
SĄJUNGOS ORGANAS

KOVO 12 D, 1926,

re sutartį’Locarnoj,:tai jos

Gaisras didikų dvare

nuolatinės, užtikrintos

ios priėmimo.

Teisėjas

PAKĖLĖ MUITUS

jam uždėjo

zis ir Ftanci jos dalyvavimas 
sutrukdytas. Franeija yra 
pasižadėjus Vokietijos pusę

Pteatrų 
550,000 
neįeina 
domieji

' SUMUŠĖ BAŽNYČIOJ
\ t *» • » •» ♦ Ą :

Meksikoj, Tepio mieste, 
valdininkas inėjo į katedra 
su skrybėle. Sako, kad jis 
buvo inėjęs žmones išvaikyti 
iš katedros ir i a. uždaryti. 
Žmonės valdininko pasielgi
mu pasipiktino ir puolė muš
ti. Kai jį išgelbėjo, tai val
dininkas jau buvo vos gyvas.

Valdžia pradėjus uždari
nėti bažnyčias ir katalikiškas 
mokyklas tikintieji labai su
sierzinti ir panašių riaušių 
Meksikoj būna ne retai.

ris buvo plačiai žirui 
tuviu visuomenei.

APSIREIŠKĖ DIFTERIJA
SOUTHBRIDGE^ Mass 

— Sveikatos Bordo praneši
mu čia užregistruota 90 ap- 
sirgimų difteri ja.

-------- r—
PAGERINO BŪVI

DENVįER, Colo.—Spaus
tuvių darbininkai išsireika- 
lavo geresnių darbo sulygti.
__ > - * ■ * ‘

Dabar gaus-po$35^saviteje ir 
dirbs 44 valandų, vietoj 46 
valandų.

baigoje 1925 metų [Agrikul
tūros Departmentė buvo ži
noma 11,000 visokios rūšies 
farmerių kooperatyvų. 1915 
m. tokių kooperatyvų .tebuvo 
žinoma perpus. Reiškia per 
10 metų farmerių kooperaty
vai Amerikoj pasidvigubino.

Minnesotos valstija užima 
kooperatyviame judėjime 
pirmų vietą. Ten kooperaty
vų yra 1,383.

oranešu skaitytojams šio lai- valandų. • 
kraščio apie mirtį p. M. W. traukiniais 
Bush (Miko Bučinsko), ku- 4 valandas.

TYRINĖS PIKTADARYBES
Harvardo universiteto tei

siu skvrius išrinko komitetą 
iš savo profesorių ištirti 
bostone ir apytrnkčše piktas, 

darybes. Prasižengimų pa
dėti tas komitetas, tyrinės iš 
risi) pusių, • ■ “ ' 2 T L *

karčiamą visi prisigėrė. Gir
tas milijonieriaus sūnus įsi
drąsino ir pasivėlijd drąsų 
žingsnį prie mreginos. Ta 
jį pastūmė. Tada milijonie
riaus sūnus jai smogė kumš
timi veidan, paskui ją par
mušė žemėn ir sulaužė penkis 
šonkaulius.

Milijonieriaus sūnūs teisi
nosi. rkad toji mergina buvus 
gatvine, kad ji nebuvus ne
kalta, kad ji gerus ir rūkius. 
Mergina prie gėrimo, prie 
rūkymo ir prie nepadoraus 
apsirėdvmO prisipažino, bet 
teisėjas vis-gi į tai neatsi
žvelgė ir aštriausią, kokią tik 195

1782 m. Gudupių

GAISRAS PRINCO DVARE
Anglijos karaliaus įpėdi

nio dvare kilo gaisras. Buvo 
užsidegę tvartai. Pridarė ne
mažai nuostolių. Iš ko kilo 
gaisras nežinia. Pastaruoju 
laiku daug Anglijos didikų 
dvaruose buvo gaisrų. Kai- 
kurių yra spėjama, kad gais
rai kilo nuo netikusio elek
tros suvedimo, bet apdraudos

PAREIKALAVO GERESNIU 
ALGŲ

MINNEAPOLIS, Minn. 
— Organizuoti karpenteriai 
2,265 balsais prieš 358 nubal
savo reikaluti algų pakėlimo. 
Jie dabar gauna po 90c., o 
reikalauja po $1.12tA valan
doj.

KIETUOS
Pereitą panedeĘ susirinko 

Gehęvoj’ Tautų Sąjungas Ta 
’ ryba. Svarbiausias ir pir- 
' mųtinis Tarvbos^dalykas bu- 

vo tai priėmimas Tarybon 
Vokietijos. :

Anglijos karališkoji ang
lių ko^įsija tyrinėjo Angli
jos anglių^ pramonę. Komi- 
sija išdavė savo raportą.

Anglijoj buvo dvi.nuomo
nės kasyklų klausime. Ang
liakasių Federacija stovi už 
visi šką kasyklų suvalstv bini- 
mą. Gi konservatyvai stovi 
už visišką palikimą kompa
nijoms. Karališkoji komisi
ja rekomenduoja vidurinį 
kelią: sako, kad nereikia vi 
siškai jas suvalstybinti ir ne
reikia palikti pilnoje kom
panijų globoje. Komisija pa
taria kasyklas palikti kom
panijoms, bet įvesti valdžios 
kontrolę.

į|; GAISRAS BAŽNYČIOJ

SOMERVILLE, N. J. — 
& Baptistu bažnyčios seniūnai 
R* buvo nutarę turėti susiimki- 

‘3* mą aptarti bažnyčios ap- 
draudą nuo gaisro. Prieš 15 
minutų prieš seniūnų susi- 
rinkimą kilo gaisras ir nuos- 

v0 tolių padaryta už $30,000.

NAUJAS VALDIŠKAS 
NAMAS

ALBANY, N. Y. - Nau
jas valdiškas namas sale vab 
stijos kapitoliumo nutarta 
statvti šiemet. Į ta. narna 
bus sukoncentruoti visi ofi
sai. kurie dabar vra išmėtyti 
po visą miestą. Naujas val
džios ofisinis namas atseks 
$6,000.000. Namas turės 21 
augštį.

—'■— •
VĖL DREBA

Į vietą atsistatydinusio 
Francijos ministerių kabine
to ant greitųjų sudarytas 
naujas. Tą kabinetų sudary
ti buvo pakviestas senasis 
Briand. Jis tą padarė,- bei 
prieš vidurinių'reikalų/ mi- 
nisterį tuoj kilo nusistaty
mas. Todėl spėjama, -kad 
šis kabinetas neilgai tegy
vuos.

PIRKO BĖGIŲ VOKIETIJOJ
, Boston & Maine’gelezįftkty 

# lių kompanija užpirko daug 
bėgių Vokietijoj. Užpirko 
daug tūkstančių plieninių

MIRTIS DĖL MAŽMOŽIO
LĄCONIA, N. H; — Frfed 

Preventure, 55 m. amžiaus 
gelžinkelių konduktorius, ei
damas per vagonus patikrin
ti tikėtus įsidūrė “tooth- 
picku,” kurs buvo įsmeigtas 
į sėdynę. Jis žaizdą apmaz
gojo parastu antiseptiku ir 
daugiau apie tai nemislijo. 
Bet netrukus ranka ėmė tin
ti. Prisėjo jam eiti’į ligoni
nę ir gulti. Iš ten nekėlė, nes

KODĖL NEREIKIA -■ jis nurodo, kad nuolatai 
ATEIVIŲ

NEW YORK. — W. W. 
Husband, Darbo Sekreto
riaus pagelbininkas, pareiš
kė, kad ateivvbę reikia su
varžyti dėlto, kad darbinin
kų Amerikoj yra užtektinai. 
Sakė, kad reikia atsiminti 
karo laikus. Tada darbai ė- 
jo kaip niekuomet,, o, vis-gi 
darbai buvo attikti. Toliau

besigydydami.

Bet kur kas baisesni nuos- 
toliai užmušimais ir sužeidi
mais. Pernai iš viso nelai
mėse žuvo 87,000 (žmonių. Iš 

o ji) 21,000 žuvo per automobi-

DAIKTAI GERI,BET
' BRANGŪS

Vokietijoj, Leipzigo inies- 
te prasidėję mugė. Daiktų iš
statyta labai daug ir labai ge
ri), bet kainos teipgi didelės. 
Todėl pardavimų nedaug. 
Kainos esančios • brangios 
dėlto, kad mokesčiai bran
gūs. Amerikiečiai daugiau
sia perka porcelino ir stiklo 
indus, tytes, naujanvbes ir 
drabužius.

PAKĖLĖ ALGAS
CHICAGO. — Elevator 

Operators’ imi j a išsikovojo 
algų pakėlimą. Gaus teipgi 

y apmokamas vienos savaitės 
^■vakacijas.

IŠRINKO MOTERĮ
SEATTLE, Wash. — B. 

K. Landės tapo išrinkta šio 
miesto majoru. J i jau nuo 
senai miesto darbuose vojkė, 
tarnavo kaipo . Counc.il- 
woman. Ji yra pati tos val
stijos universiteto profeso
riaus.

SKAUDŽIAI NUBAUDĖ
MASON, Mich

Collingvvood nuteisė visam 
amžiui Arthur Rich, milijo
nieriaus sūnų. Tas milijo
nieriaus sūnus rastas kaltu 
užpuolime merginos 20 m. 
amžiaus.
' » Kai teisėjas ištarmę per
skaitė, tai nuteistojo tėvo sū
nus ir motina apalpo, y - 
' ‘Prasikaltėlis tuoj tapo pa
imtas ir į valstijos kalėjimą 
išvežtas.

Piktadarybė papildyta ši
taip. Milijonieriaus sūnus 
su savo trimis draugais va- 

Japonijos vyriausybė nu- žiavo automobiliumi ir pasi
tart pakelti muitus ant mil- viję sakytą merginą paėmė į 
tųir k’rieČių’MŪ* Bįd.Td. automobilių. Nuvažiavę į

vos

Bulgarija ir Graikija ta
riasi apie susijungimą gele
žinkeliais. Jau formaliai a- 
pie tai susitarta ir Graikijos 
geležinkelių direktorius išvy- 
-£0-į,Bulgarijos sostinę susi
tarti apie tai, kuriomis vie
tomis gelžinkelį pravesti.

1,161,000 TONŲ PER VIENĄ 
’ SAVAITŲ

WASHINGTON. — Sa
vaitėje, pasibaigusioje vas. 
27 d. kietųjų anglių iškasta 
1,611,000 tonų. Tai buvo pir
mutinė pilno darbo savaitė 
po streiko. Pernai normaliu 
laiku toje savaitėje iškasta 
buvo 1,794,000 tonų.

UŽ KANALO KASIMĄ
New Yorko valstijos gub 

Smith stoja už didžiulio val- 
stijinio kanalo kasimą. Tas 
kanalas būtų sujungtas su 
kitų valstijų vandeniniais 
keliais. Tada vidurinių vals
tijų farmeriams vandens ke
liu būtų palengvinimas savo 
produktus marketuoti.

GERIAU APMOKAMI
New Yorko valstijoj, kaip 

Vertelgų Sąjungos biuras 
skelbia, darbininkai dabar 
geriau apmokami, negu prieš 
karą. Apskritai imant 1914 
m. vidutine darbininko alga 
buvo $12.85, o dabar viduti 
nė alga yra $30.85. Tuo tar
pu pragyvenimas tėra pa- 
brangęs ant 83%.

NUOSTOLIAI DĖL LIGŲ

NEW YORK. — National 
Industrial Conference nuro- 
do, kad Amerikos darbinin- 

me-

^7 -Tautų Sąjungos Taryboj 
į tiek matosi nesutarimų, kad 

♦t; jau užsiminta, kad Tautų 
.i Sąjunga visiškai gali iškrik-

Kai.einasi apie Vokietijos
. Tarybon priėmimą, tai kelia- 

Ą-. ma klausimas ir kitų tautų į- 
d sileidmas. Į Tarybą brukasi 

ir Lenkija, bet Lenkija tapo 
pastumta ir nustumta.

Ispanija ir Brazilija neri-

> NELAIMĖ PER STREIK- 
LAUŽI

COLUMBIA, S. C.—Šios 
T valstijos legislatūroj įnešta 

bilius, reikaliijantis, kad ge
ležinkelių kompanijos sam

dytų tik gerai išmokytus te- 
. > legrafistus. To ėmė reika

lauti dėlto, kad pereitą gruo- 
' / džio mėnesį per streiklau- 
* į žiaujančio telegrafisto kaltę, 

ištiko nelaimė ant geležinke- 
Ilio ir 4 žmonės vietoj žuvo, o 

54 buvo sužeisti.

PRINCAS SOVIETŲ 
TARNYBOJ

Rusijos princas Obolenski, 
kurs vedė savo pradžią net 
nuo pirmojo kunigaikščio 
Riuriko, atsisakė ihio visų 
titulų ir stojo Rusijos sovie
tų tarnybon. Jis paskirtas 
ambasadorium į Švediją.

^Taryboj vietą Vokietijai.
Dabar, prieš tai šnairuoja 

į Ispaniją, Brazilija ir iš da-

Sako kad
' ■ - r -j

laidotas 11 d. kovo/ 
Velionio draugą^

Ą. B. Strimaitis4

paskola už koloniją !
Belgi jo j pasklido gandų ą- * 

pie tai, kad Amerikos banki- 1 
ninku grupė siūlo Belgijai 
$100,000,000, jei Belgija su
tiks pavesti kontroliuotu 
Kongo finansus. Kongo.yrą 
didelė Belgijos kolonija Af- 
HkoJ- į-

Tas gandas buvo toks. dFJ 
dėl i s kad sut rukdė finansij' 
ministerio kelionę į Londoną.' i 
Ministeris kabinetui duoS\’/J 
pilną raportą apie paskolos 
projektą. ' c.

