
SĄJUNGOS ORGANĄS

padidino

Du Alltono

pagaliau išplatinsime
spaudos—tuo vėl s^gtiprinsimeJkatąlikigkąją akciją.

HOTELIS PREZIDENTO 
< VARDU

CHlCAGO

laikraiufelga 
rtiiot KiifcrsJ

BAISI VIESULĄ
Pereitą ketvergę Bostone 

ir visoje Naujoje Anglijoje 
buvo didžiausia šios žiemos j 
viesulą su sniegu. Prisnigo 
labai daug. Bostone darbuo
jasi 5,000 darbininkų, 400 
trekų ir 400 arklinių w£injri 
kad nugabenti sniegą.

vyrų, kurie reprezentuoja 
Amerikos gyventojus turėtų 
labiau klausyti vaikiškų an- 
ti-saliūninės Lygos propa
gandistų, o užsimerkti ant

Bėgyje 60 
dienų bus pradėta statytį 
naujas hotelis, kurs turėx 
prez. Cdolidge’o vardų. Ho® 
teįis.bus 25, aųgščh|,-^urėąž^ 
000 kąmbariif di* 
000,000. - Bus statomas prie, 
Wabash Avė. ir 7-thfek ? ’

L.D.^'.S.CentorbYaikl

ir: tiš gaudavo neteisingus 
numeriu?. Per 10 Sykių bu
vo wrong numben • Tai jis 
netekęs kantrybės, perpykęs 
nutraukė telefono receiverį 
ir sviedė gatvėn. Už tai bu
vo suareštuotas 
džiai verkė kai-buvo vežamas 
į kalėjimų- Jis sakė, kad at-_ yėtų apiakęs- būti if rrematy 
silsėjęs ateis ^normalų stovį. ti tikros padėties?

ir vienas 
Šhipstead.

SUSIKŪLĖ DU LAIVU
Du Suy. Valstijų karo lai

vu susikūlė. Tas atsitiko ne
toli Kubas. Laivai nelabai 
tenukentėjo.

y senai ėjo derybos. Dabar jos 
nutrūko' ir darbiiiinkai šu di- 

‘ dėsniu pasiryžiųlu tęs kovą. 
< Sausio menesyge Kompanija 

bandė streiką sulaužyti. Pa- 
i skelbė, kad norintiems dįrb- 

v »tfdirbtuvė atdara.‘ * .

ir :
Prezidentas Coolidge sako, 

kad-pasaulinei parodai rem 
giamai ateinančią vasarą 
Philadelphijoj pareiškė kiek 

į paramos parodai turėtų už
tekti. Sako, kad iš valdžios 
turėtų užtekti . $2,500,000. 
Seniau buvo skirta $4486,- 
500. Dabar lakuojama, kad, 

[tai Hitų perdaug. , .
daroma/ tai*

tad buvo algos fiiūnūštos. 
ikaš prasidėjo nuo gruo- 
l d. De» susitaikymo he-

vybčsir dorybes.* i Jis sake 
išbuvęs Europoj pusmetį ir' 
:en šlapiose valstybėse matęs 
mažiau girtų, negu -.sausoje 
Amerikoje.

Toji Episkopalų Blaivy
bės Dr-ja nusistatę* už at
šaukimą prohibicijoš ir lega
lizavimą dirbti ir parduoti 
alų ir vvna.

tono.
du buvo nusiritę nuo kranto 
trisdešimt pėdų žemyn į upę. 
Kaip juodu išliko visai nei ne
sužeisti, tai tikras stebuklas.

; -yš
VASARIO. 9 D., 1926, AN

ST. LOUIS, Mo. Čia mies
to kalėjįmę pasikorė, susisukęs 
virvę iš paklodės, Thorpas 
Mitchell; areštuotas už plėsimą. 
Neužilgo tūrėjo Įvykti jo teis-

• I *■» ;: r •mas. * • ■ ‘ ‘

bės sąryšyje su vykdihirnu 
prohibicijoš įstatymo.”

Atakos ant prohibicijoš di
dėja. * 1

LEDAS NUSKANDINO 
į. LAIVĄ

NEW YpRK.y- šeši &- 
^vmigvejai ĮąŽniin^at 
siekė kranto- valtyje. Netoli 
pakrantės jie vyko žvejoti 
nedideliame garlaivyje. Ne
rikėtai jų garlaivis atsimušė 
į ledo lytį ir prakiuro. Lai
vas nuskendo, žvejai sulipo 
i valtis ir irklavosi krantam

NEW
North & Jįidd įjdanufąįuir- 
įag kompanijos dirbtuvėj iš- 
tikcHekspliozijąt Vlaa dirb
tuvė pavirto j griuvėsius. 
Vietoj žuvo penki žmonės. 
Sužeista arti 50 žmonių.

ATMAINĖ NUSISTATYMĄ [dingi. Prohibicij.
NEW YORK. — Epiško- “ 

palų Bažnyčios Blaivybės 
Draugija, kuri , stovėjo už 
prohibicijoš įvedimą, dabar 
paskelbė, kad darbuosis už 
prohibicijoš įstatymo atšau
kimą, Apie tai paskelbė tos 
Draugijos sekretorius. Ta
sai sekretorius sako, kad pa
žvelgus į prohibicijoš vykini- 
mą visoje šalyje, tai pasiro
dę, kad prohibiciją sunaiki
nus penkiąsdėsimties -metu

miau buvo Antį 
Lygos vice-pirmį 
per visą gyvena 
blaivininkas ir ką 
už prohibiciją. 
pasižeminimo jai 
pažįstąs, kad pro 
pablogino pade i

kį visu automobiliu juo-
' > •’ f- tV * tf_

Visą technikos darbą vietose išvystyti-centras palieka kuč- 
pu nuožiūrai, nes jos labiau apsipažinusios su vietos aplinky-'^ 
bėmis. , ' ,Z:

Kad vajaus darbas sėkmingai plėstus, reikėtų ruošti pra- 
kalbas. Ceritras iš savo pusės prakalboms galėtų pasiųsti centro ^ 
žmogų. Patogiausias prakalbų laikas—^ąyėnia. Prakalbų reLAJ 
kąlais prašome kreiptis į sekretoriatą.Ten, kur centro prįį y 
i j. .    . _ y » > , • .. r'•'■r

. šiuo turime pranešti, kad 1926 m. sausio 27 diem^ ąųtą^; 1 
rimu einant, L,pD. K. S. naujų narių ir ‘‘Darbininku” 
tojų yajus laikomas pradėtu su ŠIO VASARIO PIRMA D£Ęy^| 

NA ir tęsis iki GEGUŽĖS MĖN. PABAIGAI L.
SEIMUI. / . ” C-.'' . :

Prie šio sunkaus, bet būtinai mūsų organizacijai reikaliny^ 
go vajaus kviečiame visus organizacijos narius, mūsų prie^ į^ 
liūs ir aplamai katalikiškam judėjimui prijaučiančius žmonesi

LD£S. pastaruoju laiku žymiai sustiprėjo, bet kad galū-< ; 
tinai nustelbus savo ideologijos priešų organizacijas reikia 
riai padirbėti. • . . *• A ‘.

Bet pirm darbą pradėsiant reikia, priminti štai ką: L. 
K. S. centras užsibrėžė vajaus metu prirašyti.bent 3000 NAU^ 
JŲ NARIŲ IR “DARBININKO” SKAITYTOJŲ/ • '* 1 ?3^

Kad tą tikslą atsiektunfe, būtinai reikia, kad kiekviena..^ 
kuopa ir pavienys organizacijos narys aktyviai stotų darban.,/ 
Mūsų piredermė nepalikti nė vieno lietuvio nepakalbinus prt-TU’ 
sidėti prie L. D. K. S. arba užsirašyti “Darbininką.” Kuopos/; 
privalėtų savo miestus paskirstyti į distriktus, kiekvienam dis^ 
triktui nuskirti žmones, kurie vajaus metu lankytų lietuvių 
veines.

HORjĮjNG, PjEūf-rKastV^-, ?.i fltfl 
loj No;4južgriuvo 17 žmonių; kirętd) 
Nors gelbėjimo darbas ; ėjo losynt 
-smarkiai, bet dasikasti dad- Sr tėa 
bininkij išgelbėti nepavykot vikišk 
NėrąvrltieK atkasus gyvus rusai; 
rasti'- Liko daf , 1,1)00: pėdų eiti; <1 
kasti. ;Ta<AižHhs keletądiw ikiška 

rri‘*š negrus, ršitasav keletą* savaičių
i Argi 435 statymas gal keisis. ' > iki:bus dasikasta. * ’ h '*c

KARDINOLAS IPRIEŠ i 
PROHIBICLFĄ> : ? c:

Tik ką. sugrįžęs iš Rymo 
Nėw Yorko kard. Savęs iš
reiškė nuomonę už- atšauki
mą prohibicijoš ' įstatymo. 
Columbia universiteto prezi- 
destas Dr. Butlęr jau nuo se
nai pradėjo sakyti, kad pro- 
hibiejja turi būt7 atšaukia. 
Kardinolas parėmė to prezi ■; 
dento nuomonę; ■■ Kardinolas 
pasakė:
“Augščiamsioji teisybė kar

tais būna angščiausiOji ne
teisybė.

• ‘Aštriausiosios priemonės 
yra.be dvasios ir be praktiš-- 
kosios proto vadofvbės.:Pro- 
hibicija gali būti tik lokaliu 
klausimu ir neprivalo būti 
taikoma tautai iš.100,000,000 
gyventojų.” ’ ' ‘ i

t* n* — •< f .

» quu;v..?
PAVYKO VAGYSTE 

Havanos mieste, ant Ku- 
m>s salos hotelyje Sevillą- 
Biltmore anksti rvte drąsus 
plėšikas padarė hold up’ą. 
Tas gerai pavyko ir plėšikas 
pabėgo. su $3,800. Y ra spė
jama, kad du hotelįo darbi
ninkai buvo . suokalbyje su 
plėšiku ir tie darbininkai vfa 
tardomi. •

Prieš keletą metų Banco
• -••‘i I H * *

de Comercio nukentėjo nuo 
panašaus hold up ’o. Tada iš 
banko pavogta $20,000.

NEPAVYKO PER 10 SYKIŲ 
SAN FRANCJSCO,TCąL 

p1 M-lJharleR Black telefonąvo

' Anglijoj ‘miėgainoji liga 
ėmė labiAu įsigalėti. ' Per 
.1925 metus ten apsirgimų ta 
liga buvo daugiau, negu bile 
ktfriais-lritais m&Mš.

SAKO, KADKONIZEESAS z 
APJAK?B3)1ALHA 

[ LT WASHINGTON. — Atši 
tovas Betyla n iš Ne w Yorko 
valstijos pareiškė, kad dar
buosis iiž prohibicijoš atšau
kimą. Sako, kad turi būt 
leista išdirbinėti ir-pardavY 
nėti alus su 4 nuoš. nikolio, 
o vynas iki 10 nuOš. Jisai |>a- 

Jis grau- sakė : ■*
Kodėl vien kognresas tu-

NUSOVĖ MEDŽIOTOJĄ .
BEĄUMONT, Texas. — Pro- 

hibicijos agentas Cowen užklu- 
; po mūnŠainiūkus, bedarančius, 
ft; mūnšainą, ir bandė juos suimti. 
I Tieji ištrūko ir "ėmė bėgti. 

Cowen šovė j bėgančius,' bet 
* vietoj hiūnŠaim^dB, /kuhtfks 
•' kliudė vieną medžiotoj.-p bail

ingą, kurs krito vietoj negyvas. 
Mūnšaininkatpabėgo.- > <pj> A

NUSINUODIJO GAZU
FALU RIVER; MašsF^--* 

Joseph Bernier šeimyna su- 
kentėjo. Gazu užsimiodijo 
du vaiku. Pritrošktrei moti
ną ligoninėj tapo atgaivvta. 
Nelaimę patyrė pats vyras 
pajutęs gazo smarvę. Jis bu
vo kitame kambaryje. Gazo 
ragelis besąs tik prisuktas. 
Yra spėjama, kad gazas bu
vo prisuktas ir šeimyna su
gulė. gazui po biskp^edegant. 
Paskui , gązaš užgeso, bet po 
truputį jo ėjo ir priėjo tikę 
kad užnuodijo žmones. Visi 
langai buvo uždaryti.

J4? a?;

/ Priims ir negruš
I Amerikos Darbo Federifci- 

jos : organizatorius Hugh 
Fraiue savo prakalbose sako, 
kad į Fedetaciją turėtų būti 
priimami ir negrai. • Ikšiol 
uni jos buvo negrams uždary
tos. Jie nebuvo priimami; 
ŽincL' .as yra nuo senai visuo
tinas baltųjų nusistatymas

jos tikslus ir idealus ir katalikiškos spaudos reikšmę. JuJcn^ 
vien darbininkams, bęt ir mūšų gerbiamai dvašiskijai tūri iu- 
pėti katalikškos akcijos plėtotė ir katalikiškų organizacijų bū^'- 
jojimas. Jeigu organizacijos moraliai ir.dvasinei,btųL 
tai ir parapijos bus dar stipresnės. . t j

UŽ TĄ SUNKŲ, BET MųSŲ IŠEIVIJaT IŠt^fĮNGĄ^ 
DARBĄ SUSILAUKSIMĖ TČKIŲ. A^LYGINĮMO: ‘ 
sime L. D. K. Sąjungą, o ją sustiprindami-—sutyįriinsimp 
katalikiškąją Amerikos visuomenę; pągęlbėsime: Ipyos ąi
nybes su darbininkijos mulįintojąis bolšdvikais ir. jų pata&ūf/ai 
nais pagaliau išplatinsime ‘‘Darbįiiinką,”, gerės. KatalikiškOflįtM 
spaudos^tuo vėl si^tip^šimejkat^dgkąją akciją.

O L. D K. SainTura norėdama afariteisd-y’t^klfa.nsrioms IriftiEr 1

fT .ANGLIAKASIŲ VADO IR 1 
I GUBERNATORIAUS KON- I 

FERENCUA : ’ j 
-PH.iLADĖSiPHIA, Pa. —I 

, -Angliakasiams nepavykus su-1 
• / sitarti su kietosios anglies ka-l 

sykių . savininkais .pastarojoj! 
‘ kOūfėrencįjoj / Phila<ielphijoj, I 

čionai-’ Pennsyivąriijds gūbėy- 
- natori’us* Pinchot turėjo kon- 

fereneiją sū angliakasių unijoj 
prezidentu L.-Lewišu. Jiidyie- 

l t jų konferencija tęsės apie pU-| 
santros valandos. Kas buvo 
kalbėta, nežinia, kadangi tiek] 

f j angliakasių vadas, tiek guber-1 
J J natorius Pinchot, atsisakė duo- 

ti bet kurių paaiškinimų. 
, Gub. Pmerot.. dabar vėl 

i kreipėsi j Pennsylvanijos legas- 
latūros narius, ragindamas 

& 'juos neatidėliojant imti.svars
tį tyti bilius, kurie, jau buvo lęgis- 
t latūrai pasiūlyti kietosios ang- 

lies pramonės dalykais.

• • j • •. » i. ; a ! . i

PAGRŪMOJO VOKIETIJAI
Italijos fašistinis premie- 

ras kalbėjo parlamente ir aš
triai įspėjo Vokietiją.

Nepasitenkinimas kilo iš 
iš padėtie?, italų valdomame 
Tyrelių je. Ten yra daug vo~ 

į kiečių. Tie vokiečiai esą ita
lų spaudžiami ir tautiniai jų 
reikalai Slopinami. Dėl šito
kio apsireiškimo Vokietijoj 
kilo bruzdėjimas ir tyrolie- 
cių po Italijos valdžia esan- 

| čių užtaravimas.: Tas vokie- 
Įčiu bruzdėjimas italams tįęk 

ft»3b«5Kimentrm’aniV>.' -

įstatymų nepaisyn
Episkopalų Blai ybės sek

retorius, kurs dalį® r?stoja už 
prohibicijoš atšali Imą pir-

.liūninės Ibaisios kasdieninės tikrenv

> j,. ‘ j f Į •> ■ • ? !* - f
f NESIMAIŠYS Į KASYKLŲ

STREIKĄ
TCASHINGTON.—Copelando 

pasiūlyta ;.reĮzO|iubija, kad vaL 
džia įsimaišytų į kietosios ang
lies kasyklų streiką buvo sena^ 
te atmesta 48 balsais prieš 28.

