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ATSINAUJINO MŪŠIAI
Per žiemą sutrukdyti mū

šiai Afrikoj tarp franciizų ir 
morokiečių dabar po truputį 
jau atsinaujina. Abi pusi 
daro ofensyvus. .

4

ŠNEKA APIE AUSTRIJOS 
r ♦ PASIDALINIMĄ

Italija ir Jugoslavija užsi- 
^j®inė apie Austrijos pasida- 
^įįnimą. Sako, kad Austrija 
£Wna prie susiliejimo su Vor 
*^^ietija. Taip atsitikus Vo- 
^T^iėtija britų labai stipri, ne- 
K jn^nkesnė už prieškarinę Vd- 
Sjkieti ją. ' Tokia Vokietijos 
M stiprybė būti} nepageidauja- 
§^ina nei Italijai, nei kitiems 
Hį alijantams.

TRYS RAŠYTOJAI NUSI- _
* - ŽUDĖ

gi^MASKVA. — Rusijos ra- 
g sytojas Jesenin nusižudė. Po dar dešimt kitų orlaivių, kad 
3U-to jo artimi du draugai ra- 
^^^’tojai Rakov ir Hvostunov 
t ;pasekė jo pavyzdį. Rusijos 
||į sovietų valdžia surengė 
lt$«jiems laidotuves kaipo did- 
R-vyriams.

O ‘ .IMA SUSITAIKYTI 
j? įt' Tarp Suv. Valstijų ir 
V ^Meksikos valdžios buvo kilę 
įgr. nesusipratimų. Tas įvyko 

kad Meksikos valdžia 
glp^oįektavo naują žemės įsta- 
^įtymĄ, Tas žemės įstatymas

_ i-- tt x ____ •

' i. -■
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ISPANŲ KARALIUS NORI 
SKRAIDYTI

MADRIDAS—Ispanų ka
ralius pradėjo nuobodžiauti, 
nes jo bedarbė jam įkirėjo. 
Kad pasidarius sau “good 
tirpė” jis sumanė su savo 
žmona orlaiviu skristi iš Is
panijos Argentinon. Jį seks

jo ekselencija nepražudytų 
taip svarbios žmonijai gyvy
bės. Tai ekspedicijai vado
vaus kapitonas Franko, ku
ris ką tik sėkmingai perskri
do iš Ispanijos į Pietų Ame
riką. Gera būti dykaduoniu 
karaliumi.

k r

7“
4

i

i

valdžios del-
ombardavo viena kitą no-

tomis per ilgą laiką.

»•. SAKO*, KAD JUOKAUJA
MADRlt). — Kai paskli- 

^. -do Žinia, kad -Ispanijos ksa- 
ralius pareiškęs, kad’jiš ma- 

0'7 nęs vykti orlaiviu į Argenti- 
3ipp: na, tai dabai* skelbiam, kad 
gfeS tai neteisvbė. Karalius a- 
|®į<į.pie tai nesvajojęs. Apie Is- 
ghk-panijos karaliaus lėkimą or- 

laivių per Atlantiką buvo 
paskelbta Paryžiuje. Buvo 

.F skelbta, kad lėks pats kara- 
O?. liūs, diktatorius Rivera ir 

karalienė.
Xv 1 11 """ ‘ "
V JAPONIJOS IMPERATO- 
/ RIAUS SŪNUS BUVO

'rkv SUSIRGUS
MURREN, Šveicarija. — 

■< Čia viešėjęs Japonijos im- 
i peratoriaus sūnus Čicibu bu

vo susirgęs^jėdra.Pavyko 
; > atsitaisyti. Jis važinėsis po| i atsitaisyti.

|7;. Europą iki rudens, kada jis 
fi . dalyvaus Tautų Sąjungos 
| susirinkime.
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GELEŽINKELIO
Prie Amerikoj®

VĖL APIE ATEIVIŲ • 
REGISTRACIJĄ

Ateivių registracijos klau- nelaimių visiškaguipiuto- 
simas senai Suv. Valstijose 11ie* 
pakeltas ir išrodo, kad tam 
sumanymui bene bus lemta' į- 
vykti. Dabar Washingtone 
atstovų bute ateivybės komi
sija paėmė šį klausimą. Kol 
kas komisija numato tik »«markiai susikūlč^ -5
liuosnorinę registraciją. Re
gistravimas būtų atliekamas 
paštuose ir užsiregistravu
siems išduodamos tam tikros 
blankos. Šitos registracijos 
kortelės vėliau būtų geru 
Įrodymu prie išsiėmimo pi
lietinių popierių. *

j.

* •<

h
.---- ------ ----------- 1-------
protestui išreikšti.”: Reikšti 
layo pakelti algas, sutrumpi 
ti darbo valandąs ir pageriu^ 
t i darbo sąlygas, ^jtręikaą 
tęsėsi tik penkias valandas ir 
darbininkai sugrjifr 
Jie manė streikudti mažiau^ 
šia 24 valandas. - J

. i

AUDĖJŲ STREIKAS

PASSAIC, N. J. — čia 
vyko didele streikuojančiu 
audėjų demonstracija 
dirbtuvėmis, kur sukasi V^i 
šaš streikas. Dirbtuvės sau^; 
gomos stipriais policijos bų-4 
riais. Demonstrantai dafna-F 
vo revoliucines dainas. . 
si rėmimu nei vvko.

PRIEŠSTREIKINIS ĮSTA^B 

.TYMAS*
WASHINGTON. — Kp«(| 

gresas užgyrė įstatymo pro£| 
jektą apie geležinkelių sttefcj| 
kų likvidavimą.

Kįlantieji tarp geležinldėįF 
liečiu u* kompanijų giųčj^^ 
nagrinėjami mišriu kaaaŽMM 
• '■ • 1 v V /iv»*’

IŠVAIKĖ STREIKININKUS
3,000--- --  

aĄIME Įižtiitiini baudžiamas. Tada 
prez. Coolidge paliuosavo jį 
nuo kalėjimo už pašto apvo
gimą. Bet jis.to paliuosavi- 
mo nepriėmė. Tokiu būdu ir 
turėjo dalykas atsidurti į 
Augščiausiąjį Teismą ir rei
kalingi prirengimai dėlto 
jau padaryti. •

, nes jos ne ?^ftnjenybė.
Bet ir svetur tokuj nelaimių 
esama.

Greitasis trai ____
kva-Petei*burg Unijoje, Ni- 

 

kalojaus stotį besiekdamas, 

visiškai 
mušta. 21

nis, Mas-

Vienas vagohj 
sudaužytas. 5 1 
sužeista.

GAUNA PRIEDO

PASSAIC, N. J. - 
streikuojančių audėju buvo 
susirinkę prie Botanv Wors- 
ted Mills. Policistai nuo ten 
juos vaike. Jiems prigelbė- 
jo gaisrininkai, kurie švyrk- 
štėęvandenį į darbininkus. 
Ašarų bombos ir-gi buvo me
tamos. Toms bomboms spro
gus iš akių, iššaukiama didis 
ašarų tekėjimas.

NUŠOKO NUO BĖGIŲ 
TRAUKINYS

AUBURN. N. Y.— Trauki
niui nušokus nuo bėgių du 
žmonės tapo sužeisti. i

Atgaus pilietybę 
per i metus

v-

^^ATO^PIlIETYBtS 

ITALIJOJ
Italijos parlamentas išlei- 

į do įstatymą, kuriuo pataiso
ma senas įstatymas apie at
gavimą pilietybės. Seniau 
buvo'taip, kad italas išvykęs 
kiton šalin ir.j>riėinęs svt*tL 
mą pilietybę galėdavo ją at
gauti per du metu. Tiek rei
kėdavo išbūti sugrįžus atgal. 
Dabar pagal naują įstatymą 
užteks išbūti vieno meto.

UŽGANAPADARYS VALDI
NINKAMS

WASHINGTON. — Ve
lionis prezidentas Harding 
1922 m. kov 31“ parėdė taip, 
kad tam tikri valdiškos 

!spaustuvės darbininkai būtų 
[atleisti. Jie ir buo atleisti. 
[Jie buvo nužiūrėti kokiame 
ten neteisingume. Paskirto
ji komisija dalyką nuodug
niai . ištyrė jr' .įT$rįmąi pasi
rodė be pamato.Todėl ūar- 
bininkąratgal priimti ir už 
praleistą laiką gaus atlygini
mą.

...___________________ ,

FIUME, Italija. — Pagal, 
prašymą ^rtyky os vyriausy
bės Italijos policija suareš
tavo graiką Skiadas. Grai
kijos vyriausybė pranešė, 
kad tas graikas esąs pavogęs 
iš valdžios banko $497,000 ir 
pabėgęs. Bet suimtasis grai
kas tvirtina, kad tai netiesa 
esanti. Girdi Graikijos da
bartinis diktatorius turįs 
prieš jį keršto ir todėl liepęs 
jį suareštuoti. Graikijoj ka
rinė diktatūra nelab senai į- 
vesta. Jos priešakyje yra 
gen. Dangai os.

SUDEGĖ DAUG CIBULIU
XEWPORT. Ark. — Su

degė milžiniškas sandėlis, 
kur buvo 13.000 maišų cibu
lių. Sudegė ir sandėlis ir 
visi cibuliai. Nuostolių už a- 
pie $100,000.

INDIJONŲ TURTAI
Suv. Valstijij indijonų 

turtai siekia $1,500,000,000. 
Yra 41 indijonas, kurie turi 
bankuose depozitų apie 
$200,000.

PRIPAŽINO KALTAIS j
MIAMI, Fla.—Penki pa- 

jūrių sargai pripažyti kal- 
—tais žmogžudystėje. Jie nu- 
. žudė svaigahi šmugelninką.

Šmugelninkas buvo pasida
vęs. Sargybiniai ėmė jį 
mušti ir tiek mušė, 'kad tas 
pabaigė savo dienas. Sargy-

g&s

t

Kv i v*

— —

B biniai neturėjo teisės teismą 
E smugelninkui daryti ir todėl 
f. traukiami atsakomybėn.
Įof < ; T vRįą ' » *
EaBK m
H* /

■f *-
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Kaunas Rūpinas

NEW YORK. — Statybos 
darbininkų derybos su savi
ninkais dėl atlyginimo padi
dinimo pasibaigė darbininkų 
laimėjimu. Šimtas tūkstan
čiu da rbinii įkų, vei ki ausi a. 
gaus priedą. 50 atskirų uni
jų reikalvo atlyginimo padi 
dinimo nuo 50c. iki 4 dolerių 
į dieną. Daugiausia reika
lavo elektrotechnikai. Juos 
seka mechanikai. Priedas 
prie atlyginimo šimtui tūks
tančių darbininkų reikauna 

ę piktadaį^bę,ūž ką 80 mil. dolerių išlaidų padi
dinimo. Bet statytojai nesi- 
ginčyja, todėl kad statyba 
dabar labai išsiplėtusi..' Tad ■Acw • 1 » T- >«•
§ Įgu

TĄSYNĖS SU ŽMOGŽUDŽIU

WASHINGTON.—žmog
žudžio Gerai d Chapmano by
la jau inešta į Aukščiausiąjį 
Teismą. Gerabd | Chapman 
Connecticut valstijoj nuteis
tas miriop už pofiėisto nužu
dymą. Bet jis New Yorke 
jau buvo apiplėšęs paštą ir 
už tai uždarytas galėjimai! 
dvidešimčiai metigį. Iš kalė
jimo pabėgo ir atliko naują 
tauresne ’J 3 
urėjo būt mirtim f&baųštas. 

Po išnešimų mirtfcfe dekreto 
jis per savo ądvoOtag^eika-

kalėti'2B

v •

V •

v
< • ■•'. H! S

EIMODININKAS PATEKO ( SEIMO 
PIRMININKUS

PARYŽIUJE SUŽEISTA 11 
DEMONSTRANTŲ-DAR- 

♦, BININKŲ
PARYŽIUS. — Statybos 

unijų dafbininkaL suruošė 
demonstraciją, reikaludami 
po 20c. priedo kiekvienai 
darbo valandai. Po pastan
gų išardyti policijos užtva
ras —buvo sužeista 11 de
monstrantų. Apie 5000 dar
bininkų išvaikė raitoji poli
cija.

Demonstracijos metu dar
bininkai šaukė: “Jūs davėte 
krautuvių savininkams tei
ses streikuoti. Duokite ii- 
mums tas pačias teises.”

Šu^^^v rppUcnionai.

STREIKĄ W PENKfAUV‘

VALANDAS " 1
Paryžiaus budavojimo dar

bininkai buvo sustreikavę

arbitražo kelių.
Kalbama būk tokio įatai 

md pageidavo abi šalys.

»

1
*7 ,7.
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Pozicijos atstovų trako, o opozicija buvo beveik visa.—Tautinės 

nes mažumos persikraustė į kairę.—Du balsavimu.
t 

mininko d-ras Staugaitis (v.-l.) 
gauna 38 balsus, d-ras Ambra
zaitis (d. f.) 35 balsus.

D-ras Raulinaitis perleidžia 
pirmininko vietą d-rui Stau
gaičiui, kuris dėkoja už išrin
kimą ir pasižada sąžiningai ei
ti savo pareigas.

Renkant kitus prezidiumo 
narius gyvumas neab4ūgsta. 
Pirmuoju vice-pirmiuinku siū
loma prel. Staugaitis (ū. s.), 
įnž. Kairys (sociald.). Už prel. 
Staugaitį peluota 39 balsai, už 
atst. Kairį ,35. Tuo išrinktas 
atst. Staugaitis.

Antruoju vice-pirmininkn; 
atst. Kairiui atsisakius, išren
kamas.atst. Raulinaitis. Bal
suojant <lel I sekretoriaus atst. 
įtvieska (valst. 1.) gauna 35 b., 
atst. Jočys 39, kuris tad ir iš
rinktas. ----- T . '

Renkant II sekretorių už 
atst. Galdikienę7(k.xl) paduo-' 
ta 39, už atst. Kvieską 36 bal
sai. ‘ < : j r

—

'■ -rn- r
■■______ i-L

Seimo paskutinės sesijos pir
masis ]x>sėdis buvo šaukiamas 
antradieni vasario 9 d. 9 vai. 
ryto, bet dėl frakcijų pasitari
mų pozicijos atstovai laiku ne
susirinko, opozicija gi beveik 
visa. Tad posėdis prasideda 
šiek vėliau.

Ikšioliniam Seimo pirminin
kui p. Petruliui atsisėdus atsto
vu kėdėje,, pirmininko.- vietą 
užima pral. Staugaitis ir po 10 
vai. atidaro posėdį. : Pozicijos 
atstovu trūksta, rodos, penke
tas. Netrukus atst. Vailokai
tis siūlo padaryti pertrauką. 
Tautinių mažumų atstovai tuo 
tarpu persidangino į opozicijos 
pusę, gi rusų atst.’ Jerinas ap
leidžia salę.

Einama rinkti naują Seimo 
prezidiumą. Kandidatais sta
toma prel. Staugaitis, d-ras 
Ambrozaitis, d-ras Staugaitis 
ir p. Petrulis. P. Petrulis kan
didatūrą atsiima, pagaliau ir. 
prel. Staugaitis atsisako. Tad* 
eina pirmasis balsavimas.D-ras 
Staugaitis gauna 36, d-ras Am
brozaitis 33 balsus.

Antrą kartą siūloma per
trauka. Iš 72 atstovų už d-ro 
Draugelio siūlymą balsavo 37, 
prieš 36. Opozicija nepatenkin
ta balsavimo procedūra. Per
trauka visgi įvyksta. Visos 
frakcijos stengiasi- surinkti sa
vo atstovus, kad turėtų per
svarą balsavime. Atvyksta 
dar keli pozicijos atstovai, vis
gi jie nesudaro daugumą ir 

1 antrą tartą balsucjjam

r.-^» '■ • ' I

BIMBA-KALTAS
BROCKTON, Mass.—Be

dievis komunistas Antanas 
Bimba, už kurstymą nu
griauti esamąją Lietuvos iv. 
Jungtinių V aisti jų valdžiądr 
į jų atstovų rūmus įkeltirau-- 
donojo komunizmo teroro 
vėliavą, atrastas kaltu ir nu
baustas 100 dolerių pabau
dos. Bimba apeliuoja. Ki
tuose kaltinimuose, šalies 
konstitucija remiantis, jis 
išteisintas.
11. / 

i
A

.1 !
i

REIKALAUJA ANTEO1^ 

• H DIVORSO:
ADENA, O'.—Nellie Staf^ 

buvo gavusi divorsą niio šav^ 
vyro.- . Paskui vėl susitaįl^ 
i r išnaujo apsivedė. Bei 
sinode, kad .neilgam. / 
susi pro vojo su vyru ir peri 
miLŠtynes buvo vartotos^ 
kumštys, ftkpstuyaų; plakUĮ^ 
kai ir kiti iusfrųmeniĄh 
instrumentus priąįį ją; 
jęs vyrąs ir todėl reikalai^ 
divorso. , i.

=^!===: ....

t ,

6*

'< v
,. j £•* *S 

' * 
r '.:

2—Harrison, N. J. —7^
. 3^-Paterson,; N.-Ji 
^ 5—-Jersey City^N. J. -

6— Linden, N, J.
7— Elizabeth, N. J.

^ ,8—Amšterdam, N. 1

L. D. K. S. kuopų vi 
prašome rezervuoti čia i 
momis dienomis sales.; 
na, kad. dienos nebūtų kaštą) 
jamos,< nes tas sudarjrtų <tti 
lių keblumų maršrutui. 
reikia pažymėti, kad otri 
sekretorius po1 balandfi¥<l 
dienos prakalbų* nebelaft; 
nes 'išvyksta 1 gastroldfc- 
^Diimdzfaia,’’*. \ ‘ M

Prakalbę plalmtuš
ttū&į-'. -,y •«j

* V - ** • A •/ •

- KOVAS...................... 1
. 4—Middleboro, Mass. ,f, f

5—Montello, Mass. ’ : *
8—Loveli, Mass.

.; X r .__ .777 . :

‘ A r * ■

Darbo duoda, pašalpą moka ir valgydina
-—— ...

Todėliai visoms moterims? o 
ypač kurios yra apsunkintos po 
keletu vaikų,' yra nntavta iš
duoti vienkartinė pašaipa nuo 
10. 12, 16 ir 20 liTų, žiūrint šei
mos sąstato-. Šią savaitę Mies
to Valdyba yra išdavusi tokios 
pašalpos apie šešis tūkstančius 
litų. Be to, užregistruotoms 
bedarbėms moterims ir šiaip 
biednuonienei. duodami pietūs 
ir po 300-400 gramų duonos; 
miesto valgvklojMel 500 asme
nų, o Šančių ir Žaliojo Kalno 
miesto valgyklose, kiekvienoj 
iki 200 asmenų knsdien.