---- ------------
ILGIAUSIA ORO UNUĄ^ 

v Maskvoj skelbiama, kad 
jau šiemet bus įsteigtas susi
siekimas oru tarp VlafeM

EPIDEMIJA PASIBAIGĖ
New Yorko mieste kas žie 

mą būną plaučių uždegimo ir 
influenzos epidemija. Da
bar tas jau pasibaigė. Šie
met tos epidemijos nebuvo ka* lipi algomis per 
taip įsismarkavusios, kaip i ri155 netenka $250,000,000. Be 
1918 ar 1920 metais-. Šiemet | to darbininkai turi nuostolių 
vasaris buvo mirtingiausias 
New Yorke. Savaitėje, pa
sibaigusioje vas.. 27 d. nuo 
plaučių uždegimo mirė 352, o 
pernai toje savaitėje mirė 

šiemet nuo influenzos 
įstatyraąs numato, bausmę sakytoje savitėje u lirė 30,

pernai toje savitoji - mirė *22. lių katastrofas.

seinanMi su mažiau aarninių-^j 
kų. Jk sako, kad žinąs 
ną kompaniją, kuri 1^24 te/L 
samdė darbininkų 22,000 it 4. 
gėrybių pagaminof už $50,-Y 
000*000. Gi 1925 m. darlŪ- A 
ninku teturėjo 144)00 Q ]
bių.pagamino už $92.000,0ę€f.. 
Tas, išaiškinama mašinų 
geriĄiįnu. •
y _ |-Tfr->

r c 1F fM
- ■
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žiuoją plentu žmones, išgirdę 'ėšęs stogą. Į

sušuko karalienė

Standard ir Challenge Pieno palytėjo^akbc dirim$; paskiau pėmojuš karidienėf; •' /
fr-amiavp^ ....*. .

kit į ‘‘Darbininko” Redakciją, 366 w.
Brondway, So. Boston, Mass. (K—12)

Greitai 
ir paša] 
siruoŠn

landėt 
buvo 1 
jautė j 
pušiai 
da ir i 
niūręs 
Avė!^

Jūsų groserninkas turi
* **-*. < * -e - »

šviežio stako .

Budelės •iorimŠ; gyventojas 
Maiiša Kdvaleręikąs, staiga 
pabudo nuo aštrios šviesos i 
akis; pravėręs akis pamatė 

šviečiant 
ir toliau 

brauningo

'ši- Vokietija padaryta 
įekybos^ut^rtįs,. bet juepa- 
keista tatiAkacijos aktais, 
^ląiO'siitartięš sudarymo

(Tęsinys)
PAŽAS STEPONAS

udažiu- 
koju ir 
lą, kuri 
iriu, 
rotumei

fazes: 1920 m. sutarti 
ri.no apsilankymą ir da 
ruošiamų prekylios su

rėkiant,, atėję atrišo Kova- 
alvą, lerčikui‘duris. Beieškant

pravėręs 
prie pat nosies 
elektros lemputę, 
greta Į dešinę, 
vamzdelį, o tarpe tų nemalo
nių dalykėlių aukščiau buvo 
matytis su skudurais pri
dengtas ir išpaišytas juodas 
veidas iš kur buvo girdėtis 
*'mezosoprano’’ balsas ‘‘ru
pūže, kelk ir duok sidabrą ir

•----------- j--------------------t— ■

ėjo ^prieangį, atidarė duris 
ir kaip - toliau buvo — žino
ma. Petras Grigas buvo kal
tinamas nužudęs savo žmoną 
ir buvo pasislėpęs,

Mariampolės Apygardos 
Teismas nuteisė Petrą .Grigą 
penkeriaįs metais, o JCalendą 
ir Jurgęlionį ketceriais me
tais sunkiųjų darbų, kalėji
mo.

domis dienomis 3usįi|n - 
>ios L. Krikščionių Berno 
tųPartijos pjezUiuman

lio maišas su išvogtais dra
bužiais. Kauno kriminale 
policijų bę^yrinėdama pava
rė, kad plėšimą padarė: 
Petras Grigas, Jonas Kalen
da ir Juostas Jurgelionis -- 
Kauno j 
Suimtiej 
taip pasl

‘ Amerikos Jįięt
Po, A.lZ R. -K. Federacijos 
” , 1 ekskursija Lietuvon T 
’ ! 'iri f BEf JOKIO

lesto gyventojai, 
"f kaip policijoje 
ųn ir geisme prisi
plėšę KovalerČiką. 
Grigas,’ nefurėdy- 
linųoš vietos ir už

siėmimo-, jvaikštinėjo po kai
mus pardavinėdamas šven
tus paveikslus, ir pirkinėjo 
produktus, jis kelis kartus 
užėjo pas- Kovalėrčiką ir įsi?- 
žiūrėjo,ik:k^d' pas ji galima 
lengvai-įeiti,- - jis pasikvietė 
savo ' draugus Kalendą ir 
J urgeĄgįįį. kurie pritarė jo 
gitdriaj^^jsųmanymui. Iš 
Kaunoitraukiniu nuvyko iki 
Mauručių, iš ten pėsti nuėjo.

^Stusi

Uzukos pilis nebuvo panaši j mūsų, kitados <to- 
\ ėjusias ant Nemuno kranto tvirtoves. ĮTai buvo 
tikras japoniškas palocius, apsuptas daugelio pavie
nių namų, sujungtų tarp savęs atvira stulpų siena, 
apvainikuojančia kalno viršūnę ir nusileidžiančia 
šlaitu iki jūrų kranto. Į kalno viršų nuo vienos te
rasos prie kitos ėjo platūs laiptai. Žemutinėje kal
no dalyje buvo raitelių stovykla, kurioje tilpo apie 
2000 žmonių ir tiek pat arklių ,Ant paties kalno vir
šaus, dešinėje buvo stovyklos karaliaus lankininkų 
ir ragotininkų. kairėje įvairių valdininkų.-ir pažų. 
Per antruosius vartus, prie kurių visuomet stovėda- 
vo šarvuota sargyba, ėjo takelis prie aukštutiniu 
laiptų, vedančių į. tikrąjį palocių. .Tai buvo namas 
ant dviejų aukštų, mažai kuo tesiskiriančių nuo pa
prastųjų namų aukštų. Jis sudarė pailgą keturkam
pį. Priešakinėje to paloęialis pusėje gyveno karališ
kosios sargybos oficeriai ir aukštesnieji valdininkai. 
Dešiniajame palociaus sparne, kurio langai atsimuša 
darni Uzukosįlankoje darė labai nraloiių vJizdą, bu
vo karaliaus ir kunigaikščių kambariai, kairiajame 
karalienės ir’kitų aukštesnes kilmes moterį}. Užpa
kalyje palociaus buvo didelė graži salė, į leurią susi
rinkdavo kokiam nors pasitarimui aukštesnieji vasa
lai. Visi tie namai buvo pastatyti iš brangių me
džių. Ant stulpu atvaduotos japonų dievų frdid 
vyrių scenos. Kambarių- sienos’.išmūštos brangiais 
Šilkais, o grindys išklbtos gražiais divonais.

Bet ypatingu gražumu pasižymėjo karalienės 
kambariai; akys niekada ^įepasisotino margais sie
nų dahiniafš ir brangiais baldais. Karalienė, kaip 
ir kitos aukštesniųjų vasalų moterys, apsukta.tarnai - 
ęių daug laiko praleisdavo prie veidrodžio, jauniu-' 
dama įvairiomis spalvomis savo “pasenusį veidą. 
Šiandienų jos ūpas buvo blogas: tarnaitės, dahinja- 
mos jos plaukus anksti ir brangiais akmenimis, daug 
šiurkščių žodžių išgirdo iš jos lupų. Dabar 
si lūpas,, sviedė teptuką vienai tarnaitei pt 
visus išginė iš kambario, išskyrus tik tą vie 
iš baimės drebėdama stovėjo viduryje k amt

“Simą, ar aš tau nesakiau, kad tu sar

Baltijos-Amerikos linijos laivas LITUANIA išplauksią 
New-3?orko BALANDŽIO 27 ;d.» ,1926 in,. Ekskursijai, 

vadovaus p. L. ŠIMUTIS, “daržo” Redaktorius . ’
■ ■ 1 - v . . L » - ' . > . . ■

Ekskursija; Lietuvon nuvažiuos gražiausiu laiku, gę 
gūžės mėm pradžioj. :Bus Kaime ir matys didėjęs iškil
mes, parodą gegužės mėn. 15 d., Lietuvos NepriĖlausomy-' 
bes Šventėj. • • . ’' ’ ’ ‘‘ •

Matys Seimo rinkimus, Seimo atidarymą ir Preziden
to rinkimą. ' . • : ' r . 1 • * » i

hįįiriiš ląniau^priimtinc^ 
sąl ygoniis. Tą sutartį] 
na arba papildyti ata 
mais protokolais arba 
ti naujų susitarimų.

b do« krantais; tvirtai prijung- f
- tas ę£ae "įtėtuvos. a feįūeū- J

zai į
u tenkinti ir 1925 m. rugpiūčio
- 28 d. buvo deponuota -Kiai-

pėdos konvencija. -- VąžiUo- 
jant mūsų delegacijai į Lu
gano, buvo duotos aiškios ir 
griežtos instrukcijos ir žiūrė
ta, kad delegacija su jomis 
neprąsilėbkt^. Kai ^ušlt ai
ri nepavyko, tai derybos’ vi
siškai nutrūko.' ' •

Nusistatymas neiti su len
kais į jokius santykius turi 
būti išlaikytas iki galo. Tik 
reikia stiprinti tautpje pąsi- 
rvžima Vilniui išvaduot?/o 
laimėjimas bus musų pusėje. 
Tam mums duoda vilties la 
bai ir labai silpna Lenkijos 
padėtis. ’ Lenkija yra dabar, 
tarytum, ugniakalnis; kuris 
greit gali pradėti veikti ir 
suskilti į dalis.

Tolimesnėj savo kalboj p. 
ministeris palietė santykius 
su Anglija, Amerika. Argen
tina (į kur po kokio mėnesio 
išf\’ažitioją^ggiteĮkėnsulas), T. 
Sąjunga Hf ^Vatikanu.. JJel 
santykių su Vatikanu p. mi- 
n i ster i s pažymoj O, - kad j ic 
dabar gerėja. 4
f • ’ ę • ri M ~ t

• - • ’tt .>-Tru ‘
tuojau ir - padarė. • Bet iie- 
spčjo getai užsikloti g;
kai paji^oiįltfeė^š.buku 

įrankiu;. Vi į spĮūgį,
nuo ' kurio jis pasijuto ‘ jiu 
bestovįs prieš du, ’ ne taip.la
bai malonius svečius, pana
šius į kaminkrėčius. Jarti 
pradėjus aiškintis, kad jis iš 
blogų gešeftų neturįs pinigų 
“kaminkrėčiai” pagrasė pa- 
č-yrškysią padus ir liko iš to 
pasirinkti vieną; jis.geriau 
nusprendė netekti pinigų, 
negu leisti ‘‘šildyti- mažo- 
liūs’* ir atidavė;2^5 litus pi
li ignį du: vieną auksinį ir ki
tą sidabrinį laikrodėlį ir 3 
žiedus. Piktadariai su ma
lonumu tai priėmė ir pačioj 
dar priedo ką šilčiau apsi
vilkti. išėjo prigesę, kad jei 
j is atsikels, bus nužudytas ir 
užrišp;iš;ąrq dųiįs.j Kbypįėr- 
Č-ikas likęs vienas, pradėjo 
žiūrėti,i -per: kiu* - taip įeW 
piktadariu. Pasirodė, kąd

•roL^L Pakštas ir p. Juška, 
?kretoriatan p. Žižys, p, 
jeiy^bs^if p*lė Maisęinkai-

.Ašripkus . komisijas, p. 
įįęul^tjs prąnės^apię cen- 
jmĮ komiteto <į(i4nž. ^Jis nw 
pdsakojo tik bendruosius 
i^fei3°8 ir veikimo
^Igįožuš. kuriuos plačiau nu- 
č^»tė vyriausybės atstovai. 
^■Pirmuoju vyriausybės ats- 
||bvų pranešimą įdarė užsie- 
l^ų reikalų'ministeris prof. 
Mainys. J o. pranešimo ffti 11 - 

“-L-vos”' tokios:
^Sėkmingai užsienio politi- 

pirmjąusią reikalįiĮgos 
?«gn tikros sąlvgos krašto vi- 
vetaje. Čia vpač svarbu vai eaorcrv * •* -
ASgfbės pastovumas ir darbi n- 
'^fflnas. Užsienio politikai 
<ta*ug reiškia ir gera užsienio 
^Mnija apie mūsų kraštą. 
^^Kalbėdamas apie santy- 
:kius su svetimomis valstybė
ms p. piinisteris pirmiausia 
.palietė Rusi j ą. Či a j i s sumi -

“Bravo!”—^sušuko karalienė,—“Sikatoras 
neatskalūnas. O ką gi jam atsakė tas nusidėjėlis.|

“Jis kalbėjo apie kokį tai Dievo sųnų, kuri/5 riį 
atvykęs į ši pasaulį, kad padarius visus žiuoųes tik? 
rojo Dievo vaikais, apie kokią.tai užburtą maudyk- 
lę ir duoną, kuri jiems suteikianti amžiną gyvenimą. . 
Sikatoras gi jam atsakė: “Sulig tuo mokslu kiekyje-: 
nas krikščionis turėtų būti tikrojo Dievo,, vaikas ir 
nepripažinti jokios vyriausybės.” Senis atsakė Si- < 
katorai, kad vis krikščionys pasiduodą vyriausybei, 
nes tai esanti jų Dievo valia ir papasakojo jaru ilgą 
istoriją, kaip senovėje buvę įsitikimi karaliams kij- 
kščaoriys, nežiūrint, kad jie juos baisiai persekioda
vę-” - ri .

“ Mes išmėginsime jo paklusntoną. KąjiedatH. 
giau kalbėjosi ?” - . .

1 “Senis padavė kunigaikščiui kažin kokiąldiygą y 
ir prašė ją uoliai perskaityti. Ten esąs surašytai? 
sas krik^^ųių, tikėjimo- mok slas. Jejų^uprač 

arba ar
kaip kitaip panašiai, kad.ta# »m pa&isktntų. Šian- f

• <■ _ ; ■ ' ‘ ; t i - : > ■ i : .. , • ;
. , Kelionė tiesiog Klaipėdon sumažins vargą,. išlaidas :: 
ir važinėjimą kitų valstybių traukiniais.

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

Užsisakykite laive vietas tuojau. Laivakorčių kai- y 
sos ekskursantams žymiai nupigintos. . .

