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buvo gabenami.

Michael Borreįti ■ paira1

. piliečių pšs prez.' Čoolidge. Tas 
mtą, vykdami į Floridą. » -

MOKYTOJA
JERS.EY CPį

teisman mokytoją-! ’

Eina nuo 1915 m.
i

i___ SUSTREIKAVO 4.000 SIU-
įt. •- • VĖJŲ 
į Ketvergo ryte išėjo strei- 

kan 4,000 rūbsiuvių, esančių darė pir 
P* Eadies’ Garmant Worker» Turkija.

• 5 . • • * . t 1 J •

: formai iškas. Čia buvo atvy -
kęs Ąmerik.os Darbo Federa
cijos prezidentas Green ir 
streikas sukeltas jo pritari
mu. Iš sustreikavusių 4,000 
darbininkų 3,000 yra mote
rys.

Streikas kilo dėlto, kad 
darbininkai pastatė reikala
vimus, kurių darbdaviai ne
išpildė. Buvo reikalaujama 
penkių dienų darbo savaitė 
iš 42 valandų. Toliau reika
lavo po $1.00 valandoj su 
pusantros mokesties už.over- 
time.

į i iįiijoj. Streikas yra pilnai 
yj s - * * v 
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AMERIKA SUSITARĖ SU 
TURKIJA

Suv. Valstijų valdžia pa
darė pirklybinę sutartį su 

. Todėl dabar Ame
rikos prekyba su Turkija pa
didės.

TIKISI, KAD PAGERĖS
HAVERHILL, Mass. — 

Pramoninė taika čionai pil-- 
nai pilnai įvyko. Kad tokia 
taika įvyktų darbavosi tam 
tikras komitetas. Nuo senai 
šio miesto čeverykų dirbtu
vės buvo pasižymėjusios mo
terų čeverykų išdirbvste. Da
bar yra viltis, kad seni geri 
laikai čion vėl sugrįš.

PRIEŠ FAŠISTUS
«

Belgijos Darbo Partija iš
leido atsišaukimą, kur pa
smerkė Belgijoj fašistinį ju
dėjimą. Sakoma, kad 600,- 
000 darbininku griebsis prie
monių, kad neįsigalėtų fašiz
mas.

gubernatorius ir jo visa partij a užvažiavo pas
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DEPOZITAI GERĖJA

Vokietijoj taupymo depo-, 
zitai gere j a. V okieti jos ban- 

ykuose lapkričio m. pradžioj 
buvo 1,461,8000,000 markių, 
mėtų pabaigoj jau buyo. 1,-

1

STATYDINS NAMŲ
Ispanijos vyriausybė ne

trukus paskirs 180,000,000 
pesetų naujiems namams 
statyti. Ispanijoj jaučialha 
namų stoka irdėl to kenčia 
biednieji. Tai yaldžios pini
gais bus statomi namai'dar
bininkams ir pigiai jiems

MIRĖ IŠ PERSIDIRBIMO 
\ PĮTTSFIELD, Mass. — 
Jerry J. O’Brien, gatvių su
perintendentas mirė susirgęs 
nuo persidirbimo. Jis turė
jo daug darbo laike pastarų
jų didelių.pustymų.

KIEK YRA
‘ Suv. Valstijų k 

statymų fabriką 
tinginys. Nebiri 
nedarbo. Nuo 
mo 1789 m. kong 
pagamino 50,06ftį 
Į tą skaičių ineįnj 
jos ir vioskiė* sn 
tvarkymai. ’

Iš perleistų įąh 
buvo Augščiausi® 
pripažinti prieš® 
stiluciiai ir tocl^B 
- J -r- '-■■■■■
KIEK Ž»ĮOf

New Yąrki J

S
J-
5

buvo prieš karą. 1913 m. 
H Vokieti jos bankuose depozi- 

tų buv<J 18,110,000,000 mar
ti kių. * ‘ .

* , - - - i.

UŽDĖJO IŠGABENAMĄ 
MOKESTĮ

Lenki ja-uždėjo labai dide
lius išgabenimo muitus ant 
kviečių. Antikas 100 kilo
gramų reikės mokėti 15 zlo
tų. Šitoks muitas yra lygus 
uždraudimui.

• ■ * A* '•k Tj j- •< Ag-.
Bulgarijos sostinėj spro

go bomba, kuri nuo karo lai
kai buvo užsilikusi. Bomba 
sužeidė keturis žmones ir už
mušė tris karininkus. Vienas 
karininkas po to nusižudė, 
nes jis pr*e tos bombos sunai
kinimo dirbo ir įsakyto at
sargumo nesilaikė. Iš susi
krimtimo ir atsakomybes 
baimės nusižudė.

• i. >'s -

Viename Danijos mieste iš 
20.000 gyventojų norėta vai
dinti veikalą, kur reikėjo še
šių kasuotų mergini. Bet 
pradėjus ieškoti pasirodė, 
kad sunku kasuotu merginų 

: ‘ •! . ■. 
rasti — visos kirposi plau
kus.

PENKI BANKAI SUBAN- 
KRUTIJO

Penki Ėstom jos bankai tu
rėjo likviduoti savo biznį. 
Tiems bankams prlftfikd’ka3 
pitalo ir jie negalėjo jo jokiu 
būdu padidinti. Tad ir pri
siėjo bankrutyti.

SVETIMTAUČIAI PAVO
JUJE

Iš Kynijos pranešama, kad 
ten kaikuriose provincijose 
svetimtauęiai esą pavojuje. 
Taip yra dėlto, kad atsinau
jins naminis karas.

RAŠYTOJAS KANDIDATAS 
Į GUBERNATORIUS

Kalifornijos socijalistų 
partija pastate i tos valstijos 
kandidatu ant gubernato
riaus Upton Sinclair'ą. Ji
sai yra gerai žinomas rašy
tojas, autorius veikalo Tho 
Jungle, kurs yra lietuvių 
kalbon išverstas.

-----

L. D. K. S. VAJUS
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regresas, i- 
nebuvo 

5. kongrese 
it^įšisteigi- 

ikšiol
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įstatymus, 
b^ežoliuci- 
Mkūs pa-

///•
V- •

47 
^W10 
£ .k'on- 
tJuofe

> 

f ♦ • •

BYLA PRASIDĖJO

Pereitą .seredii Brockton 
prasidėjo Bimbos byla. Žmo 
nių prisirūko daug. Visi ne
tilpo teismo salėn. Būrio 
policistų reikėjo nunįą tvar
koj.

Bimbos advokatas iš pat 
pradžios pareikalavo bylą 
panaikinti. Sakė, kad Suv. 
Valstijų konstitucija leidžia 
žmogui tikėti ir netikėti, va- 
jia sakyti, kad Dievas yra ir 
kad Jo nėra.

Bet to nepakako. Teisė
jas bylos nepanaikino.' Ji 
bus nagrinėjama. Bimba tei
siamas ne^užJai.'kad jis be- 
dievis, ne kad jis netikėjimą 
skelbia, jbeĮ'kad jis kaltina
mas burnojime ir skelbime 
revoliucijos. Todėl teismas 
žiūrės ai- jis įstatymų ribose 
buvo. V * ' -

V aWMKU«-.WUi > Lietuvis; advofaftas Ver- 

Bet : ant traukinio I 7™ prokuroro pagel-
jc; v • . ‘■į,-*4''-,I1"“'—  m_--------- .  
EBasmistas signalo.njeBadeaatej

KAIP ATSIMAINĖ
Prieš karą-Vokietijoj vi

dutiniškas nuotakos amžius 
būdavo 24'm., o dabar 27 m.

ŽMOGUS AUKUOJO 
GYVASTĮ

NEWTON JUNCTIUN, 
N. B. — Roy Speneer, 31 m. 
amžiaus; vedęs, geležinkelio 
brekman; norėjo signaluoti 
it sulaikyti traukinį., /Jis 
ant geležinkelio stovėdamas 
stgnalavo ateinančiam tran-
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mik 7 ' T H , penki žmonės.
i . . ’ . . .t -i '

Lenkų melaiK č;

WASH?NGTONAS, 23. 
II. 26 (Elta). — Pasirodžiu
sios spaudoje žinios apie lie
tuvių-lenkų susirėmimą prie 
demarkacijos linijos ties 
Padgajumi—neatatinka tik
renybėje. Ginkluoti lenku 
policininkai, perėję demar
kacijos liniją, pradėjo mūsų 
pusėje kirsti medžius, bet 
mūsų policijos buvo apsupti 
ir priversti pasišalinti.

Lietzi vos Pasiuntinifbė 
Amerikoje 

Washington, D. C. 
1926 m. vasario mėn. 23 d.

RAUPUOČIŲ KOLONIJOS
Ispanijos vyriausybė įstei

gė keletą kolonijų raupsuo
tai airis. Keletą tokiu koloni
jų Įsteigė ant Kanariniii sa
lų. Raupsuočių Ispanijoj y- 
ra apie 800. Visi jie bus su
rinkti ir sutalpyti Į sakytas 
kolonijas.

■y;.

bininkas. Tai ją

ę

ko, kad toji mokytoja išpc 
šus pluoštą plaukų iš jų ya8 
ko galvos. Už tai reikalaut 
atlyginimo $25,000.

■
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IŠTEISINO ŽMOGŽUDĮ

WELLAND, Ont.
tos teisme išteisintas jauti® 
vaikinas, 18 m. amžiaus,km|į 
užmušė ' žmogų.’ * -TeisėjiįM 
truko 10 minųtii išnėšti ^ra 
diktą. Užmušėjas sakė, kais 
jis drožęs savo pusbroliui-^ 
volymnu per galvą už tai, kaę 
tas buvo beužpuolęs jo mc®|

IŠDALIJO DAUG
pn-

>*Jį

Atnunk Advdk^eAf RfRA 
ba bus nuteistas, atsakymas 
trumpas musų Raudona 
Ranka pasieks tava givaste 
Atmink R. R.

Kams įsaah j<> 
f^is. Tie: šėrai dari 
kams rengiami per p

t*.

SUDAUŽĖ 24,000 KIAUŠI-
' nių

DENVER, Col. — Kiauši
nienė tapo padaryta iš 24.000 
kiaušinių. Tie kiaušiniai bu
vo ant t roko ir į jį trenkė 
strvtkaris. Visi kiaušiniai 
buvo sumušti.' Tie'; kiauši
niai buvo atgabentį nuo di
delės farmos, kuri guli už 
100 mailių nuo miesto. Vi
su keliu viskas sekėsi gerai ir 
nelaimė ištiko, kai trokas

f
r

metus. Ta kompanija yra 
John D. Rockefellerio.. \ 

r ’’ ■* -A **^y!*Sl
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STAIGA MIRĖ PROFESO-,

iv.->52^

LEWISTON, Me.' — Tfc.
AVilliam II. Hąrtshotn, 63 nj 
amžiaus, .angliškos, k^lba 
Bates kolegijos profesoriui

.angliškos, k^i

t

staiga mirė klesos kambaryj 
je prieš pat lekciją. Jis bu? 
va vienas geriausių tos kole
gijos profesorių^ Jis.ų 
lūs buvo išėjęs -Vokie 
Leipcigo universitete.
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GAL NEPRIEIS DOVANOS

Jaunas John D. Rockefel- 
ler paskyrė $10,000^)00 įstei
gimui Egipto sostinėj arche- 
oi ogi jos instituto. Tai iš E- 
gipto sostines eina girdų a-, 

f pie tai, kad gal ta dovana bus 
atmesta. Sako, kad Egipto 
valdžia nerokuoja sve tokia 
biedna, kad neįsteigti savo 
jėgomis tokio instituto.

KAS GAUNA PAŠELPĄ 
;S0UTHAMPT0N, Ang 

B ja. — George Frederick 
Tumer buvo nubaustas ant 

. ŽL už važiavimą vakare au- 

b.
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MŪSŲ EILĖS DIDĖJA 
Prisidėjo dar 10 narių 

LDKS. vajus sėkmingai ple
čiasi. Į mūsų organizacijos ei
les pribuvo visas desėtkas nau
jų narių. Didžiausias vajaus 
sąbruzdis pasireiškia 2-oje kuo
poje, Montviloje, Mass. Ten 
nenuilstamas mūsų organizaci
jos garbės narys -J.’ .Jaskelevi- 
čius prirašė dar 5 naujus na
rius: Kazį Jonušką, Joną. Vove* 
rį,' Povilą Sarsevičių, Mykolą, 
Sinkevičių ir Albvną Viščiniu- 
tę. -Jeigu ir toliau brolys Jas- 
kelevičius taip darbuosis, tai 
vajaus dovana ne kam kitam, 
kai tik jam klius.

4-ta kuopa, Atliol, Mass. 
Jis darbštaus sąjungiečio J.Gailiū-

£«£*•-

išRiiri
VASABIO ■

SAKO, KAD TURI BŪT 
GERUOJU

Italijos laikraščiai ėmė ra
šyti, kad Italija privalo 
draugauti su Francija Sa
ko, kad Italija ir.; Francija 
turi eiti išvien. Tos diskusi
jos kilo, kai pasklido girdas, 
buk Francija didina laivyną 
kad tame dalyke nepasiduoti 
Italijai. Fašistiniai laikraš
čiai rašo, kad karui ištikus 
Francija ir Italija turi būt 
drauge-

ŽUVO BEDARYDAMAS 
TRIKSĄ

Franci jos lakūnas norėjo 
vieną triksą su orlaiviu pa
dalyti. Paryžiuje jis suma
nė su orlaivių išlėkti pro Ei
felio bokšto ^kylę. Bet be-
letidant orlaivis įstrigo be- • 
vielio telegrafo aparate, už
sidegė ir lakūnas sudegė. To 
lakūno nelaimę matė jo bro
lis. Jis sakė, kad jo žuvusis 
brolis buvo padaręs laižybas, 
kad tokį triksą padarys.

mas šūvis davė naują narę — 
Salioinėją Keisis. Mes tikime, 
kad^tuo vajaus bruzdėjimas 
Hartforde neužsibaigs, nes ten 
yra tokių darbščių hruzdelnin- 
kų kai Andrius Pateckis, .Juo
zas Rugienius ir kt.

97 kuopa, Lowell, Mass. pri
rašė dvi naujas seess: Moniką 
Blažoniutę ir Teklę Norinkevi- 
čienę. Lowell, Mass. kolonija' 
mokėjo iš snaudulio pabusti, 
mokės ir padirbėti. Atsidėjęs 
veikia knojM>s rašt. J. A. Nor
kūnas. •

103 kuopa, Phila., Pa. prira
šė Izidorių Gudžiūną. “Pliila- 
delphia didelė lietuvių koloni
ja, todėl privalo turėti di<h‘k; 
L. D. K. S. kuopą” — daugu
mą darbščių brolių sako. Ten 
atsidėjęs darbuojas brolis A. 
Staniškis.

Kaip matome, mūsų obalsiai j 
turi didelio pritarimo todėl mes Į 
augame. Valio kolonijų dar
buotojams, narių vajininkanis

NETIKĖTA MIRTIS
AMESBURY, Mass. 

Austin Buswell, 54 m. am
žiaus, turtingas farmerys 
bandė užkrenkiuoti savo au
tomobilių. Per 10 minutų 
kankinosi ir negalėjo. Kai 
ineisiras atėjo tai farmeris 
buvo beeinąs sėsti, bet stai
ga apalpo ir mirė.

>
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tomobiliirnii be,šviesų, 
tuo laiku atsisakė mokėti 
bausmę, sakydamas kad da
bar neturįs ir kad užsimokė 
siąs, kaip gaus bedarbio pa
šalpą. Nieko satr bedarbįs, 
kad gali automobiliūmi važi
nėti ir vertas toks paSelpos. pasilieka nuo 4-toskuopom, Pir* ir naujiems mūsų draugams!

no paraginam, pradeda kru
tėti. Tuo tarpu tėti prirašyta 
vienas narys — Jonas Andriu
lis, bet tuo kuopa nepasiten
kins. o bandys kelis tuzinus 
naujų brolių rasti.
.6 kuopa, Hartford, Conn. ne

- ' BALANDIS

. 1—Brooklyn, N. Y;‘ '
2— Harrison, N. J. .
3— Paterson, N. J.
4— Newark, N; J. po ***
4^—Elizabeth, N. v
5— Jersey City, N. /. .v'

6— Linden, N.
7— Kearney, N. J.
8— Amsterdam, N. Y.

t o- «.
prašome rezervuoti čia uuod 
momis dienomis sales. Gem

* • * GL •» 'm..,, v ’
na, kad dienos nebūtų kaitulį 
jamos, nes tas sudarytų didi 
lių keblumų maršrutui. Be’ 
reikia pažymėti, kad' cttil 
sekretorius po balandžio 
dienos prakalbų 
nes išvyksta į gastrofa 
“Dzimdsiais.”

Prakalbų plakatus ėešftl 
parūoš ii nusiųs. • .' >

Cenftįvdd?

28—Brighton, Mass.

KOVAS

2— Norwood, Mass.
3— Stoughton, Mass.
4— Middleboro, Mass.
5— Montello, Mass.
6— Lawrence, Mass.
8— Lowell, Mass.
9— Nashua, N. H.

10—Manchester, N. H.
16— W. Fitchburg, Mass.
17— Gardner, Mass.
18— Athol,Mass.
20— W. Lynn, Mass.
21— Worcester, Mass.
22— Springfield, Mass.
23— Hudson, Mass.
24— Hartford, Conn.
25— Ansonia, Conn.
26— Waterbury, Conn.
27— New Britain, Ct. po piet
28— Bridgeport, Conn.
28— -New Britain, Conn.
29— New Haven, Conn.

• • .•

MUS SOLINI f SERGĄS >33
Italijoj tarp fašistų mato

si nusiminimo. Eina gandų, 
kad jų vadas premieras Mu- 

‘ss^lini sergąs. Apie tai vie
šai neskelbiama, bet privatiš- 
kai plačiai kalbama, kad Mu- 
ssolinio sveikata sumenkėjo.

Dėl šitokio vado nusilpnė
jimo dar nereiškia, kad fa- z 
šizmui galas atcinę., Rusijoj 
liolševizmui neatėjo galas dėl čiuose namuose. Gaisras 
Lenino ligos ir delijo mirties, nuostolių padarė už $6,000.

I

« •«

ŠUO IŠGELBĖJO NUO 
MIRTIES

TIOLLI^ CENTER, Me. 
— Trys žmonės būtų sudegę, 
jei ne šuo. Namams užside
gus šuo sulojo ir žmonės nu
budę pamatė, bcj^ą degan- 

! namuose.

