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Mūsų bendradarbis i.S] 
tavos prisiuntė keletą! 
mių straipsnių apie Lfl 
vos politiką, kaimiečių gj 
ninuj, organizaeijaę spai 
valdančios partijos obal: 
ir t. t. < >

riau atrodo negu prieš 
kumštynes su Heeney. Di
džiuma stovi už Sharkev. 
Jeigu jam pasiseks šias 
kumštynes laimėti, tai grei
čiausia jis turės kumščiui 
tis vėl su Heeney, gegužės 
mėnesy ir tik tada laimėto
jas bus 'pastatytas prieš 
Tnpney, taip sako kumšty
nių promoteris Rickard.

Prezidentui duos plačiausias^ 
teises »

Lietuvis įsipainiojo su pražuvimu

glaudžiau buriasi prie savo 
senųjų organizacijų, ‘Pava
sarininkai* su naujomis jė
gomis vis auga, stiprėja.’’ 

s
Šiuos svarbius ir Įdomius 

straipsnius pradėsime spau
sdinti “Darbininke“ su ki
to penktadienio numeriu, 
kovo lf> d.

“Darbininko“ agentai ir 
L. D. S. kuopų spaudos pla
tintojai užsisakykite tų nu
merių po daugiau egzęm- 
pliorių, nes žmonės reika
laus, kad sužinojus ką rašo 
Lietuvos kaimietis apiejkai- 
nriečių pažiūras į valdančios 

nei tralo’ partijos rėžimą*

ANGLIAKASIAI ATMETĖ 
TAIKOS PASIŪLYMĄ

SCRANTONN, Pa.—Dau
giau nė IO<X) sreikuojančių 
angliakasių susirinkę Pitts- 
frnin distrikfe kovo 5 d aL

'Pautų Sąjungos Tarvbą.-- 
skundą' peržiūrėjo ir nutarė** 
pakviesti Voldemarą į Ge-t 
neva, kad paaiškintų kodėl' 
nepradeda derybų su Left*; 
k i ja;—■---------~.~ž- y--

Čia ar tik nebus lenką?; 
skunda (■liamberTairio?
du?

EKSPLIOZUOJ ŽUVO
20 ŽMONIŲ

SAMARANG, Java.—Čia 
prienioninių ugnių dirbtu
vėj kilo ekspliozija. Žuvo 
20 žmonių*

30 MILIJONŲ PROHIBICI- 
JOS PALAIKYMUI

WASHINGTON. D. C.-- 
Prezidentas Cooiidge pasi
rašė bilių, kuriuomi einant 
prohibicijos palaikymui ski
riama iš iždo 30 milijonų do
lerių,

1 Jeigu nebus žmonių, tai 
doleriais mūnšainierių neiš- 
naikiųs. . . .

Užsigynė, kad jis ką žinotų 

apie pražuvusią studente

Jį pagavo imant policijos pa
dėtą viliojantį pakeli.

* *■

Norfhampton, Mass.—Ko
vo 7 d. čia paštų inspekto- 
nainrcštaVo Mikola Bui-

* • t

nieką* 32 metų amžiaus, be
imant iš pašto 
licijos padėtą viliojantį pa
kelį, lig jame- būtų įdėta 
$50,000 už sugrąžinimą pra- 
žuvusios Smrth kolegijos 
studentės fi-les St. Francis 
John Snritk/7

Katip įiraueša. Mikolas 
Buiniekas, trys dienos prieš 
tos merginos prapuolimą iš 
kolegijos nusisamdęs pasto
je dėžute vardu K. Klimą- 
kv. . _ . '

GRĘSIA POŽEMINIŲ GELž- 
KELIECIŲ STREIKAS

NEW YORK. — Čia nuo 
senai einą bruzdėjimas po
žeminių gelžkelięčių darbi
ninkų tarpe dėl paleidimo 
nuo darbo 21 darbininko.

Unija buvo pasiūlius In- 
terborough Rapid Transit 
kompanijai tų 21 darbinin
ko reikalus atiduoti arbitrą - 
cijos komisijai, bet kompa
nija atmetė.

Darbininkai yra pasiruo
šę paskelbti streiką. Lau
kia Sugrįžtant mdj. Walker 
iš Washington.

Majoras pažadėjo būti 
New Yorke šeštadienv ir I . . .
pasimatyti su unijos virši- 
niųkais. Po to gal ir bus 
paskelbtas streikas.

so apie tautininkų, dabartį- 
nes valdžios, partijos “Vie-< 
nybę

“Kaimiečiams, ir ne'kai
miečiams Įgriso, dabar tau
tininkams madoje, ‘vieny
bės’ obalsis. ‘Ūkininkų vie
nybė ! * • Barti j ų vienybė ’
(nor tiesa, partijų vienybė 
jiems ne pakeliui), ekono
minių organizacijų ‘vieny
bė' ir 1.1. Tikrenybėje, tau
tininkai kai kur patys ven
gia tokios vienybės, pavyz
džiui : valdžios sudaryme, o. 
kitur net ardo, kaip tai or
ganizuodami naują jaunimo 
organizaciją arba

■ ’ . . /'•

--------- y"

KAINA 5 CENT

Vėliau jis pasiuntęs mer
ginos tėvui į New Yorką iš
pirkimo laišką, reikalauda
mas $50,000. 1

Pinigus liepė pasiųsti • į 
vietinė paštą pasivadintu 
vardu. Laiškas buvo per
duotas detektyvams ir poli

po- vijai. _ _ __ _ ■_____
Pašto detektyvai prie dė

žutės prijungė elektros vie
lą i*r varpelį, kad būtų gali
ma girdėti jeigu kas atida
rys tą dėždtę.

I?riviliojimui Įdėjo pakelį 
užregistruotą neva su pini
gais. .

Taip tai priviliojo Bnir 
nieką atidaryti dėžutę ir 

I vietoj jį areštavo.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAPO O

?i 1S ARTISTAS ANT. SODEIKA 
ties " JAU ČIA

su’ NEW YORK. — Kovo 6
. " d. laivu “Majestic“ atvyko 

<a*P iš Lietuvos Operos artistas 
Pati Antanas Sodeika. 

^ar_ Art. A. Sodeika ameyikie- 
de_ čiams yra pažįstamas, nes 

Pte, Amerikoje vra keliolika 
metų gy venęs ir uekartąrsa^ 
vo stipriu baritono balsvų, 

w _ palinksminęs. ’ i
Lietuvoje, art. Sodeika ■ 

:as savo balsą taip ištobulino, j 
-.~a" kad jis šiandien yra pirmo

se eilėse įžymiausiu daint- 
Mlvo ninku. ‘ ’ ’į
,, “ Į Ameriką".iis atvyko pa- ! 
sva" koneerfnofi jr pasisvečiuoti 
'110 pas savo gimines ir senus 
Tik pažįstamus.

lOn*- Jo pirmas koncertas Įvyks Į
1 an* Brookfvne, kovo 18 d.

kovb‘M ’Į-":A ; • ; ;•->
t. Rinkiiriiiose dalyvavo 35 
partijos. kurios išstatė apift 
du tūkstančiu kandidatų. ‘

lįį

■PILSUDSKIO BLOKAS
1 MĖJO RINKIMUS LĖ^g!

Praneša, kad sekmadjMfeįh^| 
kovo 4 d. šalies rinkimus 
'laimėjo valdžios blokas. /

Pilsudskis turėsiąs tiknV į 
pritarėjų iš 444 Seimb 
tėvų virtų, 135-atstovus^’

Socialistai turėsiąi 637at- ’
stovus, Tautinių Mažumų^: 
5K, rr<iritininkų Demd^^^^^ 
partija 37, KariniėčhL^^^ 
’KrikščiomuDenmkrat^^b^

žesiiių

1 S
.......  ■    » _ ;j£52

GKNEVA.—Praneša, kad 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Chamberlain Ida- ) 
vė Tautų Sąjungai skundą'; 
prieš Lietuvą dėl derybų SU 
Lenkija. -

‘ūkininkų
kad patys' tautininkai skal- 
tld nekurtas senas organizą- 
cijas įkurdami naujų ‘neit- 
YaKū7 °Tačiaitdauguinaitų? 
melAiku pagjnrdyti šūkiai 
pasidarė nebeįdomūs^ tier

KOPENHAGA, kovo & ; 
—- Iš Kauno gauta nepa-* 
tvirtintos žinios, kad val
džia išbridus istatvmus, ku- 
r i ai.s visiškai susiaurina sei
mo teises ir duoda pl/icias 
teises prezidentui.

Išleido ar ne. koL kas pa> > 
tvirtintų oficialių žinių ųė-y’ 
turime, liet apie tai jau fjnr Į 
vo plačiai rašyta spaudojė, * 
kad dabartinė ’ valdžia yra 
nusistačius taip padaryti ref; 
ferendumo keliu.

Dabar,, .kuomet, mato, kadį 
Tvferendumo nepraveš, gal. 
ir išleido diktatorišką Įsa* 
kymą. - •

metė unijos viišin'inkų ir 
kasyklų savininkų taikos 
pasiūlymą ii- neis Į darbą 30 
dienų laiko išbandymui.,/

Sako, kad kasyklų baro-' 
na i pažadėję duoti prieš 
streiką""Aigas‘ ir darbo sąly
gas, o laike 30 d. ramaus 
darbo sudaryti sutartį ir 
baigti Streiką.

*• ;
. v«

Darbininkai nork pirma 
padaryti sutartį, o tik pas
kui grįžti darban.
~ Atmetę šį pasiūlymą, dar
bininkai išrinko naują ko
misiją sudarymui naujos su
tarties. .

Valstijos kareiviai ir po- 
Jičija krėtė darbininkus ei
nančius Į mitingą, bet nieko 
nerado/ .. . '

Matyt, angliakasiai via 
pasiryžę, kovą tęst iki per- 
galešTTi^iTiHbt Y<Vka 
yra ba<lo~fr skurdė -pri
spausti.

DARBININKAI jPROTES 
TU0JA PRIEŠ NAK

TINĮ DARBĄ

MANCHESTER, Angli
ja. — Audenyčių savininkai 
čia paskelbė, kad jie įvesiu 
darbą naktimis. Darbininkai 
prieš- savininkų nūsistatymą 
Įiareiškė protestą,- ir jeigu 
nepakeis savo nusistatymo 
paskelbs streiką.

Buiniekas sako, kad jis 
išpirkimo laiškais buvęs in
teresuotas ir tą laišką 
Smithui pasiuntęs juokais.

Jis užsigynė, kad ką nors 
žinotų apiė prapuolusią 
merginą. - . .

Detektyvai patyrinėję kol 
kas nerado jokių- pėdsakų, 
kad Biiinickas būtų surištas 
su prapuolimu studentės 
Smi t h. X . :

.Jis visados dirbo, nes tu-• ■
rėjo užlaikrti žmoną ir. 3 

i vaikus.
v ' (

Tiesa, jis prisipažino, kad 
nedirbęs kitą dieną po pra
puolimu mergini bet ne
dirbę visi tame departmen-l 
te, ir jw buvęs Springfielde.

ARABAI KYLA PRIEŠ
BRITANIJĄ • į

LONDONAS. — čia ofi>/ 
daliai praneša, kad ‘Irake? 
f Mc^oriotamiioL) arabei -
rimtai ruošiasi prie krūvį-; 
no^ kovės. Sako^ kad tą-ko* 
vą vesią islamizmo vantai 
Britanijos valdžiai ne kasę" 
nes jos saugojami arabai
• * i >1

kilę gali atsiimti tas žemrtęj 
kurios-yra jos kontrolėje.,

Nejd Sultanaa, par0šldfęi! 
jog Tarnsjordanijoa ir Ira
ko netikėliai turi būti gra
žinti Lslamizman. Jo.tikslai ■ 
sujungti visą Arabiją.
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skrimi^avo. Dahar jie i^ui-ages sukmniu uaiyvu, 
.n stovvenami. Už tat HlKuViJUs. .Jis saklfcl slap

tik savi.

to

eėrtinė dalis. Konservatori-

i 
t

i

■ ko vnt^ ehrvKP him 8S their 1
10. Q. Why is it the duty a:

te

• -

t7*/ *

V^jKSEr-—

A. Jie tąri teisę rinkti savo valdininkus ir,P®'

APIE VILNIAUS “PL£C-

Žinios iš Tilžės praneša, 
kad čia yra atvykęs buvęs 
Tauragės sukilimo dalyvis

7. Kokios yra pasekmės, jei žjąogus skolas 
Uždaromas kalėjimai ?

A. Jis tada negali uždirbti pinigą ir negali at
mokėti skolos. ' . ; '
y - . r.-" f

3. K. Kokias teises turi balsuotojai

■F ■ ^5;
i . A. Jie tąri teisę rinkti savo valdi

nuspręsti, /kaip valdžia prlvakytv

KAD JIE NEŽINO KĄ 
KALBA.

las.

nariai. švietimo

Is radio sto-stovai ir kt.

Beslankinėdanu ku-žioti..

čius, kratinėti.
slo ....margo

Sintautų par. kleb.
Sintautai §a-Adresas

koncer-suruostas vakaras

turi

Šiemet

NAMIE

Šiemet

— 60 lt. ir tt.

KAKTUVIŲ MINĖJIMAS 
RYGOJ

nėra uzpiistvtos.

------Iš-------
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L) gyv. Juzė Juo

š stropiai darbuo- 
ypač steigiant katalikiš- 
ir kitas naudingas orga-

iafiija^. j Tasai darbas esti

jos'namus t. y. tinkamą

.įPernai pradėjom statyti 
tokius namus, bet darbas su
stojo lėšų stokos dėlei.

nytkapųia. . Jų čia yra apie 
‘(Jšeimynį Nors čia jų že- 
inė gera ir po gerokų šmotą 
jos turi, bet senovišku būdu 
ūkininkaudami, tinginiauda- 
mi ir girtuokliaudami — la-

gyvenantieji
■bąndė skj&ati prįe bažny* 
čids jr koncerte kurstančius 
atsišaiUjinjug grieš Lietuvą,

^įyo’SuimtL h. gyvena. Be
veik visi beraščiai. Savo vai
kus taip pat nei į mokyklas 
leidžią, ųei namie moko.

Caro laikais, santikįaiida-

MŪSŲ KRONIKA

Todėl šiuomi prašau nuo
širdžiai G. G. buvusius Sin-

jnjiętes, gyvenančius dabar 
svetur, pagelbėti mus auko-

; įhis, kad ir mažiausiomis.
Būtų labai malonu,, jei kas

fr-jnpiRintanrictis teiktųsi pa-
rodyti gerą savo širdį su-
teikdamas pašelpą.

Tardamas šelpė,]ams 
aukšto nuoširdų ačių, pasi-

Kun. J. Sriuoginis,

kių apskr. klebonui.

. RYGA. — Lietuvių kolo-
ųlja^ Rygoj atatinkamomis 
iškilmėmis paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės 10 

u sukaktuves. Diena bu-
yo atlaikytos iškilmingos
pamaldos. -Ju metu giedojo
lietuvių choras. Bažnyčia

ŠIMONYS (Panev. ap.).

gaitė, tai tikrai yra vargšų 
glęĮgjM KM ji išdali
no malkų kūrui, kiek sušel
pė maistu ir kitais. naudin
gais dalykais biednuomenę.

