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Loadon. — Buvusi* Anglijos yj 
premieras McDonald ketinajs .Aj

STREIKAS PRIEŠ 
SAVIŠKIUS.

ČAPLINO MOTINA TURI 
IŠVAŽIUOTI.

No. 29. Metai X.

prie Mon. Zecchini’o buto ir. ! 
jam neišėjus, svaidė kiauši-, 
jūus. Tuojaus atvykusi po-i

tos už tai jas mžąkių 
bet širdeįėj«^ivydi i^SlM

lenkais. Priimtoji rezoliuci-;išleidus 
ja Kaune reikalauja atitai-į ’oolidge. 
švino. :Į0enkis sykius 

" gu prieš karą.
taip pat duoda geras ineigas, 
tik visa, nelaime, kąrfjžymią 
dali tą ineigą suėda kirtis, ad- 
rainistracįjom&ir nuošimčiai už, 
paskolas dimisijos' Banke. Ki
tos šakos Prekybos Bend 
mano nuomone, šiais

minios aplinki-'

P UntaiŠ ištremti 13^8^
meni}, kurt® buvo susekti dsa^š; 
me suokalbio nuversti valdži^y:

kiek galint panašiai 
čiausbkjpn&B pamėgdžioti. 
tiek to—kvailių , vi šame pasįsįį| 
lyje nestbka.

Popiekus rius iksako;

“Kiekyiąco kataliko yryi 
šventa priedermė , |>aremti 
katalikiška ją spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo-

ŠEŠTADIENIS, KOVO

Lietuvos protestas!!
Vatikanui 11

192.-, kovu mū>. 11 J. I PREZIDENTAS SVAREŠTY- 
... DINO RABINĄ.A f/c/ees. 10. 1II. 2->.—Ko- _____

vo mčn. 8 d. Kaime ir pro-: I’rez. Coolidge suareštydmo 
vineijoje ivvko dideli protes-iBo>tono ž-v<Al 1-abin^ Bro\\Tie 

. . .. ,už reikalavimą iš prezidento
io mitingai įmes \ atikano L..,-...u, 1Sakė, kad žydų orga

nizacija. kur jis esąs vadu tiek 
agitacijai už prez.

Kada suareštuotas 
arba atbukti Lietu- Tbinas parodS iaifkus :iam

,w . jsytus prezidentų AfcKinley.
>to\ą atikano n , Harrisono. Roosevelto. irHarJ- 

\ atikano delegato is Kauno. ! ingo. tai žydas be kaucijos pa-

.Garsaus judomnjų paveikslų 
irtisto Čali Čaplino motina bu- 

licija išsklaidė minią. EL'l’A ivo kvykus Amerikon Į svečius 
ųas sūnų. Pagal imigracijos i- 
-iatymus ji turės Ameriką ap
leisti kovo 26 d.

Rymas. — šiaurinėj Italijoj 
prasidėjo metalo darbininkų 
>treika>. Tas streikas žymu- 
tuo. ka<l daug darbininkų strei
kuoja ir tuo, kad tie darbinin
kai rokuoja save fašistais ir 
darbdaviai teipgi fašistai.

lameirto atstovas. Possoni 
MussoIihio rėmėjas. Jis išreiš

Xe tik Europa turi aštriu 
ginčų dėl rubežių. Suv. Vals-. 
rijose- ir-gi . to esama. • Birrt) 
ginčas dėl rubežiaus tarp Xew 
Mvxico ir Colorado valstijų. 
Kai klausimas buvo išrištas, tai 
Xew Mexico nepasitenkino ir 
apeliavo i Supreme Court. Bet 
pastaroji Įstaiga ta daly at-

NEATSILAIKO.

angį i ak

nen

ŽYDAI FARMERIAI.

New York. — Je\vi>b. Agri- 
■tural Society skelbia, kad 
;v. Valstijose žydų farmeriv 
ivo 1900 m. tik 200. Dabar 
dą farmerių esą 75.OOO ir .i’p 
:'dą daugiau kaip 1.000.000 

ž^mės.

na PERĖJO Į KITAS RANKAS

PERKA AUKSO.

dniyk. ? ĄĄlĮg, I f >*TĮ

GRAŽIAUSIA UŽ V

>,-yi£AKAS Ū*O

-K gertausią ^įPreky- 
btitfjB-vėi Ar užsiliku- 

nelikvjdąotąšaką yra Šiau- 
Mą miesto elektros stotis ir prie 

ti. tos stotįes Bykuvos durpynai. 
Praeitąis metais vasara ir ru- 
dim buvo labai geras durpią 
darymui ir suvalymu i. Taipa- 
darž graįžaus pelno. Elektra

mokslo liaudyje tinkamo pa- 
statya*>y prisideda viemaeĮšSr 
bet dar j^ yra lebai mažai paly- si Kaune tfci 
ginus su taja dirva, kurią rei
kia apdirbti.

Mokytoji) daug yra gerų ka
talikų,. bet nemažai yra ir to
kią, kuriems jokiu būdu tiky
bos mokslo reikalus negalima 
patikėti.

Šiaip bendrai imant prie mo
kslo griebiasi vjsa jaunuomenė-, 
ir mokyklos visur kupinoji 
daug lieka už mokyklos sieną, 
nes visi nesutelpa į esamas mo-

|ir mokytoją daugiau nė- 
kto net neturintys 

cenzo mokyto-

P-L Ė ELENA TAREILIUTĖ, 
lietuvaitė laimėjusi gražumo kontestą. Ji yra 
Jos pa veikslais puošėsi vietiniai amerikoniški 1 
tono laikraščiai ir visos Naujosios Anglijos lai
Tiirls’ Community Club pripažino ją gražiausi*. 
1925 metalus vardą. Mis s Lwettj 
na Tareilaitė pareiškė, kaip kitos lietuvaitės gražumą gali in
gyti. Ji sakė, kad gražumą ingijo ne aiskrimą ir kendes val
gydama sr tonikus gerdama: to pasiekė valgydama apsčiai pa
prasto sveiko valgio ir gausiai gerdama pieno ir vandens. Ant
ras reikalas yra tai miegas. Ji sako, kad mažiausia reikia 8 va
landų ramaus miego. Toliau reikia kasdien gero išsimankšti- 
nimo.

P-!ė Tareilaitė sako, kad jei kiekviena mergaitė eitų bent 
<:v; mailcs dienoj, tai tada jos būtų taip gražios jog jokių pau- 
der;ų nereikėtų ir jų isdir’oėjai subankrutytų. P-lė Tareilaitė 
yra smarki šokėja, šokius ji rokuoja labai geru pasimankš
tinamu. -Jau prieš du inetuLoivellio amerikoniškoj visuomenėj 
Š: lietuvaitė pasižymėjo. Laike vienos “partyJ' jai buvo su
teikta pmkūs perliniai kaleliai. Šitokį vardą ingijusi dabar 
relė Tareilaitė rodysis Bostono ‘’leading dancing plaeo’uose/' 
kaipo •’a featuro dancer.*‘

pelno neduos ir bendi^tas^J 
divi<fe$d»rt už
dreves šefus jeigilif jg»®s B<>- Į 
manas tąį-labai mažus 
—4 o gr^lK.-^’eiPiausia bus taip 

m kad i
^Tar^autinlo liB'ąkb biznis • 

ėiuageryn, betpermažai turint 
kapIUte ir už skolas mokant į 
IMaisijA TBupkuį nuošimčins 

r pętdjĄliausu) padaryti

širtfiet ___ „
Nemunas butfiĄtiktai ke^ftsr die
nas užšalęs, o visą Žemą gailai-: 
viai plaukiojo. Sniego 4r-$ yi- 
«ą žjemą nėra.' Dabar gražne 
oras kaip pavasarį. apre/ V^y'- Į 
kas.

Neoędjptj ketina būt katali
ką Iroo^erįiriBinką. į
Kaune. Jei turėsiu $&(), hrj; 
bandymu datyvąutiut jdms pa-

važiuočiau 1 .Ameriką, dar ko
kiems kelioms metams, bet 
dabar mažai pinigai turiu, tai

gi nepigiai atsema.
Prekybos ir Pramonės Ban

ko reikalai ir-gi eina geryn,, 
mat prigelbsti Emisijos Ban- (nežinau ar atvažiuosiu ar ne.

IŠEIVIJA Iš ITALIJOS. NAUJOS STAMPĖS.

New York. — Vienas didžiu-;
Xnv York o <ky s era periu v.

Pernai iš Italijos i Įvairias 
. ’a-!pasaulio šalis išemigravo 401.- 

Flatiron perėjo i kitas žmonių. Tai ant 106.000

ant $2.025.000 na

Wrt0.00(\ j MIEST0 SUKAKTUVĖS.
DARBAI PAGERĖJO

KIEK ATSIĖJO LAIDO
TUVĖS.

i Amsterdam, Holandija.—šis 
Į':'-..-ta< šiemet rengiasi minėt: 
I<>.')!' irmtu gyvavimo sukaktu-

k'e’.v Yorko valstijoj darbai 
tmnpti pagerėjo. Vasario mė- 
rmsi dirbančiu darbininku buvo 
ant 2 nuoš. daugiau, negu <au-

Washington. — Ant naujai 
spauzdinamų stampių bus gal-1. 
revoliucinio karo buvo .Vneri-’ 
va Xathan Hale’o. kurs laike 
revoliucinio karo buvo Ameri
kos žvalgininku. bet patekęs į 
anglų rankas 1776 m. New 
Yorke anglų buvo nugalabytas. 
Jo paskutiniai žodžiai buvo: 
"Man 
viena

tik to gaila, kad teturiu 
gyvybę pankuoti savo 

Toji štampe bu.-- l.įc.

Berlin. — \

K'm.’ini-t
SUPLOJO LAIVĄ.

St. John’s, X. F. — Eaivas 
>d;i Mari-, kurs turėjo kO

PAKĖLĖ ALGAS.

j’K-.tcko tarp dviejų ledų kalnų 
buvo suplotas. Bevieliu tclc- 

Amfu paleido žinias apie savo 
■nelaimę. Tai kitas žvejinis lai- 
įvn< paskubo talkon ir pavyko

.\nvii.i;u Alan-on B-, ggnjliėti žmones.
i.fmi pareiškė, kad gando: ( 
\' < > k »<-t i jos ginklavimas!

VOKIETIJA NEGINKLUO- 
JASI.

Washington
•■Ui- Ame!

pa

Los Angeles, C ai. — Santa 
Fe geležinkeliu kompanijos 
darbininkai grasė streiku, jei 
nebus algos pakeltos. Derybo
mis pagalios iš kompanijom iš
gauta pakėlimas ant 5 nuoš

MALONIAI PRIĖMĖ.
Washiugton. — Prez. Cool- 

idge priėmė Vokietijos ambasa
dorių von Maltzan. Preziden
tas užtikrino ambasadorių. kad 
Amerika prielanki Vokietijai.

GAMYBA PADIDĖJO.

PIRMAS LAIVAS Iš 
RUSUOS.

UŽSAKĖ GINKLŲ.

ir- Į . Hartford, Ct. — Colt Patont 
tai H*‘iieanns ('o. gavo užsakymą■ ............................... . ............ > • . į................................. — ..... ~ -

įermą keiti. neigi turi medžią-j iš Lenkijos ant $3,000,000. Len- 
gn«. „d \-Mriialr> ginklam* gn-Įki'a užsisakė Icnlknsmidžin
minti. Brcmningo typo.

Savanah, Ga. — Pirmutinis 
Sovietu Rusijos prekini* laivas 
atplaukė Amerikon. Jo vardai 
Vaclav Vorovski. Jis turi 50 
jūreivių. Lafrm 4-.-
000 tonų potaio.

