Vz.y{ -.-KT-,

Vakaro vedėju buvo p. 
Liudvinaitis. Jis perstatė šių 

užsilaikyti kuorauuąu^^.yjiĮ

kymus į klausimus įš kąĮbętojo.

ant estrados. Ji skajtįįiiga pįi-

plojimu. Po jo į

r **

Pasiliciksmmimo Kliųbo. > ' / 
3. ^Kąsliuk perkėlimo Jfi. d. 

vasr Tos L. Tautos šventės nie
kas negalį perkelti, bet tas vie* 
šas dr-jų atstoVij susirinkimas

KAS
(■ •14

14 kuopos jyykš mė-_ 
šii siri rikimas vasario 12 
Jurgio Dr-jos‘ svetainėj 

vai, vak. Maloinekiie visi 
itsilankyti, neš yra iš

> prisiųsta daug knygų, 
os randasi pias buvusį raš- 
:ąr J. Sereiką, 204 Jeffer- 

n Galite ateiti ir pamaty- 
didelis^baksas. Jos yra 

Stui qel nartų. _ ’ -.
Ex-Rast. J. S.

MONTREAL, CANADA

if-.-Ai fA’ *
rzapas Kasputis persisky- 

agė^su šiuo pasauliu 13 d. gruo- 
. -įVelionis po keletoš me. 
sunkios 1 igos t rakamai ta

is į amžiną kelionę. 
Laidotuyės buvo iškilmingos, 
įęzekvijas giedojo gerb/mūsų 

čias kun. P. Juras iš Law- 
: Mass. ir mūsų kleb. kun. 

Šimkus. Dienoje laidotuvių 
iya trejos giedotos šv. mišios, 

^taipgi ir pamokslą labai gražų 
•. kun. P. Juras. Jo 

jris ant atminimo jo miri- 
įtaisė bažnyčioje labai pui

kų kryžių per rūpestį kleb. kun.

Sausio 17 d. mūsų kolonijoj 
lankėsi šv. Kazimiero -dr-jos į- 
galiotinis kun. Pavilanis. Tą 
dieną'jis sakė prhkalbą. Žmo
nių buvo pilna salė. Buvo ir 
Raudonųjų, kurių čia yra apie 
pustuzinį. Prakalbos visi ge
rai klausė. '

• • •. -/ ■ ■ ■r

Sausio 24 d. užvirė politinis 
katilas. Buyo LDKS. ’ 97 kp^ 
susirinkimas., - Vi^i nariai 'už
simokėjo ‘duokles. ■* Dagirdę iš 
valdybos,'kad vasario 14 d. ren
giamas koncertas ir prakalbos, 
tai visi pažadėjo varyti kuodi- 
džiausiąągitaciją, kad kuodau- 
giausia žmonių sueitų ir kad 
kuodangiausia narių gavus. >

Tą pat dieną buvo čia kun. 
Dargis. Pradžioj žmonių ne
daug tebuvo, o vėliau ėmė 
rinktis. Bet pasirodė, kad 
gerb. kalbėtojas turėjo skubin
tis į So. Bostoną Gailą kad 

rodo, kad ;^s. mus peikimas tąip atsitiko, nes mūsų žmonės 
~ ' labai įpėgsta prakalbas ir jų 

noriai’ klauso. Todėl kalbėto- 
tai privalo atsimiifEir'

' ** r. t-1 » ' *

Nesenai čia buvo raudonas 
Bimbalas. Tai kaipo reporte
ris nuėjau patirti, kaip raudo
niesiems sekasi žmones su
traukti ir kaip jų Bimbalas pa
skamba. Tai buvo Brooklyno 
“Laisvės” štabo narys. Nu
ėjęs salėn radau mažą būrelį 
raudonųjų. Tų ‘ ‘prakalboms’’ 
ir užteko. Bet pasirodo, kad 
žmonės numanė, kad į tas pra- teisybe.

_ _____ ____________________________ < _----- r
sa

Po “spygaus” buvo klausinių. 
Tai jų ‘ j. Kai neįstengė 
atsakyti, taH kė, kącl girdi jei. 
būt žinojęs, tai nebūt atvažia
vęs į LoweUį.

Rai čionai labiau įsisiūbuos 
L. D. K. Š. :£aope 
garbintojų visišk

■ y ■>’

newark,/n.

nas — P. J. Vaškelis, Cigals — 
P> A. Bagdonas, Trys Rabinai 
ir Trys> Karaliai ~ P, Ar- 
lauskas-, P. J. Leskevičius ir P. 
K; Mikalauskas. Buvo 10 ka
reivių. Visi aktoriai labai pui
kiai atliko ^avo užsiėmimus, o 
labiausia1 senis velnias — P. K.

‘Mikalauskai; Visos publikos ko 
.pilvai netrūko besijuokiant 
kaip jis kraipė uodega apie E- 
rodą. Vakarėlis buvo labai 
puikus. Mes Visi širdingai ta
riame ačiū kleb. kun. J. Šimkui 
už pasidarbavimą. Vakarėlis 
atnešė pelno nemažai.