Įš gilių buities, 
brangiai mokama už . įvai
rius kailiukus.* Lapės iki Imi su lietuviais, labai nuo- 
200, kiaunės -=- 120, šeško bradūs būdavo, nuolat vągi-

Net voveries!liaudavo ir kitokiais būdais

dangi voverėlių mažai buvo'J geriau sugyvenami. Už tat 
likę, valdžios parėdymu užs nuolat jie savo tarpe, arba 
drausta kol kas jas naikiu-1 prisigėrę, bei įpykę, tai ir 
ti.ir pardavinėti,. prįor lietuvių* sako: “na

Šinnmių girioj šią žiemą [taip-ilgai-nebus, vis tiek mū- 
........ Jiems vispastebėta stambūs

(laukines kiaulės).

• 6. q. Why do you Įbink a man should be pro- 
teeted from imprisonment for debts, if he is, through 
misfortune, unable to pay?

A. Beėauae this is tfright which savas peoplą 
from bemg imprisoned through no, fault of.their 
owp.

7. Q. What is the reault if a man is sent to >
> J -t. • T;.. .nnson for dėbt? ■ ; ę -, r*wFJ*f* -- - *----  —-

A. If a man iš sent to prison for dėbt, he cannot 
earn money while he is iu prison, and therefore can._ 
not pay his dėbt.

8. Q. What rights do voters have in a democracy?

G. Ę. Delko, kaip nuwd, žmogui 
apgAucro j a mag nw> kalinimo už skolas, jai 
laimių negali išmokėti? ■ r

A. Nes žmogus turi ieiaę, kad ųebutų 
kur jis uedasiieido kaltės.

\ 
p *

A They have the right to eleet their oi 
pfr Govermnent and to help deeide how t 
of government shall be carried on. 
' 9. Q. Who may be an office-holder?

A. Any citizen may hold office if a majority of 
itive.
to’vdte?

. • Į

A. Because every citizen receives benefit from 
his governjrfent, and by voting inteligently he" is 
doing his share in carrying the common burden.

------- ---------------^pHAPTERAV.------------------

EDUCATION

. . . Lesson 1 . -
1. Q. Why do the American people firmly be-

lieve in education? , ' 'ri-'į
1 i*** j •lr« įk C7 v * < ~ * • •* ’t *. 2’^'"‘i’" ►

z A. Because edueation helpš the people-to be- 
come hčtter citizens. K

2. Q. Are immigrants who come to our country 
anxious to have their children educated? -

A. Ves, because many of.them were denied the 
benefits of education ip the old country. .

3. Q. Why do Americans provide free sdiools?

A. Because in America we vvant all the people 
have the benefits of education.

A Q. Does a complete education include religious 
training?

A. Yes, all authorities agree that it does, and 
for įhi^ reason Catholics and others maintain their 
own schools. . . 4

5. Q. What does eddcation do for people?
A, It teaches them fair play toward each othcr 

and to do their duty as citizens and it helps to build 
character.

. I. V • * '

6. ~Q. Why is it necessary for every one to know
how lo fead and write? ; ----- H------------

kalus. .
9. K. Kas gali būt renkamas į valdblilihus?
A. Kiekvienas pilietis, jei jį išrenka balsuotojų 

-didrinmi iennri ii turėti savo atstovu. 1_
10. K. Delko piliečių priederaži
A. Nes kiekvienas pilietis turi naudą ii savo val

džios ir, išmintingai balsuodamas, jis atlieka savo 
dalį nešime bendros naštos. - "

• - --^syvimTŠuTtr

AUKLfiJIMAS "
--k. -

Pamokai b.;.
.; 1. K. Delko Amerikiečiai tvirtai tiki j auklėji-

A. Nes auklėjimas daro žmones geresniais pi
liečiais.

2. K. Ar immigrantai atkeliavusieji į mūsų šalį, 
rūpinasi, kad jų vaikai būtų išauklėti?

A. Taip, nes daugeliu jų buvo už 
Įsigyti išauklėjimo gerumų savo senoje šalyje. -

3. K. Delko Amerikiečiai įsivedė laisvas mo
kyklas? 1 ■

A. Nes mes norime, kad Amerikoje visi žmonės 
naudotųsi auklėjimu. , .

4. K. Ar pilnas išauklėjimas reikalauj- 
nio mokslo?

A. Taip, visi auklėjimo žinovai tai 
dėl Lo katalikai ir kiti laiko savo mokyklas.

ta nuo lenkų pabėgęs dėl ne
pakenčiamo skurdo vadina
mų Lietuvos emigrantų tar- 
pe-Vilniujė^ ^ . — , v

Pagal jo išvedimus esan
ti įsteigta Vilniuje tam tik
ra Lietuvos politinių emi
grantų arba pabėgėlių są^ 
junga, kurios pirmininku y- 
ra Plečkaitis, sekretorius 
Jucevičius ir kasininkas Pa
plauskas. Emigrantams y- 
ra mokama po 3 zlotus ir 30 
grašių į dieną piniginės pa
šalpos įr jie yra laikomi ben
drabučiuose. Kai kurie iš jų 

lyra gavę ir uniformą pana-

šernaii|sų valdžia grįš.”
tiek esą: caras ar bolševikai, 
bi

Šimo-
niu krašte ėmė maišytis pa

r J ' J ' * ’

GIMĘS KONŽŽJE'

KAUNAS. — Yra žmo
nių gimusių mieste, kaime, 
Amerikoje, Rusijoje, bet te
ko nesenai vienam gimti 
Kaimo “gaišioje” konkėje. 
Prieš savaitę iš stoties į 
miestą važiavo kažkokia'į r z - 
Kauną atvykusi kaimietę.i kariuomenės u
Kol “greitoji” kenkė šlamš
tė pakrypusiais savo bėgiais, 

ko medžiagos kurui ir kam I pusiaukely kaimietė pagim- 
kitam. Mūsų krašte geri|dė kūdikį. Naujagimį pa- 
žiemos keliai ir pamiškės įgavo gimdyvės kaimynė ir 

tuoj susupę į-skarą. Kon-
I.s fZicnoš čvi/Aūi.. Kai atė-|kė, tokiam įvykiui ištikus, 

jo nelabasis mėsiedo laikas,|bematant sustojo,; buvo pa
šauktas automobilis ir gim- 
dyyp kūdikiu nuvežta i 
Raudonojoj vyžiaus 1 igoni- 
nę.

siutę sunes ir jau spėjo ap
rieti ((įkąsti) du žmones. 

Kaip ir kasmet, kertami
ginoj medžiai ir
Šventąją plukdyti.

vežami i

daug kertama-Daukų šilely
gražaus pušyno ir eglyno.
Kirtikai į dieną pelno 5 lt
vežėjai vienu arkliu viduti
niškai iki 10 lt.
— Šiaiį> žmones už linus tu
ri dabar daugiau liuosų pi
nigų ir apsčiai perkasi mis-

Būvi) pilna žnibnių. Pašiun-įženikliąi ėmė merginas kjr-
timui Bizauskui išvažiavus
į Kauną, diplomatų priėmi
mo Lietuvos pasiuntinybėj

Vakare 8:30 vai.
konservatorijos salėj buvo

Iškilmes atidarė- pa
siuntinybės sekretorius dr. 
Graužinis. Po to Rygos lie-
uiviu gimnazijos direkto-
iius mg. Juoda vaiki s ir mo
kytojas Sužiedėlis laikė iš
kilmėms 'pritaikintas kaj-

sinti ir kraičius bc laiko ve

Tarp kitų atsilankė vysk.
Rancanas, “Latvių- Lietuvių
Vienybės”
ministerijos, profesūros at-

rie-ne-kune ėmė iš pakrfv
mes moterų samagonkę cie-
lais lėkais vagmėtr ir stal

pasitaiko ant
svieto.. .

Visaip mat

Kiti vvrai kaip pipirai
ėmė kaimynu šunelius gala
byti ir iš jų kailių apykak
les (kalnierius) taisytis. O
gal kitas ims batris šunie
nos siūti, nes kitų oda per-
brangi paliko.

O Čia didesrie naujiena,
kai Obonių paveldėtas ark
lių manei va grjzo is turgaus
be stimburio kuinu .išmai
nytu. Afat, vilkas vilkui ait
varą įpiršo. ..

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS

Ekskursija į Lietuvą
įv y k s

Gegužes (May) 26 dieną, 1928
Dideliu Laivu

ALBERT BALLIN
New York’o į Hamburgą ir iš Ten Traukiniu į Kauną

Vadovaus «
Ą. F. KNEIŽYS, L. D. S. Sekretorius

ViMafdaiM iuMlofifte-rrHrtĮ«to kreipkite |«« Meto* laivakorčių agentų 
LfatmlŲ Prekybos B- parellcidatnl, kadi norite valiuoti

H AM B B10

KAUNO APSKR. RUOŠIASI 
ĮVESTI PRIVALOMĄ 
PRADŽIOS MOKSLĄ

Kauno apskrities, valdyba 
ruošiasi įvesti visam apskri
ty privalomą pradžios moks
lo amžiaus vaikams. ■>

e ■

Tuo reikalu dabar važinė
ja po apskritį mokyklų in
spektoriai, paruošdami mo
kyklas būsimoms refor
moms. Atsiklausiama vals- s 
čių valdybų, kaip jos žiūri ir 
supranta šias reformas.'

Kaip žinoma, švietimu 
m-ja, — jei savivaldybės pa
geidauja, leidžia ir padede- 
da įvešti privalomą pradžios 
mokslą.

Pavyzdžiui, Seinų apskri
ty, savivaldybei pageidau

niformą. Aplamai emigran
tai kenčia didį skurdą ir to
dėl nepatenkinti. Keli pa
bėgo į užrubeži, žada bėgti 
ir kiti.

Vilniuje gyvena ir vienas 
Tauragės sukilimo organiza- 
torių Sultonas su dvienjis. 
buvusiais Tauragės komeifc 
ei jos mokyklos mokiniais?

’ Jisai t uit pakankamai pini
gų (už butą moka 50 zlotų 
mėn.), bet kitų emigrantų WOrld. 
reikalais mažai terūpinasL

A. 'EverV dfie mušt kn'ovv how to read and write 
in order to be able to tearn and to get along in the

Veikimas neištikimo žmogaus
• e

jant, įvestas ir jau veikia
privalomas pradžios moks

TAS 8ILPNAS, NUVARGĘ 
IR NUSILPĘS JAUSMAS 

RYTMEČIAIS '

Pirmutinis ženklas nnsilpngjimo jė
gų ir praradimas energijos yra jauti
mas nuovargio, pajautimas silpnumo, 
atsikėlus tnojau ii ryto ir stoka ener
gijos. Ir ambicijos, žmonas toktane sto

su sekamo-ryje paprastai turi trubriio 
mls-ligūmb: kenčia nuo prasto apeti
to. nevirfklnamę vidurių, praradimas 
svarumo, nusilpnėjimo inkstu ir kepe
nų, pūslės neveikimo, silpnų nervų, kar
tumo skilvyje Arba žarnose, galvos
skaudėjimo .svaigulio, koktumo, 
nemalonų kvapsni burnoje, apsivėlusi 

ir penaliąs nesmagumui. 
-Tone yra puikina gyduolės su 

telkiančios sveikatų, stiprumų ir ener
gijos budavotojss, nes tūkstančiai vyrų 
Ir moterų tino tai. kurie vartoja jas. 
Alos gyduolės padaro turtfatįf raudonų 
kraują, sustiprina nervus ir raumenis, 
taipgi sustiprina R* arivielina visus ku- 

į Nnga-

KAD IR VIŠI SAKO-JAM, KAD NĖRA
....... ..  *___ __ _ vSUKOSĖJIMO IŠRŪKIUS IR VISĄ VEŽIMĄ 

OLD GOLO ClGARETU BET JIS NETIKIOLD GOLO CIGARETĘ 
TAM.

TIKRAS SUNK 
KAIP IR
VISI

SKELBIMAI

PRAEINANČIO VAIKO DAPRi 
JIS ATNEŠTU JAM DEGTUKU itt 
PASAKYTU JO PAČIAI, KAD RCąVS 

PER KĖLĖS D

5. K. Ką išauklėjimas duoda žmonėms?
- A- Moka uero apsiciinio vienu su* 

pildyti piliečių priedermės ir padeda išdirbti » 
būdą. ’ •

6. K. Delko kiekvienam reikalinga dm 
ti ir skaityti?

------ Tai roilrnTiiiĮj L-id gJilątij bangiai! jžypfa 
prasiskinti sau kelią pasaulyje.

(Bus daugiou)
T

DASLZINOJO, KAD YRA VAGONAS AMT 
ŠALINIU TREKl^ OLD GOLD CIGARETĘ, 
IR NUTARĖ PABANDYTI

DABAR AS PARODYSIU
VISIEMS OG RUKYTOJ

VIDURNAKTYJ. VIS DAR JIS NEBŪK©- 
SĖJO NORS JAU IŠRŪKĖ IR
ov YLH^A 1 pakeli

Zį-

JIS NUSIPIRKO TRIS SKRYNUTES 
OLD GOLD CIGARETĘ IR DAR VIS 
NESUKOSĖJO

SAULEI TEKANT NUSPRENDĖ, KAD 
REIKIA VFIKTI KĄ NORS LENGVESNIO 
IR NUĖJO JĖSKOTI ADATOS UZSISIU- 
VlHU! KELNIŲ KIŠE NIAUS

J, i 
J* ‘ ■*
A
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Tai padarymas kuris sujudina tuks- ~‘Sj

ties. Kodėl taip yra T
Šv. Augustinas sako, ±ad 

kiti tikėjimai paremti ant 
melo, katalikų gi tikėjimas 
skelbia griežtų teisybę. Pa-1

taigi Jis ir žmoguje 
pastovumų. Dievas 

ad žmogaus tikėjimas 
tvirtas. Daugelį kartų 
s viešai—'pagirdavo, 

tuos žmones-, kurie turėjo 
tvirtų tikėjimų ir papeikda
vo “žmones silpno tikėji-. 
mo.” .Ir kalnus, anot Kris- 
taus, galima kilnoti iš vit- 

vietų, jei tik turėsite 
tvirtą tikėjimų ? Dėlto, kad 

mas liepia išsižadėti 
pASitikėti Pje^i 

Kas tiki, tas daug ko išsi
žada. «

’ ? , Mūsų protas yra žingei- 
dus. Jis nori viską suzino- 
ti, viską ištirti. Tikėjimo 

; gi dalykuose protas ne vis- 
••fįką gali suprasti; nes ten yra 
Ty—daiktų augštoraių-už-m&sų 

proto pajėgą. Taigi tikėji- 
mas Skalauja pasišven- 
timo ir savo nuomonės išsi- 

; žadėjimo. Jis ū'miasi L>ie- 
,^~4.‘ vo’ žodžiu, o kadangi grei- 

Čiau praeis dangus ir žemė, 
negu Dievo žodis, tai tikėji
mas čia nieko nepralošia.

Sjies jis tiki Dievui, kurs 'r .v* ' x
neklysta ir kito klai- 
nenori. .