(

»«< •
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lietuviai setnč sau paguodoj 
ir vilties;, nesaami sunkų 
baudžiavas. oungąr budamr 

mi kam pasiskųsti, jie4 čiį

mogus, būdamas isprigi-
AnienkifeČiai broliai sporf^ūina dadminkas^iiegigali 

pasitenkinti šiuo paprastu^ visu nuskriausti ir neturėda- 
'_________. i * - —/■»' -.. ‘.-.j

viskas sįveikintina. 
giau_bereikėtų.

Bet arčiau pasižiūrėję Į dalv- 
gtovį, rasime daug pagrindi- 

> y4v-
/Kadaise Lietuvos stipri ir 

ra jaunuomenė, gausiai e 
vosi prieš karą Į Ameri- 

į-sunyko didžiajame kare.
ža — ji nyksta ir da- 

čia pat Lietuvoje, beplauk- 
iš kaimo Į miestus, mies-

Ą-1 J?

ti pesimizmo, nusiminimo; 
jos pilnos .drąsos, ėnrgijos, 
pasiryžimo pernešti ‘ viską. 
Taigi, matome, kad jos lie- 
tuvių tautos. gyvenime turi 
didelės reikšmės. Tik'gaila, 
kad šiandien liaudis nesu- 
pranta tos reikšmės, to di
džiausio turtor-daįnų. Šian
dien lietuviui meilesnė ru^ų S^retiyy of Statė ir poiūa 
“garmoŠka?.. ar amerikoniš- _ P
kas džiazas ūžtas švelniabal-. . . - n , •
sės kankles. Bet neilgai taip ' rl>us lr B?ro“?is- VOD MaHzan' 
bus 1 lietuvio - širdis -visada1 
pasiliks jaiirtį,7i| i^jūs, ka^, 
ji§ esąs — pamdšįąinas: lies 
tuvio siela ja^ 5 pagimdė, ji . 
viena joms bus atvira, ji vie- 
ną,tinkamai suping. jijvieųa , 

j į' :
• Kavolkii

. ’ ’ i į
? ’ f >------   ! J j

GENOVAITĖ j ‘
f “Genovaitės:^' repeticijoj 
pačiame smarkume. ĮĮe dziū> 

? . progos su- 3zių, kurie ątiįks svąiiiiaii- 
sias roles, dalyvaųja.geriap- 
šioš Vietines artistinės jėgos.- 
Dzįmdziai ; 4 -jucfe;1 'gerokai 
^niuštinvoja!- * iMą^ti, kad 
bus puikus vaidjnimaSį JPatš 
vaidinimas įvyks sekniailie- 

, nj^ kovo men. 14 i:&•'ęPrieš. 
~ .vaidinimą, šeštadieny, kovo 

mėli. 13 d. bus geii^tdė “Ge
novaitės” repeticija, kurią 
bus Įleidžiami tik vaikai. Re
peticija eis pilnai, kaip ir 
vaidinimas — su kostiumais, 
grimu ir t .t '

Kadangi tikimasi. - kai -į- ši-

Cpuzens ponia Britten, Ilbnp|ą 
valstybės kpngiywaųo’žmona, 
Biiidžeo direktorius Geneiplaą 
ir ponia. Lord, admirolas ir pp^ , 1 
nia. Burrage, .p. ji, 
tų Europos. skynjMOSi f
Statė - Departmenf 
Rahinavįčjhas, Lietuvos'.Ęasiųjį-, 
tinybės Sekretąriuą, / x

Vasario 16 d. Pasiuntinybėjp J

> 
.4-. A < 
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Lietuvos. Respublikos T?a- 
siuntinybė ^įm,et apvaikščiojo 
L6 vasario sukaktuves, , 1

Iš yąkąro Lietuvos mipiste- 
rįs su žmona tarėju pienus, ku
riuose garbės ’ ąv^čiaiš, buvo

„ Be jų pietuose' daly
vavo: Vokietijos Ambašado

t>l 1___

Norvegijos Ministeriš ir poniu 
Bryn su dviem dukterim pp. 
Inger ir Laura Bryn, Latvijos 
Ministeris ir ponia Šeya, Čeko
slovakijos MiniSterįs p. Fier; 
linger. Senatorius ir ponia

J • • f ' 1- 1 
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žmonių, todėl rejigėjai kėdės 
sunumeravo, ir beveik visos 
vietos bus rezervuotos. Ti- 
kietų jau galima gauti. Kas|Joinxs-'

tininkai ir visi kurie norite ma
tytį ateityje mūsų tautą ątiprią 
ir sveiką, ateikite iriums į pa-Įme vien tik kūnui pataikau-Įdąinnjp niįjrgjyipda vo Įr ten 
geibų:r ‘ 1 ’ - ’ ' - '•

’ Kurkite Lietuvos kūno kul- 
tūros lavinimui komitetus ir 
neškite pagelbą kultūros dar
bui. ■, ,

f>ii Jūsų parama mes. eisime Į 
Lfetūvos kaimus, miestelius, 
mieštus ir, ragindami jąunuo- 
i|ien<fsusidoniėti fiziniu lavini 
mu, sportu, niokysim vėl pa- 
nultlIr grebtU fizišką darbą, 
skiepysiu; sporto discipliną ir 
etiką — blaivus, doras ir stip
rus .mylėti savo Tėvynę ir dirb
ti jos labui.

Fizinis lavinimas — sportas 
nežino skirtumo partijų nei 
luomų. Pakanka būti tikru 
sportininku, kad paduotum 
viens kitam broliškai ranką. 
Vienybėje laimėjome mes lais
vę — bet dar neviskas — daug 
darbo yra priešaky. 
. Dabar gi kol kas i kultūrinę 
kovą. Tad ir Jūs broliai ame
rikiečiai — sportininkai ir visi 
kurie prijaučiate, šiam darbui, 
padėkite mums.

’ Lietuvos Sporto Lyga.
Centro Komitetus

, > į f ; . h • i , ■ - •

reikalais kreiptis pas 
Sporto Ligos Pirmininką D. R.

jąjna. Jis veržiasi prie tie
sos, gėrio ir grožio. Jo dva
sia, lygiai kaip ir kūnas, rei
kalauja tam tikro maisto •— 
reikalu ja* meno. Tad čia ir 
gimsta daina ir kitos meno 
šakos (muzika, skulptūra, 
architektūra, tapyba ir tt.). 
Dainą kiyia patys žmonės, 
turį tam tikrų gabumų; Tai' 
gi, daina — vidujinis žmo
gaus sielos stovis ,žodžiais ir 
garsais išreikštas. Kalbant 
apie dainą, tuojau- stojasi 
prieš akis lietuvių tauta su 
tokia daugybe dainų, ir ne
jučiomis kyla klausimas, ka
da ir iš kur atsirado pas mus 
tiek daug dainų. Atsakymas 
aiškus: užtenka pažvelgti į 
dainas ir Lietuvos praeitį, 
sulyginti vieną su kitu ir pa
matysime, kad visi tie skau
dūs ar linksmi nuotykiai, ku
rie teko pergyventi lietu
viams, nepraėjo, nepalietę 
lietuvio sielos . Jautri lietu
vio siela visa tai at jautė ir iš
liejo savo jausmus dainose. 
Dainose, lyg veidrody, at
spindi "visa tautos praeitis, i 
visa tautos siela. Dainoje uos.

apgailestąudąvų skurdų savo 
likimų. Vienu žodžiu, daiua 
lietuviams buvo vienintelis 
tikriausias-draugas, kuriam 
ir džiaugsmus ir skausmus 
galėjo liuosai išdėstyti, Ne 
vįą lietuviai gyvenų vienodo
se sąlygose. Vieniems teko 
pergyventi daugiau- vimu^ 
nuotikjų, ki^mž-^kitųrTatiti 
lietuvių_daįnos taip pąt ne
vienodos. Žėn^ąjčių Saugiau
sia kariško pobūdžio, nes jie 
beveik visą laiką'kariavo, su' 
Vokiečių bei Livoifijos mįde- 
nais, kas ii* davė ‘ 
kurtį kariąkąs dainas. Kas 
kita Aukštaičiuose, kmie, 
gyvendami -neįžengiamose 
giliose, besigrumdamr ■ su 
meškomis ir -kitokiais žvėri
mis, sukūre ątatinkančio tū
rinio 4r dainąs, kaip tai i 
“Tris dięims/.fris naktis per 
girią • jojąūI ketvirtą nakte-. 
lę giroj ifdkyojau” ir t. t. 
Nors atskirų Lietuvos kam
pelių ir skiriasi dailios, ta
čiau viena jų bendra žymė: 
giilos, nuoširdižos, jausmin
gos; atviros; dažniausia liūd- j

kuriose vienok nematy-; vaidinimą suplauks daug;
' A < , i. . ..,

buvo priėmimas nuo 4:30 iki-Tj 
vak pp pietį i. -s i

P. Bizauskienei, padėjo šeį-į 
myninkriuti. prie stalų ponia de 
Riano, Ispanų Ambasadoriaus Į z 
irdįploniatiniokorpuso dekano.—

J. BUTĖNAS

r
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norite turėti gerą vietą — į-’ 
sigykite tikietus iš’ kalno. <

• ■’v.
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tinkamai i vertins.
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£ Mokyklos, nepajėgdamos net 
rindinių higienos reikalavi-. 
patenkinti, kasmet išlei- 
tūkstančius, tiesa išėjusių 
ązijos programą, bet pu~ 

sveikatos žmo- 
giiunazi- 
Ankštūs 

mkštesnė 
■mįesteiro buveiriė. Mokyklose 

aipnidmėnė ątprantą nuo fizi- 
darbo — nustoja ji gerbn-
iž- * :

enorm&lės gĄ veninio <sąlv-

26-11926.• i
' Visais

b __

Jurgelionis, Kalnu gt. 24 Nr., 
Kaunas, Lithuania.

Šiomis dienomis iš Italijos 
gryžo dainininkas J. Būtė
nas. Italijoje 'būdams jis 
jau dainavo keliose Italijos 
operose. Turėjo ten nėmažo 
pasisekimo. Dūbar J. Butė
nas ruošia savo koncertų 
maršrutą pvj visas, AtBiexikos 
liiduvių-kolonijas,' Bostone, 

koncertuos kovo m. 
21 d. 1 ^gastroliavęs žada 
važiuoti Lietuvon, nes tūri 
pakvietimą- -pastoti Lietuvos- 
.operom ■ "r

žmona, ponios • Britten,, Seyą^ 
Latour, Lipo va, Panajetųva. 5 *

Pasiuntinybė buvo; <šdeko- 
rnota palmėmis, rožėmis ir lelū-

' ' M' * L’- y : ' .4 I ' .

Per .priėmimą griežė htygų- 
orkestras.. ■ < ; ' .jjJ

Svečių atsilankė į 400. Jų 
tarpe buvo: . . r - ... 4 -4.

■ Ąmerikos Vice-Prezidenlp 
žmona ponia Dawes. < s , *

Secretary qf.Statė ir poiįąa 
Kellog, Spėretąry of the Nayy 
ir ponia AVilbųr^' Sęcretąry of 
Agriiculture ir ponią Jąrdine.

.Ispanų Ambasadorius, ir po
nia de Riano, Britų Ambasado
rius ir Lady Lsabellą Hovard, 
Meksikos • Ambasadųriu^, . Vor 
kiečių Ambasadorius ir įBaroe 
nesą.- Alaltzan,. Japonų Amba
sadorius ir ponia Matsudąira, 
Brazilijos Ambasadorius,Ęran- 
cūzų- - Ambasadorius. ir. -ponia 
Bęrepgep. . ; 5 .

Mraciohatus majstasįdėg- 
tabakas-^-sėja blogus t>«

\ ._*■ > 2i i

-silpsta jaunimo Žo- 
;eja idealai. Liga ir 
padidina ’ fizišką ir 

ėjektual į. skurdą ir gimdo 
neapykantą. Keikia 

ibiai padėti šaliai. Jau nuo 
mūsų Nepriklausomybės 

įdžios jaunuomenės dalis ieš- 
iujų kelių pagerinti tai 
tingai būklei. Bet ta jau- 
ęnė dar negausinga ir jos 
persilpni kad pergalėti] 

te kurie eksploatuodami ne- 
sią plačią visuomenę, 

jai pigia kaina nesveikus 
nūs ir taip kvaišindama 

, rengia nesveiką būsi- 
S kartoms dirvą. Valdžia 
nepajėgia imtis griežtų 

Klonių, kad pakeltų ir fiziš- 
inorališką šalies padėji-

LENKAI KOLONIZUOS VIL
NIAUS KRAŠTĄ
. . , V. ; *_•

Išdalina 9,000 ha žemės iš Len- 
kijos atgabenamiems nauja- 

kiniams '
VILNIUS. 2. II. (Elta). 1927 

metais Vilniaus krašte numa
tyta išparceliuoti 9000 ha že
mės, iš jų 4500 ha Breslaujos. 
Ašmenos, Švenčionių ir Vil
niaus apskrityseir 4500 ha Dys
nos, Molodečno, Pastarų ir Vi
leikos apskrityse.

/- • - •
■ i. ''' ’-'z

fivačiai iniciatyvai sunku 
ešų. Reikėtų kuogreičau- 
gerinti. higienos sąlygos 
yklose: rengti salės ir Įsi- 

jrankiai kūno kultūrai: 
sporto aikštelės, aikštės 
ionai, kad galima būtų

i jaunuomenė ir visuome- 
is angštų butų, iš smuklių 

orą. Reika šteigti pati 
Eo auklėjimo mokykla, ga- 

t ink am i pedagogai. Bet 
auti pinigų? Šalies ka

Įstai u«m reikalui nsskoli- 
•ati visuomenė dar nėra 

t supratusi mūsų naudingo 
K>. Miestų, apskričių, val- 
#avivaldybės skiria visuo- 

gtamtyias pinigų sumas 
ir užlaikyti alkoholiku, 
nkų, sifilitikų ir bepro- 

Sgoninėm< — tuo tarp-.: nė 
neduoda sveikam j#uruo- 
I auklėjimui. Dar sunku 

ų kultūros veteranai į- 
kad daug pigiau kai- 

a profilaktinis darbas stip- 
įr grūdinti sveikatą ir si<« 
name kūne, nekaip vien 

vien <leti visos pastan- 
ydyti suirusiam organiz- 

•Aepašalinant tų įstaigų, 
auna visnomene.

t

Valstietis liaudininkas baro
nas Tornau nuteistas už dezer
tyravimą. ' Vakario mėn. 3 die
ną Šiaulių Apygardos Teisinas 
nagrinėjo žinomo valstiečių 
liandinuikų agitatoriaus ir vei
kėjo barono Tornau bylą, ku
rioje jisai buvo kaltinamas de
zertyravime.

Apygardos Teismas baroną 
Tornau pripažino kaltu ir nu
baudė 3 menesiams paprastojo 
kalėjimo ir kardonąja priemo
ne—policijos priežiūra.

/

Gryno kraujo indi jonas, 
licmonas ’lVashingtone 1

ĮVADAS .

Keturios Japonijos salos, isikišusios-‘į pietus, 
šiandien yra vadinamos Kijužijų salomis. Kitados 
tas tolimas 
Pranciškus 
jas -Šimu. 
Šveicarijai.
milonų. Kiek gyveno žmonių toje gražioje Šimo ša
lyje antrojoje 16 šimtmečio pusėje, kada Įvyko nuo- 
tikiai, apie kuriuos mes tuojau papasakosime, tik
rai nežinia. Tiek yra iš senų misionierių pasakoji
mų žinoma, kad tuo laiku tankiai buvę apgyventa 
laukai ir net jūrų pakraščiai, taip kad beveik neper
traukiama eile tęsdavęsi vienkiemiai, sodžiai ir di
desni bei mažesni miestai.

Iš septynių kunigaikštijų, į kurias dalijosi Šimas, 
didžiausia, turtingiausia ir žymiausia buvo Bungo 
srytis. Šešioliktame šimtmetyje jos valdovas pri
jungė ginklu daug svetimų žemių; jo valstybė apėmė 
pusę Šimo rytų.

, Tuo galingu valdovu buvo jaunas karalius Siva
nas, kuris buvo užkvietęs į savo sostinę, Funają. šv. 
Pranciškų Ksaverietį. Tam Japonijos apaštalui 1551 
metais tenai teko vesti gana aštrius ir pavojingus 
ginčus apie religijas, kame jis gynė japonų žynių 
užpuldinėjimą Kristaus mokslą. Jaunas karalaitis 
pergalę viešai pripažino šventajam ir jo mokslui; 
dėlto supykę žyniai pavedė ji savųjų dievų kerštui. 
Bet karalius visgi, nepaisant šventojo širdingų pra
šymų, nepriėmė krikšto, nes bijojo nustoti valdžios; 
jo baili ir silpna valia neturėjo užtenkamai pajėgų 
paaukoti kilniam Kristaus mokslui reikalaujamos 
aukos. Tačiau Sivanas pažadejošv. Pranciškui, ku
ris 1551 metais spalio 20 dieną apleido Japoniją, su
teikti pagalbą jo tikėjimo pasiuntiniams ir naujai 
apsikrikštijusiems. 4!.

Jau prabėgo 35 metai nuo apašalo išėjimo, o ka
ralius vis flar tebelaikė duotąjį-krikščionims žodį; 
kurių skaičius kasmet augo, bet jis pats dar tebebu
vo stabmeldys. Tiktai vėliau, iškilus Bungo pilyje 
smarkiai religijų kovai* galutinai pergalėjo užsispy
rusią pasenusio karaliaus širdį Dievo malone. Pri- 
silaikčdami senų padavimų/) mes tą istoriją atpa
sakosime plačiau. • Č

salas, “iš k saulė teka,” aplankė Šv. 