Washington. — Basil Milės, 
kurs buvo tarptautiniame ko
mercijos tarybų suvažiavime 
Paryžiuje. sako, kad Vokieti
joj gamyba didėja. Sako, kad 
dabar gamyba Vokietijoj di
desnė, negu prieš karę kad bu
vo. Bet gamina/ma daugiausia 
Mminfssn mvartiijuiiui. u ū* 
eksportui.

ParyŽms. — PragyverMbĮŽ
Paryžiuje dabar dm^adEfMR^

-’ Alesąadčr Gęant jLAiĮįg'.'/įįffi
preaiiemvimo. • ' ’ •*>

500 ŽYDŲ PALESTINON.

New York. — 500 žydą Sio
nistų išplaukė laivu President

Lietuvoje dabar be pinigu į j Palestiną. Tarpjųy- 
Kiti bankai varosi normaliai.; gyvent labui sunku. ’ j..^ ;z\-iaių žydų veikėjų. Jie

Kad turėtų didesnius apyvar-i Gerai gyvent tiems, kas turi įvyj.^a dalyvauti Jeruzolime 
tos kapitalus, tai be abejo visi;Šmotą žemės. ' žydų universiteto atidarymo iš
darytų puikiausi bizni — bot.: Žemė pigi. ikilmėse. Jų išlydėti buvo 35.-
pas visus pinigų stoka. Žemė dabar labai pig'.. Dva- 000 žydų.

Kuomet kišeniuje tuščia. —*nĮ centrai galima nupirkt už Atidarymas žydų am įversi! e- 
tada visi vra neprieteliai. Taip .'koki 5-6 tūkstančius dolerių.’io Jeruzolime Įvyks bal. 1 d. 
dabar Lietuvoje yra. Viena j Toki dvaruką turint galima vi- i -----------------
bendrovė kovoja prieš kitą. — Įsą amžių turėti užtikrintą gerą J SUDEGĖ DAUG CUKRAUS, 
valdybose nariai ir-g-i vieni i pragyvenimą >u šeimyna. Bet -------
prieš kitus — už visas bėdas vis ’ vįsa ^da. kad tų pinigų retai 
norima sukraut kaltę ir atsako- ^as teturi.
mybe ne sau. bet kitiems. Tas! Miestuose ir miesteliuose na- 
pat bankose. ta.- pat Bendrovė- n,;,i jr pločiai dabar ir-gi laba: 
se. tas pat kooperacijose. Kuo-įatpisrę- — tik pirkėjų taip kaip 
mi galu gale tas viskas užsi-,jr nPra.
baigs. «unku iš kalno atspėti, i jęaą Amerikoje užsidir- 
bet bendrai imant tai >*ra simp- pinigų neprakištų dabar Į 
tomas aštrėjančio 
ekonominio krizio Lietuvoje.

Kas rimčiau galvoja ta« tuo-
mi krizių rūpinasi, kaip jam ^1^ kitokį bizni 
užėjus išlaikyti Įstaigą ir igv-rai apsigalvoti, 
duoną užsidirbti, bet yra daug ]ns ir pini mi neprakišus. nešt a- 
ir nerimtų arba tokių, kurie tą padaiyt Lietuvoje labai lengva, 
visą nori užslopyti. užmiršti, 
nematyti. Tokie geria, ūžia

motino Lietuvą parvažiuodamas ir rm- 
.-ipirkdamas žemę ar namus.

Šiaip važiuot manant daryt 
i. tai reikėt ų 
. kad nennsvi-

šoka, dainuoja, kaip biblijinę įP. kas 
Sodoma. O .gyvenimas 
vo ratu diena po dienos vis pir
myn ir pirmyn.

Sentikiai su Rymu.

Dabar eina derybos dėl suda
rymo su Rymu konkordato, gal 
būt kad neužilgo bus susitarta.

Tikybinis ūpas žmonėse pra
deda atgyti, bot dar stoka tin
kamo tikėjimo supratimo ir i- 
vertinimo liaudyje, dar kunigų 
yra pennažai o ir iš tų pačių 
daugelis politiniais ir visuome
niniais reikalais perdaug užim
ti ir negali tinkamai darbuotis 
savo pašaukimo tiesioginėje 
darbuotes dirvoje.

Daug kuomi prie tikybos

i Havana. — Kuboj sudegė 
!cukraus sandėliai, kur buvo 
' 25JX’)O.i)OO svarų cukraus. -

GRIAUS BAŽNYČIĄ.

i Quebec, Canada. — St. J’r- 
.bain'e katalik ubažnyčia. kuri 
'laike žemės drebėjimo vas. 28 
d. iano suganyta, pasirodė ne- 

. pataisoma ir turės b "it nugriau-

šiaip daugiau Kaune naujie
nų nėra, viskas po senovei. Be- 

s link naujausių Kaune 
ina sa- ponių madų.

Senės ponios pa>akoja .-i- 
,taip: Kaip mos buvome jaunos 
tai eidamos Į balių ‘apsirengda
vome.” o dabar panelės eida
mos į balių “išsirengia" ir šo
kinėja pusplikės. Arba, tas 
dalis kūno kur reikėtų laikyt 
pridengtomis — atidengia, o 
kur reikėtų laikyt atidengtonvs 

pridengia. Išrodo taip, kad 
neįspės! kas ji tokia — šarke
lė. ar varnelė... Bet kol kas 
dar apie madų reformas Kau
no kalhą nėra.

Didesnėse? Kauno ponios sa
vo balių rūbus siūdinasi ne Lie
tuvoje, o užrnbofcūoae, bet to
kių yra neperdaujiausia. K5-

P. Daužvardžio Maišia 
tas.

New York City, sekmadieny, ko
vo 15 d., tuojaus po sumos, para
pijos salėj.

Nevr&rk, N. J. sekmadieny, ko
vo 15 d., 4 vai. po popietę, para
pijos salėj, kampas Adams St. ir

Eliaabeth, N. J., sekmadieny, ko
vo 15, 7:30 vai. vakare, A Liud- 
vino gilėj, 69 South Park Street.

Bayonne, N. J., pirmadieny, ko
vo 16 d., 730 vai. vakare, parapi
jos salėj, 15 K. 23-rd St.

22-trą kovo po pietą New Ravės 
22-trą kovo vakare Watert«ry.
06-tą kero vaakre Bridfaport

104* toro ptotai Vew MM ; 
29-tą kovo vabara Karttefe 2
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*8 UTBUABIAV K O. ASSOOATIOB OF LABOS

etato tototcr Sept. ISIS Bt ttepoct atfio *t Boston, Maat
under the Act of March 8, IflTO."

inia nevaržoma visuomenė# 
opinija.” Piloto teismų rėmė 
“nevaržoma visuomenes opi
nija.”, Ar patinka “Naujie
noms ’ ’ Piloto teismas. Teis
mui geriausia, kuomet jo nie
kas neremia, nei varžo, o kuo- 

' met jis remiasi teisėjų sąžine 

ii- įstatymais.

Ubieagos “Naujienos” už
siminė apie tai, kuoipet teis
mas gali prideramai veikti. 
Girdi “teismas gali nepri-

■J j# A-A,

f

B

rrisšsssss

betuvių Prelcybes Bendroves

Art. rf OcU S, 1917. autbartaed on Jrty 13, 19H.’

SUB6CBAPTION KATES:

and •uburbe.................................................................
ItatoUn eouBtries yeariv........................................

- ..................................

DEL TARIAMO KRIZIO

• ‘ Darbininke ’ ’ ne kartą 
buvo žmių apie ekonominį 
krizį Lietuvoje. Kartais bu
vo. labai bauginančių žinių, 
gi kartais raminančių. Da
bar štai “Darbininko” skai
tytojams gerai žinomas F. 
Virakas rašo, kad padėtis 
kaipti- blogėja. Jis žinoma 
išvądps daro iš to, ką jis sa
vo akimis mato kasdieniame 

gyvenime. Ypatinga, kad 
teB žydai neišsilaįko. Tai 
tapyta įrodymu, kad Lietu- 
veje sunku jiems verstis ir 

\ks;d- ten kriizo vis-gi nesa
ma.

Nurodoma toliau, kad Lie- 
ft^dj tokia padėtis yra dėl

Reikią il-B kapitalo stokos.

j|-. galąįkines iš užsienio pasko-

įSįJB 
fe

lę-
Ų>

los^A-

Į-ąs. Amerikos lietuvius 
kapitalo yra daugiau, negu 
Lietuva norėtų pasiskolinti. 
Bet visa bėda tame, kad ne- 
žinon&a ir neieškoma būdu 
to kagitalo iš Amerikos lietu
vių gauti. Bonai išėjo iŠ 
matd#*'. <• Šerais nei ištolo ne- 
gafiiša prie žmonių pasiro
dyti. Bet ar-gi negalima ki- 
tokuępbūdų rasti? Rodos, 
kaž tas būt galima padaryti. 
Kaiį žmonių pasitikėjimą in- 
gytiy^tai reikia gera garan
tiją.^

Buvo laikas, kada Ameri
kos bankais nelabai pasitikė
ta. Buvo pas žmones baimes, 
kad banke padėti pinigai ga- 
ližūti. Ir žinoma žūdavo. 
Bet dabar Amerikos bankai 
gerižttl tvarkomi, retai kada 
kok&bankas bankrutuoja nu
nešdamas žmonių pinigus. 
Kai bankai tvirtai stovi, tai 
dabar žmonės nebijo savo su- 
čijdytųųpinigų dėti į bankus.

Ar negali Lietuvos Emisi
jos Bankas arba Lietuvos Iž
das kų nors padaryti, kad ga- 
letiyiffiti ir gauti depozitus iš 
Amerikos lietuvių. Galima 
Būt padaryti taip kad depo
zitai padėti keliems metams 
nešių-didesnį nuošimtį, depo- 
žitar mokami ant pareikala
vimo neštą tiek, kiek Ame
rikos bankuose padėti pini
gai. Del parankumo būt ga- 
timą padaryti sutartį su vie- 
SĮBiųBf kelėtu Amerikos di- 
d0^j^ankiĮ. kur Amerikos 

|^li0iįrviai depozituotu Lietu- 
vosW> sąskaiton.

Dabar kįla klausimas kaip 
ingyti žmonių pasitikėjimą ? 
Galimas yra šis būdas. Abu • 
lietuvių Susivienijimai po 
keletą desėtkų tūkstančių de- 
pozituotų Lietuvos Iždo są
skaitom Tą pat padarytų 
šiaip draugijos. Depozituo- 
tą žymesnieji Lietuvos veikė
jai. Ir tą viską kuoplačiau- 
sia išpublikuoti. Tada ir 
plačioji darbininkija pasek
tų.

Šis pienas gal įvykti, o gal 
į ji niekas nei domės neat
kreips. Bet kapitalo stoką 
galima ir kitaip bent po tru
putį didinti. Tą gali daryti 
pinigingieji Amerikos lietu
viai, mokantieji biznius ar 
ūkius vesti. .'Visi pripažįsta, 
kad su pinigais ir su apsu
krumu Lietuvoje puikiai ga
lima gyvuoti ir verstis. Že
mė — dvarai, ūkiai, namai 
miestuose ir miesteliuose te
bėra pigūs. Reiškia progos 
auksinės.

Apie tai rašant, reikia pa
staba padaryti tiems lietu
viams, kurie yra papratę 
prie miesto gyvenimo, prie 
civilizuoto krašto visokių pa
togumų. Daugelis, kaip ge
rai žinome, baisėjasi Lietu
vos atsilikusiu nuo civilizuo
tų kraštų gyvenimu. To
kiems reikia priminti Klai
pėdos Kraštą. Tame krašte 
visi civilizuoto krašto pato
gumai ir Įtaisymai. Ten ne 
tik nieko nėra prasčiau negu 
Amerike, o daugeliu žvilgs
nių geriau. Klaipėdos kraš
te apsigyvenęs lietuvis nie
kuomet nepasiges Amerikos.