.•y ; /
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' n v V • V tr- Kaip—iž~hft],gaviTnn davinįų| 9—Nasnua, N. H.
matyti, renkant pirmininką už 
opozicijos kandidatą balsavo 
38 atstovai, o už pozicijos 35. 
Paskui matomai atvyko dar 
daugiau pozieijos atstovų, ku
riems tad lengviau buvo opozi
ciją perbalsuoti,. juoba vice- 
pirmiūinkus ir sekretorius ren
kant už opozicijos kandidatus

i balsavo jau nebe 38. bet tik 35 
arba 36 atstovai. Keli atstovai 
(turbūt mažumų) balsuojant 
dėl pirmininko matomai savo 
balsus padavė liaudininkams, o 
sekančiuose balsavimuose bene

Įsirašiusioms j bedarbių skai
čių moterims, nėra galimybė.^ 
sutrikti darbas žiemos motu. 
Prie organizuotų žemės darBif 
bedarbiams mieste šią žiemą 
moterys neimamos, nes ir pa/ 
tiems vyrams neužtenka šr£ 
darbų. Tuo tarpu vyrai dir/ 
ha dviem pakaitom į savaitę ir 
darbas yra suteiktas tiktai 250 
asmenims j'savaitę. Kuo šio va
sario 4 d. suteiktas darbas (Įar

GAIDYS PLAUKIA
SALT LAKE CITY

G. A.) — Kilusi audra 
čiupo farmoje belesinėjantį 
gaidį ir nunešė į Salt Lake (vienai pakaitai iš 25 asmenų 
ežerą. Bet gaidys nepasken- prie kanalizacijos darbų Mai- 
do, ues sūrus ežero vanduo (ronies gatvėj tarp Kęstučio ir 
leido jam ramiai plaukioti. Laisvės Alėjds.

(P. 
su-

t I

• AA-. -■* -i, '.

Laisvės Alėjčs.

■> ■

■ « it dėl pir-J susilaikė nuo balsavimo.

17—Gardner.Mass.—
. 13—Athol, Mass.

20— W. Lynu, Mass.
21- T7Wprcester, Mass.

• 22-Springfield, Mass. r
23— Hudson, Mass.
24— Sartford, Conn.
25— Ansonia, Conn.
26— WaUrbury, Conn.
27— New Britain, Conn.
28— Netf Haven, Conn.
29— Bridgepcrt, Conn. 
31—Newark, N. J.

BALANDIS ;
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1—Brooklyn, N. Y.
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dienomis pareikalavo iš paskolų, nes padengti tokias

. 4

____ __ ,___ ritisi_,...
___ nefs’u mumis itaš*pri< 
yt - r jįte

1 : Fed. sėkretoriiatas
' . t ■ ■ - ■ • ■-' '

zs •

p-
Gyvehiirię prit irimas !inus 

nofcįia, _— 
įpratęs'pilietis turi sąycv'pa-

f?

■ j

NEABLEISIM 
IR M^RTI

į pietinįame^ 
susirinkimą 27-1 ba

gi entuziastingai priėmįė p 
’yLeveekio1 pasiūlymą šau- 

' sveikinti — “Vilniaus 
y^eapleisim, — kad ir mirti 

’ ’ Tą sveikinimąsi mi
rė vartoti tik ypatingais 
dvejais — susirinkimuose ir 

paraduose.

ATIMINĖJĄ NAMUS Iš 
į < UETUVIV 

/VILNIUS,. 3-H (Elta).
K- yįėšujų.darbų .dix*ekcįja šio- 

mis dienomis pareikalavo iš 
Sėtuvių draugijos nukentė- 
Jusiems , karo,. fpąbė^ė&ams 
šelpti centro komiteto, atleis- 
is^ĄAnus Aušros >Vartųig-vė 
Sj l^ ir Subačiaus g-vėtai“ 

iriu prieš kurį-laika Vilniaus, 
uose ėjo bylos. Galop 

eismai minėtus namus, 
ažino valstybės nuosa- 

: Teismo nutarimas.
' K *

ptada buvo aiškinama, 
■ėjo principinės, reikšmės 
apie lietuvių -įstaigų ihėti- 
lauk nebuvo ir kalbos, 
dabar panorėta parinau- 

tĮ|ttio nĮriarĮnyi ir-prakti^- 

•o Komitetas tuose 
I 1 ; V’ ■

tarit *1 •- 2• • i.

/' .Tiri • 
spėjama, i bus pradėtas apie 
gegužės mėn, • Prekių gabe
nimas į Telšius ir MtgaigaH- 
mas dalykas bus pradėtas ir 
ankščiau, f Šiuo niuętu: prie 
tiesiamojo geležinkelio-dirba 
apie 100 darbininkų. - -‘•'••L >' 

Susisiekimo minikteris pa
aiškino “Ryto” bendradar
biui, kad vyriąusybė yra su
sirūpinusi netolimoje ateity 
baigti statyti geležinkelį A- 
maliai—Telšiai -— Kretinga 
linijoje, ir tuo būdu:'duoti 
mūsų prekėms išėjimų į jūrų. 
Nauji geležinkeliai visur pa
sauly yra statomi . iš nepa
prastų kreditų, tai yra vi
daus arba užsienio ilgalaikių

L ‘

it 
f

M

Su Mumis Ar Prieš Mus
geri ’teprisižlūri iii* 

i, ’ tad kiekvienas 'dieninį Meksikos u f i 
š piiietis turi sąytap3-- padėjimą.1 ; Susip 

^uležiūrą’ta tvirtą ’ politiiiį Meksikos katalikų phdetiiūŠ. 
A^istatyihą. 'SvyTtaojtaitis “tidą aišku įrodei pieš pfivikRr 

iiie1 Ir turime rėriati' Li&flhteA 
^Hl^ibiiišk^š ? W

penorime užsitraukti'Ant sĄ- . 
vo pečių d^šlovę, gi 
mylėtai tėvjm'ei' bedierita 
priėspaddą ir katalikų žiau- 
rij1 pėfšelęibjiĄią? 1 * ' ‘

Būkime tvirtai nusistatę, 
ries kas1 ii 
intis.

H ** *

t t :•

/ /. f ’ <

žmogus šių dienų gyvenimui 
netinka? ;' I\ f« ‘ -ic7

i IMes Am. lietuviai ^katali
kai ‘išitatiiiai būdami Visi 
darbo žmoųės turime aiškiai 
ir tvirtai pasįsąkyti kur mes 
stovime ir kur. link, mūs sim- 
patijos linksta.; t • < •.;

. * / • Į
Paėmus Am. lietuvių istd-. 

riją,' mes :rasiine,: kad kovaii 
už tautinį sUsipratnrią; daū-į 
giausia pastangų padėjo ir 
šiandien tebedėUa vien lietu-, 
iriai katalikai* Tik: pa-s 
.skaijliuokmąę apie J25Įięta-į 
rili katalikų parapijų tųrtą.į 
keleto? : dęsėtkų užlaikomų, 
parapijas, mokyklų*, juk.> tai 
milijoninės išlaidos irstai- vis. 
Am. lietuvių katalikų aukos 
lietuvystei palaikyti. • < :

Pažiūrėkime'į miiš senąją 
tėvynę Lietuvį įr^ten pama7 
tysime, kad kaip praeityj 
taip ir dabar iiętuvystės pa
laikymas rėmėsi ir tebesii,e7 
mia vien - lietuvių katalikų 
pečiais. . Kada kitų pažiūrų 
•ir -partijų žpionės daįiūsirtąi: 
Rusijon; tai vėli Lenkijon^j 
katalikai drąsiai- ir, ratvirai- 
stojo už laisvę ir pepriklauk 
somą Lietuvos Respubliką. 
'. Taigi ir šiandien eina koy 
va kas turi Lietuvą vaidyti kęs Amerikon 1898 įeteįrir & 
ar. .tikrieji jos sūnūs katali
kai ar stovintieji ant kryžke 
lės ir> tebesidairo i abi pusi: 
Rusijon ir-Lebirijom-i Amer 
jikosLlietii ____" _ta
yakpne s&>ti t^lbori-tįgms, 
kurie kovojo- ir. tebekovoja 
už laisvą ir nęprikįąusprnzą 
Lietuvą, ųž .mūsų fįsitikini
mus ir mūsų idealus,.

Šiandien kuomet.. Ameri
koje lankosi Lietuvos Seimo 
atstovas gerb. kun. J. Dagi-. 
lis lankyMme jpprakalbas ir 
visomis išgalėmis remkime 
jo piisL.kb nes jisai atstovau
ja mūsų,vienminčius Lietu
vos katalikus. Nuo to kiek

* ■ •.» t *■> *■ ta

mes paremsime kun. Dagi
lio misiją prigulės Lietuvos 
ir Lietuvos kataliku likimas. 
J ei kam neaišku ką lemiaka- 
talikams pralaimėjus .rinki-

sūnus ___ _
VILKI lkli. n. 26. .Bir

bilų k., "ttiuonoš vals,, AJ 
Mockus ss lieūo mėn. 19 ’d. li
kęs namid su žmona Autose, 
ir tėvu Kaziu, užmušė tėvą ir* 
paslėpė klojime dobiluose?

Sausio Bięh. 22 d. :AĮ-3Joc- 
kus savo tbv^layoiių įsidėjęs 
vežimSn dttežė į įTĮlkiją ir 
Nemune ppįedu paskandino^. 

amiskią|y_r _
nams A. Mockus jo. žmona 
sakė, ‘kad; Jjy tėvas ;yra kųf 
tai išėjęs. |'i j į ? H i. ■ I i.. ! I

Sūnus'Ka*zvs ir dukterys/• ' • zA f \ * *

nesūlaukdaitii tėvo; kreipėsi į 
policiją ir įvykis liko iškeltas 
atks^ėr 

gyveno^oguose santykiuose, 
ta turėjo kokią tai bylą t.eis- 
’me vasario 12 d.

.Kaltpi^n^isiy, ĄJ Mockuj 
prio žfuouatAniosė įuimltū, ii? 
patalpinti kalėjimam 
f -j.-įi itąri t ■ i.i.t i »: i v

A ■ X, '/

dvarai pagauti laukinių par- 
celiacijų, su neariamais lau
kais ir griūvančiomis trobo
mis, girios plėšriai kertamos 
ir vagiamos. Vietose nėra 
jokios iniciatyvos, savivaldy
bių yra tik parodijos —- su
daromos sulig starostų valia 
ir “austrijokų (galičiečių) 
tvarka.” Biurokratizmas vis 
didėja ir kasa didžiausių 
duobę tarp vietos gyventojų 
ir valstybės. Vilniaus kraš
tas, kaipo “Kreisamtas,” do
vanokite, vaivadija, dvasiš
kai ir ekonomiškai skursta. 
Pakraščių reikalų nežiūrėji
mas gresia mūsų (suprask 
lenkų) buvimui. Parodai ro
doma lenkiškumas valsty
bės ženklais kiekvienoj vie
toj. Lenkų kultūros plėtL 
mas ne tik provincijoj, bet 
pačiame V i Iniu j'. pavedama 
risų nekenčiamam inspekto
riui Hįršui, kurs mažina 
mokytojų,, vaikų ir mokyk- 
JjĮ Šk^^J užnw^t^vp*^ 
kymais mokytojų iniciatyvų. 
Mokytojai užimti susirašinė
jimais su p.. Hiršu. Lenkų 
mokyklose nįįra mokslo dar
bo, tik popieriai ir popie-

i J

riai. Alpstame nuo gausumo 
įsakymų, dažnai vienas ki
tam priešingų. Sielon, sma- 
genysna ir kūnan lenda Įsa
kymas, aplinkraštis, paliepi
mas, parėdymas ir atŠaki- 
mas, o tai visuomenei vargs
tant ir neturte esant, sudaro 
nenoro bet ką veikti ir dvasi
nį skurdą.”

į 
iamos Re

dakcijos.' ■ tųtpininkftuti a 
DarjrininkįĮ. sjlį^resnius 
rius gal 5Įųrip’skyrius sutiks 
mums^ tų $ultų įpadaryti, nes 
piūšiį sky^ušilbjjai nori būti 
ųraug^stėje SU’Amerikoj e e- 
šančiaifiž kįehrimičiais drau
gais kkiksČibĮripįis darbinin- 

■ 'ir j kaimyį'kaiš ei*
' j^hįfr il5 n = --y.-’

įųi^’fljėt' kąhiĄž|akymo ir pi r 
nigų. išsiuntimo, painumas, o 
teipgi ir jų neperteklius a’J- 
-sunkina mums užsakymą, toį- 
deLpYašome draųgiv anierį- 
kiecįų^ądliytiį niųn^ ją iu|- 
kąrižką iŠ Skalno iaiiam£ 
nuoširdų ačiū.

• į Į į ’ *
Lietuvos Federacijos Be- 

.tvgalps .Skyriaus iVĄldyBŽ:' 
■kOpikSifiihUU !i Įl 

; I-,Sftfįįs^įleckiS- 
. ‘ .Sekretorius 
ų; y.Kckzys^yškus.]

MYLINTIEMS SKAITYT! 
DORUSBAŠTUS

Pasiūlome visiems gerų raštų mėgė
jams įsigyti dvi geras knygas: pirmų tr 
antrą tomą .

APMĄSTYMAI
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% colių, dailiais" kietais ap
darais, po 500 suviršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00. Išpirkite pašte “Money 
Order” ir siųskite:

■* ” c

“Darbininkas”
366 !V. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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žodžiu Vilnitij yra

Jei skaitysi “Darbininką” 
Tavo laikas neis už dyką.
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ŠKOMA ; / '“i ta

'giytaenęis Hartford,' Cohn,, vė
liau M'ilkes^Barre, ’Pa.' J 41- A

£) Rdtaminskas; Aleksas,būk 
tarnavę^ Aiil^riko1 škariuoiriė- y 
•nėjei i i‘O- ,
' 3)'Jankevičius Antanai, ai- « ' 

vykęs Amerikon 19101 metais, 
būk, tarnavęs Amerikos kariub- 
niebėję, paeina-iš (Pasvalio aps
kričio. y. j-. (

čius, . Juozas, > gyventų Pilte- ' 
burgh, Pa., jĄpięljrikėje.., 
tarnavęs Anięriko^, Įi^duon^ 
nėję. Paeina iš Marijampolės 
apskričio.

5) Petruševičius ir PfetruŠen- ? š 
tis, Jokūbas-, paeinąs iš Pa^VėJ- 
žio’ apskričio; 'būk dirbęs augi y - 
įuy , kasyklose :kur ■ tien; apie 
Sęrąntįon,Pą, . ič.sb
-. 6) Dtilinskis, Motiejus, įątvyg ,

gą laiką gyvenęs po 
Wine St., Philadelpta?

1 7)Kraįdaidiš, Simpte 
kęs Aiiiėri&dlr į»riėšf 23 mf

t

dideles išlaidas, kaip statyba 
maujų geležinkelių; kurirei 
-kalauja • dešimtimis, o net 
šimtais milionų litų, papras
tomis Įplaukomis nėra jokio 
galimumo. Tuo reikalu-vy
riausybė jau baigia derybas 
ir greitu laiku patrauks į šį 
darbų svetimų kapitalu Už
sienio paskolos foAnoje. Ga
vus kreditų, nianoma darbas 
vesti nuo Kretingos pusės, 
kad greičiau būtų sujungti 
Žemaičiai su Klaipėdos uos
tu.

organt- 
idjos darbo griovimui, nes 

200-ams žmonių, ir <ke- 
s įstaigoms šiuo laiku, y- 
turint, sunkių pinigine 

padėtįr yra tiesiog ne- 
limaš dalykas. Dėl šio rei- 
tavjmo Vilnimis lietuvių 
uomdid tcnkci lcibni susi*

VASARIO 16 D.
JJNAS, 10. II. (Elta).

Sjdų lietuvių dr-ja Stock- 
e'vasario 16 ruošia di- 

^į pokylį, kuriame daly 
visi d-jos nariai ir žy- 

esnieji švedų politikos ir 
iros darbuotojai. Tai 
i į Stockholmų kviečia- 
►tuvių švedų d<j6s Kaux 
Iriai, operos artistas ps 

uškąs:. ir agronomas 
“*?. Kutkauskas po- 
uos lietuviškų dai- 
Zubovas supažiri- 

su ekonomine Lietuvos
mu

, : i __________________ ; •

ČEKOŠLOVAKAI APIE LIE
TUVĄ IR KLAIPĖDĄ

KAUNAS, 3. 2. Čekoslo- 
. vakijos dienraštis “Pragėr 
Presse” sausio 31 d. išleido 
tam, tįkrų Pabaltėš .valstybių 
ir 15ąhcĮgo k priedų. Is j?a- 
bdĮtėš valstybių paminętos 
Lįetttv^--ĖartVrjap-Ffetfja ir, • 
Suomija. -Apie Lietuva "iš 
rišo įdėta 4 rašiniai. Pir
mam straipsny “Lietuvos re
spublika” duodama bendrų 
žinių apie Lietuvę. Toliau 
eina straipsnis apie “Klai
pėdos kraštų ir Čekoslovakū 
jų,” kur apibudinama Klai
pėdos uosto reikšmė Lietu
vos prekyboj ir susisiekime 
su užsieniu. Straipsnis apie 
Lietuvos ūkį ir finansus nu
šviečia mūsų ekonominį gy- 
venimų. Pagaliau ketvirtas 
rašinys supažindina, skaity
tojus su Lietuvos kultūriniu 
gyvenimu. “Prager Presse” 
iliustruotam priede įdėta 24 
fotografijos ir vaizdai iš Lie
tuvos gyvenimo.

f

• ~*. ' • -
f LIETUVOS DARBININKŲ 

ATSIŠAUKIMAS
Gerb. “S^’^elaĮcija^

Mes krikščionvs darbinin- 
kai, tarnautojai’-ii- dvtirų or- 
(teiarpinkaį .susispietę -po 
Lietuvos Darbo Federacijos 
vėliava, kreipiamės per ger
biamųjų redakcijų į mūsų 
vienminčius • ’■ draugus fede- 
rantus Amerikoje esančius 
padaryti mūsų skyriui (Be
tygalos miestelio) tokių aukų 
— užsakyti vienų egzemplio
rių laikraščio “Darbininko”. 
kuris šiais metačs mus aplan
kytų ir mes galėtumėm su A- 
merikoje esančiais draugais

s i;

• -r-r

...r,**

r v

B to, p. Kutkauskas, žada 
i lietuviškų dainų kon- 
irplatesnei švedų_yi-_ 

”T, ojjeTBuš Taiko, da-. 
ti ir švedų operoj.; P. 

