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menų įmnus

Voldemaras

Pataria kviesti ir Tautų Są 
jungos atstovus

Atstovų butas n 
peržiūrėti prokų 

darbus i

pikietuoti, paraduoti gatvė
se, skelbtis laikraščiuose ir

Nuo Kosciuškos stovy 
los lietuvių vainikas 

pavogtas

Jie Pasmerkė Teismo Išduotą 
‘'indžionkšiną” Draudžianti 

ĄteHnti Tmnns

Prezidentas įteikė sena 
tui naujas imigrantų 

kvotas

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠV. JU

Teismas yra išdavęs “in- 
džionkšinus” draudžiančius

. ■ Fašišauke Kompanijų vir
šininkus ir klausinėjo jų 
delko jie taip bijo imnų, 
kuriuos darbininkai gieda ? 
Gavo atsakymą, kad tie im- 
nai sukėlę streiklaužiu tar
po nerimą ir kurstą prie ne
susipratimų. v

Senato Komisija Norėjo 
Ištirti Ar Tikrai Taip 

Yra

dalo, nes sako, kad regis
truotojas Goodwin taip

NUŽUDĖ MAINIERIŲ 
VADUS: .

WILKES-BARRE, Pa.— 
Praneša, kad Pittstone 
slapti žmogžudžiai nužudė 
du unijų vadu, žmogžu
džiai dar nesurasti. Spėja, 
kad juos bus nužudę streik
laužiai.

Senato komisija susišau
kė mainięrius į vieną pro
testantų bažnytėlę ir kartu 
giedojo uždraustus imnus.

Po to senatoriai pasmer
kė t ei šutą *hž išdavimą tokio 
kvailo indžionkšino.

“Nedoras Darbas,” Sako 

— Wheeler

reika- 
i.ndžionk- 

draudžia ne- 
iedoti 

pasaulines 
giesmes.

sužinoję, kad 
išduotas “in- 

draudžiantis 
nustebo ir

“Darbininko” pre 
numeratų vajus 

pasibaigė

tas vienbalsiai nutarė per
žiūrėti prokuroro Reading 
darbus. —------.---------------- r

Pradžią šiam nutarimui 
davė jo atstovavimas Peri
mo kliubą. • Kaip jau buvo 
pranešta, prokuroras Read
ing yra gavęs nuo Perimo 
Kliubo už legali pafarnavi-

Darbininkams reikalinga 
skubi pagalba. Senato ko
misija turėtų kuogreičiau- 
sia parūpinti maisto, kuro 
ir drabužių teisybės ieškan
tiems darbininkams ir jų 
šeimynoms. Taipgi panai
kinti visokius “indžionkši- 
nus” ir ateity uždrausti to-j 
kius išduoti, kuriais min
džiojama konstitucija.

Žinoma, kompanijos ma
žai kreipia domės i Senato 
komisijos darbus, nes iš pri
tyrimo spėja, kad ar tik ne
bus muilinima^akių.

Darbininkai irgi abejoja, 
kad kas iš to išeis, nors ir 
labai laukia kad kas su
draustų išnaudotojus.

“ Prie gen. T. Kosciuškos, Į 
J. Washingtono palydovo 
Amerikos revoliucijoj, sto- 
vylos padėto vainiko pra
gaišimas ketvirtadieni su
kėlė daug pikto Įtarimo tar
pe Milvaukee’s piliečių len
kų ir liėtuvių.

Vainikas prie karžygio 
stofvlos buvo padėtas tre
čiadieni ryte. Tai atliko 
Milvraukee’š lietuviai, kurie 
Kosciušką skaito saviškiu, 
kadangi jis gimęs Merečov- 
ščyznoj. Lietuvoj.

Kosciuškos stovy la yra 
Kosciuškos parke, pačioj 
lenkų kolonijos širdy, pieti
nėj miesto daly. Karžygio 
gerbėjai lenkai neturi noro 
jį paduoti lietuviams, te- 
čiaus neužgina fakto apie jn » c-
gimimo vietą. Jie nurodo, 
kad jis Lenkijoj buvo ėjęs 
mokslus, pasiekęs aukštą

mo kliubo veikimas maž- 

biznj. tai ir prokuroro at
stovavimas nelabai aiškus.

Kol kas atstovų buto pir
mininkas, komisijos peržiū
rėti prokuroro darbus, ne
paskyrė, bet sako bus greit 
paskirta.

Jau ir dabar,, sako, rasta 
daug bylų panaikinta, daug 
dokumentų, be kurių nebu
vo galima tęsti bylos teis
muose ir kitokių neaišku
mų.

Kaip užsibaigs ši skanda- 
liška prokuroro byla būtų 
peranksti spėti, bet ji jau 
suįdomino visus.

senieji ir naujieji LT)S. 
darbuotojai.

Be to, mes turime gauti 
nuolatini “Darbminko” ir 
LDS. organizatorę

Taip nutarė seimas.
Tad 'prašome narių
prietelių padėti Centro

Vasario 29 d. i kovo 1 d.
12 vai. vidunakty pasibaigė 
“Darbininko” prenumeratų 
vajus. Nuo kovo 1 d. “Dar- 
lĮninko” prenumeratos kai
na lieka ta pati kaip, kad 
>uvo prieš sausio 1 d., 1928.

Prenumeratos kaina telpa 
“Darbininko” kiekviename 
numery ant 4 puslapio.

Apie vajaus pasekmes ir 
mūsų narių pasidarbavimą 
pakalbėsime yėliau.

Dabar tik pranešame, kad 
šiais metais vajaus komisi
ja nutarė vajaus nepratęsti. 
liet baigti su kovo 1 d.

Prenumeratos prisiųstos 
po kovo 1 d. nebus priskai
tomos prie vajaus.

Nors vajus jau pasibaigė, 
bet mes neturime sustoti 
dirbę savo organizacijos la
bui. Vajai yra tam, kadi ir 
Įstatyti Į darbą naujus dar-į valdybai surasti* tinkamą

> buotojus. Pasibaigus vajui .tam darbui žmogų, 
yra kviečiami pasidarbuoti' 7/W. Rattinė

kompanijos grąsinĮmas už 
daryti dirbtuves, neišgąs- 
dins. _ _

Sutyg naujai patiekto pro
jekto lietuvių kvota nuo 
344 padidinta iki 492.

Daugiausia padidinama 
kvotos Airijos ir Lenkijos. 
Lenkų nuo 4.978 iki 6,090, 
o latvių nuo 142 iki 243.

1 M ras Čepai t i S, gyvų 
Mala venų' kaime/ Šūaųtiij 
iš vasario, 4 Į 5 d. naktį 
žudė savo šeimai —- 
va, motina ir broli. Mat,

x * i * ‘

paitis nenorėjęs per did 
šeimos, kuri kenkusi jo ‘ 
teresams,” ir todėl pasis 
gė ją radikaliausiu būdu 
mažinti. Be to, sakoma,: 
tai padaręs ir iš “stttišn 
meilės savo mergelei,* 1 
tokos didelės šeimos neni

žmogžudys už tokį nes 
tišką šeimos ^‘lyginimą’ 
“mažinimą*' suimtas. V< 
mns tardvmas.

Lietuviams padidino kvotą iki 492
WASHf NGTON. D. C.— 

Prezidentas Coolidge Įdavė 
senatui išnaujo peržiūrėtas 
ir pertaisytas skaitlines su
lig “tautybės paėjimo,’’ su- 
Ivg kurių imigracijos kvo
tos prasidėtų nuo liepos 1 d. 
1928. -

fe1* DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĮ 
Kovo 4 d. yra Šv. Kazimiero Lietuvos globėjos 
lietuviai tą dieną paminėkime bažnyčiose ir sa 
melskime, kad per jo užtarimą Lietuva atgaut 
kad Lietuvos diktatoriai pamatytų savo klaidai 
tu su kitomis tautiškai nusistačiusiemis parti 
darytų koalicijinę valdžią. 1

nes,- tyrinės ir gal tyrinėji 
mu pasibaigs.

G00DWIN SMARKAUJA 
PRIEŠ FULLER’Į

‘ Jąu nuo senai eina nesu
sipratimai tarp automobilių 
registruotojo Goodvvin ir 
gUb. Fuilėr.

PITTSBURGH, Pa. - 
įr. Senato komisija, kuri ty- 
į i < l ine ja streiko ir streikieriu 

W i padėti, gavo nuo štreikuo- 
jančių darbininkų tiek nusi- 
skundimu ant kompanijų ir 

jbf į ; vietos valdžios, kad komisi
ja nė nebežino už: kurio ga- 

•1 ** lo griebtis. Svarbiausi dar- 
Vy . bininkų reikalavimai už

drausti vietos policijai-be 
0 prasikaltimo areštuoti ir 

skaldvti buožėmis darbiuin- 
kų galvas: šelpti bado ir 
skurdo prispaustus darbi- 

7“ -X ninkus ir Įvesti pakenčia- 
. ‘ mas darbo sąlygas.

Be to, darbininkai 
v " lauja panaikinti 

ši nūs,” kurie
C į tik pikietuoti, bet ir gi 

bažnvtines ir 
darbininkiškas

r y [ Senatoriai 
yra teismo

O. džionkšinas” 
—~__giedoti imnus

.. _______________________________________ ___

/ ETNAJiUO 1915 METŲ

“Teismas neturėjo teisės 
išduot ‘indžionkšinus,’ ” sa
ko senatorius Wheeler. “Aš 
nemanau,, kad bile teismas 
Amerikoje pateisintų tokius 
indžionkšinusl Aš manau, 
kad tai yra nedoras dar
bas.”

Toliau senatorius Wheeler 
pasikalbėjime su kasykhi 
savininkų advokatu Mack 
pareiškė:

“Jeigu teismai -bus nau
dojami, kaip kad dabar pa
naudota, uždraudimui lais
vės, kurią duoda mūsų kon
stitucija, tai mes palaidosi
me ir valdžią. Jūs naikina
te pasitikėjimą teismais taip 
darydami ir platinate anar
chiją.” - .

Streikuojančių darbinin
kų padėtis apgailėtina. Kad 
streikieriai badauja ir skur
sta matė ir Senato Komisu 
ja. Bet ar jų padėtį kas pa- Į
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SKYRIUS II.
aniziicl m

pilnais
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.paupį iki o pašventinimas* M. ^Tačiau tai būta tik pra

sėareh

rasite)

VILNItW* 
ras himni

>. — Vasario 6 
amo bažnyčioje

JAUNIMO IŽTAUTĖJIMAS 
*& pASSffA' KIMsfi, Breslaves apskr. 
IU.L-S C— Vokiečių laikais ir vėliau 
stabdo fai- turėjome liętuvĮškįjnųkyk- 

r“t««*f«-Ią.kųria. buvome visi pa- 
• rosubd° tenkinti. Dabar viskas vir-

NKPRIKLAUSOMkBĖS SU
KAKTUVIŲ IŠKILMĖMS 

PABRĖŽTI ĮVEDĖ PRI
VALOMĄ MOKYMĄ 
—• i : » ’ 5 :

Vasaro 9 d. Vendžiogalos 
valsčiaus taryba, norėdama 
10- metu nepriklausomybės 
sukaktuves ypatingai pami
nėti, nutarė nuo gegužės 1 
d. Įvesti visame valsčiuje 
privalomą mokslą.

būtinai Jrftt reikalln 
rry; prie to dar tai- 
kitas .puikias gydco- 
rtojamos visame po-

Kko kūno — ener-

nybę ir savo 
ir Jjonferen-

Ikų jauni- šaukti b 
ai ir sąyo1 šininkui

vė yra prinči- 
iis. Mūsų ngr 

priklausomo gyvenimo de-1 
šimtmetis liudija, kad pnya- 
įarinfnkai yra ramiausi ir 
ištikimausi Lietuvos pilie- 
ėjau? Taigi; nesuprantama, 
delko dabartinė vyriausybe 
neprieinamais kaimo jauni
mui formalumai^ varžo pa
vasarininku veikimą.