Mylintis Lietuvą
x .. • ‘ -• j it ■ ; ‘ ' į ‘ • r'

L0WELL, MASS. “

Toliau gyvenantiems gal iš- 

menkas. Bet.teip nėra. Kas 
gyvena čia pat, tai tas žino, 
kad čia kitaip darosi. . Seniau 
iŠ mūsų’kolonijos buvo “Darbia 
ninke” daug žinių, bet pasta
ruoju laiku jų., pritrūko. Gir
dėjau, kad mūsų veikėjai buyo 
užpulti organizuotos grupės, to
dėl jie buvo “bizi.” Bet jų 
puolimas sekmingai atinuštas. 
Dabar.-prasidės dar smarkesnis 
veikimas Tėmvkite tolimesnį
— ■■■ ■■ ■ „ ..............A , ,

>vua.„JĘad
galėjo iš visų dr-jų' inėiti, nes 
į komitetą išrinkta 5, būtent: A.
L. R.* K. S. A/36tos kp., šv. kurte špukė tą susiriųkūną.
Rožančiaus dr«, ^v. T^jybėsĮNevarkėyrapasižyn^ję trųkš-, SI _
pampijoe, Fed. 8-te^kįr.4r L. jnadarįai. ,1^ ^j^jęięiĮikuČiai išanksto

; Protestuoti prieš Fed. vie- rengėsi kelti trukšmą, Rengė-
tinl skyrių. ' jai šių prakalbų dagirdo, kad

: -3. Protestuoti prieš laikraš- net iš Elizahetfr, ^. J. Komunis- 
įtį “Darbininką” ir Žilagalvį.
: 4. TaS komitetas buvorink- 
tas ne Vilnių Vaduoti, bet save 
(Žiūrėk'“Vienybę” No. 113, 
rug.'19,1935 m.). , t

C Kad į tą komitetą atsisa
kė eiti tautinįnkai.. *

6. Kad atsisakė eiti į tą ko
mitetą katalikai su Nevarko 
.Katalikų Centru.

7. Į tą komitetą inėjo tie pa
tįs to vakaro šaukėjai arba 
trukšmadariai. k ...

Nuo savęs aš pridėsiu kelis 
žodžius tam V. V. K., kad jisai 
pamestų savo, klaidas ir nusi
imtų kaukę nuo savęs ir kad. ei
tų su vi$ą Newarko visuomene 
o nekląidintų taip kaip kad iki 
šiol kad darė, nes tas darbas tai 
vra tautos darbas, ne vienos ko
kios partijos, bet visų tų; ku
rie užjaučia Lietuvą ir jos var
gus, tad pažiūrėkitę kokiu ke
liu jūs einate.
’■ - Vincas Lukošiūnas

z .

l, taį Maskvos 
ni-neliks.
* 1 * ,

L

j:-y
Pareiškimas ir paaiškinimas.

Aš buvau ^įgaliotas viešam 
Ir. kp. ir kL susirinkime, laiky- 
tame 5 d.'sausio paskelbti lai
kraščiuose to vakaro nutari
mus. Tą padariau ir tas tilpo 
“Darb.” 4 num. Aš nesistebiu, 
kad tūli pamatę nustebo ir įsi
žeidė. Todėl aš manau tinka
mai’ į tą man užmetimą atsaky
ti-

1. Rengimo .Komisija man 
primeta, būk' aš ignoruojąs 
Vilniaus V. K-tą ir būk aš ne
norįs remti Lietuvos. Aš vi
suomet rėmiau, remiu ir rem
siu tautos reikalus, bet igno
ruoju ir aš nešelpsiu tų ypatų, 
kurios nepripažįsta Newarko 
visuomenės ir nesiskaito su ja.

2. R. K. sako, jog tas suši

15 d. geg. dėlei, geresnių pato
gumo. Ne del( to kaip R. K. sa
ko, kad jau būva jiem žžnariia 
tas iš kalno, jog kaip jie vadi
nasi V. V. K. rengia^lū .d£yas. 
Štai Fed. -K'sk. nutarė šaukti 

r \ • ;

visas Newarko dr-jas kokios 
tik randasi Nėwarke 17 d- lap
kričio, o laiškus išsiuntinėti 
pradėjo apie pabaigą ’ fepkr., 
nes kiekvienas. laiškas turėjo 
būti skaitomas ant dr-jos susį-; 
rinkimą Tad laikas. turėjo 
praeiti kol visi susirinkimai ų* 7' 
vyko, t. v. apie 30 dienų, o tas 
V. V. K. pastebėjęs laiškūs, su
bruzdo ir vos pabaigoje gruo
džio mėnesio pasirodė laikra
ščiuose, kad jis rengia 16 d. 
vas. Tad spręskit Newarko vi
suomene, kuriems tas melas 
labiau pritinka.. O kas link to 
viešo susirinkimo kur jūs sakot

A

<*»
<prakalbų tikslą jr prašo, yisų • 

užsilaikyii kupramią^^.yjr 
kad kurie' nor&ito gauti -atsa- 
kymus į klausimus Įš kąlbėtojp^ 
tai gausit. Svečiu pa^įgrdęįĮ 
ant estrados. Ji skaįtįįnga pn 
blika pasveikino, gausiu -deįn1 
plojimu. Po jo įdonuos kąl- . 
bos pasipylė aukos dėl katali
kiškos Lietuvos reikalų. Kaip, z 
iš debesio aukų ’skąičius. paspro- , 
dė. Berods H

Taškui kalbėjo įjėjj. ,XAf.Jį ' 
Krušinskas,- Fed, .gfe apie 
merikos Hetuvių genimą, ;a- 
pie draugijas, ^ųrganjzaeyaą,;^' : 
ypač apie L. K K. S. A. Nu
švietė reikalą prigulėti: kiekyje- 
nam lietuviui katalikui prie 
ganizacijų.