• Tvirtą tikėjinuf sunku iš- 
aikyt, nes pasaulis prieš jį 

nusistatęs. T r Kristų pasau- 
l^lis persekiojo dėl teisybės. 
^3^Jis mirė (lel teisybės. Ir 

penkiolika milijonų kentė- 
tojų savo krauju paliūdyjo, 

X kad jų tikėjimas buvo tik- 
^■^'ras. Ištiesų, jei tiek daug 
^X šventų žmonių mirė už" ti- 

kėjimą. tai tur būt nėra abo- 
X Jonės, kad jie tvirtai tikėjo 

^^Ejrūį^sftvoJki-aujo antspaųda tą
-------------------

Čia kyla klausimas, už ką 
pasaulis persekioja tik ka
talikų tikėjimą, o kitiems 
nieko nekenkia, kaip tik 
priešingai, dar . juos pare- 

—mia ir sušelpia ? Pavyzdžių 
toli nereikia ieškoti. Štai 

2;Meksikoj katalikai taip var-j 
. žomi ir pei-sekiojami. kad 

rodos Nerono laikais gyv<‘- 
k* na. Bažnyčios uždarytos, 
’ X "kunigai išblaškyti. Šv. mi- 

. šių laikymas'skaitoma iuut- 
■’ dėme prieš valstybes įstaty

mus. Keliasdešimts tūks- 
tančių katalikų ir keli šim- 

4 tai kunigų nužudyta. Tūks- 
tanciai--' -ištremiama į sveti- 

X mas šalis. Ir Meksikos pre- 
X. ridentas sakosi tą darąs 
v vien tik šalies konstitucijai 
< vykintu Reiškia, Meksikos 

konstitucija nusistačius vi- 
Įrr- Juškai panaikinti katalikų 

tikėjimą. Tuomsyk visi pro- 
X t^stantų tikėjimai, nezalež- 

ūnkų sekta ir viskas kas tik 
X nekatalikiška ir prieš kata

likiška, turi Meksikoj kuo- 
daUgiausia laisvės ir paspir-

. , — - - - * ___ • •

skelbia griežtų teisybę. Pa-1 buvęs pasiliko tos nuomo- nes už varymų propagandos 
saulis myli melą ir nepaken-ln.es, kad jam valia susirin- prieš Federacija. Vienas jų 
čia teisybėA taigi melagystę kimuose slaptai varyti agi- prisiuntėį“I)arbininkų” 

taciją prieš susibūrimą ka
talikų organizacijų i Fede
racijų, bet niekam nevalia 
apie tai ■ viešai rašyti! Mu-

Šmeižtai ir pagieža nie
kam dar nėra padarę gar
bės. Šlykštu tiesiog darosi 
kuomet žmogus, kurs turi 
pretenzijų vadintis katali
ku, dergia bedievių laikraš
ty veikliausius kolonijos 
katalikus. -Tokiuo—yra- tas 
NorwoodQ korespondentas, 
kurs “didvyriškai” pasislė
pė po slapyvarde, “Vienas 
iš žinančių,” Jis begėdiš- 
kai šmeižia veikliausius 
mūsų kolonijos katalikus 
“Keleivy'.”. Bereikalo “Ke
leivio” korespondentas slap
stosi po slapyvarde; visi 
norvvoodiečiai labai gerai ži
no, kas tokiu tonu zurza ir 
todėl pažįsta korespondentą 
iš jo zurzėjimo. Jei jau ko
respondentas niekaip neiš
drįso pasirodyti be slapy- 
vardės, tai būtų buvę kur- 
kas tinkamiau, jei būtų pa
sivadinęs “vienas iš zurzų.”

“Vienas iš žinančių” me
luoja savo korespondencijo
je “Keleivy“. Štai faktai. 
Apie pusantro mėnesio at
gal tilpo “D-ke” korespon-

jis remia, o teisybę perse
kioja.

- i -•< • •) -

Bet Čia yra suraminimo, 
j&ęT pasaulis ir Kristi) per
sekiojo. Taigi—kas dėl Kris
taus kenčia persekiojimų, 
tas stovi ant tikrojo kelio, 
vedančio prie išganymo.

neva korespondencijų, neva 
i protestų, bet istikrųj užtik
tai kolionių pluoštą, visai 
panašių į tas, kurias palies 
\jo “Keleivy” “vienas iš ži
nančių.” Paties gi fakto, 
kad agitavo prieš Federaci- 
ja, neužginčijo. Plūdimams

Dan s ve nesi11B/ULtl&įj v V J

KAIP DIKTATORIAI 
ATSIMOKA

Ištrauka iš musų bendradar
bio laiško

“Dabar pas mus tokia tvar- 
ka, kad laikraščiui norima 
užčiaupti burnų. Ir “Dar
bininkas” tiek patarnavęs 
Nepriklausomos Lietuvos i- 
dėjai šiandien kaip koks 
^Lietuvos priešas nenorima 
Įsileisti. Aš gaunu “D-kų” 
koki vieną kartų Į mėnesį; o 
dauguma dingsta cenzoriaus 
naguose - o gal grąžina?). 
(Negrąžina! ir tuo laužo 
tarptautinio pašto sutartis. 
Bet ką diktatoriams .tautos 
ar tarptautinės eisės? “Dar
bininko” Red.).

“Daugelis piktinasi tokia 
tvarka, ypač, kad amerikie
čiai žodžiu — spauda ir dar
bu (aukomis) tiek daug gel
bėjo sunkiausiais mūsų tė
vynės laikais. O dabar kaip dencija iš Norvvoodo, kurio- 
atsimokama!” je buvo Įvardyti keli žmo-

v •

daigi be faktų nėra vietos 
“D-ke.” Toks yra Redak
cijos nusistatymas ir tam 
nereikia jokių - pnsitarimų 
su “rymiečiais” ar su kuo 
kitu. Iš kur “vienas iš ži- 
nančių” ištraukė tuos pasi
tarimus su “rvmiečiais” v-•t 

NUŽEMINTOS 
KAINOS

ra jo sekretas ir jo melas.
Korespondentas irgi me

luoja, būk aš nenorėjęs tal
pinti' “D-ke” koresponden
cijos ir jos rašytojų, išvadi
nęs bažnyčios priešu. Aš pa
siūliau talpinti je korespon- 
denciją. jei jis gali užgin
čyti patį faktų, būtent, kad 
jis neagitavo prieš Federa
ciją. Jei gi to fakto negali 
užginčyti, tai jo kolionės vie
nos netilps. Be to ‘dar aš 
jam tuomet pasakiau, kad, 
nėra ko karščiuotis ir pyk
ti; jei nesigėdijai, kuomet 
tavo agitacijų girdėjo šv. 
Jurgio draugijos nariai, tai 
ko čia pykti, jei apie tai 
išgirs ir “D-ko” skaityto
jai ? Jei dariai tavo nuomo
ne gera darbą agituodamas 
draugijos susirinkime, tai1

$585
TĄe
Roadster
The
Touring
Thc Coupe
The 4-Door

. Sedan
The Sport 
Cabriolet 
The Imperini 
landau 
’<>-Ton Truck 

(Chassis Only)
1 Ton Truck 

(Chassis Onltf)
Ali Priees f. o. b. Fllnt, 

Mich.
• ’ x » —

$495 
$495 

$595- 

$675

$665

$715 

$375 
$495

tančius naujų savininkų kas diena 
švelnesnis—daug galingesnis— 
daug patogesnis ir modemiš- 
kesnis . . . naujas Chevroletas
kyla taip aukštai kaip nė jo- 
kis kitas karas. Kiekviename 
mieste. Chevroletų pardavinėji
mas perviršija pereitų metų re
kordus, ir tas padarė Chev
roletų pasaulio didžiausia au
tomobilių statydinę.

Jei dar neesi važia
vęs naujame Chev- 
rolete, negali įsivaiz
dini kokį sudaro 
jausmą važiuojant - 
šiame žemos kainos 
automobily. Skaitliu 
ga nauja engino iš-

n nu

-
vaizda sykiu su alloy “invar 
strut” ir nuolatinis išvalymui 
pistons ir mushroom type tap- 
pets! Wheelbasė 107 colių! Ne* 
užsirakinanti 4 ratų brokai 1 
Vairint mekanūmas pritaikin. ^ 

tas su bąli bearings iki pat 
priekio akle knuckles! Gražiau- 
šiai nudailntas, su nauju Fisher ' 
bodies! Nėra skirtumo kokia. ' • 'S 

me kare dabar va- a 
žiuoji—nėra skirtu. '

■gylk mo kokios mados au- <^ 
tomobilį seniau turą- 
jai—ateik šiandien! 
Mes turim rodytoją, 
kuris jūš laukia ir 
darodymas yra va- ■ 
žiavime.

%

Chevrolet Motor Company j
— __ ___ 4

GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston
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10-ties Metų Lietuvos Nepriklauso
mybės Jubiliejaus Apvaikščiojimui

BALTIKO-AMERIKOS LINIJOS 
LAIVAIS

PIRMA EKSKURSIJA
Lietuvių Judamųjų Pa

veikslų, Korporacijos 
BALANDŽIČTAPR. 17 D.

Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai Vadovaus 
JONAS K. MILIUS

TREČIA EKSKURSIJA
“NAUJIENŲ”?

GEGŪŽĖS-MAY 29-tą D.

Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai Vadovaus 
“NAUJIENŲ” ATSTOVAS

1928 METAIS KETURIOS EKSKURSIJOS
LIETUVON

c

TIESIOG Į LIETUVOS UOSTĄ

ANTRA EKSKURSIJA
“VIENYBĖS”

GEGUŽĖS-MAY 2 DIENĄ 
Laiva “ESTONIA”

,, Ekskursijai Vadovaus 
ANTANAS KANDROTAS

VALIO!’

J

BOSTON: Commonvvealth Chev.—Co., 
949 Commonwealth Avė.
(ROSLINDALE: Mt Hope Motor

ARLINGTOK: ArTington Auto CoY 
—(LENINGTON: Sredtund Chev. Co.-, 

35 Bedford St.)
EVERETT: Melanson Bros., Ine., 63 

Chelsea St.
(REVERE: Melanson Bros., Ine.,
282 Broadway)
(CHELSEA; McBride Chevrolet Co., 
9 Cross St.)
(AVINTHROP: Ocean Spray Garage) 

ROXBURY: Grove Hali Chevrolet Co.
45$ Blue Hill Avė. 

NORWOODTTown Chevrolet Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. 
AVELLESLEY: Stock & McAdam,

Ine.
MALDEN: Frame Motorš, Ine., 509 

Mainr St.. at Converse Sa.
MELROSE: Field Motor Sales.

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

DORCHĖSTER: Columbia Chevrolet 
Company, 519 Columbia Road (Up- 

hams Coi-ner)

SALĖM: McKenzie Motor Co., 274
Derby St 

MATTAPAN: .T. J. Delaney, 
-- ------------ -A------------ •--------J 
----(HYDE PARK: .T. .T. Delaney?

Hyde Park Avė.)
WOBURN: Lynch Motor Sales 
READING: Lynch Motor Sales 
QUINCY: Washlngton St Garage, Ine,

216 VVashlngton St.
(ATLANTICf North Qulncy Garage, J 
133 Hancock St.)

NEWT0N: Stuart Chev. Co., 431 Wari> « 
ington St. ■
(WEST NE1VTON: W. J. FnrtraĄ 
50 Davis Avė.)

NONANTUM: Siiver Lake Chev. Co, *
444 Watertown S t

WATERT()WN: Daniels Chevrolet CO, |
647 Mt Anbnni St 

CANTON: Morse & Mullin Motor Ct«
Ine.

didžiuokis tuo ir dabar: jei Sales, 409 Hyde, Park Avė. 
gi dabar gėda ir piktumas 
ima, kuomet tas tavo darbas 
pateko Į spaudą, tai reikėjo 
gėdytis jį daryti ir draugi
jos .susisukime. Tuo vie
nok korespondento neįtiki
nau, jis buvo perdaug įnir
šęs; jis, matomai, kaip ir 
dviejų pasikalbėjimas pasi
baigė tuo. kad koresponden
tas pasisakė, kad reikėsią 
kreiptis į “Keleivį.” Į tai 
atsakiau, kad tuo jis geriau
siai įrodys savo “katalikiš
kumą.”

“Vienas iš-žinančių” no
rėtų, kad katalikai ir bedie
viai darbuotūsi vieni - ki
tiems nekenkdami. Vaikiš
kas pageidavimas. Tas į- 
vyks n<‘bent tada, kada vil
kai pradės bičiulauti su avi
mis. Šv. Kotrynos draugija 
bandė sugyventi su bedie- 
.viai's ir “sugyvena,” bet iš 
jos katalikiškumo tik šven
tosios vardas teužsiliko. Ką 
šiandien Nonvoodo katali

kai turi, tai turi ne ačiū 
tiems, kurie “gražiai sugy- 

jvena” su bedieviais Keistu
čio arba Kotrynos draugi
jose, liet tiems, kurie susi

būrė šv. Jurgio, šv. Kazi
miero ir Nep. Pag. P-lės

: tiems, ku- 
riuos “vienas iš ž.” šmeižia 
“Keleivy f’ tiems, kurie dir
bo, ne tiems, kurie temokė
jo tik kritikuoti pakampėse 
ir “Keleiviuose.”
• v • .

Baigdama turiu pasakyti, 
kad į jokias polemikas su 
tos rūšies kerštingais užsi- 
kirtčliais, kaip “v. iš ž.,r

(MEDFORD: Atton & Jonės Ine.. 21_ Hill Avė.
Riverside Avė.)
(ST0NEHAM: Stoneham Sales and
Service Co.)
(MELROSE: Field Motor Sales) 

DEDHAM: Dedham Srpjare Chevrolet
Company, VVashlngton St. 

BEDFORD: Middlesses Garage. 
IVALTHAM: E. O. Maxwell, 58 Adams

St
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 

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

SOMERVILLE: Cambridge Motor Co.,
412 Highland Avė., Davis Sq.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co.,
664 Broadway

LYNN: H. E. Pembrook

Q U A L I T Y AT L O W

Lz<.

'' _s

perspėjus Norwoodo katali
kus, kad nekreiptų daug dė
mesio Į tuos, kurie tik kri
tikuoti temoka visa, kas tik 
katalikų veikiama. . Jie 
mėgsta kritikuoti iš pašalų, 
bet bijosi, kad žmonės neiš
girstų spaudoje apie jų am
žinų zurzėjimą. Tiems* “kri 
tikams” patarsiu taip kal
bėti ir elgtis susirinkimuo
se, kad paskui nereikėtų gė
dytis, jei kas teisingai ap
rašys j ii darbus spaudoje.

Ar tai yra šašai ar nie
žas, ar koki kita liga, kuri 
verčia katalikų kasytis prie
šų spaudoje ir drabstyti pur
vais i veikliausius katalikus 
— nežinau, bet vis dėlto yra 
tai liga. Ir prie šios progos

’ neprošali bus paklausti ir

SKELBIMAI PATRAUKĖ 
ATGAL PRIE “PLAS-

■ f

I

■r'
,aTtfK.

t.

leistis neketinu. Ta ka čia• ♦ •
rašau, rašau tik tam, kad

■»- i £• ii Jh -■ - i i ■ SM1

Alkolio lažai, kaip ryto ra
sa, ynu tyrūs ir skaistūs, bet 
įlašėję į žmogaus kūnų, pasi
darobjauriausi nuodai.

£

“vienų iš žinančių” ir kitus 
jam panašius “kritikus:” 
Kada jūs nustosite sirgti?

Kun. V. K. Taškūnas,

v šv. Jurgio par. klebonas.

