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- Rabinas 
kuris. per

Jungi Valstybėse

Kalno, dalių slinkimas atėmė 
daug gyvybių.. . . .,..,4^

žemyn Serrat kalno dalys 
na

tai detektyvai ir spėja, kad 
ar tik ne jis bus rašęs tą 
laišką. Bet jokių tikru įro
dymų neturi.

Buiniekas prisipažino ra
šęs laišką reikalaudamas 
$50,000, bet pakartotinai už
ginčijo, kad jis ką žinotų a- 
pie žuvusią merginą.

Visa byla bus pavesta 
grand jury.

>u. <įev>-niŲ vęfe

RUSIJOJ GYVENTOJŲ •. 
SKAITLIUS SIEKIA 

■' 146,989.000 .
BERtiYNĄK — Pranei 

iš Maskvos, kad sulig vŠ 
liausib cenzo Rusijoj gyveft 

tojų skaitlius siekia 14% 
989,1)00. Is šio skaiėūuuuya 

m 91.962,000 moterys ii 
75,027.000 yra vyrai. ’*S

ney, o paskui sustatytų lai- 
mėtoją su Sharkey, sako 
ekspertai. Spėja, kad Shar
key išeitų laimėtoju. Tuo
met jis . būtų tinkamiausias 
oponentas Tunney.

Jeigu Sharkey savo pirš
tines padžiaus kur ant ša
kos, tai ir šis planas nueis 
vėjais.

vlenyketėsi

-------------------r

ir juos apsaugoti nud pavo- 

jų* ________
AREŠTAVO 30 STREIKUO

JANČIŲ DARBININKŲ 4
WASH INGTON,Pa.=/ 

Kovo 14 d. čia ties Gilmoco^ 
anglių kasykla policija ą^- 
rūstavo 30 rainiai pikietup-/ 
jaučių niainierių. „ ',4-^

Mainieriai žinojo, kad jie: 
bus areštuoti, lies kompam-’ 
jos turi indžionkšinus drau
džiančius pikietuoti, bet jie- 
nori patilti legališkumą tei
kiu indžionkšinu.

Atsidūrus teisme, klausi
mas bus iškeltas, ar ramūs/ 
masiniai piiketavimab yra* 
leistini, ar ne? Mainieiių.- 
bvla gali pasiekti ir Auk— 
ščiausijį Teismą.

MEXICO CITY. — Mon- 
terey kaimely policija rado 
privatiškuose namuose ku
nigą laikanti šv. mišias ir 
14 moterų klausant jų. Vi
sus areštavo ir tik paleido 
užsimokėjus bausmę.

Kun. Padre Mariame Ma
čias užsimokėjo $50/ namų 
savininkė $25. ir kiekviena 
moteris už klausymą mišių 
po $12.50.

Tai tokią laisvę" žada vi
si bedieviai. Rusija ir Mek
sika yra pavyzdžiu.

MILIJONĄ PER

AREŠTAVO KATALIKŲ 
kuhigą

MEXC0 CITY, Mexico. 
— Kovo 13 d. kaip praneša 
iš Monterey, areštavo kata
liku kunigą ir devvnis vv- 
rus ir moterys neva už per
žengimą religinių valstybės 
Įstatymų/ ;

Sako, kad policija įėjus į 
privačius namus rado kuni
gą pasirengusi duoti šliūbą 
Tmitalikams, kas įstatymais 
draudžiama.

Čia įstatymai draudžia 
melstis, kunigui mišias lai
kyti ir kitas ceremonijas at
likti. Katalikai neturi lais
vės visai. * „r

-L/v/o vjTjįjrjo, rvčrii-

fornija. — Kovo 13 d. šilko, 
kad nuo žemės drebėjimo 
čia trūko St.-Francis rezer
vuaro užtvanka. Bet žemės

" —------------------- ■--------------— y * -*■ —T < į

Kadangi Buinickiš tą die
ną važinėjo iš Northampto- 
no į Springfieldą ^iy atgal,

~WASH1NGTON, D. C.- 
Charles Lindbergh, įžymus 
lakūnas per vienus metus 
tapo milijonierių.

Tą milijoną dolerių jis 
padarė ne darbu ir ne už 
rizikavimą gyvybės kelionė
se orlaiviu, bet iš teatrų ir 
ir kitokių įstaigų, kurioms 
jis leido panaudoti jo vardą 
kaipo įžymiausio pasauly la
kūno.

Reiškia jis tą milijoną 
padarė'pirštų pajudinimais 
pasirašant sutartis.

LIETUVIS UETUVĮ? • 
. KLAUSHWOC, n ? 

Sergentas Šimkus klausi
nėjo Buinicką apie pade j i- 

y iš 
bankos pinigų ir padėjimą 
kito vardu.

-BuinicMs paaiškinęs, kad 
kade tai jisturėjęsnesusi- 
pratimų su -savo žmona ir 
nenorėjęs, kad ji jo piniguR 
galėtų užaarštųoti.

Du Užmušti, Vienas 
Suimtas

KAUNAS. — Vasario 23 
d. po piet per demarkacijos 
liniją ties Merkine perėjo iš 
Lenkų pusės į mūsų pusę 
tiys vyrai. Policija sekė jų 
pėdomis ir Ulčiso kaime 
juos apsupo ir norėjo sulai
kyti. Bet čia pasirodė, kad 
tie vyrai buvo gerai apsi
ginklavę, nes tuojau ėmė 
šaudyti į policiją. Kilo il
gas ir atkaklus susišaudy
mas, laike kurio du perėju
sieji iš Lenkų pusės vyrai 
liko mirtinai sužeisti. Jie. 
kaip praneša kriminalinė 
policija, esą seniau jai žino- 
mi Plečkaičio agentai—Pet
ras Nadzeika ir Jonas Miš
kinis, o trečias spėjo pasi
slėpti Rudiškių miške.

Penktadienį, vasario 24 d.. 
11 vai. policijai pavyko su-

PILSUDSKIS LAIMĖJO
'RINKIMUS Į SENATĄ

VARŠUVA. — Kovo 11 
d. įvyko Lenkijos senatorių 
rinkimas, kur Pilsudskio ša
lininkai išėjo su didžiausiu didžiausiu trenksimi slenka 
pasisekimu

Valdžios šalininkai dau- užversdamos pakalnėj 
giau pravedė savo atstovų ? mus'ir žmones, 
negu į seimą.

Nė vienas komunistas ne
pateko į senatą. Vokiečiai 
pravedė tris atstovus.

Rinkimų rezultatai yrą 
šie: Valdžios sąrašas, 49 ats
tovų; Mažumos, 23; Socia
listai' 10; Tautininkai De
mokratai, 9; Radikališki 
kaimiečiai, 7: Donski kai
miečiai 3; Witoso Krikščio
nys Demokratai 6; kiti po 
mažiau. Viso yrą 111 sena
torių. • < ’ •

noą krautuvės
Springfielde.,

Nurodytoje vietoje .buvo mą į banką ir išėmimą 
padėtas viliojantis pakelis, 
bet niekas neatėjo jo pasi
imti. Tai buvo vasario- 18
1 / - •

WASHINGTON, D. C.-" 
Sulig cenzo biuro pranešimo 
Jungi. Valstybėse gyventojų 
skaičius siekia 120,013,000. 
Nuo 1920 metų paaugo 14%.

Nevv Yorko valstijoj yra 
11,550,000 gyventojų; Pcnų- 
sylvania 9,854,000; Illinois 
valstijoj —.7.396,000;'Ohio 
—- 6,826,000; Texas — 5,- 
4j7.000; Michigan — 4,591,- 
000; Massachusetts—4,290,- 
000. Ąlabama valstija turėjo 
1920 metais 2,348,174 gy
ventojų. o dabar 1928 me
tais turi 21.573,000. Kali
fornija turi 4,556,000. Kitos 
po mažiau. Mažiausia val
stija yra Nevada. Ji turi 
tik 77.407* gyventojų.

5,490 MIRĖ NUOJNFLU- 
ENZOS JAPONIJOJ

'' ■ ' ,.t* *1 . . •' -Y-

TOK YO. -m Infhtenzos e- 
pidemija užkariavo Japoni
ją. Tūkstančiai žmonių su
serga kasdiem Kasdien 
miršta po apie 1<M) žmonių? 
Daugiausia jaunimas.

Nuo. lapkričio-t d. 1927 
iki kovę 8, 1928 m. mirė 5,- 
490 žmonių.

Nuslinkusi žemė nuo kal
no Šerrat pasiekė jau ir šį 
miestelį.

, Smarkus lietus kalno že
mių slinkimą palengvino. 
Gyventojai* labai susirūpinę 
ir skubiai kraustosi į sau
gesnes vietas.- _

Nuo smarkaus ir ilgo lie
taus gatves patvino. Susi
siekimą nukirto. . Šimtai 
žmonių žuvo griuvėsiuose. 
Kol kas apie 100 žmonių la
vonų atrasta griuvėsiuose 
namu; > z* —

RYGA. — Kaip praneša- 
ma per Rygos savivaldybės 
rinkimus Lietuvos emigran- 

, tai vedė agitaciją prieš 
jiems nepalankius kandida- 

v tus ir tuo reikalu dalino la-
»

U pelius, kuriuose buvo nepa- 
/ . lankiai minima Lietuvos 
y valdžia.
fgsr Vienas lietuvis įskundė at-
/.■' \ • • 9 -• z a» i

/ sišaukimų platintoją val- 
> džiai, kuri suėmė platinto- 
. ją emigrantą *V. Mickų, su- 

jį ėmė ir iškėlė jam bylą už į- 
žeidimą draugingos valsty- 
bes galvos ir už kun. Juod- 

fe. vaikio šmeižimą. \

drebėjimo niekas čia nejau
tė. Tur būt užtvanka ne7 
perdaug stipri buvo ir trū
ko.

Užtvankai trūkius iš re
zervuaro išsiliejo su didžiau
sių smarkumu apie 1,344,- 
000,000 galionų vandens ir 
užliejo daug namų.

Potviny žuvo apie 70<T 
žmonių. Apie 300 žmonių 
kūnų jau surasta ir ištrauk
ta iš potvinusio vandens.

Sako, kad žalos jau pada
ryta tarp $10.000,000 ir $30.- 
000,000.

Vanduo'nunešė ir sugrio
vė daug namų, išardė gele
žinkelius, išvartė teleponų ir 
telegrapų stųlpus.__

Kai kas sake, kad ]>er už
tvanką jau nuo senai van- 

venantteji'buvosnsi rūpinę, 
bet niekas nemanė, kad to- 
ki neląimė atsitiks, (

Kiti pasakoja, kad neto* 
Ii rezervuaro darbininkai di
namitu kalną ardė/ir nuo 
trenksmo galėję trūkti už
tvankai

1500 pasišventusių -žmOnfųtl 
kasa nuslinkusią žemę, kad - 
suradus žuvusiu žmonių la-. i 
vonus. ... .

Jhąipatomas naujas kaina / 
žemių slinkimas ir užtai gy// 
ventojams įsakyta apleisti 1 
namus, _ . _.

____________ '

MIDIK1 UOTCDK

BROOKLYN, n. y. - 
Tūla Jablowskv, susirgti 
buvo nugabenta Sloane Ii 
gonmėn, kur ji ir mirė. Ka 
daugi ji buvo nėščia, tai gy 
dytojų pasidarbavimu jo 
lavonas pagimdė kūdikį - 

'mergaitę, kuri, gydytoji 
.tvirtiliimų, gyvensiantį 
Į ' Jąblowąky. ,Jmyo tuoĮSįi

Mano, kad jis ir kitą laišką 
parašęs reikalaudamas 

$12,0000.00

NORTHAAIPTON. Mass.
7 I

— Federalės valdžios detek
tyvai po išklausinėjimo 
Buinickio mano, kad jis bus 
parašęs Smith merginos tė
vui ir kitą “išpirkimo” 
laišką, reikalaudamas $12,- 
000. / '

• • - ' J. . ’ i * j
Tame laiške buvo rašyta J/ 

kad pinigus padėti) ant vie- 
laiptų

NEW VORK—Kovo 12 
d., Madison Square Garden 
įvyko ' Jack' Jgharkey su 
Jobnriy Risko Triimštynės. 
Kufnščiavosi 15 roundu.

y * ♦'
■ Sharkey pralaimėjo, nes 

jis perdaug mandagiai savo 
oponentui -antakius daužė. 
Sako, kad Sharkey prakir- 
tos Riske antaki, taip išro- 
dė, kad jis. lig ir norėtų jo 
atsiprašyti.
' Risko kumščiayosi žiau
riai, neprisilaikydama^ jo-

 kių taisyklių
' ~ Sporto ekspertai sako, 

kad Sharkey .turėti) dabūr 
pasitraukti iš kumštynių. 
Ne dėlto, kad jis nenugalė- 

’ jo Risko, bet dėlto, kad jik 
y»s j ąu nebeturi to žiaurumo, 

be kurio nė vienas kumšti- 
\ ninkas nepasiekė viršūdių.

Sharkey yra perdaug in- 
//‘ t ei i gentiškas, sako eksper- 
/' tai. Jis visumet parodė ko- 
- rektingumą.

Kumštynių promoteris 
Rickard dabar .yra susirū
pinęs" ir kumštynes už čam- 
pionatą tur būt atidės iki 
rudens. Jis nesitiki, kad sra- 
lėtų sutfiuskti publiką į 

_ kumštynes Tdnney su Risko 
arba Heenev.

Jeigu Rickard nori išpil-

RABINAS, KURIS VALGĖ 

TIK ŠEŠTADIENIAIS,

VARŠUVA. ’
, Meier Yenchiel

40 metų <ar daugiau1 valgė 
__tik šeštadieniais, karo 13 d.

• nuėjo į miegamąjį kambarį 
į ir atsigulė į lovą apsirengęs 

mite. Jo teorija buvo, kad 
žmogus šiame. pasauly nc- 

——privaJosnuų^riauti/
. Jis tik valgė tada, kada 

jo religija įsako, būtent: 
. šeštadieniais.

!



bausmę (pa

Respubli

ciumą uošvę.

ATKAKLUS VILKAS

LIETUVOS PREZIDENTAS 
APDOVANOJO KARININ- 

-- yna hitn*NATS

KAUNĄS.
kos •P’rezidęiitas vasario 16 
d. aktu apdovanojo D. L. 
Kunigaikščio Gedimino nąu-

• A. Yes, many of onp greatest men have done so. 
Abraham Lincoln was onc of these.

ii. Q. Gan you name a man who was ą native 
of your country who educatėd himself in this way?

Lietuvos tautos himnas iš
versta į žydų kalbų (žargo
nų)'. Išvertė jaunas žydas 
G. Valkauskas. Į hebrajų 
kalbą jau buvo seniau iš
versta. Dabar žydai savo 
skalose jau tautinėse šven
tėse meldžiasi už Lietuvos 
respubliką ir gieda tautos 
himną.

'as.Ir Puikus Pajautimas?
-■ 'J f . ■< ..?**♦

KAUNAS. — Iš ištrėmi
mo iŠ Įvairių apskričių leis
ta sugrįžti vienuolikai žmo
nių. Tai padaryta sąryšy 
su Lietuvos nepriklausomy
bės 10 metu sukaktuviu mi-* * »

nėjimu.

it aire obrrespondence schools?
schools- and'ėolfeges offer courses by 

correspondenee which young men and women can 
take by studyįng at home. , , . j

9. Q. Arė HttturfjBg a meansof Bducation?-------
A. Yes, becktiše any one can borrow books from 

them ou any subject hė wishes to study.
10. Q. Is it possible for men to educate them.

KUOMET lys GAUNATE “SUSIGRUDl - 
MUOSC BUČKI” IR KARAS SUARDO jusy 
šonkaulius *

-PANEVĖŽYS.' Apie 12 
kilometrų nuo Panevėžio] 
Žaliojoj girioj š. m. vasario 
5 d. vakar o Vilkapienių gy
ventojas. Stepas Banelis, va
žiuodamas iš Karsakiškio1 
sutiko vilką, kuris nenorė
jo t lauktis iš kelio. Laimė" 
B. turėjo revolverį ir vienu 
šūviu į kaklą vilką nudėjo. 
Vilko būta senos patelės. Už 
odą žydai sumokėjo 60 lt.

Reikia pastebėti, kad Ža
liojoj girioj vilkų yra ne
maža.

Čia vilkai atsirado po ka
ro ir nuo to laiko pradėjo 
naikinti stirnas, kurių pir
ma buvo galima sutikti pul
keliais.

PERŠOVĖ MEILUŽĮ

Em. Tamulėnaitė, tarnau
dama pas ūkininką Skeber
dį, gyv. Užušilų kaime, Ša
lia Biržų, Įsispoksojo Į jo 
sūnų. O šis i ją. Ilgainiui 
jų santykiai pasidarė inty
mūs.