 

Ksaverietis ir ki\j jo broliai ir pavadino 

 

Didumu toji salų\karalija—lygi Alpių 

 

Gyventojų skaičius siekia arti1 penkių

1. AKLAS IR JO VEDĖJAS ‘
Pietuose, netoli Funajo sostinės, vienjme gra

žiame kalno šlaite. Uzukos pilyje, linksmiausioje ir 
gražiausioje visų pilių apsirinffo sąu buveinę*kara
lius Sivanas. Vargiai buvo Jregalima surasi jo tur 1

•)‘Cf. <^hnrlevi>lx. HMuiflrigc. du •;

t
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gra-

tingoje ir gražioje šalyje kitą tokią vietą. Rūmų 
langai ir apjuosiančios namus sodo terasoš daro ma- 

( tonų, džiuginanti vaizdą. Pietuose, šiaurėje ir va
karuose tęsiasi vingiuotos kalnų virtinės, kurios ap
supa Šimo (Kyuzijų) salas. Pietvakariuose niūkso 
1500 metrų aukščio, aki verianti Azojamos viršūne. 
Kartais ją apsupa juodi debesys, kartais mėlyna erd
vė, kurioje linksniai žaidžia tūkstančiai saulės spin
dulių. Duobėti ir vingiuoti kalnų šonai iki pat jūrų 
pakraščių yra pridengti amžinai žaliuojančiais miš
kais, iš kurių aukštai iškilę kyšo pilkos uolų viršū
nės. Slėniuose liūliuoja upės ir upokšniai, kurie, 
susiliedami su prūdais, apdrėgina risų laukus. Žem
dirbių namai maži, pastatyti iš vaismedžių, šiaudi
niais stogais, randasi pavieniai arba krūvomis, su
darydami vainiko pavydalą. Nedaugelio metų bė
gyje prie pat pilies susidarė plačiomis gatvėmis ir di
delėmis turgavietėmis miestas. Malonu žiūrėti nuo 
pilies kalno ir lauko pusėn, iš kur rytuose matosi 
žavintis atvirų jūrų vaizdas. Iš čia išsiplečia žiū
rėtojui po kojų, kaip tamsiai melsvas veidrodys, 
Uzukcs Įlanka. Šiaurėje ir pietuose toli Į jūrą Įlin
dę iškišuliai skiria pakilusias bangas. Ant vandens 
paviršiaus riogso daugybė, žaliais miškais bei krū
mais pasipuošusių, salų.. Toliau guli mėlyni Sikokos 
salos kalnai, kuriuos nuo Kijužijų salų skiria 6') 
varstfj platumo Bungo sąsiauris.

Vieną gražią dieną, 1576 metais, kovo mėnesyje, 
nuo kurios pradedame savo pasakojimus, Uzukos Į- 
lankoje siūbavo, bangų mėtomi, keli šimtai laivų. 
Ant jūrų kranto stovėjo didelė žmonių minia ir žiū-, 
rėjo Į laivus sėdančią kariuomenę. Kareivių ietys 
ii* dailūs, fantastiški vyresniųjų šalmai spindėjo sau
lės spindulrusoe. Sužvangėjo į šarvus susidauždami 
kardai ir laivininkams šaukiant: “Midzu-no-kami! 
Alidzu-no-Kanii!” (Vandenų dieve!) pradėjo leistis 
nuo kranto Į laivus sunkiai šarvuota kariuomene. 
Kiek nuošaliau nuo ošiančios minios, prie karaliaus 
sodo, po senu šakotu |ūparisu sėdėjo apdriskęs se
nelis. Iš čia, kaip ir nuo pirmųjų pilies vartų, jis 
puikiai galėjo matyti visą regini, bet mažai tuoUi 
tepasinaudojo senelis, nes buvo aklas; vaikas gi. 
kurs jį vedžiojo, ištempęs akis žiūrėjo į tą gyvą, 
spalvuotą sceną. Pradėjus laivininkams šaukti jū
rų globėją, vaikas tarė: .

— “Tėveli, ar tu girdi jie šaukiasi i Mi<lzų-no- 
Kajnį. Bet kokiu būdu jie tai adro, juk vakar ka
ralius priėmė krikštą?”

— “Taip,” atsakė senelis, “Tozos karalius va- 
1<ar tapo krikščioniu ir aš manau, kad jis savo Kau
linus vardą padarys garbingu. Bet ne vfei jo paval
diniai krikščionys, ginklu prijEBEstui

------------
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jo pavaldiniai, dauguma jų yra mūsų karaliaus ^į-» 
vano, kuris teikia pagalbą savd švogeriuįatgauti Jo- 
zaganų užgrobtai jo šaliai.- : Praniukau,;tu privalai 
išteisti už tą kunigaikšti ‘kūrispirinąŠĮvięšaį

Mg#
&■ ...

: “Žinomh lėveILiAS <už jį. ,
vaikas, bet dar daugiau melsiuos, kad.mūsų kąra- 
Ihis-,. gerai pažinęs tikrojo tikėjimo tiesą ir japoųų 
žynių melą, apsikrikštytų. Savo sūnui, kunigaik
ščiui Sabastijonui jis viešai leido priimti įhikstą. 
Teikia pagalbą jau apsikrikšti jusiam savo švogeriuį; 
draugiška^ su P. Kabraliu ir kitais dvasiškiais* tai 
parodo, kad ir jis kuomet nors taps Dievo-vaikų,”

“Tėveli, ar tu girdi?—jie šaukiasi į Midzu-no- 
Kanri-” •

— “Nepamiršk mano sūnau, kad tikėjimas yra 
Dievo malonė. Aš g,i bijati, kad karalius tvanas 
visai nebūtų pamiršęs tos Dievo malpnės,” .tarė Se
nelis ir gili rimtis aptraukė jo reidą. “It aš bhvan 
drauge, kai didysis Dievo pasiuntinys pergalėjęs ja
ponų žynius, rimta į prašė jauno karalaičio sekti Die
vo malonės balsą, kurs beahejo jo sieloje tąsyk-bal- 
siai kalbėjo. Tū vaikeli nežinai: kad Iš^anVtojas 
Jeruzalei šitaip šaukė: “Kriti gi tudr'tai šitoje dfc- 
noje pažintumei kas tau neša ramybės f.t’’ Bet Je
ruzalė neatkreipė domės į Išganytojau^ žodžius, už 
tai tapo pati išgriauta; bąisu. kadnesutiktų toks 
likimas ir mūsų karaliaus Sivang. ’ Tik tiek yra vil
ties. kad šventajam duotą žodį išlaikys, nes per tuos 
25* fnetris - visiidnret suteikdavo pagalbą krik&io- 
nihik. '* ‘‘ ’ ’&'TSA7 a’ "■



BUK BIZNIERIUS

5-v A «'

MYLINTIEMS SKAITYT!
*

?s

pasakojo P. Mantinas piktosios Izabelės istoriją ii
¥

* ' 
S. 
V

■5,
7

'A -*

y

;?■

4^'

Vienas didžiausių šernų pa šaulyje. Jo savininkas yra E.
C. Wetten Chicagoj. * Šis ir da r kitas yra didžiausi šernai pa- 

>’ šaulyje. Be kitko šis šernas su ėda dienoj tris kvortas auste- 
rių ir du tuzinu kiaušinių. . _.

!
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. nisteris, Olandijos Ministeris ir 
ponia de Graeff,Bolivijos Mį- 
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Į darbą, broliai ir sesės lietuviai katalikai! šalin apa
*‘DARBININKO” ADMINISTRACIJA

fe.-
i

Parsiduoda Ručemė ir ;<rosernė. Xo 
riu važiuot j Lietuvą ievų aplankyt- 
Biznis išdirbtas jier dnuselj metų. P. 
KRISCHVS, 80 \Vard St., Hartford. 
Conn. (M.-2)
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ugalotas, mandagus ja- 
i jš -po- kepurės išsikišę 

'atgyventas

* . • ’• • • *• - į
-los'kūno išvaizdos galima buvo spręsti apie nep<

> kščionių!”—piktai atrėžė vaikas.
-X “ - *. . _ ____ ____

jo pasekėjus ir tepalieka ištikimas seniesiems die
vams, kurie japoną gelbsti kiekviename pavojuje. 
-Jei Tozos kunigaikštis niekins mūsų dievus, nesu-! 
lauks tautos pasitikėjimo! Dar kartą tau primena- į 
me, gmk; prieĮsenųjų tėvų papročių! ‘. • . • '

vaikų, tauta netenka rėmėjų, spauda netenka skaitytojų ir

;ens, h ponia 
.. , Laura
Uruįąająus Miųisterię ir 

'■ Šveicarijos Mi
nisteris ir ponia Peter, Kinijos 
Ministeris ir ponia Sąe, Guatė- 
malds Ministeris ir ponia La- 

■ tdur, Columbijos Ministeris ir 
ponia Olaya, Jugoslavijos Mi-,

t-T.
urtz. rikos šalyje yra kilęs iš lietuvių 

tautos. Apie Princą vienoje 
vietoje taip skambą- 
Prince Gallitzuą familv 
may.be traced 
a rnler of Lithunia in theJthir- 
teenth century.” Prie šios kny
gos išleidimo: rengiamasi jau 
nuo! gegužio'm. 1925 ir per tą 
visą laiką seminarijos vyriau
sybė ir klierikai rinko iš dau
gumos ir didžiausių Amerikos 
knygynų ir kitų šaltinių įvai
rias žinias apie Princą Gallit
zin, iš visų surinktų žinių apie 
Princą Gallitzin daugiausia y- 
ra susiduriama su lietuvių tau
ta ir Lietuva.

Taigi šioje knygoje, bus 
tankiai paminėta Lietuva ir lie
tuvių tauta iš senovės laikų, 

įkas jie buvo ir ką jie veikė. 
(Taip pat ir man teko proga 
j šiek tiek prie šios knygos išlei- 

■ 'limo plunksna pridėti. Apart 
(Princo istorijos iš senovės lai
kų, Rusijos su Lietuva, jo atsi
vertimas i katalikų tikėjimą, 
atvykimas į Ameriką 1792, ta- 
^imas kunigu ir visi jo darbai. 
Taip pat tilps gražių atvaizdų, 
k. t. seminarijos, seni, vyriau-;—-----. ----------«------------ t ,
svIh's. klvrikų.milijonieriaus C. 'mums nauda? O tai tokia, kad netenkant bažnyčiai išti 
M. Sclnvabo palociai, kurie' spaudą ir tuo atliksite neprastesnę misiją už tikrus misii 
randasi arti seminarijos, pui-. rius.

aižiausi Alleerhenies Dabar dar laikas subrusti patapti “Darbininko” i 
kalnų gamtiški atvaizdai. , n i ai s agentais, skleisti po namus katalikų dvasioj lei 

Knyga “Mariale” bus pui-

tuvių dauguma gali1 angliškai 
skaityti, ypač iš jaunųjų. No- 

“Thė rėdams kad ši knyga-plačiaus daryti 
pasklistų.visnpmenėsjtr ’T-'
Tėjau klausti ir praš

Kurta ir p4€ Dorothy Kurta.
Pfezidepto Sdfcretorius ir po

nia Ęyerett Sanders.

Buvęs Secretary of Statė ir 
ponia Robert Lansing, Genero-, 
las ir ponia Andrews, pp. Ghar- metinę knygą, vardu“ Mariale 
les S. Dewey ir p-lė Dewey, Ge- pašvęstą gyvenimui r darbams^ 
nerolas ir ponia Lord, pp. Han- “ 
ford MacNider, pp. Theo Doug- 
las Robinson, p. J. Waltef 
Drake, pp. W. W. Husband, pp. 
Frank Mondell irp-lė Mondell. 
p. Justice ir ponia Vau Devan- 
ter, p. Justice ir ponia Sanford, 
Teisėjas ir ponia Samuel J. 
Grabam, buvęs Bulgarų. Minis- 
teris ir ponia Pa’naretoff, pp. 
von Lewinski, ponia Jolm 
Allen Doughertv, Pulkininkas 
ir ponia Drake ir p-lė Barrine 
Drake, Admirolas ir ponia

. » . v

»z- . . - - . ♦ , • .
Šiemet Šv. Pranciškaus senių 

narija rengia spaudon. išleisti
M

leisti ir bereikalingai

tės dir-

is ir ponia de Jainjes 
ir panelė Yolanda Jai-

I Treyre, . Dominikos Res
publikos Ministeris, Graikijos 

fMinisteris ir ponia Simopoulos, 
Haiti Ministeris ir ponia Price, 
Austrijos Ministeris ir ponia 
Procbnik, - Latvijos Ministeris 

f ir ponia Seya, Egypto Ministe- 
riš ir ponia Samy Pasha, Čeko- 

į Slovakijos Ministeris, Bulgarių Būr
J-j^MinistefETF ponia ir’ p_|6

eWa* * 'McKenney, prezidentienės sek
retorė p-lė Mary Randolp, Ad
vokatas ir ponia Riter ir p-lė 
Riter, Prof. ir ponia L. C. 
Clark, Dr. ir ponia Notz, Dr. ir 
ponia A. H. Putney, p. Robert 
F. Kelley, pp. Stokeley Mor- 
gan, p. Jay Pierrepont Moffat, 
p. Earl L. Packer, p. Loy W. 
Henderson, p. Preston Kuniler, 
p. •Ę.-D-KaUk-....--------- --—

Lietuvos-Pasiuntinybė
Amerikoje- 

Wasliington, D. C.
1926 m. vasario mėn. 22 d."

deliusr daraus, 
voje Amerikoje* t'taip pat 
pasitarnauja ir lietuvių tautos 
vardo iškėlime svetimtaučių 
akyse. Kadangi Princo Galbt- 
žin’o istorija rišosi nevien su 
Rusija bet ir sū Lietuva. Ir 
kajp pasirodo iš tikrų šaltinių, 
kad Princas Gallitzin’as yra ki
lęs iš lietuvių tautos, taigi to
kiu būdu lietuvių'tautai tenka

iy, Mncli 
:k to Gedimfri,

Radewa. .
Senatorius ir ponia George 

Wharton Pepper, Senatorius 
ir Arthur B. Capper, Senato
rius ir ponia William M. But- 
^er, Senatorius ir ponia F. Ed- 
wards ir p-lė Elizabeth Ed- 
wards, Senatorius ir ponia 
.Tames Couzens.

Kongresmanai: p. SteplianC. 
Porter ir p-lė Porter, pp. Jaineš 
T. Begg, pp. Benjamin L. Fair- 
child, pp. William N. Vaile, pp. 
Edgar C. Ellis, pp. Morton D. 
Hull, pp. Charles A. Eaton, pp. 
Henry Alen Cooper, pp. Char- 
les Linthicum, pp. S. D. Mac- 
Fęynolds, pp. Fred Purnell, pp. 
Sol Bloom ir p-lė Vera Blooin, 
p.'A. J. Sabath, pp. Stanley H. 
Kunz, p. George F. Brunun ir 
p-lė Joan Brumm, pp. J. Banks

gražų" sodą. O mums leido pasistatyti bažnyčią. Aš 
manau jis senai Būti) tapęs krikščionim, jei ne pik- 

♦,toji karalienė. ”
“Pranciškau,” sudraudė senelis.
“Ar-gi ji nepikta! Ar-gi neapkenčia kri- 

“ Jei galėtų, ne

■V

i
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4. 
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Rusijos • Princo D. Gallit^įn, 
kaipo pirmo katalikų kunigo i- 
šventinto Amerikoj ir uždėję jo 
šio Loretto’s miestelio, kuria
me randasi ir dabartinė semi
narija. . . v . •

Seminarija šią knygą išleis-
dam nevien iškęlia į aikštę garbė, kad šis didis Princas ir 
Princo Gallitzin nuveiktus di- katalikystės kunigaikštis Ame-

I

torių ir papuošė jį gražiais žaliumynais; aplinkui 
jį sustojo didžiūnai ir vyresnieji kariškiai. Į tą ratą 
atėjo ir karalius Sivaųąs su savo palydovais.

■* 
Karalius Sivan 

ponas. .$Maži žili ū:
i

.... vT___ ________ _
i ' mūsų bažnyčią sudegintų. Nepyk teveli, vakar muim

« —— - __ _ __ _ _

vaikai nevadina jos kitaip, kaip piktoji Izabelė. Aš 
bijau, kad ji nebūtų suvedžiojusi ir klnaus Skatoro 
kuris vakar išdidžiai pro šalį praėjo, kai kitados 
draugiškai pasveikindavo. Klausyk tėveli, iš di 
džiojo laivo girdis fleitų pūtimas! Šalia stiebo iškė 
lė didelę, šviesiai mėlyną vėliavą, ant kurios kažin 
kas parašyta didelėmis raidėmis—palauk, aš paskai 
tysiu: “Kiziu-Zozin” (Pirmykštys vandenų dievas' 
—Kvaliai! Dabar iškėlė kitą, baltą vėliavą; para 
Syta: “Taira-ka” (Taika). Dėl ko taip, juk jii 
traukia karan!”

-r- “Tuomi jie. maldauja vandenų dievą ramv 
bes kelionėje,’ ’ tarė senelis. ‘ ‘ Dabar jie pastatys ad 
mirolo laive altorių ir puikiai padabins jį žaliomis 
nendrėmis. Ant jo aukos dievams duoną, žuvis, ri 
sus ir zaką (risų vyną). Žinoma, jie vers ir pat’ 
karalių atnašauti dievams auką, bet jis privalo at 
siminti vakar duotus priimant krikštą savo žo 
džius.”

— “Jie ateina, ateina! sušuko vaikas. Jau pr< 
vartus eina. Kaip puikai blizga šarvai saulės spin 
dūliuose! Šalia mūsų karliaus Sivano eina karalių: 
Paulius; iš užpakalio juos lydi kunigaikštis Sabas 
tijonas su karalienės sūnėnu, Sikatoru. Dabar jk 
pasisukę mūsų pusėn. Kryžius!—Tėveli, tėveli, kad' 
tu dabar galėtumei matyti, ant Pauliaus šalmo spin 
di auksinis kryžius! Klaupkis, nebetoli. Kur tikta’ 
jie praeina, klaupiasi kalavijininkai ir žmones.”

2. KUNIGAIKŠTIS KRIKŠIONIS IR KUNI-
, GAIKŠTIS PAGONIS - i

• .». i

Iškilmingai žygiavo karaliai. Priešakyje nešė 
du vyresnieji valdininkai pauksuotą lazdą, kaipo, ka
rališkos garbės ženklą. Minioje pasidarė plačios gat 
vės; atiduodami šalies papročiu pagarbą žemesniej 
luomai suklaupė, vyresnieji gi truputį pasilenkė. PaSy 
kui valdininkus nešė du tarnai ant dviejų aukštų 
karčių po dvi paauksuoti dėži; paskui juos ėjo kara- 
liška muzika; toliau žygiavo ietininkai ir lankinin 
kai; atstu nuo pastarųjų per du kardu, kuriuos ne 
še ant juosti) žemesnieji vasalai, ėjo bajorai kala 
vijininkai'; visi jie buvo pasirėdę šilkiniais rūbais 
Sunkiai šarvuotų vyresniųjų šalmai buvo pridengti 
žaliomis kaukėmis. Paskutinieji ėjo sargybos lydi 
mi karaliai. Pasiekus procesijai jūros krantą, abu 
karaliai su -kunigaikščiu Sabastijonu ir Sikatora į- 
lipė į gražiai papuoštą valtį ir priplaukė prie admi
rolo laivo. /

Admirolo laivas buvo vienas didžiausių, neran 
gus, aukštai iškilęs ant jūrų paviršiaus. Ant denio 
stovėjo graži šėtra. Laivo kampuose plevėsavo rai
telių ir pėstininkų vėliavos. Prie pat stiebo, kaip 
buvo sakęs vaikui senelis, padarė vandenų dievui al-

rastas jo jėgas. Įėjęs pažvelgė į savo švogerį ir 
imątęs jo nepasitenkinimą stabų altorium, nejučio- 
’.is nusišypsojo. Paskui balsiai tarė: “Mano bro- 
u, Tozos Ihinigaikšti, pats matai, kad neveltui ate- 
i pas mus pagalbos ieškoti. Tavo žmonos, ma- 

■> sesers ir tavo noro dėlei aš duodu tuos laivus ir 
irsiąją savo kariuomenę, kad jos pagalba atgau- 
’mei neteisingi)jų Jozagamų užgrobtą savo tėvų ša- 

Klausykite visi mano kareiviai! Nuo šios Va
ndos jūsj vadas yra Tozos kunigaikštis ir aš. įsa 
'u jums atkariauti užgrobtą jo sostą. Dzin-Mu di 

-’sis karžygi ir garbingas proseni, Hat-zii-man ga 
įgas kovos dieve ir visos gerosios dvasios tebūnie 
' mūsų vėliavomis!”