Jtltkauskaš ir Zubovas į 
olmą išvyksta šiomis

Z~ ‘

ČIŲ GELEŽINKELĮ 
ĖS STATYTI NUO 
KRETINGOS
-ečTelšių—Kretingos 

įkelk) statyba eina 
ai paakiu ir jau bai- 
; ligi Telšių beliko a- 

EOklm., kuriuos pabaigs 
o mėnesio pusę. Pas
tas bus halastuoja- 

gftlritinai sutvarkomas 
oatavimui, kuris, kaip

VILNIUS VIRSTA MAŽU 
PROVINCIJOS MIESTE

LIU
VILNIUS, 11. II. (El

ta). Vilniaus krašte padėtis 
kasdien blogėja. Savo šei
mininkavimo vaisių. Jau ne-, 
beslepia ir patvs lenkai. Štai 
“Kurjer Wilenski? Nr. 24 
straipsny: “Po žlei drodze’’ 
(“Blogu keliu”) rašo: 
Vargas ir badas Vilniuj vis 

labiau plečiasi. Obywatelių’ ’ 
komiteto Išdarbiams šelpti 
steigiama jaan susirinkinle 
paaiškėjo,Įkad J^erain Vil
niuj registruota A43Šbedar
biai toj skaiči proto
darbi nTiikį).^ "Žydų komite
tas skyrium surašė .3000-be
darbių ; — žodžiu Vilnijij ffa 
daugiau kai p 7000 bedarbių.
“Visi medžio fabrikai (tar- 

lokai) nedirba. Senas Vtl- 
nius, krastti valdymo ir yre
is y mos centras, smunka iki 
mažo miesteli d reikšmes. Jo- 
kifts gyvybės: Sodžiai kdro 
ir okupacijų sunaikinti ir li
gi šiol neatstatyti, didesni

J. špilmano, S. J.—Sulietuvino A. Blažys.

KARALIENES SŪNĖNAS
— • - - I ,, i ................................. . ■ -

ISTORINĖ JAPONU APYSAKA ATPASAKOTA SULIG MISIONIERIŲ UŽRAŠŲ ' 
J. Špilmano, S. J.—Sulietuvino A. Blažys.

■ A. " •• ’■ z • zį4*'"*' f.'*'’-''’'. ‘' _ - : . I • i' ‘ . i • t :u<a '

f . -r .(Tęsinys)-.,/{■

4. KARALIENĖ IR SIKATORAS
• ' • ’• ' ' \ • ■ V • _•

Dabar jie ėjo per gražią pievą, tarp puikių krū
mų ir gėlių, prie prūdo, kame plaukė .gražiomis 
plunksnomis pasipuošusių inandarinentų būriai. Jos 
yra gražiausiosjrisų paukščių plaukytojo, suilgais 
ant nugaros nukritusiais is baltų, raudonų ir žalių 
plunksnų, kuodais. Jų tėvynė yra Japonijoj ir Ki
nijoje ir tose šklyse randasi tiktai didžiūnų prūduo
se. , Europiečiai jąs pavadino mandąrinentomis; ja
ponai gi, ožidorijpmi8.( \

:“Męs, jau esąmę'.prie ozidprijų prūdo’.'—tarė 
Steponas. “Žiūrėk, aut salos matosi namelis, ten 
tamstos laukia karalienė. Klausykis! Kunigaikšty
tės pritariant stygų instrumentu dąiiyoja senų ne 
gražią dievų dainų Gal reikalinga supažindinti!” 

“Ne”—atsakė kunigaikštis.—“Tū pasilik ųnt 
tilto ir paskiau palydėsi mane į pilį. Nusilenklis tar
nui, Šikatoras nuėjo tiltu toliau, kuris tęsės^ beveik 
per visą prūdą. Pastebėję oridorijos ištiesė sparnus 
ir atkišę raudonus snapus smagiai rėkdamos^leidosi 
bėgti vandens paviršium artyn prįe kuni 
nes nujautė, kad jis joms išmes gardų kąsne 
padaręs nesustodamas nuėjo toliau, kame j 
karalienė.
“' r '•į'-s. , 1 •{• ■* * . ' 9

ikščio, 
. Tai 
laukė

t' * i. \ x i ■

Tai buvo didele is visu pusių atlapa altana. Sto
gas paplokščias, gulėjo pasirėmęs ant gražiai išda
bintų ir paauksuotų stulpų. Sienos užpintos nen
drėmis ir nuo vėjo bei saulės pridengtos brangiais 
šilkais. Pasirodžius Sikatorai ant laiptų iš vejos 
puses pamojo karalienė kunigaikštytėms pertraulč- 
ti dainąTT visos išejo pasitikti savo'myliinojo pus- 
brolio. J5. fc'_ r . ’ , v j i,

“Ak kaip gaila, kad aš tamstoms sutrukdžiau 
dainuoti, ’r—tarš-šyifcodamasis Šikatoras. Jei aš ne
klystą tebūnie palaimingas tetšifegasikir išmfaitinga- 
sis Sinkovogas; tai buvo garsus ketutibliktdja Ci
kados karžygis prie kurio Jtfpdrii ja gyveno ifeitne^It 
ramybės dienas, ^fano tetulei toki daihA tinklą, neš 
ji pati gyvena panašaus didvyrio dvasia?’ ■

“Sūnėnai; tu esi išauklėtai Mitkus l&raliatri 
rūmuose ir tokie mandagūs žodžiai ištikrųjų daro 
garbę tavo auklėtojams!”—tarė karalienė ir iš jos 
lūpų išsiveržė meili šypsena. “Už tai atneškite jam 
vaišių ir padėkite stalelį šalia mano kojų, o jūs ei* 
kitę pasilinksminti j sodų. Nes aš su Sikatora no
riu pasikalliėti apie svarbius dalykus. .

.Paprašius karalienei, Šikatoras atsisėclo šalia 
jos aut puikaus divono ir gėrė iš l>mngių -indų kvo 
piančius j

- ų . Nmsauti paukštienos”—tarė ka žirdi a nri1 AJP*' • V-.-*įĮt -»•?

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeim; 

rasi kokio nors^ąlĮbųmo. 
toj. lięiuvių ^jinynįj., 
LtėtuVoš AĮbųinę^ kurįfūne 
Lietuvos didžiųjų veikėjų' 
vaizdi it jų g/venimų apčiSj^ 

mai. Kiekvienas laikęs savė 
tikru lietuviu, patriotu 
lo turėti tų Lietuvos-AlbumĄ,' 
• ei.l‘!-

m. , r "DABBIHINKAS” 7į-

—“Tai yra tavo: medžioklės- laimė, kuriu mums va* 
karatnešeLTV , • -1 i

' “Ačiū karaiiąner Gražešnio paukščio, kaipTtffif 
aš dar nesu inatęs. .Kūbmet išlėkė į orų striela ii: 
pataikė neląimingain paukšteliui padriko jo’pišidi^^z.

.. Valgant .Sikatorai šęęlniai ir mandagiai su jūp^ - y 
mi kalbėjo karalienėm,. Išdidi moteriškę manė radn-« 

■si jaunikaityje būdų atsiekti; savo, tiks|ui: nuramfcun 
.ti begalį valdžios troškimų .ir išlieti degančių neapy- > 
kahtą prieš kr i kščion i ją. ’ ’Sivųnas,P jos vyras netik 
nėbuvo krikščionijos priėšAs, Į>et daT.gl 'jų. globo
damas draudė persekioti ir jau ne kartą pats buvo 
panorėjęs tapti krikščionim; už tai 'ji ^eapkent^ 
Sivano. ; Jaunesnysis sūnus jau senai buvo apftStrik- 
štijęs^. jo: ne. tik' neapkentė/ bėt ir sūnumi •nebelafet > 
kė. Vyresnysis sūnus buVo silpno būdo ir nega^*' 
jame dėti vilties,, atsiekti tikslui; ■ ■ Tiesa,: ji .turėįp: 
brolį, Šikatdndonų, < kuris' buvo turtingiausiaB it ga*( .' ??: 
tingiausias Japonijos-kunigaikštis; ilgai: vilėsijub-' 
mi. Bet ir tei žmogus įbuvu ramas^vmėgstųs ėmagųį '<
gyvenimų ir bevaikis; • būti: naaju-kandiuun jįs 
tiko.5 Išdidiikaralfene Vigų tai-suprato iratUabėeą*< 
v<rklaidingus pfariūs. Ji patarė bhrtiuipaimti išvien: : 
no garsaus karaliaus dvariškio beruittkųtvedka vta* * 
ton, kuris jos huomone turėjo iiniriftmas talento^, vf- 
kaip kariškiui, taip ir. kunignikšėiUi.' h:» . ■ o 

» r Tai buvo 8ikatorasir pasirinkusi jį karalienė 
jautėsi esanti laimingai /Ke»a,; >jaunikaitis sujtli^ė > 
draugėn turtingas kūno ir dvasina dovanas. LaUMrtR 
irfftiitas.kflnas tiktrg^ramrrait^iai; Mandagiir- 
sumannninrravderinioa 
ir dailūs veido bruožai

>
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nuo pat didžiojo karo

Mano broliŠ, Sikaton

SUNKU DEPORTUOTI
53,200 svetimtaučių kali

tam tikros priemones!' Ka
dangi Neringa uosto rajone 
nusitęsia apie 10 klm., tai to
kiam barui prižiūrėti .reikia 
nemaža darbininkų.

Per karą ta priežiūra buvo 
pakrikusi ir daugely vietų 
krantinės apgriautos. Dabar

SENI ŽMONĖS GALI RASTI 
PALENGVINIMĄ NUO 

DAUGELIO LIGŲ

Tukstančiąi vartoja naują priren- 
gimą ir sako, kad suteikia jiems 
puikų palengvinimą į keletą die
ną. .

• Jei Jūsų gydytojas nėra dar jq užsa- 
i, tik nueikite pas aptiekorių ir 

nusipirkite butelį šio naujo prirengimo. 
„ < Vartokite Jį

keletą dienų ir jei jus neišrodysit ge
riau ir nesijausite geriau, nekainuos 

visabums nieko. Musų skaitytojai suras, kad 
Nuga-Tone yra nekenkianti, maloni ir 

| gera gyduolė, kuri 'taiso apetitą, ner
vus, kraują ir kūną greitai, suteikia 
raidų ir.malonų miegą, stimuliuoja ke 
penis ir inkstus ir reguliuoja skilvį ir 
inkstus, išdirbėjai žino labai gerai, kad 
Nuga-Tone suteiks Jums tiek gero ir Jie 
įsakė visiems aptiekoriams duoti, jum< 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
flums nepagelbės, žiūrėkite garantiją 
ant pakelio. Rekomenduojama, garan
tuojama ir parduodama pas visus ap- 
tfekorius.

stropi; išilgai kranto nusi
driekusi Neringa sudaro lyg 
gamtini molą, bet ji žinoma 
savo judančiomis kopomis, 
kurių smėlis vėjo 'varomas 
dažnai pasileidžia į uostą. 
Smėliui sulaikyti ir kranti
nėms prižiūrėti reikalingos

131 Statė St., Boston, Mass. I
- ■ f

‘

visos tos ydos pašalintos ir 
suorganizuota atatinkama 
priežiūra.

Bendrai, uostas teikia 
tvarkingumo įspūdį. Paste
bimas uosto direkcijos ir jos 
bendradarbių stropumas uo
sta tvarkant ir tobulinant.

pradžios ligi lietuviams pa- 
Įmajftt buvo apleisti, netaisy- 

-'V įį; uostąs kai buvo neuž- 
baigtas prie vokiečių, taip ir 
liko per karą. Per tą laiką 

W-' jo - ųiekas ir netaisė, todėl

ši lietuvių ekskursija bus labai įdomi ir linksma, 
nes jąja vadovaus gerai mums žinomojo 

“DZIMDZI-DRIMDZI”

L. D. K. S. PRAKALBOS

lonijas vyksta Centro sekre
torius J. Dikinis. Kur jam 
teko atsilankyti, visur buvo 
geros pasekmės. Prakalbų 
ruošimas sutiko kliūčių New 
Britain, Conn. ir Lavvrence, 
Mass. Labai keista, kad tos 

, kolonijos taip šaltai į tai at
sineša.

vų vandens volus. Ir Bungo rytai tuojau pateks i 
ų rankas. Tiktai vienas mano sūnus atsiskyrė nuo 
rrikščionių. Ir pats Sivanas jau ne kartą, buvo pa- 
iruošęs parodyti hiauriūs įstatymus saviems die- 
•ams.” . . . '

Taip tekalbant iš pykčio sužibo jos akys, ir už- 
:imo balsas. Sikatoras persigandęs žiūrėjo į skaus 
no'jos sudarkytą Veidą. Ji tęsė toliau: “Iki šio) 
lan pasisekė jį sulaikyti nuo tos nelaimės. Jei ir 
tvanas išdrįstų ką piktą padaryti mūsų valstybės 

'■ Sve- 
imšaliai kiek gali darbuojasi ant mūsų salų. - Siko- 
os saloje . Į savo pinkles supainiojo Tozos karalių 
už tai Jam nepadės dievai atgauti sosto). Ir kas 
•ar blogiau, kad ant Ripono salos jų naudai dar- 
iuojasi pats Šogūnas Nųbunangas. Jis turi būti Mi- 
•ados karžygis, kuris daugiau kaip 2000 mėtų užta- 
ia savo tautą pas saulės dievą, bet Šogūnas susidė- 
lamas su krikščioniškais kunigaikščiais, užmiršo sa- 
ro pareigas ir Mikądą padarė tiktai šešėlių viešpa 
nu? Ką mano sūnėnai, ar ne tiesa?”

“Tiesa. Nobunangas yra tyranas. Meakojenei 
nenas žmogus nebekalba apie Mikadą! Jis laiko pas
avę svetimtaučius, pats mačiau, kaip draugiškai su 
’ais vedžiojasi po savo palocius. Pirmąją žmoną vė
lė naujais įstatymais; išjuokia žynius ir jau ne vie
ną jų vienuolyną sudegino./ Bet kam tą man sakai ?”

V Kam? Tu nežinai? Tau, tau išrinko dievai 
itkeršyti Nobunangai ir visems mūsų priešams! Bet 
luok man pabaigti, tada tu kalbėk. Aš žinau ko 
‘u nori pasakyti, bęt esi dar vaikas ir nepribrendęs 
‘Am žygiui; bet už keleto metų būsi vyras, tik rei
kalinga, kad nuo šios dienos tavo dvasia dar labiau 
sutvirtėtų prieš krikščioniją. Būdas pastatyti tave 
visų priešakyje yra geras

i jis buvo matęs katalikų bažnyčioje. Tada nur
aminęs Sikatoras tarė: « * >

“Geroji tetule, labai aš esu tau dėkingas ir tuos 
' avo žodžius visuomet prisiminsiu širdyje, Tik Vie
lą kliūtį tematau, galinčią suturėti mane žengti tuo 
Ii vyrių taku ir kurią nesenai man nupiešei baisio
mis spalvomis.”

“Ir kas tai būtų?” "
“Pažinimas, kad krikščionių tikėjimas yra tei-• «« * ■angas.”
Kaip perkūno trenkta iš pykčio išbalo karalienė 

’r užkimusiu balsu tarė: “Nejaugi ir tu patapsi iš
daviku! Sutrinsiu į miltus!” Dar toliau norėjo ji 
kalbėti, bet prisiartinusi prie altanos tarnaitė sušu
ko: “Ponia, karalius ateina!”

(Bus daugiau)

kia.
Tuo tarpu elektros stotis 

pakankama, bet uostą išplė
tus teks įtaisyti jiidesnė.

Uostas turi 8 garlaivus, 2 
motorinius laivus, 6 garo ir- 
1 motorinę žecsėmes, bend
rai, uostas turi apie 100 įvai
rių laivų, valčių ir įvairiau
sių plaukiojimo priemonių. 
Kroviniams kilnoti yra du 
mažesni ir vienas didelis kra
nai, varomi elektros jėga. |

Uoste tarp kita ko stovi 
kelios konfiskuotos spirito 
kontrabandininku valtys; 
valstybinė policija turi savo 
laivus kontrabandininkams 
gaudyti. Naujai paruoštu 
pilnu uostas bus tobulina
mas ir plečiamas. Daugely 
vietų bus kasamas uosto 
krantas praplečiant basei
nus, bus griaunamos senos ir 
statomos naujos, atatinka
mos naujam uosto mastui 
užtvaros, krantinės ir" kiti 
uosto reikmenys. Numatyta 
riša einė naujų trobesių eks
porto uostui; jau pradėtas 
statyti sandėlis, bet dėl .šal
čių statymas sustabdytas ir 
prasidės pavasarį. Sandėlis 
bus įtaisytas modemiškai su 
pakėlimo kranais, liftais ir 
t. t. Daug uosto trobesių 
bus pastatyta apie daba'rtinį 
žvejų uosą, o pats uostas bus 
praplėstas ir pritaikintas su
sisiekimui vidaus vandens 
kebais^. •&£££& & -

Numatydami Klaipėdos 
ųpsto reikšmę ateity kitii val
stybių pirkliai statosi čia sa
vo prekėms sandėlius. Ru
denį rusų “Naftprodukt” 
pasistatė tris bakus savo ži- 
balui, tepalui ir benzinui lai
kyti. Pavasarį statys bakus 
dar dvi užsienio prekybos 
bendrovės; tuo būdu Klaipė
dos uoste turės savo žibalo ir 
tepalo sandėlius keturios už
sienių prekybos bendrovės.

Klaipėdos uosto apsauga 
ir priežiūra turi būti labai

tąisomi, valomi, ruošiami 
vasaros plaukiojimui, darbus 
sukoncentruotas įvairiose 
guosto dirbtuvėse, kur dirba-' 
rpos tiemšTaivams reikalin
gos dalys. Tiek uostas, tiek

—f 
nių manoma deportuoti' "iš 
Jungt Valst.

Deportavimas tuo nepasi
tenkins. Deportavimui nu
matoma nuo 250,000 iki 1,-. 
300,000 žmonių. Kiekvienas 
deportuojamas asmuo Jungt. 
Valst. atseisią po 80 dol. nuo 
galvos. •

, Ypatingai valdžia susirū
pinusi rusų ateivių deporta
vimu. Jų nepriima nė viena 
šalis, o tuo tarpu su Rusija 
nėra nė sutarties.