Prieš rezoliuciją balsavo trys- 
.dešimt devyni repūblikonav ir 
(fevriii demokratai; .už rezoliu
ciją pądavę balsus dvidešimt 
demokratų, septyni republiko- 
napprogrėsįstai, — Brookhard; 
Couzens, Frazier, La Follette. 
Norris ir Nye, 
farme.r-labor
: •§ęųątoriūš.Čopeland.šavore- 
z oi įiic i jp j įiūlė, kąd- prezidėntas 
<'oalkįRp bi’itii antorizuotas su-

Tuo tarpu priverstina blai
vybe savo tikslo nei ištolo ne- 
atsiękę.
i / 4 /Č ,

Tas pareiškimas buvo pa
darytas New Yorko Episko
palų kūnini susirinkime. 
Blaivybės Dr-jos sekretorius 
sakė“, kad prohibifcjja padi
dino girtybę* tarp jaunųjų 
be to žmonės palinko' prie 
vartojimo stipriųjų gėrimų, 
kurie didžiumoje yra . nuo-

y
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io (nepartini^*—teisingumo reildflšttiS'.01 K£-
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ūkidk-eikali

i del iokios. sudėties direk^drijc^^ėrtdehtas'Sušitarė 

naujajai dir^fonjai neabejojama. Nauja direkton- 
" * tūtvrs^eimel^uisausio 18 d. ~~

T rcriT ui -^~rrr:. ~;

ydęą;įais,tiul ir Žėl-B^mkio^pasitfkė-

IEIGIAW 
r Įg ».«> x * *. •/ * * . t

Sak laikrAš^io, susiduriama 
šd i 'šištematiškti^ Vilnimis 
krašto hėigimū ’iš vyriausy
bes'pusės net tokiuo^-reika-i 
Juose, ; dėl; kurių bent tranzi
to' atzValgiu • turėtų‘ Būt ’ K- 
BJadsyta fir priimta1 depješiii 
Vilniafiš ki’ašto; viešoji niioi 
įnėnė. {- ‘ b-v 1 f 7 J ' »-1f

• f ■*■ g

-Laikraštis- taip pat prikiša 
vyriausybei, kad karo ir ėko- 
nondnib 'kfizio subaik uitai 
Vilniaus kraštas Aioka paly
ginti' daugiau mokesnių/ bė
gti kitos sritffe ; ‘1 - 
šr-T^r 7 ; ’T-Lp B T’

J&TOėdęa> C M 
Bausįp hv.
vas; iMgąbęnp

įų sidabro monetų pįątijiAyl^K t* kr -

pi®^0 < top- # 
siųnlįami Ktumn

iwtę: apijų .100 tonų ivįfl^ęą ,>
\WeW^<B 

3eę-’d vtit .
• n rCC' ■’ oS 3^’ '

įųpmipę- i^ųklę,į tarp, 'kita 
mymi, . ks$ ^netrukus 
IjĮ^os.;.->:. ^ątyįjps 
pfi <sųdp^ytąi prekybos 

ų. tačiąų-. yyiųausyBč 
o tup^ karsimų ipfpyr- 

iijasi: /Poznanės .ūkię isfo- 
visiškai -- Įgnoruod^jna 

lq^iausiai jųu suinteręsųp.tųs 
pjaus krašto prekybos ir 

įeiWon^? šiupinius. {j-,, < > 
iKiekviepąjUižingsijy, pp-

VELNIUS/ 20/1. s(Elta7J' : UVilniaus Alidas?^ rTašo/ 
karšiomis dienomis keli bandit ai iižpbolė Malko vbsdvarė- 

.^^tsų.•Riešo' Ibrtamsy tarnaitei* pavykę pabėgti ir -šukei- 
^feiptinkiniar gyventojai. : VisadėŪo bandiftii sifsjyėję^attTn- 
Tfi'500aukų.::'Plėsdami kankiny dvariniiikęš :i’:a ’*’ ? f'- • • 

i? Buvę-pranešta policijai ir ji Veikiai^ust^iisij^kad^airi- 
jžlStfvd'afv^žlVę.iŠ?Vilniaus automobiliu;į kad taš7aiV 

ūlis/buvęs taksometras Į Nr. dT. -Suimtas-’šoferis iš; 
gynęsis-, 1 'bet 7paskuiniirodę» a^nienfe. 1 kuH^^fyva-: 

‘^el^ur3ijoj;it? Betardant^paaiškėję; * kad škūfimiiįjįĮ 
rtiitybaiiditai; bu¥ę paSisk^lš^ ii puošiamu l^nškiųlf

^'k^>W viėtftfs'‘"Vn^ir^Rfeiikų 'diėriras^is (riraiių^. 
ipp^?s ypršuvjški?n$ Wjt&r'š&etiĮvių šatilitiA Wrtvt dėl 
kad kitur banditai atvvkdirvo pešti, o sitių—važiuoti 
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ima^mį.^Įįp^atftG

rrįnf •> -
ddtis
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. ^frųžiųyęs.is V^jaus/ąs- 
mųo Itaiįfcą pasakoju. ..,E^ov; 
jnominis.»Lenkų: padėjimas! 
kaskart vis eina; blogyn- ; Tai 
ypatingai jatfeiama kresnose 
ir pūčiarrie1 -Vihiiujėi ; Žmo- 
mu'nepūsitebfeinimas 1 len- 
kais, nežiūrint, kurios tautos 
jie. bę^piųi. nęjb. pąčiųiįejlkų 
tįarpe, /didelis.,* Visi, laukia 
kokios nors atmaiiioš.. 'Pyb- 
kybaApmirus. _r Uždarbių per 
rą^f Žmojtėš ,, . daugumoje

EKONOMINĖS.DERYBOS SU SS 
. r fT ge ; tf.f. " C« * *' ■• *' *" >1 - A 4 X> ..1 * ? --14-5---------------—  r  .

• ’ / i • • rj.» j.

f -17^ .’ r

yiWdjlvykb W^uMkra^ 
tpjiętuv^.mųl^t^ųi ^ąjtll^sfšt^iAn4asisr^uW^ViĮWa&a 

jųųjtpfPĮ kitk^ifeųyo padarėli' p&ttis įii’Anėšimai . 
ųpįę4iętųyių ą^okyklų. ©acįitį VifiAūufe krasteį mokytė jų 

Hs-l£;k^^k¥iętjipdręikalUB. Sbvažiž^žjias^I^Stiė 
ipzpĮįtycjjąę į i<įęl. teisįųė^ lietuvi^ rfmk^klbk padėtite; 2} 
^Lipe$į^ihėų jųūyųtiųių j ‘ RJtd rf^okykllj' įiadėtids' if 8> 
d^.imųkyi^ Qtlygįnųąę. L ’7 /' • ° ‘Vi''*

Ųžidasydąmas'suvažiavimą kun; Kraujai krdijąem į 
jų flalyyiusj; Diymii^daipas atsakdmingus'i^kiimiis^ttt  ̂
j^okytpįo ųf^Ajjųiuę-vf •■

. j f Prię^ pąt poodžių uždarymą salėj atsilankėrTrakU‘^. 
kjuias- kųjb; MąlĮ^KęyHiusi j kii^.pbšyęikto fijtvjs^y^įus^ 
Ti^ųd^ąųątų.^į^vĮųikli»i^:t»«i^ ?Pą»ymętina> jkftd ‘ 
prieš tai įuvo -Įraudęs piy^tęstuotiybųy^i sųyąž&yi^ 
džiospįloyą?.ŽyliiUkįs,; j - - ..■• tį,?-.*.• i3.(3f ■<.-
i i • i^p&jtpjų $ąj|Įngp§ vųldyjbąšp^ y

-r-pirinbc^kė,! B^^čkąįtėryvięępįiĮpinink^M. Oenytėjr 
Sekretorėj SL A£ątjo^itį^iždimnkąs:įr ,kųų< $bifą$T-r ‘ 
narys, j • j i ( , m.-JJ rjų. r-it.ri-i-

• ;.’ i-v, ; ki ?f* 'ri k •..•.:' Jnt r1 : t.rt*v->k, .

įia|Įsij sayozino 
(iiiį-įąrtą puodai 
ii?į bįynįis? kuriuos suvalgęs .

kjungą, 'J0(jL attiktų pa 

nj gmt«me.žmona d

ir jis pagaliau P?iįe-r, , 
ėjus 2 mėn. 9 ai, lavonas "is 
z^fiės;biivŽ iškastas i/^da- 
Fytąs' vSddrių ‘adklizaš/-I?? 
jdn-dr&nffikb Tkr:

fėita&s būd^7u

/
f \ x j i x. , ’ <-x 1 v** v

■ ■■ ! ': W

W?n)8 5r^j<¥Į,, žępnff 
W hiil^fį }ąd 
siąijti gui« prpgfi, pamesi į vyf 
j^jnspepajpkapčįąs žnjąnąs, 
.0 žnj'o^omįjįjT^s.' h Sas;k4- 
bas girdėjo ir Petrašūpipk^i- 

ris (dėl dalykų, apie kurįąos 
yięsai ^įelialhaąnaį) labai blo
gai ,gj<veiio su savo. .žmona. 
Bet^bčgti į Brazilija jaiii.bu7 

, vo nepatogu, nes jo žmona iš- 
tekėdama atsniesdsiy. dideli 
kraiti, už Įdm jis riūt>rpirk^ 
gyvenamąjį ndrtni4r Šyariai 
Sau; gyveno; '• P. Jd6žaš& be
veik ;labiau liorė^b; kad; jo 
žmoba bėgtu į-’Brhįlij.^t To- 
dil j is pai'šigabe-nb Sari | *T
r^ ^mon^iV pradėjo gyventi 
Su dvieml Žiiidink, jo'pir
moji žnioina 4toT begalėjo * pži- 
kękifir tikiiu isvyVo įJŠiazr- 

tuCt

^feUdos/ ^ad^‘^4abržtmĮ... . 
daW^s

bet čia -įsi- 
-. .. r>z-- 'f^rr-

-it<jrr .‘Cin. ė< j- osJ
gk«?¥^ j-VisJ^bįau įr Jabiau 
japt-įąn^ .I^yoje d^y. 

£RPe .^9Wli^n? 
jų,plijiip^. ^al^gu^žįaį-lui-. i 
kę .dėtis su lietuviais. Lietu-.: 
UViąp??r °^PHoL»e‘ YJh; 
niaus krašte geras. Visi isi- 
tUdnę^ - kad^leukųi ivaldžūfe jųo^gyventojas JuozasJŽ^ ku
tam krašte peįlgai .patvers. 
Tiek, tiktai, neį^yai, Md len
kai- pei-.^vo iiiokykĮas fį>ėr 
tuos kelerius pietus ^plenkii- 
no nęmaža.abe jiugp.imspit ų- 
tyrno’ jaunuomenes. ’ «

»IMS«»IITIMS l f‘' -
ė r »- r‘"V -r /» T'^_ ’ • • * r- —-v • • , . v — -.
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Derybų pradžia^niunatoma kovpprądžioje* 
.. ? .<.-•.. y••;|^o§gx|>j Jfti-

imta'(/^ž&4w^'
1 -r-t.Į 

Mtr ^ifuš sdnt^ki^šį

b. oq iav ;ųn-£ J. ,Z • 
__________ ,____ t £?:' • teHjOū'I X‘.»į:*7 ŪTI1jS ' 

KLAIPĖDA,-1-2<XElta); h^tsf^diąriųetaktikos Seų- 
Klaipėdoj ;įvyko ų Klaipėdos melyc. -laiikimnkų , atstovus, 
apskiūties-laukininku nepa- Einheitsfrdntieriams: neduo-. 
prastai ^aušūfejSuMrinkimas, ta visai kalbėti, o vienas jų 
kuris-labai^griežtai pasireiš- jį^t^rastiŠBaestas iš susirin- 
kė-prieš-Lesdaik^čiuSj^EiiL Jumų^lės^

» .- --- — .............  i t Į:.£-/

-sL- Tlūsn^vįlausį'be skubiai ruošiasi mųe ekonpniinių de- 
-tYbęsftsss^ !■ /.: ■'■
«Tųo Wpu"UŽ^eųių .ręikųlųTminišfei7ja Pi...

įa^is^^o^is dleri^rhlš, ^ds ^teildųs 
SSSR atstovybei, ,
sIq patogumo jmv^ipu-iy kaftane ^'\

.................................
f * ~~“ , . ' -ari .-
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^1925 m. gegužes' -in> į4 tbvas^ Merkelis. Byla, tę^š 
^demokratas-’- • vpatalpiiib įfpib t> valandas? Iš liūdinB|i 
** spondencij<ą iš. Bętyga- £ų.parodymų paaiškėjo, kaį 

-• apg^eižg Basei- jį^.Anv?gegt^ėųl3d. kini 
;vjsįMirų,kųQ,iX ir Štįųys; :-mokytdgai KaražF

ų-į^ “Dapk^jz. tMini- pas ir Dapkus^yažiavb DubV- 
■ korespondeneijojidaivM-^Ėt ■ maudytsr per /LinkeŠų 

kįijfių, kdrirėt .bebuvo spk 
stoję??.Išsimaudę kun. Sti^- 
įįįį su JįCarazinu grįžo nan>o| 
dmorkyt. Dapkus ’išvažia^Q

^kaiman sušnipinėti, kas pas gimines ir^tėft išbuvo a 
įklguso ^soibšžddemokfątip įiė 4P^5-val’ * M

.. . - ..r Ta^s' Tėis^ąs^ Sklausęš
Parodymų—

’ ® 1 įov« :kįį; įk0cigpotidėncij>s
šmėižt»sLnėra nė?kub pan$’ 

ipfiffi^kotęspondemn-. idpt^-^jmspfšide-'Šf; KŽv 
' |aVai<^į

•Sidttrf™ -.7J ■ <•• ž?.
uMrSushys'iipLDapkii^

tifis išd'tfoir ktrr$š:

Št. Kain- Byla buvo na-
si?;

____  g
. (Elt^S

J^feH%ys^iškQ^rbo bij^
V
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VILNIŲ jį Li? ž

žfmftjriigr®pmėnL<d. b$ 
L^Ktdrį su TloO^dd^bių?

it ?crW ,£ET3g~r>rtfl? al,rr~>~Lkl <ūt(T&loI
' ' įsai

H/A 2
■»
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žM6nA V^Ą;N#NUonrjo
tjo$; ųpųkįf. Įlgatpįodo Įtųeįkį 
staiga mirė /Aut? p^agūnak 

; Velionį palaidojus, .zipopgs 
prade/jb( kįjbętįx:•kad*nųn|ib-

kųnų gyveno -nesantaikoj.; 
Tie gaųdąi pąsiękę paeų.' 
^agmų^iĄli^rtų seš,$$

teisingi šie slinkus jai meta-. 
mF kalt&imai,1 np^iverk^; ir 
pi-isipažiniio; ’ dfemiisi vvrui 

rč-:bd/<; t kV’. 
eidar : b;

galej^.klįū5y^ , .
maišo nepatenkinti joTiedo- 

_ . r— .* • ffCf r. '7i r* “■"- •'• e'•*.' -*w z*« z r» ?*r £}*• :
v/L- į -»’■»' ' • i ii lY"- 7L. '’*• * * c. W?.* ♦. y.»*Vvbemis .TetrąSunų kaimo 
žmones .ir sųsįrmkę nutaria: 
^aWtr “"yąlscįai^^ad^bbs 
tarpinirikaiftų, k5d būtų pa
šalinta iŠ Petiašūnųjx Z. n'ę/- 
teišeta'žmona? Kuo visa tai 
baigsis, nežinia.

l net <_
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Ftųlitivus ifeist^iniaįkąrĘa jj 
paiiefttsi? fir pef^dŠKutihiuš

nuodais bandėf‘niiod£ti:savo 
yj'r^. Bet Šie y^ik^niniai 
nepmį^daroę/ ‘yę}Įoiuš:''^~ 
sirgdavo'1 ir,'' iiėžiu^ėdamks

* a*'

i2,UT •-

prasiskverbia irkitos baisios ligos.. Taip ,191$ metų 
[ -* •J • .* L? ■'•, ' i •’•'**x ’/** v <*** •- ’
vasarą’siautė nuožmi koleros epidemija. Gi 1920; 
metų nidenį7^?andžiurrjbn įsivėlė daHbaisesnė džiu- 
iribs epidemija. Sykį laikraščiai pastebėjo, kad Cliai-: 

. r . • 9 .'.Ji - ’ v? • , - ; .- • • •

!larė (500 kil. nuo Harbino')-'susirgo kėl!JfeoiiŠšdžife-, 
nia. Mums rodės,’ kad čia menkas parėjus, nes tai i 
menkas pavojus, nes taį gana toli. Uz savšifČs ^i-; 
tosTIgapasirmskė ir mūšrj’Fudzian^^ėdfŽno? per-/ 
sonatas nesnaudė. * Atatb^tinb barakus jįgoiifhėm^,- 

’karanfįnui'. Susiorganizavo skrajojamas būrys'šit: 
daktarii/Simcinu pnėŠaky. lėpidėpiija; iiėŽiūriiit cfi- 
'defių kovos7 priemonią’bėgalb 'piftož^y^udziadiane' 
kds'ryl šurtrifedavo po kęliasdesnnt;. ?nakt^ išmestų: 
kiniečių įdvorių. "Buvo trirų^ii^įpuotay^aSarti’ 
Hardinė suįifgihių ^ėvėik'Ąėbuto IT iš1 ėtircfpidčTį. 
mėkas džiūma rieiižšikrėfė. Kiniečių tarpe kovą su 
marti buvo sunki? 'Kiniečiai dėl pačio? ligos buvo la- 

‘Viėfli jų kaltihd tąįrie savo' neap-

r^l 
' »-,z r ■gyveno nėt^STmetų^' 9*

■ ? ♦vę-.<r • • fV T./ y k 

-Ai .1 L.‘Lyr.;?i <a. i/

Kąnupm^ęs teisiąs suu- 

jus sąyU yyiėą; 
tąi pnb^u^ę 15 
kalėjimo. _ ‘
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uTiKaavai gatveje^-turedaVo apsinse nosis įf duT- 
na. Darydavos ir mums nejauku, kai įsvysdavom • 

></ '^'. v. _dideų,, greit skubanti, sanitarini vežimą, ant kurio 
gedėdavo,7 baltuose chąlatųpse.sanitarai šų aprištais 
veidais**vien jakinisV^ifeta*b^b'atvira. ' Pasirodė, 

įtinau'/-x-3^77^?<*X7 .%SŽ?2rkad irtbaltiesiem gali būti liga nemažiau pavęringą, 
jei nepnsilaikvti reikalngo.a-----------

miestą žinia delŠD-ico simeiųd gjisfrginio., /Daktarai?
----------------- .
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••'— i x »^Ė 
liriuA.koĮ^tįj^taPOftiftdidaAŽfl®- 

a^;, .^iesjįas kas^ęl^a^ .

ir•* MjsiojįĮ mirtis ęujMiios j^ąne,^ »
W^' 5̂ -??

kovotojas, nurę. . Ę z ,^eJijjt-sa^iicių nmiaų kuje^- . 