Po antro kalbėtojo buvo de-
- -_______________ t __ * _ T_•  -■»

veikėjų dukfel^,-p-i^ Ė. Gu- ' / 
tauskiutė u Velnias darkyto- Ą 
jas, ’ ’ E. tfvaskiutė4 ‘Yra šalis 
ir V. S. Liudviniičiutė /‘G^>.A 
tėvynė mflsų.*^ Visų dėklė&iį^ 
ei jos buvo pagirtinai gražanš- 
turinio eilutės ir visos gerai at-' 
liko, bet kaip'p-lės E.‘ Gtttauš-' 
kratės tai tikrai- patrijotiškos/

Paskui pasipylė eilė' kląū^i- 
mų iš publikos. Mūsų komu
nistėliai dėjo visas.pajėgais su- rf. 
kritikuoti gerb. svečią bu savo . 
klausimais. Štai kaip viskhš1 
apsireiškė. Kadangi trUkšma-^ 
dūriams pasidarė labai karšto,

rinkimas buvęs, kur visai ma- dalyvavo 500 žmonių, taf jfis /■

Žalioji Rūtelė

.•#

t

P-lė E.

žai atstovų dalyvavo o ^komi
tetą, inėję iš visų draugijų, kp. 
bei kl. Čia R.- K. persiskyrė su 

Viešame susirinkime

turbūt sapnavo, o jei nesapna
vote, tai viešai meluojate^. Ta- 
mė susirinkime dalyvavo ne
daugiau kaip 250 ypatų. ’ -

t . • ■

v*

V

__ __ __ klemacijų, kurias sakė mūsų

■3Š

yįn>.\\

"* T.

-O.

NEWARK, N. J.
^Prakalbos šv. Jurgio svetai- 

17 d. sausio 8-tą vai. 
akare, 1926. Kalbėjo svečias 

asJtiietuvos kun. J. Dagilis', 
urmininkas Federacijos 8-to 

’ us p. Pečiura buvo vėdė- 
įfcyakajo. šv. Cecilijos eho- 
HsLpd vadovyste p. Ą.' Štan- 

» ‘ sudainavo ^ Lietuvos 
aUtaškųdaine-

- tši

;ę visokių pa
ikų, tautininkų, 

iių ir niekomanių. La
la kad laike prakalbų ne

ramiai užsilaikė, Krikšč. 
partijai aukų sudėjo $65. 
i Vargšas

1•' ------------------------- - —

ROCKFORD, ILL.
ir ilgą laiką iš čia nesima- 

laikraščiuose žinių. Teip dė- 
nė dėl veikimo stokos. Bet 

darbuotė čia per ’kaikūrių 
menų priešingą veikimą yra 

doma.
uoliai veikia Labdarin- 

Sąjungos po globa šv. 
tano 22 kp. Kuopos šių me- 

; valdyba yra pirm. A. Grv- 
S^jo pagelb. J. Malinauskas, 

nut. rast. S. Keliotis, ižd. 
linas, iždo globėjai S. 
tis ir F. Krikščiūnas, 
lka A. Kairis, korespon- 
A. Gotautis ir F. Geleži- 

-Išrinkta A. Grybas ir J. 
is eiti per. draugijas ir 
očti naujus narius. Į- 

sunaudojamos bied- 
ĮtL ..... ■ - - .

Korespondentas 
S ’/

X<icŪDlKlv
/uEROVts skVRIUS

DĖL APRŪPINIMO ( 
• MOTINŲ ir j v • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

STRAIPSNIS 158
Maistas Augantiems

• Kūdikiams
Norint kad kūdikis normaliai vysty

tųsi reiktajam duoti užtektinai tinka
mo maisto.- Daugelis kūdikių kurie 
menki gimstant gali būti išauginti į 
stiprius vaikučius jei rinkamai prižiū
rima jų maistas.

Jei pastudijuoti bendro penėjimo raš
tus, pamatysit kad valgiai yra laips
niškai didinami su kūdikio augimu. Iš 
pat pradžių turime griežtai pienišką 
maistą, prie kurio vėliau prisideda ko
šė, vaisiai ir kai kurios daržovės. Pri
dėjimas eina laipsniškai, kad neišver- 
tus viduriukų, bet prižiūri normali au
gimą.

Panašus planas rekomenduojama vai
kams, bet per pirmus penkis metus rei
kia aprubežiuoti tik tais valgiais kurie 
tinkamiausia parūpina elementų reika
lingų augimui, ir kurie geriausia tinka 
kūdikio virškinimo; spėkoms.
. Pienas hdTp ir kūdikiams vis tebetu
ri būti pamatas valgių. Jis būtinai rei
kalingas tinkamam išsivystymui. Eagle 
Brand Pienas yra plačiai .vartojamas 
Artimuose Rytuose tarpe našaličių 
Šventos žemės, ir duoda stebėtinus vai
sius gydant nedapenėjimą. Eagle Brandu 
tinkamai vartojamas, suteikia visą rei
kalingą maistą dėl augimo, ir todėl tu
rėtų ineitl j kiekvieno augančio valko 
valgj. « • k

NTREAL, CANADA , 

ėio 17 d. buvo puikus vai-
' “Išganymo Apsireiš- 

nsi,” kurį surengė kleb. kun.
us parapijos naudai, 

tieji asmenys >.Zakari- 
df Juozapas — P. J. Ka- 

i Angelas—P-lė M. Ar- 
, Marija - 
ė, Elzbietai r Mirtis— 

A» aDilydžiutė, Piemenys 
inskiutė, S. Žemaitn- 

'A. Mikalauskutis, J. Vaš- 
T. Abraitukas, P. 