■frr~3

donas duos tau 30,000 kareivių. Už nedaugelio me 
tų bus tavo ir Tozos karalija. Bungas taipgi 
į tavo rankas. Tavo kariuomenė susidės iš 100,0001 jis vadinasiNuga-Tone 
žmonių. Bet tai dar ne visa. Tavo valdžioje bus 
žyniai su neišmatuojamais šventyklų turtais, 
tauta irklaugelis kunigaikščių nusilenks prieš tave. į 
O tu sušuksi: x*Už mūsų dievus ir Mikadą! Prakeik
si išdaviką Šogūną ir priviliotus svetimtaučių pase
kėjus!” ; Tu atstatysi šventąjį Mikados viešpatavi
mą. Vietoje Šogūno būsi ištikimas jo karvedys ir 
Paponijos išgelbėtojas. • O ateities giminės apdai- : 
duos Bungo karalienės sūnėną didvyrių dainose. Ką 
vaike? -Ar dega tavo širdis tėvynės meile?”

Susijaudinusi karliėnė karščiausiais žodžiais 
dėstė šiuos vilingus planus, kurie beabejo turėjo at
simušti tėvynei pašvęstoje jaunikaičio širdyje. Į- 
-ikarščiavės Sikatoras buvo jau bepradedąs nurody
ti savo paklusnumą. Bet staiga atėjo jam į galvą 
riikščioniško pažos žodžiai ir prieš jo sielą atsistojo 
iv. Panelės su kūdikėliu ant rankų paveikslas, ku-

PALANKIAUSIAS^
KELIAS 1

NAUJA EKSKURSIJA
Pavasariui artėjant, dygs

ta ekskursijų į Lietuvą skai
čius. Birželio 10 dieną iš 
New Yorko išplauks nauja 
lietuvių partija laivu “Co- 
lumbus.” Šiai ekskursijai 
vadovaus “Dzimdzi-Drim- 
dzi” artistas V. Dineika, ku
ris visiškai apleidžia Ameri
ką.

Vodevilio dalyvis artistas

Viktoras Dineika
Pradėkite rengtis tuojaus, kad suspėti atlikti visus for- 

gMdnnyiifc- ūsAi-r. J- / J.. 1 - . -
Dokumentus mes išrūpinsime. Kreipkitės į 1'

LITHUANIAN SALES ČORR,
366 Broadway, So. Boston, Mass.

ATEIVYBSS ĮSTATYMO 
REIKALAI

Ateivvbės įstatymo pa
keitimo priešininkai pradė
jo savo akciją.

Užsienių.Reikalų Ministe- 
ris patiekė imigracijos komi
sijai projektuojamų įleisti 
šalin ateivių skaitlines. Nors 
ministeris nepasakė savo 
nuomonės, bet jo paduotos 
skaitlinės tokios didelės, kad 
negalės teigiamai atsiliepti 
to įstatymo svarstymui. Tų 
įstatymų ‘ svarstymas prasi
dės šią savaitę. ' "v

kurios puolė Sėtuvių miškai. 
Ar iš tų susirėmimų' išdilo 
didesnis konfliktas žinių 
nėya. Tos aplinkybei leido 
daryti įvairius spėliojimus, 
kurie dėstomi amerikiečių 
spaudoje. ’ Viesolc, k&ip ten 
nebuvę, bet tie susirėmimai 

■ turi reikšmės. Mes linkę ihą- 
nyti, kad tai lenkų provoka
cinis darbas, kad Lietuvai 
pakenkus. Juk pastaruoju 
laiku gavome žinių, kad Lie
tuva gaunanti stambią pa
skolą iš Amerikiečių Ar tik 
ne čia bus šuo pakastas ? s

Lenkai labai bijo, kad 
Lietuva nesustiprėtų, todėl 
visokiais būdais jai kenkia. 
Galimas daiktas, kad apie 
paskolos derybas sužinoję, 
tyčia puolė Lietuvos demar
kacijos liniją, 4kad sukėlus 
lermą ir svetimtaučius at- 
bai džius nuo paskolos tieki
mo. -

Y ra ir kitokių versijų. Ma
noma, kad Tautų Sąjungos 
posėdžiams artėjant, Lietu
va sumaniusi atsiimti Vilnių 
ir pastatyti Tautų Sąjungą 
prieš įvykusį faktą. Bet tai 
greičiausia lenkų prasima
nymai. Juk Vilnius len
kams neduoda ramumo. ,

Kaip ten nebuvę, bet Vil
niaus klausimas Europos ry
tuose ramybės neduos.

i Lietuviai žūt-būtnusistatę 

mus’ bus mūsų mes nė kiek 
neabejojame.' - - -

reikalingą šviesą duoda dide
lė akumuliatorių batarija, 
-todėl naktimis Stotis nevei- 

/f

j r*. r * r • - ’ - *

Sap molas siekia 1100 mtr., o pie- 
■U j tų 1200 mtr. buvo vietomis 

taip išgriauti, jog jiems grę- 
sė visiško nuplovimo pavo

ki. jus. Paėmę uostą į savo ran- 
Ū" kas lietuviai, ėmė jį taisyti, 
jį K Pernai, buvo sutaisytos iš- 
į. griautosios vietos ir pabaig- 
įį tą statyti dar vokiečių ne-. 
■:X--baigtoji šiaurės molo galva. 
•JK; ir baigiama pietį} molo galva 

abiejų! molų pagadinimams 
V pataisyti padaryta 300 kub. 

mtr. mūro darbų ir suvarto- 
Pt tal600 tonu akmens medžia-

. gos.
, ,pPaįp apleistam uostui , ir 
plaukiojamiems prietaisams 

^" sutaisyti reikėjo daug darbo 
darbininkų, šiuo tarpu 

fe/ daugumoj visi neatidėlioja- 
mieji darbai pabaigti ir uos- 

^^^fe'Jiri)tuvėse yra apie 100 
Jį/ darbininkų.

Dirbtuvės plačios ir pa- 
^fe-.'ką^čiainai įrengtos, bent da- 
^ bąrtinįo .uosto reikalus ipa- 

r čia ii uieluKiliėj vV 
darbams difbtū- 

kalvės; tartokas miško 
medžiagai paruosti ir visa ei- 

>/ lė kitokių įmonių. Dirbtuvė- 
še gaminama visa, kas tik 
uostui ir laivams reikalinga, 
“r Dirbtuvėms, trobesiams ir 
uostui apšviesti ir kitiems 

Hpy reikalams elektros jėga ga- 
miną uosto elektros stotis; 
ųmamo mašiną" suka 250 jė- 

jyy gų dieselmotoras; jis parga- 
įfe bentas dar prancūzų okupa- 

cijos metu, pastatytas lietu- 
fe’ vių if veikia nuo pernai me-

-■
M

L kilnių idealų! Ypač jis auklėjo patrijotizmo jaus- 
č ihą. Visa tai tiko paskirtai jaunikaičio rolei, ką b 

karaliene gerai suprato. Tiktai ji dar abejojo: koki? 
kovą jis ves prieš krikščioniją? Jau ir pati būvi 
patyrusi, kad jaunikaitis trokšta lygiai teisybės 
kaip ir garbės. Dvejojo karalienė, kad jis nesu 

• mainytų tėvynės dievų su svetimu tikėijmu. Tuščio? 
Ji ’ mintys tai pasiekti, nedavė jai ramybės. Iš anksti? 

samanė atitolinti tas kliūtis, kurios kenktų jos pla 
nams. Tuo tikslu nelaimingoji karalienė nutarė nu 
piešti Sikatorui taip viliojančius vaizdus, kurie m- dieviškiems kūrėjams, liūdnai jam užsibaigtų 
tik pagonį atitrauktų nuo Kristaus, bet ir krikščio

i W t manė karalienė.

» r Kol Sikatoras valgė karalienė su juomi kalbėję 
laEr . maloniai žodžiais. > Pavalgius ji nustūmė, indus ša- 

v;^^Į'lĮn, apklojo laiptus šilkais ir traukdama į save ku- 
fenigaikštį tarė: - <
: v ' 9 • * ' 1 *

aĮBĮU■ ■> “-Mano sūnėnai, sėskis šalia tetutės ir klausyt 
. jos žodžių. Kai aš išgirdau, kad tu šiandieną vie 

/ toje Tąsos karaliaus atnsšvai dievams auką, laba; 
apsidžiaugiau. Tepasilieka ant visados tavyje tėvy 

a nes dievų meilė! Tikėk man, kad didžiausi pavo 
jai grasinantieji mūsų brangiajai tėvynei yra nau- 

' jas tikėjimas ir jo skelbėjai. Kinų imperatoriai, kad 
| apsigynus nuo svetimtaučių apsisupė 10,000 varstą 
ĮU ilgumo siena. Mūsų valstybės dievai turi daug stip
p resnius vandens volus. Ui jie būtų tvirti, jet neati

darytų vartų svetimšaliams patys mūsų kunigaikš- 
F čiai! Jų pagalba jie į vidų įsiskverbė? Dabar lai

kas juos išginti! Ak, mano sūnėnai, kaip gražu ant 
šitos puikios Simo salos? Gotos, Arimos ir Omuros 

p kunigaikščius gali dievai nubausti!—Jie yra kri 
’■/ „ . kščionys! Visi vakarai ir net vidurys salos priklau- 
p so tiems biauriems svetimtaučiams. Jie steigia Na- 
! agzakos uostą ir atsidarys sau vartus per mūsų dio-

LTE^UVON m IS J*
LIETUVOJ r 

PER HAMBURGĄ (
Msų 8 varyklli) garlaiviais * 
ALBEBT BALLIN, HAMBUBfl/l 

BKSOLVTE, BKJANCE 
DEUT8HLAND v ■ <*

CLEVELAND, WE8TPHALIA' 
; THURINGIA J

Savaitiniai ISplauklmal i3
New York’o—garlaivais & 

THUBIBGIA 1B \VfcSTPHAXtA 
Sustoja Bostone 
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Kauiją ir Atgal 
(Kares taksai ekstra)

. išplaukia kožną savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pa* — 

ūnited Ameriean lines 
(Barrisun Uae) Joiat Servfce «i<h



Lietuvos’ ** laisva

GRJS j RUSIJĄ
Šaliapin, garsusis Rusų 

dainininkas ir urtistas, atei
nant} rudenį vyks Rusijon. 
Jis dabr yra Amerikoj. Ru
sijoj jis dainuos Mask vo j ir

Žinios" sū§i4aukė to paties' 
likimo.’ ?. .U

Ą-aa ,.

neapykantos, bet net juos 
mylėdamas ir jiems užjauk 
damas, profesijonalas reika
lauja to, kas jam priklauso. 
Visuomeninės ramybės ardy
tojai tą dalykų, stengiasi per
statyti visai kitokioj pras
mėj negu kad tikrumoje yra. 
Bet tą jų veidmainiavimą 
mes dar aiškiau pamatysime, 
kuomet sulyginsime fizinį 
daibą su protiniu.

Fizinio ir protinio darbo 
sulyginimas

Kaip po to viso 
-A>'« •**□**• 1* "** ' [djev^iai grįsta pi

reikaluti j o grąžinimu ___ _ 
Visiškos lygybės šalinin

kai (o tais yra mūsų socija-‘ 
bateliai,..nors turiu pažymč- 
ti, kad jie daugiausia žmo
nes išnaudoja savo neteisin
gais ir aukštais atlyginimo 
reikalavimais) stato tekios 
rūšies priekaištą: Lai būna 
ir tiesa, kad inteligentams 
daug kainuoja mokslas, bet 
dabar jų darbas dauginus ne
vertas kaip kad paprasto 
žmogaus. Inteligentų darbo 
valandos -tiek pat vertos, 
kaip kad ir paprastų žmonių.

ttrftfes. įv^irfbs “Vienybę 
bei'*‘Naujienų'’ ekskursijos,' 
kadafmės Tcatiikm turime' 
savl>, L. R. KateederaBJ6£

Lygindami tas dvi darbo 
rūši, mes turime daratsižiū- 
rėti ir į jų reikšmę pavie
niuose atsitikimuose ir ben
druose, arba aiškiau'tariant 
indiyidualėje ir visuomeni
nėje plotmėje.

LIAUDININKŲ' LYDERIS 
Į KATyfcrfMA

Ghivome žinių iš Lietuvos, 
kad žymus Lietuvos Valstie- 
čių-liaudininkų šulas, Lietu
vos seimo narys baronas 
Tornau, kuris pasislėpė nuo 
Lietuvos kareiviavimo prie
volių, Lietuvos Apygardos 
Teismo sprendimu pasmerk
tas 3 mėn. kalėjimo.

Štai kokių * * žymių ’ ’ liau
dininkų susilaukė Lietuva.’ 
Jeigu liaudininkų vadai, kai 
baronas Tornau, slapstosi 
nuo kareiviavimo it •dezerti- 
ruojatada, kai reikia Lietu- 
Vą ginti nuo gręsiančio payo-

irime ir mes amerikoniškų Dunavėkių, bet jie neturi tiek 
idek ’anie, nžfflrib, Dunaurioai. Bet mes tikime, kad 

ridų eilės didės, x> socialistų retės. v Tik daugiau darbo,’ 
«iau kelkime aikštėn socialistą pragaištingų darbą vai-

‘Gimnazijų kapelionai žval
gybininkų rolėje’ redaktorę 
p. F. Bortkevičenę Švietimo 
Ministeris patraukė atsako
mybėn. Kauno miesto I nuo
vados taikos teisėjas p. F. 
Bortkevičienę rado kalta ir 
nubaudė 3 paromis arešto.

“2. Už paskleistus ‘Lie
tuvos Žiniose’ 29. X. 24 m. 
šmeižtus ‘Kas stipresnis,’ 
Kauno miesto ir apskrities 
viršininkas red. F. Bortkevi
čienę patraukė atsakomybėn. 
Tas pats taikos teisėjas re
daktorę F. Bortkevičienę 
pripažino kalta ir nubaudė 
trimis paromis arešto arba 
50 lit. pabaudos užsimokėt.”

Bet tai dar ne visa. Pami
nėtas valstiečių liaudininkų 
organas turi ir daugiau bylų, 
apie kurių rezultatus pa
duosime vėliau.

Čia reiika dar pridurti, 
kad “Lietuvos Žinių” prasi
manymus su atsidėjimu kar
tojo amerikiečių kairioji 
Spauda. Lietuvos opozicijos ‘ 
spaudos melus atitaisė teis
inas, bet Čionykščių laisva- 
matiių šmeižtus privalėtų 
rimtai įvertinti mūsų visuo
menė. . ■' . ’

sveikata brangesnė už batą, 
kaddaugiaus vertas laukas, 
negu javai. Jei tie daikteli 
vertesni, tai ir darbas apie_ 
juos yra brangesnis. . 7 4^

Protinio darbo vertė pri- /•' '7^ 
klauso ne tiktai nuo tikslo, 
bet ir nuo tos jėgos, kuri ^4 - 
darbą atlieka^ 'įįį&l

Imkime pavyzdį. Gydyto- 
jas tyrinėja ligonį, advoka-; 
tas rašo, kunigas kalba, inži- 
nierius braižo. Kas sudaro f . B. 
darbo esmę, kurįkiekvįenas 
jų atlieka ? Ar jų darbo pa- ... įk 
matas tai tik žmogaus kūno ! 
glostymas, plunksnos vedžio
jimais per popierą, žodžių 
barstymas ? O he. Kuomet . 
jie'tatai daro, tai tuo pat lai- 
ku jų galvose vyksta kitas *r:; 
darbas:—būtent, jie perkra- 
tinėj a savo žinių sandėlį ir 
panaudoja tai, kas šiuo at
veju jiems reikalinga. Taigi 
pasakymas, kad gydytojas 
pačiupinėjo, advokatas pa
rašė ir visai nepavargęs pa
ėmė tokį aukštą atlyginimą, 
kurs gal net viršija darbinin
ko dienos užmokesnį, yria. ne- 
fpędngą^ir nurodo. kad tas, -------
kurs panašiai kalba, žmonių 
darbą įvertina lygiai, kaip 
kad arklio, karvės arba kito
kio sutvėrimo, neįvertinda
mas dvasinių žmogaus jėgų. 
Iš paduoto 'matome, kad 
protinis darbas kaipo paei
nantis iš dvasinių žmogaus 
gabumų ir jėgų yra aukštes- • v Šf 
nis už fiiznį.

vargį, kaip Kad socijalistai 
daro, tai tuomet mes turėtu-, 
me su jais sutikti ir plunks- 
nos darbą laikytumėm tokios 
pat vertės, kaip ir spragilo. 
Tuomet ir mes sakytume,, 
kaip kad bolševikai sako, 
kad advokatas privalo tiek 
pat gauti už valandos rašy-; 
mą, kiek gauna ūkio darbi
ninkams už tą patį laiką kū
limą. Bet mes to nesakome,; 
neš apart fizinių žmogaus jė
gų mes pripažįstame dar ir 
protini} ir , dvasinį darbą. 
Mes pasiremdami tuo pat 
teisingumu, "kurs reikalauja 
atlyginti paprastam darbi
ninkui, taip, kad jis galėtų 
sudaryti sau ir savo Šeimy
nai teisingą ir padorų pragy
venimą^— reikalaujame, kad 
inteligentas irgi gautų tai, 
kas jam tenringai priklauso: 
Visai neturėdamas išnaudo-

L Palieskime darbą, to žo- i 
džio prasmėje. Čią turime lį 
pa^kj-ti, kad protinis fai- 
bas yra aukštesnis už fizlpį 
darbą, —kitaip tariant pro
tinis dalbas padaro aukštes- 
nes vertės gerybes negu fizi- . • 
nis darbas. Bar aiškiausiai 
suprasime jei pasinaudosime - 
palyginimu.

Batsiuvys taiso mums ba
tus. Tiesa, jo darbas yra 
mums reikalingas ir vertas 
atlyginimo. Bet, ar batsiu
vio darbas yra tokios vertės, 
kaip to gydytojo, kurs taiso 
mūsų vidurius, padaryda
mas operaciją. Ar gi tiek 
pat turime mokėti batsiuviui 
už darbo valandą prie mūsų 
bątų padų, kiek ir gydytojui 
•už į vieną valandą laiko ope- 
ravimo mūsų viduriuose?—-- 
'Per minutę laiko dantų gy
dytojas ištraukia mums dan
tį, o daiivdę per tą patį lai- 
ką ištraukia seną vinį, — bet- — - 
argi atsiras kas nors sveikai - : 
protaujančių žmonių, kurs 
tvirtintų, kad abiem pri
klauso lygus atlyginimas. 
Pasiklauskime nuomonės tų, 
kurie su aptinusiais veidais . 
vaikšto ir nebeiškenčia dan- j 
tų skaudėjimo, kiek verias y 
gydytojo darbas.