Informacijų krcųikitvi:
» ’ I ‘ 1 ’ ‘ ‘ >

►S; ekonominė delegacija 
i deryboms dėl prekybos 
^ties. Tą siiiaitį pada- 
iygalima bus plėsti kai- 
riško sugyvenimo santy- 
| f<)liau.. Į. artimesnį po-i 
n -benĮdriidarbiavimą iki j 
sueiti nepavyko. Kčrs 

lošiamas Pabaltės valsty- 
konferencijas kviečiama 
sietuva, bet ji tose konfe
sijose nedalyvauja ir ne- 
rvaus tol, kol į jas bus 
^iama ir L®ikij^k~,-; M .>g į 
u tokiu priešų jkaipLen- 
i, jokių santykių negali

LIAUDININKAMS NESI- ■. 
«. -seka " :

... ŠAKIAI. Vasario mėn. 7 
(Įi^ią Šakiudsejitsilankė val
stiečių liaudininkų atstovai 
Toliušis irjStaugaitis. Jų su
sirinkime dalyvavo apie\50— 
70 asmenų. Kaip paprastai, 
kalbėtojai išsijuosę, kritika
vo valdžią, pasįljąrė, pasi? 
ginčijo ir, visai -nieko rimto 
ncnutai-ę, rėkaudami išsi
skirstė. - , . . • . !

. , //KUPONAS'*'' ' 4 '
• ' ’ • • ' ■ . • f < J J J
GĘRB.:—Aš norių važiuoti Lietuvon su Amerikos Lietuvių 

Ekskursija. Esu Amerikos (Lietuvos) pilietis. I’rlshjskite tfian’ 
žinių, kokie rastai man .yra reikalingi. 1 j . ’ i į ( >

1 arda i ~. • i .«••• ■ • • •••.. * - • — J - •...«. •• • 3.. u.6... • • L ^4t • < .z.,

t A t; r.5.s t-A.r 4*?**»«■ jr®

Sikatorą
svetimtaučių kunigus!” — 'j

“Ponia, netiesa; du kareiviai, kuriems aš tavo 
auksu sumokėjau, jį visuomet saugo; jis nebuvo nei 
pas kunigus, nei jų namuose, nei bažnyčioje; o taip
gi ir pas jį nebuvo atsilankę kunigai. Bet netoli nuo 
čia gyvena burtininkas, kuris paskutiniais metais 
savo velnišku mokslu nugalėjo mūsų kvanonąz Va
kar Sikatoras su juo ilgai kalbėjosi.” .•

‘‘ Teprakeikia jį dievai! Sakyk ką girdėjai!’ ’
“Oi ponia, vėtai vakare; kai mėnulis jau aukš

tai buvo ųžsiritęs ant jūrų, atėjo vienas iš sąrgybk. 
nių ir pranešė man, kad į pilį atėjęs koks tai vaikas; 
—būta to, kurs.akląjį vedžioja ir kalbėtasi su vienu 
ponios tarnu. • Tada tarnas^—

“Bet koks tai būtų? Iš Funajo?” '
* “Oi, karaliene, tamstos akys—erelio akys, IŠ 

viso tarnų būrio tu-tą atspėjai." "i,- > 4 v
. ■ “Aš jį senai laikau slaptu krikščionim. Palauk, 
aš jam parodysiu savo ir savo dievų nasrus! Kas 
įtoliau!7’- ? ■'••i - • 1 ' :

<sbtTada tarnas su tuo vaiku nuėjo pas Sikatorą 
ir po kiek laiko pamatėme visus tfis besileidžiančius 
vingiuotu taku nuo kalno žemyn. Mūsų satgybiniai 
juos sekė iki pat aklojo namų. Kai Vienas iš jų su
grįžo ir pašaukė mane, maniau, kad jie ten bėfca su 
.mano,ponios -žinia ir aš'nuėjau pasiklausyti, ką jie 
dary^Mj^t,išgirdau visai nežinomų dalykų.”

“0 ką gi tie liediev iai kalbėjusi f** <■■■•■ '?*-
j.-’ “Oi ponia,.pikta! Aš prišliaužiau prie-atdaro 
lango, pro-kurį krito vidun mėnulio spinduliai, nia- 
*ne pridengė medžių lapai. Tokiu būdu geriausiai ga
lėjau išgirsti kiekvieną jų žodį. .'Be fUkatoros ir 
abiejų vaikų kambaryje buvo dar akląsis. Kai aš 
priėjau prie lango, išgirdau didžiausius mūsų dievų 
kerštus. Aklasis sako, kad jie-nieks daugiau nesą, 
kaip tik biaurns velniai. Ponia, duosi man aukso 
aukai už tai. kad aš pakartoju tokiuos negražius žo
džius. Bet Sikatoras, nesutikdamas su aklojo paša 
kiniu, jam priešinosi. Aš jau nųįeprisitnėftii‘vis»r 
jo gudrių žodžių. Bet ant galo jis taip atsakė ri»- 
niui: ' ' ,

“ Jajionijai padėjo pamatus, iš Saulės dievo kilęs 
Mikadas, tu gi nori juos užkasti.” A

T
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BatoHomo ■
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. kilnius ir ardyti visuomenes 
. ramumą* Karo stovio panai- 
. kinimas palengvins ne .gy-■■■■m
. yęntojų, bet įvairių provoka

torių būvį. Už tokiuos daly-
* kus kovoja; .opozicija. ’ Ne-

r * / * >į; j‘ I»r
f Dėl Lietuvos partinių 'peš- 
tvnių sielojasi ne yięų Lietu- 
Vos, bet ir Amerikos’'licttu-

. . - .. .w i .iai. s 
iojjjSį 

nekalto avinėlio rolę h-*
iių peštynių .išradimą nuostabiu Opozicijai arti- 

_ 6a katalikams. Nese- 
ai “Naujienos” išėjo su sa- 
o pamokslais dėl “broly- 
ės,” bet nieko konkretaus 
eįrode.- laisvamaniai de

dasi doriausiais sutvėrimais 
_JįXl> FakfiHai jie, tie-triukš- 

madariai, ir yra teisėtumo 
Įsįaužytojai. Dabar, Lietuvos 
W seimo pre%idium£> pjpnipjn- 
fefcu pateko/ valstietis -Kaudi- 
®winkas dr. SĮaugaitis: į Jį iš- 

rinko pripuolama seimo bal- 
$ų daugumai Šia proga pa - 
sinaudodami, opozicijos gai-

’ valai susibūrė prieš poziciją 
j| ir dabjartiiįrp seimo pirmi- 

riinkd prielankumu pasinau- 
< dodami, laužo seimo statutą.

Seimo pirmininkas uzurpa- 
* {oriškai pamynė plenumo 

> teises ir savo nuožiūra patie- 
įtj, kia darbų tvarką. Jie įnešė 

karo stovio panaikinimo į- 
štatvma. Kiekvienas saži- 1 a ••

hingas Lietuvos pilietis ir 
savo tėviškės mylėtojas gali 
pasakyti, kad toksai opozi
cijos žygis yra nukreiptas 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę. Reikia atsiminti, kad 
Lietuva dar negyvena ramia-

mesni .Lietuvos išdavikai, bet 
ne jos nepriklausomybė. Tą 
ne vieną kartą patvirtino jų 
bendradarbiavimas su Lietu- 
vos priešais. Šiandien liau- 
flininkąj ir socialdemokratai 
savevadina Lietu vos reikalu 
gynėjais, o čia, pat nusigręžę 
blokuojasi su žydais ir len
kais, net su bolševikais. Vi- 
sa raudonoji gauja susijungė 
i vieną krūva ir sudarė Lie- . - • ą. • *• «v ■ * ‘ i

• * *«. f ta •

Meksikos likimą į Išniks 
Lietuvos bažnyčios, o ai-ja- 
mis ir liaudites dora. Rusija 
apėmė visuotina sifilizaci ja, 
Rusi joje liaudis vargsta ir 
skursta nuo žydą kpmisanj, 
priespaudos. Argi mums 
mieliau žvdiškoji-socialistiš- 
koji vergija ir paleistuvybė? 
Ne._ Jeigu ne, tad ir mes, a- 
merikiečiai, labiau • susirū- 
pirikiiue Lietuvos krikščioni
jos kova. Mes-, padėkime 
Lietuvos katalikams tą kovą 
laimėti. _Tą mes galime pa
daryti. Tebūnię katalikiško
ji Lietuvos liaudis tuo milži
nu, kuris nukirs galvą tam 
nedorybių smakui, o ameri- 
kiečiai tuoįrankiu, kuris su- 

.;o teiks tam milžinui aštru kar
dą tos galvos nukirtimui.

Kad tą kardą pagaminus, 
ir jį Lietuvos katalikiškos vi
suomenės gynėjams įteikus,

DAKTARAI

Yra pnfkiąnsms

Skaitytojai &io taikrąa 
Naga-Toue vrn pulki*! 
atsitikimuose. Ji yra 
maloni ir veikiantį, ka 
jų* busite nustebę kaip 
Jausit&v Jos atoa<Uini 
ir vikrumą, ir nadaūglni

a* 
*;

____  f -cr-.___ ___ ____ tą< reikalinga lėšų.
Katalikai budriai juos seka. 
Katalikams rūpi Lietuva ii* 
jos gerovė. ! Katalikams rū
pi Lietuvos dora, kurią skie
pija Kristaus obalsiai. Ka
talikai tą penkiagalvį"— 
liaudininkų, socialdemokra
tų, lenkų, žydų ir bolševikų 
smaką nugalės, jei visi kata
likai susispies. Artinasi Lie
tuvos Seimo rinkimai. Tie 
rinkimai turi duoti laimėji
mą ne anam penkagalviam 
smakui, bet katalikiškai vi
suomenei. Bloga bus, jei 
anas smakas laimės. Ar ne
gana to pavyzdžio, kad da
bartinis seimo pirmininkas 
Dr. Staugaitis, seimo mažu
mos atstovas, uzurpuoja sei- kartą ne! Stosime kovon už 
mo didžiumos teises ? Kas savo tautos idealus ir laimę.

Amerikietis, ne vieną kar
tą savo duosnią širdį paro
dęs, nebus šykštus ir šiuo 
kartu. Ameriketis-katalik^ 
daug kartų patyrė bedievių 
klastas ir niekšybes, jis žino 
ką gera jie.Lietuvai neša. A- 
merikietis-katalikas nori ge
ro ne vien sau, bet ir savo 
artimui. Artimiausi jo sielai
— užjūrio lietuviai katalikai. 
Jais jis taip pat sielojasi ir 
rūpinasi. Jų laimė ir džiaug
smas — amerikiečio kataliko
— laimė ir džiaugsmas. Jų 
laimėjimas — mūsų laimėji
mas. Jų pralaimėjimas — 
mūsų pralaimėjimas. Ar no
rime pralaimėti ? Ne, ir dar

gėjai Ir Išdirbėjai Įvairiausių
Lošimų Piknikams. KarūivaJams, Fo

rams Ir t t
Pigiai ir ma

loniai patar
naujama ypa- , 
tingai Lietu
vių Katalikų i 
parapijom fė- Ze 
rų, jomarkų 
ir t. t. rengi-IR 
me, nes BAY Kj 
STATĖ N O- -V 
VELT Y Co. x 
dalinai y r a 
lietuvio kata
liko ištaiga.

Paddle Wheele and Gams 
Turime didelį sandėli fėrams daiktų, 
kaip tai: Blankietų, Kartelių, Laikro
džių. Pypkių, Lempų ir tt. ir tt.

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

Phone 1402

LIETUVON IR Iš 
LIETUVOS ■ 

PER HAMBURGĄ
Msų 3 varyklių garlaiviais 

A t RF-KT RATT-TN, H AM B UBO 
RKSOLUTE, RELIANCE 

DEUTSHLASD
CLEVELAND. VVESTPHAUA 

THUBINGIA 

Savaitiniai išplaukimai iš 
New York’o—garlaivais 

Thubingia fr Westphaeia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

* .
ihe; periode — ji dar nesusi-

4' raikė su lenkais. Karo sto- ___ . __ _________
^.yioę panaikinimas leis lenkų būtų jei dabartinė mažuma Neleisime sumindžioti Kris- 
^ 'M’Holševikii šnipams kelti su- laimėtų? Atsakymas gana tausobalsių, *

••j*' ■> V z. >

aa neilgai pergi

$203
ISNEWYORKOi 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas

Uižted Americai
(Rsrrisaa Uae) Jenai Scrvicc wiė

HambnrgAinericaūIiBe
131/State St., Boston, Mass.

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 8 kteaoa sogrąžtlnlų 
laivakorčių t 

j KAUNA IR ATGAL

BERENG ARIA ir 
mattpktania 
AQUIT ANIA.........

Pridėjus Taksą

l LIEPOJĄ IR ATGAL 
LATVAIS —$18$. 
Iš. Bostono:

Ausonia__Vas. 21, Kovo 21 
Samana — —Balandžio 18

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas subatą. Keleiviai nepillečiai l- 
leldžlami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Pulkus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
«■ I
• UNARD LINE 
126 Statė Street Į
R»w«ton. Masu. f _ f

“Tai aš būsiu tavo motina ir mariau, kad tavo 
S kilnumas pilnai užsitarnavo tokią mano malonę. Bet 
»■„, už tai tu turi visuomet manęs klausyti. Dabar nu- 

eik pas žynius ir atnešk mažą, auksinę kitsnę {lapai- 
Į tę), kurioje mes atnašausime auką risų laukij globė-' 

jui, Inarijui.”
“Karaliene, aš negaliu, nedarysiu.”
“Ką, tu manęs neklausysi? Eik greičiau ir at

nešk man šventąją lapaite.”
“ Aš negaliu. Aš esu krikščionis ir dievams au

kų neatnašauju.”
“Tu manęs nebijai? Nenori pildyti mano įsa-

' s

t

| «‘y kymo. Ar tu žinai ką aš galiu padaryti nepaklus
niam tamuj?”

“Karaliene, tu gali mane plakti, atsakė Stepo- 
iis. “Bet ir mano Vieš-

į -S’.’
ikaranene, m gan mane piaKii, atsase oi-epo- 

nas ir jo akys pasruvo'ašardrAis. “Bet ir mano Vieš- 
jfc pats dėl manęs buvo nuplaktas ir ant kryžiaus pri- 

kaltas.”
-V “Spiaunu ant tokio Dievo, kurs ant kryžiaus 

kybo,” perpykusi sušuko karalienė, “Aš tave ne tik
<

, “Plak mane, kryžiuok mane, bet vistiek ne- 
iistinsiu savo mieliausiojo išganytojo, kuris ir už 
'.avė kentėjo ant kryžiaus.” ištaręs tuos žodžius Ste- 
oonas atsistojo ir pakėlęs aukštyn ranką tarė: “Aš 
žinau, kad tu neapkenti tikrojo Dievo ir jo pasekė
jų. Bet atmink! Jis ateis su kryžiumi dangaus de
besyse, visoje savo galybėje ir didybėje ir pasmerks 
savo priešus!”