Dabai- pavasarininkams, 
gyvenantiems toliau nuo ap
skrities centro, beveik nega
lima padaryti susirinkimas. 
Susirinkimui sušaukti for
malumas reikalauja, kad 
prašvmas susirinkimui su-

.? ; h 7 ' .4M
A Ar tos teisės

Amerikoje?

nemokinama lietuviškai, 
nors lanko tik lietuvių yai- 
kai. Aišku, kad iš tos mo
kyklos išeis ne lietuviai, 
bet kažkokie išsigimėliai, 
kuriems Lietuvos ; reikalai: 
bujau svetimi: Bet ‘ ypač 
smarkiai įurtautėja jauni
mas, kuris dabar jau nekal- 

gėdinasi sa-

džios,' nes spalio 22 d. buvo 
dar didesilės riaušės. Tą die
ną vietinis komendorius ba lietuviškai 
prieš lietuvišką pamokslą Į-’vo kalbos, švebeldžiuoja len 
sĮ>ėjo bažnyčioje esančius kiškai. Daugiausia jauni- 
žmones. kad nekeltu liausiu

; ■------------------ 1___________ __ t________■**

kaimuose vėtai įvyksta. Dėl 
to pavasarininkai neturi ga- 

sustipTinti.- Ir del to- paša
linis jaunimas, atitrūkęs nuo 
pavasarininku, skęsta “ra- 
baksuosg’O'AŠr. ąlkoholiuėse 
sueigose. Kiekvieną jomar- 
ką Šakiuose galima nąatyti, 
kaip ilgos eilės nustojusios 
ne tik ūkininkų, bet ir pus- 
vyrių grūdžiasi prie degti
nes parduotuvės. Panašiai, 
manau, yrą ir kitose Lietu
vos vietose. Dėl to perei
tais 1927 metais degtinės 
Lietuvoje įkertą dviem yni- 
lijonais litų daugiau, negu 
užpemai. Kas iš to bus ? Ko 
sulauksim ?-?*■ '

?<>*■■■■' • • 1

Taigi už, ką pavasarinin
kai taip yrą baudžiami, kad 
jiems varžoma veikti*? Ar 
lengviau, bejokių varžymų 
leisti pavasarininkams ^Diej. 
vui ir Tėvynėj dubti, įr geį 
rėtis nuo alkoholinių gėra
lų Įplaukų didėjimu. “R.”

tCAUNAS. — Žemes re
puos valdyboj gautomis 
jomis iki 1928 m. sausio 
n| 1 d., išparceliuota 2.'- 
| dvarai su 555,207 ha. 
nes ir sudalyta apie 52.- 
ržemės sklypų. Taipogi 
drfctyta viensėdžiais. 1,510 
tmų paliečiant apie 30,- 
Lukių su bendru 428,£22 
£ žemės plotu ir sudarant 
ĮŠ849 atskirus žemės ūkius. Matulojc is ir

jg/AJUiias sunso amzE 
BfjMjf/stės ryšiu Val-

Teatro direktorių p. 
r^Šųtku su -artiste mle Ož- 

jy J*** ** 1

inaite. Užvakar evengeliku 
pterių bažnyčioje susituo- 
* kita artistij^pora — p. P. 
ekjf.su p. Jovaišaite. Gir- 
:ti,Ažada dar viena artistų 
^susituokti. Matyti, šel- 
Aamūras irgi nekvailas: 
obį ką taikyti savo strėlė
je Valstybės Teatre, rei- 
ak^ketis, netrukus bus

■Ė *i*.

Kp pas dėdę už pečiaus.. .

, , Acekmiesfrere fdunded

susiprasime ir nesiduosime 
išnaudojami visokiems sa
vanaudžiams pirkliams. ?

MtfŲĮJS LAISVĖS | 
PAMINKLAS,:’ .-T C

9 d. miešto ligoninėje 
ii. Dubeųeckį ( jis gy- 
alūzusią ' trotuaru ęi-

g&lima visaip paįvairinti dainuo- ' - 
jaut) ,\a7A1-,-44)---------- 25c.
MOLTO ŲZBONAS (galima; sudžia- 
zinti: linksma* visiems patinka)—30c.

. ,nt •!

. '■ ‘ 1 t . ' .1.U

mų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekau

įskiluos viy
Šamas prie:

į'7 gia^ffiiai dzūkų: tinka solo, dviem i? W-4f8SW)______L.......... 40e. .

8. “DAINUOK” II Dalis (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių* 
dainos) -------------—j---------- ..60c.

MMkŲS SVAJONĖMS PAPUOŠ
—TX '(solo arba dtatasfroniantišku- 

mo ir meiles pilna)_______________ 60c.

10, MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai Justo jus; patrio- 'v

' tiška)---------------------------------------------30c.

11. VANAGO .PLUNKSNA (tekstas su
nurodytoms meliodijoms ir dekle- 
macijoms) --------------- --------------------- 25c.

Spaudoje: .

L TU IR Aš (ilga chorui dama: roman- r 
~ iiska, įvairos spalvos, lengvute) “

SAULĖLEIDŽIO GIESMĖ (nelengva, 
v rimto pobūdžio, juoktis* nereik, ilga, 

fj įvairi) . : •>

.3- > NAKTIS (tasso arba ^baritonui ir 4 
Serenada, lengva, greži,

4 FORDUKAS (Poųpnri H 14 liaudies v 
dainų. Vyrų ehorui ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoti).

* 'Nl ,#r • • V i’i «. r- V t *. 1 ■

uok II dalis,” uųant dideliam skaičiuje, duoda- 
s taip-gi duodama nuolaida* Kreipkitės į
—t-—- t. ■»------ . v ;:j. j------------------ ..___ . .

• ••?» - t-

Kas norite išmokti gražių i

£ 2dokyklQi(is vądovėlį *rf’I 
me dideli nuošimtį. Cho:

1 •. { ■* • • 
Solo Dainos: : v

1. MAMYTĖ (sopranui ir tenonriF ne '
, lengvą).  -------------------------- -—„U.: .60c.

2. Aš BIJAU PASAKYT (lengvutė;
baritonui, mezzo soprano)_______ _.40ę.

'3.’~ LITAI "(baritonui: lengvutė, tinka 
' "‘ATct.sb, Mokslas, Sportas” iš “Vą^ J

anos”)
(žfmam balsui : mergai- 
MFan. Plun.”)_____ __60c.

kuris mumš yra

' Pamoka. 2.

1. K. Kas yra tikėjimo laisvė?. j,
A. Tikėjimo laisvė yra žmogaus teisė liuosaį išpa-, 

žinti savo religijų.------  •—-
2. K. Ar buvo Amerikoje kas nors verčiamas 

priimti religiją prieš savo įsitikinimą?
Ą. Ne, nes sulyg musų įstatymų niekas negili 

būti priverstas melstis’bažnyčioje ir remti tikėjimą, 
kurio jis sau neišsirinko.

3. K. Delko Amerikiečiai taip tvirtai stovi už ti
kėjimo laisvę?

A. Nes nekuriąs musų kolonijas įsteigė toki žmo
nės kurie buvo pabėgę nuo religinių\persekiojimų 
sename pasaulyje. ‘\(

4. K. Ar tos kolonijos buvo įsteigtos vieno tikė
jimo žmonių? •; 1 - z

"A. Ne, KataTikai ir Protestohai abeji sykiu įsteą-z

tevavo dail. Zikaras ir
»Muriejaus admiuriti a- kalingas. Pamaži gįųF būt 
^^Sudaryta sutartis su1 
bininkais didžiausiai Lie- 
oje laisvės, statulai paštu- 
L.Karo Muziejuje. Dail.

visuomet rasdavo sau prieglaudą musų šalyje.
, 5. K. Kas padarė, kad išliktų ankstybiausi užtik

rinimai tikėjimo laisvės Amerikoje?
A. Lordas Baltimore, katalikas, Maryland’o sa

vininkas. . i . . r ' _ ,
6. K. Jei aš spėju, kad mano kaimynas pavogė 

mano pinigus ar nuosavybę, ar galiu daryti jo na. 
muosekrat^? \
, A Ne,.aš negaliu eiti į. svetimus namus ieškoti 

savo nuosavybes, nebent turiu leidimą.
, 1*15.7-7 • >i i ‘ '
(Bus daugiou) *

mo tarpę turą • pasisefcinao 
visokie atsibastėliaiU g^Mfe- 
ušai, kurie čia pristeigė vi
sokių^ ‘‘kolų” į kuriuos vi- 
lioja mūsų nesusipratusi 
jaunimą. Tuo būdu už kiek 
metų mūsų apylinkėje tik 
seneliai tebekalbės lietuviš
kai, o jaunimas pasidarys 
išsigimėliais, savo tautos 
priešais, pardavikais. Tikri 
liūdna ir skaudu, kad jau
nimas taip lengvamaniškai 
išsižada savo kalbos ir var
do.

Brangusis lietuvių jauni
me, kol dar nevėlu, stisi- 
prąski, paniilki tėvų kalbą 
ir vardą, nes kitaip užsi
trauksi tėvynės prakeikimą.

KAIP REIKIA VAIKŠČIOTI
GATVĖMIS

VILNIUS. Pereitų me
tų gegužės mėn. Vilniaus 
vaivada išleido parėdymą, 
sulig kurio tvarkoma vaik
ščiojimas gatvėse.

Parėdymas turi 6 punk
tus: 1) Eiti tiktai dešine 
gatvės puse, 2) Šalvgat- 
vyje galima eiti šalj7nai»s 
nedaugiau, kaip po 2 žmo
nes, 3) Siauruose šalygat- 
viuose tik po vieną, 4) lįe- 
susilaikyti— šalygatriuose, 
kur esatnadidelio judėjimo, 
5) PereitiTaton pusėn gat- 

v’. v- • tęs. Miriut yru-TjriujaiHvs >M«iiiiv ua-Ves tiktai sparčiu ZingSIUUjgroiyję gehauMų gydytojų <tel -Mubudn 
pasižiūrėjus pirma į kairę, 
paskui į dešinę. Negalima 
skersai gatvę bėgti, 6) Ne
palikti vaikų gatvėse tte ty- 
resniųjų globos. •

Nesilaikant šių taittfkli# 
numatoma 500 auks., pa
baudos, arba dti numeriai 
arešto. “Si

žtumo ir Berlyne jau 
giama atlieti statula no- 
■Kjpastątyti ant. didziaų- 
^■ Įr stipriausios bazės, 
■ęeš projektą pagamino 
dL Dubeneckis. Nuo buv.

Maž. Lietuvos rūbe“ 
aus jau atvežta 7 didžiuliai 
gūbrys; dar 2—3 tokie ak- 
.eWbus atvežti iš Ežerėnų. 
ažę bus padabinta senoviš- 
omis patrankomis. Ant ba- 
Šs3onų projekte numatyti 
$alti tokie pat deyyzai ką 
r aut dešimtmečio medalių 

amžius budėję etc..” 
5amiiikle bus ** išgraviruoti 
nardai tų vietų,, kai* buvo 

didžiausi karo laime
li: Panevėžys-Dauguva: 
rintai-Giedraičiai: Rad- 
škis-Klai pėda. IškilmiP- - , , U

’ -i ; • į • > ; : » i ..i• ' . L -.. i i • j .11 • .
z 1

Lesson 2

1. Q. What is"‘reiigiaus libėrty?

, , <A. Religious iiberty is theiright of man to a 
free esercise of the religioų of his choice. ' ’ ' '

2. Q. Įn America is any maji ever compelled to 
contribute to a religipn ągąinst bis will?

A. Xo’ for under our laws no man can be comf. 
pėlled to vrorship in a ėhurch or šiipport a'religion 
whicn is riot of his own ėhoice. '
. . , 3. Q. Why do Americans cherish so strongly the 
right of religious freedom? . ’ (’

. A. No. Catholicą and. j’yoiestants. both founded 
colouies in America, and people of ąĮ! religious be- 
lięfš have alwa\7s found a refuge in.ęiir country.

■ Ą Q. Were these coloiiies fdunded by onė people 
of one-teligrous faith? ; * G į

valdišką Viętą, yra
1

o Kas turi teisę rinkti ir būti išrinktu i vai.
diitaLriėh? ’Jr*?' ;
j, < Ą Kiekvienas pilietį, kuriam įstatymas (įuodą- 
tW* ’r C.; ’ . - J

‘ 3. K. Kokia yra žodžio laisvės teisė? *
A. Tai teisė liuosai reikšti savo nuomones žodžiu 

ir rasiu.’ '■ 1 1 ; G';
7. K. Kaip kiekvienam užtikrinta ta teisė? • Įg f
A. Ji užtikrintą kiekvienam pačios Suv. Valstijų^

= Kuiutitudjos ir ntsKiių ValsUJ^^olislfrUūŲą..