Kiekvienas supranta, kad 
lauko darbai ūkiuose yra 
sunkūs ir didelės reikšmės. 
Bet, ar advokato darbas, 
kurs apsaugoja teisę prie to .Lį 
lauko kuriame ūkininkas ga- 
Ii triūsti, yra lygus. Juk ne- Rgl 
sąžiningas kaimynas, ar 
šiaip žmogus galėtų kiekvie
ną valandą paveržti kito sa-

‘ Žmogaus gyvenimas panašus į mašinos ratą, tik skir- 
W4unaa»toks, kad mašinos ratas sukimosi krypties nekeičia, 
lĘnb žmogaus gyvenimas, ypatingai pažiūros į gyvenimą arba 

^pass^ilėžvalgapasikeičia. Yra tokių momentų, kuriais žmo- 
gus padaro didelių klaidų. Tokiems .nuotaikos žmonėms 

^kį^kitą karią ir aš priklausiau. Pasauly yra tam tikras pa- 
pį.- klydėlių būrys, kuris, kaip jūroj audros pagautas laivas 

.yra daužomas — tai visokeriopo plauko socialistai. Jie taip 
^•. gražiai moka kalbėti, kadi iš tikrųjų kai kurious žmones 

tuojau sužavi ir pastarieji pučia į jų, socialistų dūdą. Ta 
čiau, kada pamatai jų darbus, tai, brol, tikrai plaukai 

^'stojas. Iš tikrųjų taip ir yra, nes aš esu jų tarpe dirbęs 
/:ir net vadu buvęs, bet pamatęs visa socialdemokratų šuny
ti įbes, įsitikinau, kad jie tik kalbos žmonės, toli gražu ne 
tų darbo. Toks tas veidmainingumaš privertė mane išsineš- 
L dinti iš jų tarpo, nes tai pagy rų puodai ir žmonių engėjai 
L) Norečia jiems atverti akis ir parodyti tikrą jį gyvenimo ke- 

bet jiė per daug akli, jie savo šunybių nemato. Štai 
Mūkimai į savivaldybes, socialdemokratai apipila žmones 

^ įvairiausiais pažadais, būtent?žada sušelpti beturčius, pa- 
b ęt&dmti kumečiams algas, apdrausti senatvėj, sumažinti 
L mokesčius irt. t. Bet žadinys, tai sapne radinys, sako žmo- 

taip Ir įvyko.' Visižadiniai ir pasiliko žadiniais, o gal 
k j už’tąi, kaip žmonės sako, po mirties kviečiais atsilygins, 
B bet ir tai abejotina. x Trumpai tariant žadėjo duoti aukso 
į. kabaus, bet kaip reikėjo, nė cento neištesėjo. Įlindę į sa- 
f. Vivaldybes, socialdemokratai pirmiausiai pasididino algas, 
| Arasistatė už ką ir kiek imti dienpinigių, t. y. apsidraudė 

kave, apie kitų apdraudimą nė nepagalvojo (Kuršėnų Val- 
p nčžaus Vaidyba). Ot, ir mokesčių sumažinimas, taip^jie 
k Nrisi mažina. Negana to, jie išmetinėja is prieglaudų se- 
I. nelrus, kurie jų žodžiais tariant, yra kademų užtarytojai. 
L Taip tai vykdo pažadus ponai socialdemokratai.

Drąsiai galima tvirtinti, kadare yra be nusistątyr.m, 
f" be sąžinės, pa v.,. Kuršėnų vaisę, viršaitis B. Mieleška bn- 
B -Vo didelės ‘Darbo’ kuops užtarytojas, dabar virto sociali 

4em°kratu, mat, panorėjo išpūsti kišenę. Jei jie taip kei- 
r • ’Sfe Visados, tad tikrai galima tikėtis, kad jie taps komu- 

kuriuos mes jau gerai pažįstame. .Už tat stenki* 
kito daugiausiai tokius gaivalus pažinti, iškelti jų daf- 

litis aikštėn, nes jie yra vilkai, sulindę į avių kailius.
“BūVęs socialdemokratų vadas K. Danauskas.”'. 

f J_SĘ :
|: Taa faktas dat karta pasmerkia žmonijos mar%-r8oeia!&, 

-TUtai mes turime gerai įsidėmėti Amerikiečiai katal&ai;

Laę&v($į ^ęp^ąušoiįiypeĮ, 
aštuonių metų sukaktuves, 
kur tpkpir inan/nuęili ir pa
sigėrėti taip dideles ir 'džiu
ginančia tautos švebte. Zmo-; 
nių susirinko apie 300 ir visi 
laukėme su nekantrumu pra-. 
sidedant,—.

“ Atėjus laikui, - išeina dvi 
merginos tautiškuos rūbuos, 
nešdamos Amerikos ir Lietu
vos vėliavas. Išeina p-ni' 
Stnmiskiėnė irgi tautiškai 
pasirėdžiusį, atsistoja vidu
ry ir užgieda AnSerikos im-: 
ną. Toj .pačioj tvarkoj p. 
Saurusaitis sugieda Lietuvos 
imną. ... . -

“Potaru Operetės choras 
vadovaujant p. Strumskiui 
atvaidina pirmą aktą iš ‘Iš-, 
eivio/ 1

“Labai tinkamas prie Lie
tuvos atvadavimo. Rodosi 
viskas gražu, ūpas pakilęs, 
beveik ašaros riedi per 
skruostus, kad taip viskas 
rimtai randasi. Bet apsirik
ta. r

“Išeina ‘Tėvynės’ red. W 
taitis ir pirmiausiai pareiš
kia, kad šiame susirinkime 
neprisieitų liesti vidurinių 
Lietuvos ginčų, betbe'kriti- 
kos labi sunku ir negalįs kal
bėti J

“Antras kalbėjo graborius' 
Liutkaūskas. '“^7

“Kki vienas, taip 5r antrai 
pradėjo tas savo senas ir nu
nešiotas giesmes. Nors buvo' 
paskirtį po įrašę valandas 
kalbėti, bet jiems ‘ neužteko 
nė po valandą, nes į'trtfmpąr 
laiką negalėjo išlieti 
tulžies išniekinimui Lietu-' 
vos.

‘ ‘Nekalbėsiu apie tuos vi-; 
sns šmeižtus ir purvų draps-1 
tymą kalbėsiu Upie rieftą da
lyką, ką jie daro ir prie ka 
eina, nes kai vienas taip rr? 
antras pasakė, kaip atsitiko! 
Rusijos cathi, taip neužilgo^ 
atsitiks ir Lietuvos krauja-' 
gėriams ir tada Amerikos 
jaunimas neis į lietuviškas, 
bažnyčias,. bet į angliukas 
tai čia pačios bažnyčios -iš 
nyks. O Lietuvoje padrys. 
kaip padarė Rusijoj arte 
Meksikoj. ■ O betfirbclani

11 11 irk ' w■ k w3 13 L



žiūrėti natūralizacijos teis

pranešhn un

čia dirbančiasmoteris. Lai 
kas nuo laiko tie abudu biu

DĖL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ'IR JŲ * 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS^

šeštadieny,
kovo mes. 13 dieną.

^OVes skYRIUS

■ T if W i - - ~   - - į —į—■ t —.

i z V* reikalingi-agentai. 'Prašome lietuviais ap
gyventą koloniją kataliką veikėją Atsiliepti ir stoti į katalikę 
spa^orf platintoją eiles prisidėdami prie palaikymo lietuvys- 

rincipą ir Kristaus idealo. ' Mes katalikai jau pa
leidome per giliai į letarginį apsnūdimą ir pamiršome kad tu* 

rime savo spaudą. Nustojome agitavą, o priešam tik to ir rei
kia. Jie džiaugiasi ir . ne vieną pagauna į savo bučĮ. Kokią gi 
mums nauda? O tai tokia, kad netenkam bašnyttai ižtikimą 
spaudą ir tuo atlftrite neprasįesną misiją ui tikrus sririjonto* 

rius. . • ’t •' ' X s -

mis dienomis 
vaikščioti. V

Linfcime^jftn 
šiai išgyti.

išgirsti. Nors Atskirus gaba
lėlius iš jos žada padainuoti 
Dzimdziai, kurie savo pas
kutines gastroles po visą A- 
meriką žada pradėti balan
džio mėn. pabaigoje. Įdomu 
bus jas išgirsti.

THE BORDĖN COMPANY
BORDEN BU1LDING, NEW YORK

. 1 i ! ' <i .. į

’ej ta operetė, kaip pats 
fl^ozitorius sako, nebus 
faįta, tai kitoms koljoni- 

vargu bau ar teks ja

Ši žinutė mums lietuviams 
adabai įdomi, nes mes savo 
erą lietuviškii operečių lig 
neturime. Nors, kaip pats 
anpozitorius sako?“ ta ope-. 
tė spaudoje niekad nepasi
ryš” (kodėl ? V. V.), bet 
agi įdomu su ja susipažinti. 
Fatesnią žinią apie tą ope
lę gauti dar nepavyko, to- 
| tenka tenkintis štai ktioy 
(Operetėje dalyvauja 20 y- 
įtą ir solisfaį duetai, mer- 
ačią baletas, maišytas ir 
Tą choras. Veikalas grynai 
|ernacionalis. Pajuokia
ma moterys, kurios nori 
^artistėmis ir į “Natali- 
£ važiuoti mokintis. Taip- 
išvelkamas vienas “prope- 
rius” (muzikas), kuris 
&SMnėjavieną“šiIpnū- 
? moteriškę važiuoti Italį- 
įfy pasipelno iš jos, paskui 
įgauna, pabėgdamas su ki- 
pnergina, kurią jis myli. 
B .veikalas pritaikintas 
prui. Pirmaeiliai artistai 
Dainuoja. Veikalas vai
tai patogus, linksmas, j uo
ksai, ir lengvai pastaty
ta. .Išviso dvi dekoracijų 
tai ainos: laukas ir kamba-

JANKAUSKAS PER RADIO
Biznierius ir kartu daini

ninkas V. Jankauskas (Jen- 
kins) vasraio 26 dieną, penk
tadieny, dainavo per radio.

Gražia lietuvių kalba pa
dainuota “Kur bakūžė sama
nota” ir “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka.” Malonu pa
stebėti, kad lietuviai šios pa- 
sigarsinimo progos nepra* 
leidžia.

.r 1 ■»'.< • • t

Aprūpinimas Motinos •
. Oyvybė, sveikata ir sveikas kūdikio 
išsivystymas priklauso, daugumoje nuo 
sveikatos ir apsaugojimo motinos. Mo
lina gali, pažeisti kūdikį, kuri ji nešio-

- ja lygiai pirm devynių mėnesių prieš 
gimdymą kaip irdevynius mėnesius po. 
Kūdikio išgyvenimo proga priklauso 
r» šeimynos uždarbių, tėvų sveikatoj 

teisingo gyvenimo, apsaugojimo’ ne-

per savo atstovus įvairiose '■ v 
šafiestlalyse. &yĮinfti'Įpįlie-i i I

jas, ir atstovauti valdžią na- • 
turalizacijos išklausymuose. : 
'Biuro rekorduose randasi’ ’ 
duplikatai visų uaturalizaci- • 
jos certifikatų nuo rugsėjo l 
26 jL 1906 m., kaip ir pradi- b 
nes kandidatų popieros nuo * 
tos dienos;. Biuras turi na- | 
turalizacijos įšklausinėtojuš f 
Įvairiose šalies dalyse,prie 
kuriii pilietystės kandidatai 
gali' kreiptis dęl visokių in
formacijų. Ją vardus ir ad-

• liesus-taipgi galima gauti ra
šant į Darbo Departamentą 
Washingtone. •
' Prie liafbo Departamento 
dar randasi Vaikų ir Motenj 
Biurai. ‘Vaiką Biurite'tyri- 
rieja ir raportuoja visus da- Sčios motinos nuo peraidirbimo, ne<ln 

lykus kurie liečia gerovę vai
kų ir jų gyvenimą, ypatinga 
domė kreipta į kūdikių mir
tingumą, gimimo skaitlvnes, 
jaunųjų teismus ii pan. Mo
tenj Biuras stengiasi lyrinė- miršta is priežasčių sųiygų. 
ti visus klausimus kurie lie- motinas.

t '

sytis — sio- 
jau bando

tos 
Biuro vedėju vrą “Commis- 
sioner Gėnc^feJ of ‘ Imniigfa- 
tiori.* BiuTas turi kitus ko
mi sijoriieriūs jvaifioše vieto
se Suv. Valstybėse ir užsie
ny, j Reikalui esant, norin- 
tiertis gauti adresus arba var
dus. įvairių ifcamigi^cijokko-|3<  ̂
misijonierių, galima kreiptis 
priė ofiso, Washingtone. • 

Natūralizacijos ’ Biuras 
taipgi priguli prie Darbo 
Departameiyto. Užduotis Na- 
turąlizacijos Biuro yra^ri-

——t—j P
Suv. Valstybių Darbo De^ darbo imę 

partamentas yra vienas is 
svarbiausių svetimtaučiams 
valdžios organizacijų. -Yra. 
pirmas sū'- kuriuom, kaipo 
imigrantai, jie susiduria, 
ties tarpe įvairių ir daug už
duočių, Darbo Departamen
tas turi pildyti imigracijos v; 
statymus. Dabartinis Darbo 
Sekretorius, John J. Daviš, 

Jis gimė Vali- 
joj spalio mėn., 1873.m. ..Jo 
tėvas, motina ir šeši vaikai 
atvyko į Pittsburgą,. 1881 
metais, ir kuomet Davis su
laukė vienuoliktų metų, prar 
dėjo dirbti Iron & ;Steel 
Works, Sharori, Pa. .

Darbo SekretoriaUs svar
biausia užduotis yra prižiū
rėti Suv. Valstybių darbi
ninkų gerovę, pagerinti dar
bo sąlygas ir naudingų užsi
ėmimų progas. Jis gali būti 
tarpininku ir. gali apskirti 
sutaikymo komis i j orderius 
darbo.kovomsjKasdienDar- 
bo Departamentas gauna a- 
pie dešimts arba dvyliką ra-(viršininkui/ . Imririgraįj 
portą apie visokius darbo 
nesušiptdtimus, du raportais 
siunčiami prašVrhai dėl su
taikymo ' konrifeijonieriaus 
pagelbėti sutvarkyti nesusi- 
pratimus. Toki prašymai 
visuomet atvdžiai peržiūrėti 
ir komisijonierius pasiųstas 
tyrinėti dalykus ir bandyti 
viską visiems tinkamai su
tvarkyti. <

Kita užduotis Darbo Sek
retoriaus yra surinkti ir at- 
spauzdinti informacijas apie j - ... • < „ .
■j : ■:*-» . - >•-. i

—... .i..—r....I J__
li’gij nr snŽeldlmŲ.'f Xe kaMė'.if jq 
r6 delta, kad motinos nežinojo kalp^ip^. [ A 

.saugoti savo krūtų pienų arba nestipru-^, y 
to svarbos penSjlmo krūtimis, šitie k&-; 
(liktai buvo berelkaliAga atika- ignoriih- ’ >> 
cljai ir blogoms gyvenimo sųlygonuu -J įj.:

Mot įsos apsaugojimas hebegalfmaS- 
vengti. Aikvojimas gyvasčių prie įtai-j 
•lymo turi būti sustabdyt?*.’ nes .kl^-j.^yįA* 
vienas naujagimis yra netik bąslanhiį^'i^  ̂
pilietis, bet tos pačios sąlygos’ kurioF z* 
numarina pusę mirštančių kūdikių kasu į 
met, gadina sveikatai ir gyvybei tų, ku 
rie išlieka gyvi. Ir reikia kreipti domy _• įį-’'' 
ne j tuos,. kurie jau mirė, bet į tuos IrtK’ . 
rie jo’vena. ' '■ ’ ’ ■ "' j

, Motinystės.

Tūkstančiai kūdikių kasmet 
nuo apleidimo. .Tie šiandien galėtų 
ti gyvi—sveiki ir linksmi—jei jais 
tų buvę tinkamai rūpintasi. Kas kal- 
tfts? Sūpraūtama, kad ne kūdikis. Tat- 
gi atsakomybe priklauso tiem kurių pa- < 
reiga yra žiūrėti, kad viskas kas galima 
butų buvę padaryta—pirma lygiai kaip 
ir paskui gimimo—kad apsaugojus ku- 
dikio sveikatų ir gyvybę. /' •' 7

> > ' ' ‘i ' 'ž
Paprastai motina yra kaltinama trf >',$^1 

netinkam? kduikio priežiūrų. Kaika-:/!. ."'a 
•la ji užsipelno įstos kritikos, bet. dąjtH. , <
gelj sykių ir ne. Tėvas daugely atvejų. 
yra lygiai kaltas, o kaf kada ^/ts thc’ ' ,9
vienas ir tėra kaltas už kūdikio aptek; - Į 
dimų arba ir mirtie Bet nepaisykite k
kaltsa—vistiek kudiks turi nukentėti.
Ar tų gali skaityti teisingu ąpėtejkk* ’* 7 S 
su kūdikiu? žinoma, kad^ne.

*' Todėl dėl žmonijos labo bukite 
niškt ir duokite safo kūdikiui teisingų 
progų gyventi, būti sveiku ir linksmu, 
kad galėtų vėliau netik pats savitai pa-. 
81rupinti, bet aprūpinti. gal.but ir tėvų _  _ __
ir motinų.. Atminkite, kad jnsų kūdilSš ' 
nieko negalėjo sakyti, nei už, nei prieš 
atėjimų | #j pasaulj-rjųs ji čionai jve- 
dėte—taigi duokite jam dabar progų*. 'S

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos globos metuose S
tarp keturių ir Sefttolikoo. Jiems ypai 
reikalinga valgių, kurie maistingi. Jie 
reikalauja maisto, kuris padarys Juos |
kupriais ir vikriais, kad atėmimu prtei > 1
Ilgas. Tėvams tokių kūdikių yra rtlp- .. * |
risi rekomenduojama Borden’s Eagte 
Brand Pienas. Būdamas puiklaustu |
pienu sumainytu sn geriausiu cukrum ‘ 1 
moksliškai, jis pagelbsti nedapenėtiemn , J
kūdikiams’greitai atsigauti Ir augti 1
svaryn. kas reikalinga sveikatai It sllp- ' j 
rybei. ’ ' ' s J

Skaityk StaM staripaotos kas sav*t . 
tė atydgiai ir pasMIt Jma stMfteL "

**r‘ ’ V* M

GENOVAITĖ
Tikietai “Genovaitei” 

sparčiai išparduodami, taip 
kad norintieji turėti geriįfyra ateivis, 
rezervuotas vietas nesnaus
kite, kad paskui gailėtis ne
tektu!'’ . .'/?■
» Repeticijos eina pilnu 
smarkumu. Tvarkomos de
koracijos, kostiumai it 1.1. 
Vaidinimas įvyksta kovo 
riiėn. 14 d. Specialis vaidini
mas vaikams

penėjimo ,ir rūpesčių, nno motinos ge
ro prižiūrėjimo laike neStumo-ir gim
dymo, pasilsėjimo, palaikymo penėjimo 
» krūtų, ir snpratly vos motiniškos prie
žiūros namuose.

paugiau pnsės tų kūdikių, kurie 
miršta pirmame mete savo amžiaus. 