Ūkininko pavaryta už ne- 
stropų pareigų ėjimą, ji ap
sigyveno kaimynijoj. Jai 
hutą ii-: visą išlaikymą pa
rūpindavo vis Julius Ske- 
berdis. Bet vėliau jis pra
dėjo nuo jos atšalti ir re
čiau ja lankvti. Tai Tarnu- 
lėnaitei nepatiko, ir ji ėmė 
Skeberdį Įtarti. Dalykas 
baigės tuo, kad ji 1927 m. 
vasario 26 d. vidudienį “pa- 

Įcieliavojo” į Skeberdį ir jį 
patiesė, šis vėliau mirė. 
Teismas Tamulėnaitei pri
teisė 7 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

jaisiais ordenais daug mūs 
kariuomenės karininkų. Ap- 
dovanotjų tarpe yra genero
las Bulota, generolas V. 
Nagevičius, generolas V. 
Grigaliūnas-Glovackis, pulk. 
Įeit. Skučas, Kauno karo ko
mendantas, Saladžius, pulk. 
Įeit. Pundzevičius, pulk. 
Kubiliūnas, tapytojai Žmui
dzinavičius ir kiti. Ą ‘

jKŲN. SABALIAUSKAS AP 

ū-DOVANOTAS RITERIŲ 
ordenu

^^OCAUNAS. — Š. m. vasa- 
Tro 18 d. suomių konsulato 
Tumuos,, p* konsului Vaino 
lAamio dalyvaujant, suomiu 
mliiisteris Lietuvai p. Id 
manas Įteikė kunigui Adol- 
fui' Sabaliauskui suomių 
4 4 Baltosios Rožės’’ 1 klasės

Oh.Boy.koks tai iškilmingas ir 
PUIKUS PAJAUTIMAS?

čpAlMK OLD L 
GOLUNĖRA S 
SUKOSĖJIMO IR 
VEŽIMĄ IŠRŪKUS

IR DREBĖDAMAS jyS RI7IKU0JA+Ė. 
BET PAMATOTE, KAD NĖRA JOKIO 
RIZIKO

vojųn kitų sveikatą-
(Bus daugiou)

IR KUOMET CIGARETĘ PAKELIS VEDE 
JUS j PAGUNDA PĘR KETURIAS 
NERŪKYTAS DIENAS

[ ŠONKAULI AI AR NE SON-J 
‘kAUUAI.BET AŠ TURU) X -
V UŽSIRŪKYTI .dĮ

'NELAIMĖS

MAŽUČIAI (Vilkaviškio 
vai. j. Pranui Račkui sker
džiau! kiaulę, kiaulė šoko ir 
nukando jam nykštį. Vai
kinas išsižadėjo kiaulės mė
sos daugiau nebe valgyti.

Pijus Kundrotas, norėda
mas daug pelnyti, buvo pir
kęs traktorių su kuliamą
ja mašina, tačiau jo dorai 
valdyti nepasimokė. Ku
riant javus pas to paties 
kaimo ūkininką Dambraus
ką, traktorius, kainavęs ke
letą tūkstančių, netikėtai 
susprogo. Nelaimingas vai
kinas žada važiuoti į Brazi
liją.

nĄujĄ£ųrįų bi

ŠVENČIONYS. — įvykęs 
nesenai visuotinis vietinio 
4 4 Ryto ” susivažiavimas iš
rinkot asmenų naują valdy
bą, kurion Įėjo: kun. Skruo- 
dys ( pirai. d-ras Rymas 
(vica-piini,), p. Maldžiūnas 

■ (ižd.), mok. Šekštelis (sek- 
i retorius),;. moki Čisėnaitė, 
mok. Jasiulionis, kunigas 
Prunskis ir kun. Vaišutis.

’ . ’ A * • •

Valdyboj^ kilo sumany
mas .Švenčionyse įsteigti 
amatų mokyklą arba nors 
kursuą.. ūpui v r .

Nuo 1922 m. iki 1928 m. 
A’i Iki jos -valsčiuje biivo iš
parceliuota 14 <įvan#, poli- 
varkų bei vienkiemių. Iš
parceliuoti žemės plotai pa
skiria T72 naujakuriams. 
Dabartinė naujakurių Eko
nominė padėtis yra. tokią: 
naujakuriai turi pasistatę 
350 įvairių trobesių,-iš ku-

«. Q. WJiėn boys andgfrfe have toleąveschool '• 6. 
and go to wtft at thtf 
them to continue their education?

A. Tęst- the Ameriean people have provided, 
part-Įimų ^Bųols for them, because we want them 
ąll to have ąsmueh edueatiou as possible.

T. Q. Where arė these schools?
‘A. Tri pearly, every large eityfand. in-some of 

the smallėr cdmmuhities part-time schools have 
been-estabHsbed vere ehildren who work may go- 

-U> schopl «n hoų> or two a $ay.

A- lf onc maft K earelm abuut įjanoving dirt or -r-n 
garbabe from his premises he endanger the health t<ius pnrvns ir šiukšles nuo savo žemės, jis stato pa 
of all. a '

Kuomet vaikai ir mergaitės apleidžia mo-

ir toliau tęsti uavo auklejimV -‘ • ' " '
' A; Taipį Amerikjeėįai* ir tokiems tyri mokyklų, 
peš pori, kętf jie vfei. atsiektų .ižąąkĮėjįmu, 7-
iimą'daugiau. <

7. K. Kur yra tokios mokyklos? į »
t Ą. Beveik kiekviename didesniame mieste if*’**’

daugelis mažesniųvietų turi tokias mokyklas, ku
riose vaikai. kuFie jlirba, gali kasdien vieną ar dvi 
valandi mokytfc.

8. K. Kas yra susirašinėjimo mokykla?
A. Daug mokyklų ir kolegijų teikia pamokas - ? , 

susirašinėjimu, iš kurių jauni vyrai ir merginos ga« 
Ii mokytis namiege A. \ v.'\

9. K. Ak Itty^nAf’yn aūMėjimo'pmiėflėY —
A. Taip, nes kiek\Henp<iš jų gali pasiskolinti 

salt knygų apie tą dalyką, kurį jis nori mokytis. \
10. K. Ar gali žmogus išauklėti pats save moky- -

damasig? _____į
A. Taip, daugelis mūsų žymių vyrų taip padarė. 

Abraomas Linkolnas yra vienas jų. •/-.
11. K. Ar gali išvardinti iš savo tautiečių tarpo 

nors vieną kuris išauklėjo save tokiu budu?

apakr.)v pas vieną jūti- 
ninku per vestuves Įvyko is 
dalies juokingas ir nė^ą-j 

VILKIJA, Kauno apskr. prastas atsitikimas. Suėję 
~ ’v* svečiai prie .stąlo .nustebę

pamatė čia bestųvjntj. kętur- , 
kojį svečią, arklį. Iš pra
džių visi pąfnanė, kad tai 
vestuvininkai juokaudami 
persirėdė afkliii, bet priėję 
arčiau^ svečiai Įsitikino, jog 
tai tikras arklys^ kurį teko 
išprašyti nuo .puotos stalo 
peę duris. Visi nusprendė, 
kad tas Ičeturkpjis svečias ' 
reiškia blogą ženklą, kas ne
trukus ir pasitvirtino. Va- 
žiuojant svečiams iš-^estu- 
vių namo, tas pats arklys į- 
virto į griovį. O jau dabar 
jaunasis turėjo apleisti savo 
nedorą jaunamartę ir pik-

Vasano -T" <l atvyko is 
-r- ^01’ Ve i-' LGervėčių nuo, 16 lietuvių so- 
džių. B žnįonių delegacija 
pas arkivyskųpiTprašydaina 
nuimti 
naikino visokias pamaldas, 

vesti pusę lietuviškų pamal- 
dų ir oHniihiiLfaniikšmn kal- 
tininką kųn. Jtomeyko. Bet 
tą dieną arkivyskupas dele
gacijos nepriėmė dėl savo 
varduvių. Negalėdami Vil- 
niuje ilgai būti 6 delegaci
jos nariąi išvažiavo, o pasi
liko tik divjkurie visos pa- 
rapijos lietuvių vardu ir ąt- 
silankė >pas arkivyskupą, 
kuris trumpoj ir šiurkščioj 
audiencijoj išvadinęs 16-kos 
sėdžių lietuviu delegatus, 
‘4 durniais, ’ ’ chamiškai už
trenkė duris ir liepė išeiti.

• -•> bt-• •• 4

- -- .

IR DAKTARAS STEVENS SUTEIKIA, JUMS 
PIRMA APRAIŠIOJIMU’lRDRAUGIŠKA 
PATARIMU -U.

GERIAU NUSTOK RŪKYTI .
CIGARETUS KURIAM LAIKUI. JEI KOSESl^Y 

6US LABAI SKAUDU,

o -

e I i —

ftor.' KAznhĖiuis '
F*. jAūMTiTS .
ių rnetii vasario paėm 25 
Sukako -dvidešimts -metų 
t ptėtfV aK.aOuniatiS mįt- 
U'ĄJ a^pTfcį. K. Jautrius 
O didis mūsų kalbinin- 
. Jp? Įtakoje išaugo ir 
us mūsų genialus kalbi- 
kas — a. a. prof. K. Bū-

SKYRIUS V. /

; > SVEIKATA
- • ' *2

‘, v I Pamoka L ,•'*' ■
■ , ’. ' ' ■' ■ ■ • -

1. K. Ar gali žmogus '/erai.dirbti jei jis neturi ge
ros sveikatos? 4 ; 7 - 5

4- 'CŪr T sV ’’ *■

.'\A.: Ne. Žmogus turi būti sveikas, kad galėtų 
dirbti ir pelnyti sau pragyvenimą.'

2. K- Ar tai žmogaus kaltė, jei jis apserga?
- A. Labai dažnai, bet ne visuomet jis pats kaltas, , , 

jei jis užsikrečia liga. ' <
S. K. Ar gali žmogus save apsaugoti nuo užsikre* 

ciasnos ligos? . \ ''' l .>7
. A. Jis to negali padaryti pats vienus, bet vieny- 

bėję su kitais žmonėmis, jis gali pravesti įstatymus 
saugoti*piliečių sveikatą. ' '

- —4. K. Įv’ardyk vieną būdą vartojimą apsaugoti 
piliečių sveikatą? • x

A. Kvarantina- Tuo būdu sveikatingumo inspek, 
.torius gali priversti kiekvieną sergantį užkrečiama 
li$a, neišeiti iš namų kolei neišgis.

5. K. Ar sveikatingumo valdininkas turi teisę pa* 
duoti kvarantinai kiekvieną kuris turi limpama ligą?'

A. Taip. Įstatymas jam duoda tą teisę su tikslu, 
kad apsaugoti kitų gyvybę. - '............ - ; --..V a

•> 6. K. Kokiu būdu vieno apsileidimas galijrtatyti 
pavojau kitųsveikaią?^-j----- ' ' U,____

——A. Jei kas per savo apsileidimą noprašalina viso------

«’*r h -J* ♦ .Jv-
“T



VALIO!! VALIO!*

triją veiksmu komedija. Parašė Sei- <*'

Ekskursijai Vadovaus 
KAZYS J. VIESULĄ

ŽINOMOS SVEIKATOS BUDA 
VOTOJOS VARTOJAMOS 

MILIJONŲ ŽMONIŲ

kuopos, Mon- 
.LįDaugele^ 

ičins, N.

Per BREMENĄ . 
'DidŽiadriu ir Ųtetastetu 

Voktettą Giriai vln 
n A t. AM i

DETROIT, MIGHIGAN
' % «

LDS. 72 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks 18 d. 
kovo tuoj po sumos šv. Jur
gio mokyklos kambariuose.

Kuopos valdyba turi pa
gaminusi daug svarbių Įne
šimų, kurie ir bus svarstomi 
susirinkime.

/

Todėl visi nariai malonė
kite atsilankyti į šį susirin
kimų, nes nuo jūsų dalyva
vimo priklauso sėkmingas 
darbas organizacijos. Taip
gi pasistengkite užsimokėti 
savo mėnesines ^duokles už 
šiuos metus, jog supranūite,.

Per daugelį metę Nuga-Tone, ži
nomos sveiktok ir stiprumo buda- 
votojos, buvo ir yra draugajs mi- 
lioną vyrų ir moterų. Šios puikios 
gyduolės sustiprina kraują, sutei
kia naują jėgą if energiją silp
niems, sustiprina silpnus nervus ir 
raumenis, inkstus ir kitus kūno or
ganus. Nuga-Tone suteikia atšvie
žinantį miegą,* pataiso apetitą, pa
gelbsti virškinimui, paaugina žmo
gaus svarumą, suteikia stiprumą 
silpniems, nuvargtiems žmonėms. 
Jos prašalina galvos skaudėjimą, 
koktumą, svaigulį, nemalonų bur- 
hos kvapą, apsivėlusį liežuvį ir su
taiso vidurių užkietėjimą.

Nuga-Tone yra pardavinėjamos 
visose vaistinėse su'pinigų grąžini
mo garantija. Vartokit jas per 20 
dienų, o jei nebūsit užganėdintas, 
sugrąžinkite likusias gyduoles, 
kur pirkote, gausite savo pinigus 
atgal. Nusipirkit butelį Nuga- 
Tone šiandien — atnaujinkit savo 
sveikatą ir stiprumą. Tikrai žiurė- 
kit, kad gautumėt Nuga-Tone. 
Vengiate imitacijų — niekas nega
li užimti vietos šių puikių gyduo
lių.

vykini mūri. naudingų jums 
patiems sumanymų.

Valdyba

Lietuvos Moterų draugijos 
atstovės p. Pikčilingienės pra
kalbos Connecticut valstijoj Į- 
vyks’ šiose kolonijose:

Kovo 11-tą po pirių — New 
Rritain’e.

Kovo 11-tą vakare — TTart- 
fortl’e.
• Kovo 18-tą — AVaterbury.

Kova 25-tą — So. Manclies- 
ter’y.
-—Su gilia pagarba, •-

M. Blažauskaitė

lQ-ties Metų Lietuvos Nepriklauso
mybės Jubiliejaus Ap vaikščiojimui

LDS. N. A. APSKRIČIO 
PROTOKOLAS

LDS. N. A. Apskričio su- 
važiavimas įvyko 26 d. va
sario šv. Petro parapijoj sa
lėj, E. Seventh St., So. Bos- 
ton, Mass. Suvažiavimą ati- 
darė pirm. J. Jarošas 1:30 
po pietų. Pirmininkas svei
kino dalyvius ir linkėjo ge
riausių pasekmių organiza
cijai ir susivažiavimui.

Išrinkta suvažiavimui pre
zidiumas: pirm. J. JaroŠas, 
rast. F. A. Krancevičius, 
mandatų ir Įnešimų komisi
ja: J. Smilgis, K. Vencius 
ir A. Akstinas. *

I. Protokolas skaitytas ir 
vienbalsiai "priimtas.

II. Nutarta rengt du pik
niku vasarų. Pirmas įvyks 
Montello, Mass., o antras 
Latvrence, Mass. Rengimui mokestis"] 
piknikų išrinkta komisija iš
1- mos kuopos, So. Bostori, 
Mass. —į V. Valatka, J: Ja
rošas, P. Milius, D. Jankus.;
2- t-ros kuopos, Montello,
Mass,— J. Daugelevičius. 
J. Jaskeliavičitts, N; Bale ■ 
virius, A. Akstinas; . 3-čios 
kuopos, Nortvood, Mass. — 
A. Aiduktlnis, M. Balutie- 
nė; 8-tos kuopos, Cam- 
bridge Mass. — J. Smilgis, 
A. Vaisiauskas, P. Kisie
lius, A. Zavaekas, O. Smil
gienė; 70-tos kuopos, Law- 
rence, Mass. — K. Vencius. 
F. Krancevičius; 97-tos kuo
pos, Loveli, Mass. — A. Pe- 
čiukonis/D. Misevičilis, V. 
Paulauskas; 108-tos kuopos, 
Worcester, Mass. — J. 'Glo
vackas. Po suvažiavimui 
komisijos pasikalbėjimo ne
buvo. Komisijos susirinki
mą apsiėmė sušaukti Ant. 
Vaisiauskas. z

- III. Auka Lietuvos atei
tininkams dar ■ nepasiųsta. 
Nutarta, kad iždininkas Ja
kas pasiųstų -$10.00.