3. K. Ar ta teisė gina žmogų visame, ką tik jis 'A 

reiškia? ; V
A. Ne, ji negina, jei kas savo nuomone įžeidžia . 

kito teises. , ■ ■■. ,.
9C K. Ar reikalinga kaip kada susiaurinti žodžio 

laisvę? >
A. Ksip kada, karo metu.reikalingo susiaurmti1 

žodžio laisvę dėl visuomenės saugumo.
10. K. Ar valdžia siaurina žodžio laisvę kitokia^ 

nfe laike? * ' ‘>
A. Taip, žodžio laisvė kaip kada atimama to

kiem:, kurie skelbia jėga nugriauti valdžią.

1
5. STASYS (tinka “Barbora” iš “Va

nago Plunksnos^----------- --------------- 60c.
6. DUL DUL DŪDELĖ (aukštam bal

sui: lengva, graži)--------k--------1-----50c.
* 1 I* •' Į

■ <3ftsrfims Dainos:
ška daina: ant- 

.............. 35c.

3ejng<Tyrišk«— 
■■■ ‘

Ė (romantiška, J 
liįąuriniui)------ 35c.

Šokli į? ? 
nka dueįni)------

ii (juoko daina; fll

kiekvienom gyvęn5 i I

‘bažnyčioje. Išaiškinęs, kad 
lietuviškam pamokslui nėra 
griežtai nustatyta laiko (tai 
neteisyliė, paklausė žmonių, 
ar nedarysite riaušių. Iš mi
nios atsiliepė Sakalaičių 
“lenkai” Gudojčis (—lietu
vis ištvirkėlis Gudaitis) ir 
Mančen'as (toks pat), kad 
jie nesutinką klausyti lietu
višką pamokslą. Kai klebo
nas Buivys Įlipė- sakyklom 
tai lenkai bažnyčioj pradėjo 
meišti. Paskaičius klebonui 
Evangelijas choras pradėjo 
giedoti lietuviškai kaip vi
sada.

Nustojus giedoti kun. Bui
vys pradėjo sakyti lietuviš
kai pamokslą. Su pirmais 
žodžiais **lenkai” (L. Man- 
čenas, B. Tridulis, S. Jar- 
mokrts, Savka, S. Tridulienė, 
Savkienė^M. Kikilewicz’ius, 
B. Damticis. F. Gudojčytė, 
•T. Gudoje’is, -L Šaulys, M. 

dar keletas 
kitų) pradėjo giedoti “Pad- 
uijmy na twartz,” o tos ne
baigę “Bože, coš Polskę,” 
bet ir šios nebaigę “Nie rzu- 
cim ziemi, skąd,.. ” Iš baž
nyčios padarė ne tik kinate- 
atri, l>et tiesiog balagną. Vi- 
sa bažnyčia, lietuviai ir gu- 
dai, baisai pasipiktinę. Kad 
norėtų, tai tų triukšmadarių 
saują i dulkes sutrinti), bet

■ L f i

nenori niekinti Dievo namų. 
Žinoma, tą, dieną bažny

čioje jau nieko nebebuvo, 
nei mišių, nei pamokslo.'

šynią. Dažna pasitaiko, kątį 
tuo laiktųjkąda jau įgalima 
padaryti susirinkimas/ pa
kyla blogas oras ii4 pasidaro 
liūtys. Tada, žiųoma, kai
me negalima peršaukus ir 
griovius eiti šusiriukiman ir, 
nors leidimas yra, bet' susi
rinkimas neįvyksta.

Antra, kajino jaunimui ne
manoma prašyme patiekti 
smulki susirinkimo darbų 
tvarka, kurios, formalumai 
reikalauja. Jeigu jau pra- 
šyme ir galima toji smulki 
darbų' tvarka; patiekti, tai 
jokiu būdu negali jaunimas 
I>o savaitės ar dviejų tos 
darbų tvarkos lepiuose susi
rinkimo Iprajresįį Įluk gy
vas, entuziastiškas jaunimas 
visada susirinkimuose suke
lia linksmą' nuotaiką, gerą 
ūpą. DeFtb^siisirinkime no
ri pavasarininkai gerą nuo
taiką entuziazmu užfiksuo
ti. nori tauĮijfcą dainą sudai
nuoti. Kadadgi šie dalykai 
paprastai prtišjrinė nepatiė- 
kiami, tai pblicijos atstovas, 
susirinkime- dalyvaująs, ne
leidžia to,‘ pavyzdžiui, dai- 
nupti, kalį) atsitiko gruodžio 
mėn. 26 d. Šakiuose. ‘ Taigi 
šitie formahMlhi':taip s;uvar-

ekjf.su


Atliktas Darbas

Naujienos Katalikams

Dideliu Laivu

STOJIMAS Į VIENUOLY 
NŪS IR ATSIVERTIMAI

NUŽEMINTOS 
KAINOS

VYSK. V. E. KETTLERIS

Pereiti} metu liepos m. 13 
d. sukako lygiai 50 metų, 
kąip mirė Vysk. Ketleris, di
dis darbo žmonių draugas ir 
Vokietijos katalikiško judė
jimo širdis. Jo mirties su
kaktuves minėjo visas pasau
lis. Apie Kettlerio gyvenimą 
ir visuomenišką darbuotę 
plačiai rašo visų katalikiškų 
kraštų spauda. Apie jį, kai
po didį žmogų kalba ir ne ka
talikai.’ Jis buvo pirmasis, 
kuris sumanė darbo^žmonivj 
apsaugos įstatymus. Labai 
dažnai Kettleris yra vadina
mas darbininkų vyskupu, 
nes ypatingai jis per visą sa
vo gyvenimą rūpinos darbi
ninkų reikalais. Jis savo gy% 
vu pavyzdžiu išrodė, kad tik 
krikščioniškoji meilė gali 
duoti gerovę visuomenės gy
venime.

Svarbus pra 
. nešimas

Hambarg American Line Laivas Albert BaUin 
Iš New York’o į Kauną ir. Atgal $203.00 

Valdžios Taksai Atskirtam
Visokiais kelionės reikalais kreipkite pas vietos Iftlmkorčiu agent* 
arba pas Lietuvltj Prekybos B-vę pareikSdamt,-kad norite važiuoti 
mį L. p. S. ekskursija latru ALBEBT BALLIN. _______ _

The
ItoadsOt
Thc
Tourlng
7’Ae'Coupe
The. 4-Door
Sedan

Sp^rt • - • *
Cabriolet
'The Imperini

<*■ Landau
’/į-Ton Truck 

(Chanais Only)
1 Ton Truck

. (Chasais Only)
Ali Prices f. o. b. Flint,

Mich.

Išgirsk mūsų balsą, o Dieve geriausias! .. 
Kuis daugel jau kartų vergiją didžiausių 
Sutrupinai pančius! Kurs daugel jau karti} 
Sutrupinai geležis rankų apkaltu! .,

Į IR Iš

LIETUVOS
Per BREMENĄ ..

■ Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečiu Garlaiviu

COLUMBUS
arba kitais šios linijos

laivais
Tik 8 dienos vandeniu

• AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

DORCHESTER 
Compauy, 519 Colųmbia Road (Up- 

liams Comer)
1MEDF0KD: Atton & Jonės Ino, 21 
Riveyside Avė.)  ———---------------
(STONEHAM: Stoneham Sales and 
Service Co.)
(MELROSE: Field Motor Sales) 

DEDHAM: Dedham Square Chevrolet
I Company, VVashiugton St 
BEDFORD: M1ddlessex Garage. 
IVALTHAM: "E. O. Maxwe1), 58 Adams* 

į St - *
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 

277 Mass. Avė.
Cambridge Motor Co., 1939 Mass. 

[ Avė.. Poįrėr Sq.
. SOMERVILLĘ: Cambridge Motor Co., 
' 412 Highiand Avė., Davis Sq.
SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co., 

664 Broadvvay
LYNN: H. E. Pembrook

Q U A L I T Y

Teikia gražiausius naujus Fisher viršus, styliaus su. 
visais artistiškumais ir originališkumais už ką 
Fisher yra pažymėtas ... ir visame kame yra 
puikiausiai apdirbtas su pagerintu valve-in-head 

motoru—Didesnis ir Geresnis Chevrolet yra žino- 
msš^vmoĮė Amerikoje kaipo įspūdingai atliktas 
darbas gražume ir apdirbime! — J-

“ESTONIA” — 30 Kovo 

“LITU AKLA” 17 Balandžio

geidimais.
J jausmai bei 

> kia žmogų E*/'
' j rūšies darbų 
//.ti, kad visi

,na žmogui pagetbon kuomet 
protui tenka kovoti su gei
duliais. Tikėjimas nesta
to geidulių'žmogaus gyveni* 
mo tikslu, bet .pakinko juos 
larban, kad jie veikti} sulig 
proto. GeidųŲųs tikėjimas 
iepia tvarkyti, o'nekuriuos 
ir visiškai, panaikinti, kaip 
tai: pyktį, pavydėjimą, gir- 
uokliavimą,' paleistuvystę. 
Žodžiu, tikėjimas sutvarko 
visą žmogų:.kas jame gero, 
Iškelia augštyn, blogąją gi 
žmogaus dalį nuslopina ir

s??
■ -

■ ■ ■
Columbia Chevrolet SALĖM; McKenzIe Motor Co., 274

Derby St . , . . ■' .‘ZigaaMl
MATTAPANi .T. J. Delaney, 1509 Elne

1V0BURN: Lynch Motor Sale* 
READING: Lynch Motor Sales ” 
QUINCY: Washlngton St Garage, Iner— 

216 Wąshipgton St ■ ■ 'j?7
(ATLANTIC: North Quincy Garage. 
133 Hąncock St) . ’-----

NFAVTON: Stuart Chev. Co., 431 Wasb> j 
ington St ‘

-(ĮVEST NEWT0N: W. J. Furfraflv j 
50 Davis Avė.)

NONANTUM: Siiver Lake Chev. Co, i 
444 XVr»tertown St . .^3

WATERTOWN: Daniels Chevrolet Co, 
647 Mt. Auburn St ' r *t

CANTON: Morse & Mullin Motor Ct, 
Ine. .—t--------- —:—— —ri'

L O W C O S 'T

LDS. N. Y. ir N. J. Ap
skričio suvažiavimas įvyks 
kovo 11 d. 11 vai. po pietų, 
parapijos salėj, 147 Montgo- 
mery St., Pąterson, J.__ _

Prašau širdingai visi} L. 
D. S. kuopų priklausančių 
prie minėto apskričio, pri
siųsti atstovus. Šis suva
žiavimas pripuola metinis ir 
labai svarbus. Prisieis daug 
dalykų šiame suvažiavime 
apsvarstyti, liečiančius orga
nizacijos reikalus. Ypač aš 
norėčiau atkreipti domę į tų 
kuopų, kurios neprisiunte 
delėgatų į pereitą apskričio, 
suvažiavimą. Aš bandysiu 
gauti ką nors tokio' naujo, 
kad būtų naudinga ir dele
gatams ir pačiai organizaci
jai. Bus tai nąujanybė. Tik 
orašau kiiopų Išrinkti ko- 
daugiausia delegatų. Prašo
me pribūti paskirtu laiku, 
nes suvažiavimas prasidės 1 
vai. po piety.

I. V. Kulikaitis 
.... .. <■. ..

LDS.. N. Ą ir.N. Y.

Dėl greičiansios pastoviausios P*v5 
gotbos dėt—neuralgijos *skausnnj— 
tok Jobn<on’s Reti Cross PlasterJ. JI* •• 
pašalina šių agonizuojančiu priepuolį .z 
skausmus tarsi magiškai. Per -40 —yg 
tų št gelbstinti niekuomet neapgauna*^ 
ti gyduole, yra komfortas kentėtojas*.  ̂
<lel reumatizmo Ir I’adagros, sulnariįjį/£* 
nervų uždegimų etc. savo ūmia irtflt-.\f 
ru veikimu.