.* kurios esti
1916 metais surašyme 

* ingiau kaip 70 nnoSimčių Sūv. Valsti- 
gyventojų .buvo daugiau kaip 75,000 

idrČių dųųllkių jaunesnių nei vienas 
mėnuo (Jie sudarė 45,0 nuošimti visų 
kūdikių infrčftj): Didžiuma šitų kndi-

? \ *11 7A 
’ir^dlnho ko- 

,ya^ šioje ir kitose šalyse.
*. ir- ' ?į £* . . • • ' ' . f ’

Skyrius Darbo Departamen
to, Mūris vc^ą tą daybą paya ; 
diiįas 4<U. Š. Bureau of 
Lafior Štatistics.” Biuras 
išltndžia pranešimus apie 
darbo valandas ir algas dir
bančią vyru ir motenj. ir ge- 
riMisius budus, pagerinti ją 
ge&vę. Be tą pranešimą,. 
Biuras išleidžia darbo ma- 
ga^ną-“The Monthly.Labpr 
R^iew,,; kuris plačiai išda
lintas. Visos Bureau of La
bo?.* Statistięs publikacijos 
duodamos dykai.

- e * ’ ’ * < '***—*

t Kaip į"yii’šuj pažymėta, 
Darbo Departamentas turi 
pildyti imigracijos įštaty-. 
muš. , Tam darbui yra tam 
tiktas departament., Bureau 
of Immigration. Ta§ Biu
ras prižiūri immigraciją, 
kuomet kas nors neprisilaiko 
immigracijos įstatymą. Biu
ras turi surinkti visus fak-

r

1 - a W " 1 ■

t __
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“SUTAISĖ P ARTY”

21 kovo Chicaards “Birū- 
' i" . ’

” -choras A. Vanagaičio 
lamas stato ką tik naujai. 
mp. . A. Vanagaičio pal a
tą operetę “Surprise



-‘katalikų vadi 
tai per žemas į

i gą (jos reikalą juk tautinin
kai pripažįsta) tautininkai į- 
neštų moderuojančio ir-sta
bilizuojančio elemento, kas 
juk neabejojamai išeitu 
krašto naudai ir pakeltų Lie
tuvos prestižą VĄanj Euro
poje. Vilniaus klausime tau
tininkai įnešti} nemaža min
ties ir, priduotų, mūsų politi- 
kai pastovumo ir griežtumo.

neriolai (su armijomis) jau 
bus susibankruti ję. Ar tie 
nauji vadai, neturėdami tvir
tos Krikščioniškos ideologi
jos, sugebės gerai ir sveikai 
vesti tautos reikalus, dar

feui, kad m 
nįnkai ir e:

Atsakantis, in suprantantis geptf 
amutį paieško vietos tuojaus. AU 
kit j “Darbininko” lledakcijg, 
Broadway, So. Boston, Mąss. (K-

jjggaĘT*-.'
valstybės dalykas juo rupin- 

p tis. Tam yra bažnyčia, ku
li riai valstybė turi duoti visiš
ki ' ką veikimo laisvę.

Minėtiems reikalms rūpin- 
ri, ti reikia gero ir tvirto tautos 

jėgų susibūrimo, 
patyrimas rodo, 

L/.- politinei srovei 
g'; krašto politikai 

sunku. Ū. S., D. F. ir K. D. 
gįjk; blokas kad ir remiasi neabe- 

jojama tautos dauguma, ta- 
jgį- čiau, turėdamas iš visų pu- 

šių per daug inteligentų 
g priešų, ir dar neįleidęs gi-. 
f ’ liau šaknų į tautos kultūriš

ką ir politišką sąmonę, — jis 
sunkiai kraštą valdo. Viso
se pusėse kovojant, neišven
giamas yra nervinimasis ir 
klaidos,, ir, rezultate, jėgų 

•silpnėjimas."
Blokas f tarp katalikų ir 

liaudininkų nedavė gerų r&- 
zyltatų, ir negalėjo duoti. 
Sandariai dirbti kliudė ne 
tiek politiškų ekonomiškų 

" programų* nevienodumas 
(jos labai panašios) kiek es
mingas tų dviejų srovių dva
sios ar principų skirtingu- 

____ mas.Katalikaijkadirpasi-
brėžę sau drąsų sociališką e- 

' • konomišką programą, tačiau 
jie turėjo, turi ir turės sto
vėti už tautos pagrindinių ir 
vedamųjų principų neliečia
mybę, būtent: už tikybini 
jaunųjų kartų auklėjimą, 
nuosavybės dėsnį, visi; Lie- 

v tuvos sričių suvienijimą ir
visišką krašto nepriklauso- 

, mybę. Šitų dėsnių pirmas
liaudininkams buvo ir bus 
visai nepriimtinas, antras— 
neaiškus, trečias ir ketvirtas 

/; nors ir priimtini, bet., šir- 
džiai ne perbrangūs. Taip

galėjo būti pastovus, irsjišaį.. 
sugriuvo. ♦M•- V1 •-/ v.

būtų, negu kai-kuriems Ka
talikų vadų, pa v. kaip. dr. 
Steponavičiui. Daryti blo
kas su liaudininkais, tai rei
kėtų būti jau peri daug ge
rais ekvilibristais, nes juk 
reikėtų peršokti’f jie r galvas 
keturių politinių grupių.
•’ . \ Į r‘_‘ *’

• Taigi ir prieiname išva
dos, kad vienatiniai logiški 
politikos draugai tautinin
kams tegali būti Katalikų 
grupės, su kuriomis jie arti
miausiai susisiekia.

Tą klausimą principe jau 
yra išsprendęs. , tautininkų 
jaunimas, studentai, 4 kurie 
tik dar nesenai svarbesniame 
momente veikė iš vien "su 
ateitininkais. 4

Tautininku—katalikų blo
kas vienas tegal sudaryti 
mūsų laikais tokį jėgų bran
duolį, kursai. • užtikrintų 
kraštuiTamią, saugią pažan
gą ir okupuotųsričių atvada- 

^vimą. į žemės reformos'ei-

Praeities 
kad vienai 

vadovauti 
per daug

i - . I J

Matyti, tiems generolai 
reikalinga pagelba - iš 
šaus., Jei tos nesulauks, J 
laukia pagelbos iš apačios.;, 
gal padės generolams sui 
tvarkyti. . , «.

grupuotos: Komunistai, So- • • Užsidegdami Ca
cialdemokratai, Liaudiniu- ’ 4 dūmą, koks k
kai, Santariečiai,1Darbo Fe- • - ' | r T' "7 ;
deracija, Krikščionys Derate s •' Padaryme Šio 
kratŽi/^^iininkų Sąjunga, ” > ' 1F®S -i1*3 užgarS
Tautininkai. ri-ų <1 patarnauti did^i;

Iš tų visų politinių srovių . . ' "pasaulyje. Niek
ir organizacijų — tikybinį v ‘ ‘'
principą nuosakiai gina tik 
trys viduriniosios: D. F., K... '
D. ir Ū. S. Tautininkai po ' ' jjj|
juo pasirašo, bet širdin jo i ' 'JT*
gilau neima. Užtat tautis- 
kais sociališkais principais 
jie yra arba artimi.kataliku 
srovei, arba ją savo uolumu " ' y ‘ ' ‘‘1
net praneša. Taip antai, tau- ‘
liniukai uoliai ir karštai gi- ‘ \ 1 ‘ l' 't
na neribotos nuosavybes dės- ' ’' ’!

J •• •' /•a--u; iri ri »t\

gus jų tikybinių nusistąty- '.. \ ~
mų, tai tada Tautininkų yie-; ' ' " : Z
ta būtų tarpe santariečių ir — " ' m, Q.>- ; -• .--^j
Federantų. Tačiau skirstant mas. Tikruinoje jiems daug 
atsižvelgus sociali'Škų ekonor labiau rūpi pastovi krašto 
miškų nusistatymų, jieins įp progresas, Vil-
priklauso* pačių „dešiniųjų įįaus atgavimas, nepriklau- 
vieta. Einant į kairę, jie ar- g^mybes stiprinimas ir ištai
giausia susisiekia su Ukįnin- kymas. Tuos reikalus vyk- 
kų Są junga. ^ t . - dant jiems ir tektų ieškotis

Ką gi reikštų blokas tarp atatinkamų politikos drau- 
Tautininkų ir Liaudininkų? gų. Ar įėję į p. Sleževičiaus 
Reikšti}, kad Tautininkai ti- Kabinetą jie sugebėtų tuos 
kybos reikalus politikoje lai- reikalus pastumti pirmyn? 
ko svarbesniais už visus ki- Anaiptol, ne! Patys-jų va
tus. Būdami daugumoj ti- dai širdyje jaučia, kad p. 
kybiniai indiferantai, jie Sleževičius ir bendrai liaūdi- 
lęngvai susitarti} sū šantarie- ninku valdžia būti} mums ne 
eiaįs ir liaudininkais, ku- kas kita, kaip Rusų netoli- 
riems gal daryti} civffizuo- mos istorijos pakartojimas: 
jančios įtakos tikybinės tote- turėtume savo Kerenskį 
rancijos reikalais. ' kurs nuvestų mūsų kraštą į

Tačiau mūsų tautiniu- komunistinės Rusijos glėbį, 
kams nė per daug rūpi mųfeų Toji perspektyva musų Tau- 
tikybinių santykių normari- tininkams juk daug baisesnė 
>,7

Ieškau-DOBILO Antanoį 
iki 1-VT-Ž2 m. gyveno 15 M 
būry St., Worcestėr, MassJ 
prašau atsiliepti arba žinanč 
ką nors apie jį man grane 
Būsiu begalo dėkinga. i 
tina. Antrašas r Ka£Eua^:'.- 
maičių g-vė 14 Nr. ,but. 3, 1 
rei Dobilienei LITHUANLį 
I 1 ! t ■ ‘ • M?

bininkai, galės atsigauti, ims nerolai be armijos. Taip, be 
šviestis ir organizuotis ir 
priaugs socialei kovai ir pro
gresui.

Kas ligšiol trukdė katali- 
kų-tautininkų .blokui susida
ryti ? Jei tokį klausimą pa- 
tiekiam eiliniam katalikų^ 
veikėjui, o net ir pirmojo ka
libro vadui, netrunkame iš
girsti atsakymą: užgautos 
ambicijos. Štai kame, girdi, 
priežastys. v

Tuo pačiu klausimu užkal
binti tautininkai, suranda 
atsakymui šimtus faktinų, o 
kartais ir ne visai pagrįstų 
prasižengimų ir klaidų iš t. 
v. krikščionių pusės.

Ir reikia pripažinti, kad ir 
vieni ir kiti čia daug teisybės 
pasako. Tačiau, argi žmo-* ■; 
niiyambacijos, ypač jei tei- 1 
sėtos, yra paniekos vertas ; 
dalykas ? Jos reikia pagerb
ti, su jomis reikia skaitytis. 
Rimtai dalykus imant, ir 
“priešininkų” klaidos ne tu
ri mūsų džiuginti; juk del jir 
kraštas kenčia, Vilnius tols-, 
ta. Argi tat nfeverčiau eiti; 
tam tariamam priešininkui į: 
pagelbą, ar negeriau'padėti 
jam nuo klaidų apsisąugoti i 
Ar tikrąsai patriotizmas ne-" 
reikalauja dažnai savęs išsi- 
žadėjirtio ? Vieniems^gal rei-^ 
keti} .primiršti savo praeitis 
ir stoti kad ir į eilinį darbą., 
Kiti neturėtų visai pamiršti 
tų kitų praeities nuopelnų ir. 
nestumti nuo savęs naudin
gi} talkininkų. Viena didžių
jų klaidi} 
daroma, - 
Vertinimas botencialės tauti- < -i_ •

malus susigrupavimas. ’Čią 
turim galvoj ne tiek partijų? 

" programas, -kiek jų gyveni
mo praktiką. Eilinis Idetu- 
yos pilietis ir po šiar dienai 

; - nesupranta, .riš kur ir kodėl
atsirado mūsų liaudininkų 
prieškuniginis inirtimas^jr- 

/ tęs jų didžiuoju partiniu 
• dogmatu; arba kam reikia 
Ii kaišioti tikybą į kiekvieną
^į politikos plyšį ir versti ją 

' nelaimingu politines dema- reikalus (taip yra beveik vi 
ri gogijos įrankiu? ; Neaišku sur kitur), — titi mūsų pcfti 

jam ir tai, kaip galėjo atsi- tinęs srovės, jeinant iš kairės 
T tikti, kad mūsų tautininkai į dešinę, gali būti šiaip4 su 
t; susisiekia su liaudininkais
F- per galvas mūsų politinio,

centro žmonių kad ir per Vil
ty. niaus seimo sukaktuvių ini- 
Kri nėjimą? • 1 : ,

Sakyčiau, kad krašto sun- 
ki ir neaiški, padėtis verste 

^^T'verčia mus susirūpinti tokiu 
|riif.tautos jėgų sugrupavimu,, 

kurs bent artimiausiam lai- 
gRU kui užtikrintų saugumą ir 

ramią pažangą. Ypač svar- 
bu susirūpinti tuo dabar, be- 
prasidedant rinkimų kompa- 

Inijai.

Ko gi mūsų kraštas yra la
biausiai reikalingas? Viso- 

ijsšL. į^eriopos kultūros, tvirto e- 
gs|£t' konominio pagrindo, Vil- 

niaus. Štai mūsų tautos di- 
j^ieji ręįkalATT -Dar di dogma 
n* jttosySs, iaitikyb^ttts'i?

ninku?- '' t; - IV .' "J
Toksai blokas nuo patįšrst 

džių būtų tikras “curiosum” 
mūsų gy venime; rdj^ąs no 
bent nenormalumą ir maiša
tį mūši} politikos santykių. 
Juk jeigu' į partijų veikimo 
pagrindus dėti ne tikybos ir 
doros reikalus (taip dedasi 
dažnai pas inus), o ’ekono- 
miškus-sociališkus žmonių

b ; žangoje f tautininkai: daug 
\ prisidėtų prie mūsų žemės ū- 

.\ kio kėlimo, prie ūkininkų su- 
stiprinimo. Jiems, tiesa, gal 

|1 kabai maža rūpėtu* darbmm-
1 kų Tfeflaflai ? tačiau ir darbi- 
Trtihkiajtt^bus ke pro “šalį trtu-

■

Lt-;U ». ir ' 1><Ti ■
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Su v. Valstybių Darbo De?- darbo ik

pranešffnns.

ta operetė, kaip pats 
Dzitorius sako, nebus 
a, tai kitoms koįoni-

DEL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ* IR JŲ * 
KŪDIKIŲ SVElKATO&j

rie išlieka gyvi. Ir reikia kreipti

išgirsti. Nors Atskirus gaba
lėlius iš jos žada padainuoti 
Dzimdziai, kurie savo pas
kutines gastroles po visų A- 
merikąžada pradėti balan
džio mėn. pabaigoje. Įdomu 
bus jas išgirsti.

KŪDIKIU
ROVesskVRIUS

neprastesnę misijų

a y > •’ •. .t,

pie dešimts arba dvyliką ra-viršininkui/ . Immigradlj 
portų apie visokius darbo 
nesušiptdtimus, du raportais 
siunčiami prašyrhai dėl sū-

BORDEN COMPAHY

“SUPRISE P ARTY”
Et kovo Chieagbs “Birū-

' • j , r

”-choras A. Vanagaičio 
lamus stato ką tik naujai 
mp. Ą. . Vanagaičio para
dą operetę “Surprise

< Repeticijos eina pilnu 
smarkumu. Tvarkomos" de- ?*2> •

koracijos, kostiumai it 1.1. 
Vaidinimas įvyksta kovo 
tnėn. 14 d. Specialis vaidini
mas vaikams — šėštadienv,

"T./V gyventoji)..bnvo daugiau katp 75,000 
- Ltiirčių >kpd,kių jaunesnių nei vienai 
> cnėnuo '.(jie radare 45,9 nuoėimtį visų 
_|kndftlij! foirčfų); Didžiuma Sitų kudi- 
’ kl(j bilvto fektej kurie gimė silpni delei

l—"

U - ------ —----- —------
•žiūrėti natūralizacijos teis

per savo atstovus įvairiose* 
^(^lyšei^Hų^įpįlie? 
ivstės kandidatų”kvalffikaci-J 
jas/ir atstovauti valdžią na-' 
tufalizdcijos išklausymuose. \ 
Biuro rekorduose randasi’' I 
dupiikatai visų naturalizaci- • 
jos eertifikatų nuo rugsėjo 
26 d-1906 m., kaip ir pradi
nės kandidatų popieros nuo 
tos dienos.. Biuras turi na
tūralizacijos išklausinėto jus" f 
įvairiose šalies dalyse.prie 
kurių pilietvstės kandidatai 
gali kreiptis dęl visokių in
formacijų. 7 Jiį vardus ir ad- 
nesus’taipgi galima gauti ra
šant į Darbb Departamentų 
Washingtone. •
■ Piiė Bafbo Departamento 

i dar randasi -Vaikų ir Moterų
Biurai.- Vaiki/ Biurds tyri
nėja ir raportuoja visus da-|5« 
lykus kurie, liečia gerovę vai
ki/ ir jų gyvenimų, ypatinga 
domė kreipta į kūdikių mir
tingumų, gimimo skaitlvnes, 
jaunųjų teismus ii pan. Mo
terų Biuras stengiasi tyrinę, -<įmirtta a 
ti visus ^klausimus kurie lie 
čia dirbančias m^teris/ Dai 
kas nuo laiko tie abudu biu

THE
BORDEN BU1LDING, NEW YORK

’ ' . - t i • < ; <

. Aprūpinimas Motinos *
.Gyvybė, sveikata ir sveikas kūdikio 
išsivystymas priklauso daugumoje nuo 
sveikatos ir apsaugojimo motinos. bio
tipą gali, pažeisti kūdikį, kurį ji nešio
ja lygiai pirm devyni t) mėnesių prieS 
gimdymą kaip ir devynios mėnesius po.