VI. Raportą iš antro aps
kričio pikniko 'išdavė p. V. 
Jakas, kuris vienbalsiai pri
imtas. Apskritys padarė 
pelno $44.9L

V. Mandatų komisijos ra
portas. Pranešė kad daly
vauja suvažiavime nuo 
7-nių kuopų 35 ^atstovai. 
Atstovai yra n u<T. gebančių 
kuopų: 1 kuopos* 
ton, Mass. — V; V

Dievo tikėjimo pilnybėje.
5 Per tai suprantama, kad 

t ik rasai tikėjimas turi būt 
pilnas, vadinasi, žmogus pri
valo tikėti į viską, ką t)ie- 

;.vas apreiškė pet^savo Baž- 
ri nyčią. Jei kas tikėtų į vįsas 

teisybes, o > tiktai vieną • at- 
mestų, jau toks tikėjimas 
nebūtų pilnas ir todėl netik- 
ras bei nekatalikiškas.

Tikragąi katalikas pnvą- 
tikėti Bažnyčiai vaikelio 

klusnumu. - Jis negali tikėti 
- tik į tokias tiesas, kurios 

jam-patinka, het, j visas Kas

gali sam aiškinti šv, Raštą 
kaip jis nori ir sUpraiitA. 
Tuo.,principu einant, kiek
vienas protestantas'tun sa
votišką tikėjimą, ir jam ku- 
nfgUžis negali nieko įsakyti, 
ųes Liuteris patiko visiems 
laisvę tikėjimo dalykuose. 
Mes gi-‘katalikai tikime 
Kristui ir tani ką Jis pala
kė. O Kristus štai ką pasa
kė apaštalams: “kas jūs klau- 
so, manęs klauso’.” Kristus 
žinojo, kad apaštalai mokįs 
žmones vien tikėjimo /daly
ku ir moki c ne kitnin- tik

džiuoseif’ę 
se, bet rijų

gugpei ine- 
’irrmriinkas 
ėttšctvatką 
yma< mūsų 
kaUpę ttfo 

sū mal-
)

TRALEW^&t<rATOSTOGAS LIETUVOJE

KIEKVIENAS.-.Jdh&TFVTS privalo aplankyti savo gimtą*]) kraštą. 
Kas metai vis danginu amerikiečių važiuoja ntlnnkyti saviš
kiu#, Lietuvoje arim^jrtp Raut Lietuvoje* ptisisvečluoti. Lietuviai deda 
visai pastangas. knd tję.aveflnl butų #ernl priimti ir išsivežtų malo
nins Įspūdžius iš f.ietųvdifi'f ' •' . -

Tas važiavimas tiesiog j Klaipėdą anr'fjnltlko-Amerlkos Llnlijos be 
jokių jier»*1fmų prie dabartinių aplinkybių yra mnlonns ir visiškai 
keleivių nevargini:.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą nentid@> 
tt. bet važiuoti savuadus šią Vasarą sn viena Iš viršminėtų etoe 
kursi Jų iš Amerikon tiesiog j Klaipėdą. ,___ -___/ . 4ĮL

— Y—-—žiniom f yiefo+'/ym/ų ar f flradrorrų v

BALTI0 AMERICA LINE ' x
8 Bridge Street . " Vew N* Jį?

LIETUVON
TIESIOG Į LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ

Visi pasižadėjo uoliai 
pasidarbuoti organizari.jos 
labui ir kuopą padaryti tvir
čiausia ir veikliausia. Tik 
gaila, kad dar nepasisekė 
mūsų—kleboną ^pritraukti 
prie LDS.-kuopos.

rošas, Ę. Markai enej* A. Pi- 
variūnas, A. Kneįžys, A. 
Stravinskas, J. Jaskevičius, 
D. Jankus, V. Tamoliūnas, 
A. Nevi era 
tello,^fa^s .. 

ričiuįj^ Jaskeleri I 
Bftfevičius, A. Akstinas; 3 
kp.^'NorVrood, Mąs&t J. 
Aiaukbnis, M. Bal u t i e n ė; 
8 kp., Cambridge, Mass. — 

it f ik įp- Ų&3
.V**- “‘Jr* J

kvti. Taigi Kristus užgva- 
rantavo, kad apaštalai 
Skelbs tikrąjį Dievo mokslą. 

Mums turi būt džiaugsmo, 
kad Kristus sergsti mūsų ti
kėjimą. Jis apgina imis nuo 
klaidų, taigi mums dau
giau nieko nelieka, kaip tik 
tvirtai tikėti Į viską, ką Jis 
per save Bažnyčią mokina.

Pagalinus, tikėjimai pri
valo būti gyvas, arba aiškiau 
kalbant, pasižymėti gerais 
darbais. “Tikėjimas be ge- 

f

h j darbų miręs,” — sako šv. 
Jokūbas. Tą pati labai 
griežtai pabrėžia šv. Povy- 
las. Jis sako, kad ir ste- 
būklų darymas be meilės 
niek|> nereiškia. Iš čia aiš
ku, kad tikėjimas turi būti 
sujungtas su meile. Toks 
buvo šventųjų tikęjimas. Jis 

i pasireiske ne vien jų zo-

čio;—Raštininkas turi para- 
gint nepriklausančias kuo
pas prigulėt prie apskričio.

•VIII. Suvažiavimas pa
geidauja idant dalyviai su
grįžę kuopų susirinkimuose 
paragintų fiariiis,-j^rbuotis 
prirašynėjant naujus narius 
ir platinti “Darbininką. ” 

Ji 4IX. Nutarta, kad apskr.
suvažiavimuose būtų skaito
mas referatas darbininkų 
klausimais ir katalikiškos 
spaudos -klausimaisi - Refe
rentą. surasti palikta apskri
čio valdvbai. i-

X. Pareikšta Centro val
dybai, redakcijai, adminis
tracijai ir darbininkams pa
garbos žodis ne gerą darba^ 
vimąsi U>S. orgįnizaeijo^ 
ir “Darbininko” labui.

XI. Nutarta rengt eks- 
kui-siją į Conųeeįžcut , val
stiją į centro tir/to apskri
čio išvažiavimą. Organiza
vimui ekskursantų išrinkta 
komisija: V. Valatka, A. F. 
Kneižys, O. Smilgienė ir J. 
Jaskelevičius.

XII. Suvažiaritdas pagei
dauja, kad kuopos rengtų 
diskusijas bei paskaitas dar-

tpe- Jžjnųikiškais-klantiniais.—- "rtjIE
Xlil. Sekantį .inetinį su- 

važiarima laikyt Wbrcester, 
Mass. y ‘

\ Dugiau nutarii 
Šimų nebuvo. F 
ačiavo dalyvirfns 
ir gyv^ svirst

sUvkžiavimą u%di 
da, 5:30 vakare. 
' •' Jonas Jarošas, Pirm.,

F. A. Krancevičius, Rašt.

K i ■■ 11 ■"’

A. Vaisiauskas/P. Kisielius, 
S. Bugnaitis, A Zavackas, 
J. \fockevičius, ^V. Jakas. 
TC Pilkonis, B pakutis, O 
Smilgienė, J. Smilgis, M. 
Norbutas; 70 kp., La\v- 
rence, Mass. — K. Vencius, 
F. Krance vičids;,1 97 kp~^< 
Lowell, Mass. — A. PeČiu- 
konis, D. Misevičius, V. 
Paulauskas; 108 kp., Wor- 
cęster, Mass. — X Glovac
kas. . ’-Ę

VI. Paklausta centro raš
tininko. A. Kneižio apie pre
numeratų vajų. Pranešė, 
kad pasekmės neblogos. To
dėl suvažiavimas pageidau
ja idant prenumeratų vajus 
būtų pailgintas iki šv. Juo
zapo dienos ir prie to būtų 
paskelbtas narių vajus.

VII. Pasiūlyta panaikinti 
duokles Į apskritį. Nutarta

apskritį šumažv- 
ti. Kiekviena kuopa, ne
paisant skaičiaus narių kuo
poj, mokės tik $1.00 į me
tus. Suvažiavimas pagei
dauja idant kiekviena kuo^ 
pa-priklausytų-prj^ apskrr- .trūkumasji^ų kliudo

MANDAGUMAS—įvairūs, patarimai užsilaikymo draugystėje it , L y 
visiMuneniuiame gyvenime. ParašS Kun. A Stanrukynas—

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumą, ypatybią ir tikrojo kataliko priedermes. ParaSS 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel_______ __________________________ 30& ;

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metą. sukaktuvSms paminėti • 
aprašymas Šv. Pranciškau*’ vienuoliją ir 3 vienuoliją įstatu 

MŲCKLEBERRY iriNNAS—ląbai įdomi apysaka ‘’ j, 

PATARMES MOTERIMS-^-pamokinimas moterims ją asmeninis- 
me, Šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengs Kun.

— V.-Kulikauskas ... ___________ _____________ISa.

BEN-HUR—Istoirjdė apysaka iš Jėzaus Kristaus laiką. Labai 
* -įdonririr plačiai žinuma kuyg&-(aud!n!afe apdk?fls). Vektė Jo3 

nas Montvila : . \ f- ■ ________________ .1H0

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaką., Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B. ~

TRUMPI SKATTYMffifjAT. labai grožūo pooiolraitymai apie įv^ 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas r

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. PąrašS Uosis_______45ft-
KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de- rjįį 

rybas he galo įdomūs nuotikiai keliones per įvairius kraštus. 
ParaŽS .TnLins Varna. Vertimas .T TUlgiknnin I

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašS Uosis_75e Į 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met^ ® 

■ Parašė P. Žadeikis. _ _______________________________ _ ____ 75a

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipinę. 
Verte Kun. P; L. - ■*-

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis_____________ _______ __________ 15a

UŽKEIKTA MERGELE SU BARZDA IR BARZDASKUTIS--7 
a p y s a k a_________________ 1____________________ _ _________

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Paraše Ku- 
nigas T amas Žilinskas __________ ;-------- ---------------------

APAŠTALYSTES MAINOS Statutas—verte Kun. P. Saurusaitis žStįj 

GEGUŽES MENUO—Kuri. Pr. Žadeikio____________________1___ 50a

ARITMETIKOS U2DAVINYNAS _________________________ 25^3
VAIKŲ DARBYMEČIUI-^Rinkinėlis kalbos mokslui__________

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas 

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje_________________________________________ - ■ 15a. '

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su . 
. gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis __________________________ 50a.

__  . __ _________ '___ j ■ ii________ .l _______ ______________________

LAIME—(poema). Parašė Vaitkus_____________________  .

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindą mūsą tikėjimo. Ver- 
tė Jonas M. Širvintas_____________________________________ ._50t.'



nei kalbos,

logetas
sb
Dienos, nė vieno Pi

^•‘Garsas” ateina į mūsų

400 litų
330 ” 
-60 ”

12 ”

Lietuva* Dešimties Metu NeprildaB- 
/ somybes Sukaktuves Minint

kams miklėjant — užsienio prekyba turės pa 
siekti aukštesnio laipsnio. __ >__ '

Kaip visiems beveik mo
derniškiems diktatoriams, 
taip ir Pilsudskiui rūpi pa
keisti konstitucija taip, kaip 
jam patinka. Netenka-abe- 
joti, kad jam tas pasiseks 
padaryti lengvai ir prisilai
kant'■ parlamentarinių for-

gėjai
apylinkės miestelio bolševi
kai neapleidžia nė - vienos ■-Ut • XX; — - - r- - --j- .

. j -- ------ y
Lenkijos Konstitu 

oijos keitimas

tik tiek, kiek su Marso gy
ventojais.

Dar sykį pakartojame, 
kad esame pasirengę remti 
p-ną Sodeiką, bet,, nesame 
pasirengę leisti savę statyti 
ant juoko nei vaizbiečrams, 
nei kam kitam.

Tokiuo savo netaktingu- 
mu vaizbieciai kenkia ' me
nui, p. Sodeikai ir patys 
sau. .

ži “perdaug” pazari- 
ir veiklias Massachu 

’o kuopas. Tokie įtari
mai neina S-mui į svei

Lietuvos valstybės biudžetas 192S 
matomas arti 250 mil. Htų; išlaidų paprastų 
matyta 230 inil. Iitų; nepaprastoms išlaidoms 
lieka 20 mil. litų. Iždo pajamos ir išlaidos į I 
metas iš meto y ra suvedamos galais., Mokesniai 
plaukia.normaliai. Valdžia visą laikų žiūri kiek 
galėdama taupumo. * Lietuvos valstybės 'Visos - 
skolos yra tik 8 mik dolerių Amerikos valdžiai » 
ir Ąmprikos lietuviams bendrai.
r lųetųvos jnlięčių taupiųenys visdsį^^^^ri.-. 
įstaigose nuolat auga ; imant milijonais litų^ ta?^ 
vo: Į923 — 31; 1924 — 71; 1925 — 78^1926%x 
82. o '

Lietuvos Bankas yįu I«guUatoH^Api|igU 
judėjimo visoje šaly., šio banko 
O praeitais metais išaugo 30 miL lįtųfpafolMŽ 
buvo: 1923 — 90 mik litų; 1924 
1925 r-152inii. Htų;1926 ~l^nii^ii^^|^ 
—: 186 mil. itų.___ ' J- ~

mų. bereikia pamiršti, kad 
labiausiai jam priešingos 
partijos — endekų ir Wito- 
sio — rinkimuose vos visai 
nežuvo. Paklaus ponas dik
tatorius parlamento: priim
ta mano konstituciją, ar ne? 
ir, žinoma, gaus atsakymą: 
Taip! Ir jau konstitucija 
pataisyta prisilaikant visu 
demokratinių ir parlamenta
rinių taisyklių! Na o pas
kui važiuos į.Genevą “pro- 
votis” su lietuviais, bet tuo
met jau nebesivadins dikta
torių, bet premjeru, nors žk 
noma, bus kaip buvęs dikta
torių, bet jau bus legalizuo
tas diktatorius.

Pilsudskis yra gudfus že
maitis.

“Vyty” išplaukė drąsus 
Voldemaro diktatūros gar- ; 
binto jas, kurs nedrąsiai sle
piasi po slapyvarde “Vil
nietis.” .Jis džiaugiasi, kad 
Voldemaras “pergalėjo, visą 
Lietuvą, dėl to,. kad valdo 
tikrai ‘lietuviškai..? ” kad 
nežaidžia “į kažin kokias ' 
demokratijas...” kad valdo 
“griežtai ir kietai.” Yra 
ten ir daugiau to naivaus 
džiaugsmo. >
' Kažin kaip “Vilniečiui” 
patiktų, jei jį kas valdytų* 
griežtai ir kietai- ir pav. pa
tupdytų jį kalėjiman už tas 
nuomones, kurių jis dabar 
laikosi1? Vargiai patiktų.

“Vilnietis” sako, būk dik
tatūra esanti “tikrai lietu
viškas” valdymo būdas. Vi
sai ne t Greičiau galima bū
tų pasakyti: negriškas bū
das. Visokie absoliutizmai, 
diktatūros ete. buvo neišven
giami savo laiku, kuomet 
tautų civilizacija ir kultūra 
buvo labai žema. “Vilnie
čio” tad manymu, lietuviai 
dar tebėra barbarai? Kur 
dabar yra diktatūros, kur 
jos yra galimos: pas aukš
tai civilizuotas tautas, ar 
pas tamsias? Jei šiandien 
yra Lietuvoje diktatūra, tai 
ne dėl to, kad tai yra “tik-l 
rai lietuviškas” valdymo 
būdas, bet tik dėl to, kad 
šiandien Lietuvoje yra per
daug tamsuolių, kuriems 
diktatoriai dar gali apdum
ti akis gražjajfų žodžiais, po 
kurių slepiasi biaurūs bgo- 
istiški dalbai. Bet jau yra 

; dienos suakaitytos -ir dik
tatorių ir tammioliu.

-karštai my
lėdamas (Tėvynę Lietuvę, 
jaunuomenę, noriu tą jau
nuomenę taip auklėti, kad-" 
ji, atsiskyrusi su savo peda
gogais, karštai mylėtų bran
gią Lietuvą ir šerių jų tėvų 
tradicijas gerbtų. : ■' ‘

Bet šiandien, mes pėda-, 
gogai, apsupti policijoos, 
dirbdami be pasitikėjimo, 
turime tik liūdėti dantis su
kandę ir žiūrėti, ar ilgai 
taip bus?!

Mes pedagogai, specialia-^" 
tai savo srityje, privalome 
tankiai susirinkti, mokyklon 
aptarti mokymo ir auklėji*^ 
mo darbo eigą. ' ; . , ' .

? i. * . * ’ *

Auklėjimo darbas yrą gy- ' 
vas ir sunkus —■ reikalau- 
ja atsidėjimo ir ^nuolatinio 
rūpinimosi. Bet ■ jeigu kiek- ? 
vieką kartą reikia maldauti 
policijos malones, ųT*/ 
prislėgtu ūpų dirbamas dar- ' 
bas vargu bus tikrai pro- ? 
duktingas.