Johnson & Johnson Praneša, 
Kad. Darų Puikiausi Biznį 

iš Red Cross Kidney , 
• Plasters

KETVIRTA EKSKURSIJA
LIETUVOS VYČIŲ

BIRŽELIOJUNE 16-tą

Laiva. “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
KAZYS J. VIESULĄ

1 ................* 1 y

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KlftkVIKNAS T.IE’ClJVIS privalo aplankyti savo gimtąjį kramtą?

Kas metai vis daugiau Ir daugiau amerikiečių važiuoja atlankyti saviš
kius Lietuvoje ari m taip «nt Lietuvoje pssIsve/Hooti. Lietuviai deda 
visas pasiansas, kad tie svečiai botų gerai priimti ir issivežtą malo
nius įspūdžius ii Lietuvos.

Tas vaMlavImas tiesiog J Klaipėdą ant Baltiko-Amerikos I.intijoa be 
Jokitj persMimu prie dabartiniu aplinkybių yra mnlonns ir visiškai 
krieiyių^nevnrginj;. ______ į*_____ *_  ___ _

Patartina visiems, ijnrie trokšta pamatyti gimtąjį krašto neathlė- 
tf. bet važiuoti pas savuosius šia vasanj su viena Iš riršminėttj eks- 
knrriji) Iš Amerikos tiesiog J KialpMą.

ž<Xor’ Kreipl-ff/’s į Vietom AffcnUĮ ar į Rcnrlrorę

BALTIC AMERICA LINE------
8 Bridge Street . . ' New York, N. Y.

D.

i

i

i

*»
t I

I

l ir is 1

L! ETUVOS
Per BREMEN/
Vokiečių Gariatriti 

U M B 
kitais šios linijos 

"laivais 
Tik 8 dienos vandeniu 

3-čios kiruos knmba- 
*1—flkrrtiegnmieji

ngentij
05 STATĖ ST., BOSTON

GERMAN, •

TERIU”
*»

PAIEŠKAU brolio sūnaus Ar 
tano Vai Ulevičiaus, gimęs” Brook 
lyn, N. Y. Paskiausia gyvea^ 
Chicagojc su tėvais. Turi
metu amžiaus. Tėvo vardas i 
Antanas, kuris paeina ii 
kų, Mariampolės apskr., JuraV< 
vais., Pamargių kaimo. Mali 
atsišaukti arba kas apie jį 
praneškite sekančiu adresui- 
dalena Mačienė, 246 Hoyt 
Keamey, X. J.

Visur pasirodė smarki reakci
ja prieš visokius linimentus, rie
balus trinimui ir kitokias mostis 
nuo reum atizmo, neural gijos, 1 um - 
Rago ir kitokių ligų, ir neklaidin
gai pakrypi prie taip vadinamo 
“Red Cross” inkstų plasterio-

Johnson & Johnson, kurie pla
čiai skelbiasi laikraščiuose, pra
neša, kad jie padarė didelį bizni 
iš Red Cross inkstų plašterio. Tie 
klasteriai yra geri ir patogūs ne
šioti, ypač kada palygini su vi- 
sokiomia/mostirois.

Jie priduoda staigią šilumą, pa
togumą ir gali būti nešiojami at
liekant kasdieninį darbą. Jr jie 
džiaugiasi, dėlto, kad .Johnson & 
Johnson yra žinoma kaipo gera
ir at.sakominga įstaiga. Atffcai sykiu

Pardavėjai turėtų laikyti už
tektinai tų -Red Cross Kidney , .
Plasters,” kad aprūpinti reikalą- HHJ-'S atliek* ketariaaąd 
virųus. Sezonas jau 8a, kuomet J“ 
bus reikalinga dėl iforinio gydy- r fnkal”,a **

Sulaiko 
Karitj

Stabdo

LiūOli 
Viduriai

' 'į.'/ >••***? Į*?’.-u *• tr'
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Liepęs uždaryti lietuviu rodėsi kol nebuvom sutikę
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»e pranašas, kurs ir artimo meile remiasi įsta-t

žmogų, kuriam nėra vietos 
nei. danguje nei pragare.

tuos milijonus ne parkams 
tuo metu, kada tos ekonomi-

stančiii neliesto miško. Pu
sė maždaug parko bus No.

viai davatka.
Ištikrųjų, pasigailėjimo

į

,xv -1

vertas yra žmogus be idea- Karolina valstijoje, kita pu- 
Babar jau sužinojom, apie Tn še~~Tennessee - ~
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įrantos kaip tik 
— Pilsudskį.

? e

vęs. Tokį žmogų nė Die- Įkrauna milijonus, duotų ‘- Darbininker ’ yra apmokami 
vas nemyli, nė velnias ne
gerbia.

se Tennessee Valstijoje. Netilps. Laikraščiui yra nau

. - *
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Ilgos, liūdnos rudens

Ilgos tylios mano maldos — 
, ? Tave jauną palydžiu.

v* -. . 4 % w 4..
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politinę partis 
žodžio prasmė- 

L*BO» K nes neturi kitokios pro-1 
t -- _ * v _ V_ V y f •« -• « w > •
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PRENUMERATOS KAINA:
AnrnrUaiįirmetamu .......^..-....1

Vieną kart sayrtftjė metams,...

J 9

„ of 0< 1817, au
IPTION KATES: 
y U5O

‘•darbininkas-
roadway - -— — —South Boston, MftM

Td c pilone South Boston 0620
- - _____Į£
J ĮJgS8SgBES I II Iįi'i I J-*1 ■ lį'TU iii,"S

vienį žodį
* -

' Laimėjo maždaug visu 
trečdaliu socialistai, kurie 
turės apie 65 atstovus, -ko
munistai turės apie 15 ats
tovų. New York Times ko
respondentas praneša, kad 
skaudžiausiai pralaimėję 
endekžii, VV i Josio partija ir 
mažumos. Tenka paabejoti 
apie mažumų pralaimėjimą,

■<

- e

t

r _____________ .

į Katalikų priešai senai jau 
išauja galą katalikams 

jų. tikėjimui, bet metai 
rietu bėga įr šimtmečiai 
šimtmečių, ir galas 4ie 

atėjo- • • katalikybės 
ins, ne katalikams.
r atsirado pačių ka
te _

kad artimoj ateity ka- 
skaičius sumažėsiąs 

ranašas yra tai vienas 
šiaušių Europos apologe- 
t. y. katalikij tikėjimo 
į, jėzuitas, Martindale. 

is parašė labai įdomų 
nripsnį žymiausiame Ame- 

katalikų savaitrašty, 
^i^monweal, kuriame įro- 
dinėja, kad neužilgo katali- 

Jkų teliksiančios tik saujalės 
įvairiose Europos valstybė- 

tie būsią smarkiai per- 
jąmi. Visi puskatali- 

aai pamesiu tikėjimą su- 
pratę^ kad negalima sude- 

ir egoizme 
S tikėjimu.—Užtat tie,“Jot7 
.nę liks katalikais nežiūrint 

sekiojimų, bus tikri ka* 
talikai. Žinoma kad jokia 
-galybė pasauly neišnaikins 
^katalikų.
į. Toks pranašavimas iš ka
taliko ir dar kunigo lūpų, 

tikriau sakant, plunks- 
Uos, nevienam katalikui at- 

TĮūdys gana keistas,. bet pa
žiūrėkim, ar ištikrųjų y i-a 
fffflstas. ■____
TYPats Kristus pasakė, kad 
laug yra pašauktų, bet ma- 

^a išrinktų. Iš Bažnyčios 
istorijos irgi žinome, kad ne 
sykį katalikų skaičius yra 
ūmai ir smarkiai sumažėjęs. 
Pav. išsiplėtojus Arijaus 

ąlai visai nedaug kata- 
| buvo belikę, bet atrask 
bar nors vieną ari joną, 
ormacijos laikais irgi 

katalikų skaičius buvo žy- 
L sumažėjęs. Kodėl ne- 

tas pat įvykti dabar- 
ais laikais?

•S x

\ Mums rodos, kad Martin- 
dAle turi pamato savo spė- 

; liojimams. Juk tiekc daug 
tarpe tokių “ka- 

4&ų,” kurie ištikrųjų ne
it kad nėra katalikais, bet

melstis; saugotis šeimynos; 
ar kaip kitaip paleistuvauti 
ir klausyti mišių ir t. t

Toks veidmainiavimas ne
gali būti vadinamas katali
kybe. Katalikų tikėjimo pa
matas yra meilė. Pats Kris
tus yra pasakęs, kad Dievo

tymas ir pranašai, t. y. vi
sas tikėjimas. Šv. Povilas 
tų pačią tiesą vaizdžiai pa
aiškino,'vadindamas cimbo
lais skambančiais ir .varių 
barškančiu tuos, kurie ne
turi meiles.^

Žinoma ir geriausis kata
likas gali kaikuomet nusi
dėti prieš meilę, bet mūsų 
tarpe yra daug tokių “ka
talikų,” kurie ne NUSIDE
DA prieš meilę, bet yra 
giiežtai NUSISTATĘ prieš 
meile — sąmoningai ar pa- 
ąamoningai, — kurie tepri
pažįsta tik vieną meilę —

nėra pasidarę nė kiek prie
lankesnė mažumoms.

/ •

Nors pilsudskiniai ir ne- 
laimejo didžiumos, vis del- 
to jie laimėjo daugiau ats* 
tovų negu kuri kita parti
ja. Tas reiškia, kad daugiau 
lenkų pasitiki savo žemaitiš
ku valdovu negu kuria poli
tine partija. Todėl Pilsuds
kis po rinkimų yra stipres
nis negu buvo prieš juos, y- 
gač, jei tiesa, kaip kad lai
kraščiai praneša, būk rinki
mų metu piliečių laisvė ne
buvusi varžoma.

Kaip tas Pilsudskio su
stiprėjimas atsilieps į lietu
vių-lenkų derybas, lengva 
įspėti. Juk ne kas kitas, 
tik Pilsudskis uždarė Vil
niuje * lietuvių mokyklas.

JK -7 -

Nesūgrįšį niekados. . r 
Nebgirdėsiu tavo smuiko, ‘ • 
Ir širdis raudos, raudos.

Sudaužei tu savo smuiką — 
4? krūtis juodos uolos; ' 

* Sudaužytą mūsų laimę
— ' -Rytas dulkėmis užklos.

‘ ' ' ' ' ?'■ ~ ' /- 
L? •■'X./ . ’ . ? ' ■- ■

Buvo dienos gintarinės,
- Buvo dienos su sparnais! 

Mano sergančios krūtinės 
Nepaguosite sapnais!

> C 1 ... (“Ateitis”)

• <

“Draugas” rašo:
“Lietuvos Steigiamasis Seh 

’rias ivririus titulus nanri- 
kino. Reiškia, Lietuvos įsta 
tymų akyse nebebuvo 
bajorų, nė grafų, nė. kuni
gaikščių. Bet dabar prie 
‘bajoriškos vyriausybės’ ir 
bajorai pradeda savo ‘po
niškas’ galveles aukštyn 
kelti ir 'nosis riesti. Lietuvos 
spaudos žiniomis, Krime 
jau įsisteigė bajorų draugi- 

> ja.
“Koks tokios <1 raugi jos

J

naudingai Lietuvos ys 
bei žemes reformai.

“Visi tie Lietuvos dvarfcį
----- C-------------- ---------- —- ■ - • - ■ ■ . • : 

rinkai, kurie buvo nepaten- _ <
_• kinti ‘mriSkų valdžiosr dar-^

“bris, kuriems neleista diib-' '>
ti ir šnipinėti Lenkijos naų- 

? \lai ir dėlto turėjo bėgti iš
Lietuvos, kaip valstybės 
priešai ir išdavikai, sukurtą
ja bajorų dr-ja apsidžiaųgs> > 

ries turės vilties, kad jin®’ 
jiems praskins kelius į Lie
tuvą ir į dvarus, kurių di- 
dėlė dauguma jau išdalinta

Yra'pasaka apie vieną 
lenkų pamokslininką, kurs 
labai - mėgdavęs graudinti 
savo klausytojus. Sykį jam 
besakant pamokslą žmonės 
nesigraiuįina — ir tiek, kol 
jis neištarė tuos žodžius: 
griešnyke! į dangų tave ne
priims, iš peklos išmes — ir 
kur gi dingsi? Tuomet len
kučiai pravirko.

Rodos, ko čia graudintis? 
ko čia verkti? Taip mums

tikslas: ar šampaną ‘poniš
kai’ gerti, nuo ‘mužikų’ at
siskirti, kun. Krupavičiaus 
pastangomis išdalintuosius 

• dvarus atsiimti, ar apie bau- 
džiavą planuoti—vadai tuo 
tarpu nieko nesako. Gana 
to fakto, kad tautininkai 
bajorams yra palankūs: 
priešinasi demokratijai ir iš 
visų pajėgų priešinosi taip

‘ ——— •

kinti, kad daug dalykų nėra 
taip, kaip jie sako, tai jie 
vadino manę bedieviu... o 
aš jiems atsakiau, kad A- 
merikoj manę vadina davat
ka.” _• • >

Tas žmogelis pasisakė t*-- 
sąs katalikas ir bepartyvis, 
bet vis- dėlto dalyvauja 
siaurai partiniame bolševi
ku seime pavadintam neiš
manėlių akių apmonijimui 
‘ ‘ priešfašistiniu. Paskui
stebimi, kodėl katalikai va
dina jį bedieviu, gi bedie- tančių akrų, kurių 300 tūk-

I 
savanoriams ir bežemiams.

• Nuo savęs dar pridui 
me, kad dabartinė valdžia“ 
taip savę ir savo partiją gi- 
rių— visas gi kitas—peikig^*' 
turbūt dėlto, kad ji yra “ba- 
joriška,” visos gi kitos buvo 
“mužikiškos.” Bajorai įr 
seniau juk sakydayogį^A-- 
pan, to pan 1 t o n i e grzeszny 
chlop!

5 MILIJONAI DOL. PARKUI 
----------- Y į ųY 
nes sistemos aukos lieka bė 
darbo ir tankiai be maisto P 
ir be pastogės, bet tiems,' 
kurie savo darbu it; prakai
tu sūkiovė jiems milijonus 
ir dabar patysTieturi ko val
gyti.-------------- . • .
-- ---------------------- . j, ■■?; '

/•t . j

Laura Spelman Rockef eller 
MemoriaI—direktoriai paau
kojo 5 milijonus dolerių į- 
-taisymui nacionalio parko 
rytuose. Vakarinėse valsti
jose tų didžiulių parkų yra 
keli, bet rytinėse ligšiol ne
buvo nė vieno. Naujasis 
parkas turės apie 700 tūks-

. r ...>•» ...

JOAKGUO^UOIAL,
Balandėliui, Westfield, Mass.

— Tamistos korespondencija 
keturiais mėnesiais pavėlinta.