Tol jąuiravų nuimtų. nyestaJigpniųte.

................

fermiu........ 
doti tūkstančiai žmonių.

. ^dAz^^-^veikneisnyksta. Bątęmetaipopietųkmtaį

iIO^lrsffipNiW:?? ........
'.’* t

iii

Ž

t
‘•<-3

” Xr5f*.
,%4 : .zZt •

r 1 •«■

• 4 ‘_______ ■___________ J»

v, ITęsmysJ; .
XXIĮL;. yėl;giltines puota

'Nesyki stdygindanisfe LfetHVOs vasaros^orą—^ge- 
rėdavaus skaisčia Mahdžiurigbė giedra. ' Žieina? tfe- 
W, -žiauri savo Šalčitfat vėjais-y riOrš 
visai ten^^ itefcfidaVb.^ KiidėČiat'ištisnš nfetds dundė-' 
ddvo savo suidciaisiaiš’dvH^čiaiš^-^ėžiihafe^ užkin
kytais septyheta^dėvyiidta mažU;bet-kantrių iarktė&tt 
Domėdavo iiH«stė '5r; d^ikdjTk> “rikšai^Vag&rds* 
oras Būdyto ištikro gražtfef^Taviašanš'if ni^uo'-dau- 
gjatfsia' šausaš; - Birželio’ irlipios-tn«iėsiai-'’Iytiri*i.t 
•Tik liėtuš ‘netoks1,;ikžSp Lietuvos padkngėjė,-Hcada- ii 
pOčiti Vidurvasariu kėlefą dierrų apSimankę^darigūs 
fSagsfil?.MandžifirijSd iiepoš njėnėsf: -nutiiė^fe per
kūnas, suliepšhos ^ibaij pap^‘kaip iš kibiro vah-.. j&i prietaringi. • Vizi jų kaltiho' tairi^ savo' hėap- 
čfeiiš^-ūž ptisvalandžio^ žiūrėfc^-vel j»ftle'>šviėč»aJ kėrięiamšs kaimynui japonus, kurtė Būk xiųSįu'b<fe 
kAftiiia^netH*ia<garuiga. ’Apsdiaiiūk^ii^diėnos, jį”;šuliniim'.ir’tbkiubšiiu atel^duš:^figa^'Wq;iie-! 
bevėik nepastebėsi?• >SauIė;Tr &ūlė. : IrW:Atdė,&^ftffinipai)ia. Kiti tvirtiiid; kdį/ėšar/ff'x‘Die^ 
taip įkaitindavo orą, kad ir naktį kitąsytfbiiėžffiai 
kiir'dingti. -'Kainlrary Tbvd|e 3mtšla; gidrbišloj?,— 
nieko nepadeda. Begi šd pagalve ant kiemo? ant'pie
vutės—čia tas^at, -ir dar^nsdtfs-i-uodai.
*f :’e %emž irgi ypai 
nusJ kadMiefums ? 
džiūvut/—šėmė dSl 
ir dulkesnapaskęsbi 4at£ali^ liesto gatvek'f "Vėjtfo- 
f ‘ / i t
čitfs?i&jūš gatvėn berffefeni;'rėjtw’fip5pBflrlrilRėnns 

w *» -a • •-!* l •« r —v -* r f

bč^dėpti; "iė tos -pačios žėiuėš Idnų kaimicČtŠd *taW
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JŠĮnĮCinas htiyo ..y^W aršiausiu^eyotpjų sų 
^udamąs.sk^jp^9>^

?K

i
I

v»
V

:Ae^^fyja*Lfntrvaš,irt‘k lip- 

jveius-^kbjų nebčpa'kČli. ‘ lš- 
rįiakfii&ųJ ^paprasta i tViigvd- - 

ta diefrA, "be -tiideli^rf^fcaky-^-g^rtau -nėRsk*iš 'g¥v- — • • » - v ._ • * _ . a. « _ v. ._ . r
1 

nžkaklo, priža?dy»ankiji o nosies fainrt^hdSrknr ir

,r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ......... ...JBflJ

įaį buvo terikMhttš ^tyt^j^^įdinTnas?®''EfetalHjĮ atįįr 
smarkiai kJBtk'aVo' nij(’sb). yal'^ ir J*? ? —----------c—T------------- -

toj p^diii'ė j šjhmIžLo į tarybos-narius.. Prieš balsuosiant- jlipd&lrfobaf*/-dengia ^teguš- tverta ■4vbfti£; siūto 
rtraiik.ą lietuviai ir darbininkai padarėbendi^ froų* .krowii^ir dūmtr&iikiūs—ir'ant tos p^tr^ž&nėtfse- 

irmin. p. l^yraįhū. l^sĮjon Valdybbn išriftktti?pu$|

§ ir>

’ 1įal»ū(f(hin)i 'HMvcriė senąTurinunyabuudo valdybų SU

**>

ja Ir sodina įvairkumiue VasarinaiF aūgalus'PfŽi'etrn- 
Viių jokių nesėja; žiemos žalčio čia nepakelia. "

KfiiSSS 
sveikumu nepasižymi. Maliarija, kruvinoji, tifas

Nors saulės daug, tačiau
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o 
bausme0-kurios negalės išvilgti,vifer “kreivos0 (ne- 
tėisibšj bilMiės žmonės. ’Šii'jai?g*iV;nųtTf fieni'ažąi te
ko ginčyti^ J?Mąt6inąi ir jiems' tie pridarai išdib- 
fcėdavo,* kai rimtis paŽvėt^davo f akis: ,:f5$Sfiečiai 
gyvena labai sųsikimžę, ankštai. , 
klos y ^’MliTte pHįitfišt’os žmonnj?- Badų į,. 
djtVp sj/Ji^tiviehambcttt faiižbšgyvetitojm 
si ktiir^akys rėdą,' kojes h^ išbėjdo^vo- ^iS'paf^- 
gėlių ’hūrla^blr •tfe^krėttfšiį; ^kftriet^ą įildhndhv^. 
ferrterrtsTdeĮ ko :W s/ nfeįmvįrfcČliyb ^pasprukti— 
stengdavo kaip nors išsipirktų,'• kak pas Įdniečrn^ 
niekad nėra sunku, dargi nūrtin pasmerktiems, ’lfe 
tikro patekus kąmntitnn bėvei*l?reiškė pėti, ką ir 
inirtihpa-smerktiųn;’ fhteikibjf piftMkb'š^imi'su užsi- 
ktėtėliaik ir ^rrnrrrtlnifci imi’susirgt, o jei jau sii- 
st^vafiitųnėfa? ^;s:-

F.nropi«q»’BBri&- nffif®' ®A^y>tSgar
neausergant kol kas iš baltųjų. Japonai, jei kur juo?

gyvena labai susikimšo, ankštai. Jų fąnzos/ (ptr- 
^paktdiiky- 
oji^kitivi-

WSS5feKW* s. m’f&į-Jiiį
V“

ynj.i j'.si r. ’i bdrf irom? • .
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j .-L^.r.iTn;q -%«V- <

gftą tkHąu n^n irieVisai'Km; j.Įffi 
riiškų Genčių gerbimas."tjfe » 
St^^T^laik^^vosėriomlŽ 
Me:
sų Kalėdoms esant dviem savaitėm anksčiau, bat-..-i.A.A < •
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PRANEŠIMAS

jauna
taruoju laiku gyveno Kali
fornijoje, kur užbaigs savo 
gyvenimo dienas. •

Jersey apskričio kuopoms

Pagarsėjusi krutamųjų 
paveikslų artistė . Barbara 
La-Marr mirė. Ji dar buvo 

28 m. amžiaus. Pas-

lietuvių gyvenimo. Šisai

į ARTISTAS S. PILKA
i Lietuvos yals*>Hnėš Dra

. MUZIKOS LAIKRAŠTIS. 
t Lietuvoje išėjo iš spaudu 

‘ .* M uz i k os Ai da i ” mėnesini; 
^bažnytinės ir šiaip pauzikę 
laikraštis, šv. Cecilijos Dfaū 

- gijos organas. Pirmas leįį 
dinio" numeris gana įdomus 
Telpa: Redakcijos žodis 
Juozas NanjaliB, A. S.y Juo 
zo Naujalio kūryba. Dta 
kun. T. Brazys. Pirmoji Š5 
Cecilijos draugija, Šv. Ceei 
Ii jos bažnytinei muzikai ug 
dyti Lietuvoje dratiėrii

■ garsiai. neverkia. Kuomet

lams turinio ėmimas yra ne 
pirmas ir vargu paskutinis. 
Tai rodo, kad Latvių Tauta 
savo kamiene yra pilnai į sa
vo brolių Lietuvių Tautą lin
kusi, ir. tas natūralus ir ne
ginčijamai būtinas linkimas, 

LDKS. New Yorko ir New nežiūrint visokių svetimų į- 
takų ir Šnabždėjimų, anks
čiau ar vėliau turės pasi
reikšti tinkamu realiu susi
draugavimu ir neišardoma 
vienybe. , ' ''

Neutrali tam dirva — tai
* ? ' * ■ Į X‘ ’* •’ '• » y / $ ■ • • • * • • w

vidurius išvalyti ir privresti 
vėmimą. Laikyk kūdikį lo
voj pakol pereis. Vėl neuž
miršk pašaukti gydytojų.

Ar žinai ką daryti kosu
liui? Neduok kosulio širopų. 
Yra pavojinga. Vartok pa
prasto medaus arba šutintų 
fygų sunkos. Nakčia, vidurį 
nosies aptepk vazelinu ir 
uždėk šaltų kompresų arba 
nestiprią muštardos priekai- 
tų ant kaklo ir krūtinės, daugi šauktas apskričio šuva- 
Klausk gydytojo apie kosU- žiavimas sausio 31j d. š. m. L 
lio priežastį ir sek jo patari- priežasties blogo oro neįvyko 
O1118* ( tai LDKS. New York’o ir Nev
, Kų darai kuomet kūdiki* Jersey Apskr. metinis suvažia

y lulgV Ik betdaugvari-zdešimts minutų. Vanduo tu
Vartok kokį ge-’ri būti 98 laips. P. Pabalį- ‘ kūdikis serga jis dejuoja ir 

k rą aliejų vidurius paliuosuo-. dyti vandenį visuomet įdėk kartais varto galvų nuo vie- 
ti. Dėk kelis lašelius vazali- ąavo nuogų alkūnę į vandenį, nos pusės į iktų. Verkiantis 
no į nosį kas kelias valandas. Uždėk šaltų skudurų ant kū- kūdikis paprastai valgyti no- 
Jeigu'gerklę skauda patarti- dikio galvos ir kaklo. Jeigu ri. Piktai verkiantis kūdikis 
na į pusępuoduko įpilti ke- žinai kad konvulsijos užėjo gal miego nori arba negerai 
ils lašelius “listerine” ir valgant netinkamų valgį tai paguldytas. Neramus kūdi- 
šaukštukų -^bicatbohate of greitai duok kūdikiui kų nors kis garsiai verkia. Kuomet 

■ -i i’ii'iį ' ’ ' ’ i ' . ...............' . . .ui. .....

.LIETUVIAI SOKRJAI
i į NUEREMBURGE 13 į 
’ LONDONAN 1-4 (Kita).

“baily %Į- 
egraph” praneša, kad sugrį
žęs iš kelionės po centralįnę 

i Europą vieno ballętinio teat- 
Jro Londone vędejas pareiškė.

PIGIAUSIS. IR PRIEINAMIAUSIS ŪKININKŲ 
LAIKRAŠTIS ./-. < ? 1

žinc ox- nesia,” arba prašykie patari
mų nuo gydytojo.

Ar žinai ką daryti kuomet

*au džiaugsmo apleisti tąjį kraštų išpuvęs Jame sep- 
ynerius metus. 1921 metų balandžio 11 d. aplei- 
lžiau podraug su kitais devyniais tfavo tautiečiais 
Tladivostoko uostų. Mes už kitus buvom laiminges- 
ū, kad pirmi grįžom į savo šalį nuo Ramiojo Vande- 
iyno krantų. - - *

Dabar, jei ir liko kas toli Rytuose, tai kuriam 
‘visur tėvynė, kur biznis eina.” Jie, kartais, tei
sinas ‘‘Lietuvoje gal neturėsiu ko veikti,” arba “gal 
:en bloga tvarka,” “buržuazija.” Tokių paklydu- 
<ių Lietuvos vaikų yra. Jų rasi visuose pasaulio 
kraštuose. Tik jų skaičius daugiau nedidės, šian- 
lien, turint savo nepriklausomų Valstybę. Ji rūpi
nasi viau ssavo vaikus priglausti, kad jie nekęstų 
kurdo, būtų sotūs kūnu ir siela. Ir mūsų turi bū- 

*;i kuokarščiausias noras prie to darbo prisidėti. Dar
bas dėkingas ir džiuginantis. Jo vaisiai kasdien aiš
kėjo. Ateis laikai, ir mūsų tėvynėje nebus blogiau, 
kaip bile kurioje šalyje, kur mėgstam laimės ieškoti, 
ur turtai, dažnai, mūsų sielų pavergia.
_ __ ' (Galas)

kwa užlaikyti, sveikatos pa- 
•a tarimai buvo duoti ir moti- 

, noms paaiškinta apie įvai
rias kūdikių ligas.’ šitam'

non motinoms pranešti 'ką 
daryti; . kūdikiui , susirgus, 
duoda patarimus apie nami- 

, nraajr pirmospagelbos vais
tus,; kurie gali būti naudingi 
kūdikio < priežiūrai. Visų 
pirmiausia, ligoms arba ne- 
laimėms pasirodžius, Sveika
tos Biuras pataria, kad vi
suomet reikia pašaukti gy- 
dytojųir laukiant jo atvyki
mo galima kūdikio padėjimų 
palengviptį. , , j. ;

randa dirvų, be abejo ir krikščionybė su laiku pra
dės savo civilizacijų kinų tarpe ūgdyti. . ..