SUSIVIENIJIMAS TU- 
U BŪTI ĮREGISTRUO
TAS MASSACHUSETTS

MOJANT

Politikai Perdaug 
Pinigų

Republikonų partija pa
kliuvo bėdon už tai, kad 
gavo perdaug pinigų. Toki 
bėda dar ne didelė bėda. 
Bėda, tame, kad pinigų di
delė suma gauta nuo nešva
riai garsaus Sinclairo ir pi
liečiai apie tai sužinojo 
prieš rinkimus.

Pasirodo, kad politikai 
pinigų nesigailima. Tenka 
■gailėtis tik tuomet, kuomet 
rinkikai apie tai sužino ne
paiku.

Ko Lietuva daugiausia išveža užsienin? — 
a i ki ius, raguočius ir kiaules; žąsis ir autis; 
mėšos, sviesto ir kiaušinių; odas, šerius ir ašu
tus; linus ir sėmenis; lentas, faniferą jri celiu- 
liozą; pagaliaus vinis, spynas, muilą, gintarą, 
saldainius, degtukus. . ? x

Lietuva įsiveža daugiausia: veislinius gyvu
lius iš Švedijos ir Danijos; cukrų, druską, sil
kes; anglių, žibalo ir trąšų; Ūkio mašinų ir aU- 
tomobilių. .

* ...•<■ • -f

Lietttvos produktų -kainos 1927 m. lapkr. me
nes v buvo: «

Kalifornijoje tinko mil
žiniškas St Francis rezer- 

ą- ■ * ' B- --i

vuaras. Vanduo pasileido 
-f — .t* v ■* ♦ • •

tekėti siauru tarpkalniu ir 
potviny . žuvo keli šimtai 

~ t Į .

žmonių, . sugriauta daug 
namų, pridaryta milijoninių 
nuostolių.: >

Rezervuaras, nors ir di- 
• ' * * f t i ■

delis,' nėra Missisippi upė. 
Berods, galima buvo pada
lyti užtvanką užtektinai

Pelenų
džiojo Šeštadienio nesuren
gę šokių. Žinoma, jie tai 
daro ne dėlto, kad pas juos 
viršminėtomis dienomis at
siranda ypatingo noro šokti, 
bet tik tam, kad pasityčio
jus iš katalikų, kad įžeidus 
jų jausmus, kad atitraukus 
juos, jei galima, nuo pamal
dų bažnyčioje. Ar tais pa
čiais tikslais vaizbieciai da
bar. rengia koncertą ?

Prie šios progos pasaky
sim, kad yra labai gaila, 
kad Vaizbos Butas leidžia 
švaistytis tokiems, kuriems 
arba rūpi demonstratyviškai 
afišuoti savo antikatalikiš- 
kus jausmus, arba kuriems 
stoka takto, arba kurie te
nori skaitytis su katalikais

* * r°
rįkoję |r 
t^tijokbiicertas... jerįnis 
mums leista, t. y. jei mums 
leis jo- menedžeriai. ' Gaila, 
kad jįė mums neleidžia pa- 
remti jo koncertą Bostone.

Mums yra žinoma, kad p. 
Sodeikos menadžeriui buvo 

' pranešta, kad koncertas 
vėnpje ėia'rietūres gerų pa
sekmių, nes bostoniečiai nė
ra pratę prie koncertų gavė
nioje ir kad geriausia būtų 
srirengH " koncertą tuoj po 
Velykų* Patarėjas pasiža
dėjo paremti ir, reikia pasa- 

1 kyti, jis gali duoti didelę 
1 paramą. Ponui menadžeriui 
‘ tas patarimas nepatiko ir1 

jis pavedė koncerto rengimą 
Bostono Vaizbos Butui. V, 
Butas rengia koncertą kovo 

‘ 30-tą, ‘penktadienį, prieš 
Verbas, Sopulingos Panelės 
Švenčiausios šventės vaka
rą, tokį vakarą kuomet ka
talikai daugiausiai eina į 
bažnyčią. Ir reikėjo gi iš
sirinkti iš visų savaitės va
karų šį vakarą!

- > ■ • *

Mums nesvarbu, kas ren
gia koncertą p-nui Sodeikai. 
Tegul būt jį rengę ir gavė
nioje. Bet kodėl iš visų va
kari; išrinkta tas vakaras, 
kuomet katalikai skaitlin
giausiai lankosi bažnyčioje, 
į 4ą tegali atsakyti jo ren- 

vaizbiečiai. Vieno

Jeigu mokytojai rietės x' 
dirbti priešvalstybinį darbęį 
tai (pakankamai ras progos 
savo butuos ir kitur ar liet? “ 
su mokiniais per pamokas. 
Juk pamokose policininkas 
nesėdi. /

Jeigu atsirastų išgama , 
mokytojas, tai tokį greičiau 
pastebės vedėjas, bet ne po- 
ličininkas. " . * ri

Koks tikslas tokių 'virsi-' 
ninku įsakymų—nesupran
tu. Tur būt: vyrai priešu 
mane žemai nusiimkite ke
pures, kitaip — aš jus 
bausiu ir šalin iš mano aps- ? 
krities. Aš čia vienas po
nas, aš žinau, kaip reikia 
auklėti jaunimą.”

Dievuliau

Published every TIJESDAT and FRIDĄ Y - < 
~ . ■ u oy i „jj » y ■ • ’

l^iri-reikia;—Bet štai dabar 

padarė mums vizitą “Gar- 
: šilkas” ir kiek vėliau “Atsi- 

Kepimas.” Tenka tarti žo- 
^'iĄ-kitą dėl šių pastarųjų at- 
Į*; silankymo.-----------——
py J^Abu mūsų susivienijimu 
^paskutiniais laikais siigu- 
£?liHoja ir nervinasi. Laisva- 

manių S-mas serga “į-au- 
į- donlige” ir turbūt krizis y- 

? ra jau netoliu Mūsiškis... 
fdbet ką čia bekalbėti? Mes 

juk nesame Susivienijimų 
| daktarai specialistai! Todėl 

dįagnozo nedarysime, bet 
fcpasakysime, ką matome 
gį ir girdime, 
gp-Girdime daug nusiskundi- 
įriių,-tkad Sekretorijatas ig-l bus taipgi nė kovos lauku. -I 
t noruoja narių laiškus ir ne- .______
; sįteiS į juos atsakyti. Tas _? . , ’ a
^S-jaiui neina Į. sveikatą?, jua BaUGZiaVOS Ap.Ov- .: 
^^dtiiau, kad tie laiškai veik^

Visuomet liečia piniginius 
klausimus.

' Matome, — ir skaudžiai 
.? matome,!— kad S-mas dar 
■ -nėra įregistmotas Massa- 
F chusetts valstijoje. Visai 
^-teisingki p. Šaliūnas pastebi 

“Garse,” kad “reikia rau- 
donuoti iš gėdos, kad 40 

[- metų su viršum išgyvenusi 
I? organizacija nepajėgė ar 
? nenorėjo sutaisyti savo įsta- 

tų taip, kaip reikalauja ša- 
lies valstybių per fratemali- 
nių prganizacijų tvarką.” 
Prie to galima būtų priduf- 

į ti nebent tą, kad paskuti- 
fe*' nioji valdyba turėtų nuraus
tu ti 40 sykių daugiau už pir- 
^mają. Yra net ir tokių, ku- 

rimtai klausia, ar S-mo 
»/ “valdančios ir Seimus domi- 
S .riHOjančios sferos” turi tik- 

noro įregistruoti S-mą 
: < Afess. valstijoje ir tuo lega-

Mes nekalbėsime klausi- 
akciją kas savaitę. Taip mais'iškeliamais “Garsuke” 

ir “Atsiliepime.” Kad tiks- 
liai juos nušvietus, reikia į- 
sigilinti į S-mo finansus ir 
pažinti užkulisinę politiką 
tų, kurie ^ arba turi “džia- 
bus” arba jų norį. Gilintis 
į finansus neturime nė laiko 
nė noro, gi užkulisiai mums 
visuomet buvo ir yra šlykš
tūs. Mums rūpi EFFI- 
CIENCY, bet to mažai te- 
parodoma, užtat, daug “po
litikos?* ' ■

Mažiau intrigų ii* daugiau 
efįicienoy — ir visks bus 
gerai.

■»

“Darbininkas” tik tuo 
patarimu ir tegali patarnau
ti. Jis nebus nė arbitru, nė 
n-okurom, nė advokatu; ne-

mjgaunama aktyvaus balanso bent 35»nulionus 
z ' - i y iri a v ’ ■otų. •- : -a •' -

— Metinė Uetuvos prekybai abyvšrta-siekta apie 500 milionų litų (eksportas 4rImportas).

tūros darbą, kišimasis visai pusės,' — H1 
1 svetimą darbą žmonių, ku- gauGbti mole’ 
rie apie tą darbą neturi jo -1 
kio supratimo./ Matant to
kius' dalykus senam Žmogui, 
dirbusiam ilgą laika Tėvy- 
nės laisvės darbą, darosi 
skaudu.

. Noriu čia paliesti vieną 
■^dalyką, būtent r dar pereitip 

metų rudenį iš apskritie^ 
viršininko gautas įsakymas 
nfokyklų vedėjams, kuriuo 
darant pedagogų posėdžius 
prieš 24 vai. pranešti arti- 
miausiai policijos nuovadai. 
Tas raštas man sęnam peda-J 
gogui buvo sunku pakelti. 
Dievuliau brangus, — atsi
menu rusų despotizmo lai
kus, kada mes, lietuviai mo
kytojai, kovojome bendrai, 
nebijodami kartais ir gyvy
bės netekti, kad tik atgauta
me savo lietuvišką spaudą 
ir nepriklausomybę, ir tada 
tokių įsakymų negaudavo
me, kad policininkas daly
vautų pedagogų tarybos po
sėdžiuose.

Dabar apskrities viršinin
kai, kartais jauni vyrukai 
neturintieji supratimo apie 
mokymo__ir auklėjimo dar- 
bą, — jie per policijos agen
tus prižiūrės pedagogų tary
bos susirinkimus, kurie da
romi mokyklos sienose pasi- 
tarti apie mokymo ir auk- 
lėjimo rėikalus. Rašte pa
sakyta: “Iš anksto prieš po
sėdžio darymą privalo būti 
pranešta vietos nuovados 
viršininkui.”

Tie ponai nesupranta, kad 
pedagogų tarybai kartais

sudskis laimejo proporėor 
naliai žymiai daugiau šali
ninkų negu rinkimuose į 
seimą. Senate yi-a viso 111 
narių. 49 yra pilsudskiniai. 
Mažumos gavo. .23 atstovus, 
socialistai — 10, endekai
9, radikalai valstiečiai • ■■ 7, 
WitosioS partija — 6, liku
sios grupės — 7.

Kx-s/v>iaiisias diktatnriii^ 
Pilsudskis, ' matomai, yra 
pasirengęs diktatoriautLpri- 
silaikant dėmokratybėš for
mų.__ Kaip matyt iš Įskaita
liniij, linkimai, jam sekasi 
neblogiausia. Kiek yra pri
sidėjęs prie rinkimų laimė
jimo jo paties diktatoriškas 
kumštis ■— kitas klausimas;* 
vis dėlto po rinkimų jis yra 
stipresnis negu buvo pirm 
iri-

“naują konstituciją” vadin
ti konstitucija, nes ją lygiai 
lengvai gali vėl pakeisti ld- 
tas. arba tas '■ pats diktato- 
rius. Tikrumoje būta tai 
ne konstitucija, bet ūkas.

Toks ukazas nelegalizuos 
Voldemaro' diktatūros na- 
mieje ir pepadarys jo stip^ 
resniu Genevoje.

- ‘ (tęsinys) ; .

XII. - , .
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Lietuvos  ̂prekybą su užsieniais apibudinant 
verta pradėti tik nuo 1923 hl, kada jau Lietu
voje veikė pastovi litų valįuta. -*

Statistika rodo, kad per laikotarpį nuo 1923 
iki 1926 m. imtinai Lietuvos eksportas buvo 56 
milionai litų didesnis už importą. Reiškia tiek 
pelnyta aukso, prekybos metiniai balansai kai
taliojasi: nelygiąis^-metais, 1923, 1925 gaunama 
pasyvus balansas, gi lygiais metais. (1924,1926) 
tas balansas esti aktyvus. Todėl nestebėtina, 
kad 1927 metų prekybos balansas išėjo arti 20 
milionų ltaLpagyvus ;„uapąrtaą buvo 265 miii- . 
jonai litų, ck8por|as gi 245 milionų litų j; bet

2JE NEATIBĖ- 
. Seimas to; ne- 

tegali padary- 
Seimas yra mu* 

taręs, ^Dabar turi dar pri- 
jmti pttaktus reikalingus 
Stono įregistravimui mūsų 
valkti joje. /Tą .privalo pada
ryti sekantis Seimas ir ma- 
jįįSfeTkad padarys. Jei po 
Ramčio Seimo nbbus S-mas 
tuoj įregistruota^/ Maįs^- 
chusetts valstijoje, tai mūsų 
valstijos L. R. K. S. A. 
Itappea ir nariai žinos ką u; i

sekmadienį Lem 
unstaaai i

-_■ •< - •» -gy
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vis laukiama, 
tonomijos kla

Politinis I grtei*—, - VU. j ymas siandiei

' projektai, pagerinimai ir tt. 
Pataikauti stengiamasi pir- 1 
miausiai ūkininkams, mat 

> jų didžiuma, ant kurių pa- 
^- togiausia bile kam yra rem- 
y. tis. Visuomenė čia nieko be- ~ 

veik negali prisidėti. Jau
čiama kas tai, tartum koks 

^/vidurys taip laikinos revo
liucinės valdžios ir diktatū
ros. U žtat ir bendra nuo
taika nekoki. Viską dar žy
miai sunkina karo stovis.

• y Visuomeninių organizacijų 
' veikimas suvaržytas ta pra

sme, kad reikalingi susirin
kimams leidimai iš karo ko
mendanto. Tie leidimai daž
nai kokiu nors būdu pąsivė- 
luoja — ir susirinkimas pri
sieina atidėti kitam kartui. 
Kebliausia toms srytims, ku- 

' rios atokiai randasi nuo cen
tro ir viskas reikia siuntinė- 

^i paštu. ——

Spaudos prikąstas liežu
vis. Visi, ne tautininkų Įei- 
džiami laikraščiai : aštriai 

~~T cenzūruojami.-----įžanginių
straipsnių kitą syk nesupra
si. Skaitai, pavyzdžiui “Ry
tą:” skaitai įžanginį — fui! 
— nė šis nė tas;.. ant tokių 
žodžių nutrūko, kad nebesu- 
pranti kas norėta pasakyti 
ir vietoje nepabaigto straip
snio randi didelėmis raidė
mis: * Skaityk rytoj ‘Ry
tą? ” Čia vėl koks skelbi
mas, juokai ir tt. O tas da
roma štai kodėl: Cenzūros 
išbrauktas vietas neturi pa
likti tuščiomis; reikalinga 
užpildyti kokia nors medžia
ga, pavyzdžiui: skelbimais, 
juokais ar kuom kitu. Išei
na — antakius numėlynavo, 
nosį kruvinai nubrakė, bet 
pasirodyti tokiam viešai ne-

valną; ;pirmą gerąi nusipų- 
drink ir tik^tuomęt eiį.-“į 
svečius.” Nenoromis prisi
meną faktas iš rusų revoliu
cijos laikų. Kuomet gen. 
Vrąngelis Krime ruošė kam
paniją prieš bolševikus—jo 
‘ ^valstybėje; 7 irgi n?Viską' 
galima buvo laikraštinin
kams rašyti. Bet jie išsigu- 
drino. Taip vjeno rusų ląi- 
kraščio redaktorius, karfalš 
savo laikrąštin dėdavo neva 
vieno gruzinų laikraščio 
spaudos ištraukas (o fakti- 
nai uošavas mintis) ir ant 
galo pažymėdavo: ^‘L. P.” 
Bet vėliau, tas pats redak
torius juokdamasis prisipa
žino sava draugams, kad tos 
dvi raidės “L. 
ne daugiau kaip 
proviol” t. y.—gudriai pra- 
šmugeliavau. Kažin Lietu
vos laikraštininkai ar išsi-4 gudrins iki to?