____________________________________ , 

dingos tos žinios, kurias gau- 
name tuoj po įvykio. Taigi tik 
tokias žinias ir siųskite jeigu 
norite, kad-tilptų “Darbinin
ke”

Immigrants Service Biurui, 
New York, N. Y. — Tomistų X; 
skelbimą . gavome, . bet veltui 
netalpinsime.,- Viri skelbimai S ■

.Jeigu sutinkate apmokėti,. tai 
praneškite administracijai. :'

■ I
IX x^uu. VVXAX<» po,vjx/vxxix&*

250 hektarų; dėl ištyrimo trąšų, sėk- • 
lų ir dirvos kai kur įtaisyti bandymo laukeliai^ 
prie pradinių mokyklų įtaisyta žemės ūkio kla
sės dėl ūkininkų; žemės ūkio parodos ir ūki- • 
ninku ekskursijos į pavyzdingus ūkius, arba net 
užsienin, yra jau paprastas dalykas Lietuvoje. 
Medžioklė ir žuvavimas Jurgistttvartytį.y Val
džia ir visuomenė daro rimtų pastangų, kad Lie
tuvoje įsteigus cukrinių runkelių kultūrą, kad / 
cukraus nebereikėtų pirktis iš užsienio.

Tokiu būdu Amerikos lietuvis, nusipirkęs 
ūkį Lietuvoje, daug ko nąuję-pamatys. ko inm 
pirmiau esant nebuvo. Šiuo atžvilg& 
dos kraštas via ypač įdomus: puikiai įrengtus 
ūkius visados galima gauti nusipirkti 
gu Amerikoje, be jokio varžymo.

. Kooperacijos vystymasis Lietuvoje turi, p 
sišekitiio; pradžioje 1927 meti; tūreje

. . Vartotojų kooperatyvų. , .- 
’ Gamintojų koopem|yvjį

Statybos koope 
Žemės u|ao dri 
Smulkaus kr

•%. •

mokyklas jis pasakė švieti
mo ministeriui: Tamsta 
verksi, bet tas reikia pada- 
ryti.—Pilsudskis Genevoje 
Voldemarui pirštą po nose 
pakišęs paklausė: kaias, ar 
taika. Pilsudskis-irgi liepė 
Zaleskiui pakeisti jo prieš
paskutinę notą Lietuvai ir 
liepė jam paklausti griežtai 
Voldemaro: derėsis ar ne? 
Pilsudskis stos į derybas su 
lietuviais stipresnis. Na, o 
Voldemaras? Todėl dery
bos su lenkais lemia mažiau 
gero Lietuvai dabar negu 
pirma.

lo^Le-musistatyma.—Blogas 
yra siauras partvviškumas, 
bet dar blogiau yra, jei žmo
gus yra pastumdėlis, kurio 
niekas negerbia, nors kai
kuomet “mažiau skrupulingi 
žmonės ir panaudoja savo 
tikslams. Toks žmogus yra? 
“nepartyviškas” kaip tas 
futbolas, kurį visi lygiai 
spardo, spiria toliau nuo sa-

Parkas Vadinsis Great 
Smoky -Mountains National 
Park. ■ '

Galima būtų pasidžiaugti 
nauju parku ir ta dovana, 
bet sunku džiaugtis atsimi
nus tuos 4 milijonus bedar
bių. Būtų kurtas geriau, 
jei tie, kurie ačiū dabarti
nei ekonominei sistemai su-

savęs meilę. 
Gal niekuomet tiek neįdo

mauta tikėjimu kiek dabar. 
Tikėjimą «.diskusuoja ir ti
kintieji ir bedieviai ir dis
kusijos, yra paprastai rim
tos, jei nepriskaitysime mų- 
sų bedievių spaudos. Tikė
jimo supratimas gilėja ir 
vis labiau aiškėja veidmai- 
ningumas tų, kurie vadina 
savę katalikais^ bet sykiu y- 
ra savymeiliais iš principo. 
Tiems Šiaudiniams katali
kams darosi kaskart nejau
kiau katalikų taijie, ir argi 
reikia stebėtis, kuomet ateis 
tas laikas — ir jau, mato
mai yra nebetoli — kuomet 
jie, atsisakę senai jau nuo 
katalikybės esmės, atsisakys 
ir nuo vardo.

Ar katalikams bus tai 
nuostolis? Ne! Priešingai 
— bus naudos. Pav., kad ir 
pas mus, kas mums daugiau 
kenkia: bedieviai ar mūsiš
kiai šiaudadūšiai katalikai? 
Reikia pasakyti, kad mūsų 
“katalikai.”

Prisęina nutikti su Mar
tindale, kad labai yra gali
ma, jog katalikų kiekybė su
mažės,' bet užtat kokybė 
aukštai pakils, ir jų neper- 
galės nei pragaro vartau

toki žmogų ir mums prade
da darytis ištikrųjų graudu.

Tas žmogus dalyvauja 
“priešfašistiniame” bolševi
kų suvažiavime. Jis pasi
sakė nesenai buvęs Lietuvo
je ir štai kaip tas rielaimin- 
gasai aimanuoja bolševikų 
suvažiavimo sesijoje:

“Kuomet pradėjau (Lie
tuvoje )jų klausinėti įvai
rių-dalykų ir pradėjau aiš-

y-a •
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..120,000
Gyvulių Lietuva 1926 metais turėjo -jau ne 

mažiau kaip prieš karą: arklių — 0,5 milijono,

• .»
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Pereitą sekmadienį Len
kijoje buvo rinkimai į sei
mą. Galutini rinkimų davi
niai nėra 'dar Žinomi*, bet 
• V* -jL. JI w •

ižQC Icoiviamc 7innf ina kurių nuosavybės dokumentų. Be to valdžia punktai; kai kur veikia pavyzdingi ūkiai, turį 
*8wlVl®*llo £1111“lllla gausina balas (pievas ir ganyklas) ir teikia pa- apie 200 ar 250 hektarų; dėl ištyrimo trąšų, sėk-

f-jc *
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Lietuvos Dešimties Metą Nepriklau
somybės Sukaktuves Minint

(Tęsinys)
IX; x v

Iki 1926 metų žemės fondan žemės reformos 
reikalams buvo nusavinta 492,256 hektarų že
mės, kurie Įkainuojama apie 5 su puse milijonų 
litų Tas žemės fondais susideda iš nusavintų

skolas sulig išgalės kaip naujakuriams taip ir 
seniems ūkininkams.

Pasėlių plotas 1927 metais buvo:
rugių...................500,000 hekt.
avižų ...............310,000-
miežių.................107,000
bulvių ..........139,000 
kviečių

eturi mažiausio-su
kas yra toji katali- 

g, ko ji iš savo išpažin- 
reikalauja, kokias pa- 

jiems uždeda.- Jei tie 
Šiandien dar vadina 

▼ękatalikais, tai tik del- 
tokiais gimė ir už- 

ktigo ir svarbiausia dėlto, 
jog galima būti 

i u ir kataliku ir sa vy
neliu, pav. aukoti bažnyčiai

;■ r >-t-, ij.
Mii iuvAuuum

1 a.
—*—\ g'*** t ■■

žemių: privatinių savininkų 94%; bajorų ir vai- raguočių — 1,4 mik, kiaulių — l^mil., avių — 
1,5 miL ”

Kad pakelti javų derlių ir pagerinti gyvu
lininkystę yra bandomos įvairios. priemonės. 
Nepamirštama paukštininkystė, pienininkystė, 
daržininkystė ir bitininkystė. Čia pakeliui ne- 
prošalį bus priminti keletą tokių naujenybių 
mūsų žemės ūkyjerkgip-va^—~ ;
- Veikia: “Veislinių gyvulių augintojų sąjun- 

- anginą bulius ir nienineas karves. ■x 
‘Centraįinė gyvulių kontrolės sąjunga,” — 

jos tikslų per “gyvulių kontrolės ratelius” mo
kyti ūkininkus kokias kartės parinkti,'kaip jas 
šerti, kad daugiau ir gero pieno duotų; turi spe
cialistus, kurie ištiria pieną. '

“Žemaičių arklių veislė vadybinis žirgy
nas” (Plungėje) užlaiko kergimo punktUs Ui 
veislei praplatmįL ,

Vra*

stybės žemės bankų 5% ; valstybinių ir bažny
tinių 1%. Iki sausio 1927 metų 348,000 hektarų 
buvo išdalyti 52,96Qj)ėžemiąm darbininkams ir 
kareiviams. Žemė dalinama buvo 1927 metais 
ir žemės valdymo vaizdas dabar yra toks:

Ūkiai iki 10 hekt sudaro.......... .  .31%
— ūkiai nuo10 iki 20 ha. riidaro..1.50% ' 

Ūkiai nuo 20 iki 50 ha. sudaro... .16% 
Ūkiai virs 50 ha. sudaro........ 3%

Prieš karą gi trečia dalis ariamo ploto (apie 
745,000 hektarų) prigulėjo tik 2,0000 dvarinin
kų. Dabar gi, sulig žemės reformps įstatymo, 
retas dvarininkas teturi teisės valdyti daugiau 

u 80 hektarų. Naujakuriai (t y. gavę žemes 
)-yra, reikalingi pašalpos ūkiui 

r metitis valdžia davė nau
jakuriams pašalpos pinigais 4 miL litų sėkloms

niai geriausia jšėjo. Spėja- ta

• • v > >

• ••

5 bmkeliį.: 4
■ • , 

Bei
Per 4927 metus koo 

go arti pusti 
vai spiečiasi 
tent: *

ai* _ ' '
■Hm*-. < .1 * ^7^. ■ -■f V- .



orkestro ir važinč- 
duodami ’kon- 

Atostogoms parva- 
į Worcesterį kelis 
grajino šv. Kaimie- 

I)a-

Kun. Julius Čaplikas, dar 
klieriku būdamas, atvažiuo-

at-
metus
J isai

ADVOKATAS ANTANAS J. MILLERIS
Pavyzdingas inteligentas veikėjas, pasižymėjęs kalbėtojas. 
Iš visu inteligentų uoliausias veikėjas. Pagelbėjo išgauti 
Jungtinių Valstijų Lietuvos pripažinimą. Pasišvntęs Wor- 
cesterio lietuvių gerovei. Begalo daug' nuveikęs ir paau
kojęs Lietuvai, Labdarybei ir Bažnyčiai.

Matilda Ališauskiutė (Mrs. 
McGinn), Į baigus Muzikos 
Konservatoriją Bostone. Turi 
didelius gabumus muzikoj ir 
ima dalyvujną dideliuose kon
certuose. Pasižymėjus kaipo 
akompanistė.

mokyklą ir Colby kolegiją. 
VVaterville, Maine, su A. B. 
Jisai pasižymėjęs smuiki
ninkas, priklausė prie Colby 
kolegijos 
jo pū J. V 
cerius.
žiavęs 
kartus 
ro bažnyčioj per sumą 
bar m<>kytojauja Pennsylva

=====
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BOTTLING COMPANY 
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iTeė išdirbame vlttokhm ruS)e»«n>- 
nlkę Ir prlatatvnte koiaam ant 
pareikalavimo, žinovai pripažino 
tnumj Ginger Ale »ertauafa vraoje 

/" valstijoje,
464 Millbury St., Worcester
•nv.B.-a-T.pi «r n irn-

Iš Colby Kolegijos
- / . .

Albertas Vosylius, Wor- 
cešterio liet, jaunikaitis t>ąį- 
gė ”Classical”~ augštesnę

šio pradžioje 1926 metais. 
Buvo pagelbininkas kun. K. 
Vasiui o dabar sykiu dirba 
su kun. J. Jakaičiu, šv. Ka
zimiero parapijoj. Jisai i- 
šventintas 1907 ” metuose, 
Kaune, Lietuvoje. Aukštes
nius mokslus ėjo Gregoria- 
nuni ir Sapienza universi
tetuose Ryme. Italijoje. 
Daug' pasidarbavęs bažny
čiai ir tėvynei. Gerai pažįs
ta žmonių psichologiją ir 
moka juos pritraukti prie 
gero.

davo į V^ojyeąterį ihokytį 
lietuvių vasarinėje mokyk? 
loję. Gruodžio mėn. 1916 
metais įšventintas į kunigus 
ir atvyko ų Šv. Kaz. para
piją už pagelbininka ir iš- 
buvo per penkis metus. A- 
pie penkis metus klebona
vo Provideiiee, R. I. Gegu
žės 17 dieną Vyskupo pa
skirtas pirmuoju Aušros 
Vartų par. klebonu. Su di- 
deliais gabumais ir dabdr

ir “University of Ken^ 
tieky” su D. D. S. laips

niu. Pasižymėjęs kaipo ge
ras lietuvis bet nenori viešai 
prisidėt prie veikimo.

Redaktorius

-p —— ----- --
OFFlOe: Fanerai Honie, SU MUII 

Jeigu mirtis atiunkjrtų jūsų tegul
mane dėl pateiiklnaario pigiausio darbo: ai u 
kuriuos si prižiurtu, busite patenkinti. *- 
- . _• . z- ’■

z (SEYMOUR) -- 
Lietuvis gydytojas ir
35 Trumbull St., Woreei

Valandos: 0—^10; .2—4;

gabiai vedė “Eltą” ir dt 
svarbią vietą užima. Gi 
nių Reikalų Ministerijfi 

Panelė Ona Migausfc 
baigė Classical augšti 
mokyklą. Vėliaug><jm 
kursus Amhei-st kolegija 
Gomeli Universiteitečel 
kėjo už p. Stasio Kais 
ščio, -buvusio Vih^^f 
kvtojų SeminarįjoBį^H 
ir didelio Lietuvos -palas 
ir gyvena Kaune. ;^|a| 
' P-lė Eleonora 
ba i gė augštesnę^ AjĮM 
paskui Business Geltes 
tekėjo už p. Volden 
Čarneckio, pirmo Lieti 
atstovo Amerikoj, ir di 
gyvena Ryme.

(Seka ant 6-to pusk

---v* 
aronijoj už daktarą* Pri
klauso prie “American Le- 
gion.” Buvo išvažiavęs į 
Lietuvą, praktikavęs trum
pą laiką kitur, bet vėlei su
grįžo į -Worcesterį. Dr. P. 
Puskunigis veikia tarpe lie
tuvių bet neviešai. Ypatin
gai daug yra pasidarbavęs 
Labdarybės Draugijai.
, Dr. Pranas MatulitisQr 
Dr. Jonas .Įonikaitis apie 
1920 metus atvyko į Wor-

1917 metais. Tarnas Mi- Laureato ‘aukštesnėje 
gauskas studentu būdamas 
daug pasidarbavo lietu
viams IVorcesteryje. 1917 
pavasary išlaikęs kvotimus 
priimtas į “Massacliusetts 
Bar Ašsoėfafibm” įstojo į 
Jungtiniu Valstijų kariuo
mene. Rudenyje su savo ka
riuomenės pulku išsiųstas į 
Franci ją, kur žuvo St. .Mi- 
hiel mūšyje, rūgs. 12, 1918. 
1919 metais su didelėmis 
patriotiškomis a pe i gom i s
palaidotas šv. Jurgio kapi- 

■«i ūse, Worcest ery j e.
Advokatas Antanas J.

Mi IkT įs-JlaiikęslUniversity
mjoj. r

Vienuoliai

Klierikas J. Aukštikalnis, 
Worcesterietis, nesenai su- 
grįžęs iš Lietuvos kur įstojo 
į Jėzuitų Vienuolyną, dabar 
mokinasi philosophijos Bos
tone.