* - ' o •' , . " i " -

- * . XXV. Mintys apie tėvynę -

1921 metų sausyje pasirodė dar vienas lietuvių 
laikraštėlis Vladivostoke, vardu: “Tolimųjų Rytų 
Žinios.” Mūsų tautiečiai tegaudavo tikis Amerikos 
lietuvių laikraščių, arba per amerikiečius retkarčiais 
šiek tiek spauzdinių ir iš Lietuvos. Tuos laikraščius 
gaudavo tik organizacijos ir nedaugelis pavienių 
žmonių/ Šimtai lietuvių tremtinių nieko negaudavo, 
ir dėlto nieko nežinodavo kas dėjos jau įsikūrusioje 
nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Vladivostoko 
lietuvių kultūros d-jos “Arklas,” ypatingai tos d-jos 
pirmininko A Pališaičio rūpesniu buvo pradėtas leis
ti aukščiau minėtas laikraštėlis. *Per jį norėta in-

šams j^ ne&vėnčiaht* visos dirbtuvės, ir įstaigos dar-1 pastebimas persilaužimas. Jei jau komunizmas ten 
bavos pilnu tempu. Katalikus labai nenoroms atleis- ]

. davo ųuo darbo ir tai tik kokiai vienai dienai. Ki- 
k» , mečiai,; nors nekrikščionys, ’ krikščionių Kalėdas, 

naujuosius metus pagal naująjį: stylių švęsdavo. Jų 
įstaigos, bankai, paštas—būdavo uždaryti. Kinų 

V , iautiniai-religiniai naujieji metai būdavo rodos, va-
s .***••’■ * * * . a * į

< sario mėnesį. ■. Ištikro, jie juos triukšmingai sutik
davę ir švęsdavo net keliolikų dienų. Įvairios vaikš- 

. tynės gatvėmis, karnavalai. į&skuoti, “išsipaiši- 
* nę” ar išsitepti oję “artistai” ant aukštų “chodulių”

/medžio, kojų) skėsčiodavo prišaky minios. Kiti 
T paskum nešdavo dideliausį, keliolikos metrų ilgio, 

žaltį—“drakoną,” kurs ant jų rankų baisiai kaip 
gyvas raitydayos. Be to—dar nešdavo ant uždary- 

£ tif neštuvų nepaprastai parėdytų kinietę—mergaitę, 
y. Be muzikos, aišku neapseidavo. Birbinės-vamzde- 
| liai—panašios f fintų; būbnas ir vario skardynės, ku-

T rios viifkų nžstelbdavo. Vakarais tarškėdavo sprog
dinanti traškučiai ir žaibuodavo tūkstančiai rakietų.

*. Kinų naujiesiems metams einant — mūsų gelžkelio 
dirbtuvės būdavo pustuštės. Kiniečiai kurie prie 
darbo daugiausia darydavo triukšmo, alaso—vaikė 
tinėjo gatvėmis. Tik kur nekur pamatydavai kinio 

' tį prie staklių, bet jie būdavo daugiausia krikščio 
nys, katalikai-

Iš sykio man buvo labai keista, ka|da pirmų kart 
pamačiau Harbino katalikų bažnyčioje juodaplauki 
žvairų kinietį prie altoriaus žvakes degiojantį. Ki
tų sykį žiūriu įeina iš gatvės, prastas, juodu cbala- 

. tu dėvįs kinietis, bažnyčion. Atšiklaupia, jo kAsa 
tiesias per nugarų iki pat žemės. Jia išsitraukia ro- 
žančių ir pradeda kalbėti. TadA„ pirmų sykį, ųjan 
buvo nuostabu; nežinou kad Fudziadiene kinų ka

talikų yra visa parapija. Dažnai ateidavo mintys 
galvon: ar greit ateis laikas, kada tie šimtai mili
jonų kasotų geltonųjų pradės išpažinti Šventąjį E- 
vangelijos mokslų? Šimtai misijonorių krikščionių 
ir dabar ten darbuojas. Naujos idėjos ten nelengvai

UOSTO! IMlVv UBimi

anose atvejuose tiesioginė 
priėŽastią yira būde, kuriuo 
kūdikio maistas yra paruo
šiamas. Tinkamas nustaty
mas maisto, kad jis sutiktų 
su kūdikio norais ir reikala- 
yimais, dažniausia nžkietėji- 
mą prašalina. Gal valgyje 
nėr užtektinai riebumo? Gal 
perdaug arba neužtektinai 
cukraus? Gal negana kūdi
kis valgo vaisių ir žalių dar- 

jžovių? Gal vaikui reikia 
• < At žinai ką. daryti kūdi-gerti daugiaus vandens. Gy
liui apsideginus ?* Kūdikiui duoliii labai negudru yra 
apsideginud pašauk- gydyto-. naudoti, jei gydytojas to ne- 
ją, nes jęigu labai apsidegi- pataria. Kad atitaisius šiuos

Ikdaiai/ne^mirtmad, dalykus iki šeštam mėnesiui 
apsirgti. Kuomet tik leng- galima vArtoti oatmeal van- 
vaį ūpsidfeginęs, tai kuo grei- denį prirengiant maistą. Po 
čiausia /nukirpk nuo kūno šešto mėnesio galima kūdi- 
drapanas. Nevartok suterš- jkiui duoti oatmeal košelės su 
tų :aiiejų arba tepalų. Taip pienu, ir vaisių sunkos, ypa- 
ddraųt kūdikį galima kokia tingai apelsinos sunkos. Ve- 
|liįa 'užkrėsti. Ant žaizdos liaus galima jam duoti keptą 
tuoj uždėk šmotus minkšto obuolį arba slyvų sunkos, 
čystd Skuduro, skuduras tų- Svarbu yra pramokinti kūdi- 
ri būti pamerktas į vandenį, kį prie reguliariško judėjimo 
kuriame įdėtų ’ ^‘bicarbonate vidurių. Jeigu būtinai rei- 
ofį 'soda.1 V Nęprileisk oro kalinga kūdikiui duoti vidu- 
prie Žaizdos. Kuomet skau-1 rių liuosuojančius vaistus tai 
dėjimas f nipūtį apsistoja, galima vartoti “milk ofmag- 
tiĮį rfeikią Uždėti 
ide” ir aprišti.
/•ii 'UTi .

,} .;Ąr žiną kų dairytį,, kuomet 
kūdikiu ąloga apserga ? Pa-' kūdikis konvulsijų suimtas ? 
.guldyk-lovoj ir ten jį laikyk-j Tuoj nuo jo drapanas atimk, 
įoakol k^šti^pranyks. Duok įdėk jį į cėberį ant mažiausia yerltia?./Sergantis kūdikis

a _ -< y’ /į. į ‘ drCPHka jW4yiat

LATVIŲ OPRRGS 1J M. 14 d. Šv. .Petro parapijos sa- merįkoių kur prisidės 
BOKAkTU V£B , Įėję, So. Bostone, bus Yaždi- Į* Drimdri-Drjrtkffi ’? tru

Vienur J&, tai velnio tusi- ųama graži aštuonių pa-' ’: A j .
na^—nelaimių skaitmuo, ki- veikslų drama “Gepoyaitė.” . f MIRĖ , KARPOVAS 
tur priešingai Tos antrosios Veikalų ruošią i? stato', Petrapily pasimirs 
reikšmės, matomai, laikosi, “Dzimdzi-Drimdzi” artistai. Sirdiaa paraižo žįnnm«5i1 

kuri nutarė ^. Dikinisir V. Dineika. Vei- ro jęžiąięris ir dramatu 
i ^sti lįo s^tniei^yeikiMio kalas -bus kostiumuotas, de- R Karpovąs. Rusų i 
' Swkktuve&r v ' f kuruotas ir Šviesų efektais, neteko stambaus meno i

. Latvių opera pradėjo veik- pamargintas* . ... vo. . r-. . <• — t-
d geresniais nei mūsoji lai- L Be to, <<Dzimdziftin žądą.-/ * / . , ■
kais .-—nes dar prieš karą, pastatyti keletą.klasinių vei

i Todėl jai buvo patogesni au- ’ - '*■
Į gimo dirva.. Nieko tad stebė- 
Hna, jei iki šiam laikui jos 

fepertuaras siekia net 35 vei
kalų, o jų tarpe net tokių 
kaip Vagnerio “Tannheu- Bradfordo 
ser’i%” “Tristanas ir Izol-

• .da,” “Lohengrinas,” “Ver- 
Mdi,”“ Aida” ir kitos pasauli-
• nės garsenybės. Be to, l&t- 
“ viai sugebėjo pasirodyt ir su Ąaa Bremeno, Hamburgo, 
- savais kūriniais. Pv Medinis Leipcigo, Pąrvžiaus ir Berr 
i patiekė, ‘"Ugnį ir Naktį// lyno balietas stovi daug žo-

Kalninis Banutą, kunos .Nuerembųrge Jani pavyko -
■ tarinys paimtas iš senovės surasti du lietuviai, $okėjąi; zj. <?įotu p£ v „ 

brolis ir sesuo 18 ir 17 metųlatvių iš mūši) garbingos pra-lam^us, kurie ne tik Šoka A a Oreeoriibi^' 

eities gyytaimo savo veika’- art&tiškai, M ir gražiai vai-c^oralo
Doc. Kuni Brazys ir kt.^M - 
merikoje metams 5 dol. 
dakcijos ir? administracinės 
adresas: Saunas, Benedikti
nų g. Nr. 4/“Muzikos Aidų)/ 
red. aTbaadm. Amerikiečųa^ 
muzikai, ypatingai vargor^*į 
n inkai, privalėtu tuo laikra$r| 
čiu labai susidomėti »'1 <

/.. ,X - ...--------------------------------■.---------------- K-.

CHICAGO OIVIO OPERAL 
dviem savaitėm atvyki B^ 
tonan. Renertuarė klasines 
o-optpr. ~ Savo gastroles

- Netik Vladivostoke, Harbine, bet ir kitur mūsų 
tremtinius buvo apėmusi kaž kokia apatija, neran
gumas, uzsi vilimas. Ištikro niekė-stebėtino: Mūsų 
tremtiniai nuo pat 1918 metų eme ruoštis prie grįži
mo tėvynėn. Deja! Praslinko net keletu metų ir tam 
grįžimui jokios galimybės nesimatė. • Nusibodo be
dejuoti, grįžimo rūpesniais besisieloti. Išrodė, tar
tum koki nuožmi likimo jėga nubloškė šimtus trem
tinių už tūkstančio mylių, kad jie ten metais vargę, 
kentėję,—galiau savo,kaulus palaidotų ištrėmimo že
mėje. Ačiū Dievui!—laimė mus neapleido. Prade
dant 1921 m. mūsų tremtiniai vienas po kito toli
mais/ aplinkiniais keliais prasiveržia tėviškėn. Pa
vojai, įvairūs klaikūs gandai jų nuo to nesulaiko. 
Tiesa, buvo ir tokių, kurie kelyje, skurdo ir ligų- 
prislėgti, tarėjo skirtis Su šiuo pasaulių pusiaukely, 
tikslo nepasiekę. Jau šiandien labai nedaug mūsų 

formuoti višus išsklaidytas, po plačius Tolimųjų Ry- brolių beliko Tolimuose Rytuėse. Aš taip pat turė
tų kraštas mūsų trėmtinius, supažindinti su Laisvos 
Lietuvos žygiais ir darbais; įkvėpti pasiryžimo ir tik
to noro kuoveikiau, prie pirmos galimybės, visiems 
grįžti gimta jin kraštan. Vladivostoke lietuvių buvo 
ie ką daugiau kaip Harbine, tik jie dirbo mažiau 
esibardami, užtat gal daugiau turėdavo darbo val
ių Be įkurto laikraštėlio, jie turėjo įsisteigę lie 
aviškų laikraščių viešą skaityklą, visi buvo užsire 
pstravę pas Lietuvos įgaliotinį ir išsiėmę lietuviškus
□asus. .
* * * • ' '

Pats Vladivostoko miestas randasi gražioje vie
toje. Aukštas, kalnuotas Ramiojo Vandenyno kran
tas; ant jo marguoja balti-raudoni miesto namai. B 
gatvių tėra viena kaip reikiant gražų—tai Svietlan- 
ka. Yra ir elektros tramvajus. Man jis patinka nes 
turi gražų natūralų uostą “zolotoj rog” (aukso ra
gas) vadinamą.

Teko užeiti ir Vladivostoko katalikų bažnyčio
je. Ten prieš pamokslą skaitoma Evangelija kelio
mis Europos kalbomis; lietuviškai, rodos neskaitė 
Bažnyčia buvo laikina. Nauja, pradėta prieš karą, 
MVVVJU 8U0RB^ am KaITO»,

s

dina* Tie lietuviai Užkon- 
traktuoti Londono balietui.

i t jf i
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.tymas bu

and suburbs ... 
euuntrles yeariy

kad viduramžiu J kultūrinis; $ 
stovis IbuVo gan aukštas. 
ciaus jį'reikia savotiškai su-- 
prasti. Anų laikų apšvieta 
nesiekė minių, visos visuos/'

daus Keikiau Ministeris pri
ėmė bedariau‘delegaciją iš 3 
asmenų, kuriems ir buvo pa
aiškinta, kad bedarbių rei
kalą rūpina* vietos savival
dybė, valdžia tik duoda sa
vivaldybei reikalingų pašal
pų, todėl ir Kauno Mies
to savivaldybei viešiesiems 
darbams dirbti pinigai bus 
tik tada duoti, kada Minis-, . „ „ , T . , ______ _ --
terija gaus iŠ Kauno Miesto įmoksią ir gynė tikėjimą. To-

J je dienoje, kada juos piW: 

nūs. Kadangi Įre prie šventųjų skaičiaus,
no Miesto Vadyba to nėra* A _ .
padariusi, tai Ministerija .džiaugėsi, meldėsi w didžia, 
pašalpos negali duoti. Bele lvosl tos tautos, w kulių jie 
gacįja išėjo, pranešė pasek- kilę. Drauge džiaugėsi ir vi-

ariška Vyčių of gani
- Muzulmonai. LaiRedaktrdėrastakalU.?ifzaci ja 

nubausta' 2savaitėm arešto. kui bėgant jie pavergė Afri- 
Be to, 'tūres atšaukti prasi-kos Viduržemio jūrių pa- 
’enkiinas su teisybe ir sumo-' kraščius, perėjo Gibraltarą 
keti pabaudos' po 20 centų už ri/tiždėjo savo leteną Ispani- 
kiekvieną išleistą “Lietuvos joje. Tuo pačiu laiku kita 
Žinių” tiuinietį, kuriame' tą- ranka siekė per Bosforą, Bi- 
sai straipsnis buvo išspaus- mantijos. Dezorganiz^otė, Bi- 

y. ‘ ' Mantijoje esanti; daleido ma-
Pasriodo, kad melavimas hometonam? plėtotis ir įsi- 

ne visuomet (eina į sveikatą, galėti. Pasitikėdami savo 
“ Lietuvos Žinios1’ turės savo galia mahometonai pradeda 
melagystes sugromuliuoti, o skriausti Europos keliaunin- 
tmerikos laisvamanių spau- kus‘ ir pirklius. Tuomet va- 
da, visą savb išmintį iš “Lie- karuose kylo pasipriešini- 
tuvos Žinių”, sėmusi, tylės mas, gi karo obalsiu buvo 
kai klemsai. «,fŠventąjį , Grabą lankantieji

vJksv3Twko gamta muziejuj* Ją nu- 
Akeity. | Stovy!* vaizduoja Afrikos liū- 

lykįft^fĮvįiimo tina ritizdąa. Prie »to- 
b tariamas skulptorius. - 'Jis dabar v® iš- 

.Iii v .į i • *>■> *.1
i.ffj.’ir C’*'—rtCAėVa/ 2A.

• ’ L . t J* B* 1 ^W‘-

liauji.) "organą "“Ijetuvos Ži-: 
nias’ ’ pątjkpnelaįmė: jas nų- 
;eišė už į^Javimą.į ;

Sausio.,15 <Į, Kauno I nuo
vados feįkos Tęįsęjąs nagri
nėjo “Lietu-vos' Žinių” bylą 
dėl įdėtdjb^ęū vedamojo 
straipsnio ‘i “Valdančiųjų 
partijų užkulisiai?’/ Bylą 
iškėlę į>. Kinąnsų Mipisfęris. 
Į Šyla būvą rnagrinėjama.

• a.
“LIETUVOS ŽINIAS”

šio 28 <L, Lietuvių Svetainė- 
jejSo. Bostone, žinyčios va
karienėje “Keleivio” redak
torius pasakė prakalbą, pa- 
brieedamas, kadlietuvioina
guti būti be bažnyčios.