Amerikos lietuviai siųsda
mi savo giminėms dovanų 
pavidale liti] pluošto žinoma 
prisideda prie Lietuvos eko
nominio stiprėjimo. Bet ši
tą dalyką galima būti] išplės
ti. Būtų galima ne vien do
vanas siųsti, bet ir paskolas. 
Tie lietuviai, kurie Lietuvo
je nori kibti i dvarą ar bizni 
ir skolinasi Lietuvoje už lu
pi k iškus nuošimčius, to
kiems, žinoma, geriau pa
skolą gauti iš savo giminių 
ai draugi; Amerikoje.

Taigi matome, kad yra 
daug būdų Lietuvos 
minę padėtį stiprinti 
be pasiaukuojimo, o 
biznišku išrokavimu.

“ Sandara” rašo, būk “kle
rikalai ’ ’ j aučią raguoti. Tas 
raguotumas apsireiškęs 
“Darbininke,” kai tilpo pra
šymas Lietuvos Vidaus Rei
kalų Ministerijai, kad už
draustų Įvežimų kaikurią A- 
merikos lietuvių laikraščių. 
Čia apsireiškė ne “klerika
lų” raguotumas, o noras kai- 
kuriems laikraščiams ragus 
aplaužyti.

“Sandara” primena alie
jaus skandalą, kurs buvo lai-, 
kraščiuose plačiai aprašyta 
ir kur buvo Įvelta augštų val
dininkų. Laisvamaniai ir so
či jalistai dažnai nori save 
parodyti pasielgiančiais kaip 
amerikonai. Bet visa^.ne
teisingai. Pagal Amerikos 
Įstatymus teisme išteisintą 
žmogų nevalia kaltinimo 
akte prikištų dalykų prikai
šioti. O ką lietuvių socia
listų' ir laisvamanių ‘ Taikraė 
ščiai daro Purickio klausi
me; Jei neturi civilizuoių 
tautų laikraštinės etikos pa
žinimo arba jei nenori jos 
laikytis, tai reikia juos, aš
triais būdais pamokyti. 
■‘Naujienų” ir “Sandaros” 
ragus aplaužė Dėdės Šamo 
teismas, o už šmeižimą Lie
tuvoje esančių veikėjų tegu 
šmeižikų kailis nukenčia ki
taip.

Kiekviena ilgėlesnė kelionė 
reikalauja prisiruošimo. Pir
miausia — patirti jiegas kiše- 
niaus; gauti vyresniųjų leidi
mus; atlikti visus keliauninkų 
formalumus ir tik tuomet, Die
vui padedant, leistis kelionėn, 
kuri juo tikslingesnė tuo sun
kesnė, vargingesnė ir pavojin
gesnė.

Iškalno turiu prisipažinti, 
kad Dievulis manę perdaug 
myli. O yra sakoma, kų Die
vas myli, tų ir žmonės gerbia 
ir myli. Nieko stebėtino jeigu 
žmogus tos meilės yra vertas. 
Bet nevertam toji meilė lig akis 
bado. Juk iš Dievo meilės visi 
šventieji norai ir jausmai gims
ta. Be Jo pagelbos, nieko gero 
negalime padaryti. Prakilniau
sieji norai, gražiausi užmany
mai vėjais nueina be ypatingos 
Dievo pagelbos.

Šventieji Metai sukūrė mano 
širdyje gana karštų norų — at
lankyti krikščionių židinio mie- 

, stų — Rymų. Išbudo ir jaunysr 
tės sapnai — vaikščioti Išgany- 
tojaus koja numintais takais. 
Bet ar mažai yra širdžių kupi
nų norų'? Vieni nori tiesų ir 
dieviškųjų meilę išplatinti;.kiti 
nori likti šventaisiais, dar kiti 
kuom nors artimui ir tėvynei 
pasitarnauti; kur-gi čia išvar
dinsi visus gerus žmonių no
rus. ..

Tad ir mano noras važiuoti 
Ryman ir Palestinon maniau 
pasiliks noru. Bet ne! Mano

Kovo 10 d. š. m. So. Bostone 
įvyko Lietuviu Prekybos B-vės 

kų susirinkimas. Šėri
kai kitų miestų prosy’es 

■ Siųsdami prašė, kad apie susi- 
ptsS-1-i__ K--X______ , ...v^ £<TS. ,.

ninke.” Toks pat pageidavi-

“Šiaulių Naujienoms" gar
susis Šliupas parašė trumpą 
straipsnelį antraščių: “Ką- 
gi duos laisvamanybė?” Ar 
galima rasti didesnį nabagą 
už Šliupą ? Apie 30 gražiau
sio savo gyvenimo metų pa
šventė jis laisvamanybei pla
tinti laisvoje Amerikoje ir 
ant amžiaus galo klausia, ką- 
gi duos laisvamanybė ? Varg
šas Šliupas, kad negali nie
ko parodyti ką laisvamany- 
bė davė. Nėra kuo pasigirti, 
nebent tik laisvamanių skai
čiumi. Bet jei darbų ir už
pelno nėra, tai juo didesnis 
sekėjų skaičius, juo didesnė 
negarbė.

J. Naruševičius.

JUO DAŽNIAU ATMINSI...
Juo dažniau atminsi,
Jog reiks tau numirti, 
Tuo lengviau nuo žemės 
Bus tau atsiskirti.

kį važiuojant Bostonan padėti 
klausyti adventinių išpažinčių, 
šipsodamasis, bet rimtu balsu, 
užklausė: z

— Gal, tėvelis, manai su pil- 
grimais Ryman'važiuoti?

— Nežinau; pinigų neturiu, 
— atsakiau veikiai.

— Geri žmonės prigelbės, — 
tęsė mano klebonas.

Nors geri žmonės dažnai yra 
rodę savo pasišventimų visais 
žvilgsniais, tačiaus, negalėjau 
Įsivaizdinti, jog ir šiame daly
ke šiaip entuziastiškai remtų 
keleivį Į šventąsias, jau tai pa
ties Išganytojaus savo buvimu, 
jau tai šventųjų krauju pašven
tintas vietas. Bet mano klebo
nas kun. F. A. Virmauskis pa
darė tai ko, manau, joks klebo
nas nebūtų padaręs savo vika
rui.

Prašapus dviems savaitėms 
jis snjdomavo visus pilgrimys- 
te... ir spėju, jog padirbėjo ge
rai, nes beveik i porą savaičių 
suplaukė keletas šimtų dolerių 
kelionei. Kadangi ne man, bet 
geros, valios žmonėms priklauso 
garbė, neiškenčiu nepaminėjęs 
viešai draugijų, kurios žydėda- 
mos usnėtoje Lavrence'o kolo
nijoje parode savo dvasią.

Šv. Elzbietos merginų bei 
moterų pašelpinė draugija, ku
ri da taip neseniai kovojo už 
principų su suklydusiomis sa
vo sesutėmis, kurios atskilo 
nuo bažnyčios, suteikė man vi
są šimtų dolerių. Su Dievo pa- 
gelba ji pergalėjo daug kliūčių; 
narių skaitliumi ir pinigiškai 
nūn sparčiai auga; remia visus 
bažnyčios ir tautos reikalus ir 
neabejoju, kad ir toji šimtinė, 
pasėta kunigo Dievo tarno, 
rankomis šventon žemėn, atneš 
minėtai draugijai šimteriopų 
„vaisių. Ų. • ; • ' <

Nemažai sujudino aukos ir 
darbai Šv. Cecilijos chorą ir Al
toriaus vaikų-tarnaičių draugi
jos. Abi tarnauja bažnyčiai. 
Abi neturtingos pinigiškai; abi

susideda iš jaunuoliu ir pasa
kysiu — gražios dvasios. KaB^nokimą būtų pranešta “Darbi- 
pranoks Lawrence’o katalikiš
kąjį jaunimą! O jei' pridėti išreikštas ir šėrininkų su- 
mergjelių Sbdaliciją, kuri “Pa
langoje” turi net vasarnamį 
dviejų-trijų tūkstančių vertės 
ir paamldosna susirenka porą 
sykių mėnesin ir Mergaičių 
Draugiją — Marijos Vaikelius, 
kurios aukose neatsiliko, — tik
rai sudarysini gražų jaunuolių 
bukietą.

Pastaraisiais laikais Blaivy
bės dirva sunki. Girtuoklių 
dievaitis viešpatauja visur ga
lingas. Blaivininkų kareivių 
pulkai pakrikę, silpni. Mat 
visur trūksta drąsių vadų, idė
jos tarnų. Lawrence nemažiau 

, kaip kituose miestuose išsipla
tinusi girtuoklystė; gi blaivi
ninkų pulkelis menkas; bet rei-

, ;kia pasakytų, kad dvasioje ga
lingas. Kadangi kuopos ižde 
pinigų nėr, tad nariai patys 
suaukavo ir davė ant kelio.

L. Vyčių kuopa pradėjo kil
ti ir nariais ir turtu. Jie su
teikę auką beabejo tikėsis daug 
žinių iš Lietuvos. Stengsiuos’..

Apaštalystės Maldos ir Pran
ciškonų Draugijos yra pasirišę 
maldomis, pavyzdžiu ir gerais 
darbais ir savę tobulinti ir ki
tų širdįsna skiepinti Kristaus 
dvasią. Kristus išrinko apaš
talais vyrus. Iki šiol minėtose 
draugijose vyrų mažai tėra i- 
stojusiu. Jaučiu ant savęs di
delę pareigą — melstis karštai 
prie Apaštalų ir ka: 
bų, idant ^šių dvasiškųjų drau
gijų 'narių troškimai išsipildy-

mes bankrutuojame. Tūrių 
Tamstoms pranešti,kad mes su
spausti iš visų pusių pergyve
nome labai-sunkius laikus, bet 
mums pasisekė juos pergyven
ti i r dabar panaikinus visas ša
kas mūsų biznio, kurios davė 
vien tik nuostolius, pasidarė 
lengviau.

‘ ‘ Aš esu .tikras, kad mnms 
kantriai, dirbant išvieno, laike 
poros metų vėl galėsime pradė
ti mokėti dividendus.

, ‘ ‘Mes dar turime Šiauliuose 
■ naujų puikiausiai Įrengtą elek- 
. iros stotį, kuri teikia elektros 
. ivi-esą ir energiją visam mies

tui. Ten pat turime durpynus, 
t kurių iškasame apię dešimti 
tūkstančių tonų metams. Šiais 
sietais manome iškasti apie sė
lio liką tūkstančių tonų. Tų 
durpynų mums užteks ant šim
to metų nors kasmet mes dau
ginsime jų gaminimą ant 25 
nuošimčių. Su Šiaulių miestu 
turime koncesiją ant dvidešim
ties metų dėl teikimo elektros. 
Valdžia yra mums išnuomavu
si tarpe durpynų dvarą iš 190 
hektarų 36 metams už maža 
nuomos mokėsi.. Mūsų elektros 
tolis ir dabar duoda pelną, ir 
oteityje tas pelnas turės dide-

:inių gra-

Ir S. L. R. K. A kuopa ne
atsiliko aukoje — prisidėjimu. 
Tad visoms išvardintoms drau
gijoms, pridėjus da jaunuolių. 
Šventojo Vardo, — didžiai dė
kingas; o kadangi mano padė
kos žodis labai mažos vertės, 
tad visiškai pasitikiu Visaga
lio gailestingumu ir Dievo Mo
tinos, mielašird’yste. Viskas 
Dievo rankose ir Marijos glo-1 
boj. Aš nevertas Kristaus tar-' 
nas ir maldausiu jų iš savo gau
sybių atmokėti šimteriopai 
kaip draugijoms taip ir pavie
nėms ypatoms.