. Adomas Morkūnas ir A- 
domas Ješkevičius nesenai 
įstojo į Tėvų Marijonų 
Kongregaciją. Dabar moki
nasi Lietuvos Universitete, 
Kaune, Lietuvoj. "

. Panelė Madeleina Avietė- 
Įnaitė baigė Šveicarijos uni
versitetą su augštais mokslo 
pasižymėjimais. Lietuvoje

P-LŽ JULŽ MIGAŪ8 

Worcester’io Mokyklų

eesterį, bet pabuvę trumpą" 
laiką išvažiavo į kitus mies
tus.

R. ilgs mėn. 1927 metais 
Dr. Juozas Landžius persi
kėlė iš Bostono į Worces- 
terį. Daktaro mokslus bai
gė Harvard Medical School, 
Bostono Universiteto Medi- 
cinos Mokyklą su Medicinos 
Daktaro laipsniais. ' Karo 
metu buvo Franci joj J. V. 
armijos daktaras ir priklau
so prie Am. Legion. Prak
tikavo Flushing Ligoninėj, 
Ne\v Yorke ir “House of 
^lercy ’ ’ Ligoninėje, Pitts- 
fielde. Praktikavo Bostone 
per 7 metus ir tuo pačiu lai
ku buvo Bostono Board of 
Health štabo narys. Atvy
kęs į Worėesterį dirba tar
pe savo tautiečių.

Dentistas

Dr. Pranas Zurvelis 
vyko apie septynis 
atgal į Worcesterį. 
baigė “Normai Institute of 
Muney,” Indianos valstijoj

Pranas V. Jakaitis, ėjo į 
Holy Cross kolegiją, nuva
žiavęs į Lietuvą stojo į 
Lietuvos Universitetą,. bai
gė Teologijos-Filosophijos 
fakultetą ir dabar ginmaži? 
jos vedėjas Lazdijuose. 
Daug Worcesteryj pasidar
bavęs mokinime jaunuome
nės lietuvių kalbos.

Vincas Bačys ėjo “Holy 
Cross” kolegiją, brt. vėliaus 
perėjo į šv. Mykolo kolegi
ją kur baigė su laipsniu A. 
B. Dabar eina mokslus. P. 

-V,—Bačys - daug pauidarba 
vęs moksleiviams ir liet, va
sarinei inokvklai.

Juozas Žemaitis baigė 
“Classiial” augštesnę mo
kyklą, su pasižymėjimais, ir 
“Holy Cross” kolegiją su 
A. B. Savo studentavimo 
dienose pasižymėjo sporte 
ir dainavo prie “Glee 
Club.’ Dabar Šv. Kaz. par. 
vargonininkas.

Juozas Ginkus baigė Holy. 
Cross. Kolegiją su- A. B; 
laipsniu 1925 m. Pasižymėk 
jęs kaipo gabus sportinin
kas ir jaunimo veikėjas. 
Dabar užsiima pramone.

Alfonsas Navickas “Holy 
Cross” baigė su A. B. 1926 
m. Jis pasižymėjęs kaipo 
gabus piešėjas. Dabar mo
kinasi “Clark” Universite
te.

P-nas Mikas Paltanavi
čius yra “^Amerikos Lietu
vio” leidėjas ir redaktorius. 
Daug**dirbo apšvietai savo 
brolių lietuvių. Nors pas
kutiniame laike jo sveikata' 
silpnėja, bet nenustoja švie-, 
tęs savo viengenčių.

I)r. Pranciškus 1‘uskuni- 
gis atvyko į Worcesterį a- 
pie 12 metij. atgal. Jisai bai
gė daktarystės mokslus Chi- 
cagos Universitete. Karo 
metu Francijoj buvo J. V.

mo
kykloj, Mostreal. Ca. Šven
to Mykolo Kolegiją baigė 
1924 metais su A. B. laips
niu. Už trijų metų gavo 
L. L. B. laipsnį iš Bostono 
Universiteto Teisių mokyk- 
los. 1927 merais priimtas i 
"Mass. Bar Associątioh.” 
Adv. I. Burkus užima žymią 
vietą tarpe Worcesterio in
teligentų.

St. A’aškelevičius, Wor- 
cesterio jaunikaitis, baigė 
Holy C ross Kolegiją su A. 
B. laipsniu ir Bostrtio U- 
niversiteto Teisių Kolegiją^ 
su A. B. laipsniu ir Bosto- 
no. L111 versileto 1 eisiu .mo
kyklą su L. L. B. Per.mies- 
to balsavimus pereitą rude
nį išrinktas “Councilnian.” 
Yra pirmas Worcesterid lie
tuvių laimėjimas politikoje. 
P. Vaškelevičius daug pasi
darbavęs lietuviams ir pir
mas čia augęs pramoninin
kas. - x

Petras Jurgelionis^ baigęs 
Švento , Mykolo Kolegiją, 
Vermonte, su A. B. laips- 
nįu dabar lankosi Bostono 
Teisių Universitete.

Ona Štalgaičiutė j)aigė 
Northeastern Univėrsity 
Teisių mokyklą su L. L. B. 
laipsniu. Dabar praktikuo
ja prie kito advokato.

Medicinos Daktarai

of Pennsylvania ir Dickin- 
son La\v School baigė su L. 
L. B., atyj’ko į Worcesterį 
iš Scranton, Pa. 1918 me
tais. Nuo to laiko visuomet 
pasišventė dėl AVorcester’io 
lietuvių. Kur tik buvo svar
bus veikimas, adv. A. Mille- 
ris visuomet prisidėdavo. 
Niekuomet neatsisako drau
gijoms pasakyt prakalbą. 
Begalo daug yra pasidarba
vęs Tautos Fondui. L. Rau
donajam Kryžiui. Liet. Kat. 
Federacijai. Labdarybei, ir 
Lietuvos politiškiems reika
lam. Adv. A. J. Milleris. 
tai pavyzdingas inteligentas 
— veikėjas.

Advokatas Pranas Baub
lys yra Worcesterio jauni
kaitis, baigęs Classical aug
štesnę mokyklą, George- 
tovVh Kolegiją, Washing- 
toire su A. B. laipssiu ir 
Bostono Universiteto Teisių 

! Mokyklą su L. L B. laips
niu. Išlaikęs kvotimus, pri
imtas į Massachusetts Bar 
Assoriation” ir atidarė sa- 

1 ’vo ofisą rudenyj 1926 me
tais. Adv. 'P. Baublys ga
bus veikėjas ir ypatingai 
pasišventęs jaunimui.

' Acjvokatas Tgnas Barkus, 
\V01yesteryj augęs jauni
kaitis, baigė mokslus šv.

-' L

t-- n
Rriiytęs Lietuvis Fotografas 

Jonas Černius 
8 Vernon Street, Vorcester 
Traukia paveikalua pavieniu. vp<- 
tutfų. draugijų, livatlavimų. Dn- 
m krutamu* paveikslus. Specia
listas plėtime didelių paveiksiu.

Telephone C’edar 3721-M

' 11111; ...................  |»
■ mi......... ..

■ ų ■ > - z <

Keaidence, 194 Millbury St.. .3rd Fkx»r. Telephone Oda r 4lki3 !

JOSEPH J DIRSA
LIETUflŠ Gąsdinus

Vilna AM
' Uždėta a. a. A l. titidi'eviUftil 

Pa nelė JČIena Ta rcUiatA..tairi* 
plonfnotii aptieknrė, 1sSg8į$ 
Jnmbia C m versi t^tg, ir per 148 
nius metus praktikams savp'i 
tiekoje IVaterbury. CoM., dtf 
užlaiko Siq aptiekę. Išpildo iį 
ningai daktari/ reieptusTpard 
da jvairiits gyduoles. Prašom 
eiti pas mus. o gausite gerus ’ 
tarimus ir malonų patarnavil

122 MILLBURY STRE6 
Worcester, Mass.

Tel. Park 7814

• I*-



Worcester; Mass
Įvairios Žinutės

daugelio menku priežą

Camels dėl malonumo

Sesuo

onsa.

Sesuo

)lesr Mokytojos

miero Vienuolvne

Panelė Magdalena Margari
ta Pauliukoniute, nursė.

ircelė Dirveliutė išėjo 
is City Hospital ir da- 
iifbaWorcestery j e.
j* - • __

alinės' Mokytojos Baigu-
sios Normai School

sčiu, bet jie tikrai ruko

tenaMorkūniutė — Se 
M. Gražina.
Iena Cepuliutė 
Priscilla.
tena Stoškiutė

Aušros Vartų parapijos 
choras, apie šimtas jauni
mu uoliai rengiasi prie me
tinio “Minstrel Show.” Šis 
choras ~vra pasižymėjęs sa
vo koncertais. Šįmet Įvyks 
jai. 12, parL.salėje.

Švento Kazimiero dienoj, 
kovo 4, ivvko didelės iškil- 
mės bažnyčioj. Šv. Kazi
miero pašalpinė draugija 
metinėje savo globėjo die
noje užsipirko Šv. Mišias už 
mirusius savo narius. Kun. 
A. Daugis pasakė iškilmėms 
pritaikintą pamokslą. Va
kare po iškilmingi] mišparų 
skaitlingai susirinkę žmo
nės ėjo bučiuoti Šv. Kazi
miero Relikviją. Kiekvie
ną pirmą sekmadieni relik
vija bus išstatyta Panelės 
Švenčiausios Altoriuje, gi 
per mišparus bus duodama 
bučiuoti. P-nia Uršulė Ur-

Šv. Marijos Vardo ir Šv. 
Petronėlės dr-jos, dvi di
džiausios moterų pašelpinės 
draugijos, kovo 11 sekma
dieni, eis' prie Velykinės 
Komunijos in corpore.

Vasario 12 d. šv. Kazi- 
miero Dr-jos salėję iškil
mingai apvaikščiota sukakr 
tu vės II) metų. Lietuvos ne- 
j >ri klausomybės, pasidarba- 
vimu kun. K. A. Vasio. 
Žmonių priėjo pilna salė. 
Daug žmonių turėjo stovėti. 
Kun. K. A. Vasys keliais 
žodžiais perstatė sukaktu
vių reikšmę. Po to vietinis

WORGESTER, MASS
Aušros Vartų parapijoje 

atlaidai 40 valandų įvyks 
kovo 11, 12, 13 d. 1928'm. 
Visi Aušros Vartų parapi- 
jonvs kaip iš Worcester’o 
taip pat ir iš apylinkės 
miesčiukų kaip tai: Millbu- 
ry, Sutton, Oxford, Aubum, 
Stoneville, Cherry Valley, 
Leieester, Spencer, Brook- 
field jr Paxton privalo ap-

Šv.' Kaz. par. Choro mer
ginos nesenai pradėjo lošti 
basket-ball su Įvairiom mer
gaičių kuopelėm. Jos no
rėtų turėti rungtynes su ki- 
tų kolonijų sporto rateliais.

“trone Leonavičiūtė — 
įO M. Germaną, 
oustancija Seimonaitė— 
to M. Emilija. 
aaLiuterskiutė — Se- I •
M. Jeronimą, 
arjona Oriniutė — Se- 
|fįSytvia.
Iena Oriniutė 
Emiliiana.

Auršos Varių par. kovo 
11d. prasidės 40 vat. atlai
dai ir bus iki antradienio 
vakaro. Daug svečiui kuni
gų atvyks-Į šiuos atlaidus.

Gavėnios laike šv. Kazi
miero parapijoj būna tre
čiadieniais Graudūs Verks- 
mai ir pamokslas; penkta
dieniais Stacijos su Švęnč. 
Sakramento palaiminimu 

kilčiai su Seselėms eina Sta
cijas antradieniais^ trečią 
valandą po pietų. -

Šia savaitę Worcesterio 
moterėlės skaitlingai lankė
si į misijas šv. Kaz. par. ir 
atliko velykinę. Taip-gi vai
kučiams buvo rekolekcijos 
kovo 6 iki 9. Iškilmingas 
misijų užbaigimas moterims 
bus kovo 11 dieną, 7 vai. va
kare. Misijonierius kun. J. 
Vaitkeviičus, Tėvų Marijo 
nu Kongregacijos, su dide
liu pasišventimu sąkė pa
mokslus.'

Paskutiniomis dienomis * * *
kun. Stanislovas Vembrė ei- Aušros Vartų parapijos 
na geryn ir šią savaitę ti- salėje kovo 18 sekmadieni,

ADV. I. J* BARKUS,

yra ne tik geras advokatas, bet geras kalbėtojas ir dar 
buotojasvisuomeniniuose veikimuose. <

banavičienė paaukavo graži] 
auksinį rehkvijorių.

gė “Grenoble" Univer- 
& ■’ Ištekėjo už Dr. K 
[što, L. Universiteto pro- 
>nąus ir gyvena Kaune.
Lietuvaites Slaugotojos

įpįtpp pusi.) • 
isabelė Avietėnaitė, 

<Ugštesnius mokslus 
riness’ kolegiją Wor- 
įį- Nuvažiavus į Lie- 
trbo Žemės Ūkio Ban- 
i /neužilgo 'išvyko Į 
eną, Vokietiją lavin- 
i balsą. Užbaigus te
nisus, dar mokinosi 
pakol užbaigė su di- 
pasižymė j imais.' Iš- 
už p. Valentino Gus-

*frięva Račkauskiutė—Se
suo M. Morta; Bronė Mar
cinkevičiūtė — Sesuo AL 
Faustina; Jieva Zubriutė— 
Sesuo M. Edmundą; a. a. 
Emilija Kuleišiukė — Se
suo M. Kleofa; Marcelė Ve- 
niukė — Sesuo M. Filothea. 
' Postulantės: Anielė Kan- 
drataitė, Marė Bunevičiutė, 
Ona Zenkevičiutė, Ona Luk- 
šiutė, Ona Daugirdžiutė ir

Lietuvos Šv. Kazimiero 
Seserų - Vienuolyne: Ona 
GnrTpnkė .. .. ScsnoAL JKnn- 
stancija; ir Uršulė Žiogai- 
tė —Sesuo M. Rita.

Šv. Domininko Vienuoly
ne, Hoboken, N. J. Ona An- 
driūškaitė — Sesuo M. Al-
phonsus; Barbora Budvitai- 
tė — Sesuo M.

Šv. Juozapo Seserys Troy, 
N. Y.: Ona Kleizukė — Se
suo A. Aurelia; Ona Saka- 
lauskiutė — Sesuo—; Vero
nika Ribičauskaitė.

Gray Nims, Sisters of 
Charity, Montreal, Canada, 
a. a. Marė Galiniutė — Se
suo Marė Franciška; Irena 
Galiniutė — Sesuo; Irena 
Agnieška.

į Ponia S. Paltanavičienė 
į baigė aptiekorvstės kursą 
Maskvos universitete. Da
bar redaguoja laikrašti'“A- 

! merijosLietuvi.
P-lė "Matilda Ališauskiu- 

I tė., Mrs. McGinn, augštes- 
nins mokslus baigus Wor- 

Į cesteryi ir Muzikos, Konser-
vatoriją Bostone. Pasižy
mėjus kaipo gabi pianistė.

Adv. Susana Puišiutė-Šal- 
nienė baigus Bostono Uni
versiteto Teisiu Mokvkla su 
L. L. B. laipsniu. Ištekėjo 
už adv. Šhlnos ir gyvena 
Bostone.

/

Panelė Bemicė Šaliniutė 
baigė Muzikos konservatori
ją Milane, Italijoj 1927 m. 
ir grįžo į Worcesterį. Nese
nai užsidėjo savo muzikos 
studiją Brooklyne.