Karalienė pabalo ir jos veidas apsitraukė dide
liu pykčiu. Susiėmusi rankas ji šaukė: “Gelbėkite! 
Simą, Ozą!... Žiūrėkite!”—tarė į kambarį besibrau
nančioms tarnaitėms, kas dedasi iš tų krikščionių; 
Šitas vaikas ne tik neklauso Bungo karalienės, bet 
iar gi grąsiua jai. Jūs pačios matote, kaip jis drįs- 
a stovėti prieš ^avo valdovę. Aš manau, kad jis 
nane nori užmušti. Simą, greitai pašauk man Jos- 
rimoną ir pasakyk, kad ateiti] Batikas su savo bėr
iais!”

Pakilus triukšmui subėgo daug dvariškių. Jsa- 
dus karalienei vaikas tapo suimtas ir jo rankos su- 
ištos retežiais. Staiga, girtas ir vos kvapą atgau- 
lamas įbėga kambarin ir jos sūnus Joscimonas. Tas 
kunigaikštis turėjo labai menkas dvasios dovanas ir 
ūlpną valią; už tai blogi geiduliai jį dar labiau iš- 
epino. Įbėgęs į kambarį sušuko: “Kas atsitiko? 
Sukilimas? Mama, tave nori užmušti? Kaš? Ar 
;is vaikėzas, kuris ir iš manęs vakar tyčiojosi, kai 
iš truputį paduginau Inarijaus garbei vyno išger- 
i?”

“Joscimonai, Joscimonai, jis tavo motinai at
keršijo! Jis atsisakė manęs klausyti, išjuokė mūsų 
lievus ir net mane pačią grasino pasmerkimu!”— 
'aukė iš pykčio drebančiu balsu karalienė.

Vargšas Steponą/ stovėjo viduryje priešų, kaip 
ivinėlis tarp vilkų. Veltui jis bandė maldoje surij
ąs rankas pakelti aukštyn, veltui ašarotomis akinus 
ižuojautos prašė. - Kai tik jis norėjo prakalbėti, ne
rimtasis Joscimonas drožė veidan kumščiu ir visas 
tpsipylė kraujais. ‘ ‘ Ką, ’ ’—tyčiodamasis sušuko jis. 
—“Tu mano mamą dar vadinsi melage? Kur Rati
las su rykštėmis? Eikš čia! Prasiskirkite! Jpilsi- 
ne mes jam pirmą syk ties karalienės kojomis.”

Staiga pribėgo budelis ir parbloškęs vaiką ant 
šėmės smagiai jį primygo. Jis ir jo pagelbininkai iš- 
•įtraukė iš ryšulio po nendrinę rykštę ir ištroškę sa
ro žiaurumo nekantriai laukė Joscimono paduodant 
ženklą pradėti darbui.

“Dar palūkite,” sušuko karalienė. “Vaike, 
kad tu pažintumei mano gerumą, aš tau atleidžiu 
bausmę, jei tik fu atnašausi auką mūsų dievams.”

įau JHiraru 1 albane otepuuaa
; *rKŽJ. tai tu mano įsakymo nenori pildyti?’’ 
“Ai^šgalįu!”
‘ ‘ Užmuškite jį,’’ suriko'karalienė. Staiga apsu

pę budeliai vaiką ir pasigirdo galingi rykščių kir
čiai. .Valkas rangėsi ir kentė dantis sukandęs; bet 
vis dar jis nenustojo meldęsis; šaukėsi prie savo glo.- 
bejo, Šv. Stepono; meldėsi už savo kankintojus saky
damas: “Viešpatie, atleisk jiems, nes nežino, kąda 
10.” Nustoję ūpo budeliai pažvelgė į karalienę.

“O ką, ar dabar jau atneš Iriarijaus šventą la- 
paitę?” paklausė ji vaiko.

Bet vaikas nieko neatsakė ir pakrutinęs galvę 
meldėsi toliau. Vėl suūžė rykščių kirčiai ir nesustab
dė savo žiaurumo budeliai, kol vaikas visai nenusto
jo meldęsis ir dejavęs. • ’ .

“Jūs užmušėte ji,” sušuko susijaudinęs vienas 
dvariškiu. “O-o-o taip tik jis nuduoda,” atsakė žiau
rusis Joscimonas. “Bet šiandien užteks, jei ir rytoj 
jis bus toks neklaužada, mes jį nukryžiuosime. Da
bar atiduokite jį kareiviams į belaisvę ir gerai te
saugo, kad nepaspruktų. Kad tuos krikščionis pa 
baidžius, jau senai turėjo būti pora jų nukryžiuotu 
irba palengva iškepti];—jie yra valstybės išdavikai 
ir sąšlavos. Mano tėvas dėl tų niekšų perdaug ge
ras, bet mes motin, apsivalysime nuo jų. Greičiau 
grūskite jį į kalėjimą!” > ? . -

Budeliai išnešė apalpusį žiauriai sumuštą ir 
kraujuose paplūdusį vaiką oran. Žmonės gi sugedu
siu ūpu grjžo kiękviens į savo namus.

(Bus daugiau)

GYVENIMO BANGOSE
Ūžkit bangos okeano! —- x
Neapversit laivo mano!
Vairo ranka nepaleido, 
Nors viltis mane apleido...

Staugia vėsulas pašėlęs, 
Glosto laivą banguželės.
Jaučiu, kad jėgų pritrūko, 
Laivą vėsulas pasuko. 

Manau, jūroj plačioj žūsiu, 
Jos šaltos’ gelmės’ supūsiu, 
Bet likimas kitaip lėmė: 

•Vanduo laivo neapsėmė.

/
Keliu akis ašarotas. 
Šėlsta jūros pilkas plotas, 
Tik aš vienas tarp bangų 
Be laimužės, be džiaugsmų.

“Sartų Šmčkla”

1 ■* * 5*1

LFETUVO S
PER BREMpra - 

"DltBtauslu ir grMčlaushr ? /! 
p Vokiau ęarlalviu. Į 
arba kitais EloBnoboft laivai* 1 

Tik 8 Dienos Vandeniu - 
Patogus Šios kleaoa kambariai 

r t ABI PUSI NUMAŽINTA 
LAIVOKARČTV kaina

Deį informaciją kreipkitės pas 
N ORTU G E R M A N . 

LLO Y D
15 Water St, Cor. Devonshire 

St, Boston, Mass.
arba paa Mle vietini agentą

parankiausias
KELIAS

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ ||| 

3-čla klesa -į’ ■
RAKTUOS AMERIKOS UNIJĄ Vi 

6 Baland., 18 Geguž., 17 Liepcęfe^ 
Ir Specialė Ekskursija į Klaiįįb 
pėdą 27 Balandžio laivu “LitttįVy 

anm” .
Užslsakyklt vietas šių Išplaukimų ‘J<5S 

$181.00 Abi Pusi .
Trečia turistinė klesa (buvusiyl 
antra klesa), tiktai $10 virš kai?^ 
nos paprastos 3-čios klesosį^ 
vienpus, $15 abipus.

JEIGU NORIT VAŽIUOT ' ’
Į LIETUVĄ -M 

pasiteirauklt Ir važiuokit ; 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų: 
“Lituania”______ 16-tą d. kovo*
“Estonia” ......Batandao »’ ' 

Žiniom kreipkitės I vietos agentus, 
ar stačiai J kompanija5^ 

9 Broadway New Vork^

Birželio-J-n 10 d. 1926 m' 
NORTH GUkaN LLOYD 

Laivu COLUMBUS

ši lietuvių ekskursija bus labai įdomi ir linksmi 
ues jąja vadovaus gerai mums žinomojo 1

“DZIMDZI-DRIMDZF
Vodevilio dalyvis artistas 4

Viktoras Dineika
Pradėkite rengtis tuojaus, kad susęiti atlikti visus for

malumus. r . .£

Dokumentu mes iirfipinsii&e. KreipHt8>| ' -

LITHŪANIAN SALES CORP., 

366 Broadway, So. Boston, Mass.



bus viskas sutvarky

antroji pri

VASARIO 16 D. KAUNE

Mieste

Naujai statomi Japonijos parlamentui rūmui. Jie statomi
)davių. Ątsiliknsi 
> Tik įve-
laukti pagerinimo, 
ta padėtis gerėja.

Sudaiųavo porą dainų Ja
nutaitės, buvusio, profeso
riaus žmona akomponuojant 
savo vyrui.

Mums buvo labai gaila pa
likti tokis dailus būrelis sa
vųjų ir gražias meilodijas 
dainų, bet laikas priverta

vedė pasaulinę politiką užsibrėžtais keliais. Visi svarbiau
si politiniai klausimai aptariami ir formuluojami Paryžiuje 
paskui,-sufonnu&bti, išeidavo, tarptautinėn viešumon ir gy-

’iavyk'o, nes praflžia visuo
met sunki. Laikui bėgant 
lietuviai labiau susipras ir 
savu žmonių kandidatūras 
tinkamiau parems.

darbo 19 valandų dienoj! Ir neturėjo nei nedėlios poilsio. Tie 
vaikai turėjo prie darbo stoti 3 vai iš ryto.

Dabar Kynijos valdžia, būdama Tautų Sąjungos narė, pa
sižadėjo tą piktą pauaiknti, pasižadėjo sureguliuoti vaikų dūri 
bą. Dabar bernaičiai į darbus tebus priimami nuo 10 m. am
žiaus, o mergaitės nuo 12 in. amžiaus. Ir jie tegalės būti prie

“Darbininkas”
366 W. Broachvay, So. Boston, Mass.

Švente praėjo sklandžiai jr taip,x kad išlaikytų žemės drebėjimą. Namas pradėta stalyti

W. E. CpHcc Optical Co~,
Dept. 221. Rox 607, Rock Ixland, IU.

Atsiųskite paštu apmokėtų vienų 
porų imauksuotų Zylo kevalo aki
nius,, torio lenses, dailia akinių dė- 
žute. Bandymui 10 dienų. Jei patiks 
tai atsiųsiu pilnų mokesni $4.65. Jei 
nepatiks, tai ?rųžinslu atgal apmo
kant pašto išlaidas. Aš basių spren
dėjas. '
Mano metai................................................ ,
Vardas Pa v,............................ .. ........... ..
Gatvė ........................................... .... z..
Miestas................................. Valst............i

&
• Sųsįrinkįman atsilankė 

virš 20 aspienų ir beabejo 
kad visi .užsirašė nariais. Ti- 
kįmės kad ateinantį rudenį

DR. LANDŽIUS NEPATEKO 
MIESTO TARYBON

Dr. Landžius statė savo 
kandidatūrą į Bostono mies
to tarybą. Nors agitacija bu
vo plati, bet rinkimo davi
niai pravedė visai kitų opo
nentą. Dr. Landžius surin
ko 276 balsus. Daugiausia 
gavo Mahoney —1996 bal
sus. Viso balsavo 4085, o tu 
rėjo balsuoti 10,505. Prie 
balsavimo ėjo tik 40 nuošim
čių. Išrodo, kad ir daugelis 
lietuvių susilaikė nuo balsa
vimo, nes už dr. Landžių pa
duota 276, o tuo tarpu lietu
vių piliečių skaičius kur kas 
didesnis. Lietuviai dar. ne- 
ipranta plačiau pasirodyti 
svetimtaučių akyse. Gaila. 
Daktaras Landžius parodė 
savo drąsą pastatytcmmas

Tamsta išbandyk juos per 10 dienų. 
Jei tamsta sepasitenklnsi, tai grųžiiik 
atgal ir nereikės nieko mokėti. Jei pa
tiks, tai laikyk ir atsiųsk $4.65. Musų 
urmo kaina. Aš nesiunčia akinių Žmo
nėms kurie neturi 40 metų. Aš siun
čiu jiems per paštų dailias akinių dėžu
tes dykai, šie yra tikrai toric lenses. 
kurie parduodami nuo aštuonių iki dvy
likos dolerių, ir tai puikus pirkinys nž 
tokių kainų.

Lietuvos Universitetas va
sario mėn. 16 d. šventė dvigu
bas sukaktuves: Tautos Ne
priklausomybės ir savo įsi
kūrimo. * i

16 vai. Universitete susi
rinko profėsoriai, studentai, 
atvyko Seimo pirmininkas 
Dr. Staugaitis, Švietimo įli- 
nisteris Dr. Jokantas, ka
riuomenės vadas gen. Žu
kauskas, Dotnavos Akademi
jos rektorius prof. Matulio
nis, aukštųjų karininkų kur
sų viršininkas gen. Radus-

karė buvome visi užprašyti 
p. Pasiuntinio ant arbatos, 
Lietuvos Pasiuntinybės bu- 
tan 20, Via Nieola Porpora. 
Ką ir padarėme. Susirinko 
skaitlingas būrelis lietuvių 
ir Lietuvos prietelių. Ponas 
Ministeris Čarneckis su žmo
na, ačiū Jiems, nuoširdžiai 
mumis visus pavaišino viso
kiais skanumynais. Po vai
šių būrelis lietuvaičių artis
čių sudainavo keletą daine
lių. Taip-gi labai gražiai pa
dainavo keletą dainų artiste 

[panelė Vincė Januškaitė. Ji 
buvo baigė praeitus metus Romoje 

125 Šv. Cecilijos garsiąją kon-

SKAITYMUI AKINIAI
SIUNČIAMI DYKAI

Ar tamstai reikalingi skaitymui arba 
prie darbo akiniai? Aš tamstai atsių
siu 10 dienų išbandyti, mano stebėtinus 
skaitymui akinius su paauksuotais cė- 
luloido rėmais, dideliais stiklais, torfc 
lenses. Jie pagelbės skaityti mažas rai; 
dės arb0 ’'-‘*rti. siūlų i adata.

drausta įvežti Lietuvon So. 
Bostono bliužnierių laikra- 
ščio “Keleivio” 1926 m. ka- 

» lendoįrus, kuriame be porno- 
60 grafijos nieko padoraus ne

užtiksi. Su tokia “podpol- 
* na” tvirkinimo literatūra ne 

tik Lietuva, bet ir kitos šalys 
=. kovoja. Kažii^ar toki prie

mone “KeleiviV atpratins 
nuo pamėgtojo zaunijimo. 
Juk ne veltui sakoma, kad 

k- pripratimas
gimtis.