čia apie jj nėra jokios paslapties 
gyduolė pašalina skausmus. Ir kieto* * 
vienas Red Cross K fdney Plaster tari' 
pilnų gydymo jėgų iki plasteris atlieta < 
savo pilnų* darbų pašalinimui skao**. / 
mo. Taigi buk tikras kad vartojamas ; 
pinsteris butų Johnson’s. Parduodam**;, 
visose vaistinėse. - -----

• — Ispanas Luciano Zubu- 
rias, vienas turtingiausių bei 
žymiausių Bilbao miesto pi-' 
liečiu, perėjo į katąlikų ti
kėjimą. Jis yra labiausiai 
išsiplatinusio dienraščio lei
dėjas ir' žymių prąmonės 
bendrovių narys. Zaburias 
nori keliauti į Romą ir įsto
ti į Jėzuitų ordeną ;. jo žmo
na jau įstojo į vienuolyną 
Burgos, mieste. '/>

■ — Didelio įspūgžįo fiųbli- 
no ;(Ąirijbj^
darė atsivertimas;»generolo 
Bryan Mahon kurs buvo Di- 

’ tižiajame kare dešimtos - ai
rių divizijos vadas. Dabar 
— visų ginkluotų Airijos jė
gų viršininkas.

Kai ranką pagalbos jau-niekas netiesia, ‘ —
Kai žemės galiūnai jau sutrempė tiesą, 
Tik Tavęs mes šaukiamės, Dieve gėrybių! —• 
Grąžink broliams laisvę! Grąžink mums teisybę!

BOSTON: Commomvealth Chev. Co./ 
949 Commonwealth Avė. 
(ROSLINDALEC M L Hope Motor 
Sales, 409 Hyde Park Avė.- --- 

į. ARLINGTON: Artlngtori Auto Co. ___(LENINGtOK: SvedWud Chev. Co:, 
35 Bedford St.)

EVERETT: Melanson Bros., Ine, 63 
Chelsea St

. CREVEREj Melanson Brosų Ine., 
282 Broadway)
(CHELSEA: McBride Chevrolet Co., 
9 Crose St)
(ĮVINTHROP: Ocean Spray Garage)

RONBURY: Grove Hali Chevrolet Co., 
458 Blue Hill Avė.

NORWOOD: Tovn Sq. • Chevrolet Co.’ 
NEEDHAM: Stack & Meldam. Ine.
WELLESLEY: Stoek & McAdam, 

Ine.
MALDEN: Frame Motors, Ine., 509 

> Main St. at Couverse Sa. _ į

MELROSE: Field Motor Sales.

Ištiesk savo ranką į šalį prispaustą! 
Į šalį, krauju mūsų bočių nuplautą! 
Sutrupink ginklus, kurie žvanga pakalnėj- 
Pilies Gedimino ir Seinų padangėj!

(“Rytas”)

butu. Protas valdo, o gei
duliai jam tarnauja.

Pagaliaus, tikėjimas pa- 
leda žmogui kentėti ir pa
lengvina jo gyvenimo naš
tą. “Mano jungas saldus, 
mano našta lengva/’ pasakė 
Kristus, ir šventą teisybę 
pasakė. Tikėjimas visuomet 
prieš mūsų akis stato Kris
tų. Jei kam sunku gyvent, 
tepaziūri į Kristų ir visuo
met pamatys, kad Kristui 
buvo sunkiau. Jei kas ne
turtingas ' tepažvelgia į 
Kristi} ir pamatys, kad 
Viešpats.buvo dar neturtin- 
gešnis. Neturėjo nė kur 
galvos priglausti. Kas ken
čia. lai pažiūri į kryžių, ir 
susisarmatys, pamatęs kaip 
Išganytojas tūkstantį sykių 
daugiau kenčia. Kas ken
čia išniekinimus, šmeižtus 
ir apkalbas, tegu atsimena 
Kristaus gyvenimą^ ir pa
matys, kad jo išniekinimai 
tik mažmožis- sulyginus su 
Kristaus išjuokimais?“------

žodžiu, tikėjimas geriau
sias mūsų gyvenimo sufą- 
mintojas, nes palengvina 
žmogaus vargus ir sielvar
tas.

Kiekvienas modelis Chevrolet linijoj yra vertas vi
sapusiško palyginimo su karais, kurie kainuoja 
šimtus dolerių daugiau—netik žvilgėjimą, bet ir už
baigimą visų daliu.

Bet tu pilnai neįvertinsi Chevrolet apdirbimo iki 
nepaimsi rato į savo rankas ir nepabandysi va
žiuoti. Tik tada tu sužinosi, kad Chevrolet yra-------
nepaprastai gerai padarytas.

Tu pats turi ateiti ir sužinoti visas smulkmenas 
apie šį nauji karą. Ateik šiandien!

mRALfilJOSi 
kentėtojai! 
SKAITYKITE it

g/Jis apginą žmogų nuo klai- 
įWų. Žmogaus dvasia, palik
sią viena sau, klaidžioja 
r tamsybėse. Palikę be tikė- 
į-.jimo, savo protu vėl sugrįž- 
Stume į pagoniją. Žmogus 
/ nežinoti} nū ką Jis Dievui- 
įkaltas, nė kaip Jam atiduo- 
/ti tinkamą garbę. Istorija 
- parodo, kiek visokių kvailų 
/ mokslų apie Dievą išsvajo- 

žmones nutolę nuo tikė-| 
' jimo. Visos lierezijos b(‘i 
^-klaidatikystūs yra kvailybių 
įį^ir prietarų sutraukos. Ti- 
/^ėjimas gi apšviečia žmo

nių širdis kaip saulė žemę.
!/_Jo rami šviesa patikrinta 

/Dievo žodžiu, rodo kelią 
^žmonijai ir nuramina sąži- 
fc/ nes. Tikėjimas apgina žmo- 

gi} nuo baisiausios nelaimes 
/nusiminimo. jPagaliaus 
/ žmogus žino, kad Dievas ne 
/ .klvsta ir nenori kito klai- 
Wdinti, taigi pilnai pasitiki, 
b.- kad .eidamas Dievo nurody

tu keliu, niekuomet nepa- 
klys, —- —

> Tikėjimas nuramina žmo- 
|/į^ius geidulius. Žmogus

apart proto turi jausmus.
Li/Jausmas, jei gerai sutvar- 
į.gkytas yra puikus daiktas. 
7? Gražūs jausmai iškelia žmo- * ir*
Į i gų ir pastato jį virš kitų 
J* gyvūnų. Jausmai paskati- 
/-na žmogų prie visokių dva- 
■ sies tvarinių. Daile bei me- 

nas kyla iš augštų žmonijos 
rif jausmų. Bet ne visi jaus- 
- mai kilnūs. Yra žmoguje 
-žemesnių ji i jausmų, kurie

* - vadinasi geiduliais bei pa- 
Tie žemesnieji 
geiduliai trau- į 
prie . žemesnės. 

Galima sakv- Į 
nedori darbai 

kvla iš žemesniųjų geidulių.
Ą Čia tikėjimas kaip tik atei-

1860 m. Charvatijoj (Pietų, 
Slavijos provincija). Jo te-į 

vo pavarde buvo Rosenfel-j 
das, kurs buvo -garsius žydų 
rabinas Gamo mieste (Vo
kietijoj). Jaunystėj šis vie
nuolis baigė rabinų mokyk
lą ir tapo rabinu Gamo mies
te, kaip ir jo tėvas. Tačiau 
jis susipažino su jaunu klie
riku, kurs neužilgo tapo ku- 
nigu. Po kiek laiko Gamo 
žydai pakėlė “gvoltą/’ kad 
ių rabinas priėmė katalikų 
tikėjimą. Po kiek laiko jis 
Japo kunigu, o sulaukęs 35 
metų amžiaus. įstojo į bene
diktinų ordiną, ir pasivadi
no broliu IllarijiL Paskui 
kaip misionierius jis išvyko 
i Ameriką ir 30 meti} plati- 
no katalikų tikėjimą stab
meldžių indėnų tarpe.

Kelis kartus jis pasižymė
jo ir gavo pagyrimų iš pa
ties Šventojo Tėvo.

IŠ KATALIKŲ SPAUDOS

Paryžiuje įkurtas tarptau
tinis katalikų biuras, kurio 
t ikslas tirti ir padėti įvairių 
šalių katalikų laikraštijai. 
Šis biuras įeina į artimus 
santykius ir dvasinį bendra- 

Garsusis Italijos chirar.. darbiayimą su Tautų Sąjun
gas dr. Riccardo Pampuri/03 ,nstltutu- 
nesenai Brescijoj priimtas į1 
Gailestingųjų Brolių vienuo-- VIENUOLIS BU VĘS 
liją. Jauna italų dramos ar-' RABINAS
tistė Pini, kuri vaidinusi žy- Nesenai Amerikoj mirė 
mesniuose prancūzų teatruo- benediktinų ordeno vienuo
se, metė scenos darbą ir pa- lis' brolis Illarijus, kurs se- 
siryžo čapti vienuole. niau buvo rabinu. Jis gimė

KAINOS IsAIVAKORČIŲ Į
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa ......................,..$107.00
Ten ir atgal tikto! .............181.00

Turistine III Uren ..’.............122.00
Ten ir atgil tiktai .............203.50

Vaidilos takiai nukirtam. -
—J---..........ągy

žiniom Kreipkite į Vietos Agentą Ar į Bendrovę 

_ L _ JĮAMB0 4MEBICA LOT ’

LIETUVIAI!!
BALTIK0 AMERIKOS LINIJA

1 Tu i vfenatini ir. DlrmntinS Linija kurios laivai
plmik« STAČIAI I KTAII’RI-Ą lirM ir 1927 

- metais sa burtais ekskursantij.
'U-V\ Temykit šlp 1928 metu ekskursijas TIESIOG I

KLAIPĖDĄ ir prie ją prisidėkit Iš anksto 
Įnįirjp] pasirūpinkit reikalingas ix>pieras
MM K ‘ ‘LITUANIA’ ’ — 17 Balandžio-April 

t - L»ctuviq Judamu Pareiksb? Korp. ekskursija 
KV “ESTONIA” — 2 dieną Gegužės-May 

“Vienybės” ei skursi ja •>.,
B “LITUANIA”—29 d. Gegnž&i-May 

“Nanjienp” Ekskursija ,
“EST0NLA” 16 dieną Birželio-June 

Lietuvos Vyčiu ekskursija t
• 1,1
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Laivų išplaukutai
“LITUANIA” — 13 Kovo
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Tikėjimas taip- žmogui 
l^ptiksdingas, kad be joJ nier 
‘ ’ kas negali būt išganytas. Tą 
J, aiškiai ‘pareiškia Šv. Raš
ytas: “Be tikėjimo negalima 

patikti Dievui.” “Netikin- 
Rtis jau nuteistas.” “Kas į- 
pitikės ir apsikrikštįs bus iš- ■ 
įganytas, kįis neįtikės bus 

paskandįtas,”.— taip pasa- 
|.-;k ėpatsai Viešpats Kristus, 

apie Jo žodžių tikslumą 
^abejoti negalima.

Tikėjimas geriausias žmo- 
/ gaus draugas ir globėjas.