į M. Penkiunukas. 
ūkas, Senukas — P. V. 

kas, Miestelėnai — P.
us, P. TaUvinskas, E-. 

P. P. Staigvila, Tar-

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
„ reikalauja ypatingos priežiūros tarp ke

turių ir 16 metų. Jiems reikia maisto 
kuris ypatingai sotus. Jiems reikia 
maisto kuris pagelbės Jiems tapti stip
riais ir vikriais, kovojančiais prieš li
gas. Tėvams šitokių kūdikių stipriai re
komenduojama Borrten’s Eagle Pienas. 
Tai puikiausias pienas moksliškai su
maišytas su geriausiu cukrum, kuris 
pagelbsti kūdikiui įgyti svorio, be ko 
Jis negali būti stiprus ir vikrus. Yra 
tikra ekonomija visiems tėvams prižiu
rtai kad Jų vaikai tinkamai butų su- 
budavoti stembimui prieš ligas, kadan
gi yra pildau valką sveiku išlaikyti, ne
gu jj gydyti, šitiems vaikams rekomen
duojama duoti du šaukštu Eagle Pieno 
atmiešto trintis ketvlrtdaltaia puodelio 
šalto vandens. Gali duoti palyčiu ar po 
pietų. Senesni vaikai labiau jj mėgsta 
su glnger nle, vaisių sunkomis, arba su
plaktu kiaušiniu.

'Kalba į Lietuves Motinas
• •

Tikslas šio paskelbimo, ir tą ,kurie kas menuo tilps po jo, yra ~ 
suteikti motinoms žinią, kodėl jos turi penėti savo kūdikius 
Borden’s Eagle Pienu, negalėdamos duoti krūtų. Matysite, kad x 
šie paskfTbfnuti begalo įdomūs: jie suprantamai pasakys jums 
daug dalykų, kuriuos turėtumėt žinoti apie Borden’s Eagle Plen%, 
garsiausi MtdiĮrtamg maistą pasauly.

t

*

t

Jei ’jūs pačios negalit penėti savo Eagle Pienas nepaprastai gerai viri 
kūdikio, pasirinkite maistą, kuris teinamas maistas. Tai yra pienas — 
būtų tiek maistingas ir greit viršld- grynas formų pienas — jis yra su
narnąs, kaip jūsų pačios pienas, maišytas su grynu cukrumi speda- 
Buokit savo kūdikiui Borderčs Ea- 
gle Pieną, geriausį maistą dėl kūdi- 
totų, šuns yra vartojamas per pas
kutinius šešiasdešimtis aštuonis me- tb pieno namie Įdek tik norit, jūs 

šaulyje. šviežio pieno. Ir jei jums reikia kur
kūdikiu, jūs 

'Nacionalė reputacija Eagle Pieno, galit lengvai vežtis su savim Eagle 
kaipo kūdikių maisto, remiasi ant. Pieną arba nusipirkti ten, kur jūs 
įnilioną tokių atsitikimų, kur moti- 

. nos negali penėti savo kūdikių krū
timis. Viena motina suradusi, kad Jd jūsų kūdikis neauga kaip reUdd, 

' tas maistas geras, rekomenduoja ld- jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
tai. Jei ji išmtgino pasekmingai vie-\ jes jaučiate, kad dabar duodamas, 
pą kūdiki su juo, ji vartoja jį ir def maistas jam ne tas, kuris reikia, iš- 
Mfaono Mda*. M ii padfUOe kuponą Ho pmkd&no ir
augdama pati Eagle Pienu, ji taipgi- 
maitina ir savo kūdikius. pavelykite mums jums patarti kaip

penėti kūdikį su Eagle Pienu, Bor-
Tuo būdu, per šešiasdešimtis aštuo- deris Eagle Pienas išriš jūsų san- t. 
Jii« metus kaip Eagle Pienas yrą , kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki^ 
md marketo, gentkartės kūdikių yra tų motinų, negalėjusių krūtimis pe- 

**««*><« aptemo
' tiją^kommlmo tr užraiė jį. Sim. ■ Pnoo^uoianiio mauto, Ba 

h aH* jo yra vartojama daugiau negi 1 >b Pient^Ą

ltu Bordenfo būdu. Eagle Pieną ga
lima laikyti be baimės ir atdaruose 
kenuose. Tua būdu -jūs^galit laikyti

- s- . _ -i.- ,

tus per milionus motinų visame pa- galit visuomet r turėti savo kūdikiui 
šaulyje. ; ----------s__

būsite. į. ? * ? •g

jei nemiega naktimis ir nerimauja,

■ maišiai sudėti daiktam bet siūsldtę
&

i

• ’ ' ' * "" f" ‘ ,
Skaitykit aku Ko

vaitę ir patHdekU aotUfitri.

LINDEN, N. J.