Reikėtų ilgiau apsistoti prie 
išleistuvių vakaro - koncerto, 
kurio visą pelną klebonas man 
pavedė. Tečiaus prisibijau 
kartojimų. Ant laivo yra 
spausdinamas kasdien laikraš
tis, bet iš jo negi sužinosi kas 
buvo rašyta “Darbininke.” Ge
riau eisiu prie atsisveikinimo ir 
kelionės įspūdžių.

Kun. P. M. Juras.>
(Bus daugiau)

sirinkime. Tos priežasties de-1 
lei daroma šis pranešimas.

Šėrininkų susirinkimą atida- į 
rė ir vedė Pranas Gudas, B-vės 
vice-prezidentas, raštininkavo ' 
p-lė Margareta Grybaitė.

B-vės prezidentas Romanas, 
negalėdamas atvykti, atsiuntė 
savo proxy’ę ir ir laišką šėri
ninkų suvažiavimui. Savo laiš
ke Romanas rašė šitaip:
“Lithuanian Sales Corporation 
Šėrininkams.

“Gerbiamieji:
“Negalėdamas pats asmeniš

kai dalyvauti Tamstų susirin
kime, prašau leisti man nors 
trumpai tarti Tamstoms keletą 
žodžių apie mūsų bendrus rei
kalus.

‘ ‘ Pirmiausiai turi u T ams- 
toms su pasigailėjimu pranešti, 
kad mes dividendų šiais metais 
negalėsime mokėti.

“Priežastis to yra tame, kad 
man, Tamstų Įgaliotiniui, teko 
dirbti Lietuvoje sunkiose aplin
kybėse. Tamstos atsimenate 
katastrofingą markių puolimą, 
kuris davė mums kaip ir ki
tiems nuostolių. Be to mes 
pradėjome darbą ant plataus 
maštabo pasitikėdami, kad 
mums pasiseks sukelti pilną sa
vo kapitalą, būtent du milijonu 
dolerių. Bet užėjus bedarbėms 
1921 m. mes tegalėjome sukelti 
Vos pusę milijono dolerių, o tuo 
tarpu čia Lietuvoje pradėta 
darbą reikėjo mums būtinai 
baigti. Tam tikslui reikėjo 
skolinti pinigus pačioje Lietu
voje ir mokėti brangius nuo
šimčius. Nors ir dabar, nuo- 
šimčiams sumažėjus mes išmo
kame arti milijono liti] vien tik' 
nuošimčių. Jei mes galėtume 
padidinti savo kapitalą tai ta
da tą milijoną litų galėtų išmo
kėti dividendais.

i ‘ ‘ Tamstoms teko girdėt i daug 
gandų apie mūsų Įstaigas, būk

Pavasaris Netoli

“Kaune turime modemišką 
automobilių dirbtuvę ir garažą 
kur statome automobilius ir 
uos remontuojame. Čia turi
ne atstovybes: Ford Motor 
Company, General Motor Com- 
pany. Goodyear Tire Compa- 
ny ir daug kitų.
"Be to šiomis dienomis bus pa
sirašyta sutartis su Valdžia dėl 
Radio stoties, iš kurios mes 
numatome gan gerą pelną.

‘‘Kiek vėliau, gavus iš mūšų 
Įvairių Įstaigų raportus aš pa
darysiu platų pranešimą su 
skaitlinėmis iš viso mūsų veiki
mo, kad kiekvienam iš Tamstų 
Utį] aiškiai matoma kaip da
lykai-stovi. TasmtoFtada pa
matysite, kad nėra taip blogai 
kaip nekurie iš Tamstų gal ir 
manote.
“Mano vienintelis prašymas 

yra, kad TamsRS. šaltai ap
karstytumėte visus reikalus ir

. Aš. Kail-Alfons Urbanavičius-, snnus 
Konstantino ir Onos Urbanavičių, gi
męs Mekkio dvare.šiaulių apskr., Kau
no rėti., paieškau savo dėdės Jono Ur
banavičius*. sūnaus Aleksandro ir Fe
licijos Urbanaviąių, Šiaulių apskr.. 
Kauno red. Jau 40 m. kaip išvažiavo j 
New Vorką, buvo fr Philęčteipbljej, o 
dabar nežinia kur randasi. "Prašau JĮ 
atsiliepti. Mano antrašas: LITHUA- 
NIA. Šiauliai VitnlM^ įt No. 79. Karol 
Alfons Urbanavičius.

PADfUTUNĖ

NEUŽMIRŠK SAVŲJŲ LIETUVOJE 
Pasiųsk Jiems Litų Pluoštą.

Ir jei nori kad pinigai gr«i* ir saugiau Lietuvon nueiti] 
siųsk juos per rimčiausią ir didžiausią pinigų siuntimo įstaigą 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ.

ŠTAI MUSŲ KURSAS:. 
Litai doleriais 
50t) litų ^52.0) 
600 ” 
700 ” 
800 ” 
900 ” 

1000 ” 
2000 ” 
3000 ” 
4000 ” 
>000 ”

Mito BtaM, TOl Phn Btils St^ . 
Minersville, Pfci ra5w; "D8koi Tamstai, 
p. žakalH, oi įomp Ingai antai-1 
aytna žoles, kurios mane sveiku padarf. 
JUržjau viduriu tlttif ,sukiet?jini%. skfl- ■ 

nedMrtntt, gKlvtotstofld^no. aak-

Litai doleriais:

10 
25 
50 
75

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400

Doleriai litais:

2.75
5.25
7.88

10.50
15.60
20.80 
26.00 
3L2O 
36.40
41.60

• 61.8)
72.1) 
824) 
92.70 

103.00 
204.00

408.00
510.00

10000 ” 1010.00

Už $ 5.00.........  47 litai

10.00 95

15.00.......... 144

20.00.......... 192

25.00.......... 240

30.00.......... 288

50.00.......... 480

100.00.......... 970

Mū-Lietuvoje gaunant pini,gus nieko primokėti nereikia, 
sų perlaidos apmokamos visuose takų skyriuose ir per pastas. 

Pavasaris Keliavimo Laikas
Jei manai keliauti Lietuvon, lai apsižiūrėk kam pavedi ke

lionės reikalus tvarkyti, kad paskui nereiktų gailėtis po laiko. 
Lietuvių Prekybos Bendrovei galipilnai pasitikėti. Šį pavasa
rį mūsų rengiamos net kelios didelės Lietuvių Ekskursijos pa- 

. Savo keleiviams išrūpiname pasus.i r vizas, 
ptkgafnifi&me sagrįžimo ir kitus dokuentus.

... .Pirmutinė ekskui>ija BALANDŽIO 16. 1925 po vadovyste 
M. Kainandulio didžiu laivu COLDtBUS.........................................

Lfl«yWIIAN SALES CORPORATION
306 W. BROADWAY SO. BOSTON, MASS,

•80A. t*i vtw» vh|M
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Juo dažniau į veidą 
Tu mirčiai'žiūrėsi, 
Tuo mažiau prieš mirsiaųt 
Tu baimės turėsi.

durinlK, o tos

ttett ffeiflii, <iMiM viduriuose rr o* toaiausiasi laivais, 
ko vafgytl nėifortUtt, feėt iattoaS tti-'
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gerovė

ST. CLAIBPA.
kytume ir ant toliaus tokios pat 
taikos kaip ir ik; žįoteį. ' _

mūsų taktikos nieko nepagelbū/ 
tų ir dar galėtų mus nustumti 
į bankrotu.

‘ ‘ Tamstos pasitikėjote' man 
iki šiol. Prašau Tamstų ir .to
liau paremti mane, kad man 
"Būtų duota galimybė pastatyti 
musų reikalus ant tvirto ir pel
ningo pamato. Tai aš tvirtai ti
kiu, kaxi galiu padaryti. Ne- 
vien tik aš bet ir Lietuvos Ban
kas taip pat manydamas su
teikia man paramų, kur ji yra 
reikalinga. ’ ’

Perskaičius prezidento laiškų 
prasidėjo svarstymai. Visi tu
rėjo progos išsikalbėti, nes ne
labai d*ug šėrininkų tebuvo. 
Iš viso dalyvavo 27 šėrininkai, 
bet jie reprezentavo 182,046 Še
rų (inimant good vili Šerus).

Bendrai imant svarstymai 
buvo rimtai vedami; jokių užsi- 
karščiavimų, nei išmetinėjimų 
neapsireiškė. Kaikurie reiškė 
nepasitenkinimų vienu ar kitu 
dalyku, bet galų gale pripažin
ta, kad daug ir gero padaryta. 
Šėrininkai pažvelgė į abi 
ko pusi.

Iš ypatingų klausimų 
riuos šėrininkai svar>tū
tai good vvill Šėrų klausimus. 
Tūli Šėrininkai reiškė nejiasi- 
teniknimo, kad jie dar nepanai
kinti. Tai nutarta išnešti pa
geidavimą. kad direktoriai, tu 
šėrų turintieji, teiktųsi jų atsi
žadėti.

Šėrininkai svarstydami lin- 
mano laišką ir jo pageidavimą 
nedaryti ypatingų permainų ir 
turėti kantrybės, tai galų gale 
su tuo sutiko. Tačiau reiškė 
pageidavimo, kad nereikėtų 
kantrybės turėti ilgiau, negu 
iki sekamo šėrininkų suvažia
vimo. šėrininkai pageidavo, 
kad sekamais metais Romanas 
atvyktų suvažiavimai! 
portais apie B-vė 
Lietuvoje,
suvažiavime bus renkama ko
misija B-vės bizniu ištirti Lie
tuvoje.

Galop buvo išduota raportas 
iš B-vės biznio stovio Bostono 
ofiso. IŠ publlc aceountanto 
pagaminto raporto pasirodė, 
kad ofisas naujoje vietoje 
("Darbininko" namo fronte) 
n^š pelno.

Direktoriai išrinkti tie pūty-, 
kurie ikšiol buvo.

Einanti sekretoriaus pavei-

daly

, Balėn, kuri randasi ant pEfctjSf, 
V 1 nooč—1 žinoma gatvė *New
Kovo 1, 1925 m. mus aplankai ' .. tfttvene, apgyventa visa italų, žy

dų ir tam panašių. leškau^durų 
inėit ir įėjau į “garage." Man 
pasakė eit į viršų, tąi ir lipau. In- 
ėjus į “svetainę,” tai mislijau, 
kad dar ne vieton pakliuvau. Žiū
riu prie stalo šeši vyraį ir “brač” 
lošia kazyres. Reik paminėt ir tas 
faktas, kad trys vyrukai buvo su 
raudonomis “-neektaizomis” ir da 
tokios šviesios! Žiūriu toliau ir 
matau “barą.” Išrodo tikrai ne 
kaip svetainė, bet kaip tikra se
novės “bar-room.” Vyrai rūko,

|vrb. P. D.aužvardis. Nors tą die-- 
ną oras buvo blogas, bet to ne
žiūrint žmonių nemažai atsilahkė į 
prakalbas. Kalbėtojas aiškint fe- 
pie naudingumą prigulėti prid L. 
D. K. S. ir savo gražia iškalba Su
judino St. Clair, Pa. anglių kasyk
lų darbininkus prisirašyti į auk
ščiau. minėtą organizaciją ir su
tvėrė naują kuopelę iš 23 narių.

Išrinkta tą dieną kuopelės val
dyba: dvasios vadas gerb. kun. P. 
Miežvinkas, pirm. Jurgis Vanagai
tis, rast. St. A. Radzevičius. Nau
jos kuopelės valdybair nariai yra 
pasiryžę darbuotis ir remti L. D. 
K. S. ir narių skaičių padvigubin
ti greitu laiku.