Balsiai šaukdami ir ginklais žvangindami pri 
rė karaliaus norui kareiviai.

Nutilus šauksmams Sivanas tarė:
— “Pirm negu iškelsite inkarus tėvų paproči’ 

našausime vandenų dievui aukas.”
Priėjo prie karalių du žyniai su lėkštėmis ir at 

klaupę prašė aukų. Sivanas uždėjęs auką ant lėks 
s pastatė'ją priešais stabus. Tozos gi kunigaikš 
3 numodamas ranka tarė: “Gerasai seneli, patsa’ 

,'rk ir valgyk, nes tavo stabai nei valgo nei geria.’ 
’askui atsigręžęs j Sivaną kalbėjo: “Brolau, galėja’ 
; man sutaupyti ; tu žinai, kad aš esu krikščionis r 
’ešai atsisakau tikėti bei tarnauti stabams.

Laive pakilo murmėjimas. Pįktai pažvelgę į ke 
ilių žyniai tarę; “Tavo valstybė nebeatsikels! Kai’ 
1 mūsų dievus apleidei, taip tave apleis tavo tau 
a.” "!

“Ramiai”—sudraudė Sivanas. Pagalvok bro t 
m. Manyk kaip nori apie Midzu-noKamį arba k: 
us japonų dievus, bot būk gudrus ir neniekink vie - 
ai senų papročių. Jei nenori savo, tai n<jrs karei 
ių yąrdu atnašauk dievams auką, kurių galvbei jie 

tiki.”
— “Jei ir )<ojos platumu neatgaučiau tėvų ša 

’ies, vistiek aš to neprivalau daryti,” tvirtai ir ra 
niai atsakė karalius.

— “Pauliau, garbingesnis tau bus dangiškas 
minikas amžinystėje”—atsiliepė kunigaikštis Sa 
bastijonas, kuris dalyką atvdžiai sekė ir paėmęs už 
•anltos Tozos kunigaikšti tarė: “Dėkoju už suteik 
lą man gražų, tvirto krikščionies būdo pavyzdį, Aš 
laip gi noriu žemiško vainiko atsisakyti, kad užsi
pelnius dangiškąjį. Paskiau atsikreipęs į Sivaną ta 
’ė: “Tėve, tebūnie taip. Atnašavai auką ir tavo ka- 
-eiviai jau pasitenkino.” *

— “Bet mes nepasitenkinsime”—atsiliėpė žy
liai. “Mūsų dievai neapkenčia svetimo dievo, kurs 
laponijos šalį nori pavesti svetimtaučiams. Tepra- 
keikia tikras japonas, mylintis tėvynės laisvę, jį ir

•pe; tu- | Užsakymams. 1 
tik

rijos vyresnybės kad pavelytų 
apie ją viešai paskelbti lietuvių 
■spaudoje ir kad tokiu būdu, ku
rie iš lietuvių norėtų įsigyti 
virš minėtą knygą, kad jiems 
būtų duota proga. Jie ant to 
sutiko ir ‘pasižadėjo padidinti 
išleidžiamųjų knygų skaitlių. 
Nes. .seminarija išleidžia tik 
500 Sakė kiek gaus užsaky
mų, tiek išleis virš 500. . Jie be

nes
Iš spaudos išeis apie 15 d. gi 
gU^ioįių. - y U > g" 

Norintieji kas nors iš liet 
vių visuomenės įsigyti šią, pui
kią įr brangią knygą, uie|t| 
kreiptis žemiau nurodytu 
rašų iki 25 d. kovo š. m.

Jonas Zabulionis, 
is Sei ' 
Loretfo, P«b

V eikejųDomeil
♦ *

“Darbininkui” reikalingi agentai. Prašome lietuviais ap 
gyventi) kolonijų katalikų veikėjų atsiliepti ir stoti į ka.ta.lH 
spaudos platintojų eiles prisidėdami prie palaikymo liefuvyi 
tės, doros principų ir Kristaus idealo. Mes katalikai jau 
leidome per giliai į letarginį apsnūdimą ir pamiršome kad 
rime savo spaudą. Nustojome agitavę, o priešam tik to irreii; 
kia. Jie džiaugiasi ir ne vieną pagauna į savo bučį. Kokią.

kiai apdarytą, tamsiai raudo- pagelba bedievystės žūstame Tautai ir Bažnyčiai.* -
jnos skūros viršais pauksuoto- 
mis raidėmis, didumo 8x11, 260 
puslapių, kaina tik $3.00. Ši 
knyga bus žingeidi pasiskaity
ti kiekvienam, nors ji yra anglų 
kalboje, bet1 Amerikoj ir iš lie-

BIZNIERIAI, GAfiSINKITĖS
DĖL APRŪPINIMO 
•MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEI

, .t

špi dšfięsiitĮ kardją,pasikėsintų jas'išplėsti 
> paaakoriu savo gyvastį,” atsakė kunigaikštis. 
‘Bet istikrųjų laisvas ir laimingas bus japonas, kai 

mažins melų voratinklį, įkuriame supainiotas tu ir vi-' 
-i Japonijos gyventojai, kai jam švies teisybės sau- 
’z", tada jis supras tikrąją laisvę ir laimę.”

— “Užtenka, užtenka apie tai”—pertraukė Si- 
anas. “Jei nebūčiau žinojęs, kad jūs esate tikres- 
i japonai, kaip naujojo Dievo pasekėjai, kurį mums 
kelbia iš vakarų baltieji žmonės, nebūčiau davęs 

’ums vadovauti mano drąsiems kafeivams. Bet pro- 
’ogesniais jus būčiau palaikęs, jei pradedant žygį j 
"‘būtumėte išreiškę nepasitenkinimą šiems pamaL 
'ems ir drąsiems kareiviams. Tačiau jūs ištikimie- 
~asalai kovokite už ją teises mano žodžio jr noro 

’lei. Bet jums nevalia kalbėti apie naujos religi- 
's reikalingumą nei savo pavaldiniams. Darykite, 
nip aš darau savo valstybėje ^kiekvienas tedąro su- 

savo įsitikinimo, ar Kamį šaukia, ar Budą gar- 
’ia. ar tampa krikščioniu! Ir jei aš sužinosiu, kad 

”s jėga sugriovėte bažnyčią, ar žynių vienuolyną, 
rip pavaldiniiis pamokinsiu ir Tozos šalį, kurią už
griaus mano kareiviai, atiduosiu savo žmonos sū- 
"nui, kilniajam Sikatorai. Mano sūnau, nors tu 
'našauk dievams auką.”

Sikatora.%—buvo gražus, mandagus, mylinti"3 
'""są jaunikaitis. Kiekvienas pažvelgęs linksnian jo 

’delin ir spindinčiose akyse-lieka sužavėtas nepa 
’astu vaikino gražumu. Sivano užkalbintas man- 
-'giai išėjb priešakin; visų akys j jį nukrypo. Nu-

. ’enkęs tarė\
“Karaliau, visumet buvai man geras, nuo Si- 

atondono paėmei mane savo vaiko vieton, kaip yra 
’aręs tavo sėnelis. Bet tų malonių, kurias naan^da- 
ar pastatei prieš akis—negausiu. Tozos sostas pri- 
lauso jos ainiui, Pauliui, nors jis ir krikščionis, 
"aš link aukos, kurią aš privalau atnašauti vande- f 
•ų dievui, prisipažįstu, kad įvykiai, kuriuos tavo 
ūmuose maČiąu. išjudino mano dievų tikėjimą. Bet 
ikrai dar nenusitačiau. Jei įsitikinsiu nauią tikėti
ną esant teisingu, pasielgsiu taip, kaip yra pasiel- 
rę tuodu kunigaikščiu. O kol kas tavo pavyzdį sek
lu ir atnašausiu minėtu paročiu Mindzu-no-Komiui 
mką.” ' ” . V .

Sikatoras kalbėjo taip rimtai ir tvirtai, kadjvj- 
i ten buvusieji nustebę į jį žiūrėjo.-- Sivanas paži- 
10 dvasios dovanas, kurios aiškiai pasirodė jauni- 
:aičio pasielgime ir kad atsiekus tikslą nutarė sir- 
lyje tarnauti toli jo numatytiems politikos planams 
T padėjus Sikatorai auką ant altoriaus šaltai atsi
sveikino su Tozos karaliumi ir apleido laivą su su
mini ir Sikatoru. Tada, pakėlus inkarus ir ištie
sus hūrep. pamažu irėsi krikščioniško karaliaus in 
lagoniškjos kariuomenės lai vynas iš Uzukos įlankoš 

. Tozos’ * ’

Suteikit 

savo Jiudikiui 
teisingą pradžią 
gyvenime,venini 
jigtynu,lengvai 
virškinamu ir su 
reputacija maistu

"EAGIiE BRAND
CONDEN6ED MUK

rt «t 
kuponu 

gausit* 
dykai Hetu- 

Tlftkat pamoka 
'kaip jirUlortti 

Ir paneli save ir 
jusq kūdiki- Iškirp
te i t prtaiusklte 

šiandie su jūsų vardu 
tt aditėm.

TITE BOP.DEN COMPANT 
Bordea Bidg. New 'York

DORUS RAŠTUS
’sistatome visiems gerų raštų mėgė

jams įsigyti dvi geras knygas: pirmą ir 
antrą tomą

' A P M Ą S T Y M AI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% colių, dailiais kietais ap
darais, po 500 ravi rifam puslapių. Spau
da n i Aki. Tikrai nandtnRt skaitymai, 
ypn? dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų F3.00. Iftpirkite palte “Money 
Ortler” Ir siųskite;

“Darbininkas”
M8 W. Broatfrruy, Sa. Bostuat,
-

STRAIPSNIS 161
Valgymo Papratimai t

Iš pradžių vaikai nieko nežino apie 
valgius išskyrus tuos, kurie Jiems duo
dami. Jie išvysto norą prie šių vtlgių. 
Todėl reikia duoti iš pradžių tik tie 
valgiai, kurie yra sveiki ir jiems
ksi, ?r tada jie pripras jų noruti, to-T 
kiu i>udu {gydamas aormališkus valgy
mo papratimus. - , :

’Julals atvejais vaikas gali išvystyti ^ 
didelį nemėgimų tūlo valgio ir_'jo ne
valgys, liet abelnai galima ir reikia 
išmokinti valgyti visus sveikus
Vaikas, kuris sako, kad nėihĄ, 
ar kito valgio gali būti nėra visai 
kas. arba gali būti valgis netaip 
tas. Motina turi prižiūrėti, kad i* 
deginus ar prisvilinus vaiko v 
dant išvengti valgio nemėgimų.

' Nepagadink vaiko virškinimo, 
dant valgį netikusiai paruoštų. V 

t išvaizda daug turi su smagumu Jo 1 
gymo. Jei valgis gražiai lšro«lo, tai 
geriau virškomas.

Apie svarbų pieno kūdikio vai 
jau, buvo kalbėta pirmesniuose : 
n tuose. Eagie Brand yra lengvai 
virškomas, skanus, sotus ir len 

• ruošiamas. Jį vartojant visados gali 
i tikras, kad gauni pienų 

grynų.
Duok savo vaikui Borden’s 

-1 — maistų, kuris pusekmittgaf 
-Jo tūkstančius vaikų. Jis 1 
nešinsiąs — tik pridėk nti 

. -»ns pagal instrukcijų, re 
- ■’ vi ėjo E igle I‘ 

..in? sveikatos dovanų 
ms Jį rekomenduoja gy 

• ikiams, kurie silpni ir ligoti. ___ 
’e^gval suvirškomas ir telkia 

sotumų.
Tinka jis netik kūdikiai, bet 

riaustas maistas nedapenėtaia 
Stebėtini eksperimentai dai 
mokyklos vaikų parodė, kad 
nėtl su Eagie Pienu viduti 

(7 svarus daugiau svorio negu 
į tu pienu penimieji. Sek aui 
atydllai. Dažnai pasverk, 
kad nedapenėtas vaikas visados 
Tintai. Jaunam vaikui reiklu 
šaukštu Eagie PJeno kaMUena 
to su trimi Čvertiml puodelio 
dens. Duok palyčiais arba po į 
Senesni valkai dainai j|- v 

glnger ale, vaisių aunkonla, ai 
plaktu kiaušiniu. ,; r.

SMM «MM tat



gų daiktų. Kita pusė eina į

gana dailiai, priimami; taip 
pat užsakymai. Nuo šiųme
tų pradžios įriša daug teisin 
gurno ministerijos bylų 501’ 
'knygų. f

“Katalikų bažnytėlėj gal?
sutilpti apie 600 žmonių. Al
torius gana dailus, žinoma, 
neieškant jokio architektūri
nio stiliaus išlaikymo, ir pa 
darytas kalėjimo stalių dirb 
tuvės.

“Iš viso, bažnytėlėj labai 
jauku. Pamaldų metu, čia 
gieda ir kalinių mišrus 19 
žm. choras, groja kalinių 10 
žmonių stygų orkestras, kuri 
veda dirigentas. Be katali
kų bažnytėlės yra dar ir sta~ 
čiatikių cerkvė.

“■Čia pat kalinių ambula
torija, ligoninė, dantį) gydy
mo kabinetas ir dabar tik į- 
rengiamas operacijoms kam
barys. Tik rudeni pabaigta 
daryti plaučių ligoninis aikš
tė ant kalėjimo stogo, apie 
100 ketv. mtr.ploto. Čia va
sarų galės silpnesnieji kali
niai kepintis saulėj ir kvė
puoti grynu oru. Aikštė iš

antrąjį stalių skyrių, kur 
darbai burgami ^daugiausia 
rankomis, tos mašinos įsten
gia aprūpinti medžiaga pro
tarpiais pasidarbuodamos.

“Iki šiol gaminta viskas 
sulig užsakymais. Toks dar
bai, dirbtuvių vedėjo žo
džiais, -esąs neproduktingas 
ir manoma įvesti kitokia 
darbo sistema: pradėti ga
myba rinkai. Kalėjimų dirb
tuvių gaminiai dėl savo pi
gumo ir kokybės mūsų rik- 
noj vietos rastų. Medžiagos 
paruošiamasis skyrius savo 
mašinomis gali suspėti pa
ruošti medžiagą. bentTŽOO sta
lių. . Esant, užsakymų siste
mai,/ tos galimybės negali 
būt išnaudojamos. Stalių 
skyriuj atliekami visi stalių 
darbai, taisomi pripuolamai 
net pianinai. Be to,' čia da
ro ir parkietą; dirbtuvės, pa
dariusios parkietą Minisfę- 
rių Kabineto rūmų grindims, 
dabar turi kėlius privatinių 
asmenų užsakymus.

‘ ‘ Darbas dirbtuvėsezėina 
Sklandžiai. Pažvelgus į be-

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

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

Informaciją ktcipkiičt:

4 w■ -j jruryy 
visą sutaupytą sumą.

vikų budelių rezidencijų — > 
kalėjimų sienų.. Mūsų ko
munistai, į veidrodį pasižiū
rėję, ir save pamatę, pama
nė, kad tai lietuviuose tas 
esama. Nors apie kalėjimus 
ganėtinai kalbėjome, ir vi
suomet bolševikų tauškalus 
užginčydavome, bet dar pra
vartu skaitytojus supažin
dinti kaip tikrai ten esama. 
Šiuo kartu mums į pagelbą 
ateina Lietuvos telegramų 
agentūra ‘ ‘ Elta, ’ ’ kuri pla
čiai ta klausimų apibudina:

“Lietuvos žemės ūkio pa
rodose visuomenei teko lan- 
kyi is kalėjinųj paviljone iri 
matyti kalėjimų dirbtuvių į- 
vairus gaminiufe. Iš jų ko
kybės galima buVo spręsti, 
kad kalėjimo dirbtuvėse yra 
ne tik gerų įvairių specialis
tų, bet jos turi būti ir gerai 
įtaisytos technišku atžvilgiu.

“Šiomis dienomis teisin
gumo ministerijai įleidus ir S. 
D. kalėjimo v-kui p; Reikalai 
padedant ‘Eltos’ bendradar
bis turėjo progos susipažin
ti su Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo dirbtuvėmis, kurios • 
dabar, tobulinamos ir norimaj 
dar aukščiau pakelti jų pro- 
duktingumas. Todėl ir kalė
jimo dirbtuvių vedėju nuo 
šių metų pradžios teisingu- | 
ino ministerija paskyrė p. j 
Dirmantą, ilgų laikų vadova
vusį vienai stambiai įmonei 

. Petrapily ir todėl šioj srity 
turintį didelę praktiką.

“Kalėjimo administraci
jos nusistatyta kaip galima 
plačiau sunaudoti esamoji 
darbo jėga, todėl kiekvienos 
specialybės žmonėms sten- 
giamsi surasti atatinkamo 
darbo, o taip pat gabesniuo
sius kalinius mokyti amatų. 
Tam tikslui galėjime yra'

• daug ir gėrai įtaikytų dirb
tuvių, kaip stalių, kalvių! 
šaltkalvių dirbtuvės, siuvyk-

KAS DEDASI LIETUVOS . 
KALĖJIMUOSE

“Laisvės,” “Vilnies” ir 
kitų komunistų bei jų talki- i 
ninku špargalai labai tankiai 
mini Lietuvos kalėjimus.' 
Lietuviškieji išsigimėliai — 
bolševikai su atsidėjimu iš
pučia nebūtas baisenybes už į 
Lietuvos kalėjimų sienų. Jie 
išgalvojo inkvizicijos įran
kius kaliniams kankinti, jie 
išrado visokias elektros prie
mones ir įvairiausius kitus 
kalinių priespaudos būdus. 
Apie tai pasiskaičius plaukai 
šiaušiasi, kraujas stingsta, 
nes tai tikrai nežmoniškumo 
apsireiškimas. .Bet visa tat 

'Lietuvos kalėji- cu.asi . - .. . , *

siena, bėt isssaules pusės, 
nuo Nemuno, visai atvirą. 
Kalėjime yra ir mokyklos: 
politiniams, kriminaįiams ir 
moterims atskirai.