13 vai Seime įvyko iškil
mingas poe$<įis, dalyvaujant 
Ministerių Kabinetui, diplo
matiniam korpusui, dvasiš- 
kajai vyresnybei, daugeliui į- 
žymesnių veikėjų ir šiaip 
publikai. 7

Atidarydamas posėdį Sei
mo pirmininkas Į)r. Staugai
tis, savo kalboj nupiešė tuos 
laimėjimus tiek tarptautinėj 
plotmėj, tiek vidaus gyveni- 
me, kultūros ir ekonomijos 
srityse, kurie pasiekti per to
kį trumpą mūsų valstybės 
gyvavimo tarpą. Buvo pa
gerbti atsistojimu žuvusieji 
už nepriklausoipybę kovoto
jai ir pagiedotas himnas. DORUS RAŠTUS :

Pasiūlome visiems gerų raštų mėgė
joms įsigyti dyi geras knygas: pirmų ir 
antrų tomų .

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:

vojep. Balodis; publika jam 
ilgai ir širdingai plojo.

Toliau - Universiteto sena- 
to sekretorius prof. Mačys 
pranešė apie mtveiktus^ 1925 
m. Universiteto darbus.

Universitete 1925 m. 
mokomojo personalo: 
vyresniojo, 83 jaunesniojo ir servatoriją. Buvo sugrįžusi 
24 technikinio. Palyginus su Lietuvon, bet kviečiama pri- 
pereitais metais personalas buvo Italijon ir duos čia di- 
padidėjo 15. Un-te mokėsi 
2368 studentai ir 263 laisvie
ji klausytojai. 1925 m. 49 
studentai gavo diplomus. 
Nuo mokesnio atleista 425 
studentai ir gavo stipendijas 
— 40. Išlaidų turėtą virš 4,- 
270,000 li|ų ir statybai 950,- 
000 litų. Vieno studento mo
kymas atsieina apie 1,627 lt. 
per metus ir apie 136 lt. per 
mėnesį. Un-to bibliotekoje 
1925 m. sausio mėn. 1 d. buvo 
30,969 tomai, o 1926 in. sau
sio mėn. 1 d. — 39,448 tomai.

Po "fcekrėtoriaus praneši- 
mo universiteto choras su
giedojo Lietuvos himną. Pa
daryta 16 nlinučių pertraų- 
ka, kurios mietu svečiai ap
žiūrinėje spausdifttų mokslo 
darĮąi parodą. £o pertrau
kos buvo prof. Kofupailos 
paskaitą tema “Kartągrafį- 
jos' Uždaviniai Lietuvoje.” 
Šiuo iškiliftės ir baigėsi.

Apskritai Kaune Tautos

Šiemet vasario 16 d. lai
kinoji mūsų sostinė Kaunas 
praleido ypatingai pakilusiu 
ūpu. Visas Kauno miestas, 
knygynai, bokštai skendo jū
rėse plevėsuojančių trispal
vių vėliavų. Krautuvių lan
guose pasirodė v vainikuotos 
vytys, didžiųjų kunigaikščių 
paveikslai, o namų balkonai 
pasipuošė žaliumynais bei 
kilimais. Vakare Kauną nu
švietė akis spanginanti iliu
minacija.

Bazilikoj

Tautos šventė prasidėjo iš
kilmingomis pamaldomis Zenkavičius ir kiti. 
Katedros Bazilikoje. Cele-į Iškilmes pradėjo Univer 
bravo Žemaičių Vyskupas J. srteto rektorius prof. Avižo- 
E. Karevičius: Pamaldose uis. Buvo paskaityti pasvei- 
dalvvavo Valstybės Prezi- kinimai, negalėjusių iškil- 
dentas, ministeriąi, Seimo mėsna atvykti prof. Jablons- 
nariai, kariuomenės atstovai, kio ir arcivysk. Matulevi- 
svetimų valstybių diplomą- čiaus. Iškilmių metu Lietu- 
tai ir kiti žymūs visuomenės vos Universitetą pasveikino 
darbuotojai. Ėatvijos pasiuntinys Lietu-

tarp kitų, ■ latvių ir čekoslo- 
vakų vyriausybių sveikini
mus, jų atstovams p. p. Ba- 
lodžiui ir Galiai kelta tirukŠ- 
mingų ovacijų. Po to pir
mininkas paskelbė posėdį pa
sibaigus. 14 vai. Ministerių 
Kabineto, rūmuos įvyko už
sienių reikalų ministerio su
ruošti pusryčiai, kur dalyva
vo vyriausybės atstovai ir 
daug aukštų! užsienių svečių. 
Vakare pas . Respublikos 
Prezidentą įvyko^ rautas.

Karo Muziejuje

Čekoslovąkų konsulas prof. 
Galia 9 vai. 15 min. uždėjo 
vainiką ant paminklo žuvu- 
siems dėl Lietuvos laisvės ir 
sveikino Karo Muziejų sų 5

teriui ir visiems kitiems bro- • 
liams, prietejiams ir sesu
tėms.. -'Jį

Romos laikraščiai kaip vą: 
“Cūrrierė DTtalia ; “L’Os-

labai gražiai pažymėjo tą 
mūsų Nepriklausomybės -8 s 
metų paminėjimą.- <

C#. ILK. ?

• • ' - ■ •

A Kbvo is Bn I«sf

SUMAŽINO VAIKŲ DARBA
Visose pramoniniu žvilgsniu atsilikusiose šalyse darbinia
is priseina ilgai ir Už mažą atlyginimą dirbti. Tokiose šaly- 
Igai dirba vyrai, moterys ir vaikai. ?
Tiesiog sunku civilizuotam žmogui įsivaizduoti, kaip sun- 
priseina darbininkams dirbti Kynijoj ir kitosė atsilikusio- 

tfyse. Kynijoj visai nesenai tepradėta įstatymais reguliuo- 
Tik šiomis dienomis teatėjo iš ten žinia apie tai, kad 

įymais suvaržomas vaikų išnaudojimas.
udKol Kynijoj vaikai turėdavo dirbti po 19 valandų die- 
per 7 dienas savaitėje. Be to vaikai buvo samdomi visai 

mo 5 iki 14 m. amžiaus. Aitokie vaikai turėjo būti prie

Atstovybėje prie; Vatikano 
bute 69 Via Nomentana,. ir 
suorganizuota prdjektuoia- 
ma draugija vardu Lituanid. 
Tos Draugijos tikslas: burti 
gyvenančius Italijoje lietu
vius, palaikyti jų tarpe 
draugingus ryšius ir ugdyti 
juose tėvynės meilės jaus
mus; taip jau teikti savo na
riams moralinės ir reikalui 
esant materialinės pagalbos. 
Tikins tikslams atsiekti 
Draugija:

ą) rengia susirinkimus, 
parkaitės, savybės vakarė
lius, koncertus, ekskursijas 
etc.,

b) steigia skaityklą ir Įęny- 
gyią,''

c) užmezgia ir palaiko 
ryšius sū lietuvių organiza
cijomis kituose kraštuose,

d) rasdama reikalo, duoda
nariams pašalpas, trumpa- 
laikines paskolas arba rūpi
nasi jų išgavimu ir remia 
tuo tikslu'daromus savo na
rių žygius, •

e) teikia moralines ir in
formacinės pagalbos.

Pastaba: Draugija yra ą-

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

gesnio skaičiaus narių, nes 
Tėvai Marijonai steigia lie
tuvių kolegiją Romoje. j

Romoje Pirmas Lietuvių Įsėrvatore Romano 
———Pasirodimas------ ——

Antradieny vasario 16 d. 
buvo pirmos nepaprastos pa
maldos paminėjimui 8 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės, 
bažnyčioje Santa Maria di 
Loreto visai prie Foro Tra- 
jano. Ant tų pamaldų buvo 
visi Romos kolonijos lietu
viai, dalyvaujant Lietuvos 
nepaprastam Pasiuntiniui p. 
Vai. Čameckiui su žmona; ir 
skaitlingu būreliu Tėvynės 
prietelių.

Iškilmingas mišias cele- 
bravo kun. Dr. K. Rėklaitis, 
buvęs dienraščio “Draugo” 
redaktorius,asistuojant Gre- 
goriano Universiteto studen
tams Kun. P. Raščiukui, 
Kun. A. Krušui, Kl. P. Liut- 
keviciiu »r Kl. J. Vaitekū
nui. Laike mišių choras la
bai gražiai pagiedojo. Už
baigus mišias celebrantas pa
sakė lietuvių kalba įspūdin 
gą pamokslą pritaikytą tai 
šventei. Po pamokslui at
giedota Te D e am ir suteik
tas Palaiminimas su Šven-

darbas uždraustas. \ t
Neišmintinga būt versti yaikų ir šiaiq darbininkų išnau 

dojimo kaltę vien ant valdžios arba ant 
pramonėje šalis neįstengia duoti gerų c 
daut mašinas, padidinant kapitalą, gal 
Kynija toje linkmėje progresuoja ir dar
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Koks yra tautos auklėj imo i ris mūsų imasi visuomenės 
uždavinys? Tautos auklėji-1 vadovavimą, nenugramzdin- 

mo uždavinys, — tai jaunuo
menės vedimas prie tiesos, 
gėrio,’ grožio; tobulinimas 
charakterio ir valios. Moky- 

■i ; mis, be charakterio auklėji-
ir : Ar

F'

J- f* ,

¥
X

. 4

«

mo ir vaEos tobulinimo, nė- 
ra atliktas pedagogikos už- 
davinys. Tas tiktai moky- 
mas galima pavadinti aukė- 
jimu, kuris įdiegia jaunuo
menei religiniai-moralines i- 
-dėjas ir per tai formuluoja 
tobulesnį religiniai-moralinį 
/charakterį. Tautos auklėji
mas galima palyginti atskiro 
žmogaus auklėjimui. Ką 
žmogus, būdamas- jaunas, 
girdi ii- mato aplinkumoje, y- 
pač savo šeimynoje, kurioje 
auga, tą vėliau jis subrendęs 
vykdo gyvenime. Taip pat 

‘ ir tauta: ką jos jaunuomenė 
girdi šiandien, kokiomis 
mintimis šiandien ji gyvena, 
tokias ji vėliau vykdo gyve
nime. Daktaras Jonas Ba
sanavičius, lietuvių tautos 

' atgijimo pranašas, su kitais 
to laiko bendradarbiais, su
mano išleisti laikraštį, kurį 
pakrikštijo simbolišku var
du “Aušra.” Pradėjo eiti 
1883 m. Drąsios mintys, a- 
pie lietuvių tautos prisikėli
mo, kad ji turi išsikovoti sau 
spaudą. Ir ką gi? Nepra
ėjo ir 30 m., “Aušros.” min- 

, tys 1904 ni. buvo įvykdytos, 
spauda buvo sugrąžinta. Di-

tų tautos į tą Bedugnę it kad 
imtas žodis į visuomenę, ne-i 
būtų nuodais mūsų. tautai, 

< mūsų tėvynei Lietuvai. Tau
tos auklėjimo uždavinys yra- 
begalo svarbus ir atsakomin- 
gas. Kas imasi to darbo, pri
valo būti gerai pasirengęs, y*- 
patingai tautos vadai-inteli- 
gentai, neš nuo tautiečių 
priklauso visa tauta ir jos 
ateitis. ;

MUSŲ VAIKUČIŲ 
'■ ' ATEITIS / *
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Mums senai žinoma, kad Lenkijai. Tatai 
yra did^ausia įie- 1

_ / 
dienai ši poniška “imperija V 
geįdįa Ląetuyą, payerąti 
“hoęąe rulp” savo vištukės 
sienų ribose. Tokį sumanyr 
mą Lenkija pradėjo vykdyti 
nuo pat. Lietuvos atgimimo 
dienos ir tebetęsia iki šiai 
dienai. Jos begėdiškus suma
nymus rėme begėdiška Pran
cūzija ir kitos jos talkinin
kės. Deka'tokiam protekcio
nizmui Lenkija nę tik mus 
apyogė, bet daug blėdies ir 
kitięjns padarė. Vienok, 
grobuoniškieji Lenkijos dar
bai nepakenkė jai iškilti. į 
tarptautines viršūnes ir te-;

i nai viešpatauti savo imperia
lizmo naudai ir kitų skriau
dai. Išrodė,, kad visuomet- 
lepinamoji Lenkija, visuo
met viešpataus užimtoje po
zicijoje ir vargins pasaulį. 
Bet, dėkui Dievui, šiandien 
stojosi y kitaip. ŠiandienJ 
Lenkija gavo pirmą antausį, 
alijantai atmetė jos pretenzi
jas dėl įstojimo į Tautų Są
jungos Tarybą.

Nieko priešingo prieš Len
kijos nepriklausomybę netu
rėdami, santarvininkam^ y- 
patingų, simpatijų nepa- 
reikšdami, vienok džiaugia
mės tuo Lenkijos nepasiseki
mu, kuris ją nūnai ištiko.

Tiesa, tasai klausinias dai
ne visiškai išrištas. Lenkija 
kategoriško atsakymo dar

tikįisukąįtarptautiniai

- . * ’ *

- 'Kokia kryptimi išsilies ir 
susiformuos dabai naujas 
tarptautinių politikų kelias, 
lębkie iš to bus dieniai -ar- 
įiipa ateitis įrodys. Dabar- 
gi galime tvirtįntį, kad Ver
salio sutarties pagimdytas 
rūkas, kuris gąubė visą Eu
ropą, pradeda išsiblaškyti.
Tarptautinių reikalų spren

dėjai pradeda, matomai, su
prasti, kad tąs. kelias, kurį 
jie pasirinko po karui, prie 
gero neprives. , I

Jeigu Lenkija porą metų 
tam atgal’būtų stačiusi pana
šius reikalavimus, prieš Lie
tuvą ar Vokietiją nukreip
tus, tai galime būti tikri, kad 
tos panskos užgaidos būtų 
buvę patenkintas. Brt^tabar- 
tiniai Lenkijos reikalavimai 
sulyginant su tais jos “zbit- 
kais,'f •kuriuos ji< krėtė kele
rius metus tam atgal, atrodo 
labai mizemais. Žvilgterėki
me į netolimą praeitį.