4-tą dreną kovo mūs parapijos 
buvo Atlaidai šv. Kazimiero, mūs 

i 
parapijos ir lietuvių-.autos globė-! 
jo. Buvo svetimą kunigų iŠ apiir.- . 
kinių parapijų. Pamaldos buvo , 
labai iškilmingos ir aa- užbaigimo , 
pamaldų žmonių nemažai atsilan
kė. i

i Kovo > d. uioj po šamai įvyko 
su.-lriiikimas vietinių kuopų ir šv. 
'Juozapo drnugijes. lu-.į sušaukė 
gerb. kun. P. Miežvkkas ir išnešė

ĮBavęa- ir parapijiešių ęavo kun.

ižd. J. Reinikis -ir J? 
Vaitkus, iždo globėjai Pr. Lengve
nis ir V. Mažiuku*, tvarkdariai 
A. Juneyieus ir Tauteris, kores
pondentė P. Vileikiutė.

Čia turiu pažymėti, kad minėtas 
komitetas išrinktas iš geriausiu ir 
smarkiausių veikėjų. Taigi tiki
mės, kad bus gražios pasekmės, 
nes visi pasižadėjo uoliai darbuo
tis.

kuopta.

WATERBURY, CONN .

klebonui Židanavičiui, kurio nors 
nepažįstu, bet nuo grįžusių iš A- 
snerikos parapijiečių daug gerų žo- 
džtę*”girdėjau. Taip pat ačiū kun. 
Daumantui kurio tėvelius visa pa
rapija pažįsta ir linkiu geriausios 
kloties savo pašaukime. Dar žodį 
pp. iZgmui Karučiui, uJozui Kri
kšto nayičiui, Jurgiui Gustui, Juo
zui Liberiui, Salomėjai Guščiutęi, 
Vincentai Vainauskienei,- Baltrui 
Vainauskui ir Kaziui Valikoniui. 
Dar kartį tariu širdų ačiū.

“Jėzaus ir Jūsų Tarnas,
Kun. A. Kungys. “

Taigi ir kitose kolonijose gyve
nantieji lietuviai Truskaviečiai tu
rėtų pasidarbuoti ir parnkti kiek 
nors aukų savo senai parapijai, 
kurios bažnyčia jau reikalauja re- 
monto-pataisymo, o neturi iš ko ją 
taisyti.

ko^; ček^»Hčięęs' ar Jo ĄairbųJ 
Pridėt# Umę kad* ištiko žUitanįi 
oras, ir smarkiai lijo tą vakarą, 
jau antrą kirtą vargiai teks maty
ti J. čekanavičių, nes jis skiria 
maršrutą Pennsylvtnijos valstijo
je, ir gal sieks Bostonu, Mass. ir 
po tam žada zujisų magikas J. Če- 
kanavičius apleisti šią šalį ir iš
važiuoti į Lietuvą.

Korespondentas

, __
by l^kai
ir taipgi kplbėjo apie Lietd^f’^J 
Vilnių. . .. • _ - į

Publikos buvo apie {ris Šimtas 
Žmonių. Matote įgus ChesUrif 
dažnai įvyksta prakalbos; VJąaB 
savaite vėliau buvo"pare«igę-pjęt ;| 
kalbas dėl biblijos studentų. 
kalbėtojai turėjo i&ilčratisfytf latb J 
kan su visomis savdJjiblijonais.

Kp. narjni
----------------- ; A.s v J.

-i.v >
MONTELLO, MASS.- - •<»t

Aš patėmijau “Darbinike” 3 d. 
kovo š. m. neprielankų straipsnį a- 
pie magiką Joną Čekanavieių, ku
ris atvykęs nesenai į šitą šalį. Ji
sai atlankė pirmą kartą mūsų ko
loniją. čionai parodė tą, ko dar 
niekas nėra matęs. Jisai surengė 
šienais du vakaru ir da magiką 
J. Čekanavičių pakvietė 3-čią kar
tą sulošti S. L. R. K. Amerikoje 

į 11 kp. Taip pat J. čekauavičius 
i nuo savo pirmų suloštų vakarėlių 
Į paskyrė dalį likusio pelno ant baž- 
! nyčios naudos ir kitur tą nepa- 
į miršta. Taigi ana korespondenci-; 
ja tik per nežinojimą galėjo patek- | 

Įti laikraštin. Į magiko Jono Čeką- Įn°kiėstų. 
jnavičiaus surengtus vakarėlius at
silankė keletas šimtų žmonių. Dau- 

Į gelis gailėjosi kad negalėjo pama
nyti, o kurie pribuvo tie pilnai bu
vo užganėdinti.

‘ ‘Darb.” Skaitytojas.

Darbai pas mus eina' neprašia? 
Vienok atvažiavusiam iš kita mies
to darbą gauti yra ganaenpku ar
ba ir negalima. O kita, apie šį mė
nesį dąr&įaĮriai žada apkarpyti al
gas; visiems tiems, kurie gauna 
virš 20 dol. nori pamažinti mokes
tis.

į Žinoma, jeigu darbininkai būtų, 
susiorganizavę, jeigu juose žydė
tų galingoji kooperacija, tuomet 
tokių nelemtų šposų fabrikarftai

Jau darbuojasi

Čia kiekviena katalikiška drau
gija kožną metą darbuojasi para
pijos fėruose. Tai-gi ir šį metą

sėdi su kepurėmis, geria (kažin [jau nekurios draugijos smarkiai, 
sujudo ir darbas eina visu smar
kumu. Reiškia, lenktyniuoja. Kat
ra draugija daugiau uždirba, tai 
tos draugijos vardas įrašoma į pa
rapijos knygas kaipo amžinai at
minčiai, kad tokia ir tokia draugi
ja daugiausia pasidarbavo dėl mū
sų parapijos. Dr-jų pasidarbavi
mas tai priklauso nuo draugijos 
narių darbštumo br jųjų komketų. 
Kurios dr-jos nariai myli dirbti, 
tai toji draugija ir subytina kitas 
draugijas ir gauna pirmą dovaną, 
o dovana tai yra gražus amžinas 
vardas — kuris bus parapijos isto
rijoje. Taigi kurios draugijos da 
neprisidėjo prie parapijos fėrų tai 

nes jau
O fėrai bus 

N'ors laiko y- 
gera proga 
idant būtu

ką?'. Moterėlės sau kalba viena 
su kita.

Štai jau trečia valanda ir inei- 
na "gerb.” kalbvėtojas. Jam. in- 
ėjus, pradeda jau biskį publika 

Į tvarkytis. Ineina per duris dėde 
Gi- klausia “permito.” Neturi — 
'marš į policijos stotį. Nuėjo ir 
'sugrįžo. Pradėjo prakalbas. Ar- 
tsistojo pirmininkas kuopos ir pra- 
jdeda “spyčių. ” Prašo, kad nžda- 
,ry't prie baro “biznį,” sustot rūky
mą ir nusiimti kepures, nes mat, y- 
ra, kaip jis užvadino, “leidžiu.” 
Pradėjęs kalbėt sakė, kad kas ten 

rezoliuciją prieš Anienkos lietuvių 'paskundęs kad laiko prakalbas "be 
žalingus alikraščiūs l<aslink Dr. 
Purickio ir kitų 4 valdininkų šmei
žimo Rezoliucija bivu priimta 
vienbalsiai, 
k rašė

Truska rietis.

UTICA, N. Y.

Pirmą kartą vietiniai lietuviai 
taip iškilmingai apvaikščiojo 7 
metu sukaktuves Lietuvos nepri- 

I gulmybės. Tai paadryta 21 vasa
rio, šv. Jurgio parapijos svetainėj. 
Buvo pilna svetainė žmonių, net 
netilpo. 7 valandą vakare atsida
rė programa, didelis vaikučių bū
rys, su tautiškais ženklais ant krū
tinių ir sugieda Tautos Himną. 
Paskiaus seka deklemacijos. Dar 
sugieda keletą tautiškų dainų. Su-

Skirmoutas
pašoko tau- ■ 
) S. Klimai- I 

tis ir gerb. mūsų klebonas kini. į 
Pranas Zabiela.

Socijalis judėjimas.
L. D. K. Sąjunga, vienintelė

ir Kaušas. CHESTER, PA.

■iclžiam i i Lietu-

Zabiela.
Reporteris

’ HARTFORD, CONN.

Parapi jonas

NEWARK, Ji J.

Pats.

AMSTERDAM, N. Y.

i

Pleiska- tuoj "autas laiškas nuo

WORCESTER, MASS.

Brooklyn. N. Y.

Didelis koncertas.
Trejybės parap. svetainėje, 

. vasario mėn. 22 d įvyko pui- 
vakarėlis su koncertu, kuri su-

Apsigyvenę ateiviai grįžtan
tieji bėgy 12 mėn.. neturi 
jokių sugrįžimui trukdymų.

NOR
LLOVD-—

TEN IR ATGAL
Nužeminta Kaina

Į LIETUVĄ
PER BREMEN’Ą

i 3-čioj klesoj tiktai staterooma!

ŠU Til- 
b’znio stovi 

Jei ne tai kitame

32 Broadvvay, New York, 
arba pas bite vietos agentą.

Baltrus Žilis, ūki- 
iė-ii; kaimo. Simno 
26 sausio i Giluičių

Margareta Grybaitė.

Simnas.

bų v c:

Boston. Mass.

Hufrie.,

PALANKIAUSIAS
KELIAS

Liciion. lai M. (':ai£..i(:uviai mu
ilydami tokius tų laikraščių pasi- 
jeigimus protestuoja it siunčia į 
• Kauną Lietuvos vidaus reikalų mi- 
jmisterijai prašymą neįhhti jų Lie- 
Itiivmi.

Ne-.v Jersey apskritys.
Kom-vi-tas buvo ga:.a įspūdin

gas.. publikos atsilankė pilna sve
tainė. Programas pradėjo 3:30 
vai. vakare: tapo išpildytas seka
mai:

a Pradėjo vietinis šv. Cecilijos 
choras vadovaujant varg. Šlape
liai. Šis choras pasirodė Skaitlin
gai, kudainąyo kelias .daineles ge
rokai. ? m

b'' P-iės Jakelevieiutė ir Šivie- 
kiutė sudainavo duetą.

e; L. Vyčių 113 kp. choras iš 
Lindvii. N. J. stidainavn gerai kai
po. naujam susitvėrusiam chorui, 
’oet Įspūdi padarė menką ir jokių 
nusistebėjimų nebuvo, kai kad ta-

a.
tą dainavo mergina su. 
■ardu' neteko sužinoti:.

“permito,”' tai turėjęs eit į polici- 
Ijos stoti ir išsispaviedot. “Gerb.” 
i pirmininkas iškpiipjo tuos, kurie 
apskundė ir kalbėjo toliau. Ylai 
sako, kad jį taip supykdiao, kad 
jam kraujas užviręs.

Galop pradėjo kalbėt p. Ma
kauskas. Atsistojo ir- paaiškino 
kad. susirinkimas tvarkoj ir prade
da kalbėt apie Lietuvos stovį. Tai 
biskį kalbėtojas. Neaiškina vieno 
dalyko pilųai, bet maišo kalbą 
taip kad ant galo išeina viena tik 
marmalienė. Kįla vėl triukšmas 
ir visi, atsigrįžtą pažiūrėti kas. da
rosi. Nugi ineina sandarietis gir
tas. kaip kelmas — beveik nepa
stovi. Vėl kalbėtojas sako: 
“Niekas, broliai, viskas tvarkoj.” 
Mat kokia jų tvarka! Pradeda ir 
vėl kalbėt ir štai ineina seržantas. 
Jau ir vėl kas “netvarkoj.” P-nas 
sandarietis Makarevičius. mūsų 
vienas “apšviestųjų” išbalo. Mat 
jo “užeiga’’ buvo “raidyta” 
subatos vakare ir manė kad jau 
jam vėl kas negero atsitiko. Bet 
saržantas pasišaukė sau pirminin
ką ir kalba su juom. Pasikalbė
jęs kelias sekundas ir štai grįžta 
prie platformos ir paaiškina šiaip • 
“Mat, neturim permito, tai prakal
bas turėsim uždaryti.” Taigi tu
rėjom ir išeiti. Ot tai sandarie- 
čiams biskį ir laimė. Mat kokie 
apsišvietę žmonės! Net nemoka 

> kaip surengti prakalbas. Tai ap- 
sišvie'ę. Turi susirinkimą ir buzą

■ ir apšvietus mėnulį pardavinėja. Tr 
sueina girti paklausyti ir dar sako- 

* si. kad “viskas tvarkoje, brolu
čiai. ’ ’

malonėsite pasiskubinti, 
laiko mažai teliko, 
balandžio mėnesyje.
ra mažai, be; da yra 
prisidėti ir darbuotis 
gražaus pelno.