* “Atskirose kamerose yra 
dar trys dirbtuvėles, kuriose 
gaminama įvairūs papuoša
lai, laikrodžiams retežėliai 
ir kitoki dailūs mažmožiai iš 
ašutų ir pinama dėžutės, pin
tinėlės iš šiaudų. Ten dar- 
.buojasi po 3-4 darbininkus, 
kurie ten pat ir gyvena. Ki
toj kanrerpj yra baldų dirb
tuvėlė; juos ten pinte pina iš 
plonų vytinėlių, taip pat dir
ba iš medžio. Yra ir tapybos 
skyrius, kuriam dirba tapy
tojai savamoksliai. Padaro- 
ma didelių paveikslų, daugu
moj šventųjų vaizdų. Daili
ninkai tenkinasi kopijavimu, 
rečiau ką nors savo mėgina 
sukurti. Jų darbai turi vi
suomenėj nemaža pasiseki 
ųio ir uoliai perkami. Bend
rai visose dirbtuvėse dirba a 
pie 250 žmonių. Be specia 
listų daug dirba mokinių 
kurie pasidarbavę tam tikrą 
laikotarpį - tampa gerai* 
amatininkais. Bendrai viso 
se dirbtuvėse darbininkai 
taip laipsniuojami: specialis
tas, , pirmos rūšies paranki
nis, antros rūšies parankinis 
ir mokinys. Tik siuvykloj ir 
kurpių dirbtuvėj laipsniuo
jama kitaip: specialistas, 
pirmos rūšies parankinis ir ' 
mokinys.

“25 proc. uždarbio tenka ; 
amatininkui; tačiau į rankas 
jisg'auna tik pusę tos sumos,

lįų dirbtuvės pfadeda ąpsn / 7 
imti namų statymo taip vą- 
dinąmą ‘baltąjį darbų,’ t y. 
įtaiso duris, langus ir t t.

" Netrukus •manoma apsiimti
, statyti ir namus, tiek medi

nius, tiek mūrinius, sulig^- - 
gamintais čia pat, kalėjimo i * 
braižyklose, arba ir patiek-.

■ tais braižiniais. Kalėjime y- 
ra gerai įtaisyta braižykla, 
kur dirba inteligentai.

“Trobesių statymų kalėji
mas galėsiąs atlikti, nes t.nrįs_—- 

. pakankamai tamo tinkamų 
darbininkų. Šiuo momentu į 
už kalėjimo sienų dirba apie:* ’

■ 50 žmonių. ’ 7"*
“Kad sunaudojus papras- - 

to darbo jėgą, apsiimama at
likti visoki užsakymai. I kai 
kurių įmonių pasiimta inai- • 
šai lopyti ar siūti. Bendrai^ 
dabar kalėjimo administraci
jos susirūpinta visas darbas 
suorganizuoti taip, jog gali
ma būtų patraukti darban 
kuo daugiau kalinių. Užtat . 
ten pat prie kalėjimo įtaisy- 7 
ta kalėjimo dirbtuvių konto
ra kur galima paduoti užsa
kymai, pamatyti gaminių

■ pavyzdžiai ir tt.
“Bendrai imant, kalėjime, 

tiek dirbtuvėse, tiek kamero- 
se švaru ir tvarkinga.” 

Taigi pasirodo, kad Lietu
vos kalėjimų institucijos 
daug geriau sutvarkytos, ne
gu bolševikų valdiškos įstai
gos, bei “Lai»vęs” “bezmen- 
tai.” Jeigu laisviečiai bei ; 
vilniečiai dar netiki, tai pa- 1 
tariame nusiųsti Bimbą, 
•Prūseiką, Mizarą bei kitus^^^

tuvėlės. Plačiausiai pasta 
tyta stalių dirbtuvė. Čia šie 
met darbas praplėstas ti 
prasme, kad ir medžiaga 
gaminiams parengimas at 
liekamas vietoj. Pavyzdžiui 
užpirkta daug ąžuolų, ku
riuos pavasarį esamieji dar
bininkai išplaus į lentas. Be 
to, yra didelė medžiagos 
džiovykla, per kurią perėjų 
si medžiaga patenka į dirb
tuves; dirbtuvių nusistatyta 
galimai tobuliau atlikti dar
bas.

“Stalių dirbtuvėms pasta
tytas didelis atskiras namas. 
Įtaisymai moderniški, ypač 
medžiagos paruoišamajam 
skyriuj, kuriam atliekami 
abliavimo,r tašymo, gręžimo 
ir kitokie {pirminiai stalių

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

vadpvaus p. L. ŠIMUTIS, “Garso” Redaktorius 
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Malonu Ir

A. Lietuvių Katalikų Seimas, buvęs So.

ia sakau, pa
broliu lietuviu

arba dar paprasčiau galvo
jant, ta gyventojų dalis, kuri 
naudojasi maloniu kompani-

DAUG METŲ PATYRĘS 
DAKTARAS SAKO

Po sunkios ligos influenzos, gripo, 
pneumonijos arba kitos silpni
nančios ligos, nieko nėra geres
nio kas sugrąžintų sveikatą ir 
Stiprumą taip greitai kaip Nuga- 
Tone.

Po tokių silpninančių lijoJ i*Js turit*'■ 
bandyti Nuga-Tone. Jis daugiau negu 
nustebins jus. kaip greitai jus pajausi
te grįžtančių sveikatų ir Stiprumų. 
Skaitytojai šio laikraščio atras. ka<’ 
Nuga-Tone yra puiki gyduolė tokiuose 
atsitikimuose. .Ji yni paprasta, malo
ni gyduolė kuri padaugina stiprumų ir 
vikrumų, suteikia kraujų ir bilda voja 
greitai kūnų. Nuga-Tone suteikia gai
vinantį miegų, gerą apetitų, stirnų i Ino 
ja inkstus ir kepenis, ir reguliuoja skil. 
vj ir žarnas labai gerai. Pabandykite 
jas iy jus pradėsite jaustis geriau Į 
kelias dienas. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no gerai, kad pagelbės tokiuose atsiti
kimuose ir jie įsakė visetus aptieko- 
riams suteikti garantijų irba sugrųžin- 
ti pinigus, jei jus nebusite užganėdin
ti. Žiūrėkite garantijos ant kiekvieno 
pakelio. Rekomendacija, garantija ir 
pardavinėjama visose aptiekose.

LIETUVON IR IŠ ' - į J
LIETUVOS'; j

PER HAMBURGĄ *■?../ 

Msų 3 varyklių garlaiviais' 
ALBERT BALL1N, HAMBUBtt Ų 

KESOI.ltTK, BELIANCE • X 

nKCTSHEAįfDj.. ‘ 4?
CLEVELAND, VESTPHALIA '3 

THUBLNGIA 
Savaitiniai išplaukimai -Iš J 

New York'o—garlaivais ,
Tiilkingia ik AVestphalIa. -■ 

Sustoja Bostone 
Asmeniškai vadovaujamos .

Europines kelionės

rininkus stengiasi jiems pa
rūpinti tinkamas mokyklas 
ir tam tikslui nesigaili lėšų. 
Norėdami turėti gerai išla
vintas seseris mokytojas pri
valome, taip pat nesigailėti 
lėšų. Seserys Kazimierietės 
kaip tik ir yra susirūpinę, 
kad tinkamai išlavinus ir 
prirengus būsimas seseris 
mokytojas. Bet tam yra rei
kalinga daug išlaidų, todėl 
kaip praeity taip ir šiuosmet, 
pradedant Kovo 4 diena, Šv. 
Kazimiero Dieua ir visas ko
vo mėnesis yra pašvenčiamas 
Šv. Kaizmiero Seserų Vie
nuolyno vajui.

Todėl A. L. R. K. Federa
cija prašo visų Federacijos 
skyrių, i Federacijų priklau
sančių draugijų ir visų Am. 
lietuvių katalikų paremti tų 
taip naudingų ir reikalingų 
lietuviams katalikams įstai
gų — Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolynų.

j Kovo 4 dienos uždarbį 
skirkime  ̂v. Kazimiero Se
serų n dūdai ir šiaip tbS“die- 

, nos nepraleiskime nepadarę 
kokio nors naudingo darbo 
Seserų Kažimieriečių nau
dai.

Mūs tauta šimtmečius ken
tėjus svetimųjų priespaudą 
paliko tamsi, vos pusė tautos 
temoka rašyti skaityti, ‘taigi 
nepavydėkime tos šviesos sa
vo vaikučiams, taip kaip mu- 
piis pavydėjo rusai bei len
kai mūs prispaudėjai, bet rū
pinkimės. kad mūsų vaiku
čiai pasiekti! lygij. su kitomis 
tautomis .išsilavinimo Įaips-

Jau keliolika metų kaip 
Am. lietuviai katdlikąi pasi
rinko Kovo 4 diena, Šv. Ka
zimiero Lietuvos patrono 
dienų, tautos šventųatliki- 
mui kokio nors didelio tautos

• V 

darbo.
Susikūrus Šv.- Kazimiero• < * 

Seserų Vienuolynui po globa 
Šv.’Kazimiero, Kovo 4 die-

mienetes operjas irsavo 
vaikučius, nes tiktai pasi
šventusi vaikučių auklėjimui 
sesuo vienuolė teįstengs juos 
tinkamai išauklėti.

Visi talkon Šv. Kažimiero 
Seserų Vienuolynui kuris 
užlaiko ir auklėja mūsų vai
kučių būsimas mokytojas — 
seseris vienuoles.

Fed. Sekretorijatas

įo 
ši šalis man rodėsi kokiuo lai 
nepaprastu žydinčiu ir bujo- 
jąnčiu oazių pasaulinėje dy
kumoje. Rodėsi, kad tik čia, 
palaimintoje laimės šaly — 
Amerikoje, linksmai ir aukš
tai muša laimės šaltinis. Tų 
pat galvoja mano draugai, 
kuriuos aš gana senai aplei
dau, bet kurie rtianęs nepa
miršta. .. paprašyti dolėriu- 
ko. Dauguma dar ir šian
dien nežino kaip tikrai čia 
esama ir todėl tokie pašalie
čiai kupini troškimo pakliū
ti į šių užjūrių laimės res
publiką. Visi jie svajoja a- 
pie tų dienų ir valandų, kad 
jiems pasiseks perskruosti 
okeano bangas ir pripulti 
prie to neišsenkamo laimės 
šaltinio.

Visa tai, ką 
tiriu iš savo 
laiškų.

Tik tada, 
trokštančių 
išsipildo, kada jie tų laimės 
šaltinį pasiekia, jiė pradeda 
manyti kitaip. Daugelis jų 
apsi vilią ir pradeda visa 
peikti. Na, tatai labai su

čežamas prekes permoka ge
ležinkelių kompanijai, tųi ji 
jokiu būdu to nepadova'n'oja, 
nepadeųgia iš savo kišenės. 
Visus tuos nuostolius dalinai 
padengia vartotojai, o dali
nai darbininkai. Iš šių žmo
nių kišenių prikūlami ame
rikoniškųjų Įmonių pelnai. 
Šios žmonių kategorijos ant 
savo kuprų nešioja visus 
tuos, kuriems gyventi gera 
ir malonu.

Kaip ilgai tas tęsis O-gi 
tol, kol žmonija nepraregės 
iF savo akimis nepastebės 
tikrojo tūrio šaltinio. Visos 
los neteisybės'ir visuomeni
nio tūrio normavimo nelygy
bės bei gyvenimo gerovės tei
singas padalinimas. įvyks 
tuomet, kai žmonija suko- 
operates. \

ku kas iš po jos"išspausti. Of, 
jeigu šiandien gyventų Dan
te, tai daug jis mums apie 
tai pasakytų. Bet jo neturi
me, o paporinti apie tai rei
kėtų. Gyvenimo vaizdas pa
sidarytų Įdomus ir kartu pa
mokinantis. Prasiskleistu 
stebėtini kontrastai, Išsikiš
ti! gilos bedugnės, šių šalį 
skersai ir išilgai išraižyda- 
mos ir visa gerovės uždanga
lu pridengdamos. Pašalie
čiui, kitoje pasaulio daly gy
venančiam, iš toli Į Ameriką 
žiūrint, visos tos .bedugnės 
nežymios. Prisimenu, kada 
•Ąįf-jt. T ~ -U- - 1 1 " - - ’

mokytojo vietų. z <
Lai Augščiaūsias laimina 

Jumis pasilikusiems Ameri
koje. Lai Jūsų širdyse lieps
noja prakilni Tėvynės mo
čiutės meilė, kurių visi turi
me, sujungtomis jėgomis 
gelbėti ir jai skinti kelią Į 
garbę ir didybę. Da syki — 
Sudiev!

Kun. Dr. V. Bartuška

Su Jumis man likimas lė- 
mė darbuotisištisus 14 mėtų. 
Amžinybės mastu matuojant 
nėra tai ilgiausias amžis, bet 
pavienio asmens gyvenime 
14 metų sudaro ilgų laikotar
pį su džiųugsmais, pergy
ventais skausmais — ramio
mis ir audringomis valando-1 
mis.

Atsimenu Jūsų manimi 
pasitikėjimų,- kuomet siuirtė- 
te 1916 metais Į gaisru apim
tų Lietuvą kur merdėjo Jū
sų tėveliai, broliai ir sesutės. 
Ir šiandien dar didžiuojuos 
misija kurių Jūs pavedėte 
mano silpniems pečiams, Įsa
kydami važiuot Šveicarijon 
(1917} ginti būsimos nepri
klausomos Lietuvos reikalų, 
dirbant labai atsakomingų 
Informacijos Biure ir Tau
tos Taryboje darbų. Tos 
pragyventos karo metu s ve-, 
tirhoj šaly valandos šiandien 
man ižrodo lyg sapnas. A- 
merikos lietuvių visuomenė, 
tikiuos man dovanos už klai
das, kurias galėjau pų^lary- 
ti'vadovaudamsį§ gerais no
rais ir intencija. Ir aš atlei
džiu visiems mano politiš
kiems priešams kurie ir žo
džiu ir spaudoje teršė mano 
vardų. Istorija suras klai
das ir nuopelnus.

Važiuoju Tėvynėn — Lie
tuvon, arba geriau sakant, 
prijungton prie Lietuvos 
Klaipėdon, kur manau- užim
ti septintam pulke Kapelior

Jei skaitysi “Darbininką,” 
Tavo laikas neis už dyką.

vo plunksnos ašaromis ap
dainuotų vargo ir skurdo 
grožę. Pakaktų ir Vargšo, 
kurią truputį peranksti mus* 
apleido. Kų padarysi, kad 
Šiandien mes nebeturime to
kio žmogaus, kuris nuošir
džiai apipasakotų kam malo
nu ir gera šioje turtingiau
sioje pasaulio šalyje gyventi. 
Mano plunksna vargu bau tą 
misijų atliks, nes ji tiek su-

Kaunų ir Atgal
(Kares.taksai ekstra) |

Išplaukia kožną savaitę/ 
Sugrįžimui leidimų ir kiltį ‘ 
informacijų kreipkitėrftcnf.i

jgyje tapo apgrobta visu 100 
įpili jonu dolerių, v

. Tų pati galima pasakyti ir 
apie kitų kompanijų bei Įmo
nių pelnų. Visos pelno su
mos gyvai liūdyja, kad-kas 
tai-apgrobtas. . . . ,
, Apgrobtu galų gale, žino-

gramzdįnaA’ Tokios kovos 
negabi būti, kuri duotų .vi
siems pergalę.. Būtinai turi 
būti nugalėtojai ir nugalėtie
ji, išlosiantieji ir pralosian
tieji. j

Todėl, kokios nors Įmones 
pelno apskaitas skaitant, rei
kia t urėti omeny, kad tie pel-' 
no valsai — keno nors nuos
tolių rezultatai. •

Paimkime, pav. Penrisyl- 
vanijos geležinkelio kompa
nijos atskaitą. Toje atskai
toje parodoma, kai pereitais 
metais kompanija padarė 
šimtą miliohų'dol. pelno. Iš
kila klausimai: kaip tie mi- 
lionai atsirado? kokiais bū- *
dais tie milionai susidarė ? 
Žinoma, kad iš dangaus do
leriais nep'risnįgo, o buvo iš
kulta iš keleivių, ir tų kurie 
turėjo kitokio reikalo su ge
ležinkeliais, kišenių. -■.< Kiek- 
viekas keleivis,. geležinkelio 
bilietą Įsigydamas, ar savo 

; krovinius siųsdamas, tuo pat 
laiku kompanijai įmokėjo 

. žymų nuošimtį virš patama- 
: vimo vertės? kitaip sakant, 
, bilietų permokėjo kompani

jos pasipelnimo reikalams,

Tad visi veikėjai visose
__  r* i* ■*___ . * i
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katąfikm Šv.
Kazimeią^eserų Vienuoly
no reįkaKtias. Ir kas-gi gali 
būti tautai brangesnio už pa
sišventusias seseris Vienuo
les lavinimui tautos priau
gančios kartos ? Argi gali
mas kas daugiaus duoti,negu 
visų savo gyvenimų pašvęsti' 
tautai, pačioms gi atsižadė
jus visko ? Kasgi nesupran
ta kaip daug gero Jos teikia 
mūs tautai Iavindamos tūks
tančius Am. lietuviu vaiku- 
čių, mokindamoš juos ne 
vien anglų kalbos, rašyti- 
skaityti^.bet ir Keturių kal
bos, istorijos ir t. t. Jeigu 
airiai, vokiečiai ir kitos tau- 
tos mato reikalinga turėti 
savo parapijų ne vien pa
prastas pradžios mokyklas, 
bet ir aukštesnias — Higli 
School’s, tuo labiaus mes, 
lietuviai tokių mokyklų rei
kalingi.

Kad turėti gerai pastatytų 
kaip pradžios taip ir auk
štesnę. mokyklų, tinkamai 
aprūpintų gerai išlavinti! 
mokytojų personalų, visu 
pirma rt*ik pasirūpinti tokį 
personalų išsiauklėti. Valsti-

prantąma, amerikoniškoji 
tikręnybė toli giįižu netokia, 
kokia ji išrodo svajonėse. ČiaJ 
kažin k6ks smarkus gyveni
mo verpetą^, kuris visa 
gniaužo - ir laužo.'Jauti^os 
sielos ir švelnaus sudėjimo 
sutvėrimui' čia, šiame kunku
liuojančiame gyvenimo kati
le, vietos nėra/ Tik žiaurus 
ir beširdžiai čia gali rungtis 
ir išplaukti į verpeto bangų 
paviršiu. r z

Šis stebuklingas gyvenimo 
milžinas nepažįsta pasigailė
jimo. Griebk, smaugk, lipk 
ant kitų ir veržkis viršun — 
štai toks tos soeialės milžiny-; 
bes bbąlsis. Mažiausias už
sisvajojimas, mažiausias su
sirūpinimas — mirčiai lvgus.