-Vai; mesuuodėmingi! Vai, mes nusidėję^ 
• •Tiek kartųjjžrūstinę Dievą globėją!.. /*
> rTįek kartų Jam buvę vaikai nedėkingi y

Ir Jojo malones su kojomis mindę... / y 
: ,r.x ■ '

Štai, puolame vėl prieš Jo veidą švenčiausią 
Ir meldžiame, ašaras liedami gausiai, y < 
^gelbėti mus nuo piktų prispaudėjų,
Kurie mūsų širdį išplėšė atėję!.. '
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once per week yearly:. 
once per week yeariy..

su gam 
ta. Pav. krikščionių supra 

Dievas yra “Vienybės” 
redaktoriuje; panteistų su
pratimu “ V-bės”redakto- 
rius yra Dievas arba bent 
Dievo dalele. Kad jis pats 
to nėsuprahta,—-tai jau tiek 
to; bet kam filozofuoti

Mes sutinkame su “Vie-
South Boston, Mass. nybe,” kad redakciniuose 

Tdcphone South Boston 0620 |ne vieta rašinėti apie tokį
r.;...o..; i-.,;..=5=
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" Išradimai ir Ekonominis 

Perversmas
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paliudyti, kad ten, kur 
ėlioliką metų atgal dirbo 

iosdešimtys darbininkų, 
bar tedirba vos keli ir 

^augiau darbo padaro. To 
5-priežastis yra nauji išradi- 

a, patobulintos mašinos.
S: » I , / ? * * f

y*Ką gi veikia atleistieji 
“ darbininkai? Jie dirba ir 
’ abęlnai sakant šiandien dir

ba lengviau ir uždirba dau
giau negu kelioliką metų at
gal. Kodėl taip? Štai ko- 
dęl: nors iš vienos pusės iš
radimai padarė tai, kad da- 

. bar karkas mažiau darbinin- 
tereikia atlikti tam pa- 

darbui; užtat iš kitos

landas, kelias dienas ar ke- 
lius mėnesius? Tokiam, ar 
tokiai visvien rūpi ne šeimos 
sukūrimas, bet tik paleistu
vyste. Tarp paprasto, paleis
tuvavimo ir Sovietųrpripa- 
žintojo skirtumas yra nebent 
tas kų buvo senovės caro 
monopoliuose t vienur gau
davai raspyvbčno kitur na 
urnos.

. X

Amerikos spaudos prane
šimu Voldemaras pasiuntęs 
Lenkijai uotų, kurioje su
tinkąs ‘pradėti derybas su 
lenkais kovo 30 Karaliau
čiuje. Jis reikalaująs taip
gi, kad derybose dalyvautų 
ir Tautų Lygos atstovai. 

| Sunku suprasti, kam rei
kalingi T. Lygos atstovai. 
L. Taryba, ir ką tas Volde
marui gelbėjo? Kų laimė- 
Štai Genioje buvoTvisa T. 
jo Lietuva? Liko privers
ta derėtis su lenkais ir Pik
tinai išsižadėti Vilniaus!! 
Čia tai tik ne laimėjimas.

Tautų Lygai rūpi taika. 
TTž taikę visuomet moka 
silpnesnis. Lietuva yra silp- 

(>na. Užtat T. Lyga ir ver-

REIKIA TALKININKŲ NE 
’ LIUDININKŲ -

b i - Ii

čia Lietuvą užmokėti už tai- v
£ų — Vilnium! ,Ne kitaip 
įžiūrės į Lietuvos-Lenki
jos derybas Karaliaučiuje 
Voldemaro peršami T. Ly
gos atstovai. Pačiam Vol
demarui,* žinoųia, bus leng- __
viau išsisukti, jei jis gaus 
daryti nusileidimų lenkams. • 
Sakys: T. Lygos atstovai 
privertė! Bet tėvynė ?

Būtų kur-kas sveikiau •

MTaltėrDui 
Yo* Tfe, 
penkioms ves 
keturi (įįvorsai! Spėjama,
kad grertaį laiku divorsai su
silygins sd' vestuvėmis. Nie- 

tina, jėir di- 
pradės-viršyti 

įves. Jaunieji bolševikai 
ir dabar “veda,” “te- 
ir divorsuojasi po kelis, 
Ą sykių į

metus. Kuomet gi seniai pa- 
seks_jaunųjų pavyzdį ir sU- 
yrus divorsuoti savo bobas, 
tuomet igtiknjjų bus dau
giau divorsų negu “vestu-

'. *.,x f >---------- ------------------------- ------------- --

vių,’y nes' sėmams bus kur- 
kas sunkiau surasti naujas 
“pačias” negu pamesti se
nąsias.

Nesuprantama, kodėl So
vietai yra užsispyrę vadin
ti tą atvirą legalizuotą pa
leistuvavimą f moteryste ? ! 
Juk moterystės tikslas yra 
sutverti pastovią šeimą, au- j antis” kongresas? Visiems 
ginti ir .auklėti vaikus; gi dabar rūpi rinkimai. z Vie-

Senato Komisija ir 
Streikas

Šidlausko, kuriame turbūt ir 
-| jis pats nelabai tęsusi vokia 

ir į kurį veik niekas nekrei
pia dėmesio. Kam ta rekla
ma, uždykų? Visvien negel- 

, darbiniiikas|ka be darbo.^ ia^ iiebe tūk- bės, - B_et .patartumėm „ir 
stančiai, bet milijonai liekaĮ“^^1^6” redakcijai kiek 
bė darbo. '' | 
r- Ar Hendershot’o išradi
mas pasirodys „ ištikrųjų 
svarbus esąs ar tik naujas 
burbulas — ne svarbu. Svar-

* l ę z

bu tai, kad žmonės ieško 
naujos pigios energijos ir 
nereikia abejoti, kad suras 
ir netrukus suras. Turbūt 
ir* mums teks pasinaudoti. 
Todėl neprošalį pagalvoti, 
kaip tas išradimas atsilieps 
į mūsų ekonominius, socia
lius ir politinius santikius.

* Taigi galų gale Federalis 
Senatas nuskyrė komisijų 
ištirti minkštųjų anglių 
streikų, nes.. ¥ prezidento 
rinkimai jau nebetoli. Mū- 
su skaitytojai ras platų tiri-, 
nėjimų aprašymų kitur 
“D-ke.” Čia tik pastebėsim, 
kad daug nesitikim iš komi
sijos tirinėjimų. Kas čia da
bar norės užsiimti streiku ir 
streikieriais ? ‘1 Merdė j an
tis” prezidentas ar “merdė-

eitų į derybas ne dalyvau
jant T. Lygos atstovams, ; 
bet drauge sU kitų Lietuvos 
partijų atstovais. Jis de
rybose bus kulkas, stipres
nis jei už savo pečių turės-----
suvienytų tautų vietoje T. 
Lygos cenzorių.

galint slėpti tokį tikybos 
Mausimų nesupratimų. Kam 
dar rodyti savo bėdnumų pa
sauliui? Ne vieta nė redak
ciniuose nė Jį,ur kitur. ŽIBUTE

Veidmainiai
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Raudonas Biznis
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Suvienytos Valstijos* 
i negu šiaurinė dalis

Nors egle—galiūne štai laike Verpeto 
Žemyn lenkė galvų, tarškėjo iš reto, 
O menka žibutė nebodama .nieko, 
Bešypsanti meiliai, lipšni ji palieka.

Ant aukšto kalnelio žydėjo žibutė
Nors kepino saulė, šiaurys ten ją pūtė, .— 
Nebodama nieko: audrų, jokio vėjo, 
Tarp c^lių didžiųjų ramiai sau žydėjo.
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Kitur šiame “D-ko” 
mery 
“Už ką. 
save.
‘ ‘ Pavasarininkais, 
kų jaunimo organizacija tie 
“katalikiški” tautininkai,

nu- 
telpa straipsnelis 
” Jis kalba pats už 
Taip tai elgiasi su

’ ’ katali-

Būk idėjos apaštalas!
Platink “Darbininkų!” 
Vajus dar tebeina!

—Pasipelnysi ir pats! — 
Tik nelauk! Hurry up!

S *
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ijmsės pagimdė žmonėse daug 
f liauju troškimų, naujų rei- 

, kurių patenki- 
rkalingos naujos, 

naujos mašinos 
i. Pavyzdžiui 

dirbtuvėse keliosde- 
šimt metų atgal Išradimai ir 
mašinų patobulinimai suma
žino darbininku skaičių. Bet 
štai atsiranda kitokių išra- 

išranda automobilių.
■ Ąutomobilius darosi vis la

ibiau reikalingas; šiandien y- 
jau neatbūtinas. Tuo bū- 

4u susitvėrė nauja milžiniš1 
ka industrija su pagelbinė- 
mis industrijomis pav. gazo
lino, gumos ir kitomis.

Išrado gramofonus — tūk
stančiai darbininkų dirba. 
Išrado kintamus paveikslus 

ten dirba šimtai tūkstan- 
eių. Išrado radio — kiti 
šimtai tūkstančių dirba. Ir 
ĮU t it t. t.
*5- Ligšiol visi tie išradimai 

o gerai žiūrint kapita- 
, listinės tvarkos darbininko 

is. Bet ar‘visuomet taip 
ilgai-taip galės bū- 

Ar visi didieji išradi
mai ir toliau kaip ligšiol ati- 
Jarinūs naujus darbo lau- 

gal bus padaryta tokių 
ališkų išradimų, kurie 

uždarys daug milži
niškų darbo laukų? Kas 

?»' bos tuomet? Revoliucija?
'Nebūdami nė pranašais, 

pranašų vaikais, atsisa
kome prahašauti. Te mūsų 

Rytojai patys padaro sa
kas įvyks, jei 

pav. pasirodytų, kąd Hen- 
lot ištikrųjų išrado uno- 
kuriuo pakinkoma ma- 

jnetinė žemės energija. Tas 
ia, kad gazolinas liktų 

nebereikalingas. Visi Stand- 
il ir kitų žibalo kom- 

ūjų darbininkai lieka be 
f o Rockefellcris —U- 
, Anglija nebesiintere- 

•tioja Moirnlu, o j

kurie dafo konkordatus su 
Šv. Sostu ir demonstratyviai 
meldžiasi katalikų bažnyčio
se: Voldemaras įr Smetona. 
To nedarė net Šleževičius su 
Griniti. ~ r '

■t**-*.*, Ti*
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paleistuvystės tikslas yra tik
tai patenkinti gašlumų. Kam 
čia ir kalbėti apie moterystę, 
jei per metus “apsiveda” ir 
“divorsuojasi” 5 ar 10 kar
tų ? Koks čia skirtumas, ar

nintėlė nauda, kų galima ti
kėtis iš Senato Komisijos ti- 
rirtėjimų, bus tik ta, kad bus 
atkreipta šalies domė į ne
žmoniškų streikuojančių 
mainierių skurdų ir prie
spaudą^ Vis delto didlapiai 
negalės nerašyti apie komi
sijos pastangas ir mainierių 
vargus — kad ir ne pirmam 
puslapy ir ne po dideliais 
antgalviais. *•

Ji šaukė meilingai r “Linksma be pavojų 
Nekliudoma niekad sau augu bujoju!” 
Bet karta atėjo širdis akmeninė 
Laimingų žibutę bežiūrint nuskynė.

------------------------------ E. Vaibwras-Ve.ntys—
[‘ijLjjii, i. -ągss=-. .■„.a

Kas Išeiviams Žinotina
Lietuvos Dešimties Metų Neprikišu- 

. somybes Sukaktuves Minint 
____________________ t ■

“Naujienos” praneša, būk 
tūlas “Laisvės” štabui arti- 
mas žmogus kalbinęs sugrį
žusį iš Rusijos Šmitų-Mieke- 
vičių būti bolševikų agitato
rių ir siūlęs jam $65 savai
tėje atlyginimo. Šmitas- 
Mickevičius ėmęs teirautis, 
iš kur bolševikai imsiu pi
ni gų atmokėti tokių didelę 
algų. Jam atsakyta štai 
kas: “Tiktai reikia padary
ti kokia sensacijų, o TAM
SIOJI MINIA (mūsų pa
braukta) sumes aukų tūk
stančius dolerių.” ' Toliau
“raudonojo biznio” agentas 
dar pridūręs:

“Ateityje, jei bus reika
las, jūs žinot, kad dabar 
Europoj ir Lietuvoj siaučia 
reakcija ir tiktai reikia pa
rašyt laiškas,- kitas į Lietu
vą, tai ten mūsiškiai sukels 
triukšmų, o musų spauda-A- 
merikoj galės naudotis tais 
atsitikimais, nes tamsi minia 
žiuri į mus, kaipo į išgany
tojus, ir tuom laiku bus au
kų užtektinai, užlaikymui 
poros tuzinų ir daugiau or
ganizatorių.”^
Įdomu kiek “tamsioji mi

nia” sumes raudoniesiems 
dolerių “priešfašistiniame 
humbuke? -7

*

Bedniokai
Gerai yra parašęs Krilo- 

vas vienoje savo pasakėčių: 
.kuomet pyragus ima 
JkaHiuvis, o batus siū-k< _ ____

ti duonkepis. Bet dar blo
giau, kuomet “Vienybė” 
pradeda rašyti apie tikybų. 
Jai vis tas pat ir krikščio
niškas trizmas ir panteiz
mas. Ji neatskiria krikščio
niškos Dievo buvimo gam
toje sąvokos nuo panteisti-

(Tęsinys)
VI.