Misijos.

Čia devintą dieną Kovo prasidė
jo misijos moterims. Vyrams pra
sidės kovo 16 iki 22. Ypač malo
nu bus visems žinoti, kad misijas 
duos iškalbingi ir uolūs tėvai ma- 
rijbnai-misijonieriai, Šve. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Kongregaci
jos nariai. Tai yra tėvas Pijus 
Andziulis ir Dr. Kun. Ig. Česaitis. 
Taigi čia labai gera proga AVorces- 
terio' lietuvaims ateiti ir pasiklau
syti misijonierių pamokslų ir savo 
draugus atsivesti, ypatingai dabar 
yra gavėnios laikas. Taipos-gi ti
kimės kad turėsime daug s 
kunigų laike šv. misijų.

■ Tas

Kovo 1 d. šv. Trejybės parapi
jos svetainėje buvo surengta magi
jos vakaras magiko prof. Jono Čę- 
kanavičiaus, kuris atvykęs nesenai 
iš Išropos. ' Magikas J. čekana- 
vičius rodė daugelį magijos ste
buklų vėliausio išradimo, tikrai 
darė dideli Įspūdį, žiūrėtojams sa
vo nepaprastais gabumais. Tai bu
vo pirmas toksai vakaras Įvykęs 
Hartforde, kur iš mūsų lietuvių 
tautos J. čekauavičius parengė, 
užtat garbė mums lietuviams ir 
mūsų visai lietuvių tautai kad mes 
turime tarpe mūsų tokia ypatų, 
kuri kelia augšiyn mūsų, tauta 
dailės srityje.

Aplankė mus gerb. advokatas P. 
Jbaužvardis su prakalbomis 23 d. 
vasario. Surengė L. D. K. S. 19 
kuopa.

Gerb. kalbėtojas išaiškino darbi
ninkų padėtį ir kaip darbininkai 
yra skriaudžiami kapitalistų ir ko
kiu būdu galime išsil mosuoti iš po

RMAN

BALTIJOS AMERIKOS LINIJĄ
Sekant! išplaukimai Iš New Yorke: 

Laivu ‘‘Lituania’’ kovo
Laivu ‘ ‘ Estonia ’ BalauĄ. 7
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu ;
3’-čia tiesa Ž-TA ’ '■

į’Klaipėdą ir atgal — $181.001 
Užčedysit $44.50 apmokant abipus
Vixada atminkit, kad B. A. L. nuveža 
jumis didžiuoju laivu tiesiog, p Baltijos 
■Aurių Portą (visai netoli Klaipėdos)* 
iš kur be kliūčių, vargo ir laukimo td- 
linu gražiu laivu keliausit ir į puspa4 
Kiaipėdon atvyksit. Kreipkitės:

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway, New York - ’ 

ar prie savo agentų. t

'•hutas iš Uarrison.
p. Odeliui. Sis

noras
Sugadinti
Jūsų
Gražumą

tiesiog ii la borą ton jos.

P AD RICHTER £ CO

dainavo gerai.
g: Žinomos dainininkės p-nios 

Bradūnienė ir Verbienėsudainavo

■Turnio parap choras iš 
yn, X. Y. vadovaujant 

varg. J. Brundzai. Šis choras pa
sirodė neskaitlingas, nevisi cho
ristai negalėjo pribūti, Wt sudjdr 
navo Įspūdingai. Pifmiaiisii da®. 
navo vienų merginą choras paskui

sudainavo kelias dainele.

j Programą baigė šr. Cecilijos 
choras.

Po koncertui sekė šokiai.
Buvęs

N1W HAVKN, CONN.
Kovo K dieną Juvo svočių. Mat 

vietinė Sandaros kuopa laikė, kaip 
užvadino, “apeėehiuaJ' rNuėjatt

-Tiems reikėtų susiprasti, kad 
buvo negerai Bostone su šiiaki’i, 
tai gali ir New Yorke atsitikti su 
kuo kitu. Lai jiems būna pamo
kinimas kaip “būti tvarkoje.bro- 
lučiai." o nž šitą mažą lekciją 
mes,jiems nieko nerokuosim. iš ge
ros širdies, pamokinom nž dyką.

Šamas

Pricš pačias Kalėdas. Amster-1 
danio lieruviai, kurie paeina iš Lie- j 
tuvos Truskavos parapijos, sudėjo 
ant minėtos parapijos $620.00 Įsi- į 
gyti varpus, kurie karės mtu vo-' 
kiečių buvo išvežti Vokietijon. Pa- ' 
Ii auka parodo aukavusių duosnu- ■ 
mą, katalikiškas širdis ir prisirisi- I 
mą prie savo senos parapijos, ku
rioje gimė ir augo. Prie surinki
mo šių aukų — $620.00. daugiau
sia pasidarbavo šie asmenys: Zig
mas Karutis. uJ<>zas Kristinai!is. 
Jurgis Geistas. Juozas Ic-bcris. 
Salomėpa Guščiutė. Vincenta Vai
nauskienė, Baltrus Vainauskas ir 
Kazys VaHkonis.

Pinigai pasiųsta per Miką Ker
bei]. Priimta labai greitai ir ge
rai,
Truskavos- klebono kun. A. Kun- 
gio. kuris liudija. j<>g pinigus ap-

“PILOTO DUKTĖ"
| GAVĖŠtlOS TEATRAS
Į 5-ių aktų drama.
į Šitoji drama gražiai scenoj
j perstato Kristaus Kančią ir 
Į Pirmųjų Krikščionių gyveni- 
: mą. Gražus pasiskaitymui ga-

; Kiekvieno akto yra padaryta 
paveikslas parodas sc-encriją ir 

! kostumus. ,
į Knygutės kaina.................35c.
tKnygfrui su paveikslais. . ,50c.
! ' Rašykite:
i ALENA KIBURIUTĖ 
i 465 COLUMBIA ROAD, 
į Dorchester, Mass.

ABI PŪS TIKIETAI 
SUMAŽINTA KAINAI

CUNARD
Į LIETUVĄ

' (per Angliją)
Į sunmžinta kaina 3 klesos sugrąžtinių
• laivakorčių

Į į Kauną ir atgal ant
i BERENGARIA ir
ĮAOUITANIA..................$215
■MAURETANIA............$211
! Pridėjus Taksą ,
! Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS | 

LAIVAIS — $186. į 
Iš Bostono : i

, A.X<'AŠTRIA—Kovo 23 ir Bal. 16 i

J Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai I 
' k.\< subata. Keleiviai nepiliečiai i ! 
I leidžiami l>e kvotos varžymų. Visi 3 Į 
' klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 

[ prilycstamas švarumas. Puikus mai-

JOINT SERVICE

lą NEW YORK 
į KAUNĄ QAO 
IR ATGAL y||X 
Atėmus U. S. g*!- mI 
vines taksas.
Nepaprasta proga duodama Jum 
aplankyti savo tėvynę su num»- 
žinta kaina 3-cios klesos ten ir at- b 
gal ekskursijos kaina. Musų tae- . 
ieivia! iŠ Hamburg'o nuvedami T 
specijališkai traukiniais 1 jųjų 
vietas po priežiūra kuntluktortų. ■DYKAI ROMATIZMU 

SERGANTIEMS
Mes turime naują n»e 

todą gydymui romatl*- 
mo. kurią mes pasląrf- 

IX. me j namus kiekvieno 
‘ ' flo InlkraScio skaityto 

p’, kuris tik pareika
laus. Jeigu Jus turit 
skaudėjimą Jūsų mu» 
kuluose arba sąnariuose. 
Jeigu jus kenėia sk:in» 
mą oro permainose. Štai 
proga !.Chnndyt naują 
metodą, kur! atsieina pi
giai Ir kur! pagelbėk 

Jeigu Ju«ų Ilga yra Ir chm 
iniSka Ir užsisenPjusi Ir Jokios gydmv 
i lės jums negelbėjo, mes patariam Iii 
jbnndyt Šia metodą, kurią mes pašiną 
lėintne DYKAI išbandymui.
' DYKAI MUSU I.RAOMIS.
Į Mes neprnilom nuo Jūsų jokių pini- 

■' mj. tik prisiųsklt savo adresą. Mes Ifr 
ant įsiusime Jums apmokėta pnSta DYKA) 

| TSBAN'hYMUI musų metodą, šimbnae 
Amerikos fiitn metodą pagelbėjo, pngelbės Ji ir 
1925 m ” lnm*- Nepraleiskit geros progoe paši

Svetimšaliai grįždami į 12 mė
nesių Amerikon. n?ra prfskal- 
torrti prie kvotos. ___________

I.H'l leidimų Ir kitu Informacijų 
kreipkitės pas vietiniu* MgtttBB 
arba

UNITED AMERICAN LINES
Boston, Masti.

laikė g;-/itai.
Štai keletas iš to laiško ištrau

kų :
“Malonūs Amsterdami^čiai!
“Aš ir mano parapi.jieėiai siun

čiame širdingiausi ‘ačiū.’ Gavęs 
taip didžią auką. 6.2M litų, tuoj 
ėmiau rožančių i rankas ir prašiau 
Švč. Marijos visiems pageibos ir 
užtarimo. O bažnyčioje atlaikiau 
visų aukotojų intencijai mišias šv. 
Mano visa parapija sujudinta -- 
suelektrizuota savo giminaičių 
taip gausia auka. Manome 
varpo padėti paraša: “ 
AmRterdamieeių Auka, 1925 m. 
Svoris varpo apie 40 pūdų. Ne- kenčiat nua romatlzmo. 
vienas pagrįžęs Truskavon pasige- PLEASANT METOD CO„

ChtauB, IU.

čia šv. Kazimiero parapijos ne
paprastas susirinkimas įvyko pir
mą dieną kovo. Susirinkimą ati
darė gerb. klebonas kun. J. -J. Ja
kaitis. Jis paaiškino, kad para- 
Įpijos stovis yra labai seras. Bet 
da yra reikalinga surengti dideli 
fėrai. nes balsiant stalyti mokyk
lą ir užbaigus vienuolyną, kur mo- 
kytojos-seseb's gyvena, liko kišku
tis skolos, už kurią reikia mokėti 
nuošimčiai. Taigi surengimui fo
rų išrinkta komitetas: direktorius 
gerb. kun. J. J.Jakaitis, pirm. J. 
Svirskas, jo pargelbininkai — J.
Grigis ir V. karulis, rašt M.IK** rėš savo auka. Širdingą ačiū nuo

į

CHORO REPERTUARAS
MftNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2.00
No. 1-as, 2-tras ir 3-ria* (trijų mėn.) jau* atspausdintu

Įtalpa:
LIAUDIES DAINOS -- Maršas (maišytam kvartetui arba chorui) f 
šTENAP.IUTR (merginų kvartetui arlm chorui)
TftVYNfcN (lygiems bn1snm«t
VAŽIAVAU DIENĄ ir HRDA (maišytum kvartetui arba chorai)

Kaina 7.1 centai
Chorams duodama.* didelis nuošimtis.