Sūbandytėjuši' - 'Lenkija 
sauvaliai smurto keliu grobė 
tuos žemės platus, kurie 
jiems nei istoriniąis, nei geo
grafiniais sumetimais .niekad 
nepriklausė. Ji ^robė, o są
jungininkės žiūrėjo ir šypso
jo; kiekvieną jcfe'feyt- 
no ir patvirtinbZI' •

Razbainikiškaš^ - Vilniaus 
išplėšimas, ukr^ariečių, ru
sų žepiių pasisafeiiinas, vo-

jos konstrukcijos kuvas. 
kelionėje.

n

tautinėje plotmėje nustumta 
iki tos aukštumos, kokią už
ima ir Ispanija/f.'y. iki be
reikšmio valstybinio viena- 
to? :

Taip ar kitaip, bet Lenki
jos globojimo dienos jau su
skaitytos. Nors palengvėlę 
bet sveika sąvoka įsiviešpa
tauja. Pradedama atsikvo
šėti ir suprasti, kad Lenkija 
pripuolamai į išdidybės vir
šūnes buvo įsirioglinusi.

Laikas ir gyvenimo aplin
kybės geriausias teisėjas, jis 
kiekvienam parodo atatinka
mą vietą. Gyvenimas parodė, 
kad nusibankrutavusi Len
kija nei ekonominiu, nei 
tarptautinės politikos atžvil
giu negali pakeisti Vokieti
jos. Gyvenimo reikalavi- 
mams prisiklausydami, Šios 
žemės galiūnai, Lenkijos 
globėjai, matyt, nutarė ne-

• • - ’1923 metais važiavo 
tįjon, kur išbuvo kiek 
nį laiką — Berlyne, Muų 
ne ir Drezdene s 
mas teatro meną. 
- Lietuvoje pasižymėjo,.Jį 
po režisierius, kurį laiką 
dovaudamas veikalus L 
dies Teatre, ruošdamas• . * * *■ 
gėjų vaidinimus.

Turi lietuvių ir svetfi 
mis kalbomis straipsnių a 
teatrą.

Bostone susitiko su 
draugais dzimdziais ir k 
dirbti su jais. . . -

( . į
“GENOVAITĖ” SU “

DZIAIS”
Šio kovo m. 13 dieną, š 

tadieny, Šv. Petro parapijas 
salėje pirmu sykiu sta 
aštuonių paveikslų 
“Genovaitė.” Šisspe 
skiriamas išimtinai va 
Įžanga 25c. - r •-!

ARTISTAS STASYS PILKA.

Paeina iš Ukmergės apsk> 
Gimė ir augo Petrapilyje. 
Baigęs Šv. Kotrinos gimna
zijų su sidabro medaliu, stojo 
į*Karo Medicinos Akademi
ją, manydamas būti gydyto
ju. Bet nuo mažų dienų te
atro pamėgimas‘padarė tai, 
kad po trijų metų medicinos 
studijavimo, Pilka laikė kvo
timas į žymiausio Petrapily 
Caro Aleksandro Teatro vai-i 
dvlų mokyklą. Kiek sunku 
buvo pakliūti į tą mokyklą 
rodo jau tas, kad iš virš 600 
žmonių, kurie laikė kvoti
mus, kaipo mokinius priėmė 
tik 72 žmonių, jų tarpe ir p. 
Pilką/ - Scenos meną studi
javo pas garsius Rusijos ar
tistus: J. Jurjevą ir E. Stu- 
diencovą ir pas režisierius E. 
Karpovą ir N. Arbatovą. 
Dar būdamas mokykloje, bu-

Gyvendami mūsų senoje 
tėvynėje per 40 metų neturė-i 
j ome teisės turėti nėr savo 
ĮSikraščių, nei knygų, net 
maldaknygės ir tas buvo 
griežtai uždrausta turėti, o a- 
pie lietuviškas mokyklas 
mums ir sapnuoti buvo už
drausta. Taigi suvis ne įsta
bu, kad daugelis mūs brolių 
ir sesučių nemoka arba silp
nai moka rašyti. Patys silp
nai mokėdami negalėjo ir sa
vo vaikučius lietuviškai iš
mokinti, užtat visi Ameriko
je augę senesniųjų šeimynų 
vaikai suvis lietuviškai rašy
ti nemoka, nors kalbėti dar 
šiek tiek susikalba. Tą ma
tydami mūsų vadai-dvasiški- 
ja pirmiausia pastebėjo, kąd

a

/ j/

per 10-30 metų, bus įgyven- ir užklausus, kur Lietuva liet

•/ *
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faįSo^ kad tarptautines poli 
ikds viešpačiai davė heprie-. 
aukų ir neaiškų atsakymą

k

/

1

Kalaa 30c

f 
k

tiško jo išsivadavimjifigiintį ir 
1918 m. Lietuva paskelbta 
savarankia nepriklausoma 
valstybe. Iš to galima pada- 
rvti išvada, kad tos mintvs, 
kurios šiandien matomos 
mūsų visuomenėje, greitu 
laiku bus vykdomos gyveni
me, kad tie papročiai, for
mos, kurias mes šiandien ku
riame, bus įgyvendintos pla
čiuose visuomenės sluoks
niuose. Taigi šios dienos tau
tos, visuomenes gyvenime tu
ri reikšmės ne tik šiai dienai, 
bet daugiau ateičiai: kas 
šiandien — žodžiu, rytoj bus 
kūnu. Taigi matome, kad ką 
mes šiandien visuomenėj da
rome, kalbame, raštu ar žo
džiu, nešame didelę atsako
mybę, nes nuo dabartinių 
mūsų darbų, kalbų, pareis 
ateinančios kartos. Mūsų 
tauta — atsilikusi preš kitas 
tautas: tautai trūksta, kul
tūros, pariotizmo. Jų vietoj 
įsigyvenę tamsūs papročiai, 
stoka vienybės, pasitikėjimo 
ir t. t. Jeigu mes šiandien 
visur viešai: mokyklose, ar 
spaudoje, ar susirinkimuose, 

■i skelbsime gerus papročius — 
-tradicijas, vienybę, pasiti
kėjimo, vilties, tautos ir tė
vynės meilės, tai tie jausmai

savas lietu as mokyklas 
galėsime įskiepyti į čia augu-' 
sios kartos širdis meilę savo 
tėvelių kalbos ir pačiusi tėvus 
gerbti. Bet kuriant savas 
mokyklas visų pirma reikėjo 
pasirūpinti toms mokykloms 
vedėjus, mokytojus-mokyto- 
jas. Pasidėkojant a. a. Kun. 
Staniukyno rūpesčiui suma
nyta organizuoti lietuvaičių 
vienuolvna, kad tokiu būdu 
priruošus lietuvaičių moky
tojų. Čia tai ir kilo pirmoji 
mintis organizuoti Šv. Kazi
miero Seserį] Vienuolyną.

Šiandien, kuomet ateivys- 
tė yra sustabdyta, visi priva
lome susirūpinti čia augan
čios kartos likimu. Neužten
ka, .kad vaiką išmokinsime 
skaityti-rašyti anglų kalboje, 
mes privalome juos ir lietu
viškai išmokinti ir dorais iš
auklėti. Ne visi tėvai pajėgs 
savo vaikelius lietuviais iš
auginti, bet tą padarys mo
kykla vedama lietuvaičiiį se
serį] vienuolių pasišventusių 
vaikelių auklėjimui. ■ -

Šių žodžių rašytojui teko 
apsilankyti “lietuviškoje” 
mokykloje, kur mokytojau
ja seserys svetimtautės. Užė
jus klasėn 6 ar 7 skyriun/'kūr 
mokosi 10-11 metų vaikučiai

,dinti visuomenėj ir su tomis 
ypatybes tauta galės tikrai 
gąrai klestėti ir kilti, 
jeigu mes skleisme neapy* 
kantą, nepasitikėjimą, viso
kį fanatizmą (apjakimą), tai 
ateinančios mūsų kartos bus 
visai pakrikę ir jau kitų tau
tų tarpe, neturės jokioj 
reikšmes; bus priverstos žūti 
svetimose bangose. Taigi, 
kad to nebūtų (tos bedugnės, 
kuri gali praryti visą tautą),

nuolat budėti, kad ku- nančio

Vienas vaikutis nežinojo^ ar 
■Lietuva yra Europoje^ ar 

BetjAzijoje. Taip pat ešmi bū
vės ir seserų KazimierieČių 
vedamoje mokykloje tokia
me pat. skyriuje vaikučiai, 
netiktai žinojo kur yra Lie
tuva, liet lietuviškai gerai 
skaito ir rašo. Be to, jei mes 
atsiminsime kaip skirtinga 
sudaro atmosferą, kuomet 
vaikutis niekados neišgirsta 
iš moytojos jokio panieki-

io kilmę, tautystę, toji dva
sia juos traukte traukia prie 
savųjų. Taigi norėdami, kad 
mūs čia augančioj! karia ne-; 
ištautėtų, visomis išgalėmis 
remkime Šv. Kazimiero Se
serų Vienuolyną, kuris ren
gia mūsų parapijų mokyk
loms lietuvaites seseris mo
kytojas. Šv. Kazimero Sese - 
rys Vienuolės ne vien pra
džios mokyklose mokytojau
ją, Chicagoje jos užlaiko, 
puikiausią mergaitėms aukš
tesniąją mokyklą (High 
Schiool), kurią baigusios lie
tuvaitės priimamos į bile u- 
niversitetą.

Kas metas kovo mėnesyje 
Seserys Kaizmierietės daro 
vajų savo Vienuolyno palai
kymui. Taigi ir šymet netu
rime pamiršti, kad Seserims 
Kazimierietėms parama bū
tinai reikalinga, taigi visi 
remkime Šv. Kazimiero Se
serų daromą vajų, aukokime 
bent dienos uždarbį tam 
šventam reikalui, nes nuo to 
ant kiek mes, paremsime se
serų motinišką namą, ant 
tiek seserys pajėgs priimti 
naujų kandidačių į Vienuo
lyną, ant tiek padaugės mū
sų mokyklų vedėjų skaitlius,
o tų mokytojų-didžiausia sto-- 
ka.

Mūsų vaikelius mokina 
svetimtautės, nemokėdamos 
mūsų kalbos, taigi ir muš 
vaikučių negali išmokinti lie
tuviškai. Todclei remkime 
Šv. Kazimiero Seseris, nes 
nuo jų daug priderės mūsų 
vaikučių ateitis.

Fed. Sekretorius

ia. ma
tė, kad sąjun i daro
didžiausią neteisybę Lenki
jai pataikaudama Visi bu
vo ir yra įsitiknę, kad Len
kija-neturi jokiiįj. teisių į tas 
žemes, kurias ji,,pasigrobė. 
Silezijos plebiscitas, Dancigo 
koridorius, Daugpilio iškišu- 
lis ir kiti negarbingi Lenki
jos aktai parodo kokios že
mos politikos, ir kokios nety- 
ros sąžifiės lenkų tautoje esa
mai. Bet nežiūrint į tai Len
kija buvo Europos galiūnų 
favoritė, todėl visi tie aktai 
ir razbainikiški grobimai pa
tvirtinti ir pripažinti teisė- 
tais’ - ’ .JcF

Laikas pakeičia gyvenimo 
apystovas. Šiandien mato
me ką kitą. Tos pačios val
stybės, kurios laimino netei
sėtus Lenkijos žygius, šian
dien atsisako sufeiktųLenki- 
jai nuolatinę vietą Tautų Są
jungos Taryboje., Šiandien 
jai, nenorima duoti tokios 
vietos, kokia mielai suteikia
ma Vokietijai — tai pačiai 
Vokietijai, kurią Lenkija, 
santarvininkų . skatinama, 
užpuldinėjo.

Net ir Prancūzija, neapy
kanta prie Vokietijos lieps
nojusi, Sįleziją į# kitas pra- 
monijos vokiečių styti s iš vo
kiečių išplėšusi. ir lenkams 
atidavusi — net įVPrancūzi- 
ja šiuo katrų niekaip “nega
li nutarti” ką kviesti Tautų 
Sąjungos Tarybšii — Lenki
ją ar Ispaniją. ‘ 
j Štai tau kad įįpri ’. Pasi
rinkimas ne tarp Lenki jos ir 
Vokietijos, bet. tarp Ispani
jos ir Lenkijos. Kas gi Is
panija? Šalis, 
rolės tarptautiniuose reika

---- — J , v /

gi laimi-*' belepinti šlėktos.
Lenkija tatai jaučia, todėl 

visomis keturiomis ginasi, 
bet valgu ar ji ką peš. Prieš 
mane guli S. Bostono “Kur-

• i

“Sejm Polski uchwalil rėzo- 
lucję, domagając się dla 
Polskrstalego miejsca w Ra- 
dzie Ligi. . W. Senacie za- 
grošono Skrzynskiemu dv- <7

misiją, ježeli \vroci z golimi 
rękami.” (Lenkijos Seimas 
užgyrė rezoliuciją, reikalau
jančią Lenkijai nuolatinės 
vietos Lygos Taryboje. Se
nate Skršinskiui grasinta di
misija, jeigu jis grįž tuščio
mis rankomis). Labai rei
kia paabejoti, kad Lenkijos 
pastangos pavyks. Išrodo, 
kad Skršinskiui priseis pa
likti savo vietą. Labai gerai! 
Jeigu patys nesusipranta, tai 
svetimi pasirūpina proto Į- 
krėsti. Bet kai svetimi pro
tą krės, tai Lenkijos kulnai 
braškės. Ne vien mes, lietu
viai, atsiskaitymo laukiame, 
bet ir broliai baltgudžiai ir 
ukrainiečiai dantį griežia. 
Ateis atsiteisimo valanda. Už 
Vilnių, už bočių žemę, mes 
mokėsime jiems atisteisti! 
Lenkija mums įkirėjo.

jamam teatre” ir “Va 
niame Mažajame Dramos te
atre.” Nuo 1920 metų įsto
jo į “Meno pastatymų teat
rą,” kur dirbo su įžymiausiu 
Rusijos režisierium N. Pet
rovu.