P-lė Juzė Rauktytė, Wor- 
cesterietė, baigus augštes- 
nius mokslus, lankosi į kur
sus “Clark” Universitete ir 
redaguoja “Amerikos Lie
tuvį” laikraštį. Ji pasišven
tusiai darbuojasi lietuvių 

I tarpe.
Panelė Albina Asipavi- 

Ičiutė nors jauna, bet į dve- 
Ijus metus tapo Naujos An- 
Įglijos plaukimo čampijonė. 
I Dalvvavo dideliose rungty- 
Inėse ir laimėjo neapskaito- 
Imai daug trofėjų. Pasiry- 
I žus įsigauti į Olympic 

lUĮg _  Sesud M. I Team, 'kuris keliaus į Am-
sterdm, Olandiją, tarptauti
nes olympiadas.

lėlė Julė Migauskaitė 
fe kursus Boston City 
įpital ir vėliaus Sim- 
® {Kolegiją. Dabar ji 
>a prie viešų mokyklų 
pę“ school nursė.’’
’anelė Pranciška Migaus- 
te baigė kursus W. City 
įpital ir Forsyth Dental 
kyklą. Praktikuoja prie, 
likos Worcesteryje.
Mė Elzbieta Bacvinkaitė 
o kursus Šv. Vincento li- 
inėje. Kelis metus prak
ero ir ištekėjo už airio.
Mė . Marė Daminaičiutė 
įo kursus Worcester City 
SĮpital. Ištekėjo už airio

choras visiems atsistojus sif- 
dainavo “Lietuva Tėvynė 
Mūsų.” Iš maži]jų choro 
labai gražiai padainavo B. 
Jonaitytė, • akompanuojant 
p-lei Anelei Atkočaitytei. 
Eiles pasakė B. Jonaityte ir 
N. Masaitytė. Keletą 'daine
lių padainavo vietinis cho^ 
ras vedamas p. J. Šakelio.

Kalbėtojai buvo iš Hart
fordo, Conn. kun. J. Ambo- 
tas ir iš Worcester, Mass.; 
adv. Ant. Mileris. Abu kai- 
bėdojai pasakė turiningas 
prakalbas.

Antrą dalį programo iš
pildė atvažiavęs iš Woieesj- 
ter, Mass. varg. J. Žemaitis, 
su savo dainininkais, kurie 
gražiomis dainelėmis- west- 
fieldiečius palinksmino ir 
prijuokino.

Kandrataitė — Se- ma8 ke 
Louisa. krautuv
Grinevičiūtė — Se- ^4. N 

Felicia. apgyvei
Grigaičiutė — Sesuo

Magdalena Pauliukoniute 
Įdnosi City Hospital ir 
^ė W27 metais. Dabar ji 
y*&rivate nurše” šiame

lais, tai yra atlikti išpažin- 
tį ir skaitlingai atsilankyti 
dienomis ir vakarais'į baž 
Tivčiu, nes atlaidai ira lai- ---- -
ks susitaikymo su Dievu, y- 
pač kadangi šie 40 valandų 
atlaidai pripuola Gavėnio- , 5'-' 
je, tai gei-iausiarproga-atlik- 
ti velykinę ir kariu pelny- 
ti atlaidus, todėl kam. brau- — 
gus yra išganymas tas ir ; 
privalo savo sielos reikalus 
aprūpinti^ Bus svečių ku
nigų. Taigi turės kiekvie
nas progą pasirinkt ' savo 
nuodėmklausį. Pamokslus 
sakys iškalbingi pamoksli
ninkai, kurie pas mumis dar / 
nėra sakę. Šventos mišios- 
atlaidų dien<»se Ims 5 vai., ' 
7:30 ir suma su pamokslu 
9 vai., mišparai 7:30 vaka
re. Tikiuosi, kad visi nau
dositės minėtais atlaidais, o 
ypatingai kiekvienas atliks ' , 
velykinę išpažintį.

Kun. Julius Čaplikas,

Šiems metams Maironio 
Parko Bendrovės valdvbon 
įeina: Jonas Reinikis, pir- 
mininkas; Jonas Bačinskas, 
vice-pirmininkas; p. l'etro- 
nelė Bačinskienė, raštinin
kė; kun. Jonas J. Jakaitis, 
iždininkas: Pranas Lengve- 
nis, jojo pagelbininkas, Vin
cas Piličauskas ir Elzbieta 
Geležienė, iždo globėjai; M. 
Tribandis, maršalka. Mai
ronio Parko Bendrovė įū- 
ynstingai rengiasi prie iškil- 
mingo Maironio Parko ati
darymo geg. 30.

Lelijėlė

Mė . Ona Leonaitė išėjo 
raus ‘ ‘ Fairlawn ’ ’ ligoni- 
$praktikuoja Bosto-.

—- * .
jį?



susirinkite.

|0 METŲ

REUMATIZMAS

Aš nore-

Geriausios

Paskutini

AGENTŲ IR A<

65 Hamilton St 
Hartford, Conn.

W Brnadway So. Ros- 

ton, Mass.

aukė tai jau yra GATAVA. #
Deksnio Galinga Mostis yra sudaryta išr gėriai

Skausmas Pašalinamas Su 
Red Cross Kidney 

Pietariu

Jauna panelė, 
čiau pasipirkti pe tiko tą.”

Floorwaker.—‘ ‘ Į senobinių 
daiktų skyrių ant trečio aukš
to, panele.” . *

L'RIRUTSS saldainin.oftoižhintM 

wių vaisių ir produktų. Gardu 
&1I8 kiekvieno lietuvio skonį, 
nisisakykite dėžutę.
T.,- .A

»dėžutė kainuoja tik 75c.

yri duodama nuolaida perkant 
dttuėių iškarto. Dėl infonnaci-

^y, kovo U d. 
ivy>^šv. Ęwinie-

nej. Jei ūk parelkalausit Med Cross 
Kidney Plaster su raudona flanele už
pakaly.

New Britain, Ct, Saus. % t 
Guodotini Tamstos:— ■ 'i?

Turėjau Reumatizmu per ilgus-mg 
buvau bandęs visokias gyduoles ir 
dytojus, bet naudos nebuvo. Išgfe 
nuo žmonių pagyriu^ apie jūsų <Šįt 
gą Mostj parsitraukiau panaudojau 

7'‘ ‘ ~ 1
ku jau pradėjau dirbti ir tariu .

vcr’7 d. bankų komisijonie- 
rius uždare A. Di Pietro 
kompanijos ‘ bankelę, kuri 
buvo po numeriu 365 Hano- 
ver St. *

Komisionieriaus dėmesį j 
bankelės stovį atkreipė, kuo
met prie jos durų susirinko 
apie 300 depozitorių reika
laudami grąžinti padėlius.

Depozitoriais yra beveik 
visi italai. ; * t ; *■>*

Z..

gauti ką nors tokio naujo, 
kad būtų naudinga ir dele
gatams ir pačiai organizaci
jai. Bustai naujanybė. Tik 
prašau kuopų išrinkti ko- 
daugiausia delegatų. Prašo
me pribūti paskirtu laiku, 
nes suvažiavimas prasidės 1 
vai. po pietų. >
r ‘ I. V. Knlikaitis

LDS. N. Ą. ir N. Y. Apskr. 
Pirmininkas.

Tėvas Įėjo į kambarį kur 
Klara, jo duktė, linksminosi 
su savo meilužiu.

“Kas tokio, tėveli?” — už
klausė jauna panelė.

Tėvas išleido lietsargį kurį 
turėjo rankoje.

H—“^is yra tM krapo./ jis at- 
sakč.
“Išrodo kad bus lytaus dar 

prieš rytų.” /

gos šiame susirinkime neda
lyvavo? W f.-' ’

Pinų. P_Gustaitis prane
šė .kad kuopos kliubas nėte- 
ko vietos, nes p. M. Vaičiū
nas toje vietoje atidarė ra
diolų krautuve. Nutarta ir 
pavesta valdybai surasti ki-

ip,ku- 
Sintbn

tuoj

BATION

Nesiųsk pinigų tik pa 
šitą kuponų užmokėsi 
GVARANdJA Jeigu 

pinigus grąžiname. r.. 
Vardas-ir pavardė 
No. ir gatve k.__- - * <
Miestas"—.^—,

__ L. B. S. JSfaujos;Anglijos North End, Bostone, ko- 
Apskričio išvažiavimų ren
gimo komisijos susirinki
mas įvyks sekmadieny, kovo 
18 d., 1 vai. po pietų, “Dar 
bininko” ofise.*

Šis susirinkimas šaukti 
buvo man pavestas ir ti
kiuosi, kad visi išrinkti bu
vusiame suvažiavime daly- 
vaus? kad apkalbėjus išva
žiavimų reikalus.

A. Vaisiausias

Vaičiuliui,5 mūsų kųo-
• ą bos -nariui, , palinkėjo

Malonėkite y^Įįai 

auti susirinkime.
Reporteris

CAMBRIDGE.MASS.

Kovo 11 d., 7 vai. vakare, 
pobažnytinėj svetainėj bus 
lodoma krutami Kristaus 
kančios ir ŠvI Teresės, Jė
zaus gėlelės paveikslai.

Šiuos paveikslus turėtų 
vių paminėjimų rengia šv. 
žą, o dvasinės naudos bus 
daug. - .

-Tad raginame gausiai

aliejų, iš žolių,' kvietkų ir visokių šaknų.
Deksnio Galinga Mostis eina per skurų į gyslaš Ir dm 

į kraiųąfr būna ilgę laikų žmogaus kųpe, tai tokiu būdų 
skirsto kraują, sustiprina vis^. žmogaus organizmą it išvaro 
kan visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMATIZMU, RAM 

KOJŲ, GALVOS skaudėjimą, šaltį, rankų, kojų tirpimą iri 
lūšio kraujo, ir taip visokius skaudėjimus (tik ne ronas^---

Didžiausia laimė pasaulyje kiekvieno žmogaus yra ge: 
sveikata. Didžiausi skarbai lionorai ir užsitarnavimai niek 
prieš atsakančią sveikatą. , ' ’
— Žmogus nupeelę^ant sveikstąs, neatboja nialrRj*
tiešijaj^viskas jam apmirusiu ir be vertės. Atkreipiant at] 
bagočius (turtuolius) ne vienas tokis bagoČius, neturintifH 
katos atiduotų savo bagotystę su mielu noru bile' tik atsokri 
tigos. Tr tumidas DioIau Senute nokankink savęs ilgiau ąį 

tuojaus į vaistinyčią ar pas vietinį agentą ir pasipirk Dek 
Galingos Mosties, kuri tave išgelbės iš skausmų ir vargų,

Deksnio Galingą Mostį labai rekomenduoja garsingi p$ 
lio gydytojau Kurią Amerikos valdžia pripažino ir uŽįyiį 
kaipo geriausią gyduolę^pasauly dėl Beumatiškų skaudėj

Garsinam visam pasauliui atvirai ir teisingai už kuriai 
saulis paliudija ir dėkavoja už teisingumą gyduolių.

Tūkstaneai žmonių yra išsigydę, o milijonai dar nežiną 

tai. • , -----
Deksnio Galinga Mosįis yra tiek verta aukso, • kiek > 

sveria sulig naudos gydymo. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3. 
15 centų už persiuntimą ekstra. ■ ;

Deksnio gyduoles parduoda išmintingi AptiekoriaL, ;
, Klauskite taip: DEKENS NEW DISCOVERY OINTNį 

Jeigu negalėtum gauti pas vietinį aptiekorių, tai prii 
mums šitą kuponą*

•••į < X .. f r’ * T

Štai ką mums rašo šimtus tokių laiškų su padėkai 
aplaikom iš viso pasaidio kraštų. Žmonės dėkavoja ai 
teisingai. * \ ' -

Tikrai sakau stebuklingos DEKSNIO 
gyduoles iš Amerikos, kurios mane iš
gelbėjo. Turėjau yri traukti! ranką per 
ilgus metus ir niekaip negalėjau Išsi
gydyti ir gydytojai buvo ketinę plauti. 
Ačiū Dievui ir žmonėms, kurie prirodė 
ir patarė naudoti Deksnio Galingą Uos
ti sunaudojau porą dėžučitj Ir likos ma- .- -
no ranka sveika. Ačiū jums Išradėjai vaity-teiko, dabar jaučiuosi 
tų brangią gyduolių, kad jums Ponas X” . /**-'“ *-
Dievas padėtų tolinus darbuotis-nž4us» gyduoles.. Jų

Kražių pastas ir miestaą Lietuva. gyMg apfe jogų g>Xoleg)
Negirdėjau ausimS per 20 mfitų; bu- mane ir aš parašau jiems-

® kuopa gerai gyvuoja,
kaip finansiniai, taip ir na
riais. Dabar kuopa turi 155 

f* narius ir. visi gerai mokasi. 
Paklaustas koresponden 

tas delko nesimatė kores- 
pondenei^ ^i^ inetinį su- 

X sirinkimą. 'Korespondentas
...... pasiaiškino, kad parašė^_bet
lįį- ' nežinąs driko netilpo “Dar- 

/pminke.”
X /Vienas iš pirmųjų mūsų 

s kuopos narių p. K. Abišala 
X _ paaukavo kuopos knygynan 

63 knygas vertės $30.00.
Kuopa jam išreiškė nuo- 

: širdų aciu.
Taipgi nutarta platinti 

“Darbininką” ir prirašynė- 
į ti naujus narius.

Korespondentas

įvyks selpnadieny, kovo 11 
į-1 vaL po pietų, bažnyti
nėje svetainėje, Oambridge, 
Mass- Šį 10 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu- 
vįų. ųpaminėjįmą rengia šv. 
Jono Krikštytojo Draugija 
ir Ą. L. R. K. Federacijos 
skyrius.?;

Kalbės adv. A. Shallna ir 
Ą. 'F. Kneižys, LDS. sčkre- 
torius.^ / ;

Rengėjai kviečia gausiai 
susirinkti ir pasiklausyti 
rimtų ir naudingų kalbų a- 
pie Lietuvos reikalus.

Rep.

, — • • —.....
Prašau širdingai visų L. 

D. S. kuopų priklausančių 
prie minėto apskričio, pri- 
siijsti atstovus.5 Šis suva
žiavimas pripuola metinis ir 
labai svarbus. Prisieis daug 
dalykų šiame suvažiavime 
apsvarstyti, liečiančius orga- 
jaizacijns reikalus. Ypač aš 
norėčiau atkreipti domę>į tų 
kuopų, kurios neprisiuntė 
delegatai į pereitą apskričio 
-suvažiavimą, ^ bandysiu

w = tas užsisakykite \ir pasirūpiu
I’agelba nuo aštrių, tarsi peilio, H**0“ F“*

skausmy, hušipdsitį hėsinaujančių Re- kelionei pas vietos agentą-2UT 
umatizmo skausmų — korio-kentėtoji TąjĮykjt Jjeriog: LDS. Cen
taip nori. Ir jus galite jj turėt Tik pa- 
naudokit .Johnson’s Red Cross Kidney 
Plasterj prie skaudamos vietos. Jus 
busit nustebinti ir patenkinti greitu 
komfortu, kurį jis teikia. Jis šildo ir 
švelnina apimtas vietas, sulaiko skaus
mus ir diegimdš, sulaiko uždegimus ir ' 
pašalina skausmus ištinimuose, skaus-. 
mingam kūne ir sąnariuose. Jis švel- 
niai masažuoja kūną'kiekvienu judėsiu, 
ir jo gyduolė nuolat sunkias per odą j 
kūno audinį. >

Nekentėk Reumatizmo agonijos nei 
vieną kitą dieną.' Jus galite gaut grei- 
Jtą. puikią pagalbą artimiausioj vaisti-

vau pas visokius gydytojus ir visokias 
gyduoles naudojau, bet viskas buvo ant 
tuščio, kada išgirdau pagyrimą DEKS
NIO GALINGOS MOSTIES pamislinau 
sau reikia pabandyti šitų gyduolių, su
naudojau apie tris dėžutes ir dar pra
dėjau girdėti man pasirodė, kad dangus 
atsidarė ant žemės, nežinojau nei kas 
daryti iš tos linksmybės verkiau ir mel
džiaus už tas stebuklingas gyduoles.