Kaimiečiams, ir ne kai
miečiams įgrįso, dabar tau
tininkams madoje, “yienv- 
bės” obalsis. “Ūkininkų vie
nybė!” “Partijų vienybė” 
(nors tiesa, partijų vieny
bė jiems ne pakeliui), eko
nominių organizacijų “vie- 
nyl>ė’ ’ir t. t. Tikrenybėje, 
tautininkai kai kur patys)' 
vengia tokios vienybės, pa
vyzdžiui : valdžios sudary- 
me,' 6 kitur net aido, kaip 
tai__organizuodami naują
jaunimo organizaciją arba 
“neitralę” “ūkininkų vie
nybę.” Išeina, kad patys 
tautininkai skaldo nekurtas 
senas organizacijas įkurda
mi naujų “neitralių.” Ta
čiau daugumai tie nelaiką 
/pagimdyti šūkiai pasidarė 
nebeįdomūs, tiesiog įkyrūs. 
Ūkininkai dar glaudžiau bu
riasi prie savo senųjų orga
nizacijų. “Pavasarininkai” 
su naujomis jėgomis vis au-

. ga, stiprėja.
Ir referendumas kaž kur 

, užkliuvo, kaž ko vis laukia
ma. Kaip oficiozai skelbia, 
tai esą sutrukdę Tauragės 
sukilimas, byla su lenkais ir 
tt, bet greičiau čia yra kas

> mėti, mesyr? npo- 
monės, kad ėsą nėverta. 
balsuoti. Kad ir nubalsuoti] 
jie valdžios vairo geruoju 

T® nepaleistų ir visas bąlsavi- 
mas - tpsčias dąrbas. •

Šiaip ar taip, Lįetųvos vi- 
daus nadečiai susikomolika* 
vus — partijospamažupra
dėjo atsipeikėki., Išskyrus 
socialdemokratus, kurie ir 
anksčiau nemėgdavo su kuo 
nors tartis — visos kitos o- 
pozicijos grupėsy pamėgino 
susitartu pabar krikžčio- 
nys demokratai, Ūkininkų 
^sąjunga su Valstiečiais liau
dininkais yra turėję pasita-

” reiškė
- “lovko

kalui dirbti išvien, nelie
čiant pačių ideologinių pa
grindų. Žinoma tai būti] la
bai sveikintinas reiškinys. 
Tad kartais atstūmimas nuo 
valstybės vairo — partijoms 
išeina naudon. Jos turi lai' 

t t

ko įsižiūrėti giliai į tarpu- 
savės kovos pragaištingumą 
ir neapykantos liūdnus vai
sius.

Paskutiniu metu katalikų 
visuomenė savo spaudoje gy
vai svarsto tautinės autono
mijos reikalą. Tai reiškia 
atiduoti kiekvienam kas 
jam priklauso. Pavyzdžiui: 
koks bus skaičius lietuvių; 
žydų, lenkų ir kt. — tiek 
valstybė privalėtų jiems 
/duoti lėšų mokykloms pro- 
porcionaliai. Arba, katali
kai; laisvamaniai, evangeli
kai — galės laikyti ir kurti 
sulig skaitlingumo~svietimo, 
auklėjimo įstaigas. Žinoma 
tatai būtų ^teisingiausią 
tvarka. Tik daugeliui da- 

--kartinių mokyklų mokytojų 
gal tektų atsistatydinti, nes 
jųjų tarpe neproporciona
liai yra daugiau laisvama
nių, kaip katalikų. Kultū
rinė autonomija tegalės bū
ti įgyvendinamą tik konsti
tucinei tvarkai sugrįžus.

(Bus daugiau)

lietByaĮ,įaa 
vienok įyęį'

nirto, bet sugriauti pareikš
tų argumentų nepajėgia. 
Jie dabar prisipažįsta, kad 
Kosciuška nė lenkas, bet ir 
ne lietuvis; A.. baltgudis.

Parapijos bazaras davė 
gražių pasiekų. V įsi para
pijiečiai uoliai dirbo ir rė
mė. Turėjome svečių atsi
lankiusių į mūsų bazarą net 
iš Pittsburgd, Pa. Tai bu
vo ponios A. P. Slavinienė 
ir II. J. Pohnchotienė. Kad 
visi taip remtųparapijos 
bazarą, kaip kąd tos poniu
tės rėmė, tai būtų pelno ke
li tūkstančiai dolerių. Vie
tos “kavalieriai” pamatę 
viešnių duosnuihą irgi nepa
sidavė : .lenktyniavosi pirki
me tikietų... Todėl ir jiems 
priklauso ne ( ęiąžas kredi
tas. v r t ’ t, ■ i

Katalikų bažnyčiose gie
dama naujas * bažnytinis 
himnas “Salvam fac Rem- 
publicam Domine.” Himnas 
labai gražus. Pirmą kartą 
buvo giedota Bazilikoje TO 
metų sukaktuvėse. Valsty
binės operoj choras giedojo, 
Naujaliui vargonais ir or
chestrai pritariant — išėjo 
labai puikiai.

v.A ■ ■ wj

Kovo 18 ; dieną, vąkare, 
Concordia svetainėj, parapi
jos choras įrengia koncertą. 
To koncerto jaiT nuo šėpai 
laukia visi? Dalyvaus ri
stiems žinoma dainininkė'po
nia Greičienė iš Cleveland, 
Ohio. Gerbiamoji artistė, 
gražiu, lyrišku soprano, 
techniškai tSuvintu—balsu- 
suteiks Rochesteriečiams tu
riningą programą. P. Ka
zimieras Bazys su sayo di- 
džiuliu šv. Cecilijos choru 
išpildyą kitą dalį programo. 
Ateikite gausiai.» «■ • J l • " l

Choro Žvalgas

Įordo lietuvius, kad tėvai 
leistų 3arov.vaikus Į lietuviš
ką mokyklą, kad paskui leis
tų p. aukštesnes mokyklas 
mokytis profesiją; f mhatų.

kun. J. PakŠys^ir gi kvietė 
visus lį^ųyius tėvus leisti 
savo vaikučius į vietinę pa
rapijos įsteigtą lietuvių mo
kyklą. Taipgi dar prisimi
nė ir apie dr. Basanavičių, 
nes tai metinės sukaktuves 
mūs patriarko mirties.

Vienu protarpiu buvo ren- 
L-amng aukns Vilniaus naš-

/Vąsąrio 19 d. Įvyko®! 
72 dq>. susirinkimas.^™ 
susirinkime padaryta^ 
.tą svarbių įj\ ųąųdia^ 
tarimų, kad prašalinus: 
įsas blogąsi^‘^W;0 

dėjus veikti darbininkų 
jnūsų orgaiuzacijos Įąem 
nauja ir didesne energija

Štai kas nutartai4^
1 1} Prašalinti visus ne< 

kumus tarpo kuopos-“Vm 
-bos ir 'LD$. Centro ir" 
rmVgsl 1 geriausius santyki 
| 2) Kad mūsų kuopom
riai nesiimtų valdybos^ 

I darbu ir kad tais reikli

Darbai pas mus gerai ei- 
11a.' Visi-lietuviai dirba. Jei 
kuris ir iš kitdr į Niagarą 
Falls atfažįuotų apsigyve
nimui tai neapsiriktų. Kas 
tik pas mus atvažiuoja, — 
tai ir ąps'igyveiia, — gi vie
tos lietuviai kitur nevažinė
ja darbų ieškoti. Lietuvių 
čia nedidelis būrelis, nes lie
tuviai mažai žino apie šį 
miestą. Tuotarpu Niagara 
Falls nemažas miestas,—gy
ventojų esama, apie 80,000, 
gi taip pats miestas taip jo 
apielinkės švarus ir gražus. 
Žiemos metu sunkiau atras
ti darbą,' bet pavasaryje 
greitai galima.

HARTFORO.CONH.
Vasario 16 D. Apvaikščio- Į 

jimai

Pas mus apvaikščiojimas 
įvyko Vasario 16 d. Žmo
nių prisirinko apie tūkstan
tį. Iškilmes atidarė kun.’ J. 
Bakšys. Parapijos ir mo
kyklos chorai sugiedojo Lie
tuvos ir Amerikos himnus. 
Paskui- sekė mažųjų (mo
kyklos) choras, kuris sudai
navo Sėdžiu po langeliu,” 
“Leiskit į'Tėvynę,” “Sau
lutė tekėjo.” Deklamavo 
mokyklos mokiniaj-jaunųo- 
liai (Pr. Mančiūnas, Ed. 
Pįnevičius, Grigaitytė, O. 
Sukodplskaitė, D. Mašiotai- 
te ir kr.) tam tikras pri- 
taikintas patriotines šiai 
hipnai ir iškilmei deklama-

laičiams ir surinkta virš 
$60. Įžangos buvo imama 
•10c., taigi Vilniaus našlai
čiams pasidarys suvirš šim
tinė dolerių. •
- Buvo pardavinėta t)r. Ba
sanavičiaus paveikslai.

Garbė Hartfordo lietu
viams, o ypač jų vadams- 
inteligentams už surengimą 
šio apvaikščiojimo ir skait
lingai gražiai atlikto.

3. Sekys

cijas. Smuiku (solo) grie
žė'A. Norkevičaitė ir J'. Se- 
gevičius. Šv. Cecilijos cho
ras, vedamas .L. Vasaičio, 
gerai išpildė sudainuodami 
“Vilnių,” “Kareivių Dai
ną” ir “Neprapuls mūsų tė
vynė.” Pirmajai kalbėjo] 
adv. Thomas J.. Spellacy 
(tųr būt miesto majoro vie
toje, nes jo čia nesimatė); 
antras kalbėjo kleb, kun. J. 
Ambotas; jis kvietė visus 
vietos lietuvius prie vieny
bės dirbti dėl lietuvių tautos 
labo. Trečias kalbėjo /Vla
das Čekanauskas; jo kalba 
buvo ilgesnė ir buvo šis tas 
paliesta iš Lietuvos istori-

nesikreiptų į centrą, b 
pos valdvbos žinios ir 
rimo. - <

DEtR01T,MICHIGAN
27 d. vasario Federacijos I 

Lto skyriaus metiniame su-Į 
sirinkime išrinkta naujai 
valdyba. Į valdybą įėjo šie: 
Pirmininkas Kazys' Žižis, 
Vice-pirm. A. Beleckis, nut. 
rast. V. Jedinkūs, fin/rašt. 
P. Medonis, iždininkas J. 
U sari s, korėsp. V. Jedin- 
kusl <’;A'

i ■ . • r 1 J
Buvo svarstoma apie va

sario 16 d. Raportą išdavė j 
rJ. Usaris. Pasirodė—kadJ 
viskas buvo gražiai prireng
ta. Išrinkta atstovai į sei
melį, kuris įvyks 18 d. kovo 
šie: K. Žižis, V. Jedinkus, 
M. Uždatiniėiie, K. Dauno
ras, J. Usaris ir Gustaitis 

[nė. Vi šos draugijos turėtų 
irgi išrinkti atstovus į sei
melį, kuris bus kovo 18 d.

Federacijos 4-to skyriaus 
susirinkimai įvyksta pas
kutinį mėnesio nedėldienį.

Skyriaus Koresp.

3) Dažniau rašynetikit 
ganą “ Darbininką 
kuopos veikimą. Jeigu' 
se aprašymuose įiębus ąštt 
aiškumų ir skundų, 
lautipatalpinti arba grąži 
■ti korespondetitui su alsai 
linu delko jo raštas netil} 

Į: 4) Korespondentais^ 
rinti šiė: Andrius Stanį 
virius, Stasys Abromari$ 
jr Antanas Gustaini&įfe

5) Narių susiklausim 
yra būtinai reikalingąją! 

H r nutarta* išsiaiškinti i 
priežastis dėl kurių kpft?| 
susipratimai ir tuos nėsū 

įpratimus tuoj prašalintL'i 
I ’t&s

6. Nutarta ieškoti rišti; 
[vietos kuopos kliubųi; ■&< 
Į ka n > pi n i n kau t i pas ki! 
Ikafpkad ligšiol buvėtĄ^

7. Kuopos valdyba tttp 
įvesti geresnę tvarta^nsii 
| rinkimuose ir neleisti įrie
asmeniškumų, delkcė d 

I niausią kvla Rdvarkė.^

Pereitais metais Lietuvos Bankas davė re 
konlmes sumas. Yra kuom pasididžiuoti; leng 
viau bus ir žemės ūkiui ir pramonei ir prekybai. 
Kreditų kaina LietuvosfBanke 1927 metais bu- 
io7%,o cksportininkams 6%. Nuošimčiai pri
vatiniuose bankuose yra gymiai aukštesni/ bet 
visgi pinga* 1926 m. buvo nuo 24-r-36%; 1927 
m.—12—20% • >

' Protestuotų vekselių sumos kilimas sustab
dytas ir gal eis žemyn. Valdžia pradėjo bankų 
susitvarkymo peržiūrėjimą ir laukiama, kad po 
sutvarkymo jų pinigai bent kiek dar atpigs.
i Kadangi įdėtu vos bankai rpofe aukštesnius 
nuošimčius, kokių Amerikoje negaunama, tai 
daugelis Amerikos lietuvių pradėjo apie popą 
pietų atgal depozituoti įvairiuose Lietuvos ban
kuose įvairias depozitų sumas.^Pavyzdžiui, Lie
tuvos Kooperatyvų Bankas, — Laisvės Alėja 
62, Kaune, fpriiiha depozitus tokiomis sąlygo
mis: ____ ' ■ •

gŽ įdėtus metams pinigus pioka 12% 10%
.už įdėtus 9 mėli. pinigus moka., h. 10% \ *$5%

- ..a • -*-1- Š Z ■' QA

Depozituojant pinigus reikia naudotis lietu- 
. viškomis agentūromis bei bankomis savo kolo- 
' nijoje. .« '2, 'A ■ x .

Kiti privatūs Lietuvos bankai Kaune: Kre
dito Bankas, Ūkio Bankas ir kiti elgiasi su in
deliais panašiai.

♦ xiv:.* Y v - *
Baigiant tenka pasakyti, kad Lietuva jau 

toli nebe ta “ašarų pakalnė,”-prieš karą žinoma 
kaipo Kauno, Vilniaus ir Suvalkų gubernijos. 
Lietuva visomis keturiomis skverbiasi prie kul
tūros, prįe. gerovės. Lietuvos valdžia ir visuo
menė puikiai supranta, kad liaudies apšvieta y- 
ra kelias prie kultūros ir gerovės. Lietuva švie
čiasi ir greit nebeliks bemokslių. Tąipgi yra 
aišku valdžiai ir visuomenei, kad ekonominė 
krašto gurovė.yra politiškos krašto nepriklau- 
somylies pagrindas. ..Ir, kaip matėme, ekonomi
jos srityje yra daug nuveikta nors gal dar dau
giau reikįa nupeikti. Ūkininko, darbininko ir 
valdininkū darbas Lietuvoje pigiai teapmoka- 
mas. Bes 
tų atmai 
link; vai 
galiais būdais. Hed-)» lUUtp# 
keis konstituciją. Demokrat

ublikos vidaus poBtikojeivyko griež
ty konservatizmo (diktatūros! Red) 
žia rūpinasi legalizuoti režimą-*(ne}e- 

liausimo būdu 
Lietuvoje bus

metą, sugrįš į normales vėžias. (Pamatysim. 
Red?) Reikalingas kraštui ramumas ir apsau
gą yfrą užtikrinta (ne kariuomenei įsipolitika-1 
vus. Red.). Nors Vilniaus žaizda neužgijo, bet 
yra- pagrindė tikėtįš, kad pavyks jeigu nevi-Į 
sai Vilniaus klausimą išrišti, tai bent užtikrinti I 
jo tfeigiamų išrišimą netolimoje ateity (kaip? 
Red.). Gi Lenkijos karo su Lietuva Europai 
nedaleis. Todėl nėra pavojaus Lietuvos gyven- Į 
tojo asmertiui ir jo turttii. Arrierikos lietuviams, I 
jau apsigyvenusiems Lietuvoje, neblogai seka
si: vieni įsigyjč, malonti žiūrėti ūkės, kiti mies-l 
tuose nusipirko nuomavimui;namus, o nuomos 
yra aukštos, lygios amerikoniškoms. Kiti vėl 
turi daug pelno skolindami už nuošimčius; dar 
kiti iš- nmišimčių gali gyventi, padėdami pini
gus tvirtuose Lietuvos bankuose. Kai keliai išri 
taisyti, tai ir kaime gyventi malonų; telefonas, 
racfto. elektros šviesa ir Fordas nebėra jokią 
naujiena Lietuvos kaime. Gi tokie miestai taupi 

<Kaunas ir Klaipėdą turi kone visus civilizacijos 
patogumus. Lietuvoje nėra tiek progi] padalyti 

ig ipelno ūmai atsiekti, kaip 
i&uvoje (ypač Klaipėdoje)

a nesunkiai įsitaisyti gražų, sveiką ir kul 
jągyvemmą- . £ P. žadeikii

S--, -;T» .i _

1926 metais aš įdaviau] 
moterėlei N. nuvežti keletą 
laikrodėlių mano dukterims 
ir giminėms. Minėta mote
rėlė, kaip man rašė, dovanų 
neatidavė kam priklauso ir 
užsigynė, kad yra gavus. Vė
liau sužinoję, kad ji siūlė 
pirkti vienai lenkei iš Kiš
kių po 15 litų. Mano duk
terys patraukė į Vilkaviš
kio. apygardos teismą, kur 
priteisė 450 litų nuskriaus
tiems atiduot, bet" Nakienė 
padavė apeliaciją į Mari
jampolės Aukštesnį teismą. 
Šis teismas patvirtino apy7 
Įgardos trismo Jiuosprendį. * 

’ Šis atsitikimas pamokino, 
kad įf geriausia pažįstamam 
negalima pasitikėti. ‘

8) Nariai pasižadėjo', 
liau platinti “Darbini] 
ir prirašynėti naujus" 
rius prie LDS. organiz 
• t •C”
JOS.