Prie svarbesniųjų ir atmintinių .per 10 Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo metų įvykių rei
kia priskirti sekančius:

1) Lietuvos Valstybės valdžios įsikūrimas 
Vilniuje 7 lapkr. 1918 metais; pirmojo minis- 
terių kabineto pirmininku, krašto apsaugos ir 
užsienio reikalų ministeriu buvo profesorius 
Augustinas Voldemaras.

2) Lietuvos kariuomenės pradžia 23 lapkr. 
1918 metais Vilniuje.

3) Pirmojo Lietuvos Valstybs prezidento, 
Antano Smetonos, išrinkimas bal. 4 d., 1919 
metais, Kaune.

4) Lietuvos Finansų Misijos ^pasiuntimas 
pas Amerikos lietuvius gale 1919 m.

5) Steigiamojo Lietuvoj Seimo susirinkimas 
Kaune, 15 d. geg. 1920 m. -

6) Lietuvos taikos sutarties su Rusija Mas
kvoje pasirašymas 12 d. liepos 1920 m., sulig 
kurios nustatyta Lietuvos etnografinė it poli
tinė siena Lietuvos rytuose.

3) Lietuvos gedulo diena, 9 d. spalio, 1920 
m., arba Vilniaus netekimas dėl Želigovskio 
smurto. ~ ty

9) Palangos iš latvių perėmimas, baL metu,
1921 m. / . ■

10) . Lietuva įstojo Tautų Sųjungon 22 d. 
rūgs., 1921 m.

11) Lietuvos universiteto įkūrimas 16 d. va
sario 1922 m. , •

12) Amerika (U. 8* A.) pripažino Lietuvų 
de 28 d. liepos, 1922 m.

13) Lietuvos Konstitucijos prieiiimas rug^-
sėjo. 1922 m. , . v,. ;■ . •

14) Lietuviškos valiutos įvedimas 5 d. spa
lio, 1922 metais. Vienas litas 1 ----- —*

16) Klaipėdos sukilimas ir krašto prie Lie
tuvos prisiglaudimas 15xd. sausio, 1923 motais.

17) Žemaičių vyskupijos panaikinimas ir 
Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimas, 13 
d. gegužės, 1926 m.

18) Dr. K. Griniaus išrinkimas trečiuoju 
Lietuvos Respublikos prezidentu, 7 d. birželio,
1926 m. į

19) Dr. Jono Basanavičiaus, Lietuvos atgi
mimo patriarko, mirtis Vilniuje 16 d. vasario,
1927 m. *

20) 17 d. gruodžio, 1926 m. perversmas, ku
rio pasekmė buvo prezidento Dr. K. Griniaus 
rezignacija ir pono Antano Smetonos išrinki
mas ( ? Red.) 19 d. gruodžio.

Lietuvai lemta buvo 1928 metais pradėti 
antrų nepriklausomo gyvenimo dešimtmetį su 
pp. Antanu Smetona ir Augustinu Voldemaru 
valdžios priešaky, kaip ir pirmas dešimtmetis 
1918 metais buvo pradėtas Vilniuje.

Lietuvos Respublika stovi Mabar akyvaizdo- 
je didelių reformų (? Red.) ir politinių įvy
kių: valdžia yra nusistačiusi referendumo (? 
Red.) keliu taisyti esamų konstitucijų ir rinki
mus į ketvirtąjį seimų atlikti sulig reformuotos 
konstitucijos, o užsienio politikoje energingai 
(? Red.) ieškoma teisybes dėl Vilniaus, taikos 
ir ekonominių santykių su kaimynais. Lietuvos 
visuomenė yra susirūpinusi (Taip! Red.) ir su
sidomėjusi.

/
VII.

Nofs Lietuvos geografinė padėtis yra labiau 
įjjįąurę negu Amerikos Suvienytos Valstijos* 
bet klimatas nėra šalteshis negu šiaurinė dalis 
Wiscbnsin ir Miehigan; Lietuvos klimatas ir 
gamta labai panaši į Maine valstijos. Mat plau
kianti netoli Europos pakraščiu Atlantiko gil
toji srovė šildo Lietuvos padangę ir sykiu su 
Baltijos jūra, kurios pakraščio Lietuvai tenka 
95 kilometrai, pakankamai lietaus, ar sniego už
neša. Dabartinis Nepriklausomos Lietuvos že- 

ptotoe (reiškia be Vilniaus krašto) nėra 
didelis, bet jis visgi yna lygūs Massachusetts, 
ConnecticUtlr Verniont vaktijas sudėjus krū- 

n, ir yra didesnis negu keletą kitų nepriklatl-

'' Apskritai imant, — 55,654 ketv. kilometrų
arba 5,600,060 hektarų 
arba 13,800,000 Amer. Stres 
arba 22,500 Amer. sųųare. miles

Vienas hektaras, kaip dabar yra skaitoma • 
Lietuvoje, yra veik lygus vienai dešimtinei. Vil
niaus kraštas, lenkų okupuotas, gangreit sudaro 
vienų trečdalį visos Lietuvos, būtent apie 20,- 
000 ketvirtainių kilometrų.

Nepriklausomos Lietuvos žemės- plotas su
sideda :

ariamos žemės..........2,781,(MM) ha. arba 50%
pievų ir ganyklų.... 1,415,000ha. afBU 25% 
miškų ....................... 849,141 ha. arba 16%
netinkamos žemes ... 308,00 ha. arba 4,5% 
pelkių ir durpynų .. 108,000 ha. arba 4% 
ežerų ir upių ........ 128,j|13 ha. arba 2,3% .
Gyventojų skaitlius visoj Nepriklausomoj. 

Lietuvoj yra 2,230,000. Tame skaitliuje Klai
pėdos Krašte gyvena 140,000 žmonių.. Vilniaus 
gi krašte gyvena apie 700,000.

Naturalis Lietuvos gyventojų prieauglis per 
metus yra 12 per 1000. Viename ketvirtainio 
me kilometre žemės ploto Lietuvoje vidutini^ 
kai gyvena 40 ypatų, gi pas mūsų kaimynus 
latvius — 25 ypatų; Lenkijoj — 70 ypatų; Vo
kietijoj

Lietuvoje yra daugiau moterų negu vyrų:' 
1000 vynj tenka 110 moterų. Vedusių vyrų 
yra 50%, gi tekėjusių moterų yra 44%.

Lietuvos kaimuose gyvena 77% gyventojų 
ir tik 23% gyvena miestuose ir miesteliuose. -

80% Nepriklausomos Lietuvos gyventojų 
skaltliaus užsiima žemdirbyste, gi 8% verčiasi 
prekyba bei pramone.. Tautinė gyventojų su
dėtis tokia: ‘ . į
. v- ■ . . v. X

80% lietuvių ir žemaičių, 
7% žydų, 
4% vokiečių, 
3% lenkų, ir - 
2%# rusų.

Didesnieji Lietuvos miestai: Vilnius prieš 
kaių -
100,000 gyventojų
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EMPLOYMRNT AOKXCY 

578 Malu 8t, Voreesten 
(Ant antro aukito) 

Iitikmai patarnaujame dėl 
visokių darbų į trumpų laikų. 
Malonėkit duot ttmFitinimui. 

Trlephnnes t 
Pirk 3745 Res. Miple 140UM

KUN. A. I 

Šv. Kazimiero 1 
pijos vikaras. < 
ir “Darbininko 
bendradarbis.

Gegužės mėli. 1915 m. at
vyko kun. Juozas Kutas, bet 
neilgam laikui. Išėjęs iš 
Worcęsterio gydėsi Phila- 
delphijos ligoninėje, kiek su- 
tvirtėjęs išvažiavo į Lietu
vą ir po trumpo laiko mirė. 
Liepos mėn. tais pačiais me
tais kun. Juozas Rašttltis 
atėjo už pagelbininką; ge
gužės mėn. 1916 m. gavo pa
rapiją kitame mieste.

Sausio 17. 1915 metais, 
kun. J. Jakaitis sušaukė pa-

Prityręs Lietuvis Fotografas 

Jonas Černius 
8 Vernon Street, Worcester 
Traukia pareiknlua pavienių, ves
tuvių. draugijų. iSvatlavimų. Da
ro krutamu* paventaTu*. Spėria- 
M*ta« piešime didelių patrikai*). 

Telephone Cedar 3721-M

Milžiniškieji šv. Kazimiero bažnyčios vargonai.

j ■

KAS tny.lilę: mokintis grnjyt ir 
noMte priklausyti prie

Worcester’io lietuvių Beno, 
prašom kreipti* prie Beno vedėjo. 

JUOZO BLTUnZTAfS 
151 Dorchester Street Worcvster.

Štai 1891 
Worcsterio 
būrelį, vos 
Iietuvilj. Pirmas lietuvio ku
nigo atsilankymas i VVorces- 
teri buvo tais metais kada 
kun. Juodišius iš Brooklvno— v

atvažiavo išklausyti velyki
nės išpažinties. Kas metai 
šios kolonijos lietuviai pasi
kviesdavo lie'tuvį kunigą ve
lykinės laike. Kun. Mašio
tas jiems keletą.-kartų pa
tarnavo. 1897 m. buvo 70 šei-

PeĄ ^nis, Koto i <L, 1928
t? 1,1' ■ r - """ u v:* • ”

kada nors atmokėti ir dau
giau nenorėjo aukoti. Buvo 
net it išrinktas komitetas 
statyti bažnyčią kitoj vietoj I dien gabiai tyeda parapijos 
ir afsisakvti nuo esamosios reikalus. Vasario 28, 1913

Šv. Kazimiero Bažny čia, Wotcester, Mass.
- -  1 ---------------------- .-----------------

dešimts mčtų iki neprasidė- lapijos susirinkimą, } 
jo mokiniams parapijos mo
kykloje.

R ūgs. 29, 1913 D r. Jonas 
Basanavičius lankėsi į Wor- 
cesterį tikslu rinkti aukų 
Vilniaus Muziejaus palaiky
mui. Prakalbą sakė “J 4a 
za” teatre.

Bažnyčiai ir Tėvynei
Veikimas

bių, yra liūdniausias laikas 
Worcesteri<jjketnviu išturi-

* A ■ ♦ p J # A ČJr - ’ 4 - ? •
joje, —

Kunigas^ V; 
klebonavo begalo sunkiame 
laike. Užkvietė kapuciną 
Tėvą Kazimierą palenkt at
skalūnus atsižadėti klaidos. 
Jisai kvietė už pagelbinin- 
ką kun. J. Montvilą iš Lie
tuvos, gi tam nuskendus o- 
keane Ai “Titanic,” kun. V. 
Bukaveckas parsikvietė ku
nigą Dr. V, Baltušką, kuris 
išbuvo vienus metus. Sko
los sumažėjo, iki $21,000. 
Kun. V. Bukavecko pagelba 
susitvėrė “Šv. Val-do Jėzaus 
Draugija'^vyrams ir “Sv. 
Vardo Marijos Draugija’* 
moterims. Kun; Bukavec- 
kas atsisveikino su parapijo
nais vas. 23, 1913 ir aplei
do parapiją. Apie metus lai
ko pasilsėjęs kun. V. Bu- 
kavėckas užėmė parapiją 
Ansonia, Conn., kur jis mirė 
širdies liga, kovo 1921 me
tais. b f - ' ■

> Pažangos Laikai

Vas. 27, 1913, Jo Malony
bė Vyskupas Thomas D. 
Beaveii paskyiū į mūsų pa- 
rapiją energingą kun. Joną 
J. Jakaitį, kuris'čia ir šian-

Hpnidenrp, ISM MiUbnry St., 3r<l Ftoor. Telephone Otar 4IWJ

JOSEPH J. DIRŠA 
LIETUVIS GRABOBIUS

.. “Autos Fot AU Occasions” .»
O FFICE: Fanerai Home, 212 MiUbnry Si., Worcester 

tntal jomj prl«elMLMiunrt»r

me nepritarė dalint pai 
ją, bet nutarta tą pačią 
sąrą statyti bažnyčią^ t 
rinkimas uždėjo speciali 
kestį ant visų pavapi, 
naujos bažnyčios staty 
Vasario mėn. 1915 Jo 1 
nybė Vyskupas Thoina 
Beaven šmos parapūo^ 
sirinkimo nutarimus už 
tino A* pažadėjo paril 
reikalingą paskolą*

Sekdami klebbtta^pSfr 
visi parapi.jonvs- aųkąv 
lyg .savo išgalės. Tam. 
lui surengta bazarai, ii 
rieties, koncertai, gegll 

-ir. kiti vakSi ai. -_ į
Rudenvie 1915 metais 

si dėjo vakarinė mol 
bažnytinėje salėje stlž 
siems Dėstyta lietuvių 
ba tris sūkius į savditf

* ■. 
(Seka ant 6-to pttdJ

v ’ • 'MIL

nuosavybės. Lapkričio 30, 
1908 kun. J. Radzevičius ap
leido šv. Kaziniero parapiją.

