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Tas namas y- 
.žįausių |Ne.^

ūpų 
pavogė arti $10,' 
automobiliuje.

atėr Tow.er .banke,
irpabė£o

NUŽUDĖ DU POLICISTU
PULASKI, Tenn. -r Du 

policistu žuvo, kai jei buvo 
susigaudę su plėšikais, norė
jusiais apiplėšti banką. Vi
sokiais budais gaudomi pik
tadariai.

KĄ DAUGIAU LAIMĖJO
Angliakasiai laimėjo savo 

streiku tą, kad jų algos ne
buvo numuštos. Mainierių 
unijos prezidentas Leiws nu-

PREKYBA PADIDĖJO
WASHINGTON.—Komer

cijos departmentas skelbia, 
kad Suv. Valstijiiprekyba 
su Pietų Amerikos respubli
komis žymiai k jla. Pernai ta 
prekyba buvo 5%> didesnė, 
negu užpernai.

ir užliejo kš^j

So. Bostono L. D. K. S. 1-ma kuopa vakar paaukavo “Dar
bininko0 pagerinimui 50 dolerių.

Bostoniečiai ne vien žodžiais, bet ir darbais mūsų organą 
remia. Jeigu daugiau tokių kuopų būtų,: tai mūsų idėjos dar
bas sparčiai žengtų pirmyn. Valio bostoniečiai! Jūsų padėti 
centai ant idėjos aukuro nežus!

g^Ižąmšką duonos trustą su 
<T$2pO09^OOO,OOO kapitalo. Prie 
$to trusto dedasi kitos duonos 

A.kompanijos ir jau keletas 
Išimtų duonos kompanijų pri:.

ATKASĖ 14 LAVONŲ.
PITTŠBURG, Pa.— E 

Homing kasyklos išnešta 14 
atkastą lavonų. Kasykloj y- 
ra dar šeši lavonai. ; Nelai
mė ten atsitiko vasario 3 d.

BANDYS IŠKELTI LAIVĄ,
Vokietijos narai sutiko 

bandyti iškelti laivą Egvpt, 
kurs iftlskendo 1923 m. netor 
Ii-Anglijos pakrantės. Ant 
to laivo buvo Aukso už $1,- 
.000,000.

KALĖJIMAN -Už PAČIOS | 

MUŠIMĄ .
SPRINGFIELD, Mass.— 

Frank Visneau buvo nuteis
tas užsimokėti $50 už pačios 
mušimą. Pabaudos neturėjo 
iš ko mokėti. Todėl uždary
tas kalėjimai! ir sėdės 100 
v * < < . t i 1 4 * ’ ? ; i v jdienu.

vyko getai. ' Nuostolių pada 
ryta už $60,000..

Tas tinstąs siekia labai to
ji. Siekia ajMmti darbinin
kus ir jų šeimynas. Numa- 

‘ to' įsteigimą savo darbinin
kams ligoninių, Rasenusiems 
prieglaudas ir mokyklas dar
bininkų vaikams,. Trustas 

-taip globotų ^darbininkus, 
kaip senovėj ppiųųbąųdžiau- 
O^js. i > /

kai vietosį audėjai streikiifr 
ja. Streikuoja 7,500 darbi
ninku.

Taj/ Scrąnfoi»e aųgTįakasių 
suvažiavimas . nubalsavo su
tarti patvirtinti. Patvirtini- 
irias padarytas seredoj^ o ket
verge mainieriai jau išėjo i 
darbus. 158,000 angliakasių 
streikavę 5 mėnesius ir 17 
dienų, sugrįžo darban.

Sutartis tapo mainierių 
patvirtyta vienu balsu ir su 
dideliu džiaugsmu. Visoj 
salėj pasigirdo nudžiugusių 
atstovų Kaišai. Šitame susi
rinkime buvo pats angliaka
sių vadas Leyis. Tai jis iš 
visų pusių griausmingai bu
vo sveikinamas.

Pirmieji vajaus šūviai paber
ti. So. Bostono 1-ai kuopai- 
pirmomis vajaus dienomis pasi^ 
sekė, prirašyti net šeąis naujus 
narius: Domicėlę Pakalienę. 
Gertrūdą Žuromskienę, Vikto
riją Liančiauskienę, Liudą Ko- 
pięnę, Beatričę Bagdiėnę ir B. 
Znotinienę. • J

Pradžia labai sėkminga. Jei
gu ir toliau pirmoji kuopa taip 
smarkiai varysis, tai ji užims* 
tą vietą kuri jai tikrai priderė
tu. Valio broliai bostoniečiai!

Kitos kuops, toliau nuo cen- 
tro/būdamos, dar nespėjo'jsi 
siūbuoti, bet vajaus-banga jas 
pagauna. j

Štai Brooklyno 10 kuopa pri
rašė naują narį Kazį-Kanapins- 
ką. Sėt tuo nesibaigs brook- 
lyniečių darbas. .lO.Įruopą ruo
šia visą' anpiją yajininkų. 
kuopa nenorimusfteisti rcįtdog 
pąi.- Bus karštos varžytines. 
Būtų gerai, kad Brooklynas at
sakančiai krustelėtų ir eVieter 
mulkintojus bolševikus nugalė
tų. - ’ • >

• • • I „

Brooklyne, pabusk! '
19 kuopa, Chester. Pa.<suffl» 

lankė garbingo nario kunigo E- pirmyn!

NELAIMĖ ANT GELEŽIN 
_ KELIO —

AVILKES-BARRE, Pa.— 
Greitasis traukinys lėkęs iš 
Buffalo nusirito nuo augšto 
pylimo. Vienas žuvo vietoj, 
o kitas pasažierius mirtinai 
sužeistas.

mirusių! r aug£ Į još eitan 
įstojo, .du nauji nariai: Povi 
Mikšys, jr Stasys Žįurlyąų 1 
lio lindeniečiams!

107 kuopa, Sttfair, P&*’ 
sėnaiprariėšė^kad pasjuri^d 
bas*prasidedąs - Tuo tarp^

MIRĖ MILIJONI
BUFFALO, N.

Durrant Larkin, -81 
jonierius, muilo prą 
kas, mirė pasirgęs 
savaites.

• < ■ A ■- 1—:---------------------  ~ ‘

LENKAS SUPYKINU
ITALUS čGtlu;-.

Italijoj, Paduos miesto 
universitete esąs lenkas stu
dentas, viešai kritikavo fa
šizmą ir įžeidinėjo Italijos 
armiją. Tai iš to kilo prieš 
lenkus.' didėlis' pasipiktini
mas. ■ • y

;, va ir pasitiki ja, nes šiaip nesiūlytų milionus dolerių. Pasta- 
.į ruoju laiku f'Kauną atvyko Naujorko finansinės .bendrovės 

bendrovės “Foreign'Trade Securities Comp. Ltd.” atstovas dr.
' Georgy su buvusių juriskonsultu Berlyne dr. Vikeriu. • Svečiai 
. apsistojo “Lietuvos Viešbuty” ir po pietų turėjo pasikalbėjimą 
U Su finansų ministerįu dr. Karveliu. Dr. Georgy siūlo savo ben-

NUBALSAV0 U? TAIKĄ rodo, kad darbininkai strei- 
' Angliakasių unijų ‘vadų ir kilodami sutaupė 250 gyvas- 

kompanijų padalyta sutar- čių. jįs nurodė, kad per me-> 
tis; baigianti streiką, turėjo tus kietųjų anglių kasyklose 
bt| angliakasių paggrtyt^dva apiĘ 600 darbininkų. 

Per metus angliakasių sužei
džiama 30,000. ‘Tokru būdu 
sužeidimų būna apie 2,500 
darbininkų mėnesyje.

Jei . angliakasiai ; nebūt 
streikavę tuos penkis su vir
šum mėnesius, tai jų būt žu
vę apie 250, b jų sužeista būt 
12,500. •'UvYlUd?

*NEWY0RK—Majoras 
Walker paskyrė komisiją iš
tirti ar sniego valymo išlai
dose nebuvo stambaus grafto. 
Kadangi šiemet sniego valy
mas New Yorkenepą plastai 
brangiai atsėjo,* tai spej&Ra, 
kad čia galėjo būt suktybių.

Uždarinė ja mokyklas
Meksikoj valdžia tęsia ka

talikų persekiojimo darbus. 
Dabar uždarinėja tikybinės 
mokyklas. Guadalajaros val
stijoj uždarė keturias katali
kiškas mokyklas.

Prez. Coolidgė 
ir visus reikalus i 
h- A .5

i NUBAUDĖPLAKIMU
WILMINGTON,/Del. — 

Keturi jauni negrai ta po ka
lėj ime nuplaktu ♦ Toje vals
tijoje įstatymasyra, kad va
gys gali-būt plakami. Tai sa
kyti keturi negrai buvo, pa
gauti bevagiant dr už tai ga
vo bizūnų. Vienas gavo de
šimt bizūnų ir 2 metu kalė
jimo, kiti trys gavo, po' 10 
bizūnų ir pol

I 
milijono' Paukščio Ssmeny/NŠ^ 
ra jokios abejonės, kad clreste-.; 
r iečiai gavę savo tarpari 
biamą narį, tuo savo darbo ųe- , 
užbaigs. Broliai, Į darbą! f ' 

22 kuopa, Brighton, Massgpąy 
didėjo taip pat vienu nariu 
prisirašė Mikas LongaviČiusU 
To neužtenkfi^^rigli tonąs 
šias stipriau padirbėti.. r •

73 kuopa; Linden, N. J. Lin- j 
deniečių bruzdelninkasJĮ, Liudiji 
vinaitis pasakę.: 
nebus,. o bolševikus rites 
lėsime.” Jd žodžiai pildos?.”

eJB KUR GAUNA GERIAU- 
P? . SIAS PREKES - 
gį' Rusijos. Centrai isVartot o- 
įjų Draugijij Biuras skelbia, 
įkad Amerikos prekės esan
čios geriausios. Antrą vie
tą užima Anglijau trečią 
Francija. Vokietijos, Čeko^- 
slovakijos prekės esančios 

įprastos. < ’ 
į??; Rusijos vartotojų draugi 
jos yra po valdžios didžiau 

^sia pirkimo organizacija.

BANDYS TAIKYTI

PASSAIC, N. J. — Vįetps 
majoras bando sutaikyti 
streikuojančius darbininkus 
su kompanijomis. Jis buvo 
sušaukęs visuotiną masmi-

ze ko,j ą. J o tėvas gyveno to- 
li-©uo miesto ir keletą mailių ' 
reikėjo vykti iki pasiekė lį-A 
goninę. ; ' / ; • -

---------- *———- ■ ’

SUDEGĖ ŠEŠI VAIKAI
HOŪGHTON, Mieh.—ŠeT- Jį 

ši f armėno vaikai,, nuo 3 ikj ■ 
lt) m. amžiaus sudegė. Kartu . 
žuvo vaikų, tėvai. Prie /tiri^j 
nelaimės apdegė dar try£

..-i

GAUSI DOVANA EGIPTUI
■ Jaunasis!ohn D. Rocke- 
feller, tai yra sūnus milijar- 
dierio, Amerikos žibalo ka
raliaus, John D. Rockefelle- 
rio, paskelbė skiriąs-roilžinįs- 
ką sumą. Egiptui. Skiria 
$10.000,000 įsteigimui Egip
to sostinėj didžiulio muzie
jaus ir archeologiško institu
to. Muziejus bus puikiau- 

limo. sias visame pasaulyje. ■

REIKALAUJA PINIGŲ < 
; Massacbusetts valstijos se
natorius Butler ineše kon- 
gresansjptių, kuriuo prašo
ma paskirti JjĮlū, Bbs-,
tonui • parėmimui * E valdinei-1 
jos parodos, kuri pripuola 
kovo 17 d. Šiemet sukanka] 
150 metų nuo laiko,. kada 
anglai buvo išvyti iš So. Bos
tono. Ta diena kUšnaet Ąrra* 
apyaikščiojama; bet šiemet 
bus minima su ypatingomis 
iškilmėmis.

......... '
‘įngO^lpESTEH, Mass. — _ 
Viduryje miesto kilo griiš- ’ 
ras ir .jis siautė peĖ septyniaą’ ® 
valandas. Nųbštolių padarė U 
$100,000. Gaisras prasidėjo - 
didžip^kraufūves skiepė. Gė- o 
siųąnt /ugnį biivo pritroŠkę. 
dūmuose.trys gaisrininkai.

.i ■ * i 1 ‘

šiai jau sugrįžo
1 ;*''• • : • . ' f -f

darban .
NUSILAUŽĖ KOJĄ

PROVIDENCE, R. I. -

g ? APLANKYS AMERIKĄ

K Ispanijos karalius sekan
čiais metais ketina aplankyti 

/Suv. Valstijas, Kubą ir Pie- 
I tų Ameriką., Jo kelionei 
I pienai jau yrft daromi. Šitos 
į žinios paskelbto^ Ispanijos 

sostinėj, Madride. .. i .

NUGRIUVO TRYS VASAR> 
^*5^^NAMĮAI'

HAMPTON BEACH, N. 
H. — Trvš vasarnamiai-bu
vusieji arti jūres, nugriu
vo. Vanduo pamatus paplo
vė ir; namai negalėjo, atsilai
kyti: Dar daugeliui tokių 
namų gresia pavojus. ■^ 
■^e=^=———=====!^=—

DAVĖ VISĄ TUZlrtį^
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AMERIKOJE ;
: -^Jes Lietuvos'Vjpversitėto 

gtoi ir studįu|ė% 
žįę : &. Ą. . Ginąąųu 
gųiąus stipendija, šiuo, 
į pareiškiąihp savo, dė
mų U0m^gprądąpįui, 
L p^ūu^ .pažymėdami, 

daliai gea-iūąp^tuos .A- 
ffcpa tiptųvius, kairiu 
aiį no»š; sunkiai,, įgytąjį 
ą., panaudoja Lietuvos 
žluį šelpti: ( Sęką para - 

» mrif’ < . j
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KPAVYKUSICS PIRŠ- 
FT--JLYfc'Ofc • 

)25 metais» spalių mėn. 
peradžioje Ežerinių miesto 

'‘^2 - V t______ T—1___1_____________ .1 ,

besipiršdamas prid 
fginos'D.; vaišino' ją,- jos

isyūz jdkūbapsi\0‘ Ište- 
bet yjejiau atsimetė. Jis 

didžiai tiiaįtižeidė ię sumanė 
ątaiimti bent piršlybų išrii- 

ri.' To ^at ^ti. -26 įdąfefią1 va
ire Jokubauskas" nuėjo xį 
mėtos , merginos« motinos 
l£ą ir,! p ag rūšines revol ve
jų,'išgavo-20 litų. • ' y 
-Už tokį prievartavimą Kat 

■įžuomenės Teisimas š; m.. Sau-
- ,. ■ ** * ‘

^ag^ąėūę^b lĮ.dįęiįą Utenoj 
‘Itabaudė Jokubauską dviem 
’ •**--f - ; X : į, * b ’• ♦ >✓-< «'k<

ėnesiais paprasto .kaleji-

ii
įgiaMĘILŽS KĖSINOSI

f

■ . u

Lt

kų kirtimą vieną 
kaipo ištikimai-1 
Atiiešž.pmigų? nmną 
nusipirkti. - ‘ *

jį-Sūnus, pAėta^'f^titą, 
ritįšiptite 
suvalgė, pairiiršdMtiaS'i 
šėftnbsįnai
;^evą tai 

de ir1 jisai* 
susibarė, 
tėvas Izmailovas išgėrė aeto 
ir nusižudė. . - . M.

* : ‘ • * -*
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POTVYNIO PAVOJUS
■ Netikėtai ištikęs žiemos 

potvynis buvo užliejęs Klai- 
pėdos l*aštę plačiauisas apy- 
linkės. . Kai kurių kaimų 
gyventojų ■ trioBas vanduo 
buvo- pasėmęs lig stogų. Bet 
pavasarį laukiama dar dides
nio potvynio, nes .Nemuno 
vagaj>lačiai užkimšta kal
nais ledų, kurią neduos lais
vai nueiti pavasario < vande
nims ir dek to daugelį vietų 
turės ištikti dar didesnis pot
vynis. Dideli nuostoliai ne
išvengiami.' i. -L •
k • f » » • i_________ .

“T---- T-~‘—»

kąuskienę, vestuvių dienoje, 
tykaująnčią prie Volunkevr- 
čiaus namo. Vietinis ^malū
nininkas aiet. matė ją bėgan7 
čįą iš miestelio, užsidegus na; 
mųi. Buvo rastos net jos pę 7 
dos. Kauno Apygardos teis; 
pas ;nų£eisį Žukauskienę ;£ 
m. ir 3 mėn. sunkių ji} darbų

tvirtinti, betikadangi iš riie?-' 
kur griežto priešingumo tanr 
nusistatymui nenumatoma, 
tai plentų * ir ‘ vandene keliui 
valdyba jau? pradėjo tam tik
rus tyrinėjimus, kurie dabar 
ledui esant dabai patogu da
ryti. r ( - d f < ■<,:■■!

Nieko
Priėj 

dąniu -‘ 
jimnš-1 
bauginimus, pąšip 
šbnahymtri; šmdife

■ - • • - . - j ‘3 - > • . •

Dalis kataliku, neapsižiū-< _n ; i ’5TJ. vųj L; ; ; 
ęeję, pasidavė jų įtakai.

'Sukeltoji tautinė ambiciją 
neatskyrė grybai tfkybinii| 
klausimų nuo grynai politi
nių. ...V ’

Didžiausįs1 kairiųjų ir-ka
talikystės priešų buvo laimė
jimas, kuomet dėl- nevyku • 
sios valdžios notos Vatikanas

: LENKAi^GĖDISI SAVO
> • AIPKYKLV
Lenkų švietimo7 ministeri

ja jątsiunįė kurątori j ai paf ė- 
dviną, . kurs padarė ląbąi 
keikto įspūdžio, net Lenkų yi- 
sųoinęnėj... .Tas .parėdymas, 
užeina kui-ątįorijai teikti 
spaudai statistikas žinių a- 
pią pooljyklas, mokytojus ir 
mokinįu^ : Lig, ^ipl spaudą 
yarga>s’’negąlais šį tą išgau- 
d^o>ir . paskelbdavo. Iš įęn

ir Šteinhs. Bet J—-te vist} 
f ■ v * y*-

Iraką.draugavo tikųąi IL, su.
šoko, o. vėliau prie visų 

pąreiškčj kad K.,, esąs jdš 
lįsąiiiikis. Jau matydamas 
iįįjLtęr draugaujant,tik su K., 
|sfeinas nerimo, bet kada jis 
y wirdo jūs pareiškimą, užvv 
r» keršto: kritu j as. Įbėgęs į 
gretimąjį kambarį, nutvėrė 

. jfeędžiokles šautuvą ir šovė į 
^R-tę; norėdamas ją nužudy- 
į Wbet pataįkėų greta stoyė- 
į-^riį jo koftkurentą, . suvary- 
' dąmas jąm į kairiąją ranką 
it ^šlaunį apie '30 Šniotiį kdo 

į tejūgvai sužalojo kūiią.' \ "
> «ių metų sausio menesįp^2 

Kariuomenės Teismas 
Kaune nagrinėjo Šteino by- 

Dėl bylos aplinkybių — 
nmlėS' smalkiai sųtirėmČ 

yąistybės gynėjas pulk, jęįt; 
p?yla ir-kaltinamojo apgyjė- 
| prisdekusis adv. Požėla.- 
pPęismas pripažino Šteinąbiv- 

labai susijaudinusį ir nu- 
įįjfifedė tik 4-aiš;mehesiais *par-^ 
Ifiasto'kalėjimo;

: •/ j,:- •

s >■’ '' '-'-•‘''.•r ■
|jMd&BININKO SAVIŽUDYS-

DĖLIAi VIENOLITO 
m. sausio 15 d. Šančiuo- 

feS^vyko šekahtiš ^ingingas 
g^mti|tinas. 
||į.Juozapąvičiaus pfosp. ti 
EjFt. skurdžiai gyveno p. jz- 
Elfeailova šerimi, kurios šeiniir 
KĖmkaS neturėdamas darbo, 
rifetkodavo kur nors malkų 
Mtftrsti, kad'gabalą duonos nu-

j
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. A v, VILNIUS TUŠTĖJA •

Vilniuj jaučiama nepa7 
prasta pinigų stoka. Nuosa
vybės kaina tiek krito, jog 
Vilniaus miesto - centre ui 
1000 dolerių galima.pirkti 3 
aukštų mūrinį namą. Pro^ 
vincijoj už 500 dol. galimą 
pirkti p.0 ha žemės su triobe- 
siąis - Mieste pastebėta, kad 
tie Varšuvos ar Galicijos len
kai, kurie 1922 ir 23 m. atvy
kę čia apsigyveno/ dabar me- 
'ta viską i r kraustosi atgal i 
tęnldją. Ęztąt miestas tuš
tėjair vis daugiau atsiranda 
tuščių hutų ir kambarių.
j • į. £. • L , r J. •
u. ...... » \ ./f- ..jl: .

y 
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MOTERS KERŠTAS M'

Žukauskienės vyras dingo 
,ka •e be žinios. Ji gi. greitai 
nusiramino ir susigyveno SU 
Merkinės miestelio gyvento 
ju Vblunkevičium. Šri ra
mus sugyvenimas tęsėsi 
metus. Žukauskienė čmė 'į- 

' kalbinėti Volunkėvičių vesti 
- I“ ' • •, » % <

įą. Bet jisai atsisakė^, nės 
įevai jam nęleįdą ifyvertė 
yesti kitą*: -.i/.;i U <
• Pora turėjo persiskirti. A

Dienoje vestuvii^saVO my> 
• Įimojo, Žukauskiene nųvyįd 
Merkinėn ir padegė painūs 
VoJ unke viciaus. Areštuota 
Žukauskienė neprisipažino 
savo kaltės. Ji sakėsi, kad 
vestuvių dienoj iš didelio 
sielvarto nebuvo pasitrauku* 
si nuo savo namų. Bet rado-

j_ Slabados .tiltas bus ; stato- paprašė atšaukti savo atstok
kalęjimaii, atimdamas tei- mas greta esamoojo, kad1 -
seą. .. . o.-.. I-, ... i Įjuomi galima būtų palaikyti

Žukauskienę šiuo sprendi; susisiekimas, kol bus pasta
ram buyo nepatenkinta ir a; tytas naujas. < 
pęliayo į Vyr. i Tribunolą. ~ 
Vyr. Tribmioie byla buvo nąj 
o_rT_w____ T i _„^1 r, '.bu-
Vyr. Tribunolas Apygardos 
Teismo sprendimą patvirti 
no, bet, imdamas galvon jai 
pądaryįą nupskaudą, suma-- 
zipo bapsipe iki 6 men. . . /

;

LIETUVA PĄUNA 15 MIL.

Vienąs. stambus Ąmerikos 
J ungtinių V aisty bių koncer-' 
nas visai prjjmtinomįysaly- 

mihjonty ‘kmleriųJakobu 
Spėjamą, kad vasno mem 
pirmomis dienomis šitos 
stambios paskolos klausimas 
galutinai paaiškėsiąs.

DERYBOS SU FOUNDATION 
c KOMPANIJA NUTRAUK- 

tos
Atmetus Finansų Ministc; 

riui Foundation atstovų pa
siūlymą suieškoti Lietuvai 
užsieniuose paskolą it už tai 
gauti monopol į darbų, sūriš - 
tų su • realizavimu visų (ne 
tik per Foundation kompa
niją) Lietuvos* gautų pasko
lų, derybas' su Foundation 
kompanija reikia laikyti.ga
lutinai nutrukusiomis.

• »w

NEDEGAMOS medžiagos 
: TROBESIAI NAUJA-r
, KUKIAMS

KAUNAS, 1-27 (Eltą). 
Prie, žemės, reformos valdy
bos pradėjo dirbti tarpžiny
binė komisija, kurios užda
vinys paruošti planą nauja
kuriams iš nedegamos .me
džiagos trobesius statyti su 
valstybės pagalba.

NAUJOJ TILTŲ STATYBA

Plentų ir vandens kelių 
valdyba susirūpinusi Pahė-: 
mimėš, Aleksoto ir Šlama 
dos tiltais, kurie jau paseno j 
įr kuriuos reikia greit geisti 
naujais, nes ilgiau kaip tre
jus metus nebeišlaikysi Val
dyboj fūo reikalu Jau buvo 
pasįtarimas ir numatyta, net 
vieta naujam Aleksoto tiltui, 
būtent ties Kanto gatve, toj 
Vietoj tiltas nors brangiau 
kainuotų,' bet susisiekimo at
žvilgiu būtų patogiau. Tas 
nusistatymas dar bus sude
rintas su miesto valdybos

J:• T i*

Panemunės tiltui-reikalin- , 
ga pakeisti medinės paramos 
mūrinėmis. ■ Tas dalbas la
bai skubus, nes .esamosios 
medžio yp’ąramos papuvusios 
ir; ilgai negalės išlaikyti; h > i 

•. jNaujai įstatomieji; tiltai 
bus geležiniai, arba gelžbeto- 
nihiair < Projektams paruošti 
šią ? vasarą?, numatoma pa- 
skelbtit konkursas.. i >, 

» JA anksto pasirūpinus- me
džiaga.ir pasiruošus statyba, 
jei . būs-- leisti reikalingi kre- 

^taiymas .prasi?
.si7;.’J-r J į;.- 

y ./J,/-.. r
. . ,' »

PLAUKIANTIEJI LEDAI 
x Lietuvos pakran- 

TĖJĘ **
‘KAUNAS: Pastaruoju-,

laiku Baltijos jūroj plaukio- 
j antie j i ledai pasiekė ir Lie
tuvos pakrantę, nors ta pa
krantė dabar yra be audrų, 
rami; Sausio mėn. 21 d. Šven
tosios uoste nakčia gauta ži
nia, kad vienas žvejų laivas 
su 3 žvejais, palikusiais tink-; 
lūs jūroj,, įstrigo tarp ledų 
Palangos Šventosios uosto 
tarpe, 28 mtr. jūros gilumoj
— apie 2 klm. nūo krašto ir 
Šaukiasi pagelbos.
- Šventosios uostui skubiai
-su’ * Klaipėdos uostu Sužino
jus, pastarsis tuojau nakčia 
išsiuntė locų laivą su prožek
toriais gelbėti žūstančių žve- 
.14- .

Sausio 22 d. iš ryto gauta 
žinia, kad žvejį} laivas ir 3 
žvejai: Nikelis LiŠman ir Ni-; 
kelis’Štai Latvi jos pil. ii- 
Niklau brankai — Lietuvos 
pil. — išgelbėti tą pat naktį 
ir 3 vai. ’fiugabenti Klaipė- 
don.

t' *• . .7 • ' »

VILNIUS YRA LIETUVOJ
LONDONAS, 1-27 (Elta) 

Londono finansinis laikraš
tis “FinaUcial •Timesn įdėjo 
Reuterlo pranešimą iš Var
šuvos, kitr pažymima, kad 
Vilnius yrii Lietuvoj. Pra
nešimas skelbia,- 'kad Vil
niaus savivaldybe, Lietuvoj, 
kuri prieš karą užtraukė An- 
ffKf°j paskolą, dabar deda 
pastaugi] tos paskolos reika
lus su reguliuoti ir dr'auge 
gauti didesnių kreditų.

Tuo ti^jdu iš Vilniaus Į
.. .„ ... . . projektu ir duodamas atatin- Londoną Myksianti spėriai ii iė
mvaldžios organams1misija

vą prie Vatikano;1 1 * '
Iki tam • laikui laisvama

niai ir kiti1 kataliku priešai, 
ieškoję patogios progos suar
dyti Lietuvos ir Vatikano 
santykius, atsikreipė prieš th 
iačią; Lietuvos valdžią, gd- 
riausiaiskatalikais prisimeš- 
dami. Šio manevro tikštas 
buvo kuolabiau pažeminti 
katalikiška valdžia žmonių • *” * 
akyse. ! ‘ ' '*1 •

_‘ Negalima neigti, kad taš 
jiems bent dalinai nebūtų pa
vykę. Apsiniaūke Lietuvos 
politinis dangus. Tikmfgar- i 
blngą išeitį i stos kimios pa
dėties tikrai sunku buvo rūs- 
tį: * v ;ma nei ieį i’.Ą-tn

Tnofettpu iš Lietuvos ka
talikai lenkai šaukė prieš L; 
valdžios neva daromas jiems 
skriaudas . Be abejo, tuo ir
gi uoliai stengėsi Lenkijos 
Ambasadorius prie Vatikano 
pasinaudoti LietuvOs nenau
dai. Viso to nepaisant, Va? 
tikauas pats pirmas ištiesė 
Lietuvai ranką^ sulaužė prie
šų sudarytas pinkles, pasiun
tė visoj Lietuvoje gerai žino
mą Vyrą, Vilniaus kankinį J. 
E. ark.\Jurgį Matulevičių i 
Lietuvą kaipo Apaštalinį Vi
zitatorių su įgaliojimais į-, 
kurti Lietuvos Bažnyčios 
provinciją su arkivyskupu 
priešakyje. ' ' ’ •

Lt-* * 1 J .

Tikrai negirdėtas ištorijp- 
je įvykis. ’ , y.

Prašvito šviesesnių lietų- 
vių-katalikų akys. ' ,

Padėkoti šv. Tėvui už. taip, 
didelį Lietuvai palankumą, 
siunčiama prieš Kalėdas nuo 
Lietuvos vyskupų ir Kat. 
Veik. Centro delegacija Po 
mon. Ją sudarė: Vysk.' J. 

: Skvireckas, prof. Pop. prei. 
A. Grigaitis; prof. kuų. K. 
Saulis, prof. K. Pakštas ii 
studentas Juozas Grigaitis.

Bet ir čia lietuviams pada
ryta kitas išskirtinas malo
numas ir pažymėjimas.

23 grubdzio 10:30‘vai. ry- 
to buyd paskirta Lietuvos'de - 
legacijai audiencija pas ŠV. 
Tėvą prieš diplomatinio kor
puso ir kąrdinplų priėmimą 

. Kalėdų šventėms, nepaisant 
to, kad tą dieną pašalieČihnis 
nebuvo visiškai teikti au- 
diencijų.

Ąšibafgus audiencijai pas 
Šv^Tėvą, kuri tęsėsi dauginti 
pusvalandžio, Lietuvos dele
gacija buvo išlydėta iŠ ' šv. 
Tėvo rūmų pro eiles čia jau

aktinis P!
delegaciją;; fri . U t . > • ” *4 : 

i ..Kitą -dieną, 24-KII,?bųvp 
Įjųhtiiejai^ Metų, uždarymo- 
iškilmėj 'j t u>< 1 •] :

j. Vėtikanąs 'ik Čia lmtuvių 
delegaęijaį .padarė malonią, 
išimtį^ būtęnt,, L vysk. Jj 
Skvireąką ir.kąn.- -šaulį < pa
kvietė eiti procesijoje vysku
pų tarpę, p-pręl. Grigaiti su
daryti procęsįjąi- ąsistejioiją 
šalia Šv. Tęvo, kaipo Jo pra
lotas ; - proL Pakštui- ir stud. 
Grigaicįui mgr. Pįzžardo Ja
ve diplomatinius bilietus už
imti .vietąs netolį ŠV- T^YQ> 
Sosto kartų su;dįplp.mątiniu 
korpusu. T < - J * j;

Tokių skirtinų pažymeji" 
mų kitų tautų delegacijos nę-, 
šiĮsilaukėi B raugi, 'matyt , Šri 
Tėvo;širdžiąį Beturiu tauta: 
: Lietuvos katalikų'prięšaū 
nepagatėję'suBjšįitiiLmiUr 
va. su .^atįk^Kto.dąbač imąsį 
naujos taktikos, — kjpki gą- 
Įint tigimiyfiorjrnųtęstį juri
dinį ir .fąktįnį-.su«i tąikininąą. 
Jie pradeda<kelti gvąiras ng- 
sąmonę^, drumsti yi§uomęnė.- 
je,, bet {ir čia nęjaugdaįmč; 
darni,, pradėjo pulti patį.šv. 
Tęvo VįzįtiUo}it} ąLk.jĄiątu-, 
leyięių,/ priųiesdajųi. jąm, 
kam jįą iš Viliiįaus išėjęs, ko j 
dėl nejaukęs, { kol .lpn^įsų 
skunda^ bątų jį.įęme^. . . f

. Į tą Bažnyčip^. Įiedi^ugų 
prįękąį4tą,ki{in. J. Įjoęųs (taįp 
atsako. kelyje:?
“Kaip tik,to jįjtiesUorėj o. ir 
l.ęnkair įąd Ju^fe

Įais, nes. tą^a.. .galimą būtų 
buvę skelbti, kad. jįs susikom
promitavęs,. ' Vyskupas Jur
gis, kaip vist, gerai žinome, 
neturėjo Vilniuj^ jokįų'ma
lonumų, jokių garbių:. -teko 
j am gy venti nekartą.kaip.ko- 
kokįam pragare,; nekurtą

keltai u^tairt kad mat$ jog
ii

daug kliūčių dr ^sunkenybių; 
Apaštalų S^uijiot ir pašai; 
Lietuva^ jti pe žalos padarl 
;ryti,! ijbriųpkiosjnaųdnsmeai-) 
Jnešti; ūrlįldaro^ tį&be ąbjd 
jo, nedabū be sutarties su tata 
tifcrąia autoritetingais
l • • • A *-• __ A « A.'- . •« I..*"-

himis U išėjo kaip į
Įmetu, kada buvo galimai g&r->

nauda pasidalė ne, lenkams, 
o Ligtuvau??’. j •. t - o/
-; Nųiįtidžiąį galių# 
džiaųgįi,: kąd ViUuaųs |ap- 
kjnio,. J. E. ąrlt MątiiĮęRįr 
čiaūs,; nuolatųs į jąm Įenįų ' r 
ruošiamieji Vilniuje nemato- 

nbaige. <; . 
io-mb-

pumai laimingai.
.Turėdamasxįk._, 

kėjimo pas Šv. jr.kįrš-
tai mylėdamąą^^go brangi# 
tėvynę i Liiežtuvą, Ark. ■
Matųlėyįčįų^ .nrinojnę, 
kės katalikystei U resę 
kai daug ;pąsi s
tvarkant LįetĮĮydštBąinĮi^'gS

. Bažnyčios nedraugai • 
siu->bandys raustis, nes ikųta-, 
likvstės . Lietuvoj stip£|jįr: ’ 
mas, -i- tai laisvanąanybės jF • 
socializmo žlugimas. c ;

• Jų pastangos pakenkti ka
talikams visiems suprantą-" 
mois. r Reikia tik, kad tą 
norėti} suprasti-, ip •Lį^tjiy^ 

,-7Draugas” n.:d

t f r< i /

a

I • i ' 4**<’*

f

1

J

1

t 
t

j««u vardu

kto!<d 

T» ka« M t»

'• tayMildbtai

■^“STRAIPSNIS 160
* YėdniiTnaa h 'į .

Vaitai pripratę prie kambariif tait -r 
nikflatos eina švelni srovė.švi^žĮ? <?i»
įnažiaū 4&irg$ gerklės ir nosijj ŲgotnU 
negu tie, kurie laikomi troškluose kam- 
btlriuose prie bejudančio oro; Atviras , 
peGus.ym puiki I>rogu išrėdinJm^L •-

Vienok, joki vėdinimo sistejnįh-n^iž-^ 
tepka1 vaikui. IleikallTign ir “vaiku^ iš1 
vėdinti/*, netik kambarį. Net 'autfrin- 
game, at žiemos, ore, jei galimą, reikia 
uždarytame peduje' duoti vaikui švie
žio pro. Jei nėra TČitbkio išėjlnto.-fe 
da atidaryk Jangus ;pysvalan4Žia|; 
Utį ąi>rėdyk vaikę-lyg. vėsti ant pro, <> 
Jei taip* daroma, Jai {šildyk ‘ kanfe«Tl 

pirm - negti nfiimsf "nuo : kfeikio 
drapanas.. Valkai gaunanti šviežlj) gro - 
ir.mankštymu sveikesni ir laikysi#-

—
Sotus malsiąs yra tiek pat būtinas 

kaip šviežias oras ar mankštymaL 
Efligle Brnrid Piehas suteiks vtskė tek 
kalingą augimui. Jis tyčiomi& ^{Įtai
kinti nas vaikams <lelto, kad lengvai 
irškomąsjr, nesu vargina opiu vjtduriu- 
aj. Eaglė'fenind pašekiningni 

tojatrtai; kavoje su nėdapenėjiaiii^ippr

. Pnugel] sykių svei^ceix, n0nuaii^ ku,-. 
(likis nereikalauja gydytojo1 aty&ė, t& 
1- "

JML^dn^mėiJa^aa 
SBSzfciM 

I
[pHe^uras.ą pyĮ^o 

to, ąrba lš krūtų arba 18 Bordąfš Ea® 
t rtdrio.' tart ihuigti’j *vefto|.
H vitikutlc Minimai ir millongi Mir 
kjy išaugo j vikriu ^rųintaHyfmh 
tęs sudėjus motini prletiury w *ofe ? 
Ura tioptenM Magfč rione.. hlant Mėtok 
Tė motina Žinotų kaip vartoti g£qteQ'ji a. 
Kągle Plepų, Hbnfepo . Kompanija ąb- . 
xfenjkMtio I.letūvly kalboje pilnų pamok 
kNIuių Kaip WtMS» Botden* Eagfo 

iyrjy-q»y»<r;. ; .

J 7U«s
4/raipsHn<< (r MukUk ateičiai,

gu ^^Įrelkla, dm
4amn pasitarti stt _ ______ T___
tiri**** formalu kn4U9^«ta«bMnM 

to. urtm Iš krūty arba iš Borden'š Kun
A.n.
.ffEfc

1 \!wr" •
it

w-. * f '-^4-* -J*1 ■ . L*

*1
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(“Lietuva”)

’ > * įteilakcrja

cijop kbnferneųaLTė-

u,-- •*
j ■

Europos menininkais. Berly

Gen. Hugh Scott šnekasi su indijonu. Tas indijonas lan
kėsi pas prez. CooHdge. Jis buvo indijonu vadas karuose su 
amerikiečiais, gi gen. Scott buvo vadas amerikiečių kovoje su 
indijonais. Dabar du buvusieji priešininkai draugiškai šnekasi 
apie praėjusius laikus.

4
.............

(70 metų sukaktuvės jo gimimo)

į-; * 1955 m. lapkričio mėn. 26u
diehą. sukako lygiai 70 metų, Ue — su Hegeliu,. Veimare 
kaip tolimoje turki} sostinė- 
jeKonstantinopoly, visų ap
leistas skurde pabaigė savo 
dienas garsiausias pasaulinis 
poetas Adomas Mickevičius. 
Nors ijis rašė lenkiškai j lai
komas ■ lenkų poetu, bet jo

< kibnė tautybės atžvilgiu yra 
""'pulsuojanti- lietuviška dva- 

: siaj gili tėvynės.— Lietuvos 
meilė duoda galimybę laikyti

; Adomą Alickevieių savu.
.p/’ A; Aliekevičius yar kilęs iš 

Naugarduko apylinkės su- 
lenkėjusiu bajorų šeimos. A- 
domas gimė 179 8m. gruodžio 

jv- mėnesio 24 d. Zaosio kaime, 
g prie Nemuno krantų. Tėvas i 

rrnmaouiillil 4-aiotyiii n/4_ 1

i/-

r.

sveikas’ kalbi apie
du travail et enčdrę du tfa- d^bo pąm y Įėjimą it danbia^Ž

gumo kėlimą, kad jau dabai: - 
žmones negali gauti 
ana yra tiek ir tiek 
bin.”‘ žinoma, nedarhąą 
mus yra ir valstybės pfcreiięa 
yra duoti kiekvienam darbų 
ieškančiam darbą. Bet 
darbas dažniausia yra ne 
to padarinys, o neturto pria-j j 

. žastis gi ūd L nedarbingume. 7 
|Tad ir d’el *nėdarbo kat 
mūsų pačių tinginiavimas 
apsileidmas, .nemokėjimą® 
dafbo suorganizuoti, »d 
jam reikalįngų sąlygų.

Ir nedarbą galėsime tiktai 
sakydavo jau senieji romė-, 
nai: ^vincit omnia labor im- 
probus” (viską nugali nenu?

»
- i4 

—ji

Mūsų laikais tautų. lenlfty-Į 
nes laimi ta tauta, kuri yra 
darbštesnė.

Nepakėtę mūsų tautos dar
bingumo,: mes nepakilsime 
nei kultūroj,, nei ekonomi
niai, nei politikoj. O darbin
gumą pakelsime tik išsimoki
nę .aukštai vertinti ir gerbti 
darbą. ’

Reikia kovoti su pažiūra, 
kad dąrbas esąs kaži koks 
prakeikimas, bauda, uždėta 
žmonijai. Kaip tik. yra at
virkščiai, darbas —- tai di
džiausia žmonijos palaima. 
Labai teisingai pasakė vie
nas didžiausių prancūzų ra
šytoju : “ Travaillo’ns saiiš
raisoner c’est le seul moyen 
de rendre la vie supportable- 
(dirbkime nerezonuodami — 
tai vienintelis būdas padary
ti gyvenimą pakenčiamu). M

Darbas — tai geriausias 
žmonių auklėtojas. Teisin
gai pasakė anglū garsiausias 
pedagogas ■ ir rašytojas 
Smiles “Work is one of the• * • . pa vargusiu rytmetyje, tai oik pas
best enaucators of praetlCJU ^tiekorhjjr nusipirk tŲ• naujŲ^gyt^r t; 

charąeter” (darbas yra ge-| 
riausias praktiško žmogaus 
būdo auklėtojas).

Darbo Federacijos vadas 
d-ras Ambrozaitis, atidary
damas konferenci j ą tarp kito 
pasakė, kad mūsų visuome
nė esanti panaši į tą Evange
lijos paralitiką su nudžiūvu
sia ranka, kuris prašė Kris
taus jį išgydyti ir grąžinti 
jam darbingumą. Tame 
daug yrą tiesos. Alums Tei-

.Lieknoje pn» 
_daft)o vertė, j 
sius-ir poni?“—:J->

saus. atidarytą ■‘Darijo 
enitTf- 

m girdėti, kad yra^tVažią- 
vę daugiau per du šimtttfcatį- 
tovų, iieskaitani gatftngų 

’.-i&iii 

tukliai,* be diėlių iškiljiių,

su N. Goethe, Prahoje 
įlanka ir kitais. Atvyko Ro-z 
mon, kur tūlą laiką ir buvo 
apsigyvenęs. .1830 m. prasi-' 
dėjus Rusuose lenkt; sukili
mui, A. Mickevičius išvyko 
Paryžiun, rugsėjo mėnesi, 
tų pačių metų pasiekė Poz- 
nanių, bet sukilimą rado jatr 
likviduotą. Iš čia sunkaus 
įspūdžio slegiamas nukeliavo 
Drezdenan. Čia išbuvo nuo 
1831 meti} iki 1839 metų ra
šydamas vieną, po kitam savo 
veikalus, retai kada gyven
damas šviesesnę valandą, vi
są tą laikotarpį skurdą skur
sdamas. Drezdene paraše, 
be likusių “Vėlinių” (Dzia- 
dv) dalių, didžiausią savo 
kūrinį “PonATadą” (Pan 
Tadeusz) —Jepinę iš 1811 ir 
1812 metų Lietuvos bajorų 
gyvenimo poemą. Po to vei
kalo jo kūrybinė galia ėmė 
silpnėti.

Nuo 1839 iki 1840 metų 
buvo Lozanos .Ąkademijos Iv 
teratūros katedros profeso
rium. Nuo 1840 m. profeso
riavo Aukščiausioje’ Prancū
zų mokslo įstaigoje—College 
de France (Francūzu Kole
gijoje) užimdamas slavų li
teratūros katedrą. Bet ten 
susipažino su tulu savotiškos 
religijos skelbėju mistiku — 
A. Tovianskiu,- kuris skelbė 
savo išgalvotą mesionizmo i- 
dėją. A. Mickevičius užsi
krėtė jo skelbiamomis idėjo
mis ir pats ėmė skleisti jas

tveči^ r |

Konfėivik-ija atidaryta 
stikliai/ be diėlių iškilįiiį, 
bet irmtai ir tvarkingai. Grą 
ži, turininga partijos vado 
d-ro Ambrožaičio kalba buvo 
daug žadančiu įvadu į konfe
rencijos darbus.

Suoluose sėdi paprastai ap
sitaisę, storų,kietų rankų vy
rai, bot veidai jų inteligen
tingi. Alatyt, kad. jie su
pranta savo uždavinio svar
bumą ir žino, ko nori. Tie 
vyrai galėti} daug naudingo, 
pamokinančio pasakyti ir 
mūsų sostines inteligentijai.. 

Pas mus dar iki šiol dar
bas nėra tinkamai įvertina
mas ir gerbiamš. Pas mus 
vis dar stengiamasi dalyti pi
liečius į dvi kategorijas: in
teligentus ir darbininkus.-.-T
Pas mus vis dar vengialna 
kietų, krumpiuotų rankų. Y - 
pač mūsf} ponios gatavos kita 
palikti ir nedavalgiusi, kad 
tik turėtų baltas, minkštas, 
mažas, gražias dykaduonės 
— veltėdės, rankutes. Alatyt, 
tokiomis rankutėmis leng
viau yra pagauti vyrą, nes 
anot didžiausio moterį} žino
vo Šopenhauerio “pas mote- 

1 ’ r < __i *'____ i_____________________

rili pagauti” \es Iiegt in der 
Welber Natur Alles nur als * -•»' *9 * v **

V-Mittel den Alann zu gewin- 
nen). t

Pas mus darbas, tariant 
žmonių žodžiais “ne mado
je.” Darbui atlikti yra “dar
bininkai” ir “tarnai.” Užtat 
romanų bei filmų didvyriai 
bemaž visuomet yra turtingi, 
turi daug “tarnų” ir nieko 
nedirba.

Tai vergijos, baudžiavos 
patamsių palikimas. Tai di
džiausias žmonijos pakilimo 
bei žengimo-pirmyn trukdy
tojas. Tai kruvinų revoliu- 
ciju.didžiausia priežastis, nes 
ji dalija žmones į “darhinin- 
kuš” ir “inteligentus” arba 
“ponus.”

Kokia nesąmonės dalinti 
žmones į “darbininkus” ir 
“inteligentus” (seniau po
nus!) Jeigu “inteligentas” 
nėra darbininkas, tai kas gi 
jis yra? Tinginys?

Visi privalome būt darbi
ninkais, jeigu nenorime būti 
tinginiais. O darbą kiekvie
nas alieka tokį kokiam jis 
geriausiai tinka : vienas dir
ba rankomis bei raumenimis, 
kitas plunksna bei ^galva. 
Vienas dirba su šluota, kitas 
valdo plūgą, -trečias — gar
vežį, ketvirtas — ministeri
ją. Visų darbas yra lygiai 
gerbtinas. Kol mes nemokė
sime tinkamai vertinti ir 
gerbti kiekvieną darbą, tol 
negalėsime pakilti nei kultū
roj, nei ekonominiai, nei po
litikoj. Nes, anot prancūzų 
didvyrio Gambettos “di
džiausioji mūsų laikų formu- 
la yra Ši: darbo, visuomet 
darbo ir dar kartą — darbo 
(c’est la grande formule mo
derne: Du travail, toujours

y; buvo žemesnių ji} teismų ad
vokatas, visoj apylinkėj la
bai gabus žmogus. - 

Pradžios ir viduriniuosius 
mokslus ėjo Naugarduke vie- 
nivolių-dominikonų mokyklo
je, vėliau Vilniaus Universi- 
te lankė fizikos-matematikos 
ir kartu filologijos skyrius. 
Žinojo lenkt}, rusti, lotynų,

- *anglų, prancūzų, vokiečių ir
graikų kalbas. Dar studen
taudamas, ‘ Mickevičius pa
nti Įėjo Mariją Vereščenkaitę, 

/ turtuolio aristokrato dukte- 
wrį,- bet mergelė, tėvo verčia
ma, ištegėjo už kito, paliau
si jaunojo poeto širdyje gi
liausią skausmo žaizdą. Nuo

- to laiko Mickevičius visur ir 
visada buvo aristokratų tur
tuolių* priešas ir vargdienių

-Ijąudžiauninkų užtarėjas, 
i? Vilniaus Universite- 

šgirtsr
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je lotynų ir graikų 
kalbų mokytoju. Kaune iš- 
bhyonuo 1819 iki 1823 m. ru- 
deįis t. y. ketverius su vir
šum metus, mokytojaudamas 
ir rašydamas savo veikalus. 
Dar Vilniuje studentauda
mas priklausė prie įvairių 
slaptųjų studentų draugijų, 
jose aktingai veikė. . 1823 m. 
rusų vyriausybė tas organi
zacijas susekus, A. Mickevi
čius drauge su 108 tų organi
zacijų nariais, buvo suimtas 
ir patalpintas Vilniaus kalė
jime, kur jį išlaikė arti me
tų, o 1824 metų rudenį ištrė
mė Rusijos gilumon. — 

Tarp 1824 ir 1829 meti} A. 
Mickevičius gyveno Rusijos 
gilumoje, kaipo tremtinis, į- 
vairiose vietose ir miestuose: 
Odesoje, Kryme, Maskvoj ir 
Petrapilyje. Rusų sostinėje 
— Petrapilyje, kame kon- 
densavosi tuometinės žymio
sios rust} kultūrinės ir meno 
pajėgos, jis susipažino ir už
mezgė artimus draugiškus 
santykius su didžiaisiais ru
sų poetais — A. Puškinu, A. 
Žukovskiu, Rilejevu, BestU- 
ževu ir kitais. Rusuose gy-

Francūzrjos imperatorium, pačiu laiku, kaipo koks de- 
reakcija dar labiau įsigalėjo 
ir A. Mickevičių, pradėjo įta
rinėti kaipo politiškai neišti
kimą asmenį ir 1852 m. pava
sarį galutinai jį paliuosavo iš 
College de Franceifftk atim
damas jo nuopelnus, naujas 
imperatorius suteikė nors 
nežymią — Paryžiaus Ase- 
nalo bibliotekos vedėjo vietą. 
Nauja tarnyba buvo menka, 
bet kelius metus A. M. vis tik 
laikėsi. Europos Rytuose 
buvo nujaučiamas naujo ka
ro gaisras. Ir tas karas tu
rėjo būti su Rusija. 1854 m. 
karas tikrai su Rusais dėl 
Krymo kilo, į kurį buvo į- 
maišyta ir Prancūzija. A. 
Al., matydamas, kad jau atė
jo Lenkijos prisikėlimo va
landą, suliepsnojo nauju 
troškimu iajtarnauti. Įkal- 
bėjo Francūzu vyriausybei 
mokslo reikalais kamandi- 
ruotę į Rytus, jai sutikus, vos 
palaidojęs savo žmoną, 1855 
metų rudenį per Bosniją, 
Hercogoviną ir Serbiją atvy
ko į Konstantinopolį, vėliau 
į Burgazą, kame jau forma
vosi lenkų legijonai. Bet 
nauja giedria viltimi neilgai 
teko besidžiaugti: blogas, 
drėgnas čionykštis oras nei
giami atisliepė į A. AI. senat
vės prislėgtą ir kelionių iš
vargintą sveikatą — jis lap
kričio 26 dieną, iš ryto susir
go maliarija (drugiu) ir tą 
pačią dieną apie 9 vai. vaka
re jo neramioji siela apleido 
šį vargelių pasaulį. Jo kūną 
1856 m. sausio mėnesį atve
žė į l&arselį, iš ten į Paryžių, 
kur buvo palaidotas emi
grantų Monmorency kapinė
se. 1890 m. liepos mėnesį kū
ną pargabeno į Krokuvą ir 
iškilmingai čia palaidojo.

Alės žinome, kad į to ar ki
to kūrėja veikalus turi dide
lės įtakos ne tik asmeninis 
gyvenimas, bet ir gyvenamos 
epochos arba laikotarpio vy
raujanti dvasia. A. Mickevi
čius nėra vienas žymesniųjų 
žmonių, kuris turi tokią aud
ringą biografiją^Priešingai, 
jis buvo įtakoje pirmiau bu
vusių didžiųjų individualis
tų. Jaunose dienose A. M. 
buvo liudininku, didžiojo 
kariautojo karo genijaus im 
peratoriaus Napoleono Bo- 
napartės žygio Rusijon, 1812 
ir 1813 m. Jis savo akimis 
mate tą milioninę armiją, 
kuomet ji savo puikumu žy
giavo Rusijon, ir po tiek lai
mėjimų ir garbės netrukus

ilstama§ darbas).
.; i

DĖL BLOGO MIEGO, NĖR-
VIŠKUMO NUVARGUSIO ‘1 

IŠ PERSIDIRBIMO ' 
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Pagalios štai yra nauja gyduolėj 
kuri duoda tūkstančiams nuogtai 
bų palengvinimą ir 
ma į kelias dienas.
Jei .Tukų miegus nėra IStlsus ir gai

vinantis ir Jus jaučiatės nęrvuota 
pavargusiu rytmetyje, tat eik pas 
antiv nvolnlrb 4-iv nanln ‘

monas, siautė Lordas Baior- 
nas — didžiausias to laiko
tarpio anglų poetas ir už pa
vergtųjų tautų laisvę kovo
tojas. Jis taip pat-buvo iš
tremtas iš Anglijos, kaip pi
ligrimas bastėsi po įvairus 
pasaulio kraštus ir jaunas 
1824 m. balandžio mėnesį ko
voje su turkais garbingai žu
vo ties Afosolingais už Grai
kijos laisvę 'I'1

A. Aliekevičiaiis raštuose 
1 ietuviškoji dvasia, jaučiama. 
Pirmoji istorinė •• poema 
“Gražina” iškelia aikštėn se
novės lietuvių garbingus žy
gius ir savo tautai pasiauko- 
j imą. Rašydamas “Krymo 
sonetus, ’ besigėrėdamas nuo
stabiai gražia Kryitfb šalies 
gamta, po žiedus bevatkšcio- yl'a tik įrankis vy-
damą^*^atsiminęsdiiafy feytf-HJseA. 
nę Lietuvą, sopančia Širdimi 
dainuoja: J
-Lietuva! Tavo -girios ;maloniau ?nan 

gtala.
Neg Bairtanj lakštutės, Satglro 

mergytės, i '
Linksmiau .avo linlynuos būdavo lan

kytis,
Neg nimlžiot ananaso; ir mormedžių 

žiedt]."®) , ..

Kilnios tėvynės meilės pa
rodė A. AI. kurdamas savo is
torinę poemą “Konradą Va
lenrodą.” Toje poemoje ne 
tik iškelta garbinga Lietuvos 
praeitis, bet ir poemos vei
kiantieji asmenys: — Konra
das Valenrodas, Aldona ir 
Alpis — parodyti tokiais kil
niais karžygiais, kurie moka 
ne tik *savo gyvenimą, bet 
brangiausi turtą gyvastį Tė
vynei paaukot i, j ei to rei ka- 
lauja tautos Jabas.

Didžiuliam savo veikale, 
dvylikos dalių — knygą po
emoje “Ponas Tadas” visą 
savo Tėvynės meilę įkūnija 
vyriausiam asmenyje Tade. 
Tame veikale vaizduojama 
Lietuvos bajorijos 1811-1812 
metų būtis: kasdieniniai gy
venimo rūpesčiai, papročiai, 
tarpusavio santykiai ir t t. 
A. AL puik ai apdainuoja Lie
tuvos gam ą.. Tas kūrinys y- 
ra išverstai į visas didžiąsias 
kalbas.

Tik jo vardan mes galim 
reikalauti visų luomų broly
bės, kadrngi * jis Tėvynės 
meilės ugnį iš akmenų savo 
genijaus ž tibu iškėlė!..

Leiskim nors valandėlei A. 
Mickevičir.us genijaus saulei 
šviesti!..

Atidarykim mūsų sieli;? 
ląngus į rytus ir sveikinkim 
Aušrinę, visų genijų gimdy
toją!..
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illŲ, Nuga-Tone. Jis daugiau negu nn? 
fstebinA Jumis, kaip greitai jisai veikia. 
Jis suteikia gaivinanti miegą, stprlua. 
patvarus nervus, gert} apetitą,'puiki) 
žiebčiojlmt}, reguliari vidurių vėl kirti),' 
gausiai entuziazmo, gyvumo ir veikmės, 
ši nauja gyduolė. Nuga-Tone stebėtinai - 
veikia vjdurių užkietėjirto ilgose, lipų- \ 
timuose, vidurių skaudėjimuose, gaisus 
■.'Jkmidėjime, piktume ir t. t. Jei Jus - 
kenčiate nuo tų blogumų. Jus būtinai 
privalote išmėginti šių gyduolę, taip, • 
kaip daro tūkstančiai kitų Smonių katr 

i mėnuo. Jums nieko nekainuos jeigu ' 
.bims nepagelbėtų. Jis yrą malonus'im
ti ir .Tųs tuoj aus pradėsit geriau jaus
tis. Imk jj nors per keletą di 
Jus nesijausit geriau Ir neatrt 
riau. nunešk likusių pakluko 
Jūsų . aptiekurių įr jis sugrųž 
Jukų pintinis. Nuga-Tone i

F f

vendamas, parašė nemaža sa
vo kūrinių, tarp kurių isto
riškąją poemą “Konradą 
Valenrodą,” “Vėlinių” dalį, 
f4Krymo soinetus” ir kitus.

Draugų padedamas, 1829 
m. gegužės mėn. A. Mickevi
čius išgavo leidimą išvykti į 
užsienį. Jis išvyko ir jau iki. 
mirties nebegrįžo nei į Rusi
ją, nei į jo numylėtą tėvynę 
— Lietuvą. Išsyk keliavo į 
Italiją. Pakelyje buvo su
stojęs didesniuose vakarti 
Europos miestuose ir susipa
žino su žymiausiais tų laikų

jose. Tas jam, kaipo profe
soriui, nemažar-pakenkė, nes 
literalinėj dvasioj išauklėti 
francūzai netikėjo jokiai me
sianizmo idėjai, ir 1844 m. 
A. Mickevičiui davė suprasti, 
kad jis iš užimamos katedros 
pasitrauktų. 'Nors už .poros 
metų tarp jo ir Tovianskio 
santykiai nutrūko, *bet j o 
profesinei reputacijai tas 
nieko nepadėjo.

1848 m. visoj Europoj kilo 
revoliucinis judėjimas. Tam 
judėjime dalyvavo ir A. Afic- 
kevičius. Nuvykęs Romon, 
organizavo iš lenkų emigran
tų legijonus ir pats juos ve
dė į Milapą prieš austrus, ku
rie iki to laiko tebelaikė pa
vergę Italiją. A. Mickevi- 
čius šiuo savo žygiu turėjo 
tam tikrų sumetimų: — atei
tyje tikėjosi italų pagalbos 
prieš tuos pačius austrus ko
vose už Galicijos laisvę. Nors 
jis atliko tam tikrą žygį, bet 
geidžiamosios pagalbos vis 
tik negavo. •

Tais pačiais metais pasi
baigus Francūzu revoliucijai 
ir prezidentu tapus Liudvi
kui Napoleonui, kurio šali
ninku buvo A. Mickevičius, 
jis vėl persikėlė Paryžiun, 
kur kai kurį laiką lenkt} di
dikų materialiai remiamas, 
1849 m. pradėjo leisti fran- 
eūzų kalba liberališkos dva
sios lienraštį “Le Tribūne 
dės Penuples,” per kurį skie
pijo pavergtųjų tautų išsi- 
liuosavimo idėją. Tuo laiku 

1 įsigalėjo kitoki reakcija, 
daug liberališkos dvasios lai
kraščių buvo uždaryta, tarp 
kurių ir A. Mickevičiaus 
dienraštis. 1851 m. Liudvi- sumušta, galvatrūkčiais bė- 
kui Napoleonui pasiskelbus-ga atgal, visai žlugo. Tuo
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PIGIAUSIS IR PRIEINAMIAUSIS ŪKININKŲ

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 
mais.

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

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

“Ūkininkas” leidžia keturis nemokamus prie
dus: L “Žemės ūkis,” 2. “Kooperacija,”- 3. Naminis 
gydytojas” ir 4. “šeimininkė.” Iki vasario mėn. 20 
d. 1926 m. visi apsimokėję metiniai skaitytojai gau- ■ 
na priedo—-Ūkininkų Sąjungos 1926 m. kalendorių 

.“Ūkininko draugas.”
Be to “ūkininko” skaitytojams skiriama daug - 

brangių ir naudingų dovanų: grynais pinigais pavie
niam išlošimui po 300, 200 ir 'lOO litų, keturiems— ' 

50. litų ir dešimčiai—po 25 litus, 1 arklinis grėb- 
! . lys, l.akselinė mašina, 1 fuchtelis, ^gyvatukas žir

niams abei vikiams valy ti, 4 separatoriai, 4 sieniniai 
laikrodžiai, 4 svarstyklės, 4 arpos (vėtyklės), 4 
sviesto muštuvai,. 4 drapakai (spyruoklinės akėčios), 
5 pievų akėčios, lOkaupikų—ravėtojų, 20vienvagių 
plūgų, 20 barometrų, 20 daržovių sėklų rinkinių, 
20 vasarojaus originalių sėklų rinkinių, 20 pievų sėk
lų rinkinių, 200 “Ūkininko” metinių prehumeratų 
išlošėjų giminėms bei pažįstamiems ir 200 knygų rin- 

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

apsimokėjusių metinių skaitytojų tarpe, nežiūrint į 
; " tai, kiek skaitytojų susirastų. Dovanų paskirstyme 

loterijoj dalyvauja metiniai skaitytojai, kurie iki 
19Ž6 m. vasario mėn. 20 d. sumokės už laikraštį 15 
litų. «

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

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

Redakcijos-Administracijos adresas: KAUNAS, 
Gedimino gatvS 30 nr. Teirfonol436 nf.



Azijai bei

apie visuotiną krizį.ugsmo vsioje šalyje

JAUNUOMENĖS LAIKRAŠ-

mojn 
čiai i

Komo

i

tol “Vienyte”juo

nųiuojasi. Tobulėjimo žv 
imu pas ją nesimato. Laik

Gerbiamasis Redaktoriau: " 
Laikau savo pareiga pa

ną, spaudos reikalus etc. Seime bus 
tlyvaus ir tolimesni^ kataliku veikėjų, 

p pav. “Garso” redaktorius p. L. Simutis. .

Sveikindami šį Seimą, linkime gerų ir naudingų Tautai ir 

ĮnyČiai pasekmių.

miestus užėmusios, nenoro
mis turėjo susipažinti ir-tan- 

mo kiai susigiminiuoti su vietos 
lal gyventojaisi O jei dar pa- 
so. imsime dnmen r neiaisvius, 
>ri~ tuomet dar aiškinus matysi - 
■a' me visų pasaulio tautų susi- 
ins- pynimą. Juk šimtai tūkstan- 
)er čių kultūringų belaisvių į ru- 

sų nagus, pakliuvusių atisdū- 
W rė net tolimojoj Azijoj, Sibi- 

reTne&aiėjo nepaveikti į veik 
^a" laukinius vietos gyventojus. 
ar_ Vienu žodžiu, tai buvo nau- 
&u” joji tautų klajone.
m~ W^lsono obąlsiai irgi nepa- 
^as siliks be pasekmių. Tiesa, 
lai jie šiandiena yra šaukiančio- 

jo tyruose balsu, tačiau toji 
T1* skaisti juose teisybė nedaleis 
r°* jiems pasilikti grynais bė
jo* reikšmiais žodžiais. Jie savo 
— įtekmę turės padaryti.

“VIENYBĖS” SUKAKTU- 
7 VĖS

Taip vadinamas tautinin- 
Jjų-liberalų — sandarietiškas 
— valstietiškas Brooklyno 
biznierių laikraštis susilaukė 
keturių desėtkų -metų avi
žiaus. Ta proga ‘4 Vienybė ’ ’ 
pati pasisveikino, pasigyrė ir 
savo nuopelnus apskaičiavo. 
Jos akimis žiūrint, ji milži
niškus kalnus nugriovusi, 
lietuvystės ištaūtėjimo ban
gų užtvenkusi ir visų išeiviją 
apšvietusi. Mūsų akimis žiū
rint, reikia pripažinti, kad 
“Vienybė” yra tautybei šį tą 
davusi,, bet trigubai iš , jos 
atėmusi. Jeigu pastaruoju 
metukas sekė “Vienybės” 
skiltis, tai turi tą pripažinti. 
Paprastame gyvenime, kai

TIS
SĮunkus Lenkijos vergijos 

jungas neužslopma lietuvių 
dvasios; jie, su pasiryžimu 
kovoja už savo teises. Nors 
okupantai smaugia vilnie
čius, uždarinėja laikraščius, 
bęf vilniečiai nenusileidžia. 
Štai šių metų sausio mėnesy 
pasirodo naujas mėnesinis 
jaunimo laikraštis “Jauni
mo Draugas. ’/ Įžangoje re
dakcija- pas 
šiais žodžia 
Kristui!” 
straipsnio t

ęikiria> jaūnijnąį kad dagelis lidtirVių 
: “Garbė Jėzui
Be įžanginio

lo pakilo Amerika ir Japoni- 
Kultūriniai Tubežiai iš 

siplėtojo todėl, kad šiame ka
re dalyvavo daug iki šiol ne- 
^inomų ir silpnučių, stačiai 
laukinių tautų Anglijai ir 
Francijai įvedus į karo lau
kus taip vadinamus spalvuo
tas (juodukų bei indijonų) 
puikūs, tonas spalvočių taute
lėms padarė didelės ir reikš- 
ąąingos įtekmės. Laukinės 
tautos susidūrė su kultūra, 
jos vaisiais naudojosi. Bet 
dąr svarbesnis dalykas. Kad 
tos tautos suprato savo reikš-' 
mę, jėgas, — jose kilo susi- 

1 pratimas, savęs vertinimas 
ir jos suparto tą žemą rolę, 
kuiną ligi šiol jos lošė (mėsa1 

r patrankoms tarpusavėse bal- 
’ tųjų peštynėse). Išsiliuosa- 
i vimo išbaltųjų vergijos troš-
• kimas šiandiena mums vi- 
' siems matomas. Tatai pri- 
' parododabartinės Afrikos ir
Aįzijos sukilusių tauteliij ko- 

’ vps už -nepriklausomybę.
Reiškia ateity visos tautos 
bus lygios, rasių skirtumai 

’ išnyks, .visi suartos ir susigi
miniuos. Tarptautybės idė
ja šiandien turi daug šalinin
kų, o jų skaičius smarkiai 
auga. Žinoma, tai tik pra- 

' džia. Tai pasaulinio karo 
pasekmėj nes niekuomet žmo
nės taip; arti nesusiėjo ir 
nesusimaišė, kaip laike karo. 

' Čia austrai, vokiečiai, bulga-
* rąi, turkai, ten vėl rusai, 
prancūzai', anglai, ameriko-

► nąi, japonai, italai... Mili
joninės Centralinių Valsty- 

i bių armijos, dideliauisus Ru
sijos plotus ir Prancūzijos "" ’T T *5 ‘".'i*.' ~ • “X“ • • - • *** f • • *

sai paduodame: ?; t

“p. J. O. Sirvydui, 
‘Vienybes’ Redaktoriui, 
193 Graud Street,

. NAUJJ^Ag<^g KALBOS

Kun. P. ir VI. Jokubėnai 
sutaisė Tnimpą 'Anglųkal- 
bos vądoyėlį-. jMetodika Gos- 
pey. Otto įaimrr Heidelber- 
gaą. Išleido Julius Gooos. 
192£ jn._ 135 pust.

Iki šiam laikui teturėjome 
Lafto. anglų kalbos vadovėlį, 
bet šįs kur kas geriau pritai
kintas., gražia lietuvių kalba 
paruoštas vadovėlis. Gosper 
Otto. Saner’o metodas sveti- 

dboms pramokti pla
unąs. Nėra abejonės, 

i pasi
naudos Šiuo leidiniu, nes jis 
tikrai palengvins anglų kaK 

pa dar keletas į- bos pramokimjį.

•J MUILO Žmogus sęsti
BURBULU vis daugiau

Pasirodofkad ųiūsų senoje J veninio iobr 
tėviškėlėje Lietuvoje besama 
labai naivių žmonių kurie 
guodžiasi ir džiaugiasi ame- 
rikiečių’laisvamanių para
ma. Čia paduodame “l&iau- 
lių Na*ienų’’ ištraukėlę:

Amerikos lietuviai su mumis.
Šitpnis dienomis gavau iŠ 

vieno Amerikos Sėtuvių vei- 
kėjo “Naujieaūečio,” laišką, 

. > kuriame jis rąįo> kad tenyk- 
V ščiai mūsų broliai labai susi- 
į. rūpinę ąteįnąučiais rinki- 
;. niais į Lietuvos Seimą, ką jįe 

laiko paskutiniu Lietuvos 
* kvotimu. Kad nelaimėtų kle

rikalai tie Lietuvos liaudies 
teisių priešai, jie žada remti 
mūsų demokratiją visais ga
limais būdais. (Labai gaila, 
kad tik žada; bet nieko pozi
tyvaus neveikia). Pasekmin- 
gesniam darbui jie norėję su-, 
traukti į vieną frontą visas 
pažangiausias organizacijas 
amerikiečių, bet tas nevykę.

” (Todėl, kad vien noru pasi
baigė). Labai liūdna. Ypač 
dabar kai Lietuvoj įvyks le
mianti kova rinkimuose su 
Romos kleru, Ameriką lie
tuviams reikėjo trumpam lai
kui pamiršti partinės dog
mos ir asmenės ambicijos. 
(Kaip jie gali pamiršti tą ko 
jie neturi?) Kas tą darbą 
griovė, tas žinoma liko kal
tas prieš šviesesnę Lietuvos 
ateitį. (Visi laisvamaniai 
nesusigieda, tai visi kalti) 
Kaip ten galop nebūtų, bet 
mes tikim, kad broilai ame
rikiečiai neatidėliojant su
krus ir nors medžiaginiai pu 
rėms mus sunkioj kovoj su 
juodašimčiais. (Sunku rūpin-

čfaiįkštis Įuasouizmas bean- 
sams nesukrapšto). jų, ame
rikiečių, parama dabar tik 
dabar itin reikalinga, nes da
bar pas mus stovi klausimas 
ajba laimėti arba pražūti za- 
krastijonų despotijoj. (Jei
gu jūsų išganymas tik lais
vamaniuose amerikiečiuose, 
tai “šiūr” jūs žūsite, bet ne 
nuo zakrastijonų despotijos, 
o nuo vieno zakrastijono).

Dauguma šancų (šiaudi
nei) demokratijai laimėti, 
kuri tik viena ištesės savo 
pažadus vesti Lietuvą kultū- 
ron, laisvėn ir žmonišku- 
man. Todėl broliai ir sesu
tės už vandenyno! Meskit 
trumpam laikui ginčus savo 
tarpe ir skubiai ateikt mums 
pagalbon. Mūsų laimėjimas 
daug nuo jūsų priklauso. Pa
skirkite dalį dienos pelno 
Lietuvos labui ir mes laimė
sime.
Prie užbaigos pastabų ne

sinori dėti, nes ji labai graži, 
bet netikėtina.

(Pastabos ir pabr. mūsų. 
Red.). -

m KATALIKŲ SEIMAS
f Sekmadieny, vasario 22 dieną, Šv. Petro parapijos salėje į- 
|p|ta Naujosios Anglijos Lietuvių Katalikų Seimas, šio sei- 
rfiksfas — labiau susidomėti katalikybės ir tautybės reika 
I. Stirnas palies opiuosius dienos klausimus į katalikiškąją 
^jįą, Vilniaus vi 
tftoma referatai.

T' V '■ Sg.Tp’i

VASARIO 10, ItM

, Saro pnemo^s ir patsai, 
karų hjidas begalo atsįmain®. 
Jąs ątmąinas pirmiausia pa- . -.y 
tyrė vokiečiai: — pirešo ižo- ...... . 
liavimas, ištisų tautų badu 
marinimas... Tiesa, tas nę- 
padaro karo žmoniškesnių, - f 
bet dar labiau žiauresniu, 
bet juk ir parako išradimas 
karo nesušvelnino.

Seiliaus Žarų o&afetaiš bū- Č 
davo valdovų valią, tautų ge-i ‘ ' 
rovė, šiandiena teisybes g^^į?' 
nimas, — “už teisybę,” — • 
nūn šaukiama. Seniaus ka—— 
ruošė dalyvaudavo tik vyrai, v * 
dabar visi: seniai, moterys, ir'; 
tetvaifai ! -

L'-“ - ■ ‘ ‘ ‘ : ' ■ ■ .
. . Plačiųjų masių dalyvavi- 
į mą karė iškėlė visų visame \ 

kąme demokratizacija. Kur, ■ V 
valdžia priešinosi (Rusija), , 
ten įvyko perversmas.

Politinės, laisvės žmonėms - 
permažai, — žmonės nori ne -- 
tik teisiij lygybės, bet ir ge^ 
rybių naudojimo lygybes. 
Tat čia kyla darbininkų 
klausimas, atlyginimo klau
simas, apsidraudimo klausi
mas, darbo valandų klausi
mas ir 1.1.

* ‘ • j r
Teknikos ir susisiekimo 

srityse karo metu padalytą 
begalinė pažanga, kuri gyve
nimą pastatė visai kitokiose 
apystovose.

Rusijos bolševizmas irgi 
ne be reikšmės. Nors jisai 
skelbia griaunančias idėjas 
ir jas vykina barbariškais 
būdais, tačiaus jis daro nau
ją perversmą visuotinoje pa
žangoje. Ateitis atsikratys 
nuo to kas yra bledinga, o už
laikys naudingą ir gerą. Mū- > 
sų kultūrai dar tam užteki J;

> Tikybinis jausmas zmonė- 
sė atgija. Krikščioniškos f 
tiesos randa patvirtinimą gy
venime: — praktika nurodo 
jų reikalingumą. Tat auga 
ir plėtojasi praktikinis kata
likybės gyvenimas, Visi pra- • 
deda dorybes branginti, ir 
pradedą jas taip suprasti 
kaip Kristus skelbė.

Bedievybė gi su soeijąliz- 
mu gilai įsi!>aknėjo. Vieto
mis stiprėja ir stoja mirtinoji - 
kovn su tikyba. Tačiaus ate
izmas ir. socializmas Rusijo
je, Vengrijoje ir Italijoje 
kvotimų neišlaikęs ir nubari- . / 
krutavęs, nustojo impeto. H

Tat galutinai matome, kad 
šio pasaulinio karo vargais 
ir skausmais žmonių širdžių 
dirva paruošta naujam atgU. L 
mimui, naujiems gaivinan
tiems obalsiams. Su galūti- , 
no teisybės bei doros laimėji
mo pasitikėjimu turime žiū
rėti į ateitį. Lygiai kaip ge
ležis kaitintame katile, taip 
ir pasaulis nusivalo ugnimi 
ir krauju. J ei taip yra^ tai 
beabejonės, pasulis virs šva- 
riu metalu, iš kurio naujoji 
atgimusi karta nukals mūsn 
gadynei gražų garbės pa-. 
minklą.

* *



Galingas, bet bejėgis.

Peter Doerfler

, į mėmelsvij debesį; 
ntį sostą, į Septyni!'

.^įancioms, eg 
vykius dan;

langeliai irgi atviri. Pa!

J LIETU

čionai, matote Jjoętlegerių 
karalienę. Ji dabąg yja Jkalęji 
me Mrartpehe^VLžRariekal-

“$stonia” -___ .
' fttntom krefbkftftt i 

ar ataSa^l ko
9Broadwiy

Namuose niekas nepastebėjo, kaip iš kam
bario prapuolė mažoji. Tiktai šuo teužuodė. Jis 
pametė savo ėdimą, išbėgo pro duris, gailiai stau
gė ir lojo.. Išėjusi girininkienė pamatė savo vai
kuti, vienuos baltiniuos, gulint prie šulinio. Iš
gąsčio balsu surikusi, pripuolė prie mažutės, pa
ėmė ją ant rankų, Įnešė ir paguldė Į šiltą pata
lą. Valandai gi praėjus uždegė grabnyčią, už
spaudė drebančiomis rankomis akis ir tarė: “Da
bar mes ir vėl vieni!”■ . - i > t į i į

GERB.:— Aš noriu važiuoti Lietuvon su Amerikos Lietuvių 
Ekskursija. Esu Amerikos (Lietuvos)' pilietis.' l’risųjskite man 
žuiių, kokie raštai man yra reikalingi.

Vardus .......................................... ......................................................Į....................................................-

d r esąs s..

ųvių EKSKUFSlja 
atstovo priežiūra rengiama

BERSĖDJMO
' . i ■ -' •• s - . ; T »

garda prie šaltinio, pilmi Burna su didžiausiu gcn 
durnu, pradėjo gerti šaltą* vandenį, Paskiau pa^

Darbininke! ‘ ‘ Darbiniu 
kas” yra geriausis tavo prie 
tęlis, todėl platink jį!

Pilnųjų Blaivininkų N. A 
Apskričio suvažiavimas į 
vyks vasario 21; 1926 m. So. 
Bįoston, Mass., bažnytinėje 
svetainėje, W. Fifth St. Pot 
sėdis prasidės 1-mą vai. po 
pietų.

Visos kuopos malonėkite 
prisiųsti delegatus, nes turė
sime- daug svarbių dalykų 
aptarti ir gaus paskirtą do
vaną kas daugiausia prirašė 
naujii narių per praeitus 
metus. -

Gerbiamieji delegatai, ma
lonėkite pribūti anksti, nes 
apskritys turi šv. Mišias. 
Apskričio delgatai ir kuopos 
nariai eis prie Šv. Komuni
jos in corpore su ženklais. 
Apskričio Mišios bus 9 vai, 
ryte. Kuopos malonėkite iš
rinkti delegatų daugiau, nes 
bris renkama valdyba sekan
tiems metams. .
: >Apskr. pirm. J. Svirskas 

Raštininkas B. Jakutis.-

Vargai begalimai, .
; Spaudžia man krūtinę 

' H Tadvaitoju,

* • v **•> i

Sąžinę kankina, .
Vargelius augina —

r>*' Tad vartoju, 
Ašaroja!.-.

*• . i ‘ . z

Joninių Papartis
Gaižėnai, ■ ■ ’ 
1920—III—16 d.

Baltijos-Amerikos linijos laivas LITUANIA išplauks iš 
New Yorko BALANDŽIO 27 d., 1926 m. Ekskursijai 

vadovaus p. L. ŠIMUTIS, “Garšo” Redaktorius 
Ekskursija Lietuvon nuvažiuos gražiausiu laiku, ge 

gūžės mėn. pradžioj. Bus Kaune ir matys dideles iškil
mes, parodu gegužės mėn. 15 d., Lietuvos Nepriklausomy
bės šventėj. • ,\i

Matys Seimo rinkimus, Seimo atidarymą ir Preziden
to rinkimą. _ į •

Kelionė tiesiog Klaipėdon sumažins vargą, išlaidas 
ir važinėjimą kitą valstybių traukiniais.

Ekskursantams nebus jokio apsunkinimo atgal su
grįžti, nes visi sugrįžimo raštai bus išrūpinti.

Užsisakykite laive vietas tuojau. Laivakorčių kai
nos ekskursantams žymiai nupigintos.

Informacijų kreipkitės:

A. L. R. K. FEDERACIJA <
222 South Ninth Street Brooklyn, New York

“O, kaip nuostabu! Ji žiūrėjo aukštyn, o' 
Hih.ilda žemyn! Hihikla pasiuntė pabučiavimą, 
ji taip pat atsakė! Taip, girininkienė matė sa
vo vaikutį, nors ir neturi krikštalo akių!*’

“Bet'ji turi motinos akis,” atsakė eglės ir 
pagerbdamos jas, iškilmingai, sujudino savo ša-

Ką: tik išėjo 13-tas “Dar- 
: biųinko” numeris. Žvilgte

rėjau j pirmą puslapį ir per- 
skaičiau: “Prezidentas vėl 
atsisako tarpininkauti. ’ ’ To- 

V. liau parašyta: “Senatas pa- 
- galios priėmė rezoliuci ją, ku

rioj prašoma prėzidento 
- Coolidge įsikišti į angliaka- 

sių streiką.” Prašyti prašo, 
bet prezidentas pasako, kad 
nesikiš, nes neturi tam rei- ' 
kalingos jėgos. Pareiškimas 

<' labai įdomus. Nors streikas
, jau užsibaigė, bet vistiek ties ; 
tuo pareiškimu norėtūsi su- 
stoti, aš ir sustosiu. . <

y ' ■
Kas galėtų. įsivaizdinti, . 

» kad valdžia neturi jėgos? ] 
Kas  ̂galėtų įtikėti tam, kad į 
aparatas, kuriam pavesta’< 
valdyti šalį, yra bejėgis?

Žinoma, niekas to neisi- 
vaizdins. Visi įprato žiūrėti ‘ 
į valdžią, kaip į tvitrą Įstai
gą, kuri stovi visuomenės j 
sargyboje. * Taip mes pratę 

*7 manyti ir taip tikrenybėje y- 
ra ir turėtų būti. *

• # I
Pasirodo, kad kažin kas7 .<

ne taip. Pasirodo, kad vai- j
džia ne visagalė, bet visai 
bejėgė. Prie tokių išvadų 
prieiname prezidento Cool- « 
idge pareiškimo paklausę. < 
Prezidentas pareiškė, kad s 
jeigu valdžia turėtų galimv- 1 
bes — pajėgos, tai ji būtut ] 

' likvidavusi angliakasių strei- i 
ką. Bet valdžia tų pajėgti J 
neturinti — ji bejėgė.

Dažnai tasai pareiškimas < 
~^rndn-keistu/n dalinąjk.įr\ 

netikėtinu. Keistu todėl, 
^ad mes pratę jnanyti jog ; 
valdžia nesikiša į vieną arba 
kita visuomenini dalvka vien 
todėl, kad neturi tam apro- 
bato, teisių. Daugelis taip 
ir manė, kad valdžia delsė 
neturėdama leidimo.

Bet štai senatas balsų di
džiuma priėmė senatoriaus 
Copelando bilių ir sankcio
navo administartyvį apartai 
pasirūpinti angliakasių I 

• streiko likvidavimu.
> Po tokio nutarimo rodėsi, I 

kad spraga užkimšta. Jaul 
norėjosi sušukti iš džiaugs
mo ir laukti kada valdžia pa-1 
sirodys, kad ji tikrai yra val
džia. Bet staiga prezidentas Į 
Coolidge pareiškia, kad ir 
nors sankcionuota, Įgaliota I 
administracija neturi jėgos! 
tomis sankcijomis pasinau
doti. Taigi kad trūksta jė-1 
gos, bet ne teisės. Teises jau 
davė, jas suteikė įstatymų 
leidžiamoji Įstaiga — sena-

< tas, bet neTa jėgos. Kad ir 
kaip nuostabu, bet ką-gi, val
džia neturi “maces.”

Argi ne keistai skamba ?| 
Kas tai per valdžia, pasakys I 

sįį kiekvienas piletis, jeigu ji 
| - bejėgė.

Įsivaizdinkime sau, kad Į 
į . Jungtinių ? V aisti jų’ -r . Ame

riką, kaip čia pratę vadinti,, 
Įsiverš kokie nors meksikie
čiai, brazilečiai, arba Japo
nija atplauks ir išsodins de
santą? Kaip tada? Jeiįpi 
jau valdžia neturi “pepo” 
angliakasių streikui likvi
duoti, tai iš kur tas “ pepas’ ’ 
atsiras šalies priešams išvy- 

•- ti?
Visirtat atrodo keista ir 

juokinga, bet kartu ir liūd
na. Well, ką padarysi. Nie 
kas, žinomo, nepatikės,, kad

d. i i »8 bi ■■ . ' I ■ ■ ■■it- .
< --------------- -

• ' ----- - ■ ;

■ i ’ ! :' ■ • . ’ •
tau kėlė savo karštą veidą, Žiūrėjo į mėlyną dangų ir 

jo skaisčias žvaigždes; pamate sniegu apkrautas 
egles, kurios aplink nąmus buvo susodintos. Šal
tinio čiurlenantis vanduo nuolat kalbėjo: “Gerk, 
gerk!” Kalbėjo ir viliojo: “Žiūrėk, ten brilijan- 
tai ir angelų pulkai! ’ ’ Mažoj i pasilenkė prie me
nuliu apšvįasto vandens veidrodžio, ,pamatė ter. 
blizgantį trūkčiojimą ir melsvą šviesą. Priglau
dė prie jo lūpas ir atsidavė jam,, su kūnu ir sie
la... . ’ ‘ * . • r '

’ ' v ..u,, ...... ~ ~~

tau negana ? Tai gerk vevėl; bet šiąnakt aš 
parodysiu septynias upfeš7r?^’<’'1' -L,;r

Daugiau/šaltinis nebėpasakojo apie dangų, 
tik vien apie vešų vandenį ąpję septynias upes, 
kaip gaivipa jų vanduo tubs,^ kurie atsigeria.

Ig gilių.olų atbėga tas yčsusas vanduo, tpdel 
taip ir malšina troškulį. Hiidegarda sapnuoda
ma, nuolat, šnibždėjo:

“O mielas šaltini! -DųpĮkman gert! Van- 
d ens!.. Gert k. O kvailas^altini! Gert! ’ ’

Temstant, Sugrįžo tėvas su talkininkais iš 
miško. Jo. barzda buvo apšilusi ledais, o veidas 
raudonas ir šaltas.Net šiifies nebepažino ir pa
matę norėjo.loti; patėmyję girininko kepurę, ku
rią visuomet jis, nešiodavo Įr, susirūpinusi veidą 
— nutilo.. Tylėdami žiūrėję kaip jų ponas pasi- 
enke prie mažutės lovos įplpabučiavo jai viršu

galvį. Lig tik jo lūpos palietė miegančios galvą, 
.tuojau mąžoji pabudo ir apkabinusi jį savo ran
kutėmis pradėjo šnabždėti: O mielas šaltini, o 
mielas šaltini!” Sučiupusigavo baltais, dreban
čiais piršteliais girininko barzdoje ledus — pra 
dėjo: • • l., • ' • . .

- “Kaip graži tavo žalia ola !” Greit prisimi
nusi pridūrė: “Dabar apie dangaus langelius!”

Be vilties atsitraukė girininkas ir atsisėdo 
ant lovos. Neilgai jis sėdėjo prie savo sergančio 
vaikučio, vargšą pašaukė į raštinę. Miško sar
gai ir sodiečiai, sužinoję apie jo nelaimę, atėjo 
paguosti. į ‘

Girininkienė pasiliko vėl viena namuose. 
Namų pareigos ir susirūpinimas vaiku, vėl atsi
naujino. SkubėSama'kiett^ali bėgiojo, įai į vir
tuvę, tai retkarčiais prie vaiko lovutės. Mažo
ji pasidarė nerami, mėtė rankutes i šalis ir pla
čiai išplėtusi akis žiūrėjo kuomet motina pasiša
lino iš kambario. Esant motinai prie jos, užsi
laikydavo; ramiai^ gulėdavo-užmerktomis akimis 
ir atrodydavo ramiai mieganti.

Kartą kai girininkienė apleido jos kam
barį, atsikėlusi Hildegarda nuėjo prie durt], pa
spaudė rankeną ir akvmirka atsidūrė tamsoje. 
Skaidrusai šaltinio vanduo palengvėle čiurlenda
mas plepėjo:

“Aateik, II ibi Ida, atsigerk! Ledo vandens,

DANGAUS LANGELIS
Vertė Mokyt. D. Mi^uleiias

< • ••
Motinai pasišalinus iš kambario,. Hildegar

da galėjo laisvai kalbėti ir mąstyti-“Šaltinis pik
tas burtininkai!” plepėjo ir šūkavo mergaitė vis 
balsiau, lyg nroėda kad šaltinis visą jos kalbą gir
dėtų. Galop sumanė jo vandens atsigerti, “O 
kaip vėsus!” 3avo karštas rankutes ir kojas prie 
jo ledo prispausti. . ,

Šaltinis, sapne jai pasakojo: Gal ir tikrai 
dabar iš aukšto angelai žiūri į vaikus ar jie blo
gi, ar geri’yiĄ. . . - • . ,

Prisiglaudžia angelai prie dangaus langelių, 
tai yra prie žvaigždžių, žiūri žemyn ir jų akys 
šviečia. ‘ • ■ -

* Hildegarda turbūt žinot, kad jie visur Įžiū- 
: ret gali! ' . \

“Tu vėl man pradėsi meluot, tu švepli!” 
pertraukė ji Hildegarda. “Kaip tu visa tai gali 
matyt, jei žvaigždės taip toli yra, taip toli kaip 
didžioji eglė, taip toli kaip bažnyčios bokštas ir 
kalnas? Nemanyk kad aš jau tokia kvaila. Aš 
jau septynių metų!” s * ; '■ .

“Todėl akims viską įžiūri,” tęsė šaltinis to
liau, “Tą visą srftulkiausiai savo akimis mačiau, 
kadangi viskas mano vandeny atspindi. Beto, 
aš turiu ir kristalo akis, labai vaiskias, kiekvie- 

| nam kartui Nykštuko kalvio stebuklingai padary
tas.” .

“Aš taip pat turiu kristalo akis!” šaukė Hil
degarda. Pastebėjusi motina, kad ligonis nera
miai užsilaiko ir šūkauja, pašaukė per virtuvės 

Į langą: “Hilda, aš jįau ateinu! ’ ’ Greit Hilda ūž- 
Į merkė akis ir tylim g^ėjo^aį girininke įėjo pa
žiūrėt M-;

Į , Šaltinis mikčiojo toliau: ;
4 <Iei ttu kristalo akis^uri ir man nenetiki, 

ttai galėsi papapati šiąnakt visa'pamatyt. Tai 
bus gražu! Tuojau mėnulis patekės, išeis ange
lų pulkai ir tada Kristus kūdikis su visu savo bu
mu atskris čionai'; galėsi ttada gerai pažiūrėti į 
Įrorojų, į angelų sktaidyma, 
skląidymąsi, į auksu spindui 
upių tekėjimą,. į lelijų daržus, į septynių upių!

- Jų vanduo toks vėsus, kokio tų niekuomet dar 
nesi ragavusi. O, koks vėsus! Pakol kūs atsi
gerk tik pas mane; gerk,inapo vaikuti... -Dar

Žvaigždės tyliąją naktį siuntė žemėn savo 
auksinę šviesą, o šaltinis stengdamasis pagauti 
ją stovėjo ir leido krištolinį vandenį.

Palengvėlė čiurleno jo vanduo ir kuždėjo, o- 
lėms. apie nuostabius šios nakties į- 
įbje. “Kriristus kukudikis žežen- 

gia ant žemės, mikčiojo jisai, “žiūrėkit aukštoj 
mėlynėj, visuose dangaus langeliuose, žiūri vai
kai. Ei žiūrėkit, žiūrėkit! Ten matosi Hihilda, 
moja šaukia prie savęs I Ką ji ššaukia? Aš ma
nau, kad mane!”

Tuo laiku atsivėrė durys ir tamsoje pasiro
dė girininkienė. Atsistojo ji prie šulinio, pakė
lė aukštyn galvą, iškėtė savo rankas ir žiūrėjo 
aukštyn į dangų. Maldingai sudėjusi jas giliai 
susimąstę, pažiūrėjo į dangų gražiomis akimis, 
daug gražesnėmis už žvaigždžių šviesą, pasiuntė 
vieną pabučiavimą i dangų ir sugrįžo atgal. Nu
stebęs šaltinis pratarė:

f

r*
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Koresp.

SIOUX CITY, IOWA
Vakarėliai

syti lino jds 
los vedimui

stebis iš j n!

Per pasidarbavimą gerb. var

Koresp'.
■ t • i*

draugi jai širdingą ačiū'už 
kiąauką. '

Balandėlis
P. S. Čia pridedu ir aš savo 

“našlės skatikėlį” — $2.00 — 
Sandaros reikalams. B.

(Ačiū Dievui! Reiškia sekre
torius nors porai kartą binsams 
turės! Valio!)..

čins nebuvo, »af ir aukos apši- 
gyąinrtą plautė žilvės žings
niais. (Ištiktųjų blogai! Vi
suomenės reikalas.o sandarie
čiai nei šnapfl 
generolas Poi 
Įėjo!) 1925 4 
gerb. adv.NJ] 
gelbėti sandai 
nuo klerikalų 
kalbom-per | 
damas net liet 
eagą, kurife vt 
bai atšalęs nu 
gani žarijos reikalą 
zacijos reikalai, jos gerovė ir 
ateitis tam milžinui buvo lik 
svetimas dalykas ir visai nebu
vo pasiryžimo ,neigi noro priei
ti prie vigtJoAienės, kad papra

kų Sandaros bjr- 
inri tik ir gynė

užmetu jtradžios.- Dabar ipa- 
irodo, kad darbas dar sunkiau 
įpa.* negu pernai. Visa, tol
umą parodė kuopos susiri/iki- 
laš, Mkytaš šausio 24 d. Ta- 
~ murinkime nebuvo nutari- 

■ast. Nors'susirinki mena-

JEIGU NORI ŽINOTI kas dedasi Didž. Brita
nijoje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis

ir gerbiamas Paulauskas nueis 
batą siūti? Susipraskite!)

Jeigu mes ir toliau taip šal
tai žiūrėsime į savo organizaci
jos žaizdas ir nesirūpinsime jos 
greičiau užgydyti tai mes galė
sime netekti žmonių, kurie ap 
siuntą imti organizacijos vairą 
į savo^rankas. (Juk vieną tik 
ir beturimu, o ir tas pats na
bagas skursta — nei'dortd pa- 

lolOufis

įuo sj 
rirą raŠt.
rių buvo nemažai, bet niekas šlapelio rūpesčiu gyvuoja, 
neapsiėmė raštininkauti. Ali
nant prie raportą, pasirodė, 
.kad nėra senojo fin. rast. O jo 
raportas buvo. svarbiausias. 
Teisybė jis raštu pridavė, bet 
kai kurią raportą visai nebuvo. 
Sausio 31 "d. buvo ekstra susi
rinkimas. - Nors pirmininkas 
stengėsi gerinti netobulumus, 
liet kai ją daug yra, tai ne ką 

Į tegalėjo padalyti.
| Kol kas tai dar vilties nenu- 
įstojame. Mat laukiame tėvo 
| Alfonso, kuriam mūšą organi- 
| zacija yra arti širdies. Jis čion 
laikys jnisijas . ir patalkinin
kaus mūsą kuopą sustiprinti. 
Kad, taip atsitiktą apsiėmė pa
sidarbuoti likusio,)! valdyba. 
Kai dabar paskelbtas vajus, tai 
prie tos progos pasidarbuosi
me. . , 1

JO KAINA VISUR VEIK TA PATI: r y / ; 
i ’ .v t *• * • .

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingą, pusei 
metą 6 šil., 3 mėn. 3 Šit ir 6 penai. *

Amerikoje: Metams 3 doleriai, pusei metą $1.50, 
3 mėn. 90 centą. *

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metą 12 litą, 
3 mėn.T Htai. ‘ *

Redakcijos ir Administracijos antrašas: “IŠEI
VIŲ DRAUGAS,” 281 A. Eglinton Str. 61asgow, S. 
B. oCOtlana. x

SKAITYK “IŠEIVIŲ DRAUGĄ”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis lie

tuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. Išeina 
kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietuviams išeiviams 
gyvenantiems Didžioje Britanijoje.'V ; ' ■' f ’

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias žinias 
kaip iš lietuvią-gyvenimo užsieny, taip ir Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias apysa
kas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš svetimą kal
bą vertimus^ ir šiaip visokius lengvus pasiskaity
mus, todėl yra mylimiausias darbo žmonių laikraš-

Gerai dar,'kad 
cčiapsas susimy- 
sauąio mėnesyj 

astenis, kad pri
ekiams apsiginti 
leidosi su pra- 
lonijas, pasiek
sią milžiną Ghi- 
nok pasirodė la
kavo, tai yra or- 

Organi-

Daag tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo Šalčio pasekmių. Viena pnenmo 
nia nnkerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu. , , ■

T&s būdas yra Hill’s Caseara'-Bro- 
mide-Quinine. Jis kas žiemų suėtabdd 
milionus šalčių — j 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
t j pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekas 
dar nerado geresnio: būdo. Visose apti®-1 
koše gaunama. . "į/i?.

Tikrai Gauk ..<11 Kaina 80c

Vįeno Cliicagos dienraščio 
ntepėndeiitas* • &prhsyda- 
ąs Vaičkaus; J'eątro pastą- 
foją dramą ‘‘Amžiaus bal- 
ĖĮ^/ sako^kad nors pire te 
akalo tas teatras* ruošėsi 
įt trejetą mėnesių, bet pa- 
&tė labai blogai, svarbiau- 
a tai girdi artistai, tose 
aįose, kur turėjo bąti.jdi- 
sįiansias^veikimas, tripčio- 
i tik'vietoje ir iškaitė ir su
gedę stovėjo. Sako vienas 
rfistas vasaros kaitroje vai- 
įno šiaudinėje skribeleje su 
eminiuovėrkočiu! Mėgė- 
j rengiamuose spektakli uo
stai lienaujiena — jie viso- 
ią“triksą” padaro, bet. kad 
dipolmuotas ’ ’ režisieirus 
^pasielgtu—tai jatf ištik - 
rtfedovanotina!

■----------------------------------------------------

_________

Taigi, gerbiami Sandariečiai, 
kreipkime daugiau domės į sa
vo garbingos organizacijos rei-i 
kalus. Atsiminkime, kad kar
tuvių skelbėjas, kuris be jokio 
reikalo buvo pasikėsinęs ant 
“Sandaros” gyvasties ir norė
damas ją pasmaugti, tąsė po 
teismus; nors ir su gėda bylą 
pralaimėjo, (palaukite! Nesi- 
džiaugkite, nes byla dar neuž
sibaigė!) vienok mūsų neturtin
gam iždui padarė didelę žaizdą, 
(teisingiau sakant pūvančū, 
jau žaizdą dar labiau supūdė— 
prie jau esamą skolą, dar dau
giau pridėjo) kuriai užgydyti, 
mes sandariečiai žėdnas pagal 
savo išgalę turim paaukaut, 
kas doleriuką, kas porą, kas 
penkinę, delko mes nepaliksi
me elgėtom. O kuopos tam rei-

Nupigirtta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg 

Keliaudami bite laivu 
United Statės Linijos, kuri 
yra nuosavybė Suvienytų 

Valstjų Valdžios ir, jos operu
ojama, esate užtikrinti, kada gau
site neprilygstamų patogumų-— 
erdvios salės pasižmonėjimui, di
deli kambariai, apsčiai vietos pa
sivaikštinėti, užtektinai gero 
maisto. ,
Važiuokite su savo tautiečiais 

laivu
LEVIATHAN 

per Angliju
Kad pribnti Lietuvon ant Ve

lykų, prisidėkite prie ekskursijos, 
ruošiamos šruo didžiausiu pasau
ly laivu. Kovo 20-tų. Lietuviams 
skiriamas tam tikras palydovas. 
United, Statės Linija, per savo 
ofisų New Yorką, pridabos ke
leivių ir bagažo kvotimų.

Dėl pilnų informacijų apie iš
plaukimus United Statės Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington. America, Repoblic. Pres- 
ident Roosevelt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Agetl) ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

'."Ji «i>T’ E?'i karo mediculos aka
demiją, bet nuo 1918 m. per- 
siskyre su medicina ir, išlai- 
ięs konkurso egzaminus, bu- 
v6, priimtas į Petrapilio 
Aleksandro dramos teatro 
‘kursus, kur mokėsi pas žino- 

artistą J. Gurjevą ir reži- 
ųnėriusO. Ęarpovą, N. Petro- 
?vą, N. Arbatovą. Dar mo
kykloj būdamas buvo kvie
čiamas į įvairias teatro tm- 
pes. Pradėjęs nuo mažų ro
mą, vėliau gaudavo vaidinti 
Širpirmąsias. 1921 m. gruo
džio mėn. Liet. Teatro vado- 
vvbės pakviestas, atvyko į 
įmauną ir nuo kurio laiko 
H&rbo Lietuvos teatre. 
Ep1923 m. vasarą gyveno Vo- 
gkietijoj, studijuodamas sce- 
&s(£s meną Berlyne,, Munche- 
fcDresdene ir kitur.
g- Pasidarbavęs sėkmingai 4 
įmetus mūsų dramos teatrui, 
Sugavęs sutikimą, išvyksta į 
ptaieriką savo brolių — lie- 
ghndą išeivių atlankyti ir pa- 
^Hdarbuoti meno srity.
H P. S. Pilka yra sukūręs 
Sąrašų scenoje keletą savai- 

tipų, kurie Kauno 
į|Rn>likai liks atmintini.
ĖkJIšvykstant iš Lietuvos ten- 
pą palinkėti jam broliško 
im&idradarbiavimo su mūsų 
iMišąiyiais dmerįkiečiais Lietu- 
Hhb, tautos ir didžiojo meno

Efdomu kada jis atvažiuos, 
įką atvažiavęs veiks.

F. ŠALIAPINAS į V ' M * 
tįsusis ttisii bosas F. Sa
liasyinano pradėti vai- 
krtitamuose paveiksluo- 
Jis laikraščių žiniomis, 
iatFSUsikalbėjęs su Pola 
& vaidinti, jei tik atsi- 
mkamas veikalas. Ištik-* 
Į: būtų įdomu pmatyti 
įpiną vaidnant “mfi- 
’’ nes jis yra labai geras 
tas, turintis labai gerą

visuomenes reikalus. Nedaug! 
ką geriau pasirodė ir kitos ko- I 
Jonijos, taip, kad ad. Rastenio Į 
prakalbą maršrutas davė vos a-1 
pie $400, kas prie gerą norų Į 
vienai Chieagai būti) permažai. 
(Blogai, jau atkalbant net a- 
piė visas Amerikos lietuvių ko-1 
lonijas, kurie nieko nedavė, oi 
ir tas milžinas Chicaga apkur
to! Ir tdi jau tęsėsi per 12 me
tą! Švakai!) Ne geresnės pa-1 
sėkmės buvo ir laike gerb. A. A. 
Tūlio, ‘ ‘ Sandaros’ ’ redakto -

’ * ■

riaus prakalbu maršruto. - Ir 
nabagui A(mžina) A(tilsi) Tū
liui nepavyko, o gi jis toks 
mer . .. t, y. prakalbininkas!) 
Kodėl gi taip yra? O todėl, 
kad mes, sandariečiai, per ma
žai kreipiame domės į savo or
ganizacijos reikalus. (Įdomu 
tat į ką gi tie jūsų sandarie- 
čiaį domę kreipia? Turbūt tik 
į savo pilvą, arba ją visai nėra
— tai, turbūt, tikriausia!)

Čia reikia dar nepamiršti 
kad pas mumis yra dalis San- 
dariečių, kuriem tikrai . rupi 
organizacijos gerovė ir jos atei 
tis. (Ačiū Dievui! Nors biski 
suradote’) O tai naujosios 
Anglijos Sandariečiai, kurie 
tikrai vra atsidavė savo orga- 
nižacijos reikalm. Jeigu ne 
naujosios /Anglijos Sandarie- 

' ciąi, jeigu' ne pirmas ir antras 
apskričiai, tai vargu Sandara 

jg^tąjgyyuoti'- {Na,jau 
Naujoje AngfijSjė' jūsą^jegos 
tvirčiausios, tai menkas biznis
— nes čia jie, teisybę pasakius, 
labai menki! Mes neabejojame, 
kad “Sandara” neužilgo pa
seks “Varpo” kelius!)

‘gonhrinko E. šlapelio į vykcrsip=" 
kanti lošimai: “Nenorėjai duo»» 
nes»graužk plyU/11 ‘SaliąmU 
no sapnas,?’ “ AdVolcato p^taA 
rimai.” Prieš gavėnią turėjo 

; įvykti lotinas f/Gen^aitės,”
• bet dėl stokok j&slr&gttno jis 

yrą- atidėtas Iki -Velykų: —vist 
laukia “ GeąąvaitėH.-’’ -Moteli

• mergaičfį\irtiugiją/kuri?gėror

ųj į Al ♦ m

Misijos, kurias duos mums' 
vienas “iš Tėvų Marijonų, pra-’\ 
sidės vasrio 28 d. ir baigsis ko
vo 7 d. Pamaldos ir pamokslai' 
bus kas vakarą per savaitę 7:30' 
vai. Po pamaldų būs kiaušy-' 
mas išpažinčių. Rytais bus nii-J t 
sijos 6-tą ir 8-tą vai? Misijoj- 
prasidės su 40 vai. atlaidais.Td-' 
je savaitėjt tai'posgi švęsime šv,! . 
Kazimiero šv. patrono mūsų* 
parapijos. Todėl kiekvienas? 
privalėtų pasinaudoti proga, 
bus galima atlikti velykinę^- ’ 
pažintį, išgirsti geri) pamoks’-4 
lininkų ir bus galima Įgyti at
laidų. Mūsą klebonas kviečia 
visus lietuvius iš šios kolonijoj1 
ir apylinkių p šiuos nėpapraš-, 
t lis atlaidas.

Gavėnios laike pamaldos var. 
karais seredomis, petnyčiomis > 
i r nedėl iomis 7:30 vai.: Sered.v 
bus Graudūs verksmai ir pali-j 
minimas ŠŠ. Mišios kaip paį, 
prastai 8-tą vai. per sai v., sekim 
8:30 ir suma 10:30. .

Šv. Jono Draug. Auka >
Šv. Jono Draug. 'nupirko ir 

paaukavo parapijai labai gra
žią ir brangią krikštinyČią, ko 
mūsų bažnyčia'ligsiol neturėjo.

VAIDINIMAS VAIKAMS
* Amerikos lietuvių taiįe y- 

1-ą gan blogas įprotys. Čia 
jei kas ruošia kokį vaidnimį, 
tai jau be vaikų neapsieisi— 
jų beveik - trečdalis. visuose 
parengimuose. Nežiūrima  ̂ar 
veikalas tinkamas ar ne. To- 
del-ir pasitaiko taip, kad Vai
dinant tokius nemoralius da
lykus, kaip “Doros briga
da,” (Lietuvių Svetainėje, 
So. Bostone) kur jau,ir su
augusiems ausys - rausta —i 
vaikai sėdi ir smalsiai klau
so visokių bHųzmjimą., Lie
tuvoje tas reikalas sutvarky
tas kitaip. Tėn vaikų teat
ruose kaip ir. nematyti, t>et 
už tai jiems .ruošiami laiks 
nuo laiko specialiai. A;ąikįų 
vaidinimai. Keletą metų 
atgal Lietuvos Valstybinis 
Teatras statė vaikams veika
lą “Židrasis Princas,” dabar

*• *■ /

gi artistei O. Rymaitei ..reži
suojant, Lietuvių Moterų 
Globos Komitetas stato 5 pa
veikslų V. Čechovo pasaką 
‘ ‘ Sniego Karalaitė. ”

Ar nereikėtų ir mums Lie
tuvos pavyzdį pasekti ? ■

Ii 
rengė sau “.V alėją me Farty^ 
vas 11 d. vak. baMM&mėje. * Ai 
Vasario 14 d. jvykoi paskutiniu 
vakarėlis Apries gavėnią, 
gi rengiamas mūsą vąr^. ‘' :

centrą kontroliuoja? Reiškia 
be ją žinios nieks pakliūti ne
gali? Todėl matyt ir Tulys, ne
žiūrint Seimo notarinio savo 
laiku nebuvo pavarytas?) tai 
yra prie mus* garbingos organi
zacijos vairo, .(patarlė sako: 
“kas gi šunini uodegą pakels, 
jei ne jis pats”—jei jau nieks 
jūsą negarbina, tai nors patys 
įasigarbinate? Well! Irtai 

gerai!) visuomet šaukiasi į miw 
primindami utimis organizaci- 
os reikalus, o vienok jų tas 

šauksmas nepadarė mumyse to, 
kio gyvumo,- kad mes tikrai 
nors sykį butume' užsinteresavę 
savais reikalais ir visomis jie- 
gomis juos butume rėmę. Ne, 
to pas mus da nebuvo. Mes ant 
savo žmonių šauksmo pasilie
kame apikurti, tai faktas. (Iš- 
tikrąją keista! Per dvyliką me
tą jūs šaukiąte, o vis tas jūsų 
balsas, 'lig tyruose, dingsta! 
Nenustokite -vilties — užtikri
nu, kad dar 'per kitus dvyliką 
metą vis nors keletas išgirs!) 
M«s įsigijom -sAvo spaustuvę 
ant skolos, na ir žmonės ku
riuos mes pastatome prie orga-. 
ni^iicijos yairp nųolatai mums 
Primena apie .tas skolas (Gaila 
W kad'jus tą dvylikąme
tą Apie tarškalas viešai nekal
bėjote! 'Slapti'priminimai ma
tyt silpnai veikia!), ir 1921 me
tais buvo nurengę prakalbų 
maršrutą gerb. A. Gotautui, ku
ris apvažinėjęs keletą kolonijų 
grįžta nąinp su mažom pasek-, 
mėm. Reiškią, kad Sandarie ' 
čiai savienis reikalams mažai 
prijautė irm¥sų pačių pastaty
tų žmonių balsas da ir po šiai 
dienai teberžyneišgirstas ir sko
la už spaustuvę dar neišmokė
ta. Ar tas yra gerai ? (Žino
ma, kad negerai! Ypač, kad 
skola vis auga! Keista, t tik, 
kad jūšą pačios pastatė tuos 
žmones, o. ir. jos ją neremia!). 
Lai atsako patys Sandariečiai. 
Dabar antra, ’ 1924 kartuvių 
skelbėjas pasikėsino ant “San
daros” gyvybės, patraukdamas 
ją teisman už tai, kad “Sanda
ra” pirmutinė stojo ginti ne 
tik savo narių, bet visuomenes 
reikalus ir tokiame atsitikime 
turėjo niekeuo neraginami visi 
savo pasiryžimu .stoti ir ginti 
organizacijos: .reikalus, (kaip I kalni turėtų surengti nors po 
tai mekeno neraginami? _ RoJ vieną kokį parengimą, fėrelius, | 
dos teismas .visgi paragino!) baliuką ar tam panaišai. (Aū- 
nes čia jau buvo kova už gv- kūoti vargu bau ar kas aukuos* 
vastį, ant kurios buvo pasikė- —nes juk per Į2 metą nieko ne
šinęs juodojo - klerikalizmo aukavo, o į jūsą parengtus fe- 
apaštalas,? kartuvių skelbėjas, rus ar balius kas eis? .Blogai!)

beširdžiai!)
| Taigi prie darbo gerbiami 
Sandariečiai ir kuopos, kad iki 
Seimui mūsą organizacijai pa
darytos žaizdos būtą užgydy
tos. (Turbūt norėta pasakyti, 
...kad mūsą organizaci jai pada
rytos žaizdos iki Seimui būtų 
užgydytos. Zeceris). Tegul ne
siranda mūsų organizacijoj nei 
vieno nario, kuris nepaklotų 
dolerinės ant Sandaros aukuro • 
Tegul nesiranda kuopos, kuri 
nepaklotų dvidešimt penkinės! 
(Valio į darbą! ”Per 12 metu 
mes jus judinome — nejau dar 
miegate?)

imdziai.. uoliai ruošiasi. 
“Genovaitės” pastaty- 
Noiį dar tai tebus .už 
šio (Kovo men. 14 a., 
ię iau sparčiai ruošiasi 
>n ji gerai pastatyti. 
Sijne!

i (Čia;. talpiname paimtą iš < 
‘■‘Sandaros”, straipsnį. Visos 
padarytos pastabos .ir pahrauT 
kiniai mano. P. P.) , t,
. Pas ųius, Sandariečiųs, yra 
didelis palinkimas veikti ir mū
są tas veikimas daugiausia yra ; 
nukreiptas į visuomenę, nes 
mes daigiausiai ir veikiame 
tai visuomenei, kartais pamirš
dami ir patys savo net opiau* 
sius reikalus. (Gaila, kad čia 
autorius nepasako, kokie gi 
sandariečią reikalai? Visuo
menės darbą dirba, o “savą,” 
t.. y. nevisuomenes reikalų ne-: 
dirba!) Pavyzdin: jeigu kas 
nors per mūsų pačią lūpas at
sišaukia į 'mumis visuomenės 
labo delei aukų, tai mes, San- 
daripčiai, kaip tie kareiviai, ku
rie visuomet stovi sargyboj, iš
girdę trimito halsą, šokame vi 
su savo smarkumu Į darbą. 
(Nejau jūs tik savo pačią klau
sote? Nebūkit liurbiai ne
klausykite ką pačios sako!) 
Tuoj pradedame vestj agitaci
ją, rengti prakalbas, rinkti au
kas žodžiu sakant. pas įiiumis. 
tuoj apsireiškia didelis gyvu-, 
mas, judėjimas, kuris višiiė- 
met duoda gerą,derlią. /(Reiš
kią jei pačios jūąą nęparagina- 
tai jūs visai be gyvumo? Well! 
Visi tą matoj, r Gailą,, kad tik 
jūsą pačios jus paragina tik ta
da, kai atvažiuoja tokie ‘ ‘nais” 
kavalieriai kaip Makauskis! 
Reiškia jūs su savo pačiom ir 
paflirtuoti nemokate!) Tik pa
imkime mes misijas. Dr. Alsei
kos, Natkevivčiaus su Žygeliu 
ir pagaliaus J. Makausko, ku
rios vien tik Sandariečių remia
mos buvo ir mes pamatysime, 
kokis tuęmet pas Sandariečiųs 
buvo gyvumas. (Gyvumo tai 
buvo! šiūr! Gyviausias tai bu
vo Makauskis, ypač moterą 
tarpe! Bet nauda ar buvo? Iš 
to gyvumo Makauskis tik-tik 
ant šipkortės užsidirbo!)