Nėra laiko svajoti, nėra lai
ko galvoti, nėr laiko pažvelgt 
net Į saulutę. Tai neperdėji- 
mas, bet skaudi tiesa; kad di
desne amerikiečių dalis sau
lės nemato. Ne tik pože
miuose besiknisų angliaka
siai, ne tik dirbtuvėse be- 
vdi-gstų darbininkai, bet visi 
profesionalai, biznieriai,pra
monininkai, Įmonininkai n<* l^os patarnavimu, metų bė 
pastebi didžiulės saulės; - (

Visos ju svajonės ir norai 
panerti prasigyveninio -ir 
turto troškimuose. ,

Šiem, pastariesiems žmo
nėms Amerikoje gyventi ne 
tik gera, bet ir malonu._Nors, 
ne visiems ir jiems ,gęra. 
Kiekvieną kova, leidžianti

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ. ■?
3-eia klesa 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA, 
6 Baland., 18’Geguž., 17 LiepflK 
Ir Specialė Ekskursija į Klai
pėdą 27 Balandžio laivu ‘ ‘Lįtl^u 

ania”
Užsisakykit vietas žiu Išplauklanj ; 

$181.00 Abi Pusi
Trečia turistinė klesa (buvusi' 
antra klesa), tiktai $10 virš kadį’ 
nos paprastos ,3-čios kle^įį 
vienpus, $15 abipus. ' * 

JEIGU NORIT VAžfcoT-’

Į LIETUVĄ 
paslteiraukit ir važiuokit /r 

Baltijos Amerikos Linija 
Sekantis Išplaukimas laivų r > 

“Lituania”_____ _16-tų (1 kąvjtf;
“Estonia”_____ Balandžio fĮ

Žiniom kreipkitės į vietos agentus?.^ 
ar stačiai į kompanijų' --5 

9 Broadway ” ' New York
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F. T. Gutavą&aš, pirm., 
Jonas J. Liudvinaitis, rast. 
Leonardas Tvaska, ižd.

traokiutė, ‘ E. Rudzinsjduto, 
Marcelė, neregė mergelė

Skanus saldumėlis tiršto 
pieno maišyto su cukrum, 

Borden’o būdu, reiškia 
naują gerumą

.-V

Jūsų groseminkas turi ' 
šviežio stakoSąj. 

y pa-

—/T
‘c*

* X

sąĮ ir kiek daugiąu pasilavinusi _ _________ __
sfebuis visus klausytojus.Taip- Baleckiutė, M. Av

Standard ir Challenge

mo vakarus.
Vienu žodžiu vakaras buvo

Scenectad o lietuviai labai mė-

PENKTADIENIS, VASARIO 2C. l»20
. ....................—r ?

dęvės — krikščionės — M. Ka- '

Mūsų kolonijoj smarkiai vei-
i mūsų gėrb. kUn. Kavaliaus- 

Pats dirba ir ragina kitus

. •surinkus, tai klebonas su-

dingas. Lošėjos roles atliko 
pasekmingai. Publika visą lai
ką kvatojo ir nenurimo iš juo 
ko. Tas parodo kad lošėjai mo
kėjo užimponuoti visuomenę
savo nudavinui. Bravo am-
steradmiečiams už tokį vakarą.

ė išdalyti laimėjimo kny-
. Išdalijo visiems parapi- gsta lankyti jų vakarus.

jonams knygučių po $6 vertės.
Taigi kiekvienam parapijonui 
reikėjo parduoti tikietų už še

svkį pilna svetainė buvo prisi
rinkus žmonių. Mat mūsų žmo

šis dolerius. Bet pats klebonas
nės mėgsta Amsterdamo jauni

vajuje dirbo daugiausia,
•yisus ragindamas visus tikie- 

isparduoti.
* Tai žinoma buvo žmonėms 
nelengvas darbas. Daugelis pa
rapijom) pasidarbavo ir laiku 
sugrąžino pinigus už išparduo-

ž tus tikietus. O buvo ir tokių, 
kurie knygutes sugrąžino kle
bonui. Kiti sugurindami dar 

įklebonui parašė, kad nepripa- 
tokio darbo. Tokiais šven

to darbo nepripažintojais pasi- 
? rodė Juozas Cickevičius ir Sta- 

sys Rusas. .Jiedu net nei fo
tams nesidarbavo.• ■?,.«>
■į Vasario 14 <1. čia kalbėjo A. 
Bimba. Kai jis kalbėjo apie 
kunigus, tai visi laisvamaniai 
plojo rankomis. Bet buvo pra
kalbose gerų vyri) ir jie išgirdę 
prieš kunigus kalbant atsivedė 
gpolicistii ir išardė prakalbas.

Ten buvęs

. SCENACTADY, N. Y.
Vasario 7 d. š. m. Scenactado 

viams teko turėti gražų 
. Būtent Amsterdamo 

. Sicilijos choras atvyko mū- 
kolonijon ir surengė nepa- 

Vakaras pra- 
jprakalbėle, 
tti^Šv.__ __

ų parap. Mehopas 
b. kun. M. Daumantas. Jis 
kbilęs į publiką, pakvietė p. 

^Kisieliūtę iš Amsterdamo 
;ti vakarą. Toji ir užėmė 

Jos iškalbumas ir 111a- 
žodžiai giliai Įkrito į 

nfų ausis.
įPirmiausia sulošta veikalš: 

Kvailu.” Lošėjai buvo 
tvs: Tėvas — J. Kazlaus- 

š, Duktė—St. Kisieliūtė. Ad- 
— St. Slaveikis, Darb. 

r J. Mikėnas. aTmaitė — T. 
ikūniutė. Veikalėlis gan 

ngas ir užimantis. Reikia 
bėti, kad visi lošėjai savo 

davimu pritaikinti roles. Pa
matyt mėgsta tokį veika-

Į. S?

pasekmmgas ivairais atžvil-

gi dainavo Ona ir Emilija Sta- 
nislauskiutės, Ona Rudžiutė ir 
Ona Rakauskiutė, kuri iš pri
gimties turi .gražų balsą. Pa- 
tėmytinav kad Lavrence ran
dasi gražesnių balsų negu kito
se kolonijose^ tik nesant iki 
šiąm laikui ^vargonininko jos 
neturėjo progos viešumoj pasi
rodyti.

Pasidarbaviniu A. Piniutės 
ir J. Pauliukoniutės buvo suda
rytai gražus orkestras.

Ant galo buvo sulošta “At
radimas ŠvJKryžiaus arba Šv. 
Elena.” Lošime dalyvavo: Ka
ralienė Elena — Stasė Lensber- 
kiutė, Karalienėsr'Eleųos palv- •) ‘

Marcelė, neregė mergelė —-* A, 
Juozukevieiutė, Faustina, jos * 
sesytė — „ Q. Tamašauskiutė, ** j 
Klaudija, krivo žmona — A-, M 
Piniutė, Rėja, jos duktė —<). 
Baltrėniutė, Terencija, žmona 
Romos gubernatoriaus Judėjai 
—s-C. Arminiutė, Aglaja, ve^gĄ 
- M. Zepavičhitė. / 7^;/

Programą vedė Sodalicijos 
pirmininkė Ona Sideravičiutė. 
Piogramsa buvo ilgas, bet ka
dangi gyvas ir turiningas Susi
rinkusieji gere josi ir nei- kiek -— 
nenuohodavo.

J. Linksmutė

giaiš. Ne mažai pelno liko mii-
sų parapijai. Tai dėka Šv. Ci- 
cilijos chorui. Mes laukiam 
daugiau tokių vakarų. Jie pri
duoda ir mūsų jaunimui dau
giau inicijatyvos. Valio am- 
sterdamiečiai.

Agurkas

DETROIT, MICH.
Vakarienė

Nedėlioj, vasario 14 d.. Mot. 
Sąjungos 54 kp. surengė, vaka
rienę. Labai malonu buvo ma
tyt, kad svetainė buvo pilna, 
nes visas pelnas skiriamas šv. 
.Jurgio parapijai. Mot. 
tankiai surengia ką nors 
t ingo parapijos naudai.

* Misijos
Misijas, kurias mums duos 

Tėvas Marijonas Alfonsas, pra
sidės vasario 28 d. ir baigsis 
kovo 7 d. • .

Jaunimas
Parapijom) skaitlius vis di

dėja. Taip ir jaunimas, kuris 
puikiai gyvubja. Su gerb. kle
bonu pagelba yra sutverta bent 

r“ Kryi s jaunimo draug ’ ;*
-^*Šv. Vardo Dr>įa,-

Po to dainavo duetus. 
‘Skambančios Stygos” ir “Oi 
[ainos dainelės” p. Z. Aleksan- 

čiutė ir T. Jankūniutė, 
i>i žymios dainninkės. Visuo- 

delnų plojimu lydėjo dai- 
tninkių halsus.

lo “Kur bakūžė samano
ję ir “Stasys” sudainavo p. 

L-'Aleksandravičiutė, viena iš 
ibių Amsterdamo daininin- 

Publika privertė ją pa- 
rtoti. Amsterdamo vargoni- 

s, kompozitorius ir muzi- 
®,V. Niekus padėjo daininin- 

ant pijano.
tam p. V. Niekus atliko 

piano Mozart’o “Fantazi- 
Tai labai sunkus ir kla- 

is veikalas, kurį grajina 
f.pirmos klesos pianistai. P. 

s su savo teknika ir in- 
cija atliko užduotį ata- 
ai. Užtat amsterdamie- 

gali ir džiaugtis turėdami 
gabų muziką savo prieša-

galo suloštas dar vienas, 
stambiausi* vakaro vei- 
“Tipsė ir Pipsė,” kurio 

jai buvo sekantys: Pipsė — 
mkūniutė, Tipsė — Z. Ri

tutė, Gugelienė — R. Jan- 
tė, Tarnaitė — S. Kise- 

Veikalas vra labai jno-

Suv. Valstijų orlaivių dirbtuvė Bristol’e, Pa. čionai budavojama kariniai orlaiviai ir 
tas darbas varomas pagal naujausių išrądimu.
• ______________________ » -■ ■- <--'A
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Miškinis, J. Gvazdaitiš, M. 
Venčekevičienė, J. ir M. Žemai
tis, V. ir M. Akelaitis; po $1.00: 
j. Riauboms, P. Biekša, K. 
Jankūnas, P. Pečiura, K. Ta
mošauskas, P. Petrulis, M. 
Truska, J. Gebliūnas, P. Elsei- 
ka, J. Kralikas, J. Kanapka, F. 
Šreibikas. P. Burokas, J. Škė
ma, P. Tumelienė, A. Jasukai- 
tienė. P. Kidziuivenė, P. Bar 
kauskienė, A. Stansauskasi 

Su smulkiomis viso surinkta’*
$68,51.

os, t y. 
railėfių 

Marijos Dr-ja ir Šv. Jurgio par. 
jaunimo klubas. Pastaroji y- 
ra sutverta neperseniai, bet ne
susitvarkius tai ir mažai kas* 
buvo žinoma. Bet dabar kle
bonui prisidėjus ir paraginus 
visus jaunus vaikinus yra pri
sirašiusių apie 40.

ST. CLAIR, PA.
Šios kolonijos lietuviai šie

met gan iškilmingai paminėjo 
vasario 16 d. — Lietuvos nepri
klausomybės 8 metų sukaktu
vių šventę. Surengimui šio pa
minėjimo daugiausia pasidar
bavo gerb. varg. J. Januškevi
čius, kurs tam tikslui parašė ir 
išmokino puikią operą: “Lietu
vos Atminimas,” kurią atvai
dino vietinis, parapijos mažųjų

SUSIU f

!> . ‘ ' ... .
viais esamenies gimę” irtuom LDKS. 73.kp., A. L. R. K. Mo- 
vakaro programas užsibaigė. Įterų Sąjungos 53 kp. ir L.’.Vy

Publikos buvo prisirnkusi 
pilna svetainė ir visi ramiai už
silaikė, nes vaidinimas visiems 
labai patiko. Nors šion pramo- 
gon įžangos jokios nebuvo, tik 
vietos klebonui kun. Klevins- 
l<ųi paaiškirius, kad bus renka
ma auko?: padengimui lėšų puo
šime svetainės, tad sumetė net 
apie $60.00 aukų viešpataujant 
čionai bedarbei'. Užbaigoj bu
vo šokiai ikas• norėjo galėjo 
dar pasišokti pirm gavėnios.

Būtų geistina, kad mūsų ger
biamas vargonininkas sureng
tų Vėlykorriskokią pramogą su 
didžiuoju choru.

čių!13 kp., po vardui A. L. R. 
K. Federacijos 33 sk.„ nepa
prastame savo susirinkime virš 
minėtų organizacijų vasario 7 
d., 1926 m., Lind-en Hali, Wood 
Avė., LinJen, N. J., reiškiame 
pilniausią pasitikėjimą ir užuo
jautą Lietuvos valdžiai ir vi
siems Uetuvos lietuviams ka
talikams.

Pasirašo Fed. 33 sk. valdys 
ba:

Gerą kavos puodelį 
dar pagerina

Kor.

NEWARK, N. J.
Newark ’o visuomenė apvaik

ščiojo labai įspūdingai Lietu
vos nepriklausomybės 8 metų 
sukatkuves 15 d. vasrio, 19-2G 
m. šv. Cicilijos choras, vado
vaujant A. Stanšauskui sugie
dojo Ameriko ir Lietuvos him
nus ir “Ei pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim.” Be to kal
bėjo šie: kun. N. Pakalnis, J. 
W. Liūtas, štud. K. Jurgėla, 
Lietuvos vice konsulas adv. P. 
Daužvardis.

Aukos buvo renkamos Vil
niaus ir jo kraštų vadavimui, 
kurios tapo pasiųstos per Lie
tuvos atstovybę, Vilniaus va
davimo komitetui.

Aukojo: A. Kazlas $10, kun. 
Tg. Kelmelis $5. P. Šiugžda $5, 
V. Lukošiūnas $5; po $2.00: P.

$),000,000 
užmokėjome kad 

ustabdyti 
jaičius

Užmokėjom ii,000,000 nž Hill’a Ca«- 
eara-Bromidc-Quininc dėlto, kad tai ge
riančias išrastas būdas gydyt Šaltį. 
Hill’s sustabdo šaltį į 24 valandas. Jis 
sulaiko gripą į 3 dienas.
'peikia pilnai. Netik sustabdo šaltį, 

bet išmeta lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jflsą gyvenimą.

Šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš Šal
čio priežasties miršta vrrš 150,000. Pra
dėkite ir jus kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill ’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jūs 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos aptickos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kilni 30c

UININE
su paveikslu

choras. Vaidinime dąp 
pie 20 mergaičių; pas^ 
tautiškomis spalvomis, stt vėleT 
vėlėmis rankose i rapie tiek pat 
berniukų “kareivių,” apsigin
klavusių šautuvais, perstatan
čių Lietuvos kariuomenę, pasi
rengusią eiti vaduoti mūsų sos
tinę Vilnių iš lenki) aro nagų.

Vaidinimas pavyko gan pui
kiai. Gražios ir graudžios pa 
trijotiškos dainos, eilės, kalbos 
ir “kareivių maršavimas,” o y- 
patingai liūdną įspūdį padarė, 
kuomet giedota “Malda už žu
vusius.” Čionai visos mergai
tės nuleido savo vėliavas že
myn o visa publika sustojo pa
gerbimui savo brolių žuvusių 
kovoj nž Lietuvos nepriklauso
mybę. Pradžioj ir užbaigoj 
vaidinimo p-lė Galinskaitė pa
sakė po gražią prakalbėlę sto
vėdama viduryj estrados, tam 
tyčia prirengtoj vietoj, pada- 
bintoj vainikais ir apsagstytoj 
elektros lempelėmis, o užpaka
ly jos plevėsavo didelė tirspal • 
ve vėliava. Užbaigoj kalbos 
jai ištarus “ Valio už Lietuvą!” 
‘ ‘ Karei viai ’ ’ šautuvų balsai s 
atsakė ir-gi “Valio!”

Pasibaigus, vaidnimui gerb. 
kun. J. A. Karalius iš Miners- 
ville, Pa. pasakė karštą patri- 
jotišką prakalbą, ragindamas 
visus būti tikrais lietuviais, 
niekuomet neišsižadėti ir nesi- 
gėdinti save esant lietuviu; y- 
patingai kreipė domę į mūsit 
jaunimą, — neužmirUti savo tė^ 
vų kalbą ir nemainyti savoi lie
tuviškų pavardžių ant airių_ar 
kokių kitokių, nes lietuviaiįla- 
bai myli mainikauti pavardė
mis. Taipgi priminė kad’mūsų 
tautoj buvo ir yra daug garsin
gi) ir garbingi) pasauliui žino
mų žmonių, bet ije naudodami 
svetimas pavardes. Lietuvos 
vardą pakelti negali ir jai gar
bės neteikia, nes jie išsižadė
jo lietuviškų pavardžių.

Po prakalbų didžiųjų choras 
sudainavo porą dainų: “Gin- 
kim šalį Lietuvos’ ’ir “Lietu-

TORONTO, CANADA
Čionai taip kaip ir kitur 

Kanodoj, darbai silpnai teeina, 
bedarbių v būriai vaikščioja, jų 
tarpe yra ir,lietuvių? Iš kitur 
atvažiaviLsiems nėra ko misįyti

rNuo 
tinai g

nų ir Dukterų. Pastaroji pasi
vadinusi bepartyve, jos susirin
kimuose eina didele revoliuci
ja. Toje draugijoje mat tarp 
tų “apsišvietėlių” nėra sutiki
mo, eina rietenos.

Trockaberhiai bandė sureng
ti vąkarą. Tai buvo sausio 23 
d. Rengė žydų' bučėmėj. Nu
ėjęs į tą “ teatrą” radau keletą 
liėtuvj^bedrebancių nuo ša!-|~ 
čio. Tšėję “lošėjai” ant estra
dos pasirodė nežiną ką sakyti. 
Nei šis nei tas matyti tokias ko
medijas;' \

/ ■ Lietuvos sūnus

vene nuse- 
pora'ajau- 

šy. Jorio ir Lietuvos Su- 
Vi -n- -rt ■ ■ ■-

LINDEN, N, J

LAWRENCE, MASS.
Merginų Sodalicijos Vakaras.