9. Nutarta rengtis/ j 
apvaikščiojimo LDS. rb 
nės šventės. Iškilmini •* 
niam paminėjimui kviesi 
kitas dvi kuopi bendrai 
vaikščioti savo organiz 
jos metines sukaktuves. ’ 
Įtinę šventę, gegužes 3 d. 
minėti užprašant šv. mi 
bažnyčioje ir surengi 
pramogą salėje. < *'.?;■

Kad visus šiuos nut I ■* žSMImus įvykinus kuopos Va 
bai ir komisijoms reilg 
ga visų narių pritariiąfe 
pagėlba. Taip pėf^M 

[linga pagalba ir iš eea 
|Tik vienybėje įdirbdami 
losime pasidžiaugti^ 4i 
vaisiais.

ska: ne tiktai" sauge 
nuo sugedimo, 
dgnti iam kvdĮKk• .ui

I
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Bukaveckui klebonaujant ir miero Spaudos Draugi ją iš

• . • ~W—K • >

i

.Z

i

. N 
J

aHs darbi

£ • f’ 
5;
*•

ri

būna pi r- 
darbe, 

uai ir ino-

S- - f-

aukavo $243.12. Pęr Cath- 
olic VVelfara Council, visą 
tautų išdirbysčiu 1 parodą,

Lietuvos platinime kat. 
spaudą ir naują knygą iš-

cesterio lietuvią.
XV. šv. Kazimiero Spaudos 

Draugija -

Susitverus 1 1924 metais 
tikslu pagelbėti Šv. Kazi-

jo.Tcad 1919 m. tu

n L. P. Boną už $400 ir 
Mairono Parko šėrą už $30.

daugi ji yra visiškai Ipašel-P11- K: K XVI. Tėvę Kanjonu Kongre

molėje ir sutikime.
> X. Šv. Kariiniero Dr-ja
~' -A i 5 " ■

e *

« •

_ '■ '■ ■
amętų 

vos kelįos pašei* 
draugijos kurios rū- 

tik reikalais.

“bačkutę” per ku- 
oksmos dainos skam
bėt Šios nebuvo Lie^ 

jos gerovei. A- 
nęs ar ideališkas 

ųjas,i tautos reikalus, 
labdarybę niekas 

negirdėjo bet ir ne-

radžia

aus po kun. Jono J. 
p 'paskyrimo už kle- 

į Bv. Kazimiero par. 
1913, i sutverta Sv. 

Moterą bažnytinė 
ja, Marijos Vaikeliu 

fginą draugija, ir Pilnu- 
iįvininku 26-ta kuopa, 
įtini raginimai per pa- 

s, paskaitas, ir susi- 
ithus įvedė į Worceste- 

■tuvią širdis prakilnes
ni. Pradėjo at- 

i Senus negarbingus pa- 
s, ir rūpintis tikėji- 
•ros, bažnyčios, blaivv- 

ir- tautos reikalais. Su- 
organizuoto veikimo 

L žmonės dideliais bū- 
; rašėsi į įvairias

šventos Onos Moterų 
L--.- Draugija 

draugijos tikslasuTi- 
savo dvasios reikalais

• ’ pasidarbuoti bažnyčios 
Pirai susirinkimo 

rožančius bažny- 
*i r$akomas tam tikras 
kslas; po pamaldą-gi 

stomi draugijos reika- 
galėje. 'Ankavd'$65iiy<§v.

<7

H. Marū<»
Draugija

, . C y / . . ., • .v ■.
Pirma jaunuoipenės draų- ^irii ir laikyti savo atski- 

, gijelė Šv. - Kazimiero para- 
iisit^ėre ‘kovo 13, 
jos najįg yra šiįg ga_ 

lies ir iš Lietuvos atvykę 
doresnės /mergaitės. Susi
renka vieną kartą į . mėnesį 
bažnyčioje, o po pamaldų ir 

Sj pamokslo eina į svetainę 
svarstyt draugijos reikalus. 
Jąją ©balsis: “Dievo Gar- 
bei ir Dorai.” M. V. drau- 
gija yra daug aukavus Baž? 
nyčiai ir Lietuvai. Su di
deliais gabumais prisidėjo 
prie visu rengimų. Naujos 
Šv. Kazimiero bažnyčios sta-•
tymui ir įrengimui, išviso 
paskyrė $1,346. Parapijos 
mokyklai, seseią vienuoly
nui, ir Įvairiems parapijos, 
reikalams paskirta -$872.20. 
Įvairiems Lietuvos reika
lams suaukuota apie?. $200. 
1922 metais buvo sutvertas 
Šv. Agnietės skyrius vien 
šios šalies merginom. Į tris 
metus Marijos Vaikeliu dr. 
narią skaičius taip padidėjo 
kad pakeistą Šv. , Agnietės 
sk. į tris skyrius prie M. V. 
dr. pagal mergaičių amžį. 
Turi nuosavą knygyną kur 
gauna gerą katalikišką lite
ratūrą. T XV meti) net 30 
iš narią Įstojo i vienuolyną. 
Galima pasidžiaugti ir pasi
didžiuoti nariu talentingu
mu. Daug V. narią už
baigusios arba tanko aug
ėlesnius mokslus. __ .... -____
III. Pilnąją Blaivininku 25-ta

,t kuopa

rus susirinkimus. P. Blai- 
vininką dr-ja Lietuvos įvai
riems ^reikalams yra suau- 
kavus'$583.; Lietuvos Pa
skolos Boną pirkus už $100: 
taipgi Maironio Parko šėrą 

yra 
tar-

už $60. Blaivininkai 
pavyzdingąją draugiją
1><. > ...

IV. šv. Pranciškaus 
__ ____ ____ Tretininkai_____

" Sutverta kovo 27 d. 1913 
m. Tretininkai yra gi-ynai 
bažnytinė draugija, rūpina-

lais ir savo sielą išganymu. 
Bažnyčioj atkalba Šv. Ro
žančių ir klebonas .♦ pasako 
pamokslą. Nors į politinius 
dalykus nesikiša,* bet yra

draugu 
rimtesnės Jos na
rės duoda • visoma ąnoteriinfe 
graži) pavj 
mutinės
Šy. Kaz. h ..
kyklai aukavZ$243.12. Jęs 
narūš* pąsidarbavo L. Rau; 
donajam Kryžiui, spaudos 
platinimui, ir gausiomis au
komis Šelpė. Jįietuvą. (Jūri 
nusipirkę L. P. Boną 
$50; taip-gi Maironio Par- 
ko šėrą už $10. JŠv. Kazi-. o ~
miero 7 parapijos7 reikalams miero bažnyčiai $200; ;Liet.

mūsą sąjungiečią ir lietu- 
vaįčią surengtas skyrius pa
dare didelį įspūdį; Visi at
liktieji darbais, pąrodo kad 
sąjungietės moka vienybėje.

. V/ *
dirbti.----- -  -----• r 3 \ •..

’ VII. lietuvaites Moterą Pa-

Jau gyvuoja nuo 1899 ipe- 
tą su tiksjp šelpti viens ki
tą. Pirmutinė lietuvių vy
rų draugija Worcesteryj 
pradėjo sų, 60 nariais, bet 
dabartiniu, laiku priklauso 
250.L Šv, Kąz. dr-ja pageL 
bėjo sutveri mūsą parapiją. 
Jos finansinis stovis labai 
geras. Aukavo: Šv. Kazi-

Saulės Namams $75. Turi 
L. L. P. boną už $1,000. Šio- 
ji draugija______________
savo atliktais prakilniais 
darbais.
in. šv. Vardo Jėzaus Pašelpi- 

' \ nė Draugija
• / «į- ’ ’

Susitvėrus—a. a. kun.-V.

prieglaudos namą, f Išrink 
tos įvairios komisijos lanky
ti ligonius, pasiūt rūbus, ir 
prižiūrėt ligonius. ' .P,er Šv. 
Kalėdas ir Velykas daliną 
biedniems aukas.Nariai 
dirba be jokio atlyginimo. 
Gražus šios LabdaiybėS: 
Dr-jos tikslas pritraukė 
skaitlingą būreli narią ir 
kat. draugiją atstovi). 1927 
m. Mass. valstija davė Lab
darybės Dr-jai čarterį. Pra- 
kalbu, vakarėlių, ^šokią, ir 
žaidimų vakarą visą pelną 
skiria pavargėliams. Šioji 
draugija pilnai1 aprūpina

^ępąičiai ir .mergaitės au- 
Kavo po $125 artistiniu lan- 
gų įtaisymui; $80 bažnyčios 
statymui., 1922į me^y^ą- 
ji draugijėlė prijungta‘kai- , ■
po priaugantis skyrius prie 
Blaivininką, draugijos. 1924 
rn. kada. Šv. ^Kažimiero Sė- 
šerys (atvyko ’ ^ok^ytoj'auĮti,*' ’ X 
šios parapijos ^rnaičiai ir ' ' 
mergaitės or^rnžudti kaipo 
priaugantieji Lietuvos Vv-

. XX« -Tautos jFendaifl ir -
Federacija

/ '» f

. Tautos FondU skyrius su- 
sitvėrė spalių 26, 1914. Prio 
jo priklausė W(flPcesterioZ* ,̂7' 
lietuvią draugijos ir pavien
iu Kariai. Apie $50,000 su
rinkta vien karo metu Lie
tuvos sušelpimui. z Taipgi 
d'ąHg^pasidarbuota Lietuvos 
politiškiemą reikalams. .Vė
liaus, Tautos Fondas pasi- - 
darė Fed. kasa. ' ’ ' <

Kat. Federacijos Xfll ' \ 
skyrius labai daug nuveikė 
į X V metą lietuviu ‘darbuo
tei. Draugijos siunčia savo 
atstovus į Federaciją, bet ir 
pavieni nariai priklauso. A- Z 
pie Federacijos veikimą ap- Zi

' 5$iS->7 
?■> 7

y L

daug ]xisidarbaviis bažny
čiai, vienuolynams, ir ke
toms kataliką įstaigoms. 
Šioji draugija nerengia va
kari} dėl pelno, bet svarbes
niems tikslams susideda,-pa
aukoja, ar nuperka ką dėl 
bažnyčios. Nuo įsteigimo iki 
šiai dienai Tretininkai-- au
kavo Šv. Kazimiero bažny
čiai, mokyklai ir vienuoly
nui $693.35: Lietuvos reika
lams $225. Šios draugijos 
nariai savo uoliu darbu 
daug nuveikia tikvlios sritv- 
je.

V. Lietuvos Vyčiu 26-ta 

kuopa

Woreesterio lietuvių jau- 
, nimas susiorganizavo vas. 

mėli. 1914 m. po obalsiu 
“Dievas irt Tėjffpč.”^ Atei
viai ir šios šalies jaunimas 
vienybėje veikė ir į trumpą 
laiką 380 nariu priklausė 
prie Lietuvos Vyčiu. Jau 
1914 metais buvo suorgani
zuotas sjK>rto skyrius. ^Be 
to buvo literatiškas skyrius, 
irt teatrališka kuopelė.- Tu- 
•rėjo Vyčiu Namą kur jauni
mas galėjo susirųikti. Į- 
steigta nuosava spaustuvė 
spausdinti progranuis, ^pla
katus, bilietus ir tt. 1923 
m. kada pradėta statyti vie
nuolynas, Vvčiai beteko sa-* •
vd namo, bet spaustuvė už
silaiko Šv. Kaz. par. mo
kyklos kambarėlyje. Netu
rėdami kur susirinkt. Vy
čiu narių skaičius žymiai su
mažėjo. Šv. Kaz. bažnyčiai 
ir mokyklai suaukavo $405.- 
80. Karoznetu Lietuvos rei
kalams suaukota apie $2,- 
000 L. Raudonojo Kryžiaus 
skyrius, laikraščių siuntimo 
į -Lietuvą komisija, ir, 
Moksleiviai gavo laikyt su
sirinkimus Vyčių Name be 
mokesties. - L. Vyčiai daž
nai prigelbėjo kitoms drau
gijoms vakarą' rengimuose. 
Nesenai išrinkta^ komisija 
rūpintis L. Vyčiu 26 kuopos 
perorganizavi miti.

VI. Moterą Sąjįingos 5-ta_ 
kuopa

Rūgs. mėli. 1915 prie šios ta per XV įlietų. Draugi-

šelpinė Draugija
. a' * T’ r

Lietuvės katalikės mote
rėlės 1915 m j susiorganizavo 
tikslu sušelpti aviena kitą ir 
paskyra sau Wrdti “Lietu
vaitė.” jšiaikiiėn priklauso 
arti dviejų šimtą narią. Ka-

turi 108 narią —■ vyri}. Pri
sideda prie visą bažnyčios __ _ _____ ~
ir tautos apvaikščiojimų J leidime, Į trumpą laiką jos 
Bažnyčiai \ąukavus $245.65;: nariai pardavė Šv. Kazimię- 
Lietuvos reikalams $50; tU7)ro Spaudęs Dr-jos išleistą 

knvgii už $412.75. Nustojo 
veikus nuo 1925 m.

te

pine draugija, jai privalėtą 
rūpintis tiktai: savo pašelpa, 
bet savo darbštumu neatsi- » > • X.. ■ >
liko nuo kitą nei aukose nei 
darbuose. ‘ Paskyrė - išviso 
$185.31 bažnyčiai ir mokyk
lai. Apie $100 aukavę Lie
tuvos reikalams. Be to pir
ko L. P. Boną už $100 ir 
Maironio Parko šėrą7ūž $50. 
Lietuvaitės draugija prisi
deda prie kiekvieno veikimo 
kurs tik-būnd ^oj-kolonijoj.

Vin/ šv. Jurgio Dr-ja

Gyvuoja suvirs 26 metus. 
Šiandien priklauso apie 418' 
vynL Ją tikslas šelpti s4ivo 
narius nelaimėje,, ligoje, ar 
mirtyje. . Yi«, viena iš tur
tingesniųjų 'vyrą draugiją. 
Šioji draugiją prisidėdavo 
prie visą parapijos rengi
mą. Bažnyčios statymui su- 
aukavo $614.15; turi L. I\ 
Bon.ą už $500; Aušros Var
tą naujai pąrapjai skyrė 
$200. šv. Jurgio dr-ja v- 
patingai rūpinasi savo mi- 
nisiąją našlaičią šelpimu.

IX. šv. Marijos Vardo 
Draugija

Minėta moterų pašelpinė 
draugija susitvėrė birželio 1, 
1910. Jos tikslas suteikti 
seserišką meilę, ‘ vienybę, 
mielaširdvst&, ir pagelbą 
tarpe nariu, Šiandien turi 
490 lietuvaičių mergelių ir 

' moterėliu. Bažnyčios ir mo
kykloj įvairiems įtaisymams 
jos aukavo $327J30. Auko
ms ir darbu prisidėjo .prie 
Lietuvos sušelpimo. Turi 
L. L. Paskolos Boną už 
$400 ir Maironio Parko Še
rą už $100. Naujai Aušros 
Vartų 'parapijai paskyrė 
$85. Tieji gražūs darbai rn- 
do tik dalį kas buvo nuveik-

41*kuopa '

• Suisv. 41 kuopos veiki
mas yra platus ir neatsilie
ka nuo šios kolonijos esa
mąjį) darbą. Nors ji centra- 
linė kuopelė, nariais neskait
linga, visvien savo darbštu
mu aukavo $143.33 bažny
čiai, mokyklai, ir vienuoly- 
nui; $50 paskyrė kultūrin
giems, reikalams. L Pasko
los Boną turi už $50: gi

*. W U.

gacijos Rėmėjai

Sutverta . vas. 10, 1925, 
kun. B. Bumšai atvykus jo
sios reikalais. Prisidėjo su 
11 narių ir šiomis dienomis 
vis daugiau ir daugiau pri
sirašo. Jau pasiuntė $50 į. 
centrą kaipo auką nuo sa
vęs kadangi jos tikslas yra 
remti aukomis ir darbu Tė
vą Marijonų Kongregaciją. 
Šioji draugija uoliai dirba 
savo užbriežtam tikslu k —

i’asyta atskirai.
Organizootojas

Išskiriant keturias drau-
* ■ J

gijas, visas minėtas dr-jos 
buvo sutvertos kun. Jono J. 
Jakaičio nuopelnu ir jam 
vadovaujant, šios lietuvis-\ 
ko.s katalikiškos draugijos 
attiko milžiniškus darbus 
per XV metą.