1921 metų pabaigoje, Lie
tuvos Teatro vadovybės kvie
čiamas, iš Maskvos pagrįžo 
Lietuvon, kpr virš 4 metų 
dirbo Valstybės Dramos Te-

■ * *1 

atre, kaipo pirmų rolių artis
tas.

gusieins. Bilieftj kainoj; 
zervuotos vietos $1.00 ir 75ė^ 
nerezvuotos 50c. Vai 
pradžia lygiai 7 vai.-vi

___ ■.__ -r 1
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“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi-Į 
pratimas. x . I

“Rnltls reiškia ivojp. Vien nno pnon 
manijos kasmot mirSta 150.000. Nciu 
.'kaitomos kitos bčjos kjla i.< .šalčių.

StrstnMyk šalt j pačioj prnilžioj. {pro: 
čiansiu ir vclklicpain bintu. Imkit 
Hill’a Casr.ira-Bromulc-ąuininc. Jis šal 
tj sustabdo j 24 vai. o ffrip$ j 3 die
nas. Jj dabar milionni vartoja, nes per 
25 motus nieks nerado ftcivanio bado 
išnaikint šaltį.

Netikėkit monkesnetn, ^JMnolėms ka
da galit ffant 
duoda Hill’s.
Tikrai Gauk

šitą. Visos aptiek™ par-

VAIZBOS BUTO KON 
. TAS

įvyko kovo 7 d. AukštOš-lh 
nos ir blogas oras' nesut 
ganėtino publikos skai 
Prie apytuštės salės ■ artis 
ūpas ir dainos garsų 
nansas blogas. Progr: 
būta geri], net ir pe 
klasinių dalykėlių, nuo 
mūsų publika ima ' žiovi 
Rengiant koncertus, re 
jų turinį derinti liaudies 

. citologijai, tada bus pai
kimo. Žmonės nemėgstamai 
sipūtimo, kurio šiuo 
gana būta. Muzikos 
juotojams patiekta ke 
geresnių dalykėlių. , ’

“DZIMDZIAI” PER

“Dzimdziai” gavO'M 
kvietimą dainuoti per 
Kol kas jų sąstatas nė 

*ko, tad radio koncerte 
lyvausią kovo pabaigoje.5ST. PILKA

• *. -- f •

Ferdinando rolėje — “Klasta diiiasi, dzimdzius gi 
ir Meilė’’—Šilerio. sa Amerika.

I

BALANDIS MĖN. *
■ J*.

13— Boston, Mass. __
14— Worcester, Mass.
16— Hartford, Conn.
17— Bridgeport, Conn.
18— Philadelphia, Pa.
19— Baltimore, Md.
21-22—Pitsburgh, Pa. — 
29-30—Chicago, Ifl.

GEGUŽĖS MĖN.

1

9-10—Cleveland, Ohio.
12- R0cBesfer,N.
13- ^Amsterdam, N.
14- Scranton, Pa.

2—Cicero, III.

21—Ansonia, Conlt
23—Waterbury, Co;
25—Hartford, Conn.26—Worcester, Mass.
27—Boston, Mass.4— Indiana Harbor, Ind.

5— Chicago, HL 
7-8-Detroit, Mich.
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valanda

virtuves vie

MICKIE, THE PRINTER’S DEEIL Ye Editor Knew

j. Laidotuvės 
Šv. mišias lai-

Apleido šį pasaulį Izidorius 
Puišys, LDKS. narys kovo 2 d. 
Paliko nuliūdilhe savo žmoną 
Petronėlę, dvi dukteris^Barho- 
rą ir-Oną, tris sūnūs: Joną, Izi
dorių ir Juozap 
Įvyko 4 d. kovo, 
kė gerb. kun. E-]A. Virmauski 
Giedojo vietjąi 
pin’o 
jo

ingai skelbtų faktų 
atšaukimas.

ęjvlolinos 
kurios negali 
peneh 'krūtimis 
savokudikiuteaul

lai vartoja šį 
sauįįi iratsakantį

kintą pamokslų. Vakare buvo 
drrios. prakalbos..„Nors J 
nebhvo’mMdiiūš, 'bėt'prdkūlbos | 
pusėtinai pavyko. - |

Mūsų draugija narių turi j 
200,-o turto $4,800. Ši dr-ja I 
gerai gyvuoja. Kita šv. Roko 
dr-ja buvo visais žvilgsniais 
augščiau. Bet ji apsileido 
Bažnyčios ir Tautos reikaluose. 
Tuo tarpu šv. Kazimiero dr-ja 
uoliai veikė, rėmė tautos reika
lus. Valdybą turi darbščią. K. 
Vaičiūnas yra pirm, ir jau aš
tuonis metus dr-jai ištarnavo.

ku- 
žinomas tik- 
ir dar tuonii 
mūsų prie- 
badvt mus

- Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS__________________

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO. NORMA_____ . ' _______ _

Tai buvo pėtnyčios diena, pato- žinomoj vietoj 5 vai. vąk__ Ma 
gi žmonėms susirinkti. Po 
pamaldi} bažnyčioj visi žmonos 
sugužėjo salėn. Kalbėjo p. J. 
Bikinis. Pasakė puikią pra
kalbą. Kalbė jo apie Darbinin
kų Sąjungą ir išdėjo jos lietu
viams naudą. Kalbėtojas sake, 
kad Montelloj neturi būti nei 
vienos stubos, kur nebūtų 
‘‘Darbininko.” Čia jau veik 
to pasiekta. Skaitytojų, Irei L. 
D. K. S. narių turime daug. 
Štai* su sausio mėnesiniu rapor
tu pasiųsta $93.50, vasario — 
$75.00, kovo —$110.80. Taigi 
mes augame, stovėtume geriau, 
.jei nedarbas nevargintų. Daug 
mūsų gerų darbininkų išvažinė
jo. Nors taip dedasi, bet nuo 
kitų atsilikti nemanome. Vysi
mės Bostoniečius ir jiems nepa
siduosime. Lenktyniuoti kvie
čiame ir Clevelando ir Detroito 
kuopas. Kitos garsios kuopos 
teipgi gali su mumis lenkty
niuoti. Atsišaukite, jei norite 
lenktyniuoti spaudos platini
me. Tad į darbą platinti “Dar
bininką.”

Tą pačią dieną sulaukėme 
mums skirtą kleboną gerb. kun. 
Matulaitį. Jisai pilnas eriergi- 
jos ir malonumo dvasios. Jisai 
pasišventęs darbuotis mūsų 
tarpe ir kelti mūsų jauną para
piją įgreesnę ateiti.

■* -A. z*

pijo: 
apleido mūši 
Tamaųua,^ 
sitikimas- <Š

v t % SS

choras, ■“ CIįo- 
laidotuyių maršą, gro7 

AVorcesterio varg. R. Juška.
Ąsa.

iųfev. Kaz. para- 
klebbnjis kun. Klevinskią 

ar, ir persikėlė į
Tai liūdnas at- 
I Clairiečiams.

lonekite visi; nariai susirinkti: 
; . a. Valdyba

pririietam juos jų raudo- 
pamotei.
to, tie bolševikėliai ir jų 

Tai šmeižia tūlus AVorceste- 
i^oikėjus. kaltina juos pro- 
[acija, persekiojimu ir išda- 
jįrJjų draugužio Bimbos, 
įreesterio rimti lietuviai ne- 
®®mja Bimba, kaipo ypata, 
KĖskleidžiamom idėjom.'Ir 
mažiau geidžia užsiiminėt 

lais sensaeiniais žygiais, 
^skundimu, išdavimu Bim-

T;is |>ėckojimn* su užges 
kamuotis sn migliais, )>elenni: 
kuo!
Su nauju "iiziniu pečium duosite sau daužiau laiko poilsiui. Pa
silinksminimui. draugijiniam reikalams—ir SUTAUPYSITE PI
NIGUS. • . .

Nuolaida ant kiekvieno Gari
nio pečiuko per kovo mėnesi 

■ *•'?<’* * ' *
Neleiskit šiai prozai išsprukti: įleiskit mošų artimiausiam ats
tovui jums (atrodyti kokie tai yra stebėtini laiko ir dariai tau
pytojai naujausi Įjaziniai pečiai. ’ ■* ■ ,

Patogios sąlygos maloniai nustatomos.

Atlankykite lytimiausią mušt; krautuvę
J4f> TREMONT STREET . ...................................................BOSTON

P.ROADVVAY ..........................................SOl’TH BOSTON

Boston Consolidated Gas Co.

Gerb. kun. K. Kleyinskas. aižė
me vietą St. Clair 1925 'nū 18 
d. rugpjūčio ir uoliai darbavo
si mūsų tarpe virš šešių mėne
sių. Jisai savo maloniu būdu 
labai atsižymėjo mūsų tarpe, 
padarė daug; gero, sutvarkė pa
rapiją. Gaila ir labai gaila .vir 
siems mūsų numylėto dvasios 
vado, bet jei taip skirta, turi 
taip ir būti.

Liūdnumas virsta laime

imj 1 k i > j *.>41 * m * n-**''-—

Kanadoj Banffo mieste pradžia žieminio sporto

Kovo 5 d. čia buvo LDKS. 2 
kuopos surengtos prakalbos.

nesąmones sąvojė spaftdoja J
Worcesterio lietuviai mažai 

tekreipia domės, ir prašą Ame
rikos lietuviu nepaisyt, 
kų spaudo*, p^vok^ų; jų 
teikiamų netęisįngų^pių, iirjų 
saįadytį»lj^iV, Irarife bas&įū 
po|ięjnvių kbtoi^iį pro«- 

muoja savo “ kultūrą,? ’ ir 
drovi murzint, į žemint, vardą 
mūsų garbingi} veikėjų, organi
zacijų, ir visų lietuvių, abelnai.

Pateikiam ši raštą varde 29 
didžiausių M’orcesterio lietuvių 
organizacijų, ir be abejo, visų 
VTorcesterio lietuvių, kurių nu
sistatymas yra griežtai prieš- 
bolševikiškas, ir kurie nuošir
džiai geidžia persergėt visuo
menę, tankiai suklaidinamą ne
teisingomis žiniomis.

Juzė Rauktytė, Ant. Kriau- 
čialis, A. Janušonis, J. Dirve
nis, J. Pigaga, J. ’Glavickas.

STRAIPSNIS 163 ' '
Motinų Mirtingumas

Retai kas iš muši] tikrai įsiVaizduo- 
ja kaip kūdikių gimdymas yra pavojin
gas gyvybei. 1916 metais mes neteko
me Amerikoje mažiausia 16,900 mottir.i 
nuo priežasčių surištų su kūdikių gim
dymu. ir iieveik viso to galima buvo iš
vengti. Gimdymo karštini yra dažniau
sia mirties priežastis, o ji nepaprasčiau
sia paeina iš užkrėtimo nuo pribuvė
jų ar patarnautojų rankų motinos žaiz
dų.

Iš 150 atvejų gimdymo viena motina 
netenka gyvybės; vienas kūdikis Iš 
kiekvienų dvidešimts gimusių neišgyve- ’ 

:na nei šešių savaičių. O mirtis apka
suose buvo vienas vyrus iš penklosite- > 
šimts aktyviai dalyvavusių.

Pirm Ateisiant Kūdikiui , .

ritink i mas šių 29 organi- 
|4>uvo šaukiamas vien tuo 

kad prašalinus juodą 
t negeidžiamai pri mestą 
llAUglų spaudoj, ir kitur 
aidas ypatas, kaip Kuda- 
Ąs ir k., kurie, be jokio 
frimo, be jokio pasimatė.-
* ■ZT,« •

"neturėjo gėdos teikt pa- 
&-'pareiškimus spaudai, 
r'jie snklaidno amerikie- 
lietuvių vsiuomenę

Sra artimai 
Sykų stovis, 
pretenzijas

lenkams.

DETROIT, MICH.
LDKS. 72 kuopos susirinki

mas bus 21 d. kovo, t. y. trečią 
mėnesio nedėldienį, tuoj po su
mai. Katrie dar negavot kny
gų, tai steng.kitės užsimokėti už 
visus 1926 m. ir gausit knygų 
$1.00 vertės.

Mums nesmagu girdėti apiė 
“kun.” S.Krikščiūną. Jo čia y- 
ra giminaičiai ir jis čia gerai ži
nomas. Gaila, kad yra žmonių, 
kuriuos jis klaidina. Krikščiū
nas niekada nėra buvęs jokiu 
kunigu. Tą visi žinokite.
L.. M

nodu laiku!

S
UTRUMPINK ilgus sunkias viri 

mo valandas su imuju.gnziniu jie 
čiit: Su juo tamsta paruoši valgi 

j {ris ketvirčius (mprasto laiko.
n;ii. spėliojimas apie jiečians karšti, 

išdejrtiiom plytom—šalin su vis-

_Xi<VDlKlv\ 
•GEROVĖS sKyRUJy 

DĖL APRŪPINIMO '
• MOTINŲ IR 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.)

įdytoju; pilnas kimo išegzatninavimas^*'O; 
hmant ir pilvo išegzaminavimų ir dnž-r ,1*4 
I nų analyzų šlapnmp. . -
| 2. Maistingas valgis su ganėtinai A :2.’-\
I pieno. • ■ f {

3. Nureguiiavimas (įerdidelio augimo j 
Įsvaryn dažnai pasisveriant Ir sumaži- ’ 
| nnnt krakmolo ir cukraus dalį valgijuo- ? - ,

k?, i 
Į 4. Užtektinai skystimų, kaip pieno < • *• I
I ir vandens.

5. Nureguliavimas vidurių užkietėji- 
mo jei galima vienu maistu. I»e gyduo-

I Hų. A'-j
I 6. Kasdien reika maudytis, kad pra- .. j 
I kaitavimas gerai eitų. ’ ■

7. Priežiūra dantų. ,
I 8. Užtektinai poilsio ir miego.
I 9. Dirbti refkin nepervirš ir mankš- 
I tintis be nuovargio. . «
| 10. Reikia nešioti tinkamas drapa-
I pas ir tinkamai atsilsėti. ,

11. Kasdien pavaikščioti ore ir gernl 
I išv&linti miegrulmius.
I *

Išlavinta Priežiūra Laike 
Gimdymo ‘ , •

Išlavinta priežiūra reikalinga geram 
i gimdymui reikaluja ypaflngo mokini-
I mo ir yra atskira chirurgijos dalis. Ge-_ • t 1 
I Ttauainš cbirurgaa. nirĄ, ijet'-
I žmogus kenčia nuo nulaužtos kojos arf 
I apendicitis, gabus veterinaras yra pa** 
kviečiamas susirgus brangiai galvijųp

Į veislei. Taigi, ar gyvybė ir-busianti;' 
sveikata motinos ir .valko neužsfpelmk 
geriausios gydytojo ir slaugytojos prie-., * - I
žiūros, kurių tik galima gauti?