Šioji merginų dr-ja yra sulo- 
susi daug dvasiško turinio vei
kalų... Vasario 14 d. Šv.'Pran" 
ciškaus bažnytinėj svetainėj 
turėjo suruošusi labai gražų 
programą po vadovyste greb. 
dvasiško vadovo kun. F. M. Ju- 

pa^ažimmo daug
Jjo" neseniaiafvykęk mū

sų kolonijom gerb/ vargoninin
kas p. Jonas Barivs.

Buvo perstatyta.“ Mažoji Šv. 
Teresė.” Lošime gražiai pasi
rodė sekančios vpatoš: Teresėj 
7 m. mergaitė, kuri rįžosi tapti 
kankinė —O. Jėriackiutė; Be
atričė, jos motina — O. Stanis- 
lauskiutė; Rodrigas, jaunasis 
jos broliukas — J. Pinas; Fer
nandas, jos dėdė — JŠLeonči- 
kas; Teresės draugučipis — A. 
Lėnsberkiutė, O. Krjvinte ir V. 
Sasnauskas. 2 Čigonais — Ą. 
Jenavičintė, J. Baleckas ir O. 

‘ Astraokiute. Maurais — L.i. •.
Akstinas ir V.-Pilypas. Ange- 
”7; -^O.jSingailiutė ir O. Moc-

I

lais 
kiutė.

Neišdildomą žmonių širdyse 
įspūdį sukūrė Marijona Žake- 
vičiutė atlošdama monologą 
“Kepaišiu tų ja.” Jaunystės pa
laidas gyvenimas pa d re ją ne
laiminga moteriške. Baisiau
siuose sąžinės graužimuose bai
gė savo gyvenimą kalėjime kri- 
niinalistės mirtimi. /

Ęitą juokingą monologą 
‘ ‘ Plungės Platnosė ’ ’ sulošė ma
ža mergaitė —Genovaitė Gurs- 
kiutė.

Sudainuotą keletas solo fr 
duetų. P-no Jono Banio balsas 
ir dainos taip žmonėms patiko 
jog liko, iššauktas sudainuoti 
net keletą dainų. Jam akom-

Pareiškimas Lietuvos valdžiai.
Mes šios kolonijos lietuviai 

katalikai išklausę 24 d. sausio 
1926 m. gerb. kjm. J. Dagilio/ 
Lietuvos Seimo atstovo platų 
pranešimą aįrie Lietuvos politi
nę ir ekonominę'padėtį ir suži
noję, ką dd&ugiausia lietuvių 
katalikų pastangomis apginta 
Lietuvos Nepriklausomybė ir 
kad Lietuycfc- valdžia dalina 
dvarus aprūpinimui bežemių ir 
mažažemių, kad pagegnus jų 
būvį ir miesto darbininkus įsta
tymų keliu apdraudžia tam tik- 
romis.pašalpų kasomis ir t t., 
todėl mes ^Lindeno lietuviai 
darbininkai&atalikai atstovau- ponavo p-lė A. Piriiutė. Zofi- 
dami Liet-J^K. Susiv. 200 kpl^jaRimaitė turi labai stiprų bai

- A
*• i'Į i ' f-

*W.J

IĮ
„Plauk po Amerikos Vėliava“ 

Nupiginu ten ir atgal kelione j 

LIETUV e 
mk ‘ir

per Bremen ar Che

Keliaudami bite laivu 
United Statės Linijos, kur: 
yra nuosavybė Suvienytų 

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

laivu
LEVIATHAN 

per Angliją
Kad pribūti Lietuvon ant Ve

lykų, prisidėkite prie ekskursijos, 
ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu, Kovo 20-tą. Lietuviams 
skiriamas tam tikras palydovas. 
United Statės Linija, per savo 
ofisą New Yorką, pridabos ke
leivių ir bagažo kvotimą.

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

4S Brpadway, New York City

t ■ X •

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

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

; tuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje^ Išeina 
kjekvieną šeštadienį. Tarnauja lietuviams išeiviams 
gvvenantiems Didžioje Britanijoje.

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias apysA- . 
. • kas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš svetimų kal- 
- bų vertimus, ir šiaip visokius lengvus pasiskaity

mus, todėl yra mylimiausias darbo žmonių laikraš- 
tiš.

JO KAINA VISUR VEIK TA PATI:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
njetų 6 šit, 3 mėn. 3 šil. ir 6 penai.

/ Amerikoje: Metams3 doleriai, pusei metų $1.50, 
3 meri. 90 centų. / - ' - • .

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3,mėn. 7 litai.

• Redakcijos ir Administracijos antrašas: “IŠEI
VIŲ DRAUGAS,” 281 A. Eglinton Str. Gla*gow, S. 
S. Scotland

- -

t
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•pfrfirs energijom Tr ėhtnziazmp! darbuoj^į y yčių vajaus reika- 
pasisuks g^"hu. 'Metiniame susirinkime L. 

***s*i* ’IV. kp. nuosavo turto turėjo

- - - - w- —T r — - — — " W. « ■' W

Artistai stato didelį astuonių istorini

jo Jąuniinąs
“Didvyris — Vyskiųsis Valančius 
Sutrauk^ mus> camsybęs.pasatus 
Jis vargšus'mėgo papenėti 
Ir jiems varguole prigelbeti.

TeL S.,*. (®48

BROCKTON MASS.;
684 No. Main Street 

Tel. Brockton 7180 ’- . "
RESTDENCUOS Tel S. B. S42»-W

nenuilstamu -triūsti'ir taupumu 
tapo gan pasiturįs biznierius. 0 
jo dabartinė pačiutė labai tarp, 
mūs Čia-pasižymėjo savo nepa
prasta 'grožė*ymandagumu, di
dele meile link kavų gimdytojų 
ir lakštingaloj balseliu.

Taryba Lietuvių Veikėjų 
Pliiladelphijoj paskiausiu lai
ku pasiuntė Belgų tautai iš 
priežasties, mirties jos divyrio, 
^kardinolo Mercier’o užuojautą

“I^ės lietuviai gyvenantys 
Philafleiphijoj, Pa. (USA.) su
žinojai apie mirti prakilnaus 
kardinolo t Mercier ’ot JąhąL nu-- 

: v liūdoįne. Tad, jausdami ikišiol 
tą patį nuliūdimų mūsų širdy? 

įy. se, —I ąies — Taryba Lietuvių 
;T Veikėjų Philadelpliijoj sinųeia- 
$.?me Wį>r^rtmtf’iddV\-riŠka 

Belgų Taiita savo užuojautą. ’ ’ 
STužūojkuta-Pipo pasiųsta Į 

feb belgų laikraščius, Iygiai pfUn- 
Bį>uza kalbėk įseifalntuM kaipo

O kiek! prirašė JU knygelių 
Gražiųjų kaip rojaus gėlelių 
Kurios lietuvius pamokina, 
Jiems link laimės takeli skina...

žodžiu: Jis troško permainyti 
Lieiuvj 1 pažangos vyti-..
Tad broliai i rbrangios sesutės,’ * 
Vaikai Liėtuvos — mus’ močiutės

Gale: girdėjau, kad lietuviai 
veikėjai ketina ir vėl .veikti po
litikos srityje su ukrainiečiais 
ir baltgudžiais. Mat, nekuri 
laiką tas bendradarbiavimas 
buvo’nekaipo apmiręs. Pirma: 
kad ukrainiečių didis vadas, 
daktaras Mišuga buvo i Euro
pą išvažiavęs, o ir lietuvių pu
sėje nebuvo tinkamo* žmogaus, 
kuris nedaleistų prie apatijos— 
užsnūdimo. Bet dabar dr. Mi- 
Šuga sugrįžo; p tarpe lietuvių 
veikėjų yra kun. Draugelis kū-

L0WELL, MASS.
į 

Po ilgo snaudimp sujudome. 
Vasario 1T d. buvd prakalbos,

Už S4 Jo .Y.a.r'^4 ’šnugštykim — 
Dėl Jo paminklų Įnistatykini 
Puikų, 'jtatTĄij.-iS-griiniur, ’ 
Nes Jisai užsipelnė šito.” 
i -«ė. į > 4
Aukas pastatymui paminklo 

Čius yra tai šaunusyy^^savolvyskiy^Valančiui reikia siiis

------ ’ ' ’ ' . . ' ' = 
tas nebuvo daroma, tai iš tosiV. centre nėra tinkamai darbas 
priežasties, kol čia lietuviai ne- atliekama.
.susipažinę su LDKS., tas gali- 'Po Šv. Velykų piriuą/šešta- 
ma bus laikui bėgant pirmyn -dieny, t. y. balandžio 10 d- L. 
pavaryti.

Čia yra pavyzdingai gy vuo-Į lių, naujų narių priėmimui 
janti L. Vyčių 102 kuopa, jos pagerbimui. Tam, žada dau 
auklėtoju yra gerb. kun. I. Bo- pasidarbuoti gerb. dvasios vą- 
reišis; jis lankosi i kuopos susi- das kun. I. Boreišis ir eilė bruz- 
rinkimus — teikia dėl jaunimo d ei n inkų.
sveikus patarimus. į L. B. svetainė šiais laikais

Viršminėta L. V. kuopa pergyveno didelį, krizį. Apie 
šiuos metus turi rūpestingą tai jau buvo daug rašyta. Bū-i 
valdvba,

*’ h7

Minčius šiomis- dienomis daug

Į kum- Ig. Zimblys, klebonas_šv. 
Jurgio parapijos suvienyjo sa- 

v kramentu fhoterystės Karoli 
Kazakevičių Ktena> Jp?

neikiate. Gi gerb.'Kazakevi-

: vająus pradž^fi® 
Viši prisrašykimę prie LDKS*j 
kuopos ir būsime geri lietuviai-, 
geri darbininkai, - geri katalL.j£ 
kai. 1'u tji
| Klubo finansams padaryta:, 

gera revizija ir dabar viskasr^ 
puikiaų^jn tvarkoje. JNąriaLJ 
gali būt ramūs, šiais metais jį 
turime gerą finansų rast. Ji 
Norkūną. Tai knygose klaidą vi 
daugiau nebus . j®

ia paskiausiu laiku veikėją^ Aiii&rią pj^p^ąžnyt 
trupino parinkimu aukų pa- L. B. K. B. Švetainę. 1 
ymui paminklo mūsų tautos : irgi ' čia dartgąpgyyen 
styrini, vyskupui Motiejui j Žinučių iš čia maža: 
ąnčįui. Tūli nėt mano, de-*kiania Į “ Darbininką.” Kad

s • ...: t. ' i =

idHsf-I Vasario 8 d. buvo mėnesinis 
|jg|eš Vyčių susirinkimas. Mat da- 
nuerių bar vajaus laikas, tai daugiau

sia buvo apkalbėta vajaus dar
buotė. Naujų narių perstatyta 

Visa nelaimė, kad mūsų L.

EAŠTON, PA.

LDKS. 40 kp. rengiasi prie 
vajaus nariams prirašinėti' ir 
literatūrai platinti. ’ • ’ ■ • •

Marijonų Rėmėjų 3 kp. tūrė
jo vaisi 13' d. pramogą. Pasek
mės geros. Pelno liko $150 

i Paskirta bažnyčios išmąięvoji- 
I mui.
- Dabar šiuom tarpa šilkinėse 
■ da rbai sumažėjo. Sulaikė nak
tinius šiftus ir atleidinėja dar
bininkus. ,

Kiti darbai eina. 7 "

' MONTELLO, MASS.

Labai svarbus susirinkiĮnĄ^3 

Kovo 2 dieną’ 7:30 v. v. Švi
Roko parapijos salėje įvyks L.? < 
D. K. S. kiiopos susirinkiinas.<^ 
įrašoma visu atvvkti ir užvilk- -’^ 
tus mokesnius įnešti.* Be -ta,^ 
reikia priminti, kad dabar 
na LDKS. narių ir “ Darbiniu-;’i 
ko” skaitytojų vajus, 
kiekvienas privalo atsivesti*^ 
bent po vieną naują narį". Sto~^ 
kime petys į* petį* už katalikišką1-£ 
spaudą. Kovo 5 d. 7:30 v, v. 
vyks centro sekretoriaus J. Dį- 
kinio prakalbos, prie kurių tu- 
rime tinkamai pasiruošti.

ymmjįijĮĮ1 iu " ,3
pfcpg'- .foęJVasarifrffiažmįik4:Ag>f>K -Kai 

buvo tokia: bėtojas aiškino ir apie Lietu- * 
žios šalies #os praėitį. Kądaagi LaweHįąė^ 
dainą’ ’ir fiąi.yra jd&Ugią&M' Wuteįią^ 

Po to, ‘‘Kur |aį.kalb&pjąs dąųgi^usią ajje ‘ 
i” — solo su- yūnių.kįdb^ck Rągino n^už^ 

Dargužiutė. ąąyūjųLiėtn^oje. • įrŽl 
io
ipakęęly” —. dvį veiklios moterys p.zNaiį^ti1 
Skabančios fcevičienė ir p-lė Bl'ažoniutė^ 

Vitkauskas, rpjj buvo tąsyk
<>;*o “n; ..

svetainė pradeda susitvarkyti ' Pas mus PhiladėTpirijoj 16-tą jų, kurias atliko p-lė Dzidalio- 
ir ateityje žad būti savųjų mo- Vasario ant kiek man yra žino- niutė. Tas jai gerai pavyko, už 
tina. ' . ma, tai iki šiol apvaikščiojo, tai ji gavo katučių. Antruat-

Girdėt. kad vienas iš Detroi- arba teisingiau pasakius, paini- veju kalbėtojas kalbėjo apie 
to rimčiausių veikėjų — Kas- nėjo tik tarpe andriejiečių pu i- Lietuvos reikalus ir npie reikš-

siems. .. , .
— Detroito miestas auga vi

somis pusėmis, auga ir į aukš- 
Yra jau keliolika aukštų 

įainų: turi virš 20-30 aukštų. 
Šiomis dienomis *‘Book Bro
liai’* pastatė 36 aukštų namą. 
Šiais metais daug pradedama 
naujų namų statyti, daugiau
sia edl ofisų ir viešbučių. Tan
kiai žmonės kalbėdami džiau
giasi bei gėrisi,’ kad rnūs mies- 

ywi<j 102 kp. rengia didelį ba- ^rbingas turėdama-
! saukstus budingus, bet reikia

Lr; atsiminti, kad tai vis vargšas 
darbininkas tuos milioniius na
mus turi užlaikyti.

Vargų žiedelis

LAWRENCE, MASS.

Vasario 16 dl čia “laisvieji” 
pač pirmininkas P. ta didelės klaidos,.: Svetainę rengė Lietuvos neprigulmvbės

yra įsigiję lietuviai katalikai j&ihinėjimą. Bet kas nuėjo, tai surengtos LDKS. kuopos. Rai
dei teatrų, šokių, susirinkimų,' to paminėjimo ten nei pauosty- bėjo A. F. Kneižys iš Bostono, 
vakarienių ir 11.', bet į svętai- ti nebuvo. Ten tik niekinama Buvo ir progararoas, kurį išpil- 
nės vedėjus pakliuvę nckiirie ir dergiama buvo katalikai, ar-1 dė parapijos choras po vado- 
lengyabūdžiai ir- jįė:‘daugiau ba kafp jie" vadina klerikalai, vys vargonininko B.(Ąinoriaus. 
pataikavo laisvamaniams: lais- jie turbūt mokinosi pas Bimbą?, Viskas gerai nusisekė — irpra- 

Per šiuos du mėnesiu vamaniai parendavodavo visas kad taip moka pauliovoti. ** kalbps ir dainos. .Kalbėtojas 
eną koncertą; pelnė geriausias dienas, gi katalikai į . Viską matantis plačiai išaiškino apie dajrbinin-
’ ka^ savaitę antradie- savo gert), turėdami visai nega^ ‘ ^į'.-! T ' i kųpadėtį ir jų reikalus. Ragį-

i

-
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PARSIDUODA—gerai nabudavotas 4 
šeimynų namas, arti Innian Sųtiare, 
('ambridge. geroj vietoj, randas $90 mė
nesiui. Kaina $8/>d0, inorgičių $6,000. 
geras pirkinys darbininkui Smogui, tu
ri įtaisus. Telcphonas Somerset S566-R 

2

u

TeL So. Boston 270 

J. MACDONELL, M. 0.
Galimo ttuikaibCti Ir lietuviikai 

onso ritAKDos: Rytais iki 9 vai.
. Po pietų nuo 1—*
<Vakarais nuo6—9 

5M B. Broadway, So. Boston 
--------- — . - ■- .

1 . . . . . . . . „

lor.ijų bolševikai užmiršo 
bolševizmą ant Deer Island 
ii1 rožančiais, kryželiais, mal
domis rodė savo nekaltuma.

PIGIAI PARSIDUODA
■lf ’ 3 Šeimynų, 18 kambarių namas su vi

sais improvėmentais, Skyrium Šildo
mais pečiais, elektriku ir dideliu jar-

BOX 358518 MA1N ST.
HARTFORD, CONV. U.,8.>

s

NAUJOS. ANGLYS1 U 
bostone jau atšų-ądo kic-

jų anglių, bet už-jas ima- 
ąia po $19- Yra rokbojama. 

d tai keturiais doleriais 
■ ąnt tono perbrangu. I^arta- 
| yiama dabar jų nepirkti iki

i $15 už toru).

SVEČIAI
k-. “Darbininko” 

savaitę aplanke “Garso
redakciją

i

ius L. šimutis, ku- 
Ms balandžio 27 d., su lie
tuvių ekskursija laivu“Litu- 

išplaukia Lietuvon.
Be ja, lankėsi ką tik iš I- 

talijos grįžęs dainininkas J. 
Butėnas. •

HUDSON, Mass: ~ Prie
žodis sako: “Dievaskantrus, 
bet nemaršūs.” Tą priežodį 
galima pritaikyti mūsų kolo
nijos lietuviam^ bolševikams. 
Kai 1918 ir Massa-
ehusetts valstijoj prasidėjo 
ablava ant bolševikų ir kai 
juos sugabeno ant Deer Is- 
land, tai mūsų bolševikai bu
vo ramybėj. Bolševikai ant 
Deer Island atsiminė Dievą, 
maldas, maldaknyges, ro
žančius, škaplierius ir prašė 
jiems religinių daiktų atsiųs
ti, kad tik įrodyti savo nekal
tumą ir savo religiškumą.

i

;“GENOVAITĖS” BILIETAI į
Genovaitės” biliHai jau’ 

parduodami. Po ir į

vietos rezervuotos, po Sakau, kai anuomet kitų ko- 
.' nerezio'vuotoš. Vaikai Į 

14 ’kovo vaidinima nebus į- 
■^idžiami, nes prieš tai. kovo 
13 dieną, šeštadienv, 7 vai.
vak. tas pats veikalas jiems ’faį Hudsono lietuvių parše- 

naliai ta vakarą bus vai-Į vikai tik šypsojosi. Dabar 
^nainas. Vai'-u vaidinimui; 

fe*®* ' * *

'^įlietai 25c. Bilietai gauna-
“jparbiuiiike.”