■ Kūdikio išgyvenimo, proga priklauso 
ųuo šeimynos uždarbių, tėvų sveikatoj 
fr teisingo gyvenimo, apsaugojimo ne- 

los motinos nuo ji£rsidirbimo, neda- 
penėjimo ,ir rūpesčių, nuo motinos ge
ro prižiūrėjimo laike nėštumo-ir gim
dymo, pasilsėjimo, palaikymo Įienėjlmo 
K kratų, ir suprntlyvos motiniškos prie
žiūros namuose.

paugiau pusės tų kūdikių, kurie 
miršta pirmame mete savo amžiaus, 

i priežasčių sąlygų, kurios esti 
:ms motinas. 1916 metais surašyme

i reikalingi;agentai. 'Profane lietuviais ap.
gyventu kolonijų katalikų veikėjų atsiliepti ir ateti į kataliku 
spa^otf platintojų eiles prisidėdami prie palaikymo lietavys- 

principų ir Kristaus idealo. Mes katalikai jau įsi.

DZIMDZIUS J. OLŠAUSKAS 
SVEIKSTA

. * r*;
Gauta žinia, kad gan sun

kiai sirgęs art J. Olšauskas, 
jau pradėjo taisytis — šio
mis dienomis jau bando 
vaikščioti. ■; % ~

Linkime jam kuogreieiau-
• • • j • * » * . X a> • T : I. 'L' / « i

įŽi žinutė mums lietuviams 
ęa labai įdomi, nes mes savo 
trų lietuviškų operečių lig 
^neturime. Nors, kaip pats 
Įįmpozitorius sako*“ ta ope- 
jtė spaudoje niekad nepasi
ryš” (kodėl? V. V.), bet 
Įsgi įdomu su ja susipažinti. 
|atesnių žinių apie tų ope- 
Įtę gauti dar nepavyko, to
ji tenka tenkintis štai kūo? 
^Operetėje dalyvauja 20 y- 
Įitų ir solisfaį duetai, mer- 
iąčių baletas, maišytus ir 
fru choras.Veikalas grynai 
ftetnacionalis. Pajuokia
ma moterys, kurios nori 
ft,artistėmis ir į “Natali- 

važiuoti mokintis. Taip- 
įišvelkamas vienas “prope- 
Įriūs” (muzikas), kuris 
Bkalbinėja vieną “silpnu
tę moteriškę važiuoti Itali- 
K pasipelno iš jos, paskui 
įgauna* pabėgdamas su ki- 
fmergina, kurią jis myli, 
įte '.-veikalas pritaikintas 
lįmii. Pirmaeiliai artistai 
Kainuoja. Veikalas vai- 
■ti patogus, linksmas, juo- 

ir lęngvai pastato- 
ita.. Išviso. dvi dekoracijų 
■"mainos: laukas ir kamba-

c ...T;.P*Tj- ’Vr
išvesti iš ateivio■ - - r? .-?;••• “ < •; -

. - r

: i s
S' ir'dlmoo ko- 

vai šioje ir kitose šalyse, t. ■ ■_ t* . ‘ ♦ » 1 ■
Skyrius Dąrbo Dėpųrtamėn- 
tOj^uris vę^ą tą darbą paya - 
dilbas >4U. Š. Bureau of 
Laįor Štatistics.” Biuras 
išleidžia pranešimus apie 
darbo valandas ir algas dir
bančių vyrų ir moterų ir ge
rinusius būdus .pagerinti jų 
geig&vę. Be tų pranešimip 
Biuras išleidžia darbo ma- 
ga^tną “The Monthly.Labor 
Rd^ew,” kuris plačiai išda
linus. Visos Bureau of La- 
bor? Statisties publikacijos” 
duodamos dykai.

’ Kaip ‘\iršuj pažymėta* 
Darbo Departamentas, turi, 
pildyti imigracijos įstaty-? 
muš.. Tam darbui yra tam 
tikras departament., Bureau 
of Immigration. Ta§ Biu
ras prižiūri immfgracijų, 
kuomet kas nors neprisilaiko 
immigracijos įstatymų. Biu
ras turi surinkti visus fak
tus ir pristatyti tinkamai 
Suy. Valstybių tam tikram 

os 
Biuro vedėju vrą “Commis- 
8ionėr t^ene^Tof ’ Irhmigfš/- 
tiori?* Biuras turi kitus ko- 
misljd’hierius Įvairiose vieto
se $uv. Valstybėse ir užsie
ny, i Reikalui esant, norin
tiems gauti adresus arba var- 
d|isr įvairių ifiiiigricijiM kp- 
misijonierhj, galima kreiptis 
priė ofiso, Washingtone. •

.Natūralizacijos • Biuras 
taipgi priguli prie Darbo 
Pepartamento.ŲŽduotisN^

partamentas yra vienas is 
svarbiausių svetimtaučiams 
valdžios organizacijų. _r.Yi-a 
pirmas sii/r kuriuom, kaipo 
įmigranitai, jie .<• susiduria, 
ties tarpe įvairių ir daug už
duočių, Darbo Departamen
tas'turi pildyti imigracijos į-' 
statymiis. Dabartinis Darbo 
Sekretorius, J4ohn j. Davis, 
yra ateivis. Jis gimė Vali- 
joj spalio mėn., 1873.m. . Jo 
tėvas, motina ir Šeši vaikai 
atvyko į Pittsburgų,. 1881 
metais, ir kuomet Davis su
laukė vienuoliktų metu, pra
dėjo dirbti 'Iron ‘ & Steel 
Worksj Sharon, Pa.

Darbo Sekretoriatis svar- ; t -

blausia Užduotis 'yra prižiū
rėti Suv. Valstybių darbį- 
ninkų gerovę, pagerinti dar
bo sąlygas ir naudingų užsi
ėmimų progas. Jis gali būti 
tarpininku ir. gali apskirti 
sutaikymo konaįsi j orderius 
darbo kovoms. Kasdien Dar
bo Departamentai gauna a-

itp 7a nnrMhmčlų EnvrVąUtK Ir motiną/ Atmintin*, fatd Jwr1rtrfDa¥~^~~' 
nieko negalėjo sakyti, nei nž, nei prttil j

atėjimą j A| peranlj-rjųa JI čionai ; j
dėte—taigi duokite jam dabar progoa. 1

Tukatančini ir tukatančial kūdikių J
reikalauja ypatingos gioboa: metuose 
tarp keturių ir AeAlollkos. Jiem* ypač .. 
reikalinga valgių, kurie maistingi. Jie j
reikalauja maisto, kuris padąrya juos • 
kupriais Ir vikriais, kad atimtas prie! ...J 
ilgas. Tėvams tokių kūdikių yra Mlp- j
risi rekomenduojama Borden’e Eagfe * J 
Brand Pienas. Būdamas puikiau**1 X > 
pienu ramaHytu an geriausiu cukrum , 
mokslintai, jis pagelbsti nedapenttieuui / 
kūdikiams’greitai atsigauti Ir augti - 
svnrjm, kas reikalinga sveikatai art*v 
rybek ’ -■;* J

' Skaityt teute utarlfatou tas *'.7 ^

GENOVAITĖ
Tikietai “Genovaitei” 

sparčiai išparduodami, taip 
kad norintieji turėti geras 
rezervuotas vietas nesnaus- 

| kitę, kad paskui gailėtis ne- 
.1 tektų P

JANKAUSKAS PER RADIO
Biznierius ir kartu daini

ninkas V. Jankauskas (Jen- 
kins) vasraio 26 dienų, penk
tadieny, dainavo per radio.

Gražia lietuvių kalba pa
dainuota “Kur bakūže sama
nota” ir “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka. ” Malonu pa
stebėti, kad lietuviai šios pa- 
sigarsinimo progos nepra* 
leidžia. z ’ !z . .. (

k q
e

taikymo r kemrrifeijonieriaus 
pagelbėti sutvarkyti nesusi
pratimus. Toki prašymai 
visuoinet atydžiai peržiūrėti“ 
ir komisijonierius pasiimtas 
tyrinėti dalykus ir bandyti 
viską visiems tinkamai su
tvarkyti.

Kita užduotis Darbo 'Sek- 
retoriaus yra surinkti ir at- 
ąpauzdinta informacijas apie 
f " ‘ ■ j' ■ ’ r 1 -
I ■ , ■' . r. . u

rle įgyvena. ’/.d? ***' SfĮJĮgyiĮgME
. . ' • *»7;t

Motinystės Atsakomybė .
Tūkstančiai kūdikių kasmet mirgta. -/ ■ 

nuo apleidimo.. Jie Šiandien galėtų bū
ti gyvi—sveiki ir linksmi—jei jais bu- ; 
.ų buvę tinkamai rūpintasi. Kas kai- y * 
tas? Sdpradtama, kad ne kūdikis. Tai- V X ? 
gi atsakomybė priklauso tiem kurių pa- 
relga yra žiūrėti, kad viskas kas galima 
butų buvę padaryta—pirma lygiai kalp,k * 
Ir paskui gimimo—kad apsaugojus ku- 
dikio sveikatų ir gyvybę, r

Paprastai motina jura' kaltinama nf -'\ S?] 
netinkamų kdulkio priežiūrų. Kal.fc»-t4 . ' 
da ji užsipelno i5tos kritikos. bet.dajB-, , į 
gelį sykių ir ne. Tėvas daugely atvėjų \ . ;
yra lygiai kaltas, o kai kada ^s Ak'; ' . 

vienas ir tėra kaltas už kūdikio apteku ' /
dimų arba ir mirtii Bet nepaisykite . ę 
kaitra—vistiek kudiks turi nukentėti. , 
Ar tų gali skaityti teisingu apšlėjrfra ' x į 
su kūdikiu? žinoma, kad ne. ’ l /

_ •
‘ Todėl dėl žmonijos labo bukite žfl^ė'. 3
niSki ir duokite salo kūdikiai teMIngų’ " 
progų gyventi, būti sveiku ir linksant, 
kad galėtų vėliau netik pate suvirpi j>a-r 
siruplnti, bet aprūpinti gal būt ir tėvų' 7.

Vardas ....
Adresas' ....
Lithuaniau 1

1
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k JB
Si
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■
• i • Oja
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li'gtj ar sužeidimą. « Ne kurie IK
rė dėlto, kad motinos nežinojo kaip-ap^J

,saugoti savo krūtų pien^ arba nestąnm^ / 
to svarbos penėjimo krutfmis. Šltfe kiU; . 
dikiai buvo bereikaiihga atrka-IgnOriiii- 
■rijai ir blogoms gyvenimo 3ąlygomw J

Motlsos apsaugojimas ne)x?gaiiulas iš- || 

vengti. Aikvojimas gyvasčių prie glm-oJ 
dymo turi būti sustabdytus,: nes kfefcį,, - 
vienas naujagimis yra netik busiantis į . ' 
pilietis, bet tos pačios sąlygos kurio-. z‘

r i* ■ *
E' v*-»**-u*«h -» —1 •« j«e> -w <•- « -•••••• - - **• <• ** .
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autonu

>rt Herson ir jo

čia bt& 
šventė r

o-apsunlrinimo atgal 
bus išrūpinti. ,

pbjdu. Laivakorčių kai- 
irintoe.

“Darbininkas” ypatingos 
domės į Bimbos bylą, nekrei- 

W.(jfe,Abesl jdm rodekįJhidto-

Maipeaą
. Amerikos Lietuvių Ekskursija
Po A. L. R. K. federacijos atstovo priežidra rengimu

=• NESVAIGINK SAVO KŪDIKIU- —
CertM. »«bU Eudfthi pripildyti ji su nark«tiėkaU naudais,

kad •‘.pmaKintr jo .-iajrnuj jtacmOaų ad» ««n<N ri<fari<j.
Dar gorfco—duokite j»m fbU*M|

rietu snk^diiyįų jubiliejus. 

; % Parapijos.įHeitis'
* • •» -•. •

W gžtTbgsęz^jjg-Įgjs Bimba 
visi žinojome, tik mes ži- 
įrojoinei bet ir svetimtauti 
jį‘ ’ pažinojo. * JštSd mūrij 
“broliai”' lenkai “Nowy 
Swiat ” skiltyse: rašo r “Ne
abejotinu to Jiėtuvi^to ko-

nbb^y^KlnąefikšiĮ^aivis tu- 
rėtų išgirsti Lietuvos seimo ats
tove fcalb^! 'V * * ; H i

• qfi< - z Ę '-Akstinas 
., *. 4—-r~~- —i - ——

„■h n. ... Į j j. i ■. -**
j I t ADO tTŽMUATUS
i ’ . 8TENBENVJLLE, Mass.
•; Viename formos name rastas
> negyvas
r sesuo. .

įšventintas kunigu — jis gyv^ f 1 
no prie airip, Jįs ąprūpino vii t
sus įpūsų dvasinius reikalus. W ; > 
Tie jpenkeri metai buvo mmns v , 
nemalonūs pergyventi- - Bet ką g 
gi d^ftyti. Be vargu gero pie,- w ' 
kad lį^istoja- Pirma reikia pa- C 1 
varg^, įkad jjąricm geriausu- v 
silaukūš. Per skausmus į gar- Wr’< 
bę. ^Tokis jau žmogau^ g^ve- w ’ J 
rimas. -v *'?/f.* č .

• Praėjo' nuliūdimo laikai. w .
Pirmame gegužio'Sekmadieny- ■ •
je 1922, gerb. ktm. F. Juškaitis W 
paskelbė pey pamokslus kad Jo > 
Eminencija Kardinolas jau -jį 9 
paskyrė parapijos ne tik dvasi- ■ j 
sius, bet ir medžiaginius reika- W ! 
Jų? tVątkyti. O koks džiaugs- ■ ' 
mas.buvo tada visiems žmo- ■ .'> 
Bėms? Daugeliui iš džiaugsmo 9 •
ašaros riedėjo per veidus. ■ .
'Nuogegužio--1922.prasidėjo W į 

kaipo naujas Cambridge’io ka- ff < 
talikų‘gyveninio lapas. Veiki-19 j 
mas ne tik.pasidvigubino bet 9 ]
keleriopai padidėjo. Tuoj visi W 
iu didžiausia energija pradėjo ■ 

! veikti. Buvo surengta keli ker- g -’** 
' w«ai anTIa‘uka7 piknikasr4e*' W 

_ _. tari r 1.1. Taip kad tais metais1 
tiktai metui ir 3 ’ikolų atmokėjo keturis.; tūkš-^W^I 

fončius dolerių. Būnant prieu-?* 111 
kitataučių.gerb, kun.- Ę- Juš-^*4P^ 
kaičių, skolų irgi tapo atmokė-. . 
ta septyni su puse tįkstančiai .:. 
dolerių. \ . ‘ . * \Z z

Dabar parapijos reikalus ve
dant gerb. kun. F.’ Juškaičiui 
viskas gražiai eina. Skolos, ku- » 
fių buvo daug, jau baigiama 
mokėti. Būt jau buvusio visos r- 
atrtiok^tos jei Vis pampi jonai I 
savt>> pasižadėjimus būt' išpildę ' ■
—t būtent jei po $60 kiekviena 
šeimyna būt užsimokėję. *Bet

jzAinl. ___ T<Tq4~jo1 vVn ; . •; "Krr •*hribį y.
jgfe Susivienijimo □rajaus . pjrąkal- 

bus sū krutamais paveikslais i- 
vyksta kovo 7, mokyklos sve- 

W- tainėj. Kalbės Juozas galiūnas 
iš Brooklyn, X. Y.

v LDKS. vajaus maršruto pra-. 
l - kalbos taipgi jau netoli. Tai 
■Bį&iątfbą ghl bus iš svarbiausių. 

Kalbės Dzimdzių artistas >. Di- 
gaY kinis., ; > ;

- Tenka girdėti nuo' žmonių, 
§5; kad, vis l’abiąus pamyli laikraš- 

tį “ Darbininką.Kas" tik su 
juo prisipažįsta, jau persiskirti 
negalf ir 4‘I)arbiiiiTlkaš,,J' kas 
kart eina vis getyft ir jdomyn.' W- - 7 u3eportwis

Jjr-' ’ •” J i>BRIDGKWATER,MASS
Šiuo laiku * mūsų miestelyje 

darbai pagerėjo, nes L. Q. 
Wbite Čoį Kurį dirbdavo 200 
tuzinų čeverykų į lieną, dabar 

dirba po 500tuzinų. 
Bridgewater Darbininkų Ko- 
operacijos dirbtuve (lietuvių), 
taipgi daro pp 1300 porų į die- 
nų ir jpaVasarį pienuoja pądi- 
dinti dribtuVę. Tai befte vie- 

L nintejė lietuvių bendrovė, kuri 
/taip šauniai gyvuoja, dėka, su 

r manių ir teisingų vedėjų.. Vie- 
tinįjHiarbiiHnkų yra pš&arika- 

I maž ir iš kitur nepatariama kol
| ■ kag važiuoti 1’ėii‘ darbo ieškoti. 

a-L—_Yasari< . 
r Petro Budriūno

bininkų kooperacijos vedėjų) 
į? . ” motinėlė, vos i 
f- mėnesius šioj šalyje išgyvenu-
Į; si. Apart sūnaus Petro, liko

duktė Marijona ir marti di- 
dfttausmm. nuliūdime. «di bu* 

? vo jau 62 metų Paskutinį pa- 
, tarnavimų suteikė South Bos 

į; tono, lietuvis graborius Petras 
% Akunevičius/ Patarnavimas ir 

tvarku laike pagrabb buvo gra- 
:į • ži ir pavyzdinga. Lietuviams 

iš apylinkių ir paties Bostono 
Y yrąpąMhąAkvnęVĄČįą^^.