^► girdisi ir yra žinoma, kad 
nries neva kntalikės moterėles 

tiHftvo sti bolševikiškaisiais 
; jos karts nuo karto jlen- 

į<-.troekininką skiepą palatoj’ ir 
į&ka, kažin-ką uosto. ? 
ai jau negražu, peiktinas dar- 

Tokios katalikės neturėtu 
a vadinti‘savęs katalikėmis, 
ikia džiaugtis mums ša v o 

m, vyčiais. Šitie lietuvybės 
ėjimo šulai yra simbolis pa 

?f^3illgo veikimo ir užsilaikymo.

vakaras.

I’I

B'

Stoka mokyklų.

Moiitelloje jau daug ko yra. bet 
f da trūksta katalikiškos mokyklos. 

Apie ši klausimą reikėtų gerai pa- 
į galvoti ir daryti šiokius tokius 

^ngsnius. Dabar, iš priežasties 
mokyklos nebuvimo, kaikurie lie
tuviai važiuoja Į kitus iniestusnies 
nori savo vaikučius auginti svei
kesnėje dvasioje.

Bolševikų aliojimM ■ n

Bolševikai pas mus pastaruoju 
tais išbalę, kartais paraudę, kar
tais bėga, o kitais kartais tik kad 
.velkasi, tartum, kad jie drignių 
apsiryję. Kaikurie pas mus- kal
ba, kad bolševikai neužilgo turės 
kojas pakratyti. Jau daugelis esą 
ir savo kailius pardavę Mauškiv.i, 
o pinigus esą paskyrę am apiėros I 
‘'šventajam" Leninui. i

Vienas dalykas č-ia stebėtinas: j 
kol sveiki, tai rėkia am bažnyčios i 
ir kunigų, o kaip tik suserga, ta: 
šaukiasi prie kunigo ir Dievo. i

Putinėlis
Red. pastaba. — Tamsia. Puti

nėli. pasirink kitą s’apyvardę. nes 
šitą jau nuo senai varioj;1, kiras , 
mūsų rėmėjas.

Kovo 1> Marijos Vaikelių vie
tinė draugija vaidino veikalėlį 
“Akloji Mergelė" arini Liurdo 
Stebuklai. Lošimui buvo pa
rinktos pačios gabiausios mer
gaitės, todėl ir lošime visos ge
rai atsižymėjo. Kuojind tos 
mergaitės užaugs bus gabios lo
šėjos. Nekuriose. jikrai mato
si artiziuo gyslelė. Nemažai 
triūso ir vargo išmokinime šių 
mergaičių pridėjo gerb. kun.

Hev kibai li jo, vienok žmoni'] 
prisirinko pilnutėlė -vetainč.

LAWRENCE, MASS.

B Virmauskųi nuo Modi
B ti Afrikos krimto.

maldininkai į Rymą 1
Kun. Juras pats 

f (pilgrim) sako:
"Atlantiką. ačiū 

plaukėm laimingai, 
bė keliauninkus, 
mėtė laivo. Pasiek

. tugalais apgyventą. Beveik vis 
katalikai. Ketnrrimri. \’aišing' 
ir ubagingi. Moką iš maMininkr 

I naudotis. Automobiliai. -raTvek;’.- 
riai — naujiena. Važiuoja :;u; 
čiais, apie I Į mylę i niiars^

“Funehelio katedra šamiil

“Gamta aprodyta nepap-;:> o: 
grože. Vaizdai žavėjaisi. k'V 
gėrisi. Oras šiltas.

“Ant laivo turėjo. . mišias 
Meldžiuos už vi.-as, \pa' ■/. ■

bono sveikatą. Kas -i. ’- 
kalbame rožančių.

\ “Šokių,- darnu ir ž;r-’-; ./•< < 
tinai/’jk .Žinoma po:' mūs-: ajsjjas k::. 

K Juras dar iai'u-r. -i-. \* -•
EI bėtina kad šie švenri ka'aiiku am 
E tai tiekt dane La" •• m"''ui ža<::-

1 )ieV’.l

.užsius lugręiĄų.^ vięn«K>hriią. 
T<4^ randasihefftažai ifėtu- 
viųįnergaičių. O laikui bėgant 
jų Raičius auga. Anais me
tais vienas iš Lietuvos atvykęs 
jaunas kunigėlis išgirdęs kad 
Tėya< Alfonsas tveria naują 
vienuolyną, išsitarė, tai ne Tė
vui Alfonsui tas darbas pada
ryti, nes esą visu vienuolynų į- 
stipgėjai yra Šventi žmonės. O 
et-Ą Tėvas Alfonsas dar tokiu 

Bet dabar kuomet Šv.
ūžt virt ino-leido įsteigti 
vienuolyną, pasirodo, 

ras Alfonsas turėjo būt 
šventas. Jo šventumą 

mątysit? iš jo darbu.

no Įirlno atliko apie $40.
Marijos Vaikelis.

Altoriaus Vaikų Draugijos 
Vakaras.

Kovo S. pobažnylineje .-vėtai

venimas krutumui

■m

no.

i:< Draugijėlei
Jaunieji

Pelno Alle-
atliks apip

V v

I as juo- mato.-i 
gju.-. l>et -eib--- 
ėion ;r-gi ne-nau- 
U.mna ant :<o\ o

muitini.
nū balandžio

oncerta- begalo gražus.
•t mai bu< Įvairumo tarp so-

- ką ('amarų]
P'dnas ir-gi

Ne Klapčiuks.

Liūdna Žinutė.

iifogrKte' ^-??***-
So. Boston jau puošiasi Eva

kuacijos šiienui, kuri pripuola 
kovo 17 d. Ateinantį utamin- 
ke So. Bostone bus jmradas. 
Kadangi tą dieną pripuola Šv. 
Patriko, airių šventojo, diena, 
tai airiai savo “fleges” iškai- 
šioja. Tą dieną jauninėjama 
anglų išvijimas iš So. Bostono 
laike revoliucinio kuro.

VUMtlNlrlAlvahare įvyks prakalbos pobaž- .
pytin (ROOFING) ,
t1 Jv. lįaj

tos Akademijos naudai.
| Halhės kun. J. Čaplikas.

Visi kviečiami -susirinkti.
, Rengėja*

ton’e. Vtoaa darbas gvų rantuojamas 
ųr ypattškųl perti urtmaK

T. L. ORMSBY 1 SON 
316—216 Bowen St, So. Botrton

(Tarpe E ir F Streets)
L ’ ! Tek So. Boston 36C

; n*>innkin vnv i UVJfiVV

BUČERIS
h Tuujjius rulku,lkix«s prityrę.'* 

^AirbtūlnkttH (Urbti į baėernę. On« iŠ- 
fc-gos ir ge'ra ipnkt'stjš. KivlpklHW i 

Rietuvių ?KOoi‘KRAtTJ>. 24 i.un 
troln S a, Brtglitou. Mass. (M17>

O

Tėvas 
nauja NIEKO NEIŠĖJO.

>as šioje apielinkėje niekur 
daugiau neduos Misijų šiuom 
iarpu. lai ir iš kitur vertėių

11]

Misijų pamoksiu. Pamokslai

L P. M. Atminkite jog 
ijo- jau šiam sekmadie-

Pereitą sertMą buvo susiriii- 
kirnus neva dailininkų Dailės 
Dr-jai steigti ir didelius darbus 
nuveikti. Kadangi tarp šaukė
jui tą susirinkimą buvo ir gerb. 
prof. A. Židanaviėius. lai išro- 
lle. kad bus rimta> daiktas. 
Pasirodė, kad >muikininkas Ži- 
danavičius tik iįnašyta.- tepa- 
skolino savo par-ąšą ir pats su
sirinkime n-edalyvavo. Susirin- 
kimas baigėsi pilniausiu fiasko.

SVAKBUS PRANEŠIMAS*
Vi^i? kurie tik nori įstoti į 

gerą.pa^elpiųę dr-ją^ir ptuiuąu-. 
doti gera proga, tai’privalo at
siminti, kad šv. Jono K. dr-ją, 
nedėlioj kovo 15 d. turės susi
rinkimą parapijos salėj, 492 E. 
71 ii tSt. Pradžia 2 vai. Tai 
Ims paskutinė diena, kurioje ši 
dr-ja priims naujus narius ir 
nares už pusę įstojimo. Viis ir 
visos ta žinokite ir ateikite j su
sirink uną. Nariai turės užsi- 
siiokėti pomirtinir- mokestis už 
du nii-rmiu nariu.

Valdyba.

SVARBI IR NAUDINGA 
ŽINIA.

Vietinis. JEI NEATĖJOTE, TAI 
ATEIKITE!

BR. PUSKUNIGIS!;
VIDURINIŲ LIGŲk 

reL 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po pleL 
T tol 9 vak. i

889 Bro<dway, So. Boston. J
Tel So. Boston 28BL <

TeL So. Boston 082S 
LIBTŪVIS DANTISTAS

DR. lt. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Bostoa 
Olito valandai \

MO 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 
iki 5 ir noo 8:00 iki 8 vaL vakare. 
Ofisas atdarytas suba'oa vakarais

Į Tr nedUdieoiaia.

KRIAUŠIUS
Krlaučlus A. S ĮMOK AUT S per- 

aikčte | naulų vietų. Jis siuva vi
sokius vyriškus drabužius ir gerai 
padaro. Pigiau, negu kur nors ki
tur. Taipgi Išprusinu ir ištaiso senus.

A. SIMONAITIS r
844 W. Broadvay, Soi Boston 

(Antros lubos)

II T*L Brockton 6112— W

I
 D ARTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Mals St., Mostelio, Mara.
J (Kampai Broad Street) 
fe-— - =---------- -rr— r————-

■į

PAIEŠKOJIMAI
A-- Miknius KAMANDVI.IS. prašau 

vis- pažįstamų, n ypač- Daugi) parapi
jos. r.':i<ančii5kiu kaimo. Kainanilniių. 
Patin-kų. Ribačiauskn. atsiliepti šiuo 
antrašu: 20 Faxon St.. MoutePo. Mass.. 
aes :tnl.‘iėž:u Amerika 1G balandžio L

•Dnniniost?, Alytuj, l’ivašiunuose. tinus- 
r.y. I >i;.»iri-:iysp. žiežtna r’r.ose. Atrždvn- 
Iry. AI-.v-M ir kt. (Aid)

Kovo 5. Marijona N'aivodžiu- 
(’ambridge'io miesto ligoni

ne apleido šį pasaulį. Mer-

į BARGENAS
j 3 .šeimynų kampinis: namtt< 
ų)<> J kambarius kiekvienai, su 
jinaiidynūmis, skalbynėmis. Ra
ižais ir tt. Savininkas išvažino- 
ija todėl parduoda u: $7.800.
J i 2 šeimynų namas geram pa
taisyme. elektros šviesa, rendos 
$2o5 i mėnesi, preke $18.500; 
Jžonitoriaus nereikia.

A. IVAS, 361 W. Broadway,
i South Boston, Mass.

gulėjo prie Marijos 
l)rm:gijos. prie P. S.

ražiai >u bažnytiue- 
i'.is tapo palaidota 
I lideiiam nuliūdimo 

a-i:u<. kurie per

Lai būna b'mrva jai

U;:-

Antra< iienio vakarą, kovo 11) 
• Vyčių- Debatų Pateli- laikė 
vo pirmus debatų-. At.-ilan-

Debatam Šiuo klapsimu, “Kad 
jaunuoliai baigę 14-ius metus 
gali būti priimti i Lietuvos \’y-

Afirmativę pu

Jaunoms merginoms ir 
moterims.