Sek""'.
■' ------------------------------------------------

Ki IŠ VYČIŲ DARBUOTĖS
7-*- Lietuvos Vyčių 17-tos kuo
pos nariai turėjo savo mėne- 

susirinkimą ant Septin- 
; tos gatvės, vasario 21, 1926. 

Kuopos metinė mišios bus 
š gegužio 9, 1926. Kadangi 

‘^jaus laikas tęsis iki kovo 
31, ,visi nariai yra raginami 

' darbuotis idant kuopa laimė- 
pirmą dovaną. O. Alase- 

inskasta- k _

s seimą.
Dėl palinksminimo narių po 

nkimo, nutaria turėti 
surum- burum. Trys veiklios 
narės, A. Kiburiutė. K. 
Švagždžiutė jr P. Valentukė, 

>“Srinktos kaipo komisija.Ka- 
i jos yra pripratę dar

utis tokiuose dalykuose, ti-
Jomės, kad kuopos susirinki- 

įjųai po gavėnios laiko bus ga- 
na'įdo'mūs. Nors šis susirin- 
kimas užėmė tik vieną valan- 

bet toliaus valdyba steng
as viską užbaigti per 45 mi-

Dulkt

. 1 kuopos susirin
kimas buvo vasario 23, 1926. 

spigiausia laiko pašvęsta 
d būsimo Genovaitės vaidi- 

Nariai išsidalino tį
stus dėl pardavimo ir pa- 

rstė darbais.
? .Daugelis pasiėmė narių 
trėmimo blanki) ir pasiža- 
jo išpildvti naujų nariu 

Įtrčhis ir įstojimu bei menė
mis.
‘ažymėtina kad no tik vy- 

Ri bot ir motervs stropiai 
T,T)KS. reik'’bis ory

fch+r.T-Aępin’iocp ‘‘Tjrjvl.ipir.

Knos moterys miek-ii sit+ik° 
is’darhuot’ nrie sodinime 

Jr til rrai. ie> visoje 
kloni jose moterys imti) tok’

ir jų eilė atėjo.
Jau ne vienas lietuvis skai

tė angliškuose laikraščiuose 
aprašymų apie ablavą ant 
lietinių liolševikų Hudsone. 
Kadangi angliški laikraščiai 
neretai netinkamai, netei
singai paduoda žinių apie 
lietuvius, tai ne vienas galė
jo paabejoti apie teisingumą 
žinių iš Hudsono. Turiu pa
sakyti, kad tos angliškuose 
laikraščiuose žinios, nors ir 
išpūstos, bet gan teisingos.

Buvo taip: Vieno bolševi- 
kėlio pati susirgo ir buvo nu
gabentą. | ligoninę. Ten ji 
nepagerėjo ir mirė. . Bet mi
rė katalikiškai — ją airių 
katalikų kunigas aprūpino 
paskutiniais sakramentais. 
Bet bolševikai užsimanė ją 
palaidoti raudonai. Pasi
samdė graborių (protetso- 
ną), aprėdė, nabašninkę rau
donai. Visi daiktai ir daik
teliai buvo raudoni. Tuogi 
tarpu apylinkėse švaistėsi 
Bimba. Tai parsikvietė jį 
kad jis “papryčytų.”

■ Bimba tik policijos pačiu
pinėtas atpyškėjo iš Brock- 
tono. Prasidėjo tada laido
jimas. Nuvežė ir palaidojo 
sale protestantiškų kapinių, 
Bimba “papryčino.” Visos 
tos keistos ceremonijos labai 
žmonėms keistai atrodė ir 
patraukė gyventojų domę. 
Ypač stebėjosi graborius. 
Nors jis buvo protestonas, 
bet tokių ceremonijų atlikti 
jis nekuomet neturėjo. Žino-

ma žinia apie tai pasklido po 
visą 7 TIudsoną.<į 
kūjį. .jToįp MuŲen, Jk^rį ve
lione' aprjipino Rūtiniais 
pa tania vimais. . i-
sėjo ta barbarybe ir sekamą 
nedėliąjpasakė jautri) pa
mokslą apie tai. Išvadino tą 
bolševikų darbi) nežmonišku 
tironišku, barbarišku. O 
Bimba, sakė, esąs velnio pa- 
siuntinis. Toliau kunigas , 
sakė atlaikysiąs panedėlyje 
šv. mišias už paniekintą ve* 
lionę ir pradėsiąs Hudsofią ' 
vahTr nuo bolševiklj. Tai 
kunigas savo žotlžię jaikėsi. 
Tuoj prasidėjo ablava.

Ant ri’tojaus jau laikraš
čiuose skaitome žinias apie 
kun. Jobu Mullen ablavą. 
-Ablava tebeina ir kažin ka
da pasibaigs. Bolševikai bai
siame strioke. Vaikščioja 
išsigandę, išbalę. Kunigas 
vaikščioja po namus ir tyri
nėja lietuvius. Jam talki
ninkauja vietos policija ir 
valstijos’ detektyvai. Lietu
viams bolševikams dabar iš
nyko visa drąsa.' Sako, kad 
nieko nežiną apie bolševiz
mą, o tik savaitė tam atgal 
salėj laike Bimbos pliauška
lų plojo jam ir šaukė: “Su- 
kelkim mes kovą ir nuvers- 
kim tyromis.”

Dabar čia uždarytas jų liz
das, kurs buvo po num. 38 
Houghton St., Apie te visą

J JI _ ' - vi- • • •» A'?-V V*. •

t.
E

J.

fe -
karo laivo

s. Jis yra 
is kapitonas

MIMA
ETUVTb ADVOKATAI
UMlKęr <ln Rnivenniei*.

University n A B
< Vuhlngton Unlv. ra LL.B

• ».rr- itih>»

* SroadwA> Be Bo....
R t U <1 * o r I J * 

U»rwr<1 Rt (NimbrMg*. m— 
Tel Unlrersttj 1463—J.

4 KĮATO
Jonas (klausia

—-Kodėl, porias<
te! Argi nežinote, kad. taba
kas kenkia žmogaus, jorganiz- 
nįH ° ?• . > .

"Gydytojas: — Iš, kur tąmsta, 
aš galiu žinoti nejįšbifndęs tai 
adit savęs ?,fe* *

Jonas: — O nuodus kuriais 
lapes nuodija ar irgi, ponas 
daktare, pirma ant savęs išban-

- TT
. e- i » . v ».

V1UJAS IŠRADIMAS

GERAS NAMAS

Retoj lietuvių šeimynoj nei. 
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lk^ųyos 
Lietuvos di< ______
vaizdai ir jų gyvenimų apraŠy- 

. mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva- 
Jo tursa ų Lietuvos Albumą. '

Kaina $3.50. . .
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, -Masa

Į^u^iamo yrjį 
^veikėjų at-

jauniausufe*
nes neturį dar nei 40 m. am-
• • cicaumu lt ULUU11U JU1-

ŽIRUS. Jis pasižymėjo karo me- j du, vienoj iš geriausių aptellnkių, prekė 
tu. \ lik $12,5(X>. A. IVAS, 361 XV. Broad-

- '• way, So. Boston, Mass.
' .-j i-rF- ; -

---------------------- ,-------!------------------- I----------------------------------------------------------

- •? |
Ren
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JUDDMI PAVEIKSLAI JęZAUS KRISTAUS 
’ KANČIOS

Šv. Kazimiero Akademijos Vienuolyno 
- j I'V ; - .

’ Rėmėju 11 skyriaus, So. Boston, Mass.
-it ■ r ’ ’ .

NKD RL JOJ ' -
VASARIO 28,1926 ?0LA jiTYTINĖJ SVETAINĖJ

4 vai. vaikams, o suaugusiems 7:30 vai. vakare.
♦

Rc-dy/LBostoniečiams gerai žinomas Urbonas. Da
bar nupirkęs naują mašiną, tai paveikslai labai aiš
kūs. .

Įžanga vaikams 10c., suaugusiems
Kviečia RPINGĖJ AT 

________ ,LV ' ■ - , < ■

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos AntrašaiPirminiJkė — Teklė Ašmensklenė, * 

98 G Street, So. Boston, Mass.
Tol. South Boston 4474-M. 

Vice-Pirm. — Zofija Kėšienė,
59 Gatės St.. So. Boston. Mass. 

l'rot. Raštininkė —Ona Siuurienė.
443 E. 7th St.. So. Boston, Mass. 
Telephone Sout> Bos(on 3422-R,

Fin. Raštininkė — Brouislava Ciunlenė
29 Gould St.. XV. Rosbury, Mass. 

Iždininkė — Orui Staniuliutė, 
, 105 \V_ Gth St.. So. Boston, Mass. 
xV«rkdarė — Ona blizgirtnenė.

1512 Colnmbia Rd„ So. Roston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utarninkų kiekvienų mėnesi 
Visais d e-jos reikajuis kreipkitės į pro

tokolų raštininkę laišku ar telefonu 
■’tSO vakare, pobažnytinėj svetainėj 
Fifth St., So. Boston, Mass.

4- ■ - - A

, r”.
TeL So. Boston 0823 

LIBTŪVIS DANTISTAS * 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)’

425 Broadway( South Boatoa 
O1ito valandoat 

nuo 9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1J0 
Iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 tuL vakare. 
Ofisas uždaryta»jraba*oa vakarais 
ir nedėidieniais, taip-gi seredomls 
nuo 12 dienų uždarytas.

|tEL. So. Boston 0506—W. ‘

5 LIETUVYS DANTISTAS

į A. L. KAPOČIUS
|251 Broadway, So. Boston
A (“Keleivių” name)'
2 Ofiso Vai.anbos: nuo 9 Iki 12, n*o 2 
£1 AM 6 tr nuo 6:30 Iki 9 vakaro, S

Seredomls nuo 9 iki 12 vaL dienų r
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. NedS & 
įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti? [f

<> 9

.ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP.
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas —• M_Ži<»ba,

539 E. Seventli St.. So. Boston. Mas*. 
Vk-e-l’irmininksis — .1. Petrauskas, 
. 250 Gobi St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Raštininkas — J. (llineckis.

5 Thonias l’k., South Roston, Mass 
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

40 Marine Koad, So. Roston, Mass. 
Kasteriu* — A. Naudžiūnas.

SS5 E. Broadivay. So. Roston, Mass. 
Tvarkdarys — J. Zuikis,

7 Winfiel<l St.. So. Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas treėię 

nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2-rų va
landų )x» pietų, parapijos salėj. 492 E. 
Seventli St.. So. Bostou, Mass.

I|£?J

į.

PENKTADIENY, VASARIO 26—nuo 9-10 vai. vak.literatu-

Iinmigracijos Komisijonierins John P. Jolinson kal
bės apie Ąteivybės (hninigration) teises.

vai. vak. šventę dienų pagal «nsi- 
tarimą. Tel. S. Boston 2300

nukenčia 
lietuviai.

Po

TAI ANTRA PILIETINIMO VALANDA

< Massachusetts Republikonu Kliubo

Tai. Brockton 5U2—W.
DANTISTAS

OR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Malu 8t^ Mostelio, Msm, g
(Kampas Broad Street) S

U, k

vo tokių ; lietuvių bolševikų 
namų, kiu- sienos besančios 
išlipntos bolševikų 
ra.

Dėl šios abi a vos 
žinoma ir nekalti
Kunigas vaikščioja 
dirbtuves ir ten kamantinėja 
lietuvius. Per tai visiems 
lietuviams biauru. Dabar 
svetimtaučiai įsivaizduoja, 
kad kur tik lietuvis, tai bol
ševikas ir nuo jo reikia sau
gotis, kaip nuo choleros.

Visiems lietuviams visose 
kolonijose reikia šalintis nuo 
bolševikų, neduoti jiems 

■ veistis, kad paskui nereikėtų 
i nuo jų kentėti, kaip nuo ko
kios pavietrės.

I
Tel. S. B. 2805—R.

|L I E T U V I S

I OPTOMETRISTAS
I ’ : i

aktyvų dalyvunią kaip So.
Boston’o moterys, tai mūsų 
organizacija augtų kaip aut i 

■ mielių. Garbė joms!
Maži ū kas j

3AY STATĖ NOVELTY C0.|S^H< SH1ELDS^
| ADVOKATAS ;

811-812 Old South Building 
& 294 Washington Street '
9 Boston, Mass. ' '

Valandos• 9 A. M. iki 5:30 P. M.'

' GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., Brooklinc 
Telephone Regent 0568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kurie lanko Snffoik Teisių mokyk
lų ir Ufcdlma Reni Estnte'pardavi
nėjimu. bunn mano ofise kasdien 
'un 3 iki 5 valandos po pietų išsky

rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 
maža). sukalbantieji angliškai gnli 
kreiptis Įvairiais reikalais pas ma
nę. A. F. Knoižlo adresas yra toks: 
308 E. Nlnth St.. * i. 8. B. 1006.

‘•iirengėjni ir Išdirbėjai Įvairinusių 
’.ošimų Piknikams. Kamivalams. Fė- 

rams.ir t. t.
Pigiai Ir ma

loniai patar
naujama ypa
tingai Lietu- ' 
vlų Katalikų 
parapijom f ti
rų. jomarkų 
ir t. t. rengi
me. nes BAY 
STATĖ N O- 
VELT Y Co. 
dalinai yra 
lletnvio kata
liko Įstaiga. , , •*

Paddle Wheele and Gama 
''nrlme dideli aandėll fėrnms dnlktp, 
'•n|p tai: Blankfettjr Kartelių. Lnlkru- 
’Žių. Pypkių: T^otpų ir tt Ir tt.

BAY STATĖ NOVELTY CO. 
248 Elm St., Westfield Mass.

I’hone 1402

V

Naujas Lietuvis Dentistas

DR. ST. A. GALVARI
(GALINAUSKAS)

14 Broadwąy, So. B

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — X’. Zalieckas,

514 E. Broadvvay, So. Boston. Mass 
X’ice-Pirmininkas — Povilas Ruka,

95 (' Street, So. Boston. Mass. 
l’rot. Rašt. — Antanas Macyjunas.

■150 E. Seventh St., So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičiris.

906 E. Broadw:iy. So. Boston. Mass. 
Kasierius — Andriejus Zajieekas.

011 E. Fiftli St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka —- Kazimieras Mikalionis;

9<M> E. Rroad\vay. So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą' 
nedėklienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu -394 XVasliington St.^ Roston. 
Mass. 1 :30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo.atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

■u * ’ • vn?
”1

Išegzaminuojn akis, priskiria aki
nius, kreivas akis atitiesinu ir 
s mhl i joniškose (aklose) akyse «- 
zrrjžinu šviesų tinkamu laiku.

J. L. Pašakarnis, O. D. 
447 Eroadway, So. Boston.

---------------------------------- :-----b-------------------

Tautietis

» •

TRUMPI 
SKAITYMELIAI 

NAUJA KNYGA 
Joje telpa daugiau kaip 
1QO trumpų pasakaičių 

150 pusi. 45 centai
DARBININKAS

366 Broadvaj, Bctter 27, Mitu

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

ir pasisekimus. Vadovauja darbininkams jų sunkioj 
kovoj su besočiu kapitalu ir visokeriopa priespauda.
Nurodo darbininkams jų teises ir kelius apsidrausti 
nuo išnaudotojų sauvalės. Plačiai rašo apie Seimo 
priimtus naujakurių^ darbinįnkų ir kitų darbo žmo
nių reikalus liečiančius įstatymus. Teisingai aptašo .. 
vyriausybes ir savivaldybių darbus. Talpina gražiu 
ir naudingi) pasiskaitymų ir seniesiems ir jaunie
siems. ' ' ■ '

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

‘ ‘ DARBININKO ’ ’—karna metams 8 liteli, pusei 
metų 4 litai, Amerikoj, Anglijoj dvigubai/

“DARBININKO”—Redakcija ir Administraci
ja Kaune, Nepriklausomybės Aikštė 2a Nr,g

ANT BANDOS
■

Penki kambariai sn visais įtaisymais, 
kaip ta i: elektros šviesa.: 4>fcair — ‘ 
’namlynė. 2 anglies jyefia^ jrjįĮ- 
Randa maža. Knm reika kr^pWtUB 
K. R-. 44C E. 6th St., So. Roston. JI*

' ' ' ' iš
į~- ? * f * 4 * ’

‘ ,z* į*
PARsIUtlODA krautuvė In^sos ir 

i groserto. PulMpj vietoj. DlMHal tur
tingų žmonių‘apgyventa. Tokiij krau
tuvių arti nėri h- negali būt. Priežastį 
nanlafimo pranešta riamenlškal. Pa
skirta ant greiti parrlavim'o. Kreipki
tės: 4078 XVa«Nngton St.. Rosllndale; 
Mass." s, , (K—5)

■ -■ - ,

K Į >43
kaip jai: elektros

Ramia r-nnža. Knm reika.:

„,.n,............................... .... ................t švieta.>4>^A}b.TT’*:-
maedynė. 2 anglies pedalu jl»7«š*ai. 

j

)

> -
BĄBSTnstODA * i« VARAYTINIV 

(Atletini* Biliardų stalai (Poo!
Tnble J ' 
nsloj. kflvo ’
N. M. HATTEĘ t® CoBunbv R<*- 
ton, Mass.

lg.tr kiti įrankiai. Re- 
Pl-mę vai. į»o pietų.

(K—2)

£
&

/

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičius
Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 

i ' ' ‘ j
pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. 6th SU So. Boston, Mass. Tel. S. B» 0183-ĮV

]AKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTO JAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas užsisenS- 
jusias ligas vyrų, moterų Jr vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-vloletiniais spinduliais. kwąrtz 
žiburiu, tbermo therepa, ir kitais 
elektro medikališkais budais. Egza
minuoju krąpjų, šlapumų, ir spias- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimų^ laiškais.

O1i»o valandot 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
- South Boston, Mass. , 

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

Residencijos Telepbonas: 0779-R. K- 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779>W

S. BARUSEVIČIUS
Liptatfškas Graborfaa, batatBuoto* 
jas. Reni Katate ir Publie Notaras.

258 W. Broadway 
South<

Resldeuci ja 833

• .

./v

- ■
; ■- *

£ K'jpl -

Ofiso TeL , Rea. Tel. ;
University 8S31 Prospect 041541

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuoto
983 ,Cambričlge St, Cambridge