Dabar mes pažiūrėkime kaip 
i mes atsinešam į sayo reikalus, 
• kurie mum yra daug artimes- 
j ni ir kaip mes atsiliepėme į 

šauksmą savo žmonių?
Jau .per dvyliką metų mū

sų pačių pastatyti žmonės cen
tre (tai jūsų pačios net visą

W - -'^4 5iL'effr
£
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Blaveckiu-

giant programą buvo pa

atkartoti, 
rirodė bū-

ko,4a^pfr3^3į,a?slu  ̂šit 
prbgramuisdialogo, daiąų,-dė- 
įnėtų.' Prisiruoše ;riV gražiu 
klemacijų M’|d$.’<vRągąrsintu 
laiku publikos priėjo pilnutė

ivp jlgąs,.todėl 
’ stokos Vietos

suserga tinginio ar

nupiginta įstojimą ®er j

• Kadangi šioji kuopa darne- 
skaitlinga, tad katrieesate už- į 
intersuoti darbininkijos atei
čių, ir pęrite turėti šioje naujo
je kolonijoj -viena iš rimčiausiu 
įdėjimu orgamzącijų, tad eiki
te visi po L. D: K. & vėliava, 
parodykime kad ir mes turime

šonu šią žinutę-įtartį į vąsa 
po 16 d. numerį. Žinutę gayęmi 
vasario’ 16 d' po-ptefų. o ‘/Lai 
bininkŽT^įpatoa»Ąt  ̂'wk 
rio X5, tad telpa šiazne name

*<7^ u T -A JA

c-

>Tamkus 
Mikėuiu-

B. ;Jukai enėv___į.+ 
X- Sviklhite -Lli-i 
V. Baniulis'• ~
S. jetičibuskas^_W

svetainė, vien žingeidumo dėlei.
Jų programa: 
as jo turinio 
neminėsiu,' tik1 turiu pastebėti, 
kad iš mažučiu tariausnebega,

šv. Opos Draugiją |5.00.
Visiems aukojusiems, o ypai 

jSerb. Klebonui K. Vasiųį už jo 
svetingumą ir prielankumą. Pa, 
ząisho Seseserų Vienuolijai n 
jo dhosniėms' parapijeeiams 
nuoširdžiai dėkoju. . . j

Kup. V. Dargia

i ; t VERAI 
LIETUVIS AI 
n r ' i-1 - t ; - t '’, x

PRAKTIKUOJA 
>/ l^OFISpj

SOUTH BOS®
* VT-Bt

<1$. o

ągos kaip morale:

^centai — verta buvo dolerio. ^-30. Daina duetas —M. ir J. 
Renginio: komisija btabejo ^sašukaičiutės." \ .

turėjo daug triūso, kol sukvie- ’ 31. Piano trio — M. Našukai- 
tė ir surengė tokį šaunų progra- čiutė, X Našukaičiutė’ ir Ona 
rną. Į komisiją įėjo kun. K. Žemaitaičiutė.
Vasys, ponia Lodienė, p. J. į Iš šio vakaro programo gali- 
Vai&us\-pOTria’RockTėnė. *'nm matyt kięk naują spėką (iš 

.Kuopos pirm. Mikolas Aidu- jyairių sričių) priaugo ir auga 
kaltis pasakė kelis žodžius ir|VTorceštery? Daugiausia čia 
perdavė vakari) vedimą kun. I augęs Jaunimas dalyvavo.
K. Variui, - kuris-kaip visuomet. Gražus apsireiSkimas, ’ kad • S ’z • • • Z. i •. ii ♦ va* •' • • y -* '»*" V A*»V • . 'K y —*“^1.'

mentai ir
Iš. visų m

rims .ir mergmpms gerą progą 
t nea tik. pusė įstm 

jimo tereikia mokėti.,;. * :
Lietuvių katąliką jaunimo 

kliubąs puikiai gyyųojaC ; Va
sario 7 d', surengė gražų pro
gramą. • Tik nteki^e^lš publĮ , 

gramas daug.vėliaifprasidgj^5 
nėgu buri* 
tikės nebuvo staitlfngai;.'1 
nok kliubięč^ms/či^aĮąmtiiK 
liko pelno, ■iąl'^yyifogą■ 'įsĮ->: 
n^ągp’, i H

’ , įVą^ąrmė mokykla
NųdtJbd. Mialip. 1525 jn.vgv- 

_ »>.s « »• V -^ZTT,* F-i K’vuoją vakarine mokykla. Ber-;

• . Vasario 14 d. čia’ bambėjo
Bimba., Bėt nedaug tegalėjo 

. rpribimbtiJ Jam bebimbiantkį*l 
kos hko ąepafe^Įnt!,’ kąd.prij-^ loTeraiašT'^ada įsimaišė' dė • t

Bimbą ^tepyčbjį^d pradėdamas 
pasakė, kad jam Brocktone bu-

J: \ «^yWps ^^ tnųs0. ir, e^rr
ZQ9s padėjo, ir deda gerb. vie- 
tos vargonininkas L. Taujenis. 
Kądąngi ant pajuokų \ labai 
iįig molinių _. susirenka^ tai 

’ Blukinti prigęl^sti A.^Žižnūąs-

Betoj lietuvių jį 
paši kokio nors alki 
toj lietuvių šeini 
Lietuvos Albumai 
Lietuvos didžiųjų 
vaizdai xr iu jgpfen

/..-k- pin. Raštininku— Broniglava Ciunieof

:RVFSK1 InSfi?*-’- LltlLVMI [ 5 *'105 w. 6th st, So. Boston, Mass.
l *v«u-<aar6—' Ona'‘Mizgi rcneng. 

DtnTCATAR ' 1512 Columbia Rrl.. 8o. Boston, Mas
v Draugija savo susirinkimus i litffio; W 

>ynLrppyc '• . antrą* ^tarnlhką ktekvteają' 
SįfJ z Visais drūtos reikalais fcrelpjdt^J 1 pw
jį- ■: V•’: -■■ '' tntokj raštininkę laišku ar*telefonu
>N. MAS8.: 30 vakare. pobajnytln$j svetainė

. J • ictfth St. So. Bo8ton,i Mass. -
> ŠV. JONO EV. BL. PAgffli

: . DRAUGUOS VALDYBOS
I®?-- - !. antrašai s- 
. S.B.S42»-W Pirmininkas— M-ricį>a<

v įty J 539 e. Seiriith Si., So. Boston, Ma» 
' ',■■■' agsa>11 V|ee-Pirmlntokas — J* rptetrapsMaS^

ą ir pianas — Kog- 

etas-— Tamkienė. 
lemi, ? Žemaitis. 
<oniponavo 'Alsaus

h -j,- <

-x_
r>

»!



Įstabias,

ANGLIJOS KATALIKŲ

.vimą, todėl verta

PASISEKĖ VAGYSTĖ
NEW YORK.—Į J. Brill 

brangmenų krautuvę prie E: 
Broadway įsibriovė keturi 
plėšikai ii'-pavdgebrangme- 
nu už $75,000. t, L s. s >•;. * *

SU DIDŽIAUSIU ŠTURMU, 
VISI KAS TIK GYVAS

Atsilankykite į Ūkesu 
' draugijos prakalbas, katros 
įvyks vasArio 28 d,,; 2 vai po 
lietuj sadėje, So.

gu,Edwjard Uorton

VAIZBOS BUTO,

;<ui. Mass.
' f f .

811-812 OĮd Soųth Building
294 AVašliington Street

Boston, Mass?
Valandos* 9 A. M. iki 5:30 P. M.

GYVENIMO VIETĄ ?

37 Gorham Avė., Brookline 
1, Telephoae Begeot 656S , it-. 

A^ANAfF.KNEIžYų 
Sirfe'rSnlS^Šaff^k l?išfj«iokyk: 
lą ir užsiimtu Real Estate pardavi- 
nčjiiųu, būna- ciano ofise .kąsdieų 
itiict 3 iki-5 valandos pz/pieių išsky
rus Šventadienius, Lietuviai, kad ir 
mažai sukalbantieji angliškai gali 
kreiptis įvairiais reikalais pas ma
nę. A. F. Kneižio adresas vra toks: 
308 E. Ninth St., Tel. S. B. 1696.

7 ■ ’ ■ -. • - » xi. ■ -

Kuopospirmi
Gucevičius taip, pat 

natingėjo savo “futbolo” 
;Mūsų , y * juun|- 

aĄt Valatka, Bendoiaitiš, 
ina&Įiūnaš, Šeikys, Savie- 
įšJKiskis ir kiti nenusilei- 
LGūžėvičiui. Šokėjų nesto- 
cto. VžĮįaro, kaip papras- 
3^ šeimininkavo nenuilsta- 
os kuopos darbuotoj os'f 
inkienė, Marksiene ir Sau- 

‘Btfvo ir clzimdziukai. 
uopalaimėjo: pinigų pada- 
Įir pasilinksmino. Kad tik 
tegiaii tokiu maloniu vaka- ■2a_, ‘ ■

m'ev-tar le^aMmugazietėle

4 4 Sandarą” < kalbėti neapsi-i 
moka.
•?'7b

OPTOMETRISTAS
, 11 t ♦ ..c «i ff--1 r "W♦ ; nw4m

' ! ISegzaminuoJu akla, priskirtų aM— j 
nius, kreiva* akis atitieslnu Ir J 

.(į amblljoniškose (aklose) akyse au-1 
, J gražiau žvijsa tinkavau
' L J. L. Pašakamis, D. p. . 

;! >447 Broadvay, So. JBos|oil,

ŠUKIAI ji DAINOS
GEORGE WASHINGTON’O 

DIENOJE.  ̂
FEBRUA’RYi.22 D.

Lietuvių Salėj (žemutinei). Nuo 7:00 
vakare prasidės šokiai’ ir dainos. Ren
gia Literatūros Draugija. Visi^kvie
čiami atsilankyti.

‘ .LAUKIAMA SVEČIO /
Sekmadieny^, Vasalo 21 d:

. fzaeija nelaimėjo, bet ir 
į ;7mlaimėjo.

l)'drbinh}l>ak

"t-V * t* "^į^mtBos^^* 

Įjfengia' Piint- Bla i vini n kų 
■kuopa vasrio 21,1926,7 v. 

poWwiine.i jjyefcų- 
BjŽenkU gatvė, So.JBg$-

P įVfrttumfėAlai' khip

gaR ir morgas ■&«)> 
Jad visijira į prą-.

■ ■ ' f 
afev-ik Kviečia Boi/ję jai

ENffiRIŲ ŠOKIAI 
iktadieny, vasario 12 d. 
fto Lietuvių Vaizbos 
^suruošė Municipal 
mg salėje šeimyniškus

Pirmas bandymas 
‘er .nes į šokius atsilan- 
S iimto rinktinės pub- 
■Publįka mišri; matėsi 
Ira, tautininku, ir kt, 
-■į p* *

Uodo, kad Vaizbos Bu- 
Ji bendrų biznierių rei- 
r Gražioje nuotaikoje 

•as paliko ge- 
aterialiai or-

vidutiniškai ismantsurinkda- 
vo -•po'l^-sattaiteje.z ..

PERLENGVĄS ĮSTATYMAS
TRENTON, N. J. — Gub. 

Moore-pašakeį. k^td New Jer- 
sey-valstijojfeisą perliuosi di- 
vorsų įstatymai-. -Sakė, kad 
reikėsią pę^Ieįsti aštresnį į- 
statymą;. I ’Kil^tįjos Jegisla- 
tūrą būsią įvestas tam tikras 
bilius. ‘,»Z? •'

ĮVYKS PIRMADIENY

Broliai-irąepers lięjaviąi. So. Bost^Įejtyk|tąsvarbus da
lykas. Viršuję sakytoje dienoje bus Naujosios^ Angluos Katali
kų Sefinaš. Suvažiuos vif^ok i u vėliųjų -A d^Tusiškin iir šfvietis- 
kių. j Seime gbli pr 4kvįe<;iami dalyvauti visi lietuviai katalikai 
-4 vyrai ir moWrys.' Apsvarstysitne ką galime ir privalome pė • 
daryti savo naudai ir kaip galime patarnauji Lietuvai;

Vakare bus svarbios prakalbos, kalbės daug įvairių kalbė
tojų. kalbės L, šimutis, “Garso” redaktorius, kurs neužilgio 
vyks LietttvoiTW dffrtUčtiVlięftMų'tflutos įjOT^ąį: Sknitliii- 
gai susirinkite Į tas prakalbas.

Ir U * l /v '
■ < * - i f- - 7 jp j

KAIP NUBAUDĖ VAIKUS
PITTSFIELD, Mass. — 

Keturi vaikpalaikiai buvo į- 
sibriovę į mokyklas ir prida
rė žalos už $^-70.- Tai teisė
jas jięms. tol^ ybausmę pa 
skyrė į p«er. Š£s|s mėnesius va
karais būti namie, nesueiti 
krūvon ir kas nedėldiėni eiti

* ♦ Ar *
bažnyčion.. *

* NESUSITAIKO

• NEW YOBK. — Kailinių 
drabužių siuvėjai veda dery
bas apie algas sekančiame se
zone. Tokių darbininkų yra 
13,000. Derybos nevyksta 
gerai. Spėjama, kad bė strei
ko nebus apseita.
-_--------.4........... o  

■am' darbui -va 
iniarkTrcrtia7 vi

Kt
t-

ATEIKITE I TRECIĄ 
■ TARPTAUTINI

DAINŲ KONTESTĄ
SYMPH0NY

■ ! ' * ■’ * t. I Z ' ’ ■' ■

PAŪŠI DubnA^-Įrerai-Įiaimilavotas 4 
šeimynų namas, arti Innutn Sųtiare. 

ą’ainbridge. geroj vietoj, raudos 590 mė
nesini. , 'K;iina $8.500.. morgiėhy 5fi.900. 
geras pirkinys darbininkui. Smogui, ai
ri. įtaisus^ Telepimnas Somerset lš5(gg!t 

: •» t..;—:: ■ ■ Lll—>—-
- . . VAIZBOS BUTQ„ 7

METINIS KONCERTAS
KOVO-MAKCH 7 X6, 8VAU. VAKARE 

’ SVETAINIŲ ~ i
rHllyVftuš' garsiauši>5Rijijps- Anodijos 

•trjistai. kaip tat: Dziijulzj-TM-iindzT. ZĮ- 
4an.*ifc'ičh£< .tenkiių:. -įSitMroni'utėJ Mitri- 
kffit?.i? ftiVfera '.Mėrgiiitš^ (IristiAi- 
mentaiis Kiy»rbrt>iS'>,z * ; ,
.-Tibetui?'gulima užsisakyki į$ Jędno 

i>as mn.*tūHM pas-šptiekoriitK'.'JdiHans-

■ >

:: TRUMPI :: 
SKAITYME LIAI

NAUJĄ KNYGA 
Joje telpa iintiav kaip 
jlOO tnunpii pasakaičhi 
I 150 pusi. \ 45 centai 
“ haubi^nias 

13€6 Bnadvy, BĄt— 27, Mttt

turis< dalyvausiąs. Katalikų
Seime, •>į?/, j •.j 5

nužudo polietnoną. l'ž tai 
buvo nuteistas miriop. Bet 
jo advokatasisakė, kąd jis 
įSirma turi atsėdėti kalėjime ] 
už pašto apvogimą ir paskui 
būti pakartas* Kad teismui 
dalyką palengvinus, tai prez. 

’Coęlįdge jiajjųosavo . Chap- 
maną nuo ^ą^jinio, bet pik
tadarys nepiiemė prezidento 
“malonės” ir dalykas turėjo 
eiti ]>er teismus. . ? : .

už, sniego ‘Metimą ant 
GELEŠNKELIO ,

r. .TAUNTCM, Mass.—.Tohn 
II. O’Connoiy busiĮ linijos 
manadžieriiiš nuteistas, užsi
mokėti ; $50. | Jo pąjįBdymn 
dąi-biniųkaj, £ad padąryti-yj<> 
busui kelią^vertė sniegą ant 
geležinkelio, r -

A.i’' . v.

p TURĖJO gerą algą
NEW XQ^K>;— TVilliam 

Paris, 21 amžiaus tapo su- 
areštuot^r kuomet, jią slim
pinėjo vienoje bažnyčioje 
Jis prisįp^iųo, -kad vaginė-

zių, kuri 
aukas bii 
kėį* kaėĮ 
Tird&h:

\ • ■■ • ■ Vi 1-z .*.<■

. -v Pradžia 10 vai. ryte.

PARAPIJOS SVETAINE,
492 E. Seventh St, So.. Bęstra, Mass.

------— .. - - ’  i .;.   „z , . „t.. .. ------

į SUSIRINKIMAS • 
lekmadįeny, i vasąrio. - 21, 
firmr ims. mėnesinis susir 
kūnas L V-17 kp.r para- 
98 salėj, 492 E;, ševenth 
į So. Bostpn, Mass., 4 vai.

. ir ’: ’ A't .

£aip mergaitėms ir jauni
ams žinoma, jog- ^įejo 
Snios laikas ir šokiųs rei- 
.pakeisti- kitokioms pnG 
?oms. . Maloniai .kviečią- 
įvisos ir visi, plius nąujų

nų nešini, ateiti kad rū- 
trngai ir pasekmingai nų- 
ĮU pleną tolimesniam vei- 
lulir'r- J : !»?•» • ’

• / . Valdyba
u„... . ,

i
Residenctjo^'Telephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

/> t>4<7.

P.pi. Aku

KOVAITĖS” RĖPETI- 

vokta*’
kar ,vasario 18 d., Sv.swuj r i ji -.t'x .. . a

> parapijos salėje įvyko 
ž .“Genovaitės’’ repeti- 
ĮTilyjmasi vaidinima ge-

; \ su ĮJIHlIiam Fairtpnks . <. ~ , jrrr ,1 .,1 !<> ;ut.. ' . ; . •:

Ąntrad. ir Tr^ad. . Ketv., ?e®kĄ ir Aę^adieny 
aria 22-23-24 | Vasaiio 25^2^27

fi ii T P U A T T E Paveikslas Turįs Didžiausi 
Ų U I U U Uit t ' Pasisekimą Amerikoje

AMERICAN
FąjrbąakS.----- i—g, .. _ ^rRidiard- Dix—

i:?. -I r:y'• ę t u v

BAYSTATENOVELTYGO.
Surengęjai ir Išdirbėjai- Įvairiausiįj 
I^ršinrų Piknikams. Karnivalams, Fez 

rams ir t. -t g Ą
. įtikai ir ma- ‘ *

B AY STATĖ NO VELT Y CO. 
248 Elm St., Westfield, Mass. 

' Pilone 1402

liko įstaiga. . : • , ■
Paddle Wheele and Gams 

Tarime didelį sandėlį fėrams daiktu, 
kaip tai: Blankietų. Karielių, Laikro
džiu,; T^rpkįų; Lernpųtr ir tt,

- r- • - -

* •*- ; *• * . e
>

H y i