Juozapas

.Maironio Parko šefą iiž $50.

i

.»

b

/-

Prityręs Lietuvis Fotografas
draugija savo pareigas ge- Jonas ČcrniUS

\

\

«
i
1
>

i

cv

—v

Ofiso tel: Park 3491
ADVOKATAS #

IGNAS J. BARKUS
725 Slater Building ' 

Worcester, Mass.

Namų tel.: Cedar 2863-W.
 I —<

tone Oatar 4953.
r -

Ofiso tel: Tark 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS) 

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass. , 

Namų tel:,Cedar 1768-M

f

Tel. Park 5873

DR. J. C, LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

Lietavi^Gydytojas ir Chirurgas 
35 Trumbnll St., Worcester. 

Valandos: 9—10; 2—4; 6—9.
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KAS mylite mokintis' grajyt ir 
A ' norite prtkleni'yU prie— 
j Worcester'io Lietuvią Beno* 
i praSom krriptteprte Beno vedėjo, 
i . JUOZO BLIUDttaefl

8 Vernon Street, Worcester
Trnukfn pareikšta* pavienių, ves
tuvių, draugijų. IšvailnVlmų. Da
ro

i lietas r

A ■ • •' •
* *1

- LIETUVIS ADVOKATAS ,

ANTHONY J. MILU
406 SLATER BUILDING 

Worcester, Massachusetta
Phone Park 5065 x J

ą

f

!
I

I

mero naujos bažnyčios 
i ir įvairiems įtaisy- 
Nuo 1922 m. iki šiai —ė“--- •

Šv. Onos dr-ja pęr sa- 
•’ftngimus ir aukavimus iš 

f paskyrė mokyklos ir 
'čios reikalams $1,192.- 

j' Aukavo $10 L. ambu- 
įtaisymui; pirko už 

jĮJ-. Lietuvos Laisvės Pa- 
olos Boną; turi nusipir- 
f Maironio Parko šėrą už 

Šv. Onos Moterą 
ja kas metai turtin- 

- atliktais gerais dar- 
£ ir skaitlingesnė pa vyž
omis narėmis.

vilna Aptieka
- 'l7S4^to a. Al. Budrevičiaus

Elena Tafcelllūtg, garsi di- 
aptiekorė. baigos Co 

Universitetą, ir per aštuo
netas praktikavus savo ap- 

Waterbury, Conn., dabar 
šią aptiekę. Išpildo sęžt- 

daktanj receptus, parduo-. 
Irias gyduoles. Prašom už- 

o gausite gerus pa
ts ir malonų patarnavimų.

MILLBURY STREET 
’■* Worcester, Mass.

• _ • Tel. ę»rk 7814 ■

tai eikit nusifo-

ir nuo to laiko daug pasi- 
davus bažnyčiai, tautai, 
mokslui, spaudai, ir labda
rybei. Prie Blaiv: susior
ganizavo pirma liet, teatra
liška kuopa. Pradėjo gv- 
vuot su 38 nariais suside
dančiais iš vyru. moterų, se
ną, ir jauną. Šios draugi
jos tikslas yra platinti blai
vybę. Į trumpa laiką pri
klausė apie 400 narią. Vas. 
2, 1915 m. Jo Malonybė 
Vyskupas Thomas D. Bea- 
ven užtvirtino Blaiv. dr. ir 
leido turėt mišias su Išsta
tymu Švč. Sakramento per 
Grabnyčias ir Sopulingosios 
Dievo Motinos Šventę. Šios 
draugijos veikimai: paskai
tą rengimas; teatrėlią loši
mas; ir labdarybės darbai. 
Blaivininku rengiami vaka
rai taip pasisekdavo kad ga
lėjo paskirti šv. Kaz. naujai 
bažnyčiai net $1526.75. Nuo 
1922 m. šios draugijos pasi- 
darbavimu mokyklos ir vie
nuolyno statymui paskirta 
$1306.53. , Labdarybės sky-

-Šios aukos ir visu kiti dar
bai parodo kad Susivienv- 
mo 41 kuopa daug gero pa
daro sau ir artimui.

X

XIII. L. Darbininką Sąjungos 
7-ta kuopa

Pirmas LDS. susirinki
mas buvo liepos 13 d., 1915. 
Pradėjo gyvuot su 11 narią, 
bet į kelis metus; priklausė 
apie 100 — dauguma vyri}, 
mažiau moterų. Šioji drau
gija daug pasidarbavus 
spaudos platinime. Toliaus, 
paskyrė sekančias aukas: 
$95 “Darbininko” spaustu
vei; $594.83 Šv. Kazimiero 
bažnyčiai ir mokyklai; $195 
Lietuvos įvairiems^ reika- 
Ims; $22 streįkieriy' šelpi
mui ; $25 LDS. centrui. Tu
ri Maironio Parko serą už 
$40. į trumpą laiką LDS. 
7ta nedidelė kuopa pasidar
bavo ne mažiau, kiek dides
nes ir senesnės draugi jos.

XIV. Labdarybės Draugija

- Pirmiausia buvo labdary
bės skyrius prie Blaivinin
ką kuopos. Vėliaus, veiki- 
mdi augant po didelės in- 
fluerizos epidemijos, turėjo 
atsiskirt ir 1919 m. laikė sa
vo pirmą susirinkimą. Kun. 
3-. Jakaiti sy labdarybės dr. 
tvėrėjas, parašė jai konsti
tuciją. Šios draugijos tiks
las yra sušelpti lietuvius ne
laimėje ir priglaust našlai
čius nepaisant jokią pažiū
rą; laikui bėgant įsigyt

XVH. Giedrininką (Mokslei- 
\ vių) 30-ta kuopa

z Susitvėrė 1915 metais su 
obalsiu “Deus et Patria.” 
Moksleiviai buvo mokinami 
lietuvią kalbos ir istorijos. 
Vyresnieji studentai įpyki
no >vaikus vasarinėje mo
kykloje kasmet pakol nepra
sidėjo mokinimas Šv. Ka
zimiero par. mokykloj. Šios 
kuopelės buvusieji nariai y- 
ra pasiekę augštus mokslus 
ir dauguma iš jąją darbuo
jasi tarpe lietuvią. Jau nuo 
1924 mėtą nustojus veikti.

XVIII. Spaudos Dr-ja

Kat. Spaudos ir Litera
tūros draugija po Šv. Povy- 
lo globa,; susitvėrė 1918 m. 
Tikslas: skleisti apšvietą 
per užražinėjimą kat. laik- 
raščią ir platinimą gerų 
.knygą. Vienais metais ūž- 

l08- rašyta:183 kat. laikraščiu ir
už $600 parduota liet, kny
gių. Aukavo r $35 palaiky
mui kat. spaudos; $90 baž
nyčiai ir mokyklai; $70 Lie
tuvos reikalams. Platino 
spaudą rengdami kas met 
Spaudos Savaites. Šioji

rai atliko. Nustojo gyvuot

•\

r. KLASTOM—FOTOGRAFAS .

Telephone Park 222t

Resitlencc, 1M Miimnit St, Stil Flėor. Tetepbone

JOSEPH į DIRSA
LIETUVIS- GRABORIUS
“Autos For Ali Occasioii82 Z ,

OFFICE: Funeral Home, 212 Millbury St., Worcester 
i- ; .Jeljrn -mirtis'atlankytu Jnsų tetmynų. tegul josų prietelial pasaukia 
[< '• mane <tel patenklnąnčio plglausfc

. kuriuo* ai priflnHn. busite pet

1925 metais.

IX. Vaiką. Draugijos
• Bernaičių Angelų Sargą 

ir Mergaičių Angelų Sargų 
draugijos susitvėrė 1915 m. 
Šių draugijėlių tiksiąs bu
vo lavinimasis tikyboje, do- 

ir ..'Lietuvos pažinime. 
Smė dalyvumą, procesijose, 
girdėjo gražius pamokini
mus, ir turėdavo linksmus 

“■— ■* >

NATIONAL 
BOTTLING COMPANY 

ŠactatataM Petna LotoralHa
Mes išdirbame visokios rtHHpę to- i 

Tr prtatateme kainam ant j 
pareikalavimo? minorai prlpaihta 

' immj Glnger Ate geriausia viaote 
valstijoje „

Tel, Park 5452 Odar "7336

464 ĮGUĮMayJBt., Woreerter. .



Kovo 13 ;

Vilniaus a

saldainių pagamintų

Jo supykusi 
at Lelka he-

Liet,' Kat Heterų Dr-joe

AntBROADW*Y, 
SODSIK A‘ m MWF 
OPEROS HHMĮĮįfc 
Jo EONCEBTE ŪGIU

LAIŠKĄ,
DAKCUO8E ffi PAS 

•KtNMfRDMAI K¥J1

pranašė, kad jiedu 
ijo gasu. f

_ ... 5.; -.■

Teismas Ldką nuteįsė me* 
tu$->kalėti, o Ugi nutarimo

BAŽNYČIOS HIMNAS UŽ 
TĖVYNĘ

KAUNAS.—J. Eksc. ar
kivyskupui J. Skvireckui 
pritariant, muzikas Kača- 
nauskas sukomponavo baž
nytinį himną — “Salvum 
fac Rcmpublicam, Domine 

kuris, dalyvaujant o- 
peros chorai ir. orkestrui, 
nrmą kartą buvo giedotas 
J E. Arkivyskupo laikomo
se pamaldose Kaimo Kated
roje vasario mėn. 16 d.

antroji dainų šventė, kur 
dainuos 8,000 balsų chorasd 
įvyks kaip tik mums besi
lankant po Lietuvą.

Tad laikas važiavimui pa
togus ir geras. Užsiregis- 
traok pas vietos laivakorčių 
agentą, pareikšdamas, kad 
nori važiuoti su LDS. eks
kursija arba Lietuvių Pre
kybos Bendrovėj, 366 
Broadvyay, S. Boston, Mass.

Nelauk paskutinių dieni}, 
bet dabar nueik pas agentą! 
arba parašyk, kad nori va
žiuoti ir kad parūpintų do
kumentus kelionei įr vietą 
ant laivo.

Tiesa, šiemet ekskursijų 
bus daug, bet LDS. bus pir
ma, ir kaipo tokią padarys 
kime didžiausią •

Laivas parinktas didelis ir 
yra įrengtas naujausiais pa
togumais. Tad kelionė bus 
trumpa ir maloni.

Primename, kad L. D. S. 
ekskursantai pasieks Lietu
vą geriausiame ir gražiau- 
siariie metų laike. Visos pa
rodos, iškilmės,. atlaidai ir

čių Lietuvoje ir Amerikoje 
tarpe. ;

/

Labai dėkinga esu Gerb. 
poniai "Kr. Zaleskienei Ir p. 
Zaleskiui už nuoširdų sve
tingumą jų maloniuose na
muose, kur išbuvau apie 6 
savaitės. A -

» i •• r ...v

ANGLAS IŠLĖKĖ ORLAI
VIU AMERIKON

Kol kas apie jį jokių žinių 

nėra —---

LONDONAS.
d. anglas lakūnas Hinch- 
cliffe su Lordo Inchape 
duktė re išlėkė iš Anglijos į 
Jungt. Valstybes.

Kol kas apie judviejų ke
lionę nėra žinių.

Kadangi jie turi kuro or
laiviui tik 50 valandų kelio
nei, tai galimas daiktas kad 
jie kur nors jaū‘nusileido 
arba žuvo. ~r —:—

CAMBBIDGE, MASS.
LDS. 8 k p. mėnesinis su-Į 

sirinkimas įvyks kovo 18 d. 
tuoj po sumt® Lietuvių baž
nytinėje salėje, Widsor St 
Visi nariai malonėsite atsi- t • A* ‘ f • • ,

lankyti ir užsimokėti mėne
sines duokles. Taipgi atsL 
veskite naujų narių prirašy
ti prie LDS. organizacijos.

; < Kp. Valdyba

Antradieny, kovo 21 d. p
1 \ T TTKrt ■*.. 1''? . - • _*• ’ 1 «

vyrui - krauttttihinkui ‘ 50- 
auks-.kurių ixJfca pats ne-

kaus lietuviu parapijoj, J. 
Urbonas iš So; Bostono ro
dė . kratąpaus paveikslus iš 
Kristaus kančios. Žmonių 
buvo dailg. Visiems patiko. 
Lauksime ir kitą kartą "jo 
atvažiuojant. Parapijonas

yrą duodama nuolaida perkant 
dėžučių Hkarto. Dėl informaci-

. i '■ • >> : X r

mas iaikrastis “Krasnaja 
Gazeta” i paduoda labai 
mums įsidėmėtinų žinių a- 
pie tai, kiek ir kurio luo
mo žmoniųdaugiaūsia yra 
kalinama bolše viki jo j. * Pa- 
sirodo, kad sausio mėn. 1 d. 
vien tiktai Petrogrado kalė
jimuose sėdėjo: 2,320 dar
bininkų ; 989 valdininkų; 1,- 
601 ūkininkai - inažažeiniaiy 
271 nedirbančių elementų; 
120 bedarbių; neaiškaus luo
mo žmonių-794. Tokiu bū
du? vadinamoj “darbininkų 
valstybėje’’ kalėjimuose sė
di daugiausia darbinįnkų, 
būtent iš 100 kalinių darbi
ninkų yra 75!—O sulig tos 
pat ‘.‘Krasnaja Gazeta” ap
skričių kalėjimuose iš 100 
kalinių darbininkų yra 91! 
Neveltui Rusijos darbinin
kai dabar sako: Visa Rusi
ja yra didžiausias pasaulyje 
darbininkų kalėjimas.

PALAIDOJO A. A. MURRAY nivnnimni

__ Šią savaite palaidojo a. a. Cleveland; Ohio. — 
Ą. V. Murray, kuri gvv. Pasenusios korespondencijos 
‘‘Darbininko” name. Šv. skaitytojams neįdėmioj ir lai- 
Vįncento bažnyčioj buvo už krašty tik vietą uBfcma. Tą 
jos vėlę šv. mišios. Jos kū- korespondenciją Tamista gar 
ną palaidojo St. Mary’s ka- Įėjai parašyti tuoj po įvykio* 
pinėse,Quincy. 1-----------j Netilps. .-.jr' ' A r

KR 
kad nej 
mes. Vėliau sutiko'paleis
ti uždėjus 400 auks. kauef 
JdĄ • ' -jį

kaZL tai pirma byla, kur už

Užbaigus lankymą paskir
tų man lietuvių kolonijų a- 
pie Bostoną ir apleidžiant 
šią apylinkę, noriu tarti 
bent trumpą pacfėkos žodį 
organizacijoms ir asmenims, 
remusiems mano dalbą.

nes visos šeimyninkės—spe
cialistės. Buvo programė- 
lis, kuris visiems patiko. 
Prograino vedeja poni V: 
Stepulionienė paaiškino va
karienės ir M. S. 64 kp. me
tinių sukaktuvių reikšmę ir 
ragino, kad kaip; moterys, 
taip ir merginos jrašytūsi 
prie Moterų* Sąjungos.

K. Abyšala nors trumpai, 
bet gyvai' Mot. Sąjungos 
svarbumą nurodė. S. Stepu- 
lionis sudainavo solo porą 
dainų. M. S. 64 kp. pirm, 
p-ni E. Petrėnienė nors dar 
pirmą kartą dainavo, bet pa
rodė gražų soprano bals;). 
P-nia Petrenienė ir S. Ste- 
pujionis dainavo duetą. Dai
nos visiems patiko. Aplo
dismentų gausiai daihoriams 
sudėjo. Pianu pritarė art. 
įL Olšauskas. Art. Olšaus
kas sąjungietėms nesigailė
jo gražių agitacinių Kompli- 
nientųsėkmingai-žengti pir
myn. Po to buvolietuviški 
žaislai. Vakarėlis buvo 

• draugiškas.
Bendras Kataliku 

Susirinkimas

Kovo 18 d. 2:00 vai. po 
pietų, Lietuvių žemutinėj 
svetainėj įvyks bendras vi
sų Detroito lietuvių katali
kiškų draugijų ir kuopų su
sirinkimas. Prašome visų 
pirmiaus dalyvavusių atsto
vi! ir visų dr-jų kuopų val
dybas dalyvauti. Susirinki
mo tikslas bus visiems bega
lo svarbus. Šiame susirin
kime turime vieną žymų iš 
Chicagos referentą, kuris 
plačiai nurodys svarbą vie
nybės ir spaudos galybę. To
dėl pasirūpinkite būtinai 
būti. Jaunikaitis

7 f* 7-u ■
- .— ■ » A l .......  .... I ■

mnres
Jau gavomežytežių
ii Uetuvos ritaniaurių vairių ir produktų* Gardu

mo atžvilgiu patenkins kiekvieno lietuvio skonį. 
Dėl persitikrinimo užsisakykite dėžutę.