Lietuvo- Dukterų Draugija 
po globa Motinos šv<’.. So. Bos
ton, Mass., laikė savo susirin
kimą kovo it) <1. ir nutarė daug 
rimtų dalykų. Išleido manifes
tą. Bot šešis mėnesius priimti 
nares be jokio Įstojimo nuo 16 
ik: 2.5 metų. .Užtai katros dar 
neprignlit prie Šios jirakilnios

Tat Mato 2488

GEORGE H. SHIELOS 
ADVOKATAS 

811-812 Old 8<mtb Bnildint 
294 Washington Street 

Boston, Mass.
falandoa: 9 A. M. Iki 640 P. B.

RAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1490 
OvvofUato vieta

37 Gertam Avenue, Brookline 
Telephone Regent 6568

TeL 8o. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
GkUima nuilcalMtl ir lietvviįka\

• orrso GLAUDO*: Rytais iki a T<į 
j Po pietų noo 1—3
. Vakarais nno6—t

588 R. Broadway, So. Boston

1« METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

negatyve pusę — B. LukoŠė vi
elutė.

gulėti. Draugija auga visame 
kame: kapitalu ir narių skait
lį ūmi.

liu praleisti nepagyrus deba- 
rius. vpač jaunuosiii.-: — B.

na savo pusę ginti ir smarkiai 
kirstis su oponentais: A. l’ų-sec- 
kas. kuris ypatingai savo drą
sumu. atsižymėjo: taip-g,i A. T-

drąsus, prisirengęs. Afirmati- 
vė pusė laimėjo debatus ~ 
sėjai buvo klausytojai.

Kiekvieną antradieni bus pa
našūs debatai. Gaila kad ne
buvote ant pirmų, bet dar yra 
progos. Visi nariai kviečiami 
ajoit kitą antradieni. Pamaty
sit m užgirsite apie ką visi kal
ia'. Temą bus: “Ar merginoms

Kooperacija — kai ją supranti yra tinkama kiiąiti tJaukus. ar 
— geras daiktas. Bet koperacija ne?" Ateikite'. Kovo 17. 7:30 
tik iš vardo — yra lygi kitoms biz- v;;:, vakare. A yč-iu kambarino- 

ninėms sistemoms. ‘ se. Aš.

Vietinis.

Kovo 15—22. Skelbs Misijas 
Tėvas Alfonsas Maria, C. P.

Tei-

bejos Motinos Dievo altorių.
Toliau nutarė dalyvauti iš

kilmingose šv. mišiose Moterų ( 
Sąjungos 13 kuopos 10 metų su
kaktuvių. Iš kalno pranešame 
visoms narėms pasirūpint i.

Nutarė po Velykų surengti ! 
gražią ir juokingą balių — ge- 1 
gužio 2 d. Tas balius užvar- | 
dintas ūkininkų balius arba ] 
farmerių. Kas pasirodys pui- 
kiaušiu farmerių. tas gaus do- < 
vaną. Yra skiriamos trys do- 1 
vanos.

ANTANAS F. KNEIŽYg 
karts lanko Suffolk Teisių mokyk
lų Ir užsiima Beal Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdiena 
nuę 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus žVentadleofus. lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
mane. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Nibth Street, Tek Se. 
Boston 1636.

• ©©®®®®®«©®®®®®®®®®®®®®oe 
t Tel. S. B. 2805— R.

LIETUVIS

: optometristas i
Išegzaminuoju akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atitiesfrru ir ] 
ambiijoniSkoee -tekiose) aky3».W, i 
grųžinu šviesų tinkamu laiku. j

Komisija.

ANT PARDAVIMO
iė. grosernė ir s: ubu sykiu trijų 
itj. k.:n]iii;i.s r.unuis ;r kumpinė 
vė. IHznis girtis: (l;ir<>:n:i biznio 
vuias iiU'> S7OO/HI iki Ssimi.OO ir

kani-

| 447 Broadwsy, 8of Boston. J

TEL. So. Boston 0506—W. y

bostono Draugysčių Vai 
(lyby Adresai

ŠV. JONO E V. BL. PAŠELP 
. DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Urmininkas — M. Zoba,

539 E. Sėventh St.. So. Boston, Mas*. 
Telephone South Boston 1516—J.

v ice-Pirmininkas — J. Petrauskas. 
250 Goid St., So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — J. Gllnevkls, 
5 Thomus Pk., So. Boston, Mass 

’in. Rištininkas—M. šelkls, 
40 Marine Road, So. Boston, Mass. 

Casierius — A. Naudžlunas, 
885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Cvarkdarys — J. Zaikis, 
7 IVinfield St., So. Boston, Mass.

Oraugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2 rų 
valančių po pietų, parapijos salžj, 4!)2 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

OR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’irm. — z. Zičkienč,
W. 3-rd St, So. Boston, Mass.

Viee^Pfna. — A. Jnnn3onfe®«.
: 1426 Columbia Rd., So. Boston, Mas!
j rot Rašt. — O. Siaurienč, T

443 E. 7-th St., So. Boston, Mass. >
■ i n. Rašt. — J. Keys, i

115 G Street, So. Boston, Mass. - 
žd- — 0. Staniuliutė,

105 6-th S t., So. Boston, MasK
. 'varkdarė — o. Mlzglrdienė.
'■ 1J04 6-th. St, So. Boston, Mas*.

draugijos reikalais kreipkitės visados Į 
protokolų raštininkę. Draugija laikė 
savo susirinkimus kas antrų ntarnlo- 
kų kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės, South Boston, Mass.

i A. L. KAPOČIUS
^251 Broadway, So. Boston 
| (“Keleiyio” name)

g Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, nuo 
81:30 iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 vakare. 
gSeredomis nuo 9 iki 12 vaL dienų 
SSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
8domis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

LIETUVIS GRABORIUS IR BALZAMUOTO JAS

D. A. ZALETSKAS

26 Dimick

( K17'

Tel. S. B. 0441

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston 
(Antros labos)

Ofiso Tel.: South Boston 8072—R. 
Resid. Tel.: Si Boston 1012—W.

S. BARUSEY1ČIUS
IV. KAZIMIERO B. K. DR-JOB>s, Real Estate ir Public Notaras,

843 W. Broadwąy, 
South Boston, Mass. 

Rezidencija: 237 D St, So. Boston.

Misijos.

Visa Lawrm>w‘o p; 
si apielinkės li -t'.r.i; 
mies laukia šv. m'isiję 
patingai džiaugias: k; 
jonų perdėtinis didži: 
Kulikauskas ir nepaprastas iš) 
bininkas gerb. k :n. B. Biimšas 
šv. misijas ves. Prie šių mi> 
žmonės ruošiasi -u m-pap-ms*--, 
giidunm.

Girdėjau moterim^ :ni-ij-;. -a 
tė prasidės A 1A v;.-u g) 
čioj.

lii-tuvięi bažnvčioje
š.m 'ėkmadienio -urnos LIETUVIS GRABORIUS

Mi>r;o- tai impaprasta- 
iralonių laika.-, todėl nė 
neturėti] išlikti nepasi- 
■- šia proga. P.-r praei-

■ m-'jiu.- du metu mi-ija.- -kelbe Te- 
dju į\-;ii Marijonai, kurių garsiu- 
ži’!- ypami'kdiis dar ir šiamlton žmo-

’lrmfnlnkas — J. Jarofta.
562 E. 6-1 h St, So. Boston, Mara 

>Tice-pIrm. — J. Grubinskas,
157 M Street, So. Boston. Mas*. 

*rot Raštininkas — A. Jiuiušont*.
1428 Coiumbia Rd., S. Boston, 

■Hnlnsų Raštininkas — K -Kišais.
8 Hatch Street So. Boston, Mara 

Miniukas — L. švagždys
111 Bowen St. So. Boston. Mm, 

tvarkdarys — P. Lančka.
395 Ę. Fifth St, So. Boston. Mara 

Draugijos reikalai* kreipkite vtra- 
loe | protokolų raštininkų.

Draugija savo susirnklmus laiko 2-rų 
tedėldlenj kiekvieno iHfnealo 1-mų vaL 
30 pietų parapijos salėja. 406 Savaath

Žmon<’

ii;u

oit'o if kitu
uiitsleliu lietuviam laii

nmvinio iiistitute.

L

nes

r įnuna-

■' mmi.
šioim-t šv. Misijas skelbs jau

ši rauni pasiskelbia atidaręs nnu- 
į ištaisa .kuri kiekvienam maio-

983 Cambridge Street, Cambridge, Mass.
REZIDENCIJA:

St., Somerville, Mass., Tel. Prospect 0415-M.

Tėvas Alfonsas Maria, Pasio- 
nlstas. Jis labai yra panašus 
1 šv. Gabrielių. ('. B. Tikrai
Tėvas Alf<m<as yra Šven' 
nigobs. labai prakilnios 
>ios. polis ir 1. t. Ta-

sitiks mirtis, tai jūs ar jūsii giminūs bei prioto- 
liai lai pašaukia mano, 
patenkins ii- man<> k 
kainos pi-ieiimrn»>s.

se. nepaisant ant knkių kapinių, 
stilig noro laidojančiij.

Tatai Mnntelio’s ir aprlinkSs lie
tuviai prašomi yra panašiuose rei- 
k/noso kreiptis pas savo tautietį:

ADOMĄ WAITKUNĄ 
(WAITT)

2.1 Rn’orpose Street .Tel. 6746-TV
MOSTEI.I.n. MASS. I

Ofiso vieta : I
N. Mnin St.. Rroekton. Mass. Į

Tel. 1023 ,

OFISAS:

Telephone South Boston 3520

A. 0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

LL.B.
“DARBININKO*’ NAMB 
u (antroa luboa) 
Ijl W. Bro*dW>y- 1*». Berto*.

Rezidencija 
MFi St. Cstsbrtdge. Mara

Tėl.TJnHcMt* 146JI—j.

dama- įgijo Tytuvėnuose. Lie
tuvoje. toje -tebūklingojf ir i-' 
spudingoje bažnUolėjo.

Tokio pamokslininko kaip; 
Tėvas Alfonsas visoms vertėtų i 
ateiti pasiklausyti. Tai tikras 
mūsų Cnro of Ars. Tėvas Al-

A]>i<’ m;m<) naujai atidarytą bizni pafvs atsi
minkite ir paskleiskite apie mani' žinias tarp sa
vo flrailvii. prieteiių. visur
kitur žinomu ta rpe.

Tel. S. B. 4000

DAKTARAS
I.LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietuvys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mmi

VAT.ANDOS: 
nuo 9 ryto iki 9 vaL vakari

PERSIKČLŽ Į ft^LUJĄ VIETĄ y

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia, gerinusį paskutinį patarnavimu, todėl verta pat jį 
kreiptis.

820 E. 6-th St., So. Boston, Mm*. Tai. S. B. 01S3-W.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
IRMTNINKAS — V. Zalteckaa. 
514 E. Broadway, So. Boston, Man. 
ICE-PTRM. — Povilas Rnka, 
95 C Street. So. Boston, Mm 

PROT. RAST. — Antanas Macejanaa, 
450 E. Seventh St. So. Boston. Mas*. 

IN. RAST. *— Juozapas Vtokavflčus. 
906 E. Broadvvay, So. Boaton, Mass. 
ASTKRLUS — Andr. ZaliecUa, 
611 E; Fifth Rt„ So. Boston. Mana. 

(AR&AL1CA—Kazimiera* Vikailionis.
906 E. Broad^ay, So. Boston, Mass.
D. L. Kr Keistučio Draegija laiko t4- 

o mtnestolus susfrtokimM kas pirvaų 
edMdienl fetekvteoo totaMto, po nsm. 
94 tVaabtoftoo St. Besto©, Mam, 
:30 va«to6t po pietų. Ateidami aat 

■mirtnMW> atoimkUB, ra savim
uju nartų prie mnM| drtMŲoa