Sausio 24 d. š, m. čia j vyko 
iškilmingos prakalbos, • kurias 
surengė L. R. K. S. A. 200 kp.

lianos stoka- mokslo raštiško. . - r 
Kuomet užsibaigė vakaras;

J • __ •____ ____________ •_ •*»______ — . i-

*
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tai visa gauja išpyškėjo į.Eli^ 
zabeth ant Liutvino Salės ata
kuoti “svarbiais” savo klauai-i 
jnais, bet ir ten nabagams: ne*' 
pavyko, nes ir ten dėdės. sdt 
paikom tvarką darė. ' v; —<■ 

Lietuviai katalikai sau rad
iniai šu didžiausiu dėkingumu 
Lietuvos seimo- atstovui už 
pranešimųs„ąj>ie tėvynę 
vą išsiskirstė į namučius ir da 
keletas katalikų užsirašė Lietu
vos katalikiškų laikraščių. Va
lio Lindeno lietuviai katalikai 
už tokius surengimus. Lai gy
vuoja tarpe, katalikų vienybė ir - 
broliška meilė. x

Teipogi turiu pranešti, jog^o^ < -- 
šių prakalbų, ant rytojaus, sau
sio 25 d. paimu dienraštį 
“Elizabeth Times” ir skaitau,/ • • _
kad ten būta ir miesto Reporte? ■ 
rio. Štai ką jisai rašo: 
Priest Hits At Red Movement 
In Talk To-. Idųden Iithu- 
anians” (Special to thd< 
“Times”).

Linden Jan. 25. The Rev. if.

KUPONAS

t

ii 

Dagilis struck at Bolshevism 
when he addressed a largo- 
audience of Lithuanian Cathol- 
ics at the 16th Sa. hall linden 
yesterday afternooil. Father 
Dagilis has only just returned 
from abroad where he was a 
member of the Lithuanian 
Parlament and the Christian 
Democratic party. Nearlyfonr 
hundred perams listened to the 
speaker as he made aplea for 
belief in and co-opetmtion vrith 
the Lithuanian independent 
kun. J .Dagiliui. Čia reikia, pa
žymėti, kad libdeniečiai katali
kai nors pastaraisiais pora me» ♦. 
tų neturėjo turengę/jokių pra- 
kalbų, bet dabar dtįjo visas pa
stangas prie tią pKtfetttffRF* 
leUgUuOy
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V. DINEIKA

ehtavo!
- v ' ;4fe

bode delk'o atkeliavo? Dar p. 
L. nusidžiaugė kad Lietuvoje 
.po hūsimų rinkinių į seimą, Mi- 
nisterių. kabinetas būsiąs koali
cinis.“ Pirm- turėjo-n aprašyti

«"T7-'nr;w^aWyba

< f i t f ; .-f -tesi : ri m . j 4

. ... ' _ BUOŠŪS

naujieji metai, nes švebči-ų lai
kotarpis, AVo r cesteryje praleis
tas, pasižymėjo savo gausumu 
spaudos;rėmimo srityje; ' Senie
siems metams prie -Kepto galo 
besiartinant, štai greta kitą 
vienas asmuo, Įsirašydamas į 
šv. Kazimiero Dr-jų paklojo 
$100.00 Liet. Bon., gi tik ką 
naujiems metaųis išėjus į pa
saulio areną 
kun. K. Vasys malonėje įteikti 
$50.00.
ū Iš švenčių laikotarpio skai
tau sau už garbę išvardyti kat 
spaudos rėmėjų pavardes: Ma
rijona Samalienė $100.00 Liet. 
Boną.

Po $50.00: Gerb. klebonas 
kun. K. Vasys, Aleksandras 
Budrevičius, Magdalena Kuli- 
šauskienė (L. B.), Antanina 
Masilioniukė (L. B:), Marcelė 
Bakšytė (L. B. ir $3.00).

Uršulė Keroliufė $37.00.
Po $35.00: Ona Ridikevičie- 

nė ir Viktorija Purvinskienė.
— J. V. Bačinskas $6.00; VI. 

Liberis $4.00.
Po $3.00: P. Trunce, M. Gri

gaitienė, M. Ulevičienė, A. Lau
kaitiene. .<

Po $2.00: P. Stoškienė, D. Ra- 
galiauskienė, A. Kazlauskienė, 
O. Pauliukonienė, J. Kirmilas,
O. Brožiėnė, J. SedleviČienė, X 
Radžiūnas, A. Kancerevičiutė,
P. Šapauskienė, M. Kupstienė, 

. Ulevičienė, J. DaUčĮūnas,M.
Kbpkiepė, A. Paruliene. .

Po $1.00: Pr. Ragaliauskas, 
J. Ulevičius, J. Brožis, K. Ku- 
‘lišauskas, M. Urmonienė, 0. 
Puišienė, P. Bačinskienė.

IŠ Hartford, Cohn.: JievU 
Dargaitė $2.00; A. SkebOikie- 
ne $1.00, M. Brundza 60c.