Kadangi ba^yčios yra lai
komos Dievo maldos namais, 

_ tai labai, sunku suderinti be
dievių laikraščio “Keleivio” 
redaktoriaus pareiškimaisu 
jo ideologija. Jeigu “S-ros” 
pranešimas tikras, tai išeina, 

* kad ‘^Keleivio” galvos atsi- 
■ sako savo bedievybės, kitaip 

tariant bankrutuoja su savo 
k socializmu ir atsiverčia, xar- 
' ba, greičsCusia, veidmainiau- 
?.! ė

ja. ' vL: .. .
Atsivertimo stebuklai reti, 

bet veidmainiavimai' tan- 
‘ kūs. >

.y

OEKŲ 8MUKHUS 
i Seimo rinkimams

?^.TO*s’8.W^AW-i 
la, taip si tretįjį perversmą 
turėtų ’simboliztiptį Bernar
das.’ ' Bet’ mes’jam tos garbės 
negalime suteikti delei tpi 
priežasties,-kad kryžeivių 
karai nebuvo tikybiniais ka 
rais, o paprastai‘politiniais 
Per tuos karus tikybiniai o 
balsiai buvo panaudoti poli

monstracrja. Pasiinforma- penkius menesius pasirgus 
vas, paaiškėjo, kad ši žino- p^^ag į amžinąjį .gyveni, 
te, paprastai kaip ir vko& r -r? v , - -“Liet am,” korespondentų P?8 Visagaly Yra uzsį- 
žinutės, liečiančios vai d žios likęs į visas kultūriškas kal- 
įstaigų darbuotę, yra per- bas išvertas jos gyvenimo 
dėm iškraipyta ir neatatinka dienynas, iš kurio matyti, 
tikrenybę. kaip ji buvo visiškai pasi-

“ Ponai redaktoriai, ma- šventusi Dievui tarnauti ri 
tyt, norėjo apšmeižti Vid. , • , , , • •
R. M-jų, suklaidinti visuo- bu™ įdavusi maldau 
menę ir sukiršinti prieš vai- Ten pat aprašytos y jos 
džią bedarbius. dvasios kovos. Sis raštas la-

“Š. m.-sausio mėn. 8 d. Vi- bai branginamas, kaip giliai 
tikinčiojo žmogaus pergyve
nimų dokumentas.

X

Vienuolis Šv. Petras Kani- 
zijus, kilmės vokietis, dar 
studentu būdamas išleido 
daug tikybinio turinio raštų.- 
Včliau buo mokytoju, politi
ku, diplomatu ir visur, kai* 

jtik galėjo, Skleidė Bažnyčios

šiai dienai atsitinka, bet n - 
obalsiai, o tikslas suteikū 
karams ypatybes. - Beabeje 
tų laikų žmonėms- tie kara 
atrodė tikybiniais, tačiau 
tikrumoje: tasai \skaitlingi 
masių sukilimas buyopoliti; 
ne ri istorine butehybe, ji< 
turėjo eiti į rytus, sės būv< 
verčiami taip, kaip kąd tei
singas. protavimas verčū 
žmogų'padaryti lęgišką išya

- MinimiIpyžeivių karai ry
tuose? tai tik vienas tų bėga 
linių rytų su vakarais kovot 
epizodų, už viešpatavimą 
Viduržemio jūroje. Juk tos 
kovos pradžią siekia žilo, 
praeities. Argonautų žygiai 
Trojos kari, Darijus, Kserk- 
sas, Aleksandra ĮJidysis. 
Romos Cezariai riuolatoh 
varžėsi delei viešpatavimo 
Viduržemio juroje, Tuo lai- 
’rių kuomet Europa ant griu- 
vėsių tvarkėsi, Azijoje už- 
vi^ūtavo. ir'įsigalėjo tiky*-'.

paliestas. Laike paliaubų 
(neva poilsio) vyčiai turėjo 
užtektinai progos visam pri
sižiūrėti, pasimokyti. Laikė 
mūšių vieni kitiems buvo' 
priešais, bet per paliaubas 
neapykantos nebuvo. Pa
vyzdžiu gali būti (stačiai pa
sakai painaus) Rišardo su 
Saladinu širdingas santykis. 
Tai typingas kryžeivių su 
mahometonais santykių vaiz
das. Istorija tatai tvirtina. 
Yra žinoma, kad susinešimai 
prasidėdavo mainvbomis ri 
pirklyba, o pasibaigdavo 
moterystės ryšių užmezgimu. 
Abipusiškai susipažindavo 

•®? T*pr°aaią tikjba.

: rie; ^datydaVo žymes^rri-^ 
suomenės dalį, riėpritrukda-'^ 
vo puikybės, aukšto apie ša-. 
ve/manymo, išdidumo. O/ 
toksai apsieriškimaš, kaip' 
kad kvailo'puikybė ir išdidų-^' 
mas, begalo kliudė kultūros 
vystymąsi. Pagaliaus Euro
pa dar pilnai neatsistatė iš ' 
griuvėsių. Daug dailės, me- 2 
no ir mokslo dalykų visai 
dingo ir ligi šiai dienai apie 
juos nieks nieko nežino.** • • •

Tat matome, kad Europo
je kultūrinis stovis nors ge- z 
rėjo, bet daug turėjo kliur 
čių savo kely ir todėl negalę^y 
jo pasiekti pilnos aukštumos.

Laike kryžeivių karų eit?. 
ropiečiai susidūrė su toįymęs? 
Azijos tautomis,ypačšuara-'* 
bais, kurie įgavę senobinę, 

' romėnų kultūrą, ją saugojo. 
ir savotiškai vystė. Kryžei
viai su jais susidūrę pamatė, 
kad jų pačių tuščias įsivaiz-, 
dinimas ir išdidumas yra ne- - 
protingas; suprato^ kadry--;. 
tai neAiktai jiems lygūs, bet ‘ 
kaikuriuose atvejuose juos * 
pralenkė, nes dėka apsisau-A

atsidavusių žmonių skaičius, 
būtent vienuoliai, kurie užsi- . 
daręsavo’vfėniiolynuosešau^ 
gojo klasicizmo ’ tradicijas- ^ 
siekė to aŠltinią. Ainį laikų “ 
bajorija, vyčiai, mokslo ne
bevertino, skaitė visai neyei- • 
kalingu ‘ dalykur'AJrenis'Tiž- 
tekdavo išmokti valdyti kari-' 
dą, o skaityti, rašyti mokin
tis neturėjo riėinoro^hėi Iki? 
ko. Todėl anų laikų tikėji
mas buvo paremtas jausmais, 

. o'nėrprbtu' ri’ įsitikrininiu.
Pragaro baisenybės, velniai, 
amžina ugnis, laikinos Dievo 
bausmės versdavo juos prie 
gerų darbų, o tankiai net ir 
prie aukštij pasiaukavimų ti
kėjimo obalsiams. Tikėjimas 
tat buvo išoriniu apsiaustu, 
bet ųe širdies ri dvasios rei
kalavimu, troškimu. Jei 
taip atrodė bajorija, tai ką 
ir bekalbėti apie liaudį: — ji
nai buvo visai tamsi. Ta- 
čiaus anų laikų vyčiams, kū-



ALYVOS

8,500,000 dolerių.
Štai kur biednųjų vargai 

ir rūpesniai susibėga! O 

kiek dar visokių carų betka^ 
kuriems

miškininkai ir pirk

is .turės — • 
uorės: \ 
ar išmanyt

romaną. Statybos dailė ipt,- 
siekia begalo aukšto laipsnio. 
Visuomeninė tvarka irgi 
daug naujo pasisavina. Vy
tis grįžęs iš karo namo, ilgą 
laiką būdamas nepriklauso
mu, atprato lenktis prieš sa
vo valdovų, todėl neapribota 
valdovų valdžia susiaurėjo, 
nors laisvė, tiesa pasakius, 
buvo įmanoma tiktai privile
gijuotai vyčių srovei. Lais
vės obalsiui, padarę mažą 
pradžią, palengvėliai plinta, 
apima platesnes sroves ir lie
ka pamatu* o'kartu mūsų 
laikų visuomeninio susitvar
kymo idėja.

Prekybai besivystant, mie- 
štai sukrauna begalinius tur
tus ir įgija nepriklausomybę. 
Tuo būdu greta nepriklauso
mo vyčių luomo išdygsta 
naujas miesčioniu luomas.

Tat nors militariniai va
karai kar^ pralaimėjo, bet 
kultūriniai laimėjo. Rytai 
gi karą laimėję, daugiau nie
ko nepelnė. Atbulai,,—daug 
nustojo, nes neteko energijos 
darbui, — mat, kryžeivius 
nugalėję išpaiko. Valdžios 
pirmenybę nuo kultūringi; 
arabų pogrobė fanatikai — 
turkai, prieš kuriuos ilgus 
amžius drebėjo visa Europa. 
Turkai nesivystė, bet pasili
ko sustingime, tarp gyvuo
jančių ir kultūrizuojančiųjų 
tautų.

Viską padaryt galės. . 
“Darbininku” jį tur$s, .

■

Tik puspenkto negaįlėk, 
Bizniškai greit paskubėk 
‘ ‘ Darbininką ’ ’• užsakyt.
Per visus metus skaityt — 
Nenubos ir tu džiaugsies, 
Kad šeimynoj jb l&sies.

. . Mokyt. D

TOLYMESNIS LIET. SEIMO 
ATSTOVO KUN. J. DAGILIO 

PRAKALBŲ MARŠRUTAS
Vasario 11 d.; Du Bois, 

Pa.
Vasario 14 d., tuoj po su

mai, Bridgeville, Pa.
Vasario 14 d., vakare, 

Ilomestead. Pa.
Vasario 21d., 18th Street. 

Chicago, III.
• Kovo 7 d., Cleveland, O.

LIETUVA—RUSIJA 
j ' t,. ‘ ’ 4 v 1 '

Lietuvos—Rusijos ekono
miniai santykiai pagerėjo. Ir 
politiniai santykiai stiprėj a. 
Prie to pastūmėjo Lietuvos 
ekonominės delegacijos vy- 
kymas Maskvon ir Rusijos 
užsienių reikalų komisaro 
Čičerino atsilankymas, Kau
ne. ; Politinės Jerybo& dar 
neužbaigtos, bet1 ekonominės 
jau baigiami*. - Tų derybų 
vaisiai matomi prekybos su
stiprėjime. ;~ ’•*

Teko sužinoti, kad Rusija 
padariusi pąsiūlymąf Lietu
vai parduoti Rusijos reika
lams 20^000. pūdų dobilų sėk
lų. Rusija taipgi norinti 
pirkti Lietuvoje 3,000 arklių. 
Pernai arklius Rusija pirku
si Latvijoj, bet pasirodė, 
kad tie arkliai yra iš Lietu
vos, —- tai šįmet tie užpirki
mai bus daromi tiesiai Lietu
voj. : ‘ ?
- Be to, kaip'Žinoma, einan; 
taikos, sutartimi su Rusija, 
Lietuva gauna 100,000 ha. 
miško. Ekonominėse dery
bose pasisekė susitarti to 
miško klausimu. Dabar yra 
išsiųsta į‘Maskvą du specia
listai 
lys, kurie bendrai tarsis dė 
technikinių pergabenimo są
lygų. Rusija miško ekspio- 
atacijai-iškirtimui dūoda 2b 
metų, taip kad kasmet teks 
pargabenti po 1,250,000 kiėt- 

tų tu- mėterty;

kurtą savo tėvynei gelbėjo.
■ (ĮaI kas manys abejoti ar 
Verta, temti ši misija? Tas 
klystų .Jukvisįeųis žinoma 
kaip šlykščiai, kaip nepado
riai čionykščiai bedieviai ka
talikų gyvenimą Mauroja, 
kaip mūsų žmones demorali
zuoja, o reikia atsiminti, kad 
3ip neturi jokios/ galės mus 
priremti' bet jei'jie būtų gaU 
lingi, tai visus tuos savo dar
belius įvykdytų: • Tas pats 
Lietuvoje: Ten bedieviai sie
kia valdžios^

pidaojo viešpats vyno su
rinktų, į ^264 milionus dole
rių įkainuojamų. //?<.',

Biudžetas persiauras, nie
kaip nesueįna, _ tai ką beda
rysi ? Vienintelė išeitis išsi- 
pardavimas arba buržuazinis 
lombardas. Bolševikai pabi
jojo kapitalistinio lombardo, 
tad pasirinko pirmąjį būdą. 
Kad savo sąžinę suraminti, 
sako: ' ‘z

“Mes^ norime mūsų buvu
sių can; briliantų spind&į 
paversti; į amerikoniškojo 
plieno bilzgėjimą. Tie bran
gūs akmenys supirkti rtrasų 
tironų už mūsų mužikėliu 
prakaitą ir kraują, ir todeL 
mes norime ūkininkams juos" 
sugrąžinti ūkio mažinųįr pa-, 
dargų pavydalę.” . < '*

Graži giesmė! "Geresnio 
pasiteisinimo bolševikai iš
galvoti negalėjo. Ir kurgi 
ne, juk tai gerai, demokra
tiškai, teisingai, sąžiningai. 
Grąžinti liaudžiai tai, kas iš 
jos pagrobta anų laikų tiro
nų, tai žmoniškumas ir lab
darybė ! Juk kaip tai racio
nalu, o kartu poetiška • bri
liantus paversti traktoriais 
ir arklais. Kokį gerą ūpą, 
kokią gerą opiniją bolševikai 
susidarys pas užsienių, politi
kus ir proletarus, kurie iki 
šiol jokiu bųdu nejstenge 
žiūrėti tikros sovietų vyriau
sybės flantropijos ir žmoniš
kumo jausmų.

Bet... Čia reikia stabte
lėti ir pagalvoti. -- Gražu, tai 
gražu, bet ar tik ne akių mul 
kinimas? Mes gerai žinome,, 
kas bolševikų liežuviu vadi* 
narna traktoriais ir ūkio pa-' 
dargais. Puikiausiai galime 
prisiminti kokie ūkio padar
gai buvo supirkti tais pini* 
gaiš, kurie buvo surinkti už 
parduotas išplėštas bažnyčių 
ir cerkvių brangenybes. Vi
sas pasaulis gerai prisimena, 
kaip tie ūkio padargai, trak
toriai ir arkliai, bolševikui -
magijos stebuklais tapo pa- P^y^o jwos; 
versti į tankus, šautuvus, ir gražios, įp g
kiek nekalto kraujo pralie- Praz5r<^°. y^os. 

ta’. “ . - Šnekėjo su vėju
SO~1Y* 1 r - « a •• ■ Taip linksmos, taip I

Neteka abejoti dar ir ta* .
me kad prašalėjusi. Rusuos pr:i2ydo ,
lieitacija tęsis toliau. Rra-| < ’ . .
dėta plėšti bažnyčios, dabar : Joninių 3
parduodama briliahtai, o už * Raudondvam, iw-vii-6d.

gomis, bet biednesniems'Lie
tuvos žmonėms be riiūsų pa-' 
geibos sunku apsiginti. J ei
gų mes nenorime, 4 kad čia 
mus* nugultų bedieviai, tai 
nenorėkime, kadi Lietuvoje 
mūsų brolius užgultų tokie 
pat bedieviai. • Ką neša. šie 
palaidieji sutvėrimai/ gerai 
įrodo Rusi j os gyvenimas.' /, 

Statykime sau klausimus:; 
Ar mes jiorimė, kad Lietu

vą užviešpatautų įvairūs so
cialistai? ? j. >

, Ar mes norime, >ka<lmūsų 
bočių? prabočių maldos na-; 
mai būtų paniekinti l

’ Ar, leis fine išplėšti iš mūsų 
liaudie^ sielų Dievą ? r -

. Ajiteisimę; 'įvfestinedory- 
bių kultą fra ■*

Ar mes norime visuotinos 
sifilizacijos ir išsigimimo ? 1

Žinoma, kad ne.? O jeigu 
taip, tai pagalvokime ir sa
vo brolius apginkime.’ Jeigu 
mūsų gentims bus gera tėviš
kėlėjegyventi, tai ir mums 

■ patiems-, ten nuvykus, bus 
jauku ir malonu. * Mę

tuvos gyyenimo; pažiūrėti. 
TokiųJetiauniĄkų susidaro 
ne desętkai,bet -šimtai —? iš
tisos ekskursijos, t Jau dabar 
užtinkamenevieną ekskursi
josskelbimą. ■ IŠ tų ekskursi
jų pirmoji, ir hebe patogiau- 
ąoji, AuH-rikos pakraščius 
apleis šių metų balandžio 27 
dieną, j Jai vadovaus ameri
kiečiams gerai*-pažįstamas 
visuomenės darbuotojas L. 
Šimutis, "‘'Garso” redakto-

• . mcj • :

A. KARALIŲ ALGOS
“Nation” žiniomis, Siamo 

kaarlius gaunąs per metus 
3,500,000 dolerių algos, Halų

■i kėti.' Rodos, kad dar Rusi? 
•- wj< turto yra: turima "gra
žių „ paveikslų, muziejinių 
retenybių, istoriškų pamink
lų ir kitokių kultūros daly
kų, už koriuos galima gauti 
dolerių, o už dolerius bombų 
ir revoliucijos obalsių ~ r

Bet kagi nusibankrutavę 
bolševikėliai bedarysi Šalį

Nėra mažiausia pamato 
abejoti^ kad “išsitriksinę” 
magijos srity bolševikai ir 
šiuo kartu surinktus už carų 
briliantus pinigus -* nepavers 
ne traktoriais, bet trečiojo 
internacionalo literatūros 
pundais, bombomis ir pirok- 
▼aldyti, tai n^ riestainį Su
valgyti, ypyatingai prie bol
ševikiškos sistemos, reikia, 
anot “dramos tėvo” pinigų, 
pinigų ir dar karti; pinigų, 
ar kitaip turto, o turto suda
ryti bolševikai niekuomet ne
mokėjo ir vargų bau kądą 
pramoks. Visą laiką jie gy
vena tuo,, kad išpardavinėja 
savo “matušką.” Jeigu pir- 
mykštieji Rusijos budeliai 
briliantus pirko už rusų mu
žiko prakaitą ir kraują, tai 
dabartiniai galvažudžiai ru
sų mužiko kraują ir prakai
tą parduoda už komunizmo 
sapnus, už revoliucijos sva
jones, kū£iĮį vykdymui per? 
ka šautvus ir tais pačiais 
v? - •42-’ - t . • _* <. ___»_ » >*"

istorikai, kuriems pavedama i -< Buvęs - Vokiečių kaizer 
pargabenti /‘Lietuvos Metri- Įgaudavęs algos per metus l 
ka,” kuri turi labai didelės [000,000 dolerių, buvęs Aus 
reikšmėsjmiems Lietuvos ip-[rų Vengrų, imperatorius • 
tori jos momentams. . * apia 5,000,000 ir buvęs Rui

Taigi, jei Rusija stengsis rcaras 
pildyti savo pasižadėjimus, 
tai Lietuva susilauks- kultū- 
riniųvpalaikų sugrįžimo ir 
padarytų^carų valdo vųnuos-Įralių__ talkininkų
toliiį atlyginimo miško me- taip pat“ riebias* i 
džiagos pavydale. J ' moka? j r 
t Netolima ateitis parodys, .
kaip Sovietų valdžia savo ' ....v...
pažadus pHdo. . VYČIU KUO
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baseiną per^afančiaus liau
dies universitetą,... kuriame

šąmonėš, bet stengėsi riĮoš- 
.iiir viešas paskaitas įvairio - 
se'LietuVos vietose. |

Bę to, ląbai plačiai šiš dar-

JEIGU NORI ŽINOTI kas dedasi Didi Bri^ 
nijoje ir kitur; kaip gyvena Britamjoje lietuviai išril- \ 
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis i

o—'~x • V *•

LANKOJE

\>7 j

’ - - '-i'Y •
Po šio iškilmingo kongi 

so atidarymą, kongreso dar
bą sutvarkyti ir vesti, K. V. 
Centras siūlo.iš šių asmenų: 
prof. Tumėne, kan. Kuktos 
ir Dr. V. ftąidinaičix>ir_Sek- 
retoriatą išistud* A»fKiževi- 
yiaus, PabrinkaitėsirMasai-

Kbngi^ sveilaniinai 
Prezidiumui ir sekretoria- 

.?. a .tui užėmus jiems skirtas vifri
. -^uzaciji^r-j^jiarių einama prie kongresui 
ius nuolat augoe Iškilo sveikinimų. ‘ Svėikiiia tele-

A. L. R. .Federacijai per sa
vo įgaliotini pasisekė ge.Htl. platų 
Lietuvos Katalikų V-Jo Kongreso 
aprašymų, teigi Ūuomi jj paduo
dame Am. lletuviųy katalikų yi- 

■_ ^auomenčs žiniai. * _ . ■
f Fcd. Sctrcfbrifatirs 

nš Didžiojo Icaro 
laisves įrjji^tuyps 

ikai pradėjo šefef viso

talikų-S 
įeina

*/

reikalas karts nuo kar- 
pt šaukti bendrus visų lietu- 

į Jkatjalikų kongresus. Ir 
i jaušįemet mes turėjome 

Sešiktąjį tokį kongresą, ku- 
* pranešė visus pirma bu- 

vušius, khip savo: ^ąly^vių 
usumu ir tu (laivvių auto-

‘‘A.., - r.! < •

j syEČ’biąis liei ąk- 
nu turimais.

. ? * y 4 /

-Tasimeidę renkasi salėn

Jiib‘. Taėt.-Kat. 
^KongHass įvykoš,. m .sausio 

‘ *2,3 irM dd. Kaune. Jau 
to gausingi žmonių 

^StMi pradęjO\į pinktis išvi 
yžiaus, Kartoelitų bažny- 

ioų, kur turejo įvykti, pyieš 
. lėsiapt Kongresą, trima? 

pod| Iškilmingos pamaldos: 
etyįrtą valandą nemaža Šv;

_ s bažnyčia .pilnutėlė 
ūkusiųjų kongresu da- 

-ne'čia trumpomis 
i pąsi£raš£' Auk- 
įpajainios, vis ren

timai jęsąnčipn dide- 
kion Tilmanso salėn.

Bęiųys ir p. Liudas Girą, Ta
sai biuras_nors dar nesenai 
įstrigtos, t«či<uc darbojau 
tžyirtu. .Tufi išsidirbę aftttitą 
ji r išleido biūlestenį, kųris*pla- 

\ įčiai mus irtformnoja apieuž- 
' vienio katalikų gyveninę bei

Suv? Valstiją bombų raga
nius. Jisyra Lester P. Barlow. 
čia parodomas su naujai išras
tomis torpedomis. Jos turi po 
dvi tonas sprogstančios me
džiagos. > i.iįį

gramomis, raštu it žodžiu. 
Telegramomis! sveikina J. ”E.; 
Seinų vyskupas Karosas, A- 
merikos Lietuvių R. K.‘'Fe
deracija ir; Rygos lietuviu
4 4 Šviesos ’ ’ Dr-jai Žodžiu bei!
raštu sveikina: ’
t-L- -Latvijos . Rygos arki
vyskupo vardu, , Į B. Šlįžys, Ūkininkų Sąjun-

2. Latvijos Seimo kattfĮi-Sjb Liehivop Darbo Fiėdera- 
kų Yttfkcijos-vardu sveikinau<dja, “Žiburio” Dr-ja, “Sau- 
jos lyderis kun. Kublinskis.- 
• 3.; Amerikos Lietuvių R. 
K. Federaci j'cg yai’dū sveiki
na žodžiu jos įgaliotas ateito- 
vas prof. Di\ Ig.-Čėąąįtiš. Su
pažindinęs kongresą su {Fe- 
deraeiją ir šų Amerikoj liet, 
kat. .organizą^om^,/:4ąvo 
sveikinimo kalboje, pažymi, 
kąd' Amerikoj e esantys s mū
šų broliai lietuviai, kaip ligi p 
šioigailšiaį |pjp9ą^įetuvkpa- 
skolinę 20 milijonų litiiį Pa_ 
aukoju per Tąijtos Fondą, ir 
Federaciją 10 muylitų taūp ir 
toliau Lietuvjįrtemia, bet iiž 
tat jiejš’ /Cfėtuvos katšlikij 
laukai moralės paramos; Ap- 
lųjį&smentų audrą, palydi A- 

os atstovą. M - / '
5 •’</! Lietot<ri^rižrtbjs^li-

■^kčiją, visai ne 
_ jį nors jrpatipę 

sįmpatijų <ą$ ar kitai pąliti 
Ąef sroveL Tos. politikos. 
Citras laikpsį irŠMtndien. . 
į.• f.-.-As LKar-y-t i

didesnis ir 
platesnis kultūros darbas, 
neužteką tiųf^feįųwidė- 

jbjj 'užsidegimą? dirbti.;; sBe 
to ^mbrralčs, JdVasiYięs jėgost 
ddįlreikįa turėti lielešų. ĮLe- 
šų Idaušimas Šiaiidien pąš 
nms yi'a aktualus klausimas, 
kuriuo toums visiems toikėtu ’ V z- a f : i rr .■ ♦ • y ■»-?
labai rimtąi sūsiiūpinti, čia- 
tenka pąstebetif Imd ne .vi
suomet ir ne visos katalikiš
kos organizacijos Centro bal
sui atsiliepė, ne visos orga
nizacijos. lėšomis , atęjo Cen- 
ti’ui pagalbon. Šis klausi
mas šiame kongrese reikėtų 
geriau sutvarkyti, kad būtų 
galima tinkamai įsigyventi. 

Centras dabar dar stengia
sibaigti mokėti skolas, kurių 
jis pasidarė pirkdamas sa
vus didelius mūrinius namus, 
Laisvėji Alėją 31 Nr. Bet tK 
kimasi, kad Centrui ateis 
pagalbon visos katalikiškos 
organizacijos ir šis rūpesnis 
bus pašalintos. Kol nebus 
lėšų, sunku bet koika didės-: 
he katalikų akcija.

* . ' y*.

—---------- —4— ’T - - , < -

. La bai daug inų^ų tąu$ie- 
Čių katalikų yra įžsįenyįe 
(daugiausia Amerikoje),; iš
dykę dėl įvairių priežasčių., 
Jiettis teų tenka kentėti ląrlf Norint vaiyti 
hai dideliS’moralisskurdas; -2« ^4u---^ » 
a j nėrimas tink&mai aprūpi
ni jų tikybinius, ir b) taųtr- 
nius reikalus. Lengvine 
padėtis tų išeivių, kuriĄila- 
čiai susispietę į lietuvių kolo
nijas ,• Ten jiems jengviuų 
tuos^dvasios reikalus aprū
pinti. Bet labai sunki padė- 
lisJų^Jmrieatskiromis-šei'- 
mynomisArba visai mažomis 
kolonijomis gyvena milžiniš
kos Amerikoniškos kultūros 
iš visų pusių suspausti. Ten 
jiems yra. didžiausias pavo
jus nustoti tikybos ir ištair- 
tėti.-<.- •̂ .■jO;’-

Pastaruoju laiku labai 
daug* mūsų tautiečių prajėjo 
važiuoti į “aukso’’ Argentiį 
ną.A Kadangi ten jau dabar 
gana didelis skaičius yra mųr 
sų išęivjos, tai daroma pa
stangos bendrai su Užsienio 
Reikalų Ministerija, kadbū- 
tų galima ten pasiųsti kuni
gas, kuris aptarnautų dvasi
nius išeivių reikalus^ palai
kytų juose tikybinį ir tautinį 
jausmą. Nors sunku rasti 
žmogų, kuris mokėtų vietines 
kalbasj -bet tikimas?1, kad vis 
tik pavvks kaip nors surasti.
4. Santykiai su tarptautinėmis 
katalikiškomis organizacijomis

Kad butų galima sėkmin
giau katalikiškasai veikimas 
plėsti, reikdlingaT 'jjfatųs' ir 
intensyvus darbas sii katali- 
J^kūoju - pasauliu. krašte kąialį^kasar darBąs; 

lygiai kaip ■ ir valstybinis 
darbas -yra tik pradedamas. 
Mes esame jauni ir daug tu
rim pasimokinti iš.kitų kata
likiškų kraštų, kad sėkmin
gai galėtume su idėjos priešu 
stoti kown,7ffr nugalėti. irg^ 
rai sutvarkyti katalikiškus 
krašto reikalus. „ Tuo tikslu 
sueita į artimesnius santy
kius su užsienio katalikiško- 
mis organizacijomis ir prie 
Cęptry sudaryta ‘4 Tarptąutįr • 
ne Katalikii-Bekcija” į.kurią 
įeina J. E. vyskupas »T. Skvi
reckas ir prof. St. Šalkaus
kas. Siuntinėta atstovas į 
Tarptautinius katalikų su
važiavimus. •

i • ' ■ , . 1 ‘ * ■ ■ i** i-,

,*5. Organizacija »
* / • TL ** • ■r' > * •

' Atgavus Lietuvai Nepri
klausomybę jos velkinas, vi
sus markuliui veržte išsiver
žė visose srityse* ekonomijoj, 
politiko# kultūroj. Pradė
jo steigtis ir atgyti seniau, r- 
steigtos ofgaūižacįjos, vienos 
katalikybės pagrindais, kitos 
socialistiniais. Greitu laiku 
tų katalikų organizacijų srat- 
dosi visas tįnklaš. Reikalih- 
ga buvo "jos tinkamai sutvar
kyti ir nustatyti jų veikimo 
aiški ip reikalinga kryptis. 
A. a. V. Endžiulaičio rūpes
niu įsmeigtas Katalikų Veiki- ; 
mo CĮėhtras, kuris 1919 me- ) 
tais iiiisistatė sayo. veikimo ; 
planą ir‘ liniją, sulig/kuria į 
pradės savb darbą.' I

Tnomęt jau. ajskiai rinsi- j 
statyta; kad Katalikų Veiki- ] 
mo Centras tai nėra kokia ! 
nors grynai politinė įstaiga, į 
o tik grynai kultūrinė. Jai 
svarbu, kad tinkamai tarp. Į 
tų Lietuvoje katalikiškoji j 
akcija. Tid ti&Iil Centraą 
pAdėjd mdraliki ir. materiaš j

veikitoą.' -‘Tiio JĮnulėteniit 
taip pat supažib&Aąma ir 
užsienis su Lietuvos katalikų 
gyvenimu, iHuri^ da$ pa
stangas, katd bĮ&to ūzmegsti 
santykiai sų Kitais^Lietuy^ 
biurais, 5bet sis-dalykns kol 
kasklai^neįvykintas. f '■ .

d) didęįis ^trūkumas pas 
mus, tai kad tui’im/palygi- 
namai^ peMidelį skaičių ka
talikiškų laikraščių. .. Tokį 
didelį laikraščių skaičių tin
kamoj aukštumoj palaikyti 
reikia labai5 daug i ėšų irben- 
dradąrbių. ‘Tam dideliam 
laikriišcių skaičiui pas mus 
šių ; abiejų dalykų .trūksta. 
Jąii pereitaipe kongrese tuo 
reikalu buvo kalbėta ir nuy 
taria, kad reik mums mažin
ti laikraščių skaičius, kad 
tuo būdų likusius būtų gali
ma reikiamąisustiprinti tiek 
materialiais Kat. Veik. Cen
tras darė pastangas sumažin
ti'savaitraščių skaičių.- Jei 
šis drbas nepavyko įvykinti, 
tai: jau ne vieri Centro kaltė. 
Tikimasi,’ khd ateinančiais 
metais gal įf pavyks ši ano
malija phšalįnti.

, z .< . * - 2. Paskaitos
Pastaruoju laiku labai pla

čiai Liettivoje pradėjo važL 
nėti su pašakitomis laisva
maniai mą^gpai, kurie šteri- 

npb. -Bįą^iyčibs^ nuo Likę j i - 
mo. CentrŽteyjnatydapias ši
tokią laisvamanių akeijąiie- 
gate^SiefftiririipųM'T^kci- 
ja; Įvairus šmeižtus stengėsi

sveika vaido iUiura ar mu- 
! gūsio* mados 

i tas afla
leiskitST

. parazitai

k*a vakaru per defin 
ir pleiskanos tuojau* 
fit ’ to retkar&aia 

po CSc bonka * _ 
tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTBR > CO 
Berry & South Sfb'Sta. . ..

Brooklyn. N, Y, : 1 -

HCŠr £

plMksi m 
»ų gr*-

lės” ^Draugija, Ateitininkai 
Sendraugiai, ' Moksleivių A- 
teitininkų; Centro Valdyba, 
Lietuvių Katalikų Blaivybės 
Draugija^' Lietuvos Koope
ratyvų Centras, . “Pavasąr 
rio”.4Sąjųnga, Mažažemių ir 
Naujakurių-Sąjunga, “Ry
to” Redakcija,; Viennos stu
dentai ateitininkai,/Nemu
naičio katalikiškos draugi
jos. ’ ' 1 ■ j ’ ' . A

> t. * • i ’ f'

Visiems sveikinusiems Pre
zidiumas kongreso vardu šir
dingai dėkoja. Siūloma Šv., 
Tėvui pasiųsti šitokio; turi-, 
nio . sveikinimo telegramą 
4 4 Penktasis Lietuvių Katali
kų -kongresas, susirinkęs 
Kaune, reikšdamas- n Jūsų-

kiškųjų fark^:vardu ^fei-lnųplapkmttrio atsidavę
- aj‘- jaųSniuį prAšo-ApSštališfo 

pakaiimninib ^kongreso dar- 
bams.” 4 Šifas; telegramos, 
tekstas, kongreso .visais ‘baP-" 
saįs priiųia|ųasir-Prezidių- T^j^^j^aM^jssfciaidytįįg 
mas įgaliojamai ją pasiųsti, skaidrios^ mūsų visuomenės 

Komisijos ir Kat.At. Centro'7’ 
pranešimas ' .

Pasibaigus taip ilgai eilei 
sveikinimų, .geresniam- kon-

įau<Įair štijmyhė.Td-
|jražiaii išpuoštos scenos

je stovi didelis Kris-
fežiu^kjĮ-liaiikąms vesti šįįpriąal^Lją 

imai nuleistos tautinė 
lytine vėliavos. -

ti svečiai ir prezidiumas

drinkus pilnutėlė salė, 
įir galerėjos žmonių ląu- 

ėa|isu nepaprastu ūpu kon- 
o atidarymo/ Dalyvių 
Įq galima matyti daug į- 

asmenų, kaip J. E. Ar- 
įfkupas Matulevičius, J«

- 
į
*

f

?■
-z

- \

kina praL Staugaitis, iįuro- 
dvdamas reikalą ir'toliaAka-

____ _ ^3.
Vilniaus lietuvių vai’du 

sveikina prof. Reinys, pažy
mėdamas tas sunkias^pybto- 
vas ir tą kovą,1 .kurioj nuolat 
turi kentėti Vilnijos lietu
viai. ■

6. Latvijos, katalikų var
du sveikina atvykęs iš Rygos Igreso darbų sutvarkymui su- 
jų atstovas kun. prof. Jųod- daromos 4 komisijos iš 5 na- 
valkis, perduodamas lęon-Irių kiekviena: mandatų^vei-

SV. JONOKV. BL P AKELI 
DRAUGUOSVALDYBOJ

■t;
Pirmininkas M. Zoba, - ■

689 EI SeventtiSt, So. Beatai/Mttu 
Vlce-Plnnlalnkte —-J. Plausta*/v,,/:

260 Gota St, So. Bostou, Matei...
Prot Ražtlntakas’— J. Glinedtls.. e-'i*

5. Thmnas Pfc,z Seutij Bastau, Ma^Sj 
FIn. Raštininkai# 4-gii. Selkte,

40 Marine Boad, So. Bostou, Ma» 
Kasteriąs r- A. Maudžiunas, . . •. . i

885 E. Broadway, So. Bo«tQQ,'Maate> 
Tvarkdarys — J. ZaOtfa, f A ‘ y
< 7 Winfield St, Sa Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus. 
* čia ned&dienj kiekvieno m€n 

vwinnd^ po parapijos i
Į E. 8eventh 8t, Sa Boetot ________

D. L. K. KEISTUČIO DRUJOS 
’ VALDYBOS ADRESAT Ė

BOSTOE;MAS& ^ J 
PIRMININKAS — ■ V/ Ž&lieekae,: ? ; t

614 K. Broedvay, So. Boston, Mass, 
VICE-PIRM. — PovilaM Buka,

95 C Street S« Boston, Maat 
BOT. RAST. — Antanas Macetena^
450 E. Seventh St, So. Boston, Mana 

FIN. BAtT. — Jnozapas Vinkevlftus, . 
, 906 & BMadwray, . S«. " 
fcąsnnųjra

k. Karevičiui—-E? L.atviAos katalikių- kinimig redakcijos ir infor-

teris.^gjppmpĮ^kas "Dri 
Astras, p. p. Ministeriai: 
Savičius ir Reinys,?kaii 

prof. Df. Ig. Česai- 
: gPbffnskm ir Mg? 

Įkiš (abudu iš Latvi- 
įkun, dr. F. Kemėšis, 
olas Galvydis-Bykaus- 

ug Seimo narių, uni- 
|eto profesorių, visuo - 

i žymių darbuotojų ir
t

pasirodo scenoje kat 
Centro vice-pirm. kun.

‘ paskelbisi V Kon- 
kusin ir pasiūlo 

Prezidiuman J. E. 
L Matulevičių, J. E. 

revičių ir J. jtyg; 
Pirmininką Dr. L. 

sos® 

sūtipka. ^pį’a-i 
fe’Krl. Matulevi] 

J savo ilgoj turiningoj 
nurodo dideles sun-

fu organizacijų linkęjimus.
7. Lietūvo»--;;Krikšeibniii 

Demokratų5 Partijos Centro 
Komiteto vardu sveikina 
kongresą' raštu. -'Nurodoma 
slinkus darbas Seime stovin
tiems katalikybės sargyboje, 
bet nenustojamą vilties, ne
žiūrint visokiausių opozici
jos trukdymų, leidime nau
dingų tėvynei ir katalikybei 
Įstatymų. ./• « ' *.f* •

& Kunigi! Man jonų var
dų sveikina prpf. Bučys. f

9. Tretinfi&ų Vardų •— 
Tėvas Pranciškus Bgsauąkas. 

ongte- 
są: Susisiekimo Ministeris/p.

9. Tretininkų vardu |

Be to, dar sve
4 j 'j

•s lietuvio kataliko parei- 
ų o taip pat ir didelę svar- 

bei reikšmę šio skaitlin- 
copgreso. Pojo dar, kaip 
’iausybės atstovas kalba i

»

’bės atstovas kalba į 
įsius J. E. Min. Pir- 
i Dr. Bistras.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DOROSRAŠTUSi

.... jt Ei
AP M Ą S T Y M AI 
visiems metams ir šventėms

Dydis SfctTVi colltj. dailiais kietais ap
darais, po 500 mivlrftum puslapių. Spau
da aiSki. Tikrai naudingi nkaltyihnl, 
ypoč dievotiem žmonfm. Kaina abieju 
tomų $3.00. Ifipirklte panto “Money 
Order” ir tęskite:

“Darbininkas”
’.. i
*• ’• v 7

-r'Ii

raaiultšne vHŽma geri). raSti) 
ima įsigyti dvi genu'Jnms lygyti dvi ;rern« kafgte»:pi»į ir 

antrn tomą 1 ■■ ,. \ ....-:■ z :iff }

maeijų. . \ ; j
Katalikų Veikimo Centro 

pranešimas 
z* ■ ’ ' • k •

Pranešimą duro Kat. Vei
kimo Centro Valdvbos viee- ■..-■"f } ’' pirmininkas kun;1 Mieleška, 
Centro Valdyba* kreipė savo 
dėmesį į Šiuoš halykiiš: 1) 
spaudą^ 2) paskaitas, 3) iš
eivius, 4)’ Tarptautiniams 
klausimams tvarkyti atatin
kamos sekcijos įkūrimą, 5) 
Organizaciją^ 6>- Lėšas, 7) 
Bezoliuci jųvykinimą.

1. Spauda

Spaudos dalykus tinkamai 
Sutvarkyti, tai buvo pirmu
tinis Centro Valdybos užda
vinys. Tuo tikslu bdvo a) 
įvesta spaudos saVaitė, kiv 
rioje ypatingai’stengiamasi 
plačiai kelti aikštėn katąli< 
kiškosios spaudos reikšmę 
visiems visuomenes sluoks
niams. £

b) Kat. Veikimo Centras 
kiek galėdamas, rūpinosi 
mūsų spaudai padėti ne vien 
moraliai, bet ir materialiai. 
Savo, lėšomis rėmė dienraštį 
“Rytas,” skirdamas tam rei
kalui "Minties” b-vei 27,000

Pasiėmęs plieno dalgi 
Išėjau į lauką,’ / ' 
•Į žalią pievelę, . , / 
Kur šienelis plauko.. *

t ■ ’* M 7' ;v ' • ’

Skinsiu šienų pradai geliais, 
■ Klosiu patalėlį; /
Pinsiu, nusipinsiu, x 
Gražų vainikėlį. /

1 - ‘ ■ c .f ‘ <

j '♦*

Iš gėlių gražių, gražiausiu
: Saulėj e augintų •
Pinsiu vainikėlį, 
Sesei dovąposiu.

■ ■**a ♦ - * '* z.

Aš žiedeliais, galvą puošiu. 
Sava seserėlei;
O šieninį žalią ’
Nešiu juodbėrėliui.

.I ' t-Z .- ■ i

J Nusidžiaugę jauna seselė,- 
Paims vainikėlį; 
Dovanos man juostą^ ...
Margą juostužėlę. *

Nusižvengs juodbėrėlis, 
Siiės šienuž0į# r ' > 
Nuneš mabe jauną, ‘ 
Vilniaus miestužėlin...

/.

ir

. - — — . -J , # - .

,*WW TV. Rroadtvay, Ro. Rostmi, Mum. Htų. Be to, rėmė ir Btuden*

įj< S • V
4'<X.-i£W

į į

Z
fi

i

J?
Joninių Papartis 

Dubravalfi, 
192d^-VII-^7 d. ; *-

; '■•.ė -
• f

išgedi

,-^te

r ♦ 

i; 1

M
906 H. Broad^y. So. BostoHį. MfUK: ,
D. L. K. Keistučio Drau&jd laiko 

yo mSuMfnlttt Buairinkintt» tais jilrnti’ 
nedSldient kiekviena uSdoAd, po nuK;
694 WasWngton. Stų .Boeton, 
1^0 vai po pietv.. Ateldami ant rai.' 
rinkimo atsiveskite «u aavhju dangas1 
nauji} nariš prie-muši} dniucijoa ith
Mirti. - •; r? Cir.'-r-"'!!

r- j i ■ -’t------ į----------- -g-
Lietuyos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausiom 

Valdybos Antrašai ; /
Pirmininke —- Teklė Ašmenskleng, z 

98 G Street, So. Boston,': Mass.'- . ' 
Tek South Boston 4474-M,; . „•

Vice-Pirm. — Zofija K&lenė, 1
59 Gatės St, So. Boston,- Masė, y 

Prot RažtlninkS — Ona Siauriem, .
44Š E. 7th St, So. Boston, M«S8.v' 

: Telephone Sou|h,Bostoii>342^K.£-r<. .. • 
įFin. Raštininke — Bronfelava Ciuniene, 
| 29 Gould St, W.- Roabury, Mass.i,i- •' 
'Iždininke— Ona,Staniulįute, ; ■ .•j.r 

j 105 W. 6th St, So. Bostoh, Ma$a.-: , 
ITvarkdarS — Oua.Mlzglrflienčį .-.ju n

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 
' Visais dr-jos reikalais kreipkitSš j pto- 
I tokolŲ raštininkę iaižku-ar telefonu.
Draugija savo susirinkimus laiko kas, 

antrą utarninkg kiekvieną' mfinėėf- 
7*B0 vakare, pobažuytlsej svetainė 
Ftfth St., 8o. -Boston, Mass. ' . / '

t 
vy

7

o tik grynai kultūrinė. Jat

SKAITYK “IŠHViy DRAUGA” 
“IŠEIVIŲ DRATOAB” yra tai viežntais Iiė- 

tuvių leidžiamas laikraštis Di^S. Britanijoje. Išeisią 
' 'kiekvieną šeštadienį. • Tarnauja lietuviams išeiviams ‘j

BlIVių DŽAVGAS” talpia jvširiM finias ' j

I&E1VIŲ DRAUGAS” talpina įvairias apysą- 
’eljetonuH, įvairiud štnaipmius, iš svetimų kai-. ’ .• / ' i < te • ‘

»
/TA

*■ ’ **

Didžioje Britanijoje: Metams 19 šilingų, pusei 
metų 0 šiL, 3 mtn. 0 KiL ir 6 peaai.

• . AraerikojeclMuHBO ne(Q i,
* 3 90 centų. ' j

LietuVoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, j 
,3 n^n. 7 litai. , . '
\. Redakcijos ir Administracijos antrašas: “ISEI- 'i 

VIŲ DRAUGAS,” 281 A. Eglinton Str. GJasgdvr, & /< 
& ScoŲaM. • .. .-.i, i

■ - v\*~ j et: ir d

-.,J Jj

' gyvenantiems Didžioje Britanijoje.

; kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir Lietuvoje.

• kas, feljetonus, į _
' bų vertimus, ir Šiaip visokius lengvus pasisfety- 

£•> mus, todėl yra mylfiniausiaš darbo žmonių laiktal-
* tis. r '

d JOKAINA VISUR VEIKTA PATI;

fe-feįįj u*Aj
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,ti tavo mylimus draugus

gryno pelno ant šių įyzb m. 
$11,3000 dar sii1 centais. Da
bar nekurie’sako, kad naujoji 
parap. pralenki* senąją parapi
ją. Senoji ^parapija tupėjo a- 
pie $41,000 ineigų ir liko pelno 
ant Šių metų 27, ęentai.- Valio 
"naujoji parapija, valiotas vadui 
kūn., J. Čaplikui, f. Jeigu ir to •

J1**
Ino., Jų 
so*? 
iąatsi-

Jei tumiai .reikta 
pradek tsnftti Mbtfl 
piu>( premija*. BeM, 
gmaerj ir nepumirik 

parduoda Jį.

pijos«uspaiidęs4aikŲ; kad vel
tui H^®e^otŲ,dar'rrre&aIiii 
priėjus suranda būdus pinigą 
auksinant 1 
r Toks “klebono didis pesišven? 
timas parapijos gerbūviui džiu* 
gina, vįsjpij^rapi jonus. Pr§

(ŠddA įMė kun. J. Či* |

Duoki teSavr
; ?\:įr '

Kūdikiams
.v . ' - i • ' į -’-<X h-V.:

KasDieną

Kaimynas

WESTFIELD, MASS. '
‘Mūsų kolonija smarkiai*vei 

kia'ir uoliai rengiasi prie pa’ 
minėjimo Lietuvos neprigulmy 
bes paskelbimo šventės. Nors, 
paminėjimas iuir įvykti vbsa 
Hd šešioliktoje, bet dėl pAtogu 
hio'nukeliama į vaš. 21 d. Bu* 
genį kalbėtojų iršiaip įvairią 
pamarginimų. .• • » ' 11 > • ' 
į Vasario 9,11: ir 13 d. bus £ė 
raiJ !Fėrų komisija dfaro visame 
pastangas, kad. gerai nusisektų 
•' Darbai viašiuo-kartu, eiųa 
neblogiausią, bet ^bedarbių vis
gi randasi. ... ; . ,.Zi -

ti įr tmak&iiiĘ'per 
stygių kąliąuU. k Lietuvoj ę sausio*‘3 <L “• 

toruos” .viešbutyje ant 
bfrpiį^imp&riknra valeli

domų jų paveikslų ‘ nhpg ’ kom
panija pinnįninką.$, Jo ’pąti,' 
k^ovpąveikriąaauk&iau ma-
tOĘi,; pradėjo ’ tos mergeles ne
kęsti fr nužiūrėti. Galop akli > 
nflyvdo rinbteriM - fenunta San •jytr z rn'V7 i f £rTjrrjl&Mklb ipteljje. 
pyle mergelis veidą vitrijolu.

paaiūti-batus,- juos

—L-y
< . u j . d.4i1 ; «_ • ■ “

Prieš’kėletą mėtų. tik svajo- 
’dme apie Liėiūvoš nėpriklau- 
omybęi Ii* norėdami; kad toji 
-raži mūsų svajonė virstų iik- 
enybe,. dirbome, gausia® aukas 
‘ėjome, dažnai . mažai tikėda- 
uies tuorbp. ko >nors atsiekti, 
šiandien džiaugiamės, kadLię- 
' uyos Nęprlklausęmybč jau ne- 

pe* svajonė ar sapnas, bet realy? 
."be. Lietuva.Nepriklausoma.
* Kiekvienam susipratusiam 
lietuviui Lietuva rūpėjo, rūpi ir
* 'ūpės. Kiekvienas tūrėtų va- 
'nųoti aplankyti Lietuvą ir pats 
:avo akimis įsitikinti, ko .at
riekta, kas padaryta ir savis-
j./ėy7- ...-t,-;e- , «!mus aplankyti.

* *" irJiiA •’ . -.L1

f bonu larbuosią, tai mes pasta- 
■ tysim bažnytėlę be škplų. ‘Už- 
•, pereitos nedėlios VVorcestėr. 
; Telegrame‘tilpo paveikslas mū-‘ 
’ jSŲ naujos' bažnytėlės. Labai' 
'• gražiai atrodo ir jau fundamen-’ 
j jtas gatavas— Kun.’ J. Čaplikas 
' sako, kad į naująbjtžnyfių f- 
' eisim arba bus gatava rugpiū- 
2 Čio mėn. >_ j>..> __ H k < . ■
/ ’ Tegul kasanus subytina 
s ’ r j- r t c; .-ParapįjoBas

1 i

moku Or^ffižacijbs arba jie iria’
«

Gerb. medžiąiųe visus narius 
kurių mėnesinės duoklės užsili
kę būtinai ateiti Sažsitnokėti su* 
šMnkifne? Jeigu ’jsę ąvarbioą 
priežasties negalės būti susirin- 
kiiųe, tai meldžiame uŽsimokė*

NEWTON jtpper falls, 
i '* '-MASS. < :

‘ ■ ; • ' ' ' f!.. ' .
Pusėtinai pavyko.

• Vjasario 5 d. Foresters ^alėj į- 
yyko lietuvių pramoga. Nors 
tai buvo ant rytojaus po bai
sių pustymų, vienok darbais 
nebuvo sutrukdytas.; Teikėsi 
atsilankyti gerb. kun. Urboną 
yičius, Soi. Bostono lietuviij kle-

r.- ..
1

<i < •* -<-i ‘t *r

1MĘREKOS LIETUVIU EKS • i •tmon»Ų<
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Valdyba

Lietuvių Vaizbos, Butas

ir Juokeliai.

$
te,

Po vaškam buvo
Ratelio susirinkimas. Išrink
to tema įr debąt^riąi kitiems 
debatMi^krįie‘į^ks vasat 
no 11 M. liulfee aebžit&bšė

Mažesniuosius, *' miegančius 
vaikus motinos ima ant ranki], 
iU&Šnfuosius tėvai ir svetainė 
tuštėja. Pasilieka visokios 
šiukšlės. Už

' Liapu-tiapu

i Didžiuma balsavo už afir 
matyvę pusę. Publikos di
džiuma buvo mergaitės.

jrijr ju'gyvemmu at 
Kę&^ęnas laikąs 

Įi^ųviut<;patriotuj 
ėti ta sietuvos Albu

I’aleškau savo sunitus Aleksandro 
Paskevičians Ir dukters Rrbnės PąŠke- 
rfčaitės. Meklžiu atsiliept L Ar šiaip gi
minių.bei pAžfc’famū.• Žinantieji mano 
vniknfį pasakykite ttjdeįifltand • paieško
jimu. Kilę esam iš Šiaulių miesto, da
bar gyventi 'Tauragėj.-Esu 50 m. nm- 
ftiaus Ir d i dėl lame varge. Adresas: Ur
šulė Dai^brritAkĮenė.'pertkiotiAMiai Va
škevičienei. ^liesto st "gal. Tauragė, 
l.ithuania. I ; f V ‘i* »

4»>.. i niiuiuvvun ’■
PARSIDFODĄ marinis Mokas 35 

apartmeūtot 3r krautuvės, randų neša j 
metus raminsi šrMurmiesty,
duokite pasiūlymiiš. 'taipgi 2 nauji na
rni 8 Šeimynų, įtaisymai ir kaulėtas sa- 
tiena*. Atskirai garu Aildtoi«S¥, aržuo- 
Itate.grlndySj guminių medžių, užbaiga, 
tente <iel'garndžiaus. :) minutų elsėnos 
mo gatvekarių linijos, pigiai $10,000 h- 
817,000'yIėinai, rėlkriIe finansuos/ Dar 
tarime kęliaS;jM)’2 ir įk^ini£aas aųzas. 
moderatoriai fkainuoEafe< J.'«T. ’AIOK- 
įRISKT, Ruildeh ėpharhs Corner. Dor- 
«nest^r. Mass. XeL. Colu mbia 5744.

• F - J •t; r * 4. v

atidarau krautuvę po nuin 5»ODorche.Y 
ter Ayė.', šo. Bostone prie AiuTrerv Sį. 
TfifeaH:<r''parduodu -visokius laikro- 
ožfūš.’ Žiedus ir taip visokią ’aukkinit. 
dalykų.. Taikauvargelis,, pi^uusjr vi-

3 Šeimynų, 18 kambarių namas su vi
sais'fm^roveinentais, skyrium šildo
mais* pečiais, elektriku ir dideliu jar
du, Vienoj ’» geriausių apieOnkiy, prėkū 
tik

LŽįrmatyvę pusę, (kadye- 
Ėiegfcgeriau)*laikė vVjh.T.; 
Ptyekasr ir A. /Grubi joliutė, 
gtyvęr4— Y; Medonis ir I- 
ka. Susikirtimas buvo 
|tkus. Abi pusi buvo ge- 

prisirengę. Debatorių 
bos buvo tankiai pertrau- 
Ihos aplodismentais. Gra
sinti visus daugiau pri- 
Alino, negu Dzimdziai, 
MtAtytiama “senberniu”

trijy Šeimynų, ir krautuvė valgomu 
daiktų.jj: daigas dėl trijtįgaradžių.,ga
limų pirkti ir nemokančiam prie biznio, 
bet greitai guli išmokt. Kreipkitės i 
“Dari>lnli3žiJf3pp/^jU^^&. Bos 
ton, Mass.’ J L 'Hh-kU*$V.22)

ponąvičaenė,. PonaiBuŠnlanai,
J. Galinis. “ ' ' , ! ; 7
v . Po $1.00: A. Skatikiutė, A. 
Mėšlis,. A. Kibunute, C. ZuTo-t 
unite, O. Čepiutė, P?§vagždžiu- 
iė, J. Savilioniutė, K. Švagž- 
džiutėį "• A. Strakauskienė,* A. 
Jahkaūskiūtė, M. 'Jankauskai
tė, 0. Kavbliute, M. Stanilio- 
nižtė/1 O. t Westf ieldiutė, A: 
Kneižienė, V.' Savickas, V- 
Švagždjenė, O. Valeckiutė,"A. 
Ivašką* A. Babravičiųtė, A. 
Kalinauskiųtę, P. Rimkus, P- 
Morkus,-J; Kažląuskiutė, O. 
Rusiene, M. Gedriinienė,EI Gri
gaitė, M. Šapalienė,' O. Tėtu
liui^ ’ Ai- Tetuliutė, O. Šarkiu 
tė, ‘ A Bendorąitis, C. Vasis 
lįauskas^A. Neveriutė, A Var- 
giuavičiutė, G. Kohahskiutė, 
V. iCohanskas, A. Ažmenškas, 
P’ Ziminskas, j: Glinskis, Š. 
Raudelioniutė, 'A. Mileikiutė, 
A. Baltrušiunas;M. Marksas.
K. Savilionis, V. .Medonis, P.

Širdingai tafįą»a<tg 
rėmimą šito vakaro,

——
. ■« -

Įdomiausias aktas, 
k- JTkVJt

te., Boston
2rlJIEN4
on’o girnom*

ris vietoje dviejų žodžių taria inoksta 
dvidešimt. '

‘ OPERACIJA -^ kokios nors
dalies dėl ligos nupjovimas ar kuris nieko nežino ir žinoti ne 
nukirpimas:. Pavyzdžiui “San- nori. *—-Pavy

.. . . _ ____ •

t r v t » ,* L*) •* i

aktų, už nuleistos uždangos. 
Bet tų aktų publikai neparodo 
ir, reikia pasakyti, tuomi daro 
did^jskrudą palikai.

—-7:—-ar—-r r < ' 

jhaa^kauskiur 

je® V*

tris “S-ros” darbininkams L$ibr 
r&m pamatomas. K vd^Į
r -PASAKA^ tokie Ažbiiaų i«a^ , 
kuriais ‘ ‘ Saulė’ * aptemusi. v 
Tam išin it i s Vti ic kaus' D ramo^ Lt ' 

tofrBfciirr ' j ’iwdi
UNTVERSITETAS-tuo žo4 J

i Į TREČIĄ 
'AUTINĮ 

lOJiTESTĄ

itfnlųųOs žinan 
Mito ęžtįtgt^ii: 
Stfutaė leotv

USIEMESĄ.GERIAU 
šio 28 d,, Vyčių Debatų 
s buvo parengęs deba- 
yčių. kambariuose*, tę- 
.“Knriems geriau gy-’ 

šioįišaly, vedusiem ar 
nsiem vyram. ” Turbūt 
eni debatai tiek žingei- 

(žinoma, nevedėlių 
) nebuvo sukėlę kaip 
tiejių Nepaisant sf>ei- 
teunbariai buvo pUnu- 
prisikįmšę. Net išČam- 
iąus buvo būrys atvy-

■zdžiui PlcpRikas,
Tararąšką ir -‘.‘ Ijusvės-’-’ Bhn- 
halukas.^ -

SEKMADIENY,.
•. f i: ‘JI

Su rengėjui t (H tgdirttėjal į> f^tflriausių 
Izišimų I’ikiiiminM^tKrirtiTvnlnnis,- Pe

rams Ir r. t.
Pigiai ir ma- • -

lietuvio kfttiir
liko įtaiga... '*■!“
- Paddle Whęeiė ai|d Ganj& 

Turime dklelj sandelį (laftrtų,
kaip tai r 'Blankte'lų._K:rtįeitų;*J.aikro- 
džių, t’ypkių, įęinpiyir tt4h* 4t - 
BAY STATE‘2JGVfįTY>CO 
248 Elm St., Wfestf^į fess.

Phąne

<<Etilus,;} , 
nūs” ir boksų.

VISAŽINANTIS ^Ąmo^ts,

tytąs negirdėtas — milžiniš
kas -į-~ ^yėjantiš?---drainatis- 
k a i-k omišk ai —į- tragiškas ’~ 
mųzikAIiškąi idomUsTcoricertaš 
— vaidinimas' — balius, kuria' 
me. dalyvaus genąusi, z^miaiv 
si ir žavingiausi pasauli nikiir 
visų lietuvių kolonijų gatsiis 
artistai’.. A y' - -

Pradžią lygiai lygiausiai 8 
vai. vakaro? , . ’ '
. -t X-- ,1' • i ’ <

.Publika: , .

taįęSvakyyėiųkąmbąriu  ̂
^yksdebataitemoj F&Kr* 
^drabužiai tinkamesni — -j. .. .. V . s,
ę Įfiikų inoderniški^ar ■ są- 

-^Debatuos ketųrt 
įą^ys’ ivįjaunos pąner- 
9a&So.<Rostonoir dū 4^ 
i^Įiai s. iž v lĮGJąmbridge,.

ipfebatai; bus labai .įdomūs’ 
svarbūs tuomi, kad bus 
ašiai išaiškinta kokie dra- 
^ūai yra- tinkamesni. Ypač 
šhos' v i mergaitės ■- < turėtų 
fflį^audomeskreiptiį šiuos 
ąrbius debatus ir kuoskait- 
įijjįįmfft atsilankyti. >. v t 
Kviečia ^visus^debatn rate-

- IŠLEISTUVES
I'»Saųiso'2G,- 1926 buvo su
rengtas išleistuvių vakarėlis 
<įraugiji|,, .‘Sbdaiienęfe, 
nytiiįąChoro,Ii Ay&ų.iT- 
tos kp. ir Apaštalystės Mal
dos pagerbimui B. Lukzjšeyi- 
čiutės, X Babiiiskiutės i£:A. 
SaviHoniutės, kurios išvažia- 
vd'f Sy.. Kazimiero Vienuoly
ną. , Buvo suteikta pinigišką 
auka prię kurios {nusidėjo se 
kančios ypa tos:.:-.

Po $10.00’^ Kun. K. Urbona
vičius, Bažnytinis Clioras.' ‘ ?

Po $5.00: M'. Klovienė, -O. 
Aukštikalnienė; ii Mačiulienė, 
K. Kiškis. "

Po $3.00: M. Sakalauskiutė, 
Z. Kėšįenč, Motiejūnienė ir £>. 
Mizgirdiėūė.
;■ J?o.$Lp0: A. S&ąmnUutė*__M.

•’ ’ 1 r.: /:. -

Suteikia geriamų paskutinį patarnavimą, todėl verta > 
' pas jį kreiptis

r OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS: V

820 E. Oth St, Btotm, Masi. TeL Š. B. 0183-W

E-MĮŽjrįyS ' * --OKįpjj- 
.prum- 

^Snų .kortRetas išdavė 
rfą’nhb pereitų šokių/ Nū- 

šokiai gana gerai, Para- 
^syątaįne yra. 'paimta ’dei 
j^Šokių balandžio 19. IŠ- 
^kpmisija. pasirūpinti' or
ai deį šįtų Šokių. t Komisi- j 
Į^n^ta: y.’ .Valatka, V. 
>pis ir A’.. Mikalauskas. 
Eįuyo ineštg laikyti,PKįyą- 
jjTioiro Vakarėlį ’priėš Užgai 
8'DafapiibFsvėtAinėj. Iš- 
a komisija,, kuri pasidar- 
&ėl rengimo ^6 vakarėlio, ‘y. .. ■ • « 1
pkomisna išrinkta: V. Mė 
§-fAu Mikalauskas. V. Kd- 
Bis.rA:Stiįvinskiūtė ir F.

^sssirmkimas uždaryta..

z*l? J :

, Sekė labgį. g^7<Įf MMDMi 
diskusijoj
turėjo progos išsireikšti. Nz 
jr neslėpė ką kuris mano ta

nassuflęrispe- 
■riiįį,* veikalo

„irfistefi-dėkoja, 
Dievui, kad vjęą pasihiagė, o 
vakaro komitetas rankioja kos- 
trumus'ir vraokmjr-daiStna. -

ji; s įęj? i e-i 
, JJž scenas gesta abnriai...
< /■ V .■ r w- 7* ?■—* •

• • ***• *• *. • • • •• • »•'<_•••• V •
-e . ■ ■« J « I •“ •. »

:Tš už'hanfir kampe išlindusi 
ir vieną aki priiAerkūsi saulutė 
žiūri į krautuvės 'lango 
karte:,!;^'L7' 5/ / 1

? i.,įą}yyį^ ^eriau^i; žymiau
si ir žayipgfą^ą T pąsauliniai. ,ir, 
visų liethViiįĮįįonijų artistai... 
rĮę saulutė mano:.
v “ Ar te tįtnščių, niekam.nę-,

Dygiai apie devintą vakaro reikalingų^ • vįsiems ikirėjusių 
pradeda rinktis ir slankioti po 
salę.- PhsėC1 dešimtos’ kermo
šius pačiam smagume. Par
duoda ir perka “sodę,” “ toni- 
kus, ’y obuolius, . “ cigaretus, ’ ’ 
saldainius, - sandvičius,4 x«čiū- 
gamą...” Šūkauja, kaitalioja
si vietomis; valgo obuolius, 
t ‘ sandvičius,,y kriaušes, rūko 
“ęigątottfs ;” plepa visi ir apie 
yisk^ ^pĮ^^ėdu^liktoąišbfefii 
vaikai ptąd^da' ŠhausŪir vatk- 

Tdl ženk: 
tas;'- kad?' vaidinimas" ar vaka 
ras tuojaus prasidės. ;
• ■ -V ‘ : .. .'‘r . '!;O

i . . £ Vaidnąimas:, y;
; • Aiškiausiai jame matosi suf
leris. Jis rėkia visa gerkle, 
gesti kuliuoja rankomis, grau
džiai verkią atba balsiai sielo
jasi. : •S'---’

Artistų amatorių-pareiga i&- 
eiti sėehon, ’stebėtis’ iš sufle- 
riaūs ir kartoti visa tai, ką jis 
daro ir sak^. , JTie pilnai galėtų 
to nedaryti, neš mes patys ma
tome suflerį ir susiprantame 
kame dalykas, bet taip netin
ka. Čia publika turi progos 
pastebėti, kad yra pasauly to
kia vietai kur žmogaus rankos 
visiškai nereikalingos, ir ne tik 
kad nereikalingos, bet tiesiog 
jos trukdo f tokia vieta — sce
na (steičiuš). Kojos, nors bai
siai dreba,—; taip dreba,'kad

žnfeiės ištisa^ ^ądąs^pįj 1 
vąmu dalyką kalba ir be 
tais greit kalba, kad vienasai-- 
toĮįegatt 

į DEZORGANIZACIJA — pa- 
ipaias, ant* kurio rėafiasif^Į&M 
ląkvaniahii^^ovės.| I ’
[toKSPERTAS—žmogus, kiv 
ri^juo daugiau kokUidafek# 
aiškina,^tai tuo labiau tasai da-

^L£FAKltIKšTĮJO 
|^^ią?tedėllą-;<<Darbinm- 
^daAininko P. Miliaus šeį- 
pnbje buvo krikštynos. Nau
jąja šeimynos nArint “dūotak 
rdas Eretas-Algirdas^ -
5ftįį~3lfefc.,v ---------------- --i-~

įrO^V.- 1-1 ' ’■ _ ‘ "•-IV . . Z

^įį-O^OLŠUiSIRINKIMG 

jgęredoje, vasario' 3, buvo 
[oro. susirinkimas po repėti- 

Choras darbuojas, .dėl 
^jautiško." koncerto kuris 
jgjyasario 22, ant Symphoni- 
jįSyętąinės, Boston,, Mass., 
^dalyvaus apie dvylika cho-

^iterinkjmHs buvo atidąry-

ŠOKIAI
: q ftjmjjoį^įSnsorganiza  ̂

b , ^MUNrCB>ALSVETAINĖJ
VASARI0-FEBRUARY12-TĄ VAKARE, 1926 , . .

1 Pertrankoj bus specialiai dalykėliai ko tarpe lietuvių iki 
šiam laikui nebuvo matyti, r Orkestrą kogeriau&ia. Įžanga, vy
rams $1.00, moterims 50c.' Nuoširdžiai kviečiam visus atsilan
kyt. ♦ ■ Tą ?• z

:: TKUfln :: 
miTYMELIAI 

^AŪJA knyga . 
telpa dMgin kaip 

UOO troiapii pasakaičhrį 
Į 150 pusL 45'centai

DARBININKAS j 
P 36ė Bnedvty, BmUŪ f 7, Naa ;

L Jakubanskiute, J. ŽĮftmas,r[
> *

jį

■nvanuiuene,

r BARIBu
įtYZ/ į* *

*
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