-A - 'Į . » /
r Vieno svaro dėžutė kainuoja tik 75c.

Dabar laikas. Kas ank
ščiai! užsiregistruos, tas 
gaus geresi’ų kambarį. LDS. 
ekskursija turėtų susidomė
ti kiekvienas mūsų organi
zacijos narys. Jeigu pats 
nevažiuoja, tai turėtų para
ginti^važiuojančius važiuoti 
su LDS. ekskursija didžiu
liu laivu ALBERT BAIL
IA, gegužės 26 d. iš Nuw 

I Yorko į Hamburgą, o iš ten 
traukiniu be persėdimo į 

□Kauną.

Ačiū visiems gerbš krebo- 
nams, kurių parapijas man 
teko lankyti už jų palanku
mą, ypač Didž. Gerb. Kun. 
K. Urbonavičiui, kįm. Juš- 
kaičiūi,- kun. Viymauskui, 
kun. Taškūnui, kun. Švagž- 
džiui, kun. Daniūnui, kun. 
Jurui ir kit.

A. R. K. Moterų Są-gos 
Mass. vaisi Apskritys, ne
žiūrint susidariusių nevisai 
palankių sąlygų jo darbuo
tei, dėjo visas pastangas,' 
kad prakalbos visose lietu
vių kolonijose įvyktų. Taip 
pat . suteikė man garbės, 
reikšdamas per manę Liet. 
Kat. Motera Draugijai sa
vo meilę ir* širdingumą, gra
žiu sutikimu,surengimu | 
puotos ir t. t.
~ Ypač daug energijos, lai-2 
ko ir pasišventimo įdėjo-į 
šį darbą Didž. Gerb. Mote- ’ 
ra S-gos žinoma veikėja p. 
Ona Jankienė.

Visose aplankytose Mote
rų Sąjungos kuopose radau 
kuogražiausį ūpą ir sutikau 
susipratusių moterų katali
kių.

Nuo širdies linkiu, kad šis 
garbingas Apskritys, turiu-iete. 
tis tiek daug energingų dar
buotojų kuogreičiau sutvar
kytų savo teisinę padėtį ir 
taptų vėl kaip ir buvo Mo
terų Sąjungos pažiba. .

Gorėčiau, kad užmegstie- 
ji tarp mūsų organizacijų, 
turinčių tuos pačius idėji
nius. siekimus, ryšiai per ap- 
sipažinimą su mūs darbuo
te, per minčių pasidalini
mą niekad nenutruktų. Kad 
per nuolatinį bendradarbia
vimą, nuolatinį jų palaiky
mą, jie kas kart labiau stip
rėtų ir bendromis jėgomis 
siektumem tų pačių, bran
gių kiekvienai lietuvei kata
likei moteriai katalikybės ir 
tautybės idealų įgyvendini
mo mūs tautiečių, gyvenąn-

Kalbėtojais buvo advokatSjj 
Šalna ir A. B*. / Kneįįj®| 
t^D-ko” jįdaktdriųs, 
pirmininkas X Vaisiau^

J oho d>jos nuveiktus g&m busĮ pakviete'kaiiyėti adS|| 
katą Šalną. Gerbiamas 8® 
na gražia, taisyfcliška lietuj 
vių kalba paragino susih&§ 
kusius neatsidėti įr nesi(N< 
dŽiuoti vien tuomi, ką mšsi^ 
tautos didvyriai praeivęjgš 
ra nuveikę,'bet stengt$OmG 
bar patiems ka nors 
nu veikt dėl savo tautos*: 
Taipgi, kaipo advokatas su-? 
teikė keletą legalių patartį 

Jmų ir ragino visus tapti 
šalies piliečiais. Antras kai-] 
bėjo A. Kneižyš. Jis sayr 
kalboje plačiai apibudiną 

Į Lietuvos nfepriklausomybMį 
istoriją, bet 'dėl stokos 

lko negalėjo visko detaliai 
išaiškinti ir turėjo savo fcaj-- 

Ibą nutraukti, nes prasidėjo! 
gavėnios pamaldos bažnyčioj 

Įje, ant kurių daugelis iš sifl 
sirinkusiųjų norėjo 
vaut

Į Šios prakalbos buvo g4&į 
I šintos, kaipo bendros
deracijos skyrium ir Bė&į 

Į racijos skyriaus
buvo, kaipo privahnnag,« 
aiškinti ' apie Eedeta^aM 
veikimą. Jeigu tas nepatįh 
ryta, tai vien dėl tp,^1g0 
duoti progą svečiams kąlb^ 
tojams dauginus pasakyti ąi 
pie draugijos reikalus. Eė- 

clrTT'THiia -nraniTn rMl. AtV-t jVO ori y 1
Iti suprastas, kaipo ats^rs 
organizacija. Federacijos 
skylių sudaro visų djraugd 
jų atstovai, kurie Įkasįaer~ 
sį susirinkę bendrai ts^hM 
apie savo atstovauja^ 
draugijų pagerinimą ir 
drus visuomenės reikahši 
Kad su tais draugijų 
suomenės reikalais supažin 
dinus draugijų atstovus^taii 
tikslui Federacijos skyriatf 

I susirinkimuose vra sldi 
Imi referatai ir diskųsu 
mi įvairūs visuomet 
klausimai. Kiekvienas d 
gijos atstovas-vė gali i 
ruoti vienu ar kitu: kla, 
mu susirinkime, tik-apie 
išanksto turi pranešti 
deracijos skyriaus valdai 

Į kokiojelemoje nori refęri 
ti. Tai tokis maž-dattgy 

[Federacijos skyriaus .veil 
Į mas. Ateinančiame Fed^?3 
gijos skyr. susirinkimerbG 
skaitomas referatas i« dlį 
kusuojamas jaunimo MalflJ 
mas. Tai įvyks kovo 18 w 

[tuoj po antrų mišių.
Įdfio mėnesio susirimtn® 
bus referatas temoje: “M 

Į svė ir Demokratybė” ir
^7 suprast kasdieniiAnĮ 

įtaisų gyvenime. šitpwM 

Įtięh panašūs klauswa 
hdums visiems rūpįx Tpg 
[draugijų atstovai' 
ta^ist nei vįęno

skyiiutiH iiutĮlilujM 
hąt pusvalandis praleisk 

susirinkimuose^' JM 
praleistas naudingai M 
ptogus turiu garbės pakW 
$įįv. Jono ir kitų drauąg 
kttftos 'dar nedalyvauj^B 
deracijos skyriuj išiiįjĮ|j

...

mąs,“ terapijos svetainėje, 
E. 7th St, 7 vai. vakare." 
Kas ateis — nesigailės. Yra 
naujų sumanymų kaip mū- 
sų kuopos veikįiįią padidin
ti. Pradėkime pavasarį ge
rai Užsimokėkime duokles 
iš anksta > ■.
.J ? \ . . Z ' . ■ ■

i Nepamirškime, kad mūsų 
pareiga yra užrašynėti orga- 
rną ‘‘Darbininką” ir prira- 
šynėti naujus narius. Pa
kalbink savo draugus ir at- 

| si vesk į šį susirinkinuj.
L .... - _ Vaidyba

ŠIAULIAI. — Per 19271 
metus Šiaulių šv. Petro ir 
Povilo parapijoj gimė 461 
asin., mirė 295; sutuoktuvių 
buvo 130. Ligonių aplanky
ta 284 asm. . r _ . J 
/ ■ > , hrj .

IK LENKAI PASVEIKINO

TALINAS.—10 metų ne
priklausomybes sukaktuvių 
proga Suomijos sostinėj 
Helsinky vasario 16 d?buvo 
oficiąlinis priėmimas konsu-1 
late. - - —? _

. Ta proga savol linkėjimus 
pareiškė ir Lenkijos konsu- 
as Dr. Taboru asmeniškai 

latsilankvdamas < Lietuvos 
jonsiilatan ir pasveikinda
mas konsulą Dn:Oelerį.

Nors—suomiai ir _tolįini 
nuo gilaus Lietuvos konflik
to pažinimo suribėnkija, ta
čiau šis faktas ię čia sudarė 
šiokia tokią sensąciją ~~~~r

Visokių Drabužių Dėl Vyrų. 
ir Vaikų .

GENEKAL GENT8 SH0P !
COMPANY

1077 Oambridge Štreet ’

_______ _____..i...1. Ir.______ J

i®©©®®®®®®®©®©®©®®®®®©®©®®

* ’ i «ww!uwwi
! Grybų Vbkartair'B

~"v ’ ■'
Motera Sąjungos 64 kuo- 

gi?* pa paminėdama kuopos mę- 
tų gyvavimą surengė kovo 
3 d. grybų vakarienę. Lietu- 

. vių Svetainėj. Publikos bu- 
5? :yo'nemažai, ^daugiausia jau- 

^tuno. Pradžioje lošė *‘bun- 
5;Į: yco^/ 10-tą. valandą valgė

9
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JUOKAI

LIETUVOS
ŽENKLAI

BOSTON

Laismnotas Grabortai

Laikau automobilius dėl veseli- 
jų, krikštynų ir šiaip pasivaži- 

nSjijno, pigiau n3 kiti.

102 Broadvay, S. Boston, Mass 
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W 

Bea Tek&ROSM-R —

ST R INDI ĖGLIS 
LUMBAGO 

REUMATIZMAS

Išliktųjų tai nėra

r'jMM ■—m ■— 

SPECIALISTAS, 
nuo nervišką ir chroniškų M/ 
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 
 Olympia Theatre Kdg.

ši kompanija išdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirs. Lie
tuvis Ponas šarkinnas daro specia
li raginimą dėl Lietuviu'biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dytai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną.

Vose & .Sens Pririš Co.
160 BOYLSTON ST.

TEL. So. Boston 0606—W.
UETŪVVS DANTISTAS

Ji
nieko tokio svarbaus kaip pri
tyrimas. Tai yra mūsų moky
toja.”

Ji: — “Irgi nėra jokio su
laikymo algos.” '

. KALENDORIAUS REF0R-
< MA ANGLIJOJ

Reuterio žiniomis, žemuo 
siuos rūmuos antruoju skai
tymu priimtas Velykų dA- 
tos Įstatymo projektas. Tuo 
projektu Velykos bus kas
met tų pačią dienai antrąjį 
Jbalandžio mėn. sekmadieni.

ir garsusai, anglų rašytojas 
B. Shaw jau išmėginę nau
jąjį gramafoną ir pranaša
vę jam gražią-ą^eitį.

sis gramafonas jau rodytas 
vienoj žymiausių gramafo- 
,nų bendrovių akcionierių 
susirinkime,, kuris daugu
moje pareiškė pasitenkinimo 
ir sutiko paskirti didelius 
pinigus tam išradimui iš
naudoti. Naujasis grama
fonas būsiasušleistas i rinka 
šį pavasarį ir kainuosiąs kol 
kas dar laKai brangiai, spė
jama apie 1000 dolerių. 
Kiekvienas šito gramafono 
išradėjų gausiąs iš pradžių 
po pusę milijono svarų (a- 
pie $2,500,0p0)., o vėliali su
lig '^apyva^0- Žinomasai 
rusu dainininkas Šaliapinas.

. . . Beje, rūkyk Old Gold 
C i garėtus — nėra nė kosulio 
vežime. Šiame laikrašty nuo
lat telpa komiški skelbimai 
įžymaus kartūnisto Briggs. 
Sek juos . . . skaityk juos 
ir persitikrink, kad Old 
Gold Cigaretuose “Nėra Nė 
Kosulio Vežime ” • .

Prakilnus piniguočius štai 
ką kalbėjo:
•“Teisingas sekretas pasise

kimų jfra surasti ką žmonės 
trokšta.

“Ir kitas dalykas,” kas 
nors patarė, “duoti jiems ką 
jie nori.”

Tuomet piniguočius kraty
damas galvą tvirtai atsakė: —

Iždininkas — Vincas Kallšius,
67 G Street, South Boston Mass. 

Maršalka — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St, S. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
pirmą nedCldienį kiekvieno mėnesio 
antrą valandą po pietą, parapijos 
salėj, 492 E. Seventh St, So. Boston, 
Mass./

IŠRADO STEBŪKLINGĄ 
GRAMAFONĄ

Anglų inžinieriai išrado 
naują gramafoną, kuris ne- 
užtrauktas ištisas kelias va
landas groja ir'nė piršto ne
prikišus pakeičia vieną po 
kito^ dvidešimt plokštelių. 
Svarbiausia aparato ypaty
bė esanti ta, kad jis varo
mas elektros jėga, o vyku
siai pritaisyta rankena už
deda plokšteles ir išgrotas 
vėl nuima. Kai plokštelė 
groti baigia, toji rankena 
automatiškai nusileidžia ties

- plokštele, ir mažais pitštu-
— kais paima plokštelę ir nu- 

sisukus padeda skirton vie- 
;on. Paskui rankena auto
matiškai atsisuka į kitą pu
sę, pirštukais paėmusi nau
ją plokštelę vėl uždeda ant 
gramafono. Aparatas savai
me vėl pradeda suktis ir 
groti. Taip kartojasi iki 
dvidešimties kartų. Nauja-

karštaš 'patriotas.______ __
Visi linksminosi ir jautė 

"si kaip viena didelė šeima. 
Žmogus visiškai užsimiršai. 
kad esi kaž kur tolimoje 
Pietų Amerikoje.

Reikia vien palinkėti, kad 
ir kitos Pietų Amerikos lie
tuvių kolonijos pasektų 
Montevidiečių pavyzdį. z

• Kam kentėti kitą dieną, kuomet šis 
nuostabus plastetis gal greit pagelbėti 
Jums šioje nelaimėje? Red Cross K ki
nį? Plasteris panaudotas prie skauda- 

; mos vietos, teikia šilumą, pagalbą Ir 
komfortą. Gyduolės persisunkia | 
skausmo apimtą vietą ir tarsi magiš
ku budo pašalina visus skausmus.

Raudona flanelė užpakaly palaiko ši
lumą ir padeda gyduolei persisunkti 
per odą f skaudamus muskulus. ir są
narius. Mėgink Red-Cross Kidney'Plas
tėti šiąnakt Ir- |ritlkrink pats, kaip, 
greit ši sena geibsta nti gyduolė paša
lins širpųdlegų; liziną ta—ftm»
bago. Visose vaistinėse. '

—1--------- •
• t v *
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Siutai ant orderio po $30.00 ir 
ankščiau. Taipgi senus taisome, 
prašiname ir valome. Padarome 
kaip naujus ‘moteriškus ir vyriš
kus rubus.

MIKAS NECIACKAS

597 Broadway, So. Bostone
(Art “J” Street)

.$1.00 ,
- v V , . s : <• .------v------- ^—$1.00^’
BALTOS (celuloidos viršeliais, su'kryželiu)—__ $1.15
- AVisus užsakymus siųskite sekančtoffi&a&fc

“Klausyk, Muriel, labai šal
ta — ar neturėtumei užsidėti 
ką nors ^nt krūtinės?”

“Nesirūpink, seni. Aš iš
pudravau jau tris kartus!..”

ALTO
JUODOS (prastais minkitlis viršeliais)
JUODOS (prastais kietais Viršeliais)___
JUODOS f (geresnės minkštais vigeliais)
JUODOS (geros odos viršeliais)______

ĮDEKITE GYVENTI DĖL SAVĘS! 
f - ĮSIGYKITE SAVO NUOSAVYBĘ 
b|A; - — South Boston’e - _<
Mg namas su krautuve ir dvi šeimynos po keturius kambarius. Yra 
L gazas ir skalbynės kiekvienai šeimynai. Kaina $0500.
Į Šeimyną medinis namas, netoli Dorchester Street 3 šeimynoms po tris 
|lus ir 3 šeimynoms po šešis kambarius. Rendą atneša $845.00 j metus. 
I Lengvomis išlygomis.
J šeimyną medinė stuba ant W. Ststh Street, prieš pat švento/Rožan- 
■nžnyčią. 3—4—-4 kambarini su [taisymais. $3,7MC Lengvomis tšly- ■_ < * ■
■Bostone. netoli Dąrchