
nai

Netru
nai— ccKA. Jų išradėjas — gar 
darbininkus ir valstiečius, komunis 
Ašiai kankina.

30 m. 
ji savo darbą ten pradėjo ir 
buvo r Įsteigus 1 OriėittuHyiląi 
Dabar tas vienuolynas- val
džios atimtas, .turtai konfis
kuoti,. vienuolės išvaikytos. 
Išviso, vienuolių.. ten,. buvo 
200. Ji yra iš Ispanijos ir

DAUG TRAKTORIŲ PERKA
Amerikos traktoriai Rusi 

joj iueina vis didesnėn 'ma-

APVOGĖ BANKĄ
ST. LOUIS, Mo. — Į1 

milton, banką įpuolė pe: 
ginkluoti jauni; vaikindijj 
vogė $15,000 ir autompbil ■* f * X .. * ■
je pabėgo. Iš ‘viso' bai 
žmonių buvo 14.

Ji sako, kad jai bevalgant 
salotas jai -Įkando vabalas,, 

s kurs buvo salotose. Dabar 
ta nukentėjusi moteris trau
kia resfani-Ąnto savininką į 
teismą ir reikalu ja, atlygini
mo$20,000.. .

iras. Dėl to nuo kalno slin
ko daug žemių ir užslinko 
ant geležinkelio. Iš to išti
ko traukinio nelaimė. Žmo
nių žuvo nemažai ir nuosto
lių padaryta daug.

KETINA UŽDARYTI 
DIRBTUVES

’PASSAIC, N. .T. — Audi- 
minių kompanijos, kurių 
darbininkai yra sustreikavę, 
skelbia, kad uždarysiančios 
savo Įstaigas. Apie 15,000 
darbininkų būtų paliesti šita 
bėda. Bet gal būt kompani- 
jo stik gąsdindamas taip sa-

r“; —.  ............ r.

ŽUVO LAIVAS
Centrai ines Afnerikos van

denyse nuskendo Anglijos- 
laivas W. C. Kennedy. Lai
ke smarkios viešnios laivas

■DIDELIS DAIKTAS DĖL ŽEMES DREBĖJIMAS 
MAŽMOŽIO GRAIKIJOJ/

V NEW YORK. — Julia Graikijoj ant Peleponeso 
McGrady patraukė į Teismą salos ištiko žemės drėbėji- 
Viėno restauranto savininką, 
Bako, kad ji valgius tame

: KOVO » D

Į —-7------------•
SAKE, KAD'MOTERIS NU- 

SKANDlNU VAIKĄ .
. STOCKTON, Cal. — Mrs. 

Zamora tapo patraukta atsa
komybėn už Vaiko nuškandi- 
nimą. Vaikas buvo 4 m. am
žiaus. Jis buvo jos auginti
nis. Tą jos darbą matė de- 

itžėjo ant seklumos ir sndų- vynių metų vaikas ir teisme 
žo. Jūreiviai išsigelbėjo. ’ taip liūdi jo.

> •— ________ ____ _ •
ŠTATO PAMINKLĄ U

Rusijos Vyriausybė Vlad 
vostoke statvdina ant didžit 
lio kalno Leninui paminką 
Statoma sekant modelį Ne1 
Yorko laisvės stovvlos. St( 
vvla bus.iš bronzo į^lūneni

NESTREIKUOS
New Yorko valstijoj sta

tybos darbininkių unijos pa
skelbė, kad šieriiet streikų ne
kels |)rie valdiškų statomų 
namų. Tokių namų šiemt y- 
ra-daug.

. 2 kųopa> rr :
ir. Benediktas Degalas. .

14 kuopa — __  ..
niulis.

lff kuoĮm — .Jona^T^z.ie 
kas ir Povilas;A .

105 kuopa—Viktoras, Miš
kiniai.' ... .

Dar tik vajaus pradžia, o 
pasekmės gražios. Kviečia
me ir tolinus tuo ūpu darbuo
tis. Tegyvuoja darbščiosios 
kuopos ir jų veikėjai!

'' . Vajau* plunksna

SPROGO DVI GRANATOJ
PRAGĄ, Čekoslovakija? 

Gabenant šovinius miesl 
gatve dvi granatos dėl než 
nomos priežasties sprog 
Žuvo du kareiviai ir 60 žm 
nių sužeista.

- - •Bostonaskruta ?'-,'
• • ' LDKS. vajus įgauna gy-

“—- » vumo.' ■ Kuopos pradeda
PIE TAUTŲ: • smarkiau veikti.*/ Veikimas 
B? - - ui, neša gerų vaisių. .Tuo tarpu 
vas paskelbė, vyraiija So. Bostonas. T-oji 
ciklikoj apie kuopa sparčiai varosi prie 
Apgina juod- kuopos ‘ ? padidinimo. Tos 
į kad-juodiem kuopos nariarO. Jankienė ir 
iek nėra ,žę- J. Guzevičius smarkiai run- 
>siuą. Pyoto giasi. Viefrias ir kitas slėn
iu baltieji ne- giasi kuodaugiau prirašyti 
ž juoduosius, skaitytojų ir narių- * Bet kol 
;osi, kad juo-; kas .rungtynes 'laimėjo , O. 
as tas išaiški- Jąnkienė, nes jvpprašė 11 
yrbe, kad .jie ^Darbininko’• skaitytojų ir 
kur gyveni- narių, b J.- Guzevičjns tru- 

nebtiš proto.' piltj mažiau, — bet jis ža- 
—y--’"- ' du nenusileisti. Kilo baigsis
NDUOj 1 ' jų?užsispyrimas, vajaus už- 
eisfce' Tharjra .{baiga išspręs.

bes jūrėj priė’ Laurd 
y ‘galo. Žvejai šatro/kart ^n- 
r ’ kių pasirodymas yra ženklu,. 
Wkad pavasairo šiltas oras jau? 
.netoli. ?

PABĖGO SU BURDINGIEi-
RIUM - ’ ; f

O ’. N. BROOKFIELD, Mass. 
— -Harold Hare, miesto dar- 

’Bi. bininkas, pranešė ‘policijai 
jog jo pati ir kartu būrdin- 

B ;■ giėrius išnyko.; Biijdingie-, 
riųs tebuvo išbuvęs Š^mėne- 

Ą- siųs. Trijų mejtų duktė,’įu- 
> ■ vopalikta pas kaimynus.’. 
Bį.. |

' *• ■ ------------------------- - •

V GAL KONFISKUOS KAIZE 
’S ‘ RIO TURTUS;* • 
' • » « l■ • ' f *

Kovo 4 dienoje Vokietijoj 
* j pradėjo piliečiai padavinėti 
i? / balsus reprale sukonfiskavi- 

mo buvsio kaizerio turtų. Pi
liečiai savo balsus turės pro
gos padavinėti iki kovo 17 d. 
Balsuoja 
nuo 20 m. amžiaus. Tarp

* - AA * 
kovo 4 ir*17 d. turi būt gau
tą 4,000,000 balsų.. Tuomi 
žmonės išreikš norą,kad no- 
ri referendumo. .Tada bus 

fK. rengiams tikras referendn- 
mas.. Į klausimą. įeipA turtai 

iL... ne vien kaizerio, bet ir jo šei- 
jĮgPpiffiįynos narių. ______ ‘

4-
, MoųtelHečiana'ipavQjnsl-'f^ttr7 

, Montellipčiams: gręsia pa
vojus nuo’ bostoniečių,, i nes 
jeigu toliau bostoniečiai taip 
vąrysiš, tai galimas daiktas, 
kad pirmieji i vajų laimės. 
Vienok. Montellos 2 kuopa 
dirba išsijuosusiu, nenori 
lengvai pasiduoti. •

- >' Kitos kuopos i

Kitos kuopos j dar nėjai- 
smagėjo, todėl vajaus rezul-

kad jie iš kitų šalių >m 
darbavosi, km pr syptimtajįy 
čįai. . paugįausia, tąrp jų^| 
patini* ; i’t ?

Įriųb'jnd- iįi. » ud .1!

^Indras Kėbuo '^ 
• rtw»LiŲ7į;J^

KITCrfEN^lĮ; Ont. 
John K. Weber namuose Bu/ 
vo didesnęšęjęiyi^iį^^j 
sirgus rauplėmif^Tj^ij’gO’ 
ypi išvaikai ;ię ,ipotiną; ( 
tinai rąųplemis. sergant 
sūnus, kurs bęsąs geroje 
katoje...' Tai bujo tps 
nos 18-tąs vaikąs.. . „ A.... jg

Kynijos^ pramoniniame 
miešfe ŠafSikjuję audėjų se
nai prasidėjęs streikas dar 
nėpasibaige.Kaikuriose dirb
tuvėse kartais prasideda dar
bai, bet nesitęsia ilgai.

To pasidarbavimo išda- 
— 26 nauji skaitytojai iY 

Skaitytojų 
ša patieksime vėliau.

barius skelbiame tuoja*us : 
l kuppa: Olga Galeekienė 

ir riąnas Li^vjyį^ k z 
Liudas Vaitkus

-ČetraV'ŠU

PASAKOJIMAI [
T.New Yorka atvvkb pįr- ' 

nuėji tremtiniai iš Meksikos,. 
Tie tremtiniai, yra. iš įvairių \ 
Meksikos dalių.. Tremtiniai i 
susideda.iš kunigų ir yienuo- ; 
lių. Jie tremiami už jų uo
lumą tikvbos'““reikaluose.'‘ 
Tarp tremtįn^ų^yv Yorkan. 
atv^usiirj^<Mitina perd?$ 
tinę. Lorenza ^ivarrez. Ji.

i Ilb'mv.’nv

j Kunigij-trem.tį 
atyvko 10.

» J • • A / !

; Tie .kunigai ir vienuol

į, NUSINUODIJO SU KENDE
BAYONN^N.J.-Maiy

* Ęitzgibboų,' 15 m. amžiaus^ 
nusipirko Gentinę kęndę ir 

Eį’ yalgj’dantS’ ją nuėjo i mo- 
^ ..Į^klą. - įtaiga pajuto jlėge- 

rąi ir pradėjo alpti. ' Netru-
. v.? -. ,v ■ 'i. . ■ «•

'.‘t- >».' ;

-KLAUSĖS
-Pietij Amerikoj, Tackna- 

Arica provincijoj buvo susi
kirtimas tarp peruviečių ir 
čilečių. Tas atsitiko,* kai at
vyko į tą provinciją 150 pe>- 
ruviečių balsuoto  jų.

Tacna-Arica yra. ginčija
ma provincija tarp Peruvi- 
jos ir Čilės. Po Suv. Valsti
jų priežiūra ten bus balsavi
mai, laike kurių žmonės iš* 
reikš kur neri prigulėti.

FRANCUOS MINISTERIAI 
REZIGNAVO

Franci jos ministerių kabi
netas atsistatydino., Nepra
ėjo nei dviejų metų, kai pen
kis sykius Francijos minis- 
teriai atsistatydinę j o. Visi 
dėl* tos priežasties — dėl fi
nansų.

JDąbar atsistatydinusio ka
bineto '"priešakyje stovėjo 
Briand. 4

X ‘ ! S» . - ’ <:= ■ ’ :

l VIESULOSEUROPO  J :

Šiaur-vakarinej Franci joj 
per keletą dienų siautė bai
sus vėjas. ’ Tokio smarkumo 
vėjo niekas neatsimena. Šim
tai stogų tapo nugriautu 
Šimtai kanrimr nupūsti nuo 
stogų. ;NųkeątėjjE>:ir; dideli 
drūti Vtei nAthii/ '6 ! ’ ‘‘! 
'.-iūiįtsaifįįį medžių su 

šaknimis išrauta. • Labai nu
kentėjo vaismedžiai, kurie 
jau buvo pražydę. z - .

Nuo Alpų kalnų per visą 
Italiją Į pietus pūtė Tiepah 
prasto smarkumo vėjas. Žu
vo žmonių, nutraukvta daug 
telefonų iF telegrafų vielų. 
Mesinoj griuvo viėfias ,ap
griuvęs ir apleistas vienuoly
nas. Ten buvo būrys, žmo
nių. Iš jų 4 žuvo, o 3 sužeis-, 
ti.- ; ‘ 7.* ' ••

■tatai menki. Nieko nesigit ĮsteigėjaršvįTeresės Or
di ' apie Worcesterį.’ Vreai|^XMksrH 
snaudžia Oambridge.Nė- kiek 
neišsi judinolBrightoiiasJ'; \X> 
tai vis ai*timiausids .centrui 
kuopos, još pirmiausia turė
tų sukrusti. Broliai, į dar. 
hą!». e;,: r \ <■- e ' J <
26 nauji skaitytojai ir 8 nariai

' Tos kuopos, kurios gyviau 
rūpinasi organizacijos reika
lais/ jau gražiai pasidarba
vo.
foš
8 nauji’ nąirai
Lt J

-daug' maž po VISI^-Lietwpą.) .—_ ■» r- i 
<i; ■

; k•

■rr; t- a. i. v . . ,



X

k

* v

tfttmtttn

mas

Lietuvos 'didžiųjų veikėjų at< Ji
.-i.—badu. ------- ' —

A

<

*V*

r

t *

»
1

z$*
1 £4

F
«

sąp&yeikahi
* ’ V / ;

BEJWR> *

e,

t ,

&
f

• 7?

. /j&į '<Ai

* i

•tl(J ♦ 1.

-į'fii i:

• i f r; y

— J l»i • <’ j

i I

<'-'y I

■ ■ wijžXi

ų katalikus buss’ų ir apie 10 nuošimtį visų 
’ motorinių.dviračių. ’ .. ,:

jSuv. Valstybes, su beveik 20 
milijonų automobilių, seka Di- i • -r V - ' • t . '

,:1jair r - AincrilcdSr; ....
Po A. L. R. Federacijoęė atstovo jHtežiūra 're^gūri;

ekskursija Idetuvotą TIESIOG KLAIPŽ0ON/ I - 

:S -BE JOKIO PERSĖDIMO- r J ‘
f -

-T. i <}.!■

r
’.'h

' -r *

Mes turime 
fllijtilio. ir 
huiKlytninel uijt

iSbjijiayti ^rel^^usyjjineięilię; 
s^l^lalęf^3■:v«5l^..■I:e,• 

pafŠa^lt kaip sėMiS histlflii.'. j#
'esT I>usįHw. tn£ jausi; liiej
•*t<Mbi ftlg.tlvjs tofojušt'“' ■" '4

'i Mes. ypąjiĮifgaf. noręruaje phštįsil 
tieriiS; kiiriė 'umtojė viųiej pagyti, ku- 

■ įkerus iueįrcUiėjo kvęinivjtutr 'iarai. šviri& 
•tfės, Splumo nrteRlojiės. ihimal, įiatea-' 

rukyuttii jr/4t. Mes, norime. fraS-o* 
<b t/“k;ul imsaą. jnetoda škirattĮji' }wHię-. 
tyt visiems- 'ipsufekinimaMfe.'
kštinuiin ii- visiem bmsiėnr priepuolkun.

v w^7iTs i 111 Ivb

-. 'į

<, J įį• 3SJm

u

p

* *

saly n,, P-rawų>. ,G»d; k' katalikai pageidąuja, kad au-- - IMj^kįai iŽ Lfetuvos(nepyktų

jbd Katatgcų "Centro1 žinios ir 
kad jųąki kelis- iš ksrto neatsi-

uu lietuvi

i U p./(1

- ■

v 4 > r W z ‘ *-4 --^-<4;

VAJtGONININKŲ ATYDAI l.

22į 1926 m. lO vali 
įjyeęiąimi K jjebuo. dal

i kunigai;-kun- .K..uibo- 
ius, P. Strakauskas, P.

ts. Užgiri a sekančiošrež'ejih-’

rątdą >Auierikos hetuvjų tarpe.
<N., Anglijos. lietuviai ką-

i- mano, kad Amerikos
uyiąi pn^non yietcęi privalo
tyi*yeiklūia Vilnijos naudai.’

ad'tą1 veikimą išplėsti, tai
s^^.įtjdungą veikėją is

U .
viai kata- 

lėtU-įiš

1 * ’
• C . ■< -|L J * ■*• „ .vJkSmbI

. Netoptiucftlte I
Uhs. — ne diel ta
d4 bet, dėl to kati _ .. .^
SHį. vi»*nn chorui, už <3. dolerius^. Jbt. ,,
įtrinkite kuri# iitid# norite. Trljy iuž- .
«ę»ių taldą-7-knygute 75c.. ima#<> 20 
<nygu«?ftj ‘ntiAe 15c. kuygutė attta 3c., __*   r* a .»  1» a—  ____ — “ *

• VyMi MUiu^.- J4«MV **&t>
T. tnetų Choru Kepertuaro kotnpleta už

Idolėrtus.’ iŠ TBjSms, W

gauta i

r
■vipMa.<iato»c gaut l^ė
KiAni C%nru Kenertmiro komolėtu iii sSJ 

*hW * i<F»rW

AUOMAS J t
(.■rili f '

• Rdtbj lietuvių ‘ Šeimynoj ne? •
raši kokie oors^attunuo.'Bet rė- 5 ________
toj ' lietuvių r šeimynoj ■•terasi! Paag’ttkBtaa^žmoiij• ----- „ s

. Lietuvos Albumą, kuriamo ^ra <
« • * * • •*------- >--------2— -jwjn

’yęra.

- Vartok tep~tfltTžH& praaid» ė?"

žinomu.'įVįpoa: ąptig^oa jĮ^Uąpga SRllte

atvyksta Lį Siy« 
redmdoriii

i svdiuas. __

(Įelegatų 50, -,iž 
t- 26, iš Mon-

13, išCambridge —10, 
‘ :—■. 1, Lai rence.

J. Worcester, Mass.— 
Mass. — 1 į Nasbua, N, 
Irovidence, R. I» —~.3L 

Užsiregistrvus • delega- 
A. ValšiauiHkaš* Napjoš 

talijos Federacijos apskričio 
atidaro i sėun^. 

^rampai paaiškindapuis; 1 kaip 
šio sei iuo šaukimo klaus imas 
iškilo ir pakviečiukunl K. Ur-

3) Seimo rengmi^koąusi^es
• • vx S. 4 i a V j * nr. 1 v

Mass.'
£

T t;

inkas

lik^i pa; 
vos'aVvy 
^kaitomis apie lietuvių tautos, 
i si 5*J * * U f * K - ~;’ailę ėtc., kaip nutarė Lietuvių 
Katalikų Kongne^aš Kąupė.

v-d) N.^Anglijos! lietuviafliata- 
1‘ikai stovi Už tai, katj visuome
nės aukdmis būtų š^pjami tik 
talentir^if’ji toioksleivi^H - * - 

ė) N. Anglijos lietuviai “kata; 
’ikąįkrėipiadomę Lietuvos 
Įyriausybės įį išleistą registrai 
rijos įstatymą, kurs dabar ri- 
W tik užsiregistravusius Lietu- 
vųą piliečius Amerikoje, o ne- 
až;4reą^travtįsjeji nuo jo yra

2ų>a-j i miesto namus. Nuostoliu už $500,000,
—

toriją. | literatūrą* •. onuzEką^ _
-r

<n£dą.-r i7 f 'iuošii * &•: senųaš pareiškia, 
l’AI L 2 ? - - ' . ■ a ” . . . ihSy visiems Iv- 

iąi|, arba visišĮ
l.-fc;

kąd^-^tąfv tohš; visiems Iv-
# M J 5 _ - * r

diumas? Išrinkti! sękanti: didžiai ne-į 
voj, pasi-Įį

L/* ’ i ’ ’ . __• .- . v ♦ - -

Paskutinis pasauliais moto
rinių vežimų cenzas parodo 
Suv. Valstybių 1 svarbią vietą 
automobilių pramonėj. _ Sausio 
1, 1926 m. pasaulyje buvo 20,- 
799,151 pasąžierinis automobi
lius. 181,573 motoriniai bušs’aL __
3,454,93? ’frbkai ‘ir ’i;5T9,765 2,' OilbėrtElliėe SalosŽ,' Fa- 
inotorcikliai. 'Ta skaitlinė ro
do padidėjimą ant 14 nuošim
čių, arba 3,273^584, už perei- 
ins metus.f . > ' '? • J
: Tš visų pasaulio automobilnj, 
nemažiaus kaip 19,999’436, ar
ba’77 niibšimtis; vra SšvPVaį-

Francija turi 855;000 S-|REilĄKCH®$:ATSAKYMAI 

727,594; Vokietija 539,830; Au
stralija 368^93; Italija 184,700;
Argentina, 48|,250;. Nauja Zer 
landi ja, 12.1,286; Belgija. 121, r 
177; Švedija 7t)t,6(X); Holam 
dija^ 96,900. t Tiek, dėl, .tautų 
kurios užima pirmas vietas au
tomobilių pramonėj. jDabar im
kime tas, kurios tupi mažiau
sia automobilių.’ Rekordai pa
rodo kad Tibet’e yra vienas 
motorinis karas, SolOmbirSalos

i /
— 7 —  -v -- ---------7 — — “t 1 ) , j i

roe Salos 14/'Seybhėlles Salos naudosime. 
13y Britų Domimca-23,-Abyssi- 
nija 25, Britreaf70, Britų (Nprtlif 
Borneo 72^ięook Salois 73. Aus^ 
trija tųri-3^QP0, motorinių ve
žimų. Čri^lovąkiją^ 26,300;

79.120,
FJšnla

kuopos nariu, Clevėland, O. 
— Jei /“Drauge” tilpo, k‘oręš< 
pondęncija neteisingai! kaip 
jūs( tvirtinate, dalykus nušvie
čianti, tai “Draugui” ir ątitai- 

j > j' } • I * j * * / t “• ' »šviną reikėjo siųsti.
Jūsų Vikarui, Bin^hanųĮton,' 

N. r’.,— Aprašymas, neaiškus ir 
visuomenei nesvarbus, ' Nedė 
sime.

B. Jakučiui- — Apie tą >yt' 
daiktą jau, buvo, kitų ; rašytą.. 
Todėl Tamstos -raštelio, nesu-

i “ ; • .' . . t '■ • ' i :

, ■ :j J i 1
. • - . ’ c r \

“5 I • 4.1“i 1 .

VELTUI VISIEMS

DUSULIO KMIAMS

»

vaizdniir j^-gycfnaimng aprabya 
rnai.f Kiekvienas laikąs , save 
tikru lietuviu r patriotu priva
lo: turėti ta T&tuvos Albumą.' 

: Kaina$3.50.ri“' • >
“DARBININKAS” ?

366 Broadway, Sol. Bdston,'Mass
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c giižies reėn^priidžaoj^^BnšnK&uų^
mes, ’papodą gegužė^ mėm 15 ^pIaetetvdsl<ėprįkiMso^«

Jaes Šventėj,.;;-; z j>; r> Į .>. i A. ’
r- ..1’ ' —V
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h) N. Anglijos katalikų Dėtu
vių s^ii^s remia:katalikų pa- 
-1 angas kovoti V u višokiaas ti
kybos ir tautos prizais, ir jei-i 
gu kur įvyksta konfliktas su 
priešais,kad katalikai vieni ki-’ 
^įsjemtų . -J.

Anglijęs 7

likai nepatenkintų kad Šv. Ka-i 
ztrriiero draugija Kaune, gau
sias aukas gavusi i r gaunanti iš 
Amerikos nepritaikė savo lite
ratūros laiko dvasiai ir todėl

- k' *7 y r j F ę
užleido laikraštinę dirvą lais
vamanių spaudai.

j) Kad katalikų draugijos 
būtų budresnės,,kad nepakliū
ti laisvamanių Įtakon.

seimas'reiškia simpatijos I4e- 
tfUypąkatalikų partijoms ir lin
ki joms laimėti seimo rinkimus.

l) Kad Federacijos Centras 
turi pareikalauti grąžinti pa
skolas iš tų stipendijantų, ku
rie mokslus baigę ir prasigyve
nę, o nesirūpina atsilyginti-Fe
deracijai.“ '

m) Kad N. A. Federacijos 
apskritys šelptų tokius moks- 
leivius,A kurie pasirodytų ver-

orT/.'iA-j.,' ssn

gįausia aiž^bebiliū pagynima 
Suv. Valstybėse. ^Danijoj 75 
nuošimtis AnWik^Aūti>imbbi- 
lių;- Egipte guošimŲs^ Fat- 
ląndijoj 85 nu<^nįtis>įiąsąžiąri-' 
nių . vežimų^ " 90 iiuą^inSš 
trjick’ų įr 5p ĮBŪęįk mėtinių 
dviračių/Gridžij<^^»uoš., Tn--

nio^i, Ruri|gui 
šięfcarijoj 
gį?Wjjpį^

v A^f.'ra.-.rs.

’—'—- ---- ----

‘ . .* , . y
rai veikti su laisvamaniais, kad 

' ir Lietuvos klausime be pritari
mo Federacijos Centro.

r) Kad katalikai reklamuotų 
savo veikimą anglų spaudoje 
at tai būtų -veikiama katalikiš
koje. ar tautiškoje dvasioje. -

s) N. A. lietuvių katalikųšėi- 
mas ragina, kad lietuviai ka
talikai, kurie - gali, važiuotų 
Chicagon ant Eucharistinio 
kongreso, kuris Įvyks birželio 
mėnesyje J 926 metuose.

t) ' Lietuvių Dienos surengi
mu pasirūpinti palikta Ni A. 
Federacijos apskričiui.

Seimas užbaigtas' su malda 
7:36 vakare.

Rašt. Steponas Būgnaitis
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Atsakantis iissoprantanjis gerai-w**o 
-amatą paieško vietos tuojaus. Ątsišau- 
kit j ^Darbininko” Redakciją. 366 W. 
Broadvay, So. Boston, Mass. (K'^-12)

l->. > ... »-■■■■!

VARGONININKAS

4 į^ąiždrtmlavp,‘'kk<rji<yrtf*^rf^^iu4^royidk'bąn- 
gtiojanciante hiušyjčjĮ&cl :triturff iidja f pergėM^
jĮ Mikadą, kad jis yrif sit6 brangiosios te^n&Į'g^.* 
bėtojū-V ktiribs ląjtner fr jgėtbjvei dege^b šįtdfš: 
vilttilrAgf karalienės žodžita tdfy veiki?'jamnfrhi^rd
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7) L. Šimutis .duoda įnešimą j 
usuoti»referato paliestus, 
ilgus. Įnešimas priimtas 

bftlstiota atidaryti diskusi- 
Šimutis daro pastabas 

iktfoja kaikutiuos ridera- 
^feruožus. Diskusijos užsitę- 
j apie pusvalandį ir po to da- 

rniapeAraukąpieftmt ’̂
2-ras posėdis

.Popiet 2 valandų susirinkus 
& dalyviams,“ seimo vedėjas 

k « . *■ » f

tatyta tvarka kiek lai- 
5/ Nutartą, kad tuomi 

lėiu klausima seimo dalyviai 
-kalbėti ne daugiau, kaip 
Urkiu ir ne ilginus, kaip 5

trpašelpos.
n) Laikyti Naujos Anglijos

katalikų lietuvių seimus kas
met. '•

o) Kad katalikai ^stengtųsi 
platinti ir stiprinti katalikišką 
spaudą. Ir kadangi N. A. tik 
yra vienintelis katalikiškas 1£-

platinimas/turėtų būti pi Oj.r

p) Kad katalikiškos drat

Referuoja L. Šimutis ?A- 
ikos lietuvių tautiniu kiau

šio kalba buvo nufcreip- 
jetinimo auklėjime reikalą, 

veda mintį, kad labjaus 
Lietuva, kad iš 

atvyktų kultūrininkų, 
’ apšvietos/muerikft^ krąštis “Darbininkas, 

o iš Amerikos siųst 
usiuk s Otonai 

jaunuolius, kurie už-
Okias nors vietas Lietu-, jt« ir djvariškiąa 

Ižioje ir tuomi gerinus

I Seką rezoliucijų komisijos

šis veltui pasiuy
^us.jy Jifepr.dęi«lŽiinJs

KARALIENES SŪNĖNAS
ISTORINĖ JAPONŲ APYSAKA ATPASAKOTA SULIG. MISIONIERIŲ UŽRAŠŲ 

J. špilmano,B. J.—Sulietuvinu5Ą Blažys. f. z ...x ,
©®®©®®®®©©©®©©®©®®®©©®©©©®®©©®®®®®®®©®®®®©®®®®®e©®®©©© 

būti naujo tikėjimo pasekėju, lifelonės balsas jbžns 
sostinę ir lydimas didelės -miniosatgal?ire<ta šyehtą- 
dyjė taip kalbėjo r 7 At tai-tiesą! • At galėjo užf nitt- 
ne mirti Diėvas ant kf^iaUSl{ Jei tiesa, tai ką aš’ 

t. tūriu darvtf*t _ -■j-■ £-*nbiti'jtOcr ii-..** —•
Pabaigus seneliu apie tai kalhet-h Sikatoras pa- 

pfaše jcT paaiškinti dat krtūš '■ krikščionių - ’ftRejlmo 
kftrisftnn<;' f Ypatihgą^Įtakąfj^mė padarė skirtutn&s 
tarp krikščionių skelbianiohu^kŠlo apie pasaulio tyė: 
rimą'ir prdiriąnytų, jtfOkih’gij jūpoh^ tikėjimepn^a: 
kų knrioaė'tdlp pa(tuMąiWz6pie ^įsaulio kteiradj’-i 
mą: viena* iš šepfyhlų dievų ĮSiw»tę<ų of$ kardą, ant-' 
jo ašmenų užkritęs randėtos lafiašy k-ttriš subirėjęs“ 
dar į smalkesnių* lašelius ir pavirtęs japonų salomis 
Toki jus gi rimtai jam išdėstė krikščionių mokslų a^ 
pie pakarfib stitvėrima: ' Bet paskiau, • sBŽhiojjusi u- ' 
pie tą jų susiejimą karalienė ir bijodama,' kad'-SK

1 - : ' (Tęsinys) ■

5. PRIGIMTIS IR MALONĖ
' Jau prabėgo dvi savaitės, kaip kalbėjosi Sika- 

teras xa- karatūme ir vis dar jo ši rdis tebesvi ravu 
nežrnbdama ar pasirinkti žemiškos didybės paveika
lą,* kuris kaip šviesus meteoras spindėjo prieš jo akis, 
ar malonės halsą sekti,, 'kuris laikas nuo laiko atsi
liepdavo jo širdyje. ! 'M;-- ; ! • ■

Arrt'rytojaus išėjęs pasivaikščioti jūrų pakraš- 
tin sutikujaklą Tobijų. Atsisėdęs šalę jo paprašė pa-» 
pasakoti apie stebūklingą Įvyk) Kvanorio’ftittfcižėfa, 
apie k<bjis jau buvo girdėjęs iš Stepono. Tobijus 
nuoširdžiai pafrasakojorjam apie galingą šventojo 
kryžiaus veikmę. • Paskiau jie kalbėjosi aj 
kšmonių tikėjimą. Kai jaln Tobijus išaiški 
pievax*pasigaiiėjęs nnpuolusios žmonijos a

•kri- 
, kad 

M v ’ 

savo vienmtėtį sūnų. kuris per skausmus irmįrtį ant 
Įjryžiaus vėl atgaivinęs ją; kunigaikščiui

t pankui vis labiai * IX •
-> J

__ . _ w. HiMI,   B,. M.. 1
vaizduotėje, kaip trimitą.balsai driĮšŽėrrt kMo^ŽrfA 
gtfr matehf -nifiši. • lftš‘rifbS£M^rič^lo daliglaiiro pm-

įHeriatiši^ rrtofcčįo “^^teti^nda^mš darĮriB-’ «
ktff-pa^ėjo^^ > ;
iiajvbnvo'doVanojęš. ArijA kartins ats .-

rašvfe’SManieftarŠogūhų ir‘T^ū,4»’Jb 
įik^feiriiF irkai^^i diM^yriu'Jbrit 
į^masis pitš pitHfiū šyfcii hWfim.*AW¥ && 
lo^'fi^k -nepnHėd-Č difad^ jo -
galiai apie jb' “
$efa1 nujautė;

kiltonddfim 
ėmė snu už vaiką. Tai buvo turtingiausiai ir ga 
IraHtfaiĮ 
Bi^igos‘kW«tts^ AhyVbTt*

------- 1 "
apieNĮkaforo palink i



iš Rusijos at-į feratą, kuriame įrodoma,kadr

**UJAS

“Darini

Standard ir Challenge Pieno

slepiasi už policijos bud- 
žiu, bet vargu tas ar padės.

ir apie 100,000 žmo- 
aš ir jų nepersekioja. Pats So

li .tų žinių, au<

“DZIMDZl-DRIMDZI”

■ iri.• Šįmet taksai mažesni, negu 
pernai buvau ' A ■■■* •

r .Vedusieji tatį išpildyti blan
kų, jei į mėtas uždirbo $3,500 
arba daugiau?. Kad nors iki 
t^i vedrioietao nereikia

įmokėti taksų, bet už perviršį 
reikiff nioketi^ tEp kiekvienų 
d<$ėn

kau motinų Lietuvoj. 1925 m. 
uždirbau $2,000. Kiek taksų 
turiu mokėti?’

...........

eitis ir vadina juos bedieviais 
ir Dievo įstatymų mindžioto- 
jnis.

Perskiros «ardo šeimynas 
ir silpnavalius stumia į iš
tvirkimo purvą.

Nekurtose valstijose vie
nos perskiros išpuola penke- 
rioms-trims sutuoktuvėms, o 
Ne vado j e 900 sutuoktuvių iš
puola . 1000 perskirų. Per- 
;kiros trukdo gyventojų 
nriea ūglių.

Vyskupas kviečia visų ti- 
’rvbų autoritetus stoti kovon 
orieš amerikiečių turčių i- 
~»adejusius divorsus.

mo-. visus priešingus Šogūnui Japonijos kunigaikščius.
Tačiau aš.tol nepasirinksiu nė vieno,kad su iais užmezgus draugiškus ryšius; ką geriau 

šiai atlikti sugebėk) tiktai Sikatoras, kuris savo ri
teriškumu atkreipė į save visų akis. Jis turėjo su
rinkti kuodidžiausią kariuomenę ir pakelti savo sky
dų už šventąjį Mikadą.

Tokias kovas turėjo pergyventi Sikatoras. Bet 
ir malonės balsas nesiliovė jo šaukęs prie tikrojo i- 

Gerai^. jei aš 1 dealo. Du vaikeliai be paliovos meldėsi misionierių 
koplytėlėje, ties šv. Panelės paveikslu, kad kuni-

| I * • * F •» . I VI
L. D.. K; SJ Centro sekre

toriaus J. Pikulio ^prakalbos 
puikiai vyksta. J prakalbas 
žmonių renkasi daug. Pra 
kalbomis visi patenkinti

NORTH GERMAN LLOYD
, .■ : • J: __ i

nau krikščionijos įstatymus dorais ir gerais. Pas- pergali kitus arba Kristus arba senoviniai mūsų dię: 
kiau tas svetimtautis įsibrovė į mano namus ir prašė, 
kad aš atsisakyčiau nuo savųjų stabų ir priimčiau 
krikštą. Aš gi jam atsakiau, kad krikšto priimti ne
galiu, nes nustosiu savo viešpatavimo, tik pažadė
jau suteikti pagelbą jo broliams ir naujai apsikrikšti
jusiems? ' Bet jis atsakė: melsiąs už r^ane Dievą, 
kad dėl žemiško viešpatavimo nenustočiau amžinojo 
išganymo ir ne užilgo apleido Japoniją. Po kiek 
laiko tasai stebuklingas žmogus mirė visų apleistas.
Jei jo Dievas būtų tikras, nejaugi jis taip apleistų 
savo ištikimą tarną?”

“Bet krikšcionvs tikisi

vai.
Šaltas beširdis karaliaus galvojimas nepatiko e- 

nergingam jaunikaičiui. Už tai labiau jame, veikė 
karšti karalienės planai, bet ir Sivano žodžiai nepa
siliko be reikšmės. Tuo tarpu jis taip galvoja:/^Jei 
Sivanas girdėjusis patį Šv Pranciškų Ksaveriėtį ir 
kitus jo brolius skelbiant per 25 metus Kristaus mo
kslą, tvirtai neįsitikino, tai ir aš daugiau nepriva
lau apie tai galvoti. Jis nesuprato, kad tarp pažini- 

•mo ir tikėjimo yra didelis skirtumas, kad tikėjimo 
•/gavimui reikalinga jėgų iš aukštybės; ko Sivanns 

kad už tai jiems bus kol keturėm. Tokiu būdu iis vėl pradėio linkti prie 
gausus užmokesnis danguje,” atsakė kunigaikštis ir šertojo Kamio ir iš šaulės dievo kilusio Mikados. 
atsigręžęs Į Sivaną tarė: “Bet kas gali užginčyti,; To tiktąi ir tereikalavo iš jo karalienė, kuri jau- 

/ įkaičiui nesigailėjo saldžių žodžių, kad tik jam i- 
'■ kvėpussavo dvasią. ..Pirmiausia Sikatoras, įgaliuo- 

, o kas jiems, tik,” atsiliepė Sivanas. ’ iant jai ir jos broliu Sikatondonui, turėjo aplankvti 
“Bet man rodosi, kad ir krikščionys paikystė#— * —’ ------ >f‘-- ’—' *’***
kiną žmones.
tikėjimo, kol vienas jų kitų nepergalės. Tokia tak
tika ‘tinka kiekvienam protingam valdovui, o taip gi 
it tau. Didesnė dalis kunigaikščių ir mano tautos te ■ 
begarbina Budą arba Senąjį Kamį, ir aš jiems pri
tariu. Kaikurie gi kum 
nių priėmė krikštą; i 
gūnas viešai darbuojasi jų naudai

KALTINA POLIGAMIJA <

Protestonų vyskupas Ma- 
ningas.savo pamoksluose pa
neigia turtuolius tame, kad 
jie taip tankiai maino savo 
vyrus ir žmonas, kad fakti- 
nai jų tarpe įsiviešpatavo po
ligamija •( daugpatystė ir 
daugvyrystė), o teismų du
rys plačiai atsivėrė turtingų
jų divorsams. ' -

Maningas tvirtina, kad 
1916 m* Kanadoje buvo 57 
perskiros, o Jungt. Valst. —

BOLŠEVIKŲ TERORAS
Apie bolševikų terorą nėra 

reikalo daug kalbėti, nes a- 
pie tai tiek ir tiek rašyta. 
Kad vaizdžiau jį apibudinus, 
šiame “Darbininko” nume
ry, pirmame puslapy, deda
me bolševikų inkvizicijos į- 
rankius, kuriuos jie vartoja 
savo kalinai 1 kahkinimui. 
Tuos vaizdelius mums pri-

Vodevilio dalyvis a^ištas /

Viktoras Dineika
' - . , . . . , • • O;C-_

? KL. Dirbu antūkės. Gaunu *kakiųstreiką.'Jagu anglia- 
$40įį mėnesį ąi$oš su valgiu ir^ kasiai taip/a^ržO&.tįgvm?, 
kaminu. Apturiu išpildyti savo reikalus, tai'gal ūt'rei- 

kas nebūtų užsitęsęs. '
... ATS. Tūri pnskaityti kiek a^j-- r -i • • i, v . Atidedu streikienųdemon-vaigis ir kambans dasiekia ir .. . , , -t ,.bandža ^vaikyu. 
so sudaro 1,500 dol. arbą ma- ^o lc/^a pavartojo labai 
šiauš, taksų neturi mokėti, bet žiatipas.. priemones prieš 
jeigu daugians, tai turi mokėti. streikerius, bettas padėties 

KL. Esu nevedęs, bet užląi- nepagerino. Dirbtuvių savį- 
kau tėvą Lietuvoj. Ar turiu ninkai, savimi riepašitikėda- 
pristatyti prirodymą idant mi 
gauti paliuosavimą iš $400? 
T ATS, v Netari. pristatyti pri
rodymų mokant taksus, bet jei
gu taksų tyrinėtojai vėliaus pa
klaustų tada turėsi pristatyti.
. KL. Esu nevedęs, bet užlai
kau seną motiną. 1925 m. už
dirbau 2,600 dol. Ar turiu mo
kėti taksus? >

ATS; Neturi mokėti taksij, 
bet turi išpildyti blanką Skai 
tytas “šeimynos galva”, ir ta
ri paliuosavimą iš 3,500 dol. ir 
dar 400 dol.

no pardavęs namą. Ar gaunu ji .
paliuosavimą iš 25 nuošimčio ■
už uždirbtas pajamas f

ATS. Įstatymas skaito, kad Į 
pajamos iki $5,000 bus skaito- < ■ 
mos uždirbtos pajamos. Tokiu : f 
būdu gali numušti 25 nuošimty | ■

KL. Zmohos ir mano uždar- ■ i
biai dasiekė 4,000 dol. Ar pri-1 I 
valome išpildyti atskiras blan-' ■ n
kas? '■ R

ATS.. Galite išpildyti blan- R 
kas atskirai arba vartoti vieną.• R
Abiejų palmosavimai yrit 3,000 E 
dol. Taksu turite mokėti už .
500 dol. ’ |^J:?oB|. - /

KL. Esu apsivedęs, bet ne- ■ ’
gyvenu su žmona, ar galiu rei- ■
kalanti 3,500 dol. paliuosavi- Į ' Atidarymas naujo pasto-4- 
mą? ? Tas miestelis netoli nuo Wasiii

ATS. Ne. Gali reikalauti tik vavo Postmastėr-General New. 
1,500 dol. les naujo pašto viršinikei.

$5,<Rfe mokaus po 
arto taksų;

gildyti blriri- 
kasj jei į metus turėję 1,500 įol. 
pajaųiųir už tos sumos.pervir
šį, nįbkėlį.tąksąsT-pc|pu$ant-J 
ro cehto kiekvieną cfcleĄ/

Pernai paliuosavimas buvo 
’2;500 dol. vėdūsiems, ir l,00Q 
dol. pavieniams. ' Bet* 'šieihet 
paliuosavimą  ̂padidinti. . <, f

Už neišpildymą blankų reij 
kia mokėti j bausmes. Taksų 
blankos siunčiamos *. kiekvie
nam taksų mokėtojui, bet jei
gu negauta tas nepaliuosuoja 
nuo taksų mokėjimo. Galima 
gauti blankas iš taksų kolekto
rių ofisų ir. išpildę reikia pa
siųsti Internal Revenue ofisui, 
tame distrikte kur taksų mo
kėtojas gyvena. Blankosfor- 
ma yra 1040A — verteiviams 
1040. Tos blankoę^geros tik 
lig 5,000 dol. metinių pajamų. 
Aukštesnėms pajamoms yra kp 

ztps blankos., 4; j * ’ {' • > V- ? .1
- j- Jei vedusieji arba pavieniai

išsitarti. Tiktai prisipažinus kunigaikščiui kad jis t 
dar nerimtai mąsto apiė i krikščioniją, truputį ap-

i Žinomą, Skatoras kurį laiką dėlei tėvo pykčio 
. turėjo uždaryti ausis Dievo malonės balsui. Bet kur 

h kas jam pavojingesnis buvo Sivano pasmerkimas, 
į-,' Jis.^iską šaltai persyarstęs politikos svarstyklėjnis 
eta taip kartą buvo išsireiškęs kunigaikščiui apie kri- 
įu .kščionybės naudą: V -- ;

“Tiesa, tai yra garsus mokslas, kuris reikalin- 
j^ga mums studijuoti, kaip kad Konfucijaus-arba kitų 
|< svetimtaučių filozofų mokslus. Kristaus įstatymai 

yra geri ir dori, b^t labai griežti ir abejotina ar jie 
bus pritaikomi gyvenimo praktikoje. Tiesa, kaip 
aš per 25 metus prisižiūrėjau, jų mokytojai ir pri-

Y "^mūsieji krikštą japonai su didžiausiu griežtumu kad mūsų žyniai mokindami žmones pasakų ir melų 
\ juos išpildo. Bet aš netikiu, kad jie pritiktų visai juos 'apgaudinėja!

77 Japonijai. Mūsų tikėjimo įstatymai savo reikalavi- “Žinoma; o 1
Fiais yra labai įvairūs, kuriuos kiekviename atsitiki.

7^ j-me pritaiko žyniai; jie pavelija mums .visokias nuo- 
> dėmes, jei tik mes jiems suteikiame gausių dovanų. ’ ’

• uAr gi krikščionių tikėjimo dorumas ir griežtu
mas nėra jo teisingumo ypatybės?” paklausė Sika- 

' toras.
> “Gal ir taip,’ ’atsakė traukydamas pečius Siva-

* nas. “Kitados ir aš taip manydamas buvau nutaręs 
priimti krikštą, bet būčiau nustojęs sosto. Patsgir- 

p dėjau, kaip didysis krikščionių tikėjimo pasiunti- ‘ pamatysiu, kad Japonija pasirinko Kristų, apsi- 
£ nys ginčydamasis su mokyčiausiais mūsų žyniais nu- j krikštysiu. Vienas mano sūnus yra krikšičonis, ki- rgaikŠtis^pažintų tiesą ir įtikėtų; ko* jie vilėsi tuojau 

veikė juos; dar ir šiandien tebesistebiu iš jo kalbos tas garbina stabus; nes aš taip sugalvojau; kad ma-
E* kadfanao. Negalėdamas kitaip pasielgti, pripaži- Ino giminė nenustotų sosto, bet patogumo dėlei .te-

» B

(Bus^ugiau)



rnūs^ąrpeątsiiąnda aųkarinfcių iš Lietuvoj? 
»Jdų lankymasis gali sukelti aštrią reakciją 
fa tųiįne jeiAės ir privaloma pareikši I4« 

rantmitebųng 4t&d AOku TinkllHAS hiiin xm.

vai Vilniją, o tarytum pa
kirstoji baidyklė savo pra
vertais nasrais tykauja pra
ryti savo kaimynės gyvastį.
1 _/4r & bepalieka Lietuvai 
kt.ta . išeitis, kaip tik mūsų 
Vyties kardu kirsti per lete
nas, kurios užgulė ant mūsa 
sostinės Vilniaus. (Mūsų pa
braukta. Red.) Ilgiau įauk; 
ti nebegalima, nes gangre
nuoti ių. letenų nagai gręsįa 
galutinai užnuodyti pagrob
tos Rytų Lietuvos gyvybę.”

Lietuvių daipos karalius, 
I^etO^s Operos įkūrėjas K. 

^netrukus at6- 
plauks Amerikon. .Visijosu

net . §ąvo aun- 
bjaurioj rpadėtyj, būtų linkui

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

I įš Lietuvos - Nepriklausomy-
1 bės sukaktuvių (Brookiy- 
ta«s).' z
1 ^Katalikai gana tolerantiš- 
r ki, ibet tokip dalykų netole- 
3 ruoš. Jeigu kairieji sayo

KRIKŠČIONIŲ ŲEMOKRA- 
TŲ KONFERENCIJA 

UŽSIBAIGĖ
Vasario 10 dieųą prasidė

jusi krikšč.-dem. konfrencija 
kovo 13 dienų užsibaigė. Už
darant konferenciją kalbėjo 
partijos pirm, seimo atst. A. 
Šmulkštys ir dr. K. Pakštas. 
Abiejų kalbose, o ypač 
Šmulkščio tvirtai buvo užak-* naujų skaitytojų 
centųotas partijos nusitaty- 
mas Vilniaus klausimu—dė
ti visas pastangas ir toliau, 
imtis’ visų priemonių -Vii- 

Jniaus atvadayimui. Ši min- 
' tis konferencijos dalyvių bu- 

■. .vo ilgais ir triukšmingais va- 
t lio palydėta. Taigi dar vie- 
?’ n^ .karią katalikai; pabrėžė^

Liėttrt’,os opozicijos -galva 
—liaudininkai, labai nudžiu
go, kad jiems netikėtai paT 
vyko išrinkti į JCietųvos. Sei
mo pirmininkus savo žmogų 
dr. Staugaitį. Po to įvykio 
jie ^pranašauja katalikiškų 
srovių bankrotą ir Seimo 
rinkimų pralaimėjimą. Ue- 
ra nors pasvajoti apie lai
mėjimus ir diktatūras! Ge-

. • w-..- r, ■ • - J • * »• : i c. j
riau būti optimistais nei pė- 
simistais, nes tuomet nors 
svajonėmis pasidžiaugiama/ 
•r ant “dūšios” ramiau pasi-

mėjų vajų. Kad ir šis vajus 
gražiai pavyks nepriseiha 
paabejoti. Gražus ir kilnus 
Seserų Kazimieriėčių tikslas 
— auklėti mūsų jaunąją kar-’. 
tą dorovės ir tėvynės meilėj 
pagrindais, randa karšto pri- 
tairmo. ' ' ’
t • .

Taigi iže metai katalikams' 
labai sėkmingi, nes katalikų* 
fronto stiprinimas eina ne 
vien Seimų-protokolais, bet; 
ir darbais. Dieve padėk! '

Uogos valios įmones, kurių 
nė tik Lietuvoje, bet ir čia 
ganėtinai esama, tvirtina, 
kad katalikai parduoda Lie
tuvą. Tai begėdiškumas!

v VAJŲ LAIKOTARPIS
Žiemai besibaigiant visos 

organizacijos skelbia narių* 
bei ląįkrąščių skaitytojų va
jų. Šu vasario Į diena pra
sidėjo Lietuvių Darbininkų 
Kooperatyves Sąjungos va- 
jus, kuris sėkmingai plečia
si. L. D. K. S. žmonės susi-įo®} 
indomavo, nęs dabar .sąjun?SW • 
goję jaučiamas, nepaprastas Ąį. > 
gyvumas. Reikia tikėtis, kad . 
Centro Valdybos pągęidavi-^i. 
mas, — prirašyti bent -tris 
tūkstančius naujųjąarįų, pa-.

' ■' ' X V- ’
Kovo 1 dieną Chičagos ka^*J|&: 

talikų dienraštis ‘ ‘Draugi^ 
paskelbė jubiliejinį kontęstą. . J i- 
Vieninteliam katalikų dien- ? -į' 

raščiui “Draugui” sukanka 
10 metų nuo jogimimodiė- 
nos. Tas sukaktuves pami
nėdamas ** Draugas” ruošia' 
naujų skaitytojų prirašymą 
kontestą. • “Draugas” užsi
mojo aplankyti dar 5000

t— • - • . » • ni ► » > * v
l Tas uzsi- x y~ # ’ r t

mojimas atrodo įvykdomų; 
nes katalikiškoji \yisuoiųenč 
labi susirūpino katalikiškais_ 
reikalais. Dar labiau "“mes 
tikime į tą pasisekimą tpdeį, 
kad “Draugas” žada dideles 
dovanas koritestantams. > , 

Kovo 4 dieną, Švento Ka-
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Grožės Patarimai
/ 11 / t ' *■ ' . ■*

Kiekvienas žino kai! geru sveikute 
priklauso daugiausia nou gero viduriu 
virškinimo. Ir, suprantama, geras virš
kinimas pirmoj vietoj priguli nuo gerų 
dantų. Kožnas guli lengvai Užlaikyjt, 
dantis geram*stovyje atsakančiai juos 
nuvalant. Keikia nueit pas dentistų ir 
l»atirt kaip pigiai gali išegzaminuoti 
jums.dantis ir rast mažus kenkimus ku 
rių pats riepatėmiji. ‘ Užsimoka eit pas 
gerų dantistų du sykiu j metus išegza- 
minavhnui dantų, ues tuo tik išvengsi 
nesmagumus kokie dėl rtantų gali prn- 
sidėti. Nekainuoja daugiau. jeigu va
lysi dąntis du sykiu j dienų ir apsilan
kysi pas dentistų du sykiu metuose ne-' 
gti reiks kęsti skausmas ir tankiai gau- 
.1 ligų kuri gali prasidėti Šiuo dantų už-" 
leidimo. ; .

GERIAUSI “MŪVIES”
Bostono geręsniuose “mū- 

vies” teatruose demonstruo
jama , gražūs paveikslai^ 
XiBen Hur” ir “Big Par
ade. ’ ’■ Pirmasis jų labai įdo
mus, nes siužetas skolintas iš 
žinomos Lew Wallace apysa
kos iš Kristaus laikų. Gerų 
paveikslų mėgėjams šios fil- 
nios rekomenduojamos.

dži”
J.‘ Bikinis, \aDarbininko’ 
redaktorius PC Gudas ir vei 
kejijbtoėiis.k

F
i aut didelių 
brieiių. T»rA-

pir kt i 
: <;> »’’’

Jonio jtirvh“«, 
>’t. derinusia 
(Mlžlovink ją. 
’je Ir paskui

ET ĮVEDAME Į
Pilnai su savo prietaisais. Vieni metai išmokėjiiuui, be. jojį 

kio nuošimčio. Darbas pirmos rūšies.* '
M-Pritaker, 1326 BlueHili Avė., Mattapan. Tel. Milton 2761

Naminiai Pasigelbėjimai

Sulaikymui ėjimo gazo iš paipoš arb-.r 
karšto, vandenių,, suminkštink biskį 
muilo ir užtepk ant skylutės.

Visada yra gerai turėti po ranka šmo
teli sukietinto aiuilo. Patrynus tų dalį 
audeklo iš kur nori ištraukti* siūlų šit 
.muilu, siūlas lengvai išeis.

, Valant juodus sllperips arba veik vis
ką kas juoda, geriausia naudot ir juo
dų skarulį su varymo produktu. ’ ' ’

Kuomet jūsų namams reika-geto va
lymo,, žiūrėkit kad jūsų šluota butų ge
rame stovyje. Kad šluota surinktų dul
kes," geriausia įsi mark,v t jų muiluotam 
karštam vandeny jin dapylus 3 šaukš
tus kerosino (į yiedrų). Taip šluota 
•te tik apvalys karpetus bet paliks grin
dis lyg nužibinus.

I*alivotus katilukus kurie sausai ap
dega veika pripilt tuoj verdančiu van- 
deniu^ues šaltas vanduo leidžia palivai 
trukti.

Ypatiška Sveikata
■lųs lapg girdėjot apiejnuistųsfl^n- 

čius špvyje khrbohydrfttris. Kis rfRiiyd- 
mtnl randasi gyvnltamę Plrt*’ cuk
raus ir ndsenilių krakmolų jMividnle. 
Žlngeiilu sužinoti kad pina -negu kar- 
’oohydnital pili imti sunaudoti kūne Jie 
turi pervirsti J vynuogią cukrų. Kur- 
bohydrntaf dumia jums daugiausia ši
lumos Ir energijos. Tokls maistas kaip 
obuolini. v>7Utogės. bananai susideda 
visiškai iš karbohydratų. K ari w>hy<l ra
ini yni ta dalis maisto kuri dumia vnf» 
kams ir suaugusiems šiltinių keliančių 
ipAtj prie veikimo. .Medus, molinsai Ir 
ayni|Hil yra fonuos ctikruds kurios pri
duoda <lur dauginu energijos atlikimui 
tikro sunkaus fiziško darbo.

nduc j ame Sekančius Produktus 
.-t O * \ -J!?

#te ^al-dytau. ftMMta

Dabar pasvarstykime tų 
dailių reikšmę ir skirtiną 
viš&omenineje plotmėje. *

ra——*—*- 
■dykai

I Taupydami Icibe- 
I liūs blėšinių, gau- 
■ nate bfangių dova- I nų/ravyzdžiui. ga- 
■ lite gauti 8 šmotų 
I setų peilių virtu- 
I vei, kokį matot ant I paveikslo už 250 
I leilielių. Tas setas 
I jums nekainuos nė 
I cento. Viską, ką 

B jus turite daryt y-. 
B ra taupyti lelbe- 
fl liūs nuo blėšinių.- 
A Atsilankykite fnr-
I čiausių dovanų 
I krautuvę ir apžiu- 

B rėkite daugybę1 ten, 
B Išstatytų dovanų."I Ten rasite kų nan-j 
B dingo jūsų na-" 
B manta.
■J - v.

pri yiesęjo- >prfeijėjimo prie 
-taktiškojo lietųjų menorir 
" 15-kosmettr, kAipTis darbuo- 
yjąsi Įau profesionalinėje sce- 
įboję, neužilgo^ada atvykti 

į■ Amerikon. Iš Tikrų šaltinių 
š I teko sužinoti kad yra veda-. 
| : mos"derybos su'garsiuoju ru- 

"bosu F.. Šafiripinu, kuris 
L; čia organizuoja savo operų, 
H įr: ton operon kviečia mūsų

■: Gperos’Tėvą. ;; c' • 
^ ? rTai linksma žinia! '

PAIEšKAU nejaunos merginos arba 
moteries kad ir su vienu vaiku, prie 
namų darbo. Jei kuri negali eiti į dirb- 
tlltV l«I gBW- PIOSU. IVUlkUk' B1 T1BBF- 
mas gyvenimas. Netoli nuo Philadel- 
phijos miesto. Su užrhokesniu susitar
sime. Atsišaukite: Ona Ripiuskienė, 
Box 33, Gardenville, Pa.

RODYKI ^o. 19

? Virimo Receptai .

Daugelis ; pąžj'mių. njaisto žinovų 
prįtvirtiua jog pienas ar. pieno produk
tai yra svarbu žmogaus maistui, nes ki
taip laikui bėgant žraofSja palengva iš
mirtų. į i Piene ar sūryje randasi tam 
<ikri jiasalptipgi elementai kurie sutei
kia nuims reikalingas minerales drus
kas? vitaminus ir šBūm&s kalorijas pa
laikymui sveikatos. Kitąis žodžiais, su- 
4įs yra beveip grynas pienas sudarytas 
ii%riebalų.‘ proteinų ir ininendių dnis- 

. kų. Turėtumėt naudot sūrio- kuodau- 
giaųsia arba tiek kaip ir kito maisto, 

■ nes jis ne tik kad j sveikas bet ir 
ekPnomPtgss. Suris taipgi pagellisti 

. virškinimui, ir stimuliuoja apetitą. Se-. 
kautis receptas yra viemą? Iš populiariš- 

• kiaušių valgių per visą metą naudoja- 
, -mų. .4

ŠUTINTI MAKARONAI SU 
pi—“."’ SUKIUf - '

l’,Ą- puoduko evaporated-pieno
3 puodukus yįrtų. nusunktų, makaronų 

supiaustytų į dviejų colių ilgio šmo
tukus. c. ’

l’A puoduko tarkuoto Amerikoniško sū
rio.

1%-šaukšto sviesto ar* stiėato pavaduo
tojo. a

.‘/j šaykštuko druskos, smulkios.^ 
■1-8 šaukštuko pipirų. ' i /
Keletą; grudų paprikos.'
I — - - - . . ' • '' »«<--.

J’adaryk baltą skystą.įiuzų iš miltųr 
sviesto.’ uždaro ir pieno.' Sumaišyk su 
tuo makaronus. Pilnai ištaukuok žemą 
kepamą blhidą. sudėk etlę makaronų, 
imskni surfn. ir tiiip'fStlsui iki viską su
dėsi paeiliui. Kepink vidutiniškam 
karštyje iki paruduos, per apie 35 mi
nutes. '

Duokite jiems tą pieną pudinguose/košelėse/ ' : |
• T . '.--.S J .: r. ■.. :’,.Ą

skystimuose, keiksuose ir pyragaičiuose. -Jei 

mėgsta šokoladą ar koko, vartokit Standard ar
a * o: g

Challenge Pieną. Tepkite ant duonos. Duoki- n
’ J, - :

te kaip jie mėgsta. Jei mėgsti kavą, vartok tą ; 1 

pieną. Bus kitoks skonis. / M
■ >■9 --A-' f- H

\fei skaitysi “Da/rbiftinką” 
Tavo laikas neis už dyką.

jūsą vaikams tą sotumą, kuris jiems reikalinga-s.
Daktarai patyrė, kad kondensuotas pienas yra 
brangus maistas subudayojimui vaikų sveikatos 

i / ■ ■ - "''r ------—

gia^vos. Jėip^vyzd^iūiaiiĮo- 
mobilį pradėtų vaidyti 
rus bernas, tame dalyke ne- 
nusimanantiš," tai juk iš to 
juokais plyšti} ne tiktai šofė- 
mi, bet ir inaži vaikai; ries 
visiems aišku, kadiaar^tįr^ 
bui reikalingas yra jiriokėį(- 
mas, o ne raumenys^ : Tairi 
pat yra ir su valstybės tvaiv 
kymu. tNeį kalvis, nei bat
siuvys nesugebės valstybes 
tvarkytį nes neturila'm rei
kalingų žinių.' Tas pats yra 
ir šii organizacijos darbais^ 
^Reiškia, aiški .išvada, "kad 
įprotina darbas yra be galo 
dM^Bš reikšmės ‘h’'jį -kiek
vienas tiitime finkamaKįver- 
tinti. . 5

Dar daug galėtume nuro
dyti pavyzdžių, kurie verčia 
mokslo dalbą įkainuoti (-k.-a. 
inteligentainetūrimUolatinio 
darbo, — atsakomybė, įgyto 
mokslo nuolatinis atkartoji
mas ir t. t.), betdėl 'vietos 
(stokos juos apleidžiu. B/iigp 
dairias šį straipsnelį norėčiau 
dar paaiškinti i socijalistų 
priekaištą, būk katalikai da« 
to- luomų skirtumus ir kovo
ja klasių lygybę; >

Turiu pažymėti^ kadrkąda 
žmogus be rajikos,. jis * yra 
‘ ‘ubagas/ ’—luošas, — kada

Maistas, Kuri Jašą 
Vaikai Visuomet 

Turi Gauti d

“GENOVAITĖ’' ARTĖJA
• “Dzįmdzi-Drimdįi 

tų ruošiamas 
vaidinimas jau .arti 
vyks ^ateinantį šeKniadieny, 
l^ivo 14 dieną, Šv. Petro pa
rapijos salėje. - Vaikai į šį. 
vaidinimą moka suaugusiųjų 
įžangą; — Tas pats “Geno
vaitės” vaidinimas vaikams

dalyTą^'y.iDįneiia' if 
darbininko”

/ darbo piiklauso pazangtiSo- 
cialistai, kurie mėgsta save 

/■ / vadinti pažangos sekėjais, 
1/ ’ girias/esą pažangos šalinin- 
. ' kais, šiame klausime patys 

save paneigia^ Jie paprastą 
[ fizinį darbą iškelia į padan- 
y ges ir tik už to (ne kitokio) 
/ darbo įvertinimų “kovoja,” 

ĮįMuo tdiepu -kultūrinė pažari- 
Fr . gar remiasi ne fiziniu, bet 
E/ protintu darbu. ..
£ ' Kodėl tarp beprotinių sii- 
Į tvėrimų nėra pažangos? Juk 

pas nekurtuos jų pastebėtas 
l įgimtas vikrumas, didelis 

stiprumas, ir nekui'ie jų turi 
gana tobulus’ pajautimus. 

\ Darbšti bitelė vienodai į)ri- 
krauna korius medumi, kie- 
gždėnepasigerina'savolizde
lio, nors jos kregždukai tan- 
kįąi jį gadina, šuo nepasisiu- 
va sau batų, nors žiemą ir 
jam šalta. Kodęl taip yra? 
Todėl, kad sutvėrimai netu
ri proto. Instinktas, bet ne 
supratimas juos verčia dirb- 

> ti.' Seniau ir žmogus nuogas 
k vaikščiojo, bet laikui bėgant 

■į išmoko siūti sau drabužius ir 
■*'* »« * ■ . J • • J' • ? - J I • f <

" net..-, madas išgalvojo. Tie-madas išgalvojo. Tie- 
drabužius padaro rankos, 
THTTniaii<gi». »rcjas turėto

turime S&utyrt vežino- i 

rnjos pažangų; ’

Yra žmonių, kurie iš tos 
Dievo duotos dovanos naudo
jasi ir savo protu išranda- 
kas kart naujus dalykus. Tat 
matome, kad proto darbas y- 
ra šiokios tokios vertės, gi 
proto* darbinikai irgi ne dy
kaduoniai. Soeijalistai tat, 
jei sukauna apie “pažangu
mą,’ Turėtų užuot%j us inte
ligentus, tinkamai juos įver
tinti ir paskelbti: “Valio, in
teligentija.” Jie tačiaųs to 
nedaro. Kas per priežastis ? 
Mums bus aišku, jei prisi
minsime, kad socijalizmas 
yra žydi jos padaras. Jie nai
kindami, arba bent protinio 
daibo reikšmę mažindami, o 
fizinį darbą keldami į pa
danges, bando pasiekti savo 
tikslą, būtent, kad mūsų 
Jianudis nevertindama moks
lo pasiliktų tamsi, — o tam
suolius lengviaus galima ve- 

»džįpti už nosies, negu išsila- 
vinusius. Tamsuoliai grei
čiaus palinks ir į socįjalizmą, 
ries neatskirs mek/ nuo tie
sos, gero nuo blogo. Paga- 
liaus matome, kad kas prie
šinasi inteligentijai, kas ma
žina mokslo vertę, tas yra pa
žangos priešininku, tas yra 

-atžagaieiviiu-
Antra protinio darbo reikš

mė visuomenei yra ta, kad 
tas darbas pačią visuomenę 
palaiko.

Valstybė tai nėra žriionių 
susibūrimas, kurtame kiek- 
vienas savaimi elgiasi, kaij) 

r kad Krilovo pasakoj gulbė, 
lydeka ir vėžys; — valstybe 
tai tvarkingas žmonių susi
būrimas, kur kiekvienas pi
lietis, kaip ratelis sudėtinia
me inžine laikosi sau nuskir-į 
tų» vietos ir iŠ nustatytų ribų

Taupykit Leibelius 
Dėl Brangią Dovaną

■* Ailistas St. Pilka apsisto
jo pas savo draugus — dzim- 
dzius, rsu kuliai!}"dalyvaus 
ruošiamame vaidinimų mar
šrute. •' '.'■■■

' Virtuvės Reikaluose
*
Į . Ilaržuv/’s ilu.bar duodama 
^Artelių-'SIftbiį}'nįl *«<)Mb ter 
Įtumet naudoti.<Jųl>dtiiVA<laržovjn 
Stą sfl uždnngnTtf.' T<ik1^.‘?:rtlrtrnų 
^Kijjraato nrf ajįjpĮakto meJuIo. . :

I ptiftviinul utMikuųC-lv ,t 
^iivį raiką vTsuI nūMiiosi 
įx> n ii mazgoji ujo žavies, 
•ntsargiiii sausame skarų, 
iųtfbimtylc ant 'jos nflttiU 
’ ' . • - J

JMvį reik uždengti 
skrynią, nes kituip žuvie] 
ims viskas kitas .skrynioj

M¥t<is ir ts'fniškos Unr 
aimn lutkni mdėjus J»xi
• Įėjimo stiklų Ir užšrlujil

• šalta kava yrii skani d 
trnldlnte plakta snietona.l

— taip Ivįiai^ūna ir ši? Vi- 
sųomene, jei joje vienas ar 
antras dalbas nėbūna įverti
namas. Bet jei kamBūtiy 
reikalas pasirinkti vieną iš 
'dviejųsr-ai;,rankos ,ar -proto 
netekti, — manų,, manymu 
kiekvienas velytų geriau ne
tekti rankos, negu likti be- 
procm.

Mes^katalikai . vęrtinamė 
protinį, darbą, bet tuo pačiu 
nemanome nė kiek mažinti , 
fizinio darbo vertę,. Mes pa- 
gerbiam ir rankų darbą, nes 
kaip vienas taip ir antras 
reikalingi sveikam visuome
nės gyvavimui. Abu tuo dar
bu atlieka žmonės ir už abu 
juos Dievas žadėjo atlyginti 
Sulig to, kaip sąžiningai jiifc 
bus atlikti. Darbo skįrtin-, 
gumą sudarome ne mes kata
likai, bet pačių žmonių pa
sirinkimas ir gabumai, rku-

į. r t : • ■ ■ i " ■ • l i ’ i * < T 

iriuos Dievas žriionėms davė, 
r ’ z. f i

s Tie skirtumai Dievo leisti ne 
? tam, kad ’ žmonės už juos 
rietūsi tarp savęs, bet tam, 
kad kiekvienas noriai ir sąži- 
nįįgai pildyįų . tai; kų?pats 
pasirenka iš daugelio esamų 
darbų. Darbo neapykanta, 
kuri nūn.viešpatauja, ne ka-

r

> 1 » i j...
tt^TotogralĮniu aparatu
. S.iZt -* • g a •- r • s.Sūsno. r Jis fotoffiifav



Be teatro dar

snio laiko, prį

K> AMEAU 

TUAUKS 
STANIMG-

nemažesni day

soprano, ir 
alto.

gyvavimo jubiliejų. Ju
tas minėjimo dienoje są- 
etės žada pateikti turinin.-

valdvl
.. <-

T. Rimas 
Režisierius — J. 
Veikalas labai 
o publikai buvo 

daug juoko/^lktoriai s&vo ro

komedijantas, Jo

r ■____
NORWOOD, MASS

Vakaras

g naudingų darbų yra nu 
:ę pareity.
jų laukia ateitv'

Dainavo
Pabaigę

BOLŠEVIZMAS
L ■>* •

„£LEVELAND, OHIO 

g&< Žinių žinelės . 

Šiomis dienomis Šv. Jurgio 
jrapijois naujų vargonų staty- 
as sparčiai varomas pirmyn, 
argomis. stato įžymus vargonų 
misteris,” p. Radzevičius, 
pampu laiku šv. Jurgio par. 
išlauks puikių Vargonų. ? .

- y.-.r •• • ? a
Moterų Sąjungos 26 kuopa šį 
Vasarį- minės savo dešimties

?feroadway Avė. Duoklėsvisa- 
bus pasiųstos į centrų.

r Broliai, žinote, kad ant rinl- 
jsų darbininkų pečių remiasi vi
sa šio pasaulio civilizacija. To
kią svarbių pareigų nešdami, 
mės negalime apsileisti. Turi
nio būti budriais, turime su
prasti savo reikalus, apsišvies
ti, o tų atsiekti galėsime tik 
susiorganizavę. Todėl susi-3 
spieskime visi kaip vienas į sa
vo kuopelę ir pradėkime smar
kiau kovoti už savo reikalus, 
už šviesesnę ateitį. ;

93-čios kuopos raštininkas
"J; Naudžius

ETA, N. H. 

iV šv. Kazimie

0RAND RAPmS, MIGS 

^-Vasario 21 įVyko metinius 
šrririkimaš LDKS? 93 kuopos. J 
susirinkimų atsilankė tik kele 
tas narių. Nežinia dėl kokios 
priežasties musų kudpos rfariai 
taip apsileidžia*. Valdybon iš
rinkta šie nariai: pirmininkas 
J. Parevka, raštininkas ir ka- 
sierius J. Naudžiūnas, nutari
mų raštininkas A. Vaivada. 
Naujoji valdyba širdingai pra
šo visų narių užširbokėti Užsili
kusias duokles.- Mūsų snsirifc- 
kimai atsibūna kiekvieno me
nesio 3-čiam sekmadienyj, 3-Čių 
vai. po pietų, parapijos mots- 
lainėj. Nariai negalintieji atei
ti į susirinkimų, gali savo duo
kles užsimokėti pas vietos raš
tininkų, J. Naudžių, 1350

g jaunimo rašosi į vietinę 
pų. Girtinas dalykas; kad 
ilikų jaunimas nori prigulė- 

vietinę kuopų. Girtinas 
kas, kad katalikų jauni- 
nori prigulėti į katalikų 

inizacijas. Daug daugiau 
ina, kad tėveliai supranta 
‘bų ir naudų prigulėjimo j.- 
ivių katalikų organizacijas 
ivo vaikučiams pataria el
ne jų. Tokie tėvai atlieka 
|otį pilnai', kaipo kataliko

Gavėnia, tai dorų žmonių sąžinės apyskaitos 
‘ laikotarpis.' Žmogūšfpfivalo būt žrriogufn. Kad 
f tokiųo išlikt, tai reikia skaityt geras knygas.

• “Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerti 
knygų: , . ' •

j. “Darbininkas” pąsiūlo sekančio turinio ge* 
■•Tę|knygųX V. >*<• 'U-U
.DANGAUS KARALIENĖ
t . ■ V- ' ■"

lių surengta dėl kp. labo. Jis 
yra didelis scenos' mėgėjas. 
Taipgi didelis mylėtojas jauni
mo, Jdaug darbavosi L. Vyčių 
tarpe. \ *P-lė 0. Milišaaskųitė 
yrą didele mylėtoja savO tetu- 
Ąii/ kalbos. Paskutiniu laiku 
Arėdama Ii 
Sidėjo New 
menininkų ratelio ir rimtai 
darbavosi.. Linkiu jaunave
džiams laimingo, sutartino ir 
linksmo gyvenimo, o drauge ir 
-toliau būt i v

-či- Teatr

dėlė gkrbė priklauso gerb, 
Pittstono klebonui kun. Kasa*, 
kaičiui. Taipgi gartej>nklau_-__ 
so ir jo ’parapijonam už pąsi ~ 
darbavimų. Jei ir kiti tarp^ 
darbuotųs, su tokiu pasiauko-p 
jimu tai mes greitai įsigytume d.- 
puikių prieglaudų našlaičiams 
ir senukanis, kuriems, neteiktų 
skursti kitatikių^p^eglaudose. j

Pradžių jau 'turime? Jų -su- 
kūrė gailėjfflngos širdies misi- gi. 
jonierius tėvas Alfonsas. O 
mes, visi broliai ir sesutės ka- < , 
talikai siamkime šį darbų pir- & 
myn, kas darbus, kas aukomis,. 
o Dievas laimins mūsų darbų, o < 
našlaičiai ir seneliai dėkuos d 
mums InaidoriiisLJ... z ''

Tfe t£SĮ*P

' įie Vilniaus nenurimsim’’ : ir 
dar keletu, patrijotiškų daine
lių. Pranas Mončiūnas, Jr. pa
sakė pairi jotines eiles. ^Vieti
nis klebonas trumpai bet karš-

■ tai kalbėjo apie Lietuvos iško- 
1 votų laisvę ir 1.1. Svečias kal

bėtojas buvo kun. Dargis, ka
pelionas Šv. Kažimero vienuo- 
lynd/Eietuvojė. Kalbėjo abd- 
nai apK dabartinę Ętf^ftVb^pa-

5 dėtį. ?Viena-isl žynicsįiių'Vieti-
■ nįų j&|isčių p3ė OniH£atkais- 
. kinte sudainavo “ Kuri bakūžė
samanota.”^/Ji neūper radio 
Kėletųhkartų d^inavO^ietišviš- 
kai ir angliškai. Buvo rihk: 
liava. Sudėta $42 Vilniaus na
šlaičiams. Užbaigta- Lietuvos 
ir Amerikos ^imi|ais.; Į ? jį, L

Reporteris

Mę-V • • • 1'5‘. .. j.
». Jurgio parapijos bažny- 
įs ehoras daug turi darbo 
Bundamasis žymių giesmių, 
žios bus giedamos laike nau- 
Vargonų šventinimo. Para- 
fenys turės progos pasigerėtų 
®nys turės progos pasigerė- 
| V argonų šventinimas ■ bus 
irbų sekmadieny.

| paštu yfeįas ĮmygaA:tn> už $5.00i į^lim^ t 
f ky#ir vienų.- > ”

-■* %**■-- r f '■ '1

Siųsdami užsakymus adresuokite: 
į . “DARBININKAS”

| 366 W. Broadway ; * ’ 3 Sottth Boston,

Politinio pobūdžio
f.' . ;--------------------------- ------------------------ į «15

afinin žinia mėgstam* tinta*.-
? ^nh

cilijos Choro narte p-lės Stasė 
Uždaviniutė, Elena Keršiutė, 
Al. Kaspąraitė ir p-nia Paulina 
StašeyičįenėL - Joms visoms dai
nos pavyko ir buvo iššauktos 
atkartoti.

3. Keletu duetų išpildė p-lė 
S. Uždaviniutė 
p-nia P. Stasevieienė

. 4. Gražių vakaro tikslui pri
taikintų prakalbėlę pasakė mū
sų gerKiams__klebojaas_Juuv-J  ̂
K. Taškūnas. " ;
J 5. Piano solo paskambino V. 
Adoma it ė; antra-solopaskam- 
bmo jauna mergaitė Ona Jane-* 
vičiųtė.

6..PĮano (kietų išpįllę Cecili
ją _ Stasevičiutė ir jos draugė 
Dprią^Nongle. Antrų duetų iš
pildė sesutės Al. Kasparaitė ir. 
Apolionė Stašaitė. Abi poros 
savo dalis atliko, sutartinai ir 
skambiai. ” .
“ 7. Vakaro “žvaigždė” tai 
buvo Kudirkų Vincukas. - Tė
velis VincasfKudirka yra mūsų 
nenuilstantis veikėjas, o mažas 
Vincukas užaugs garsus daini 
įlinkas 
dainelėms pritarė pianu sesutė 
Ona.

8. Solo šokius pašoko maža:
Bettv Nangle ir Darata Stase-; 
vičiutė. Darata tai yra vienin-' 
tėlė lietuvaite •: šokėja Nor- 
vrood’e. N.ors dar maža, bet i 
jau gana daug prasilavinus.. 
Linkėtina geriausio pasisekime 
šiai' jaunai šokėjai — “toe- 
dancer.” - ' •

9. Gražias eiles pasakė Qna
Bahitaitė ir Liuda Dargvainiu- 
tė. ų
į-^Šių© vakaro, programas ir, '

< HARTFORD, CONN.
Vasario 21 d. čia paminėta 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė. Rūpesniu gerb. klebo
no kun.(J. Amboto .surengta 
prakalbos.?' Publikos susirin
ko-skaitlingai. Dalyyąvp; Šv. 
Cecilijos choras vadovaujant

G umores ( ?) Jie sutraukė .be
veik visusv iniestelio gyvento
jus. "Visi gėrėjosi Aliss Nev 
England gabiu šokimu, už kų 
jai įteiktų gėlių bukietas ir $5 
auksu. ■ M - ' \ >• *

Salė buvo išpuošta lietuviš
komis spalvomis ir vėliavomis.

Publika susidėjo iš visokių 
tautų — daugiausia ameriko
nų. Visos: sųjungietės nuošir
džiai'darbavosi baliuje. , 
’ Visi atsilankiusieji buvo pil
nai patenkinti. <' ■ T 
* Šiame atvejuje rods mes pra
lenkėme ir So. Bostono sųjun- 
gietes." ' - : • 14? *
i Onvte.

i

^įsario 14 d. š. m. čia įvyko 
bųi gražus muzikai i s progra- 
K surengtas Mot. Sų-gos 36 
t, dėl naudos Šv. Kažimero 
■serų Chicago, III. Mat, mū- 
: geraširdės sųjungjetės vis v- 
pirmutinės suprasti svarbų 
įkvieno naudingo tikslo. 
Programas buvo ne tik mar- 

bet ir puikiai atliktas, ne- 
tobodus ir visus užganėdinan- 
», Prie pasisekimo šio vaka- 
bene adugiflušia pasidarba- 

rj^rb. mūsij vargonininkas 
.i1 Stasevičins. Programas 
p$ejo iš šių dalykėlių r 
1. Mažų mergaičių choras pa
nikavo 7 daineles. ’ ~ ' 
ftžiai, sutartinai.
tineles, muzikai ,piano prita- 
ud eilę numaršavo nnb estra- 

Si tvarki publikaidabai 
įtiko. : Garbė tenka vargani- 
Mtni už išmokinimą.P A T .-+*444-

susinėkime iš trijų; a&- 
^ų sudaryta Vilniaus Vada- 
rao Komitetas. Į komitetų 
įSbl&FpjAi .Ranys, p^Nayic-- 
enedr- p.-, J. Montvila. -Tai
eĘai? iš -žymių darbuotojų. Ki- 
_dalį komiteto darinko iš K. 
rįgų Sąryšio. Linkėtina sek- 
iįgų darbų vadavimui sosti- 
ii— Vilniaus! tV, V. K. dar- 
iS bus sunkus, bet ir garbin
is; Garbingrdarbai s^gnega* 

be' sunkenybių. *.
B ’ ;

Jurgio parapija turi ga- 
Miamokslininkų. Nuo kelių 

čia klebonauja gerb: kuiK
Vilkutaitic, kuris turi 

mtų, gražių iškalbų. Keli mė(- 
siai atgal čia . apsigyveno 
rti. kun. Zajankauskag užSti- 
ii^L. Jis turi labai jausmingų 
iHĮą. k^ria žmonės didžiai ge- 
a> * Ėikėtina geros sveikatos 

dvasios vadams.
ĮB&- Akstinas

»aiąa.vp
be Vilniaus nenurimsim
S?. - ~ . . .', .

po Amerikos Vėliava 4$ I y Nupiginta ten ir atgal kelione i* 

J LIETUVĄ * |l tik S209.00 ir brangiau 
■ : . per Bremen ar Cherbourg

^įrELIAUDAMI bile ' laivu 
United Statės Linijos, lįpri 
yra. nuosavybė Suvienytų 

Vaiskių Valdžios ir . jos operu
ojama, esate užtikrinti, kada gau- 
site neprilygstamų patogumų— 

j- erdvios salės pasižmon^jimui, di
deli kambariai, apsčiai vietos pa- 

, sivaikštinėti, užtektinai gero 
I .maisto. . . N

Važiuokite su savo tautiečiais 
laivu ’• ■'

k LEVIATHAN 
per Angliją

Kad pribūti; Lietuvon ant Ve
lykų, prisidėkite prie ekskursijos, 
ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu, Kovo 20-tą. Lietuviams 
skinamas tam tikras palydovas. ’ 
United Statės Linija, per savo 
ofisą lew Yorką, pridabos ke
leivių ir bagažo kvotimą.

Dėl .pilnų informacijų apie iš- 
- plaukimus United Statės Linijos 
' laivų-^Leviathap, George Washr 

ington, America, Republic, Pres- 
1 Įdent Roosevelt, President Hard- 
1 ing—klausk jūsų Agetą ant vie- 
>/ tos, arba šiandie rašykite pas • <

išlavintu choru. Antras lčalbė- ‘r <
• . w» • ’' i < • T '•Al4'"' ' ■ •

jo varg. Aucius apie dailę.‘ • 
Kviėtė visas mergaites, vaiki-y 
nuš stoti į darbų dailės dirvoje^5

Pabaigoj gerb. kleb^ kąiuį’Da-r' 
niūnas padėkavojo už' taįp: z 
skaitlingų jaunimo i? t^vų at-'' • 
silankymų. ' ' * __

Dabar tėveliai matote/ kaip 
jūsų vaikai gerai teatrus lošia, 
dainuoja, skambina.' O Jcurių ' *
gi vaikai nepriguli prie choro 
ar vyčių tai jie niekuomet ne
išmoksta. Katalikams susi-^^^y'■ 
prant ėmė smukti socialistai, o -š- ~ 
juk po karui jie pas mus buvo 
labai įsigalėję. Mūsų socialia*. 
tai bandė atsigriebti, parsįkįvio- . >
tė Bimbų o vėliau mdžikatifų ir 
giedorių. Bet kaip Bimba, tai^ i
ir koncertas socialistų būriuP- •
tik nupštolių padarė. Kas šte-' ; 
bėtina, kad į jų koncertų ne-' ’ 
nuėjo nei vienas čia gimęs jau- 
nuolis(ė). Čia socialistų ne- 
daug ir beliko. Laimingo išny- ' Jr 
kimo! - ' ■ -

Senas giedoris '

------- T---------7------- r------  / I .t 

ELMHURST, PA, ;i ,

Jėzaus NukryžiaVoto Seserų 
Vienuolynas : ;

■ t >

. Per 1925 daug pasidarbuota 
šio vienuolyno i? prieglaudos 
naudai. . Padidinta prieglan-''. 
dos namai, pristatyta ir kito
kių reikalingų triobėsių. Už
tvenkta ežeras, kuris yra labai 
gražus ir savo apylinkėmis L

>.• į.

akainbyti. ArZapėnas pasakė 
labai, ilgus" ir juokingus mono
logus.- Visi • žmonės juokėsi. 
Čliorajygražių dainų padaina
vo ir gana gerai. Varg. J^. Alį 
(įins, akomp. prancūzų varg* 
padainavo gana gerai solo Iie* 
tuviškai ir angliškai. Par. cho
ras Čia /gana skaitlingas, su- 
skaičian apie 50 giedorių. Gal 
ne visi-žino kodėl Čia viskas at
simainė? „Seniau nors ir diar- 
bai 'geriau eidavo, bet į prakal- 
bas ar į teatrus labai mažai te- 
susirinkdavo, o dabar visuo
met prisirenka kupina salė. O 
tai todėl, kad mūsų- jaunimas 

i puikiai susiorganizavo sųda^*-

jų eilėse. r 
pasisekė ' *

Vasario 14 d. parapijos salė 
je LDKS. 18 kp. perstatė 2-jų 
aktų konūsdijų.“Gudri našlė*” 
Našles rolę vaidino — V. Sarpi- 
niutė/tarftaiteš Kanjsės —tCk 
Balioniutė, daktaro Miliausko 
— jf'&Rus, .Barsukovo — T. 
Rimas,*Bites &L V. Kuliknp 
tis, bųrtininkeš Magdės -A V. 
Žilienėj Kaimiečių 
ir V. Gudaiti: 
Sprainaitis.^ 
juokingas, iš

ANTRADIENIS, KOVO 9 D.. .
—I -r- ■- • •

damas 3 chorus -ir skaitlingų 
Vyčių kiiopų. Viso tūrinvviriU * 
300 orMuū^te
tik pamato skelbimus pramogų* ' 

Vyčių ar Choro; tai nė tllč tas 
jaunimas susirenka, bet ir jų į 
tėvai. Prakalbų pasakė ęho'rb' 
pirm. A. Zautra. Jis priminė/ * 
kad po 3-jo vargonininko' Čih! ’ ’ 
pasidarbavimo .galime paši- '

PATEkŠON, N. J.

Apsivedė
V ąsario 7 kun. J. Petraitis 

amžinu ryšid surišo "Šv/Kazi
miero par; bažnyčioje, Viktorą 
Gulaitį su I^lė-lOna Milišatis- 
kaite išNėvf^YOTko. Jųjų'Iiū-



"^Kietos

naviėins $2;0O;- .po

----- -^JQĮĮWUMW---—— 
/ Vas&rio 21 4-,'1926 m. buvo 
pirmos šioj kolonijoj iškilmės 
paminėti astuonių metų. Lietu-, 
vos Nepriklausomybės sukak
tuves. Ot,- štai tos dienos įspū- 
džiaiį F^dfera^į^^-ęia/sky- 

:ašiįąir- 
diti, ^sve- 

tainęęišpuoštf. Įr t t./ Svetaine

kuopas &ATne

gaitė? ir Sfclte
“Meile gimtines.”

Vaikaro vedėjas J 
Liudvinaiti^jl ’

rius dėjo vi: 
sinti,Ikalbė

■
VOKI. - 

“J*1" «r

t-•.- a< ; 
nį. a»

Vismino.’ Buvo visa ejJ£«( 
maci.pi, kur£atiŽ^k4 j<y( 
4irk relės p-lės:’l^. £mtaiK 
—Budėkim kol laikas, 
Žiu. Jrhtė—‘ ‘ Mūsų priedermė, 
6. Žiūrliutė — ♦wn«»d*~» 
tė,”lf 
viamsįiš tėvynės”

■ -•_'''■’■>* >v -y?*■
linksmos išsiklrstė na

is, *A;.;Tvaskie: 
ir P. Stėpšien
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Tautos šven-" : *.1)ĖTROIT, MĮCH.
Tvaskiutę “Išei- 31 ūsų kolonijoj susitvėrė klu.- 

iėnų ang-(bas. Tas įvyko gruodžio 4 d. 
y/,‘Mer- praeitų metų. Vardas: lietu- 
džiutą— vių Moterų Klubas. , Valdyba 
4 į‘- t išrinkta tokia: pirmininką ir 
op; J. organizatorė p. Uvickienė, vi-. 

7į£ce-pirna. p. Sajoriūniienė, fin. iri 
onj^ftųbsnūt. rašt. pi Širvaitienė, ižd. p/

Publikos buvo pilni 
buvo ir svetiattabČių. ; P^Ogimįiš Jjįųvlį

susirinkimas

j kXti ir prisidėti prie didesnio 
gįveįknno dėl■,darbininkų gero-

' L fcūttbš narys
įį ;. į > fztie ' fa- 't* U v ’ -' ' ■. ’

L

? j y«ų»tip .žfr.d.nū 8 vąl vaį

Šį. tuvįų jStųdfeni
A Po truiųpų.d^kusijų nutarta p, 
<-.■• kurji vietąs. Lietuvių Studentų

Drąugoyė,; angį. XithuAnian

£<. zabeth, N. J. Išrinkta laikino- 
Siame 

sustatė: pirm. Jurgėla—Colum- 
bia University;—sekr. p-lė B. 

£ Lutvinaitėc-Ū- fiattmilf S-dr iž- 
V dininku^K. Baltram^į* rr. S|? 
A Benediefs 
y a Organizacijos tiksės . vr^ 

subjurti^ drauge visus vietos ir 
U? apiėTinkėš lietuviuš kolegijų. ir 
j Higfc ^ciioiols štbdėhtus šavF- 
<■. šalppk’ir auklėjnąo'iikšiaiš, la-% 

viųtips vaidyboje,' iskalbūnie, 
spėrtė; liet, kalboje br iM>Fijbjė

LiĮjEnvbi* įr^ jbg BTtndoii
ne^iklau^m|k.vajstybe,. . , į ,1 Mikšys 
<. ' ; ,■' •""‘""T: . .j

tjkoliijfo gęrb: ®ižabetho lietu
vių piarap. klek. knn. J. Sūuo- 
naitisĮ Išfiė^ .Vėliavų gražu- 
jiias it tinkamas išpuošimas da
rė m^onų” Įspūdį, jj^ąlbetojai 
buvo 1 Lietuvos \Vi<^K<jnfcpia« 
adv.». Daužvardiš/kuris savo 
įspūdinga ir patrijotiš^n kalba 
sužavėjo publikų. Jo kalba vi
siems ^patiko. Nušvietė kono- 
aiškšiusia apie t Tėvynės Lietu
vos iškalus ir visų valstybės 
nUsi<|tym^ į Į|Uėšų,;ddv, P, 
lįau^ardįs^p^įko • lindenioeių
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vertimus,

šas: “IŠEI- 
Glasgow, S.' O.A *

•Statybai. Bet tai,

J, Bucėvičius

vjjpami be skirtui^ 
teiti arit masinio mitingo,

liepė, M. ŽėkavjčienęrJĮ. Jąnu- nė^Nad^ 
iisy A.- Masįoniutė, Ą Bėleckie- Afcst»ąąį, 
nė, /V. Grigąlinnaitė, M. Gru- liai(Aiu 
dzinskaitė, P. Jaskelevičius, 0. ■ Po $1.00: X 
Romikaitė^ fc7 
Būgnaitįs, F. Frąnkonis,S. Ri- Steponavičius, 
maįiė, P, Kaznauskas, St. Ado- 
ulaitė, AL Jąskelevičiutė, J. Bą-

. • . ’ ‘ • * ■ * i f' * •
nys,' .-,/>• . • • •

Smulkiais surinktu $21.55. 
Taigi išviso Lawrence $384.55.

Kaip iAatome yra asmenų, 
aukojusiu žymias sumas. Jie 
parodė sayo nepaprastą gera- 
širdingumą ir dideliai įvertino 
seminarijos reikalą. .Tikiuosi, 
kad/Viešpats Įvertins ją dar
bus!.. .

Nashua, N. H.
klebonas kun. P. Daniūnas la
bai maloniai ; priėmė mane ir 
Sdnti seminarijos reikalams la
bai pritarė Nors parapija ma-

7

^ymo, ■5-i.njjr* ./Z-?

ŠV. JONO EV. BL. ęAŽELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

f ANTRAŠAI r 
Pirmininlčift -r M. JMoba, į* > 
<539 E. Seventh St, So. Boston. 

Vice-Pirmininkas — J. tPetrauskaa, 
2->O (Joki St.’ S«. Boston. Mass. -X; 

I’rot. Raštininkas.— /.fGlįneckis, '** 
5 Thomas Pk.. South Boston; Mass. 

Fin. Raštininkas — M. šeikis.
40 Marine Romi. So. Boston, Mass. 

Kasteriąs — A. Naudžiūnas,
885 Ė.'Broadway. iSo. Ifoston.’Masa. 

Tvarkdarys — J. Zaikis, ’
.. 7 Winfield Su, So. -Boston, Mass. 
Draugija laiko’susirinkimas kas trečiu 
f nedeidfėhj kifttvieno mėnesio 2-r$ va- 

_ landą popieti;, parapijos salėj. 492 K.
Seventh St, So. Boston, Mass.

y. ' G' ’ > ‘Zr;į'! ■ •'■ ’
bonas greit užbaigs rengti jau

k re

maldaii Bark

tai turiu pranešt kitoms 
^tfoito parapijoms bei drau
gas; kad šv; Jurgio parapi- 
nvš turės du piknikus Abyša- 
paarže: Pirmasis bus 13 bir- 
bb Su - dideliu išlaimėjimu. 
atras piknikas bus tą Medėl 
ehą prieš Labor Dav.1 Todėl 
tos'parapijos, draugijos ir 
ropos neturėtą rengti tomis 
eriomis piknikij, kad nepa-. 
tikus mūsą dideliam ir pra- 
hriam darbui. Ligšiol mes 
nig rūpinomės kitais tai da- 
tpjsusirūpinkime labiau sa
lia? reikalias—padidinimu mo- 
rklos. ' Padidinti mokyklą y- 
įbūtinas reikalas, nes nei mes 
ktys nei mūsą vaikučiai netu- 
‘tinkamos vietos susirinkti ir 
bkrimai vakarus praleistu DeL 
Fvisi turime ‘ skursti. Todėl
bSai sesutės stokime visi pe- 
s į petį ir padidinkime mo- 
pdą, už ką bus dėkingos se- 
ftės ir vaikučiai.
B- ? > g ” Vienas iš komiteto

Į SVEČIUS PAS FORDĄ
■300 Naujosios Anglijos 

ftddukiv pardavėjai paėmę 
spėčijalĮ traukinį Bostone iš
važiavo Į Detroitą pas Fordą 
į svečius. Ten jie apžiūrės 
Fordo dirbtuves ir kitokias

pasirinkimus. laiko kas 
iak4 .kiekvieną ' Bn-nesĮ 
eftrahūs’ fcrefpkltė*.M>iQ> 
linjtgdąišku ar telefono. 
*4X>bcŽnytin^J Svetainėj 

>. »Xriiss. ’

Iš Boston, Mass. N. N. $35.00.
Iš Cambridge, Mass. po $2L: 

J. Puzinas, M. Gedzienė, P. Ka- 
voĮienėy. P. Valentukevičius, F. 
Kuklevjčienė; VL Jakas $4.00; 
Ant. Zą verk as $1.00.

Iš Brightąn, Mass. po $2.00: 
St. Dirsė; VI Valeika, B. Tru- 
šienė, A. Taląlas, J. Vėbra, Q. 
Pakštienė, Bucalevičienė, J. 
Raudeliūnas 
$1.00. ~

> Greta šio per Waterburio. 
Conn. spaudos skyriaus rasti 
ninką p. S- Zdanį gauta sekan 
tįs nariai, įmpkėję po $2.00: E 
Janušienė, M. Mačinouskienė. 
M, Karvąliėnė, .0. Barzdevičie 
nū.AQ^Grineiūnienė. . .