Gruodžio 6, 1908, kun. V. 
Bukaveckas, šv. Kazimiero 
parap. treciasis klebonas, 
pirmą syk laikė viešas pa
maldas. Jisai energiškai ko
vojo su skolomis. Neramie
ji žmonės atsiskyrė nuo šv. 
Kazimiero parapijos, parsi
traukė Stasį Mickevičių, 
kuris, nebūdamas katalikų 
kunigu, prigaudiiiėjo tam
sius žmones. : Vėliaus klai- 
datikrai pasikvietė M; Pet
rauską, po to’Dilionį. Per 
keletą metų'jfe klaidžiojo at-

Tautos Fondo skyrius su
tvertas -spalių~men. ^1914, 
kun. J. Jakaičiui sugryžus- 
po Chicagos seimo. Lapkr. 
25, 1914 laikytos iškilmingos 
mišios už lietuvius, kurie 
žuvo kare ir padaryta pir
mutinė kolekta dėl karo nu
kentėjusioms Lietuvoje. Nuo 
šio laiko prasidėjo rinkimas 
aukų ir didelis rūpestis Lie
tuvos ateitimi. Worcesterio 
kolonijoj surinkta apie $50,- 
000 Lietuvos reikalams karo 
metu. z

Šių laikų pasaulio istori
ja yra nuveikimo, uepersto- 

įkyri jančios permainos, ir ste- 
<būklingų išradimų memoria

lus. Žmonijos gyvenimas, 
paskutiniuose amžiuose, pa - 

f . sidarė įvairus, o pasaulėžiū
ra be rybų plati. Nauji sie- 

I kiniai, idealai, troškimai, su
judino žmonių sielas. Iš vi
gu ‘.nreirpiškiniii vienas pa-

čia paiddinta, ir padarytas 
skiepas: išleista $2,133.62.

Nuo tų metą pradėjo tiek 
daug privažiuoti iš Europos, 
kad ši bažnyčia, nors padi
dinta, visvien pasirodė nedi
delė. Tad, kovo 1, 1901 nu 
nupirkta už $13,980.59 ant 
kampo Providence ir Wa- 
verly gatvių didelė nuosavy
bė. su dviem namais' staty
mui didelės mūrinės bažny
čios. Žemė siekianti Clark- 
son gatvę, su namų pertai- 
synm.-Viukėliniu,. pamūrini- 
mu,. vieno, augšto pakėlTmū 
atsėjo $4,522.07. * Namas ta
po nukeltas i užpakalį, pa- 
tmsyjaširpcrdirbtas-r kle
boniją už $JL$>L30..,..

: Liūdni Laikai—-- —i-

’ Mūrinė bažnyčia pradėta 
statyti 1903 metais, gi kam
pinis akmuo pašventintas 
geg. 31, 1903. Tąsyk lenkai 
atsiskyrė nuo lietuvių para
pijos. Bažnyčios statymas 
sustabdytas, bet užbaigtas 
didelis, augštas, puikiai į- 
feugtąs skiepas, kuriam Iš
leista $24,467.07. Lapkričio 
8. 1903 įėjo į naują bažny- 
čią-sklepą. Įgijimui naujos 
nuosavybes, pertaisy^nui se
nos, bažnyčios į salę išleista 
$7,112.53. Prisėjo užtrauk
ti didelę skolą ir tas begalo 
suvargino parapiją. Nuola
tiniai budavojimai ir kolek- 
tOs įkirėjo žmonėms ir sy
kiu pakirto energiją klebo- 
nui. Prie kun. J. Jakščio su
sitvėrė pašelpinės draugijos 
šv. Jurgio ir šv. Liudviko.

Gegužės 17 dieną, 1908'ni., 
kun. Juozas Jakštys atsi
sveikinęs su žmonėmis, ap
leido parapiją ir vyskupiją. 
Geg. 24, 1908 atvyko antra
sis klebonas, kun. Dr. Julius 
Radzevičius. Žmonės nepri
tarė jo suiųanymams ir suži
noję/apie dideles parapijos 

ĮĮĮto_ jas

Valentina
PaltanavičaitS

- . • 1

Ihdgbinti Bontono Mušiko* KofMerratorlJų.

DUODA PAMOKAI ANT PIANO
VHlkltuiniM Ir'MenMlfftN*. FmJkmhųdnuMu

siryžimas stovėjo pirmyn, 
būtent: tautų 1x4 žmonių 
troškimas atsiekti didesnį 
laipsnį laisves, kiek pir- 
miaus'neturėjo; laisvės ti- 
kyboję, šalies valdyme, eko
nomiškuose ir vislfomeniš- 
kuose reikaluose. I)el šių vi
sų priežasčių, despotų vergi
joj prispausti žmonės iš An: 
glijos, Francijos, Švedijos, 
Italijos, ir kitų Eurojios ša
lių pradėjo emigruoti į A- 
meriką nuo. 1620 metų ir su
tvėrė sau čia atskiras kolo-*
nijas. 1766 metais šios ko
lonijos susijungė, paskelbė 
savo nepriklausomybę ir iš
kovoję sau laisvę, sutvėrė 
Jungtines Valstybes. 1876 
metais 'ir lietuviai pradėjo 
apsigyventi po plačias Jung
tines Valstybes.

Parapijos Pradžia

metais randame 
mieste nedideli 
kelias dešimtis

kun. J. J. Jakaitis atvyko. 
Kovo mėnesyje įvyko pir- 

. mos rekolekcijos Worces- 
•tervje. Rekolekcijas davė 

‘•patsai ir vienas išklausė vi- 
; sos parapijos velykinę. Re
kolekcijos didžiausių įspū
džių paliko vietinių katalikų 
tarpe; kadangi tarpe jųjų 
pirma buvo didelių religi
nių nesusipratimų. Atėjus 
kun.-J. Jakaičiui į Worees- 
lei-T,'" V lėtinės -para pijus 
žmonės buvo pasidalinę: vie
ni laikėsi senosios pamaldų 
vietos išmrtrintame skiepę 
ant kampo Waverly ir Pro- 
videnėe gatvės; antri be vys
kupo leidimo bandė organi
zuot naują lietuvių parapi
ją po globa Šv. Pranciš
kaus; treti visai afemetė 
nuo kat. bažnyčios ir susi
organizavo taip , vadinamą 
tautišką neprigulmingą baž
nyčią, įgydami savo pamal
doms vietą — seną protesto- 
nų maldnamį ant kampo En- 
dicott gatvės ir Bigelow.

I’o rekolekcijų šneka apie 
Šv. Pranciškaus parapiją iš
nyko, už keletą mėnesių už
sibaigė liet, protestonų pa
maldos prie Endicott gatvės 
ir tas maldnamiš tapo pa
verstas į šokių salę.

I’o metinių rekolekcijų 
buvo 'sutvertos ’ Švr Onos 
Draugija moterims, Marjos 
Vakelių merginoms, Mergai- 
čtų Angelų Sargų ir Bernai-, 
čių Angelų Sargų draugijos. 
Tais pačiais metais buvo su
organizuota Blaivininkų 
draugi ja ir Vyskupo užtvir
tinta. Is Blaivininkų drau
gijos susiorganizavo ar išsi
vystė Lietuvos Vyčiai, Mo
terų Sąjunga, ir Labdarybės 
draugija. Prie Blaivininkų 
draugijos susiorganizavo 
pirma liet, teatrališka kuo
pa. j

Į vienus metus skolos at
mokėta $21,000, kuri rasta 
po kun. V. Bukavecko išėji
mo.

1913 m. kun. Pranas Meš
kauskas išbuvo keturius mė
nesius už pagelbininką, o vė
liaus paskirtas pirmu Atho- 
lio klebonu. Kun. K. Vasys 
primicijas laikė Worcestery- 
je liepos 20, 1913 ir pasiliko 
iki kovo 1915, kada paskir
tas klebonu į Westfield7ą<

Rugsėjo 1913, Jo Malony
be Vyskupas Thomas D. 
Beaven atlankė mūsų bažny
čią ir suteikė Dirmavonės 
Sakramentą.

. 1913 metais pradėta vasa
rinė mokykla vaikams, kad 
žinotų Kat. Tikėjimą ir mo
kėtų lietuviškai. Pamokos 
buvo dėstomos bažnytinėje 
salėje iki 1921m., kada pa
samdyta vieša mokykla. Va
sarinė mokykla gyvavo apie
, ltl I ■■ H ,11 .JĮ MĮ.

mylių; 1899 m. priskaitvta, 
380 asmenų kurių būta 200 
dirbančių vyj^i. 1899 m. bu
vo dvi draugijos: Šv. Juo
zapo su 50 narių ir šv. Ka
zimiero su 60 narių.

Lietuvių para pi j a W orceš- 
terio mieste užmegsta spalio 
21, 1894_, kuomet pirmą kar
tą atsilankė kun. Juozas 
Jakštis, kuris nesenai buvo 
atvykęs iš Lietuvos, Seinų 
Vyskupijos. Kun. J. Jakš
tys po kelių sunkių bandy
čiųgavo leidimą mu> 
Springfield’o Vyskupo Tho
mas D. Beavėn organizuoti 
lietuvių parapiją. Nepapras- 

buvo visu džiaugsmas. 
Lenkai prisiglaudu prie lie
tuvių parapijos, nes jų buvo 
daug mažiau. Naujai para
pijai buvo aprinktas vardas 
“Užgimimo Šv. Pauzes Ma
rijos,” bet reikalaujant Šv. 
Kazimiero draugijai, galų 
gale pavadinta “Šv. Kazi
miero.” Pirmos mišios at
laikytos 21 spalių 1894, Šv. 
Jėzaus Širdies airių bažny
čios skiepe. Kun. Jakštys 
pirma apsigyveno tos airių 
parapijos klebonijoje, už ke
lių mėnesių perkelta klebo
nija į 5 Trumbull St., o vė
liaus ant Fox St. į Foley 
namą. Vėliaus lietuvių pa
maldos perkeltos iŠ airių 
bažnyčios į prancūzų bažny
čią “Notre Dame” kur iš
buvo ligi rudeniui 1895, kuo
met lietuviai įėjo į savo baž- 
nvčia.

• * I

Sausio mėnesyje, 1895 m. 
nupirkta už $1,004.65 žemė 
ant AVavefly St. irtais pa
čiais metais pastatyta baž
nytėlė. Rudenyje 1895 pir
moji lietuvių bažnyčia Wor- 
cesteryje buvo pašventinta. 
Bažnytėlė atsėjo $1,699.77. 

! Klebonija pastatyta balan
džio mėn. 1899 m. už $3,318.- 
67 bažnyčūjgg^ užpakalyje. 
19<X) m.,

u»
IPhiip
I l••••



Penktadienis, Kovo

Pirmosios Viešosios Rinkliavos Lietuvos Karo Nukentėjusiems darbuotojai.