• Ii Rwnf<*d, Mė.j Al. Siha- 
li&uskienė $2.00. ;

Iš Plymouih, Pa.: M. Kizie- 
nė ir M. Poteliunė po $2.00.

su'nfiisų* kūoj 
sutiko. Gėrį 
lis įstodamas^.,mūsųikuopą 
sakė labai JinkajmĮ dėl darbi
ninkų prakalbflę.. 'Be,tp» pasi
žadėjo darbuotis pats „ir vaitus 

. ragino. Užtai vis/esa^tyšĮusi 
ar ■ rinkime pilnai patenkintidc dė 
utį kojy•

š^ais* pilnai
& Drauge-

. pa-

Artistai atsiveža dvivjv. ,VA .u -o...
tempui visumai-

> mc - -•

šadai«4i*mnH

sakant, šita kolonija-buvo gta- žmogžudis' piktadarybę papildė 
žiu pavyzdžiu visai lietuvių’iš- lapkričio 12 d. žmogžudys yra 
eivijai Amerikoje. ■ O dabar į Richard Bogham. '-Užmuštasis 
ką panašusClevelandšs! : Vien lietuvis yra Stasys Pakamąris 
tik šmeižtų,' liežuvninkų ir pur- Jis dirbo restaurante-naktinie 
vinilų-lindynė t -Tikra šiiį_ lai-.
kų Sodoma imGomora! • Veikė-, ūžėjęs valgyti’ pasigyrė" kac 
jai atsigrįžę Į praeitį žiūririr nušovęs šunį. Pakamaris pa 
vien tik jos gražiais atminimais sakė,. kad kvaila^taip daryti 
gyvena. O prie to"visko kas- Tas taip supykdenedorą-žmo- 
privedė, jet ne, Tamsta **Laiš-gų?,. kad jis išėjęs^ vai. nakt 
kų Siuntinėto jau!!” Nuodai, sugrįžo ir su dinamitu susprog 
kuriuos savo laiškais ir' liežu- Idino restaurantą.Pamarisiftir- 
viu paskleidei^ t užkrėtė;. višą; finai sužeįšt^? 4^i^uvo d 
Clevelandą!- ' Jau Tamsta esi jaunas.-- Jo tėvai&gyvenaa

•^jIOLšAUŠkAS

ras^B^ams ?<fteno^LS įUĮ 
plūdo Ulėvelandą kokia tai bris 
kų siūaštjj^rap epidiįnųaį^

4 amo tūlos f

S^aGvirucių - 
rigs paveiks-;, 
resniais’ epi- 

kaip va.: - 
skirt, t.įkatįvėl 

ėsti laiškai, \ kuriuose telpa | 
■Šlykštūs, suTpiešuku piešti pa
veiksimų o dą ki t i — tai sųmtp 
riiai arba pundeliai. Kas tuose S 
pundeliuose telpa, tai gėda 
spaudoje aiškinti. - v- ,

Tekrikeli toklos žemos 'rū
šies laiškas ir šiuos žodžius ra
šančiam. s<Ąj3®e taps, kurie ne-' 
galėjo sutepti mano gero vardo, 
buvo visai nepaisoma, ighoruo-t ■ 
ta. Dėtį y kuomet paskutinis 
laiškas-arba iškarpa iš “Drau
go” lyti imdBb Viešąjį veikimą^ 
tai lai būna-mari leista apie tą 
dalyką.paąi|kintipėr> spaudą 

Andai-gavau laišką, kuriame 
įdėta iškarpa iš “Draugo.” To-‘ *’ 
je iškarpoje telpa, koresponlen-:: 
ei ja iš Cleteland. Ohio po'ant- 
rgalviu i ‘ Tiesos žodis '“Buvu- 
šiam. ’ ’. ^ Apačioj’ žodžio ‘‘Bu
vusiam” parašyta Greičiui :ir 
storai pabraukta: ‘ \ ■«, - ••.

Minėtoje 10respondenėijoje< * 
po kuria pasirašyta i‘Buvęs ir : 

|Girdėjęs,” daug duodaftia’plpU " 
Irų “Dirvos” korespondentui^ 
tkuris, pagal “Buvusio ir Gir- 
Įdėjusio” jodžių, būk tai netei- •< 
pinga i aprašęs CIevelando Iiie- 
| tuvių Bažnytinio Choro dainar 
I vimą 3 d. sausio Public Audi- 
1 tori jo j. Kaip ten sudainuota ir 
ikaip ten ^skas išėjo, čia išdės. 
Iminėti nėnįį"reikalo. Daug ten 
l|tą vakarą buvo lietuvių ir vi4, 
1 kuri e furfcjd akis* ir ausis, lai 
I patys apie tai sprenlžia^ - Bet 

rttnan. apeina štai .kas:..kode! 
z. <<T <urkJI

ttONTELLO,
< i > j;> '

dą atkalbėjo kun. S. Draugelis. 
' Vėlinu sėkmingų šių metų 
višiėm‘LDĖS? 13 kuopos na
riams ir kviečiu prie uolius 
veikimo per 1926 m.

Lai gyvuoja 13-ta kuopa ant 
visados!

•H

ITiižhi



GRABORIUS

vidurmlesty. 
nauji ha- 
ulėtaš an

garu .Šildomas, >aržuo

LAW”

Ofiso TeL Bes, TeL <
Unlveraity 8881 Prospect 0415-M

D. A. ŽALUSIAS
Graborius ir Balsamuotojas 
983 Cambridge St, Cambridge

811-812 Old South Bmiding
294 Washington Street 

Boston, Mass. 
5’alan<1ės:!5^4tf. iki ’5:30 P. M.

.TelepiioOe Regent GoBS* ' \
• v* V • * J ' *

37.,Gorham Ąvę., Brookline 
' ' ;Tėleph$>ne: Rėgešt G5O8

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris Iahko Snffolk Teisių'mokyk
ląir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdien 
nuoi 3 iki 5 valandos po pietų lšsky-

žymi darbuotoja jaunimo tarpo, buvuai L iUjjčių,17-toa kuo
pos finansų raštininkė, organizatorė ir vedeja Jono KmitO Li- 
teratinio Batelio, taip-gi organizatorė mergaičių-atlečių prie 
L. V. N. A. Apskričio, žymi debatorė ir nare Vyčių Debatų 
Ratelio. Taipgi aktyve narė Mergaičių Sodalicijos, Bažny
tinio choro ir Apaštalystės Maldos D-jos. Yra baigusi So. 
Bostono High Sohoof ir dirbS kaipo stenografe. fliomia die
nomis iškeliavo į šv. Kaaimierb Seserų VieAtfotytią.

PETRAS WENCUS I 
atidarau krautuvę po num 576 Dorehes»' 
ter Avė., So. Bostone prie Andrevv Sqz 
Taisau Ir .parduodu visokius, Jųikro- 
Ožius. žiedus ir taip visokių, Įauksinių 
dalykų.. Taisau Vargonus?-pianus ir vi
sokius muzikos instrumentus.- į V.5—9)

AČIŪ IR SUDIEV
Tariu visems So. Bostono ir 

apielinkės lietuviavms ^su
diev. ’1 Tariu širdingą dSkavo- 
nę tiėms, kurie pasidarbavote 
mano vaidinimuose ir tiems, 
kurie atlankėte mano vakarus.

Magikas J. čekanavičius

^^*rBUTAS ŠOKS?
•v j yt. t.

Praeitą vasarą Butas atsižy
mėjo tarp vietinių su savo pik-’ 
nikų, kuri buvo paruošęs ant 
Petro Čapliko fannos, kur kiek
vienam. kas tik atsilankė, da
vė g<?rt ir valgyt dykai, ir ne- 
kurie parsivežė laimėjimų už

5251 Broadway, So. Boston a
/ (“Keleivio” name)' . n 3
y Ofiso Valandos: nuo 9 Iki 12, nsfr 3 
/1:8C fid 6 Ir nt» Sr30 ik! 9 vakar* »
i Seredomis nuo 9 iki 12 vai. diena S 
5 Suimtomis nuo 9 iki 6 vak. NedI 3 
/įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti* g

CAMBRIDGE. MASS. vakacijų. Jiem surengė ‘4 Gai 
Liet. Darb. Kcop. Sąjungos bės Vakarienę-” Boston --Git 

8 kp. mėnesinis susiirnkimas į- Clube. Nespėjo Butas išleisi 
vyks vasario 9 d., 1926 m., 7:30 savo garbingus atletus į kolegi 
vai. vak., bažnytinėj svetainėj, jas, kai patėmijo, kad Repui 
Visi nariai esate kviečiami da- likonų partija garsina mūs 
lyvauti šiame susirinkime. Iš- alikraščiuose“Reikalinga Ate 
girsite daug naujų ir svarbu) viam TaptiL Amerikos Pilie 
dalykų. Atstovai išduos ra- čiais.” Nespėjus vienam p« 
portą iš LDKS. Naujosios Ang- garsinimui ‘pasirodyti Butas 
lijos apskričio suvažiavimo, tuojau-surengė “Smoke Talk 
Tio kurie norėsite, tai galėsite ir atvirai pėf laikraščius pt 
gauti po gražų šių motų kalen- kvietė visvudmenę atsilankyt 

, doilll. Uo+l-iacrlo 'ina

Jei jūsų gydytojas dar n£ra užsakęs 
jo d?l jūsų, huelkįt pas jųšų aptiekoriųjį 
WųdWLir n^ipi»f į>n)M»JWva<ii-j 
naši Nuxa-T«rte. Nuga-Tooe sugrąžinąs 
gyvūnui vėųjtųs irtUM&gti nusIdčvfjuJ; 
slenrs nervams ir raumenim*. ‘ Jis bu> 
datoja nuulouųjj kraujų, stiprius ptw3 
tvartvfc-riervus, Ir labai stebėtinai padk‘ 
dina jų ištvermę. Jis sutelkia galvinan-j 
tj nriėgų, gerų apetitų, pulkų žlebčlojK 

reguliari vidurių veikimų, gausiai 
entuziazmo ir ambicijos. Jei jus nesti 
JmMtaįt Iptip^lklnntJpabandykit j). J 

bekųintk>s jeigu jums ir:

nueit. Pašoksi!, paštlinksmM- 
šit ir pamatysit, kaip malonu 

šios organizacijas va
karuose.

pargabeno jie gerb. Babravičių 
ir surengė šios valstijos lietu
viam vieną iš puikiausių kon
certų ką apielinkė girdėjus. Su 
tuo koncertu ne tik padarė di-

F W
Md Coauan y

AND SAND”

IŠVAŽIAVO-
Praeitos nedėlios popiety, 

gausio 31 d. Bostoną aplėido 
^yiljetuvaitės, p-lės Julė D. 
Babinskaitū ir Bronė R. Lu- 
jfcoševičiutė. Išvažiavo Chi- 
eagon, į šv. Kazimiero Sese- 
rų Vienuolyną, su tikslu tap- 
■įį.,.viėnuolėmis-mokytojomis 
Ir pašvęsti savo gyvenimą 
dDievo garbei ir lietuvių tau- 
S>s labui.
hįįNe?iūrint lietaus į South 
jįStation buvo susirinkę gal 
Jrirš šimto lietuvių, daugiau- 
Sa^unimo, jų palydėti, at- 
isisveikinti; neskaitant tėve- ■gC:- •
eitų?, namiškių ir giminių. Ly- 
gfflnčiųjų tarpe matėsi ir kun. 
^^akauskas. Tą dieną ne- 
^faiyonei nedėlinės mokyklos, 
^o^_/gisos_mokytojos {buvo

Ir jus tuojails pradėsit jaustis geriau. 
Imkit jį per keletu dienų ir jei nesi jai. 
6)£gųrtap, tr nektrodyslt geriau, nune&v 
klt atlikusių pabluko dalį pas jūsų ap* 
tiekorių ir jis sugrųtlns jums jūsų pi-.

•far visiems iiptfekėrltnns gutantnoft jt 
ųrbu sugražinti Jūsų pinigus, jei jus l>u- 
tumet neulgančdintl liekomeiuluojrf 
mas, garantuojamas ir parduodama^ 
į>e i-vlsus aptlekorius.

aHMUU. .SveSHftaučiai ste-j 
|įpe| nesuprasdami kas čia 
838?^ »•? *
; Jos tokio prielankumo ir 
tapati jos yra pilnai užsitar- 
ąyusios. Tai buvo pavyz- 
ingiausios lietuvaitės su ga- 
a aukštu išsilavinimu. Nuo 
af mažens dalyvavo lietuvių 
(įdėjime ir scenoje. Nors] 
bi čia gimusios ir augusioš,) 
etbuvo didelės lietuvių pat-! 
rijotės. Vien tik su lietu- 
iais tedalyvavo. Abi mokė- 
| taisyklingą lietuviij kalbą 
^gramatiką. Rašinėjo net 
Rietuvių laikraščius. Pla- 
iai darbavosi jaunimo, ypa- 
ijngai Vyčių tarpe.
^Ęostono jaunimas > linki 
Mas-sveikatos ir pasekmin- 
pėtksąvo prakilnųjį tikslą at-

▼aldyba
J ■ * ' ,< . k -v 5

Mikalausko ir J. Antanėlio. 
Išduota įvairių komisijų ra
portai.

Skaityta N. A. Apskričio 
laiškas vajaus reikalais. Pri
imtas ir nutarta tam tikslui 
prakalbas rengti. Tam dar
bui išrinkta'V. Marcinkonių- 
te, V. Medonis ir dar viena.

Perskaičius aukų prašan
čius laiškus, nutarta paauko
ki po $5.00 Pažaislio vienuo
lynui ir Lietuvos Pavasari
ninkams.
;. Kum P. Strakauskas j)ra- 
nešė, kad Marijos Vaikelių 

reikia .mbkytojų- 
| vedejų,: ir jdos turi suteikti 
I Vyčių kuopa,' nes tos dr-jos 
nariai, tai priaugantieji Vy
čiai. Paprašius galinčių jų 
apsiimti liuosnoriai. tuoj su
tiko p-lės M. Jankauskiutė ir 
E. Kiburiutė. Puikų pavyz
dį tuomi parodė. Jos abi v- 
ra moksleivės. Pirmoji lan
ko Boston University biznio 

{skyrių, o antroji N. Angli
jos Muzikos Konservatoriją.

Šiame susirinkime, prie 
kuopos prisirašė 18 jaunuo
lių. Tai nuajų narių vajaus 
pasekmė, o kartu ir A. Bcn- 
doraičio pasidarbavimo.'

1612
Visais dr-jos reikalais kreipkitžsj pro- 

iokolų raštttitnkę laišku ar-telefoną. 
Draugija savo susirinkimus laikot kaa 

antrų utamlnkų kiekvienų m&ieSJ 
< :80 vųkarę. pobažnytln^J, svetaine],- 
Flfth St., So. Bosfonv Malts • / |

VYČIŲ SUSIRINKIMO 
| Vyčių 17tos kuopos me- 
rsusirinkimas įvyko sau- 
JTd., savuose kambariuo- 
t Buvo skaitlingas, kaip 
ęfafetai. Naujoji valdyba 
įg 'satfo” vietas. Senoji | 
braukdama išdavė rapor- 
iš savo darbuotės. Prie 
tybos darinkta teatralė 
Bsija iš V. Medonio, J. 
r---------------- "ni
•■'folepbnnc Sontb Boston 868(- B

PARSIDUODA
I FARSIDUOnk mūrinis . blokas 35 
į apartruental. 5 £rautuv$s, rendų ne&i j 
I metus $10,000, raudasi
I duokite paslulyiuus. Taipgi

^
 ^nui SjBeimyi 
lionaę Alsi 
llnfei jp-indy:

' -žemžs'del gi ___ ____
_ puo«ęatvekjirių. linijos, pigiai $16,000 b1 

.* “$1T,000 vienas, reikale- finansuose Ddr 
turime kelias po 2 ir 3 šeimynas auzas. 
moderniniai {kainuotai J.. J. MOli

. RISEY, Buikler, Upbams Coiįer.’Dor 
< jAesfter, Afašs. Tel.’ CŽ>lumbia '5T44. ’ *

1