Per Philadelphijos, Pa. sky
riaus raštininkę p. O. Ungurai- 
tę gauta nariai, įmokėję po $2,7 
O. Balčiūnienė,O- Palionienė, 
Aj Katevienū,, gi Rožę<Meške- 
levičįenė dampkgdsžuja $13.00 
^mpaąmžinasArys..

Bsą korespondentai ‘daug 
apie praeitį ir dabartį, tai 
ors trumpdi' parašysiu kas 

manoma veikti. Kaip 
fUinai yra žinoma, ♦ šv. Jur- 
p&rapija yra nutarusi per 
nį susirinkimą ' padidinti 
!jddą dafrA vienų aukštu, ar- 
iadėti 4 kambarius. Kon- 
toriai sžprokucja jog tas 
uos apiex$i5,000 , Tai pa- 
įtrnys, ksfip' girdėjau, visi 
tį* darbą, Mideli ir maži, 
į^Usmnąmnigąiferru-

1

Čionykštis

LAWRENCE, MASS. ir J 
NASHUA;»<Šr:J(

Naujoji Anglijaištikrąjąne- 
nor apsileistiCSneagai. Štai 
Lawrenee> Mašs., nedidelė ro- 
’os parapijęa, o suąūkojo $384.- 
mūsą tau^e^f^^dtrosnumas 

Seinų seminarijos reikalam^ 
prie prielankumas. Žinoma čia 
vra didelis nuopelnas kun. Pr. 
Virmauskio, to uolaus ir idea
laus darbuotojo, kuris taip 
gražiai rekomendavo žmonėms 
seminarijos reikalingumą. Ne
maža čia prisidėjo ir kun. M. 
Juras, tas energingas, malonus 
darbuotojas. Dėlio tai viso čia 
nusidavė maloni atrhosfera ir 
taip geros pasekmės.

Tuript tiek gerą žmonią kle-

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 
. BOSTON, MASS.

Pirmininkas — V. Zalieckas. ;
514 E. Broadiva/įSo. Boston, Mass.. 

Vice-Pirmininkas Povilas Ruka, 
.' 93 C Street, So. Boston. Mass. 
Prot Rašt. — Antanas Macejunas^

450 E. Seventh St, So. Boston. Mass. 
Fin. Rafit — Juozapas VlnkPTičias ‘

906 E. Broadtvay. So. Boston, Mass. 
KaSlerius — Andriejus Zalieckas, *

611 Ę. Fifth St., So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kažinjierns Miknlidnis. , 
— 9oę E. Broachvay,. So., Boston. Mass. 
D. K. Keistučio. Draugija laiko stiro 

jnĄnfsioius susirinkimus /tas. pirm;; 
nedėklieių kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 yVasMngton St., Bostoh. 
Mass. 1:30 vai. po pietą. Ateinam! 
ant susirinkimo atsiveskite stf -saVlm 
daugiau naują nnriąppie musą ,<lrau-.: 
gijos priražyti:

i . !' Ji < J’1| ' '>v; : , ,

-/ i LIETUVIS GRABORIUS
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MASS-MTTINGAS!!’
‘ l^AŠS-MITINGAS!1!

Ketvergį ipvp, H d. JW 
vai. vakane, Lietūviiį Svetai
nėje, yrą ąankiamas didelis 
masinis susirnkimas aptarti 
'ateinančios parodos, kuri i- 
\\vks kov i7 d- > T' yį ’

Šią- parodą rengia feder a - 
le ir Bostdir’o miešto ■ valdy
ba paminėjimui 150 metą su
kaktuves niro anglą išvijimo 
is So. Bostdno. Šioje paro- 
dpje dalyvinis visos tautos 

veliančios J^oston’o mieste 
Lietuvius 

ižios komisiją

mirė sinvėjas Simokaitis. Jis taipėjer po 
prie Broadvvay turėjo kriau ”

koltai kas.’’ Ji 
k^riebą iš geriausią vietinią 
Įįteirii&tbrką. Puikiai 
pėtūvią kalbą it ąesykį yra 
B linksminusi savo dekleniąi 
Kdi^/ -Paskui kalbėjo adve- 

Mileris ir-gi iš Worces- 
ip. Pirmu kartu jis kai bėjo 
įi tapte ir- visiems labai pąti- 
, kad net kaikurios moterė- 
apsiverkė. Tąliaus kalbėjo 

feą gerb. kleb. kun. K. Stri- 
' Jis ir-gi puikiai nupie- 

feietaivos istoriją jr dabarti- 
gyvenimą. Jo kalba patiko 
fiėms, nės yra puikus kalbė-

Advokatas. Mileris gėrėjosi 
SūĮkSąŠ^ękąd'tokia^mtoa 
un savo svetainęį ko’neturi 
L didžiulė AVorcesterio kolo- ^<*7 ' ‘ *4*
B. Turime bažnyčią: ir r po 
fcyčia kitą svetainę, o lietu- 
Frandasi tik 722 su vaifav 
fei ^Visi gyvename geriau- 
Se; sutikime. Daugiausiai 
iidarbavo mūsą kolonijoj šv. 
zimiero Dr-ja, už ką užsipel- 
_garbes vainiką. <

t? ,p.. Pinavijas

jfORCESTER, MASS. AP
LEIDŽIANT

; • v" >■
tWorcesteris ir Bostonas su a, 
Įlinkės liet; kolionijomis—iš- 
ėsą* ^skaitlingos susipratusiu 
Ptuvią vietovės. Tą tiesą ryš
ite patvirtina kad ir žemiau 
atardyta ištisa Šv. Kaž. Dr-jos 
Ktiėją virtinė. Štaikat. spau- 
tte^emėją pavardės:
ttl>Worcester, Mass po $50.: 
Įtek Bon. įmokėjo: Petras Lo- 
mitis, Sofija Zavistauskienė, 
&fe>Edv. Ročka, Jonas aZka- 

Marijona Dirsienė $35.00;
£ar» Bučinskaitė $6.00; J. Rio 
jj’B-$5.00; M. Peterson $4.00. 
fPo$2.00: M. Paltanavičia, K. 
tarimas, V. Dzedulionis, M.

Vasilienė, A. Truncė, M. 
tilerienė, J. Benkienė, P. Kul- 
fadkas; P. Lozoraitis $1.50; L. 
Mbandis $1.00; Sinv Zavis- 
■stkas užsakė giminėms laik-

IAMBRHJGE, MASS.

ovos. m.JJambndge su

Brooklyn, N. Y., gaida iš Do- 
mieelė&.Mažonaitės $65r00jr ji- 
nai įgyją garbės nario vardą.
( Iš Long Island City, N.: Y. D. 
Jodis įmokėjo, $50.00 Liet. Bo
ną ir greta šio sayo g.imiriem 
užsakė-.laikrašti. . t

Visiems, išvąrdytieriis kat. 
spaudos rėmėjams ir ger. Wor- 
eesterio, Cambridge, Bostono ir 
kitiems klebonams, pas kuriuos 
atveją atvejais atsilankydamas 
patyriau svetingumo ir viso
kios paramos—- tariu dideiiau- 
sią mano padėką. „

Galop plačiajai visuomenei 
turiu garbės. pranešti,, kad 
Woreester’į apleidęs apsistojau 
ir apsigyvenau sekančiu antra
šu: 312 So. Poplar St., Mt. Cąr- 
mel, Pa. . Todęl visą, kurie‘tū
ri kurią nors reikalą su Kauno 
Šv. Kaz. Dr-ja ar norėtą išrašy
ti iš Lietuvos knygą, paveiks- 
lėlią arba pirmos Komunijos at
minčiai didelią ‘ paveikslą —'■ 
nrašau kreiptis i mane auk 
ščiau nurodytu antrašui

Šri pagarba,' ’ 1
Kun. Stasys Pavilanis, 

šv. Kaz. Dr-jos įgaliotinis *A- 
merikoje. x

»/■' -t--.

SL, Brooklyn, K /
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JEIGU NORI ŽINOTI kas dedaši Didž. Britą-' 
nijoję ir kitur; kaį£ gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks ją gyvenimas ir kultūrinių plėtojimasis

SKAITYK MlšEIViyDRAB64’F
rj ^‘IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis lie- 

ttivįąleidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. Išeina 
kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietuviams išeiviams 
gyvenantiems Didžioje Britanijoje.* , / , ,, .,

. YtŽElVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias žinias 
kaip ĮANetuvią gyvenimo Užsieny, taip ir Lietuvoje. 

Ų DRAUGAS” talpina įvairias apysa- 
įvairius straipsnius, iš švetimą kal- ‘ 
šiaip visokius lengvus pasiškaity- • 
mylimiausius darbo, žmonią latkrfcšt,* 

‘.H.i h >:/ \,V»- ’
g * JO KAINA VISUR VEIK TAPATI: e 

’* .Didžioje Britanijoje: Metams 12' šilingą, pusei 
metąS Šil., 3 mėn. 3 šil. ir 6 penai. ' ■ 

Amerikoje: Metams 3 doleriai, puSei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centą. ! i • *’4r» ’

Lietuvoje: Metams 24 litai, puseivmetą 12 litą, 
3 mėn. 7litai. . .y. .

Redakcijos ir Administracijos i 
VTŲ DRAUGAS,” 281 A. Eglinton 
S. Scotland. < ' r L

Ivnes giausia., 7, fciyiamš kąijio. 
»s ir įy venįiątiems' šioje ; šalyje 
Jam būtinai'reikia prisdėti; prie 
labai išos iškilmės. f ■;
>s lie- ‘ L. Ūkfau Komi t et aa

H ___ '-L______ • • - ' ■ ’

Jazukevičia, V. 
M. $vytriųtę,; St. SakatatrškSSJPr Vrtkauskas, E. 

v-« • m • . - i . -y -pj -j »v«J. Bukevicras, 
A. Giunbreyičįus, A. Slavins
kas, j, Aučibš, K. PošUuį V. 
Murauskas, , K. Benašeričius, 
Af. Juknevičius, A. Trakimas, 
O. Bugailiute, E. Kasparavi
čienė; J. Rimkus, J. Androtie- 
riė/ Et Zaltriivienė, M. Bižys, 
S. Kupčiūnas, K. Šumskienė, J. 
Overkri, A. Tūbinis. Smulkiais 
surinkta $6:90. Taigi išviso 
$47.90. x .-

Visiems gerbiamiems ‘auko
tojams tariu nuoširdžios padė- 
i-kąs žodžiu^, ■ - { k • r -

,, .Kun. A. Steponaitis, 
Seiną Vysk. Kur. Kancleris 

ir Jgal iotihl^ iAirierik6je. 5:

įdarytas^ sn 
:as-bąvo.|)rir 

imtas komisijos antJ^inki- 
mn oi-kestors dėl baliaus'kū-^ 
ris bus bąlandžio 19 <t, para-; 
pijos svetainėj ant Septintos 
gatvės. <Ti’ieš Fitzgerald’s 
orkestrą. . Buvo išrinktą ko- 
inisija rengti šitą: bąlią: V. 
Medonis,' A.-Mikalauskas iv 
JFDrGaliniš. ~' ::
i - Buvo priimtas • raportas 
k' jjriiteto kuris surengė vaka
rėlį prieš gavėnią. . Padėka- 
vojo: komisija už pasidarba- 
vimd ir sureiigimą šito vaka
rėlio^ kuris labai rgerąi: nusi
sekė. Buvo patarta kitą va
karėlį laikyti po Velvką.

; i Narius prašom atsilankyti 
riūt repeticiją, kurios atsibū- 
na panedeliais, seredomis ir 
pėtnyviomiš -vakarais. < ■ ■
i -' • - i -Y . yy } f < < ■ , -A - T. M.

•

’ teoxbUTy1įe--Bostono prie
miestyje, William Sulliyano 
vaikris,' 3 ;m. amžiaus, bo vi jo
si šit degtukais. Netikėtai į- 
brbukū ir jo drabužiukai už
sidegė ir vaikas mirtinai ap- 

į degė.- i; .• • i i- fi

TniagenetuviaĮ matyt nori' 
pa vyti.Šo. Bostonį kuri.§ 
jau suaukojo $146^20*^3^ 
ros jiems kĮotiės4^k

N. Angli jos lietuviai paro
dė šavo nepaprjfštą geĮnsir- 
dingumą. Jiems už tai. pri
guli didele pagarbą irTnup- 

.širdžiausias ačiū! _Smu.lkes- 
nią aukij nurodymas htis pa
skelbta. ' J y' ■'. 7 .

Kun. A; Steponaitis, 
Seiną Vyskupijos Kurijos

Štai aukotoją^ąrašas: Law-, 
rence, Mass. (21-11-26 m.) 
T Karsokai (Kar. įr Reg.) (L. 
boną $100, nuošimčius ir $2) 
$127. (nenorėjo skelbti pa
vardės) $100.00; po $50.00: G, 
Samuolytė (L. boną); po $22: 
Barkauskai (Ant. irKat.)' . . ,

Po $5.00: Kun. Pr. Vi nuaus- 
kis, K. Banevičius, A. ;Šaukš- 
niutė. Po $4 00: Sal. Simbalas. 

! Po $2.00: Ag. Keveišienė, P. 
1 Kupraitė, St. Zapėnas, M. Ka- 
ladžiūnas.. . ■>

Po $1.00: T. Skącevičius, M. 
Buivydaitė, Ke/Karlavičiuš, V. 
Juknevičienė, M. Gabys, P. Za- 
veckąsę A..Matulionis, M. Ka- ir jo apiėlinkėse. 
šėtienė, J. Čirvienė, Up ižemie-; kviečią. z . 
nė, J-Jasinskiutė, N. Juodka,L.. ;7..• 7 - r .. . -į į ę-—į
B. Nagelė, P. Aurjlą, A. Auri-; ‘ c 7 
lienėr K^Kasparavičienėj B* ža visgi šliauko 
Grin^ J< ^bayičienė, ^Baį: ganą^ąug_7- ,