'lakstančius sykių tariu ačlų išradė
jui Deksniui.

O. Palubienicni, 
Pasvalio paštas, Talučkonių kaimas, 
Pasvalio apskritis, Lietuva.

Plymouth. Pa.,
Birželio 8, 1924 m.

Aš 53 metų senumo vyras, turėjau 
skaudėjimą per 2 metu rankose ir nu- 
garojl Panaudojau jūsų Galingą Mostj, 
dabar esu sveikas, ir mano moteris 
turėjo šone skaudėjimą per daug metų, 
išsitrynus su .Galinga Mostimi kelius 
sykius ir nežinia kur tas skausmas 
dingo. Ir velinam kiekvienam jūsų Ga
lingas gyduoles.

Su pagarba, Jo«eph Boffutslci 
533 E. Main St, Plymouth, Pa.

Pittston, Pa^ Vasario 18, 1924 
Gerbiamieji Tamstos:—

Tariu širdingą adų už jūsų Naują 
išradimą, kuris man suteikė sveikatą 
aš 65 metų amžiaus moteris turėjau re
umatizmą per 17 metų buvau pas viso
kius gydytojus ir naudojau visokias 
gyduoles, kas ką tik sakė, bet niekas 
negelbėjo.

Pasipirkau jūsų Galingą Mostj pas 
vietini agentą tik sunaudojau 3 dėžu- 
tes galingos Mosties ir atgavau savo 
sveikatą. Ir tariu labai ačių^už jūsų gy
duolių galingumą.

Su pagarba, Anna Navttskicng, 
14 Starit St, Pittston, Pa.

I t f
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tiesa ?

vienas.
•Water

Reporteris

V. P. Jedinkus

Vėliavos ir Organi

korkodilitį
driežų, 2,-

gai ir t. t Berlyno klinikoj 
ugnimi išgydyta 462 ligonys, 
sirgę įvairiomis sunkiai pa-

ir rėmėjas L. R. K. 
S. A. Laukiame garbin- 
svečių kalbėtojų.

Sąjungietė

p-nia F. Pikeli ingienė.Taip- 
gi bus atvaidinta komedija 
“Penkis syk ? po vieną bus

Kovo 10 d. va 
būrio vyčiai atvyksta lošti 
basket bąli su Hartfordo 
vyčiais, šv. Juozapo Kated
ros svetainėj, Farmington 
Avė. Kviečiami visi pama
tyti ši idomu žaidimą.

ANTREbiDOS
“Darbininko” name, prie E 

gatvės, ant rendos didelė krau
tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu
vėlei arba šiaip kokiam bizniui. 
Renda prieinama. Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366 Broadway, So. Bostin. Tel 
S. B. 0620.

11-ta vakare — Hari

iždininkas Juozas Urbšaitis, 
iždo globėjai: Adolfas! I- 
vinskas, J. J.. Stepulionis. 
—Lietuvių Bankas__Cleve-
l'ande lošia svarbią rolę 
kaip tarp svetimtaučių taip 
ir tarp lietuvių. Banko ka
pitalas siekia arti milijono 
dolerių.’ Šios kolonijos lie
tuviai gavo paskolas leng
vai išmokamas ir tuo jiems 
pagelbėjo įsigyti nuosavy
bes. Už padėtus pinigus 
moka, 5-tą nuošimtį. Ban
kas veikia nuo 1909 metų ir 
per visą-laikei pasekmingai 
vedė ' * bankinius reikalus.

• . ■ r

Būtų gerai, kad-Clevelando 
lietuviai daugiau domės 
kreiptų. į savas įstaigas.

'-* • lietuvis

gydomomis ir įsisenėjusio 
mis ligomis. Gydymas ug 
nimi lalaąi sunkus, bet ve 
liau ligony s už tą “vaistą’ 
labai dėkingi gydytojams.

■ - x

Vięna mūsų skaitytoja iš 
Grand Rapids prašo, kad- 
daugiau nebesiųstųipėm jai 
“Darbininką,” nes klebonas 
esąs “priešingas tiems, kas 
skaito” “Darbininką,” nes 
kada tai tilpusi “D-ke” jam 
nepatinkanti -/koresponden
cija. ‘ ' T

Mums nesinori tikėti, kad
» 

lietuvis ir katalikas ir dar-
- - .. - - ■ • 

gi kunigas boikotuotų lietu - 
vių katalikų^ laikraštį, bet 
kadangi panašių atsitikimų

critai paėmus, stubur- 
rūšių skaičius" siekia 

x L. V-nkas
šf kompanija išdirbi 

Bostone per 75 metus ; 
tuvis Ponas šarklunas i 
U raginimų dėl lietuvli 
■AuMeiąiuaoyiuMes 1 

trolai ir Radios žemi 
nom. Mainome senus 
6y k dėl katalogo. Prists 
dykai. Prieš pirksiant 
šarkiuną.

Vose & S o ns Fi
160 BOYLSTON ST.

18-tą — AVaterbury.
25-ta — So. Maneli e

DETROIT, MICHIGAN
Vasario 26 d. šv. Jurgio 

parapijos svetainėj įvyko 
šv. Juozapo draugijos7 va
karas. Atvaidino komediją 
“Nenorėjai duonos, griaužk 
plytas” ir buvo kitokių 
lūargumynų. ' Vakarą vedė 
šv. Juozapo "draugijoc pir
mininkas Juozas Balčiūnas.

Šv. Juozapo draugija yra 
viena iš pavyzdingiausių 
draugijų musų parapijoje.

Alkoholio vergas

loję senovėje, kuomet 
f viskas trumpa, stora ir 
dėtinga, pasirodo būta 
ghdalykų, kuie bepato- 
limo tinka ir mūsų per 
Sudėtingam, painiam 
Mitriam amžiui. Anuo- 
^vartota ugnis, kaip 
■as ligoms gydyti. Vė- 
;švelnėjant žmonių bū- 
yKautųsi vartoti, per 

žiaurų “vaistą." Ta- 
poilgų moksliškų tyri- 

Bių dabar susekta, kad 
s esanti geriausias 
tas kai kurioms net ne- 
domoms ligoms gydyti, 
iečių prof. Bier nesenai 
feše gydytojų susirinki-

ington, D. C-. Kitokias gi 
aufazs.- J Wtiltam Hargest, 
TJnited Mine Workers, 408 
Columbia Bank < Buildipg, 
Pittsburgh, Pa.

?; . • • ' ■ .
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Lietuvos Moterų draugijos 
atstovės p. Pikčilingienes pra
kalbos Counecticut valstijoj į- 
vvks šiose kolonijose:

Kovo IT-tą po pietų — New 
Britam’e.

Kovo 
ford ’e.

Ko^o
Kovo

ter’v.
Su gilia pagarba,

-L.- / .v—- M. BlažauskaitėL—■

AtsisauKimas j Newarko ir
Apylinkės Visuomenę i 

Švr Jurgio dr-jos susirin
kimas- • įvyko -vasario-24 d4 
Į-šį susirinkimą atsilankė iš j 
Tarptautinio Centralio Ko
miteto Komisija reikale 
šelpimo bado ir skurdo pri
spaustų streikuojančių mai- 
iiierių.
'•Draugija atsišaukimui pri
tarė ir išrinko komisiją iš 
4 asmenų pasidarbuoti. I 
komisiją įėjo šie: P. Radze
vičienė, M. Sk°berdis, V.j 
Turkaitis^, X Šereika.

Taigi kurie turite senų 
drapanų ir cevervkų arba! 
ir pinigais, atneškite į salę 
po numeriu 180-2 New 
York Avė., o komisija pa
siųs ten kur yra reikalinga.

J. šereika
P. S. Prašome kitų lai

kraščių persispausdinti.
Pri erosas,—Streikuojan

čių mainierių padėtis yra 
bloga. Tą pativrtina ir Se-j 
nato komisija, kuri dabar 
tyrinėja streiką ir darbiniu r 
kų padėtį." Pašelpa jiems 
būtinai reikalinga. "Tik šelp
dami turime žiūrėti, kad | 
aukos pasiektai vietą, t. y. 
badaujančius darbininkus. 
Ar Tarptautinio Centralio 
Komiteto komisija surink
tas visas aukas perduos' 
streikieriams, ar ne, mes ne

prastas netik šiaip
,nėms, bet mažaį įtikėtinas 
ir gydytojams.; Tačiau prof. 
Bier bandymų duomenimis 
visus dėl ugnies gydymo su
sidariusius abejojimus_ iš
sklaidė. Pasirodo,apdegi ni- 
mas. kai kurių neišgydomom 
l igom apimtų kūno dalių ge- 
riausiai veikiąs. Vieton se
nų ligos sugadinta^ 'raume
nų, kurie neganėtinai gerai 
atlikdavo savo darbą, išau- 
ga visai nauji ir sveiki rau
menys. Ugnimi gydymas 
tinkąs daugeliui ligų gydy
ti, lipk išorinėms, tiek ir vi-

Skaitykįte 'ir platinkite 
'“Darbininkėj” siųskit savo 
giminėm “IX-ką” Lietuvon. 
Ne vienas jau iš Lietuvos 
siunčia padėką už “Darbi
ninką.” Detroite yra gera 
proga užsisakyt “Darbinin
ką.” V. P.sjėdinkus patar-

< 4* * • •

nauja kiekyiėnam Joe jokio 
užmokesViio." Reikalaudami. --•♦v

patarnavimu kreipkitės as- 
meniai. Galite gaut ir-iš

H** • •

Lietuvos pamatyt katalikiš
kų laikraščių ir užsisakyd 
kuris patiks^*, . *

Katalikiškos spaudos pla- 
tintojas*

Lietuvos K. M. Dr-jos at- 
stove p. P. Pikčilingienė at
vyks į mūs koloniją šią sa
vaitę ir apsistos porai die
nų pas pp. Drobnius.

Sekmadieny, kovo IĮ d-l 
po pietų 2 vai. viešnia kal
bės Lietuvių Svetainėj, 354 
Park gat. • < * - ' ' " ’

Mes skaitėme spaudoje a- 
pie p. P. Pikčilingienes gra- 
žią ir turiningą įkalbą ir jos 
misijps pasekmes. Mes tu
rėsime progą išgirsti savo 
brangios seselės, kaipo pir
mos kregždutės atsklidusios 
iš tėvvnės Lietuvos, g\'va 
žodį sekmadieny. Patarti
na kiekvienam ir kiekvienai 
ateiti į šias prakalbas. Taip
gi kalbės ir kuiL_A. Vaške^ 
lis iš Wąterbury, Conn. a- 
pie orgapizacijų reikalus. 
Kun. A. Vaškelis yra didis 
prietelis 
M.
gų

PADEKITE GYVENTI DĖL SAVĘS!
ĮSIGYKITE SAVO NUOSAVYBĘ

.Įyjpąs' South Boston’e
ilnls namas sn krautuve ir dvi šeimynos po ketnrins kambarius. Yra 
a, gaząs ir skalbynės kiekvienai šeimynai. Kaina #6,50(1
(f SeimynŲ medinis namas, netoli Dorchester Street. 3 šeimynoms po tris 

marius ir 3 šeimynoms po šešis kambarius. Rembj atneša $845.00 j metus. 
>00. Lengvomis išlygomis.
*rŲu šeimynų medinė stuba ant W. Sixth Street, prieš pat švento Rožan- 
aš, bažnyčią. 3—4—4 kambariai su {taisymais. $3.700. Lengvomis išly-

So. Bostone, netoli Dorchester Streeto šešip šeimynų medinis namas: 2 Sei
les po 3 kambarius ir šeimynos po 4 kambarius. Elektra, gazas. skalbynės, 
ėUs kiemas. Rendų atneša $IJ284 per metus; kaina $8.500.
*uiidausioj vietoj South Bostone ant Marine Road, dviejų šeimynų naujas 

Pirmame aukšte 5 kambariai su saulės kambariu ii priėmimo sale, 
kame aukšte 6 kambariai ir taipgi saulės kambarys. Yra piazai. Kiekviena 
6jma turį savo atskirų šilto vandenio šilumą. Visi naujausios mados Įtai- 
naL Vieta dėl garadžių. 14,500.

Roslindale ‘
lįetoH Washtngton Street, 3 šeimynų medinė stuba su visais įtaisymais, prie- 
dniai ir užpakaliniai piazai, trys štymo pečiai. $12.800. .

i • East Bridgewater Farnia
jškėrių žemės 10 kambarių stuba. yra elektra, vanduo, šiluma. 20 karvių ir 
MM farmos mašinerijų. Kaina $14.000.

Por yra daug namų krautuvių ir farmų ant pardavimo ir ' J” ičmamvmo katrų f^a negalime suminėti.
automobilius, forničius, gyvastj ir namus nuo ugnies ir ne- 

(bių. Parduodame anglius ir malkas.
' AS UŽTAIKAU PINIGU SIUNTIMO IR T.ATVAKORDU

2 PARDAVIMO SKIRIU
itale kreipkitės pas: ' .

* A. J. KUPSTIS
g WEST-BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
jį?1:/ z . Teiepbone South Boston .1662—1373 . 1

Port Richmoiid’e, Lietu- 
vių Muzikaiėj Svetainėj 
prie Allegheny Avė., 26 d. 
vasario buvo apvaikščiota 
10 metų Lietuvos laisvės, 
5-ki ųmetų Klaipėdos atva
davimo ir metai mirties dak
taro Basanavičiaus sukak
tuvės. Tą* paminėjimą tų 
trijų mums lietuviams taip 
svarbių dalykų suruošė Lie-

Gedemino Kliubas su Jau
nuolių Mokykla. Į progra
mąapvaikščiojimo įėjo pra- 
kalbėlės, vaidinimas gra
žaus veikalėlio: “Duonos . 
Beieškant," muzika, gražios 
dainelės ir kiti dailės daly
kėliai. Žmonių buvo ap
sčiai, visi gražiai užsilaikė. 
Prakalbėlėse nieks ne buvo 
įžeidžiamas. Tvarka buvo 
graži. Žodžiu, geriau ir ne
galėtų būti. Todėlei, ren
gėjams to apvaikščiojimo, o 
ypač panelei Elenai Vaiva- 
daitei, nes ji daugiausia pa
sidarbavo suruošime to ap
vaikščiojimo, baigdama brė
žti .tą keletą žodelių, sušun
ku lietuvišką pagarbos 
jausmingai: valio!! ir valio! 
mūsų brangiausiai tėvynei 
— Lietuvai!
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