Paskutinieji Įvykiai Kazimiero Spaudos Draugi

vieni ir
metų 

dideli

F. KL ASTON 
FOTOGRAFAS

Kovo 
miero 
misijos

Palyginus dabartini eko
nominį Worcęstprio lietuvių 
gvvenima su keliolika metu

ATSIDARIUS - A
NAUJA BUČERNĖ '

Visi .įpieiinlcPs lietuviai atsilan
kykite. Mes šviežios m?sos nelai
kome tiktai penluodnme. o senos 
ir už dyką neimamo. I’anluodnme 
niėssis. daržoves, cnknj. duoną, 
sode *r t*k saldu, kartu, nuri
tu ir kardu. Visiems nipcsttrurnl 
patarnaujame. Atsflankykit.

JUOZAS DAPKUNAS
31 Mendon St.. IVorvestcr. Mm

Jei norit turėt savo aiškų 
paveikslą, tai eikit nusifo- 
tografnot pas patyrusį fo- 
tografistą—F. KLASTON. 
Darbą atlieku vėliausiais 
išradimais. Ant pareikala
vimo, einu j stabas foto
grafuok /

EKONOMINIS GYVENIMAS 
Worcester, Mass.

P-lė Ona Vilkiutė laimė
jo aukso medalį už parašy
mų geriausią disertaciją a- 
pie “Abraham Lincoln.” 
P-lė Ona iš Lietuvos atvy
ko tiktai keturi metai atgal 

ji šįmet, baigs augštesnę 
mokvklą “Shrewsburv

Vernon Hill Barber Shop 
and Beauty Parlor 

L. VAISA
47 Vernon Street, Worce«ter

TeL Perk .1490
«

Trys specialistai, ilgai pnt.vrp. 
kerpu plauku* vyrute*. moterim* 

Ir vaikams už pigins kalnas r di
deliems po 35c.; vaitams po 23c.

Užmigus " Beauty ~ kursus pa- 
ne?A veda atskirą moterims sky
rių. JI sj»eeiallroojasi davime 
"Pcrmaneuts." Taipgi mmltoja. 
padaro mnnlkuK^bkvisut modar- 
nižklanslna {alykoy «M IMK

Worcester,r Mass
Įvairios žinutes

Amatninkų lietuvių turi
me irgi visokios rūšies: dra
mų bųdavotojų (Contract- 
ors), “paintorių,” popieruo- 
tojų, švinorių, elektrikų, fo- 
tografistu, barzdaskučių, 
kurpių ir kitų. Siuvėjų ra
sime daugiausiai. Kaikurie 
turi savas įstaigas, kiti-gi 
dirba krautuv 
kiti daro gražų pragyveni 
ma.

5 dieną, šv. Kaži 
parapijoj prasi de: 
kurias skelbs vie-

įr
nę
High School

pirkta 13 lotų žemės ant 
‘‘Gedemino” kalno naujos 
parapijos bažnyčiai pietinė
je miesto dalyje.

Jo Malonybė Vyskupas 
suteikė dirmavonės Sakra
mentą, Spalių 12, 1917.

1917—1918 lankėsi mūsų 
mieste tiksli! rinkti atiku 

r v

Lietuvos reikalams daug 
veikėjų: kun. J. Žilius, ex- 
President Taft, kun. J. Am- 
botas, kini.-Fitzgerald, kun. 
McCov, p. Jerosevičius. J. 
Kaupas, kup. kan. J: Lau
kaitis. Majoras Žadeikis, J. 
Vileišis. —— -

1917 metais jau pradėtas 
fondas parapijos mokyklos 
pastatytmtii. Vasarą 1919 
metais sena bažnyčia; ant 
Waverly St. nugriauta kad 
būtų galima pastatyti toje 
vietoje parapijos mokyklą. 
$v. Kazimiero parapijos 
mokyklos statyba pradėta 
1922 meluosi1 — gi rugpiū-

Tel. Park 5452 Cednr 733G
NATIONAL 

BOTTLING COMPANY
Karininkas Petras lAznraitis

Mes išdirbame visokios mšies to
niką ir pristatome kožnam ant 
pareikalavimo, žinovai pripažino 
musų Ginger Ale žeriansia visoje 

valstijoje
464 Millbury St, Worce8ter.

tas Muzikos Vedėjas į Wor- 
cesterio Viešas Augštesnes 
Mokyklas. Jisai baigė 
“Classical” augštesnę mo
kyklą ir uColby,” kolegiją 

valstijoje. Paskuti
niais laikais mokino Penn- 
sylvanijoj.

Gegužės mėn. 17 dieną, 
1925 metais, klebonas kun. 
J. Jakaitis paskelbė kad 
vyskupas padalina parapiją 
ir pietinės dalies par. klebo
nu paskiria kun. J. Čapliką.

. Geg. 18, 1925 m. kun. J. 
Jakaitis išvažiavo Lietuvon 
sveikatos sustiprinimui pa
likdamas savo vietoj pava
duotoją Westfield’o kleboną 
kun. K. A. Vaši. Kun. K. 
Vasiui pagelbėjo kun,: Sta
nislova s Pavilanis, Liet. Šv.

jos Atstovas Amerikoje ir 
kun. A. F. Daugis. Kun. J. 
Jakaitis sugrįžo gegužės 13, 
1927 metais ir sykiu su kun. 
Daugiu darbuojasi Šv. Ka
zimiero parapijoj, gi kun. 
K. Vasys atgal sugrįžo į 
AVestfield, Mass.

Iš šios trumpos parapijos 
istorijos matyt kiek Švento 
Kazimiero parapija pakilo 
tikyboje, apšvietoje ir tau
tos reikaluose kun. J. Jakai- 
č-iui ją vedant.iuo 1915—1916 lankėsi su 

kalbomis tėvynės šelpi- 
t;.įžymūs veikėjai: korn- 
itorius S. Šimkus, Julė 
laite, rašytoja, A. Bulo- 
kun. Dr. V. Bartuška, 

$? Bielskis, kun. A. Pet- 
ĘgįĄ^-Pettauskaitė, p. M. 
rfus, " I)r. K. Pakštas,

. s - f''

i.P. Saurusaitis. ir ktur. 
Urbonavičius.

Aušros Vartų moterų 
draugijos ^surengtas žaidi
mų vakaras turėjo kųoger 
riausį pasisekimą. Virš du 
šimtai žmonių atsilankė ir 
praleido vakarą labai links
mai.

pffijaa nuo ,54o pust)

Jin. J. Malinauskasjjbu- 
jž pagelbininką nuo ge- 

iki liepos mėnesio 
5 fa, kada gavo savo pa- 
JąJotame mieste. Lap- 
io mėn. tais pačiais me- 
kun. A. Petraitis laikė 
nicij as W orcest oryje;
fa mėnesių jis išbuvo 
jertville vikaru, o paskui 
?ja_už pagelbininką čia. 
iro -iki kovo ,-mėn. 1917, 
^įskeltas į Atholį kjebo- 
Gruodžio mėn. 1916. kir

as J. Čaplikas primicijas 
iėWorcestery ir atvvko 
ŽZfv* ■ *' j gyvent.
am. K. Vasys, kun. J. 
►tikas, kun. A. Petraitis, 
kun. L. Kavaliauskas, 
LčJ. -Jakaičio istatvti i “ „ • * 
^Bgfield’o dieceziją. ir 
nieijas laikė AVorcesterv- 
'^iVisi mokinosi Tėvui 
pcijonų Seminarijoje 
ntreale.

Perbėgus ekonominį Wor- 
cesterio lietusių gyvenimą, 
rasime vieną, antrą, kuris 
pradėjo kokioj, nors srityje 
rizikuoti ir nusigyveno.Taip 
atsitinka kartais iš neapsi
žiūrėjimo, bet daugiausiai 
tame kalta girtybė.

P-n i S-ra
■ ' . i

Paėmus penkiolika 
atgal, pamatysime 
skirtumą ir lietuvių gyveni
me. Tuomet daugiausiai gy- 
veno susikimšę apie “Gas- 
House’’ dirbtuves, kur troš
kus oras, dūmai ir smarve. 
Žinoma, prasta vieta, pras
ti namai, tai ir pigesnės 
raudos — nu ir susikimšo 
skurdo.

Marijos Vaikelių draugi
jos surengti šokiai, vas. 21 
d., puikiai pasisekė. Šv. Ka- 
zimiero mokykloj susirinko 

keturi šimtai gražaus 
jaunimo. Panelės M. Lis- 
taitė, E. Kandrotaitė, ir A. 
Žemaitytė daug pasidarba
vo dėl šio vakaro pasiseki
mo. Pelnas skirtas įrengi
mui Marijos Vaikelio kam
barėlio mokykloje.

Kat. Federacijos 13-to 
skyriaus susirinkime, vas 24 
d., naujoji valdyba užėmė 
savo vietas: V. Parulis, pir
mininkas; V. Rimša, vice
pirmininkas; Jufe Rogliutė, 
raštininkė; A. DauČiūniutė, 
fin. raštininkė, ir Pranas 
Lengvinis, iždininkas.

—Jau trecia savaitė kaip 
kun. Stanislovas Vembrė 
serga ir guli šv. Vincento li
goninėje. Po pavojingos o- 
peracijos šiomis dienomis 
pradėjo sveikti. Visi Wor- 
cesteriečiai, ypatingai Auš-Mini 

ros Vartų parapija i 
nimas giliai atjaučia 
mylimą vadą sunkiau 
venimo momente ir 
kad kuogreičiausiai 
sveiktn.

KALASHIAN BROS. INC.
•' Ine. 1917

P-Jė Ona Stalgaičiufč, už
baigus Northeastem Uni- 
versįty Teisių mokyklą iš
laikė valstijos kvotimus ir 
vas. 27 d. priimta i “Mass- 
achusetts Statė Bar.” Svei
kiname naują advokate! In
teligentų skaičius Worces- 
teryj vis didėja.

Lelijėlė

įįuoliai kunigai Marijonai. 
Moterims misijos bus nuo 
5—11 kovo, vyrams nuo 
Į2-yl8 kovo. Visi turėtų 
pasinaudoti šventomis misi- 
jomis, kasdien jas lankyti, 
ir atsidėję klausyt naudin
gų pamokymų..

Jeigu nuosavybę kas turėr 
jo, tai buvo retenybė. To
kia šeimyna buvo apšaukta 
turtuoliais. Dabar visai ki
taipyra: kuone didesnė pu
sė lietuvių šeimynų turi gra
žius nuosavus namus, gyve- 
ha patogiose vietose, tyrame 
ore ir švariai:-To 
tenka, bet kur automobiliai : 
tokie gražūs, kuriais -mūsų į ap 
broliai lietuviai taip puikiai 
važinėjasi i Pagaliaus, ko
kia jųjų daugybė; tik pažiū
rėk ir džiaugkis kad gyveni
mas taip puikiai vystosi

Amatninkai

■yTpTjr '■J ~ V
Ogaaytojo stovyla Švento Kazimiero bažnyčioje

(A * ‘ ' • t ”1 *. -■ 4 » I' '

atgal, pamatysime didelį 
skirtumą^ Kaip plati buvo 
pramonė penkiolika metų at- 
gal fr kiek bufrb pramoninin- 
kų? Tiesa, jųjų buvo keli 
ir didesni, bet kitų tik var
ginga pradžia; Įeiti nei ne
manė apie pramonę. Šian
dien rasime visai ką kitą. 
Lietuvių jiramones įstaigos 
pakilusios gana augštai — 

r
abelnai visokios rūšies, kaip 
tai: bučernių, grosemių, a- 
valinių, audeklų, drabužių 
krautuvių, kepyklų, valgyk
lų, ir ‘•busųF užlaikytoji]. 
Jų skaičius gana gražus ir 
jie gerai progresuoja pra
monės eigoje.

Savininkai

Beje, turiu dar išradimą H
—padarysiu jūsų paveiks-
lą ant veidrodžio. Ateikit •
persitikrint. _______ £_

F. KLASTON—FOTOGRAFAS :
24 MiUbury Street Worce*ter, Mass.

Telephone Park 2226 . <

nuvažiavo į Providence už 
kleboną. Kun. L. Kavaliaus- 
kas [tarėjo i Morcesterį 1920 
m. ir buvo iki gegužės mėn. 
1925 m. kuomet [lersikčlė už 
kleboną i Providenca.