INUfeiiiMKr.
Ik se naudotis. Ne be to< kad sa-

sirinkimą, nes daii^-^svariŽų 
dalykų turime ap^albėtiyk. L.; 
geresnį prisirengįimyWie vM- 

v jaus ir prakalbų rengia
mame malkute, | į

Vasario 12^d{ Jaik^ame su< 
sirinkiiųe visi bariai sutiko pri* 

» siųstas iš centro1 knygas išdah-' 
senimui nariams ^|Įtui, pasiųsti 

■ į Lietuvą. Kas iš hkjių nebu- 
^įvo ant susirinkimo o fiėriiS0vo 

knygas pasiimti, tai m|l<Mu 
C atsilankyti ir pasiimti priklau- 
\ sančias knygas. Jeigu kas ne

pribus ant susirinkimo tai ne- 
1 . galės knygų gauti, nes jos bus . • -r • , r %•?-.

jį Sjiųpp reil

192B m. čia mirė
frdar-

Y- nerūgoja, kad negavo knygų ga 
jam priklausančių. w*x>la:

YSukruskime visi LDKS. 14 nį 
^lAp; nariai kai vienas prie <foK tc1 

bo. Nors po vieną naują na- gį' 
įĮ|L- rį laike vajaus prirašykime, 
įbMeldžiame visų užsilikusių 
Y.; nariij ateiti ir užsimokėti.

Sekretorius*A. K. «ii

š. m. koyo ;7;d. 
Lietuvių ĮMeni^ 
ma iniciatyvą kn 
ei jos 22 skyriaus 
ryšio. ’Prograjųi 
prakalbų ir iSai^ii 
dieną programe < 
tlingas šv. Jur^jĮ 
choras po vadovystėj 
Čižausko ir “Birbti

; džliMai -
■ Kokis "galutini" sprendimo
‘ ihbtyvai — sunku pasakyti ’ 
: . riborašo- peninčius.

I nime dęl Dievo paniekinimo 
i' Bimbą-išteisino, nes tam kal

tinimui neužtekę įrodymų, 
t Kitame kaltinime—dėl kurs- 

L tymo nuversti esamąją val-
II dzią ir iškelti raudonas vė
lia vsLietuvoje ir Washing-

’ i tone, nuteisė. Už pastarąjį 
k prasikaltimą Bimba gavo 
į 100 dolerių pabaudos. Nors 

pabauda menka, bet mora-
[ liai ji daug diesnė, ir todėl 

Bimba nori visiškai išsitei-
1 ąuiti apeliacijos keliu. Ar 
t vyks jam tas padaryti, gana 
I sunku išspręsti. Labai galia

mas daiktas, kad apeliacinė^ 
' je -instancijoje - keikūnas 
į Bimba susilauks bausmės 
I padidinimo.. Pirmutiniame 

tėisme teisėjas pareiškė, kad 
t bausmę suminkština tiį to- 
| dėl, kad prie sukilimo Bina- 
l ba šaukė ne savo kalboje, o 
' atsakyme į , paklausimus. 
F Taigi galimas daiktas, kad 
Į aukštesnis teismas tuos su— 
. minkštinimus atmes. Jeigu ’ 
’ aukštesnis teismas Bimbą iš- 
| teisintų, tai mes nenusistebė- 
| tume, nes' mtrms gerai žino- 
I ma, kad Jungt ValsLJaisvės 
F žodį toleruodamos, ne vieną 
k tokį Bimbąy nekaltybes ir 
į veidmainystės ski-aiste pri- . 
r atdengusį, pateisino.-Bet jel- 
- gu Bimbį dar smarkiąu ąU^ , 

teistų ar ištremtų, mes nė 
kiek neaigraudintume, nes 
juo mažiau tokių ptovokato- j 
rių ir darbininkiškos visuo
menės parazitų, juo sveikiau 
patiems darbininkams ir ge
ram lietuvių vardui. '

tuvių kolonijos sakydavo 
pats buvęs klebonas kun. X 
Krasnickas. Dabar pasiaode 
kad gerai dalykus-vedant gali
ma ir tokią didėlę skolą atmo
kėti ir dht mokykla įšištėigtl? 
Didelė gjarbė Cambridgei’duš ir 
Brighlon’o katalikams, kurie 
nenuilstančiai darbavos ir dar- 
1 mojas vienybėje su klebonu.

-•4 >

Jubiliejaus 15 m. sukaktavkį
> apvaikš^iojimas t į

Vasario 14, jubiliejaus iškili 
mės tapo apvaikščiotos. ‘Prieš, 
pat sumą pats gerb. klebonas 
kun. Fr. Juškaitis pašventino 
naujus bažnyčioje žarandėlius, 
kuriuos importavo iš Franci- 
jos. Žarandėliai puikūs. Juos 
sudėjo S. Stankevičius ir 
Malloy. elektrikieriai beveik už- 
dyką. Amerikoje tokie būt la
bai brangiui lėšavę. Per suma 
-Viri žnmndėįlai ir visos"šviesos 
degė? "lidlai aiškiai bažnyčia 
buvo nušviesta. įVisi žmonės 
gėrėjosi ' gražumu šviesų ir 
ąb&sš| vėmisptųjsimu bažny- 
:čios.~4pa^fc, jau aplinkui nėra

IBbua Ubkk-

ėtimtanhs

T*

KOfiPdsMuos da

Y ” Z

p*AMj.onė pate

i’il
nu

[Jį 4 į *. J



Lietuvis Deni

įns SVeht®

PARAPIJOS

mėsos ir 
Dikčiai tur- 
Toklų krau-'

S ANTANAS F. KNEIŽYS
X kuris; lanko Suffolk TeiHų mokyk- 
Xlų ir užsiima Real Estą A pardavi- 

: K dėjimu, t)«ia mnn'ur ūfMĮfcį ffnilir h

‘. '(Renius. lietuviai, kdd'lV X 
mažai sukalbantieji angliškai gali# 
kreiptis įvairiais reikalais pas ma-« 
nę. £? Kneižio adresas-yra toks-: A 
308 E. Nintli St., Tel. S. B. 1696. ®

ŠV. JONO EV: BL. PAŠELP.
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Žioba, „

539 E. Seventh St., So. Boston, M?sk 
Vite-Pirmininkas — J. Petrauskas,

250 Gold St. So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas*—'J. Glineckis.

5 Tbomas I’k., *South Boston/ Įlaša. 
Fin. Raštininkas ■— M. .Šei kis,

40 Marine Road. So. Boston, Mass. 
Kasierius — A. Nan^žiunas*

885 E. Broadvvay. So.’ Boston, Mass. 
Tvarkdarys — J. Zaikis,

7 Winfield St., So.- Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 

nedėldienj kiekv ierio mėnesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492K. 
Seventh St., So. Boston, Maus.

didžiulius plakatus su ištrau
komis iš Biblijos apie praga
ru Rengėjai parodos są- 

ir v^ 
sopios šunybes pasklido ,dą- 
bar todėl, kad žmonėse: sklei- 
džiama idėja kad pragaro 
nėši). ‘ Žmbneš netekę pDinir- 
tines bausmės bajinės piktA- 
dariau ja be baimės.

M - —_ — '• '

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

Pirmininkas — V. Zalieckas,
514 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Viee-Pirmininkas — Povilas Ruka,
95 C Street, So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Antanas Macejunas,
450 Ė. Seventh St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Juozapas Vfnkevičins.
90C E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 

Kasteriu* — Andriejus Zolieekas. .
011 E. Fifth St.. So. Boston, Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mikalionis.
906 E. Broadvrayj So. Boston? Mass. 

D. I*. K. Keistučio-Draugija laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirmų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po rfn- 
meriu 094 M’asbington St., Boston; 
Mass. i :30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių jo-ie mesi) drau- 
gijos prirašyti. * ,

1 f' į
0 ANTRAŠAS:

trnąnią ^umdbtnwrtr“Ų3000 
demonstrantų. Demonstran
tai .naš534ar'djF^^l^K-As

NOKĘ KAD BŪT ŠVENTĖ
17 dien^ yra So. 

Bostono šveptė.; Yra tai 
Evakuacijos diena. Toje , 
dienoje iš So. Bostono išvy-1 
ta buvo paskutinės anglų- 
kariuomenės dalys. ; Šiemet, 
sukanka 150 metu nuo to i vy - Į 
kio; Todėl su kur kas dides
nėmis iškilmėmis diena bus 
apvaikščiojama. -' Bostono 
miesto Taryboj sumanyta 
šiemet visame mieste |ą, die-i 
na švęsti. Galutinas kiaušį- i 
mo išsprendimas paliktas : 
majorui.

r ■ . ‘

—------------ — ----- —r-
PABSlbŪODA krautuv 

groserio. Puikioj ’yietoj. 
tingi) žmonių-apgyventa, 
tuvių arti nėra ir negali būt. Priežasty 
pardnvimo pranešiu, asmeniškai. Pa
skirta ant greito pardavimo. Kreipki 
tės: 4078 AVashiugton Št., Roslindale, 
Mass. (K—5)

45 metųpusė įstojimo mokesties. ^ ■ *. , ' X * f fe |
Taigi gerbiamieji didžiausia proga prisirašyti prie geros katalikiškos draugijos, kuri y 

ra viena geriausių draugijų ant viso Boston’ov Aprūpina ligonius, šelpia biednųs ir našlai
čiui ir visiems yra gerai žtaomA Tadai kviečiam visutjaunu s ir setus jtisįašytįprie drau
gijos. Pasinaudok gera jtfdfą! g I j i V draugijos Valdyb.

gg[ Į^U^^?>yrąjg3jBfcnt^s lie* 
d^l^kra^sIMdž-^Br^aĮiŲoje. Išeina 
itadienį. Tarnauja lietuviams išeiviams 
s Didžioje Britanijoje.

'Artistas v. Dineika 
^-Grįžta Lietuvon 
^Pagarsėjusiojo Dzimdzi- 
>rimdzi vodevilio dalyvis 
raistas V. Dineika š. m. bir- 
efio mėn: 1G d. grįžta Lietu
oju Ta proga pasinaudoju- 
^Eathuanian Sales Corp. 
U"0§ia didelę eksklirsiją Lie- 
jvon vienu iŠ dideliausiu 
[drth German Lloyd linijos 
Įlvu ^Columbus.” Laivas 
ibai paiogus, kas juo kelia- 
į atsidžiaugti negali.’ Eks- 
Ursija žada būti labai įdo- 
įif nes, kaip aukščiau minė- 
i^jąja vadovaus vienas iš 
nksmiųjų Dzimdzių. Vi- 

informacijas suteikia mi- 
^toji bendrovė arba art. V. 
Ę^ka -(-366 Btoadvv ay, So.

tAGARINĖ PARODA 
žinančią subatą Bostone 
išima pragarinė demons- 
jar—Reifgia'protestanttr 
(inis susivienijmas. Ke-

> tU • • IX

o pas mus

1‘\Kovo 13diAą šv. ' Petro 
arap. salėje (5-ta gatvė) 
JJzimdžiai” stoto “Geno- 
aite,” vaidnimės tik vai-

£Kovo 14 dieną toje pačioje 
|feje “Genovaitės” vaidini- 
įaš suaūgusimes.
Balandžio 11 dieną “Gar- 

cu redaktoriaus L. Šimučio 
B^ttfvių prakalbos sitpro-

TOHaMELIETUVOS

“ R flPI

«X368C8»Si»3ę»CX»a^^
{ TEL So. Boeton 0«»-W.
B LIETUVYS DANTISTAS

VISI PILIEČIAI UŽ DR. 
LANDŽIŲ ' -

Utarninke, kovo 9 d. So. 
Bostono 6-to Wardo pilečiai 
rinks City r yCouncilmaną. 
Kandidatų^ skaičiuje yi*a Jie- į 
tuyię Br=> Į^iidžįi^;. •/Visi i 
lietuviai pilečiai paduokite? 
balsus,už saviškį. Atsimin-l

tis. ■ ‘ : V"; - *’ - Ąv.?' -

JO KAINA VISUR VEIK TA PATI:

.* Didžioje .Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metų 6 šjk, 3 mėn.-3 šil« ir 6 penai.

Amerikoje: Metams.3 doleriai, pusei metų $1.50, 
3 men. 90 centų. ‘ J

’ Lietuvoje: Metams 24 litai, .pusei metų 12 litu, 
3 mėn. 7 litai. , t .

Redakcijos ir Administracijos antrašas: “IŠEI
VIŲ DRAUGAS,” 281 A. Eglinton Str. GIasgow, S. 
S. Scotlandš

NEBUK BEDARBIU
PARSIDUODA So. Bostone bučernė 

ir grosernė. Kumpinis Storas, biznis per
daug metų išdirbtas. Įvairių tautų ap
gyventa apielinkė. Nuo ineigų palieka 
apie $160 savaitėje. Gali pirkti ir ne
mokantis. aš apsiimu išmokyt. Atsi- 
šaukit j “Darbininko” Administraeljų. 
366 Broadsvay, So. Boston, Mass.

GERAS INDĖLIS
Trijų šeimynų uainas 8-4^4 dramini r ių. 
elekrt<ks švlem i r t.L Atnaųjintft. Me
tines pajurnos ;$72S.OO. Galima. apžiu» 
rėti nuo 9 Iki 12 vai. ryte ir nuo 2'iki 5 
l»o piet. Teiefenuokite nuo 12 iki 1 ar
ini nuo 5 iki 7 vai. l»o piet, So. Boston 
4011-J.. Prieš lietuvių bažnyčių. !W W. 
Fifth St. So. Bojftoh, Mass. (K, 5—9)

■ ■■ - « —i - . ■ . - ■ »■' , — I.I1M — \

SOUTH BOSTONE, netoli Ąndre\v 
Sų. j»aTsi<luo<la (J šeimynų narnai su 
piazznis ir dideliu kiemu. LUiadų ne
ša $85. J mėnesi. Kaina tik $4800. įne
šimo reikia tik ?900. Matykite: Vin-. 
eent B. Ambrose, 425 Brųnda-ny, arba 
telefonuokit tarpeV7-S vakarute; S. B: 
• GO7. - ■- (K—5).

Prekybos Bendroves šūrŲ 
ninku metinis suvažiavimas. 
Visiems šėrininkams yra pa
siųsti tani tikri apie tai pra
nešimai. Pradžia 9:30 vaL 
iš rvtot. ... ’ ... < j-’

ii. Grybaite,
L. Pr.. B-vės raštininkė

r:į . , ..... ■ ■

g < ’ PRAKALBOS
Kovo T-tą dieną Šv. Ka- 

inriero Romos Katalikų 
paūgija 'pobažnytinėj sve- 
įmėj (Fifth St.) ruošia vie- 
ts prakalbas apie organiza- 
ijn reikšmę iseivjoje. Kai
tėjų tarpe žymūs veikėjai 
^s^žia 7 vai. vakare.

Šių metų kovo mėn. 16 
.Sv. vak. I-oji L. D/K. S. 

pupa ruošia prakalbas.Kai- 
Ę^.Cenrto sekretorius J. Di- 
inis. Prakalbos įvyks Šv. 
fetro par. salėje (5-ta gat- 
!}•-). įžanga dykai.

g ------- U------ t . Jį T
| Lietuvos Dukterų Draugystės 
| Po Globa Motinos švenčiausios 
§ Valdybos Antrašai , 
X PirminĮnkė — Teklė Aftmenskien5,. 
$ 98 6 Street So. Boston, Mass.
X Tel. South Boston-4474-M.- ■ , 
X Vlce-Plrro. —Zofija Kėšlenė, ' V . 
g 59 Gatės St. So.. Boston.
g rrktz Ražųmafcė ■^^uibĮUįigr'

Telephonje South Boston 8422-R. ' į 
Fin. Raštininkė — Bronislava Clunienė, S.

29 Gould St. W. Ro^bury. Mass. " 
Iždininkė — Ona Staniullutė.

105 šV. Gili St.. So. Boston, Mass. Įr 
l’varkdarė — Ona Mizgiruienė.

1512 Columbia Rd„.*So, Boston. Mass, £ 
Draugija savo susirinkllbus laiko kas ■ 

antrų utarninkų ' kiekvieną mėnesi l| 
Visais d r-jos reikalais kreipkltes į pro- II 

tokoh) raštininkę laEku. ar telefonu. 11 
n -30 vakare, pobažfiytirtėj sretainęj II 
Fifth St; So. feoston, Mase.. i 7. t II 

**” * HĄ > _>'»• *" c * 'i t » * ""

n ■ . i ’ Vi « ■. •.. s.

SENASIS MAJORAS VOS 
NEBUVO SUAREŠTUO- 
■ 1 TAS •
James M. / Curley, buvęs 

Bostono majoras, jo brolis ir 
dar trečius draugas būt bu
vę . suareštuotų y jei nebūt • 
miestui sumokėję $2,500. j

Kuomet James M. Curley; 
buvo majoru, tai jis su savo Į 
broliu ir kitu sėbru buvo 
nuvykę Chicagon. ‘ Tą kelio
nę darė miesto pinigais; Nau
joji miesto valdyba išrado, 
kad tos jų “t'rip’as” Chica
gon negali būt pateisintas. 
Todėl pareikalavo sugrąžinti 
išleistus pinigus. Kad nebū
ti suareštuotais jie sumokėjo 
sakvta suma.

Ofito Itel ' Rm. TH. 
Unlrerslty 8831 Proepect 0415-lį

B »,ZALETSMS 
Graborius ir Balsanraotojaa 
983 Cambridge St, Ctmbridge

i:: TRUMPI :: 
ISKAITYMELIAI 
i NAUJA KNYGA 
? Joje telpa daogian kaip 
1100 trumpų pasakaiaų

PU31- d5 centai 
DARBININKAS 

M BrvaAtMry, 27, Mm
j , C v- .

alandžio 13 dieną “Dzim- 
a*T atsisveikinimas. .

t ’ SŪTINŽS PRAKALBOS 
i / ' {_i » * •' i

0vo 2 8d., sekmadieny, 3 
. pietų Lietuvių Sve- 
ięję įvyko viešos prakal- 
;,dėį lįr.; LandižaUs daly- 
iirib rinkimuose įBoštdno 
Sto tarvba. Prakalbose 
yvavo pats kandidatas ir 
i/kitu kalbėtojų. *

parkalbų padainuoto ir 
ikambinta. Žmonių pn- 
httko artipilnė salė. La- 
jnalonu, kad lietuviai do- 
F tokiu svarbiu dalyku, 
|>-lietuvių dalyvavimu a- 
fikiečių politikoje. Lai- 
blitetuviams pasirodyti a- 
rikonų tarpe.

52 -h’ 1 v ' ... ■’ ■ • ■ ■ v
i; Žydanavičius, Jenkins, Tataroniutė, Mitrikaitė, ir Riviera Mer 

f.K;Si#ąuską; Tikėtai nuo 50c.-$1.5a 
hiqh school RIZNIERlAL GARSINKITE 

ypatinga proga išmokti skelbimų .HflADSIIIImIiE" ė
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