Toms'motinoms, kurios turi kūdikių.V 
bet negali jų krūtimis penėti, yra stip- ■ 
riai rekomenduojamas vartoti Borden’aV 
Eagle Pienų de! bonkutės. Tai yrapuf-^ y, 

I klausias (denas ir gryniausias cukijiš’, " . . i 
moksliškai sumaišytas ir prirengtas. 

J Borden's Eagle letenas yra maistas, ku
ris pabudavoja stiprias kojas ir sveikus •\1;' ?
kunus. Jis kudikj įgalina augti svaryn J 
kas yra reikalinga dėl sveikatos Ir nor- 
mališkumo. Jis yra rekomenduojamus ' 
gydytojų per 65 metus dėl jo augštoN c 
kokybės.

Perkaityk kas savaite iitvos straips^Z 
nius ir pasidėk ateičiai.

’?•. , K T ^ Ga£EEiįa, jtai .dorų, žmonių sąžines apyskaitas 
tsinn- ■ laikotą^pią. Žmogus privalo būt žmogum. Kad 
siems >w tokiUo įsiikt, tai reiįia skaityt geras khvgas.

•bi-ninkas pasiūlo .sekančio turinio geni

■ Organisatyris bnudtyimaB. '
Mūšų nors neskaitlinga kolo- " 

nija, bet nestinga visokių ?* 
dr-jų. Tarpe tų dr-jų rajidasį 
ir veikėjų, kurie niekad nepa* .. 
liauna veikę, jųjų nuolatinis 
darbas visgi susilaukia vaisių. 

I Šv. Kazimiero dr-ja laikydn- - 
ma sa vo mėn, susirinkimą kpvQ 
1 d. susilaukė ąštiuonių 'nauju, t 

j • ** • v*'*‘ . • • -v - i i /■?
narių. Visi čia, gimę ir augę, 
Ręiškia tėvai rašo savo sunua 
prie dr^jų, l^ur aųięj^tįs ;
klauso. Gražus pavyzdis ir ki
toms kolonijoms. Lietuviai ra
šykite savo vaikus prie lietu- - t' 

pušku organizaeijįj/tai'ištautė- 
jinuis negręs mums. ' ’

—•* ■ i y 4

Mtjih’ĖLLO, MASS.

s ^Kxn’ėi-.7 Jąąziių^^o
dr-ja minėjo 15 metų gyvavlriiu 
sūkaktuyes. Bįvo užpirktos 
mišios šv. už mirusius narius.

rasario 29,1926, “Aušrelės.”
» r '• A • -•> '

Bbsp*y buvo 29 Worcesterio 
pĮrvių dr-jų susirinkimas, ku- 
t5šrinko žemiau pasirašiusią 
Bįrisiją nušviest faktus^ netei- 
gai'TŠdėstytiis anglų-ir lietu- 
į'spaudoje, pri metant Wor
deriu lietuviams nebųtas ne- 
ĮOlOijes,.'“kurių keletą išvardi
ji žemiau:’

* •• - * • •

Sf<:Kudarauskas ir jo drau- 
jaai pateikė anglų spaudai 
■raaeijų7 l>ūk AVorcestery 
iM&ąvauo 1500 iki 2000 Bim- 
Įgsimpatizatorių (t. y., bol- 
Kkų) iš virš 8000 lietuvių gy- 
Kojų. Remiantis statistiką 
naiviais faktais, išrokuojiį- 

kad jų yra nedaugiau 17. 
Kju būdu, toksai pareiškimafe 
fc grynas melas ir nepama? 
ikas-žeminimas AVorcesterio 
tuvių vardo. Worcesterio 
tuviai yra ramūs, teisių pri
lakanti Suvienytų Valstijų 
d savo miesto gyventojai, 
lęrkianti bolševikiškus nusi- 
ifymus.
Tie patįs informatoriai drįso 
STgirti, kad prie jų užtarėjų 
įskaitomos tokios organizaci- 
>/ kaip SLA. 57 kuopa, Šv. 
įfcimero,v Lietuvos Sūnų ir 
vienytos Lietuvių Draugijos, 
flįnėt visu Worcesterio lietu- 
Į^žinoma, jog tos organizaci- 
ryra bešališkos, nekomunis- 
HBS5 -Jei kurioje organizacijo- 
š’andasi keli plačia-burniai 
Išeivizmo skleidėjai, negali-
- ' ■————    - - ■

Ikitnaliavot organizaciją bei

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čeki 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik M $5.00. Galima užsisa
kyti irįd vieną. . t ‘ 
r'* ' •- 'j

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass.

“Tmi
j1 knvgii^

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge 
rų knvgij r '

* DANGAtJS KARALIENĖ____________________ $1.0(
r • ■. ■ *./ e;į

Mylintiems literatūrą patartina
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RESIDENCUU8 TėL 8. B.

Kumfdėvejo L43^,0qQ

ŠV. JONO EV. BL. R 
DRAUGUOS VALD

pereito susirinkimo. Priimtas. 
Kuopę raportai. Linden, N

J., 73 kuopa išdavė platų rapor: 
jaąpį&kąops atgijimą ir. ’už
kvietė sekantį suvažiavimą lai
kytu Lindene, N. J. Raportai

Ši organjzaciją pradėjo^y 
iai augti- J. Sprainaitis ir

kletoniją^ Paskutiniais laika is 
klebęnauja čia jaunas bet darb
štus klebonas kun. M. F. Dau- r:'- * t
mantas, kuris per trumpą lai
ką jau* daug pasidarbavo šioj < • X,« - • •* - ♦ .1
parapijoj..’ Draugijų čia randa
si nemažai. Štai S. L. R. K. 
Ą. kuopa, Šv. Juozapo dr-ia., 
^v? Onos Dr-ja, §y. Cecilijos 
Choras, L. Vyčių'kuopa, Vai
kų Angelo Sargo Sodalicija, 
Blaivninkų kuopa ir Tretinip- 
kų skyrius. Lietuviai darbštūs 
ir begalo duosnūs.. Jie sutiki- 

hne gyvena sų klebonu,' lemia, 
Bažnyčios ir Tautos reikalus. 
Parapija čia gyvuoja vos tik 3 
metai o jau nemažai sudėjo ąu- 
kjj ant bažnyčios aukuro. Sko
lą liko neperdaugiausiai ir tas 

į ūmu laiku žada išmokėti. -

Tai pirmas tokis vakaras Pat- 
erson’e ir šioje apylinkėje. T 
tą pokylį atvyks studu J. Tamo
šaitis is York ’o 'sb bad&ai-

«

9258 OrflOni Avenuė

J: Silkaitis,; P.. Mikai
'' ' ' -1

' • I

H»» lOtoąrių." “Darb. 
fcrašytonenmžai.-- -y jį 
j Vy£h darbuote 41 J 

• Z X T"*^X*<i** ♦ J •

' _J _ ” . * F7’ -
: Pereitais 1925 metais Suv. 
y aisti j ose automobiliu nusi-

irgi su paskaitomis. Paskaitos 
. bus apie jaunimą. Bus dainų 

ir daugiau prakalbėlių. Aš ti
kiu, kad vietiniai ir apielinkės 
lietuviai ir visas jaunimas pa
rems šį mūsų rengiamą vakarė-

ir . f r** —

70HN RAOALIAUSKAS
56 Harrison Street ■- ' \ Worcester, Mass.

S ' ‘ ’ v-? '•i..*'
L. ŠIRVAITIS

Detroit, Michjfin

. -p — — JULIJONA SKARULIENĖ .
80 Jsmes Strert*'.P.:*,-t; New Haven, Conn. *

.«Utf88 Iva; vencim
90A Lavrence Street Lawrence, Massachiuetta

fWm. įvykolGuzielek/ Visus pamokslus 
laidai. Per sakė misijonierius, marijonas 
tyčioj Iravo &įg- 
tat’ Mausė jo iškalbingi; gražio pa-

kuopos, dauginusia, raportavo 
nepasitenkindąinos ^U t centro 
paskirtomis maršruto ... dienp- 
mišl Bet abęlnai kuopos užgyrė 
maršrutą irpasįžadėjo remti iš 
visų išgalių, jei centro valdyba 
skirs patogesnes dienas. Per
mainymui maršruto diernj pa
likta susižinoti kuopom su cem 
tro valdyba. Neskaitlingosios 
kuops prašė, kad jom būtų su-ž 
mažintos, maršruto jtšlaidps, ki 
t., apgarsinimai jj kalbėtojui 
kelionės įėšos'J v į

Valdyba išdavė raportą. Pir
mininkas ir raštininkas abelnai 
aiškinosi dirbę kiek galėjo dėl 
organizacijos gerovės.

Iždininkas išdavė raportą-.
‘ . i; L : ‘ > ’•- ’ J** • 7

Aiškėto, kad didžiuma kuopų 
neapmokėjo pereito mrašruto 
lėšų į apskr. iždą. ..J

Liko pageidauta, kad visos, 
kurios nėra užsimokėjusios 
kuopos, kad užsimokėtų jki 
apeinančiam suvažiavimui.

Komisija išdavė raportą pa
siuntimo rezoliucijos į L. D. K7 
S. organą. Aiškino, kad rezo- 
1 iuoi ją jau tilpo organe. 4ieku-j 
tie 14 kuopos atstovai protesta
vo už pasiuntimą rezoliucijoj 
aiškino kad neteisėta.

Renkamavaldyba: pirm. Gu
tauskas, vice-pirm. A. Karias, 
rast; P. Elseikaj pagelb. J.. že
maitis, ižd. y. Ijąubaras, orga-1 
nizatoriu8 A. Kazlai?*'j '27 j 

Nutarta rengti pikniką. Vie
ta parinktaLinden; N.J. Beng
ti nevėliau kaip birželio mėne
sį. Komisija tam darbui liko 
išrinkta is sekančių: F. Gutaūs-

š ktavtaa. pr Feį afe
' -• _> 'V, <y. _?—*■? >. - j t.

PROTOKOLAS
LDKS. JįTew York’o įr.New 

Jersey apskrities metipis suy»- 
žiavimąs įvyko vasario 28,1926j 
m., žį. Jųrgjo dr^jos svetainėj, 

180-2 York Aye., Newark-
JCV; i & . S •> - 1

Susirinkimą atidarė su mal
da pirm.- M,; Stappiskas J 2-trą; 
vai. po pietų. . £ * j

Užregistruojami sekantys at
stovai:' . 5 •

Brooklyn, N. Y., 12 kuopos— 
y.-Ot^Eųras..^ .

Linden, N.. J.^3 kuopos 
F. p u tau s kas, A. Tyaskienė.

$Tewark, N. J., 14 kuopos — 
<?. Žemaitis, J. Gvazdaitis, J. 
Sinkevičius A. Kazlai, J. Se- 
ėrika,.P. Pečiura, P. Butkus, V. 
Antulis, P. Elseika. ' . ’ ;

Harrison, N. J., 15-fos kuo- 
pos 
ęips. .. ,

Svečiai dalyvavo tekantys: 
vargonininkas A/Stanšauskas, 
Ą. ir M. Keršiai. Svečiam su- 
t L lŽĮlTL* -1 V * 1- —1 ' ‘

!■». II ■ ... 1 II., I. .
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V.elk I i 11 i i

Mes 
ir už- 
Piano

LIETUVIS GRABORIUS
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ie pirks pas mus PlayerPianą arba Columbia 
prijunkimi bonus kaipo dalį niokesties. 
geriausius PIANUS, G RAMA FONU S 

iausį pasirmkhn^ Lietuviškų Rekordą ir

ė DEJOS IŠKILMĖS

Į TeLS.B.2805—R. 

•^TVVIS 
OPTOMETRISTAS

nepažįstamas išėjo. Krautu- 
viniukpų^jėgMS! gatyėn* pap 
kėlė*triuKŠnių^ Atbėgusi po- 
licija/ięspėjusį pasislėpti už- 
piolikgr suėmė ir nuvedė kur 
reikia. Vadinasi, norėta pa

luptų, k
Gramafon
parduodai 
laikom di<
Rolių. Kreipkitės ypatiškai arba per laišką.

GEORGE MASILIONIS
233 West Broadvvay South Boston, Mass

ne rinkimuose ęity 
iilmano išrinktus airis- 
rio Dr. Landžiaus kan
tra šiuo kartu nenusi- 
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GF FV #D A ME E LĖK T R Ą Į N A M U S
Pilnai su savo prietaisais. Vieni metai išmokėjimui, be jo- 

; Aimnuošimčio. Darbas pirmos rūšies.
M. Pritekerį ©26 Blue Hill Avė., Mattapan. Tel. Milton 2761

tartį dėl tarpusavio išdavimo 
pabėgusių nusjikaltaliŲ. Pa
pildytas atatinkamas įstaty
mas, kuriuo gejeĮinkelių po
rcija galės nemokamai nau
dotis geležinkeliais. Be to, 
priimtas užsienio, pasams
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? Ateinančių seredą kovo 17 
d. So. Bostonas minės 150 
metu sukaktuves nuo išėjimo 
iš čia Anglijos kariuomenės. 
Kadangi tai. jubiliejines -su
kaktuvės,* tai bus šiemet is- 
kilmingesnės. Parudavime
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Sv. Petro Parapijos Salėj Ant penktos gatves So.
Vietos Rezervuotos. Bilietus galima gaut ‘Daribninke”, ir pas LDKS narius.- Vaikams tas pats vaidinimas įvyks
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IAVĖNI0S PRAMOGA
iekas nepraleiskite gavė-
f pramogos. Ateinančią
rtą vaikams, o nedėlioj x e <_
Igusiems bus vaidinta. turbūt dalyvaus ir lietuviai 
ažnytinėj salėj ant 5 gt. ■ \..-i.
Genovaitė. *
ridinimui vadovauja gar-
| dzimdziai. Taigi pra7

bus nepaprasta ir nie- \\
jos nepraleiskite. • ‘ BBSfc - Ik

■lUissJE
(Gtrai^kĄš)

Sekmadieniais porėtų 
Main St., Montello, M 

(Kampas Broail'Street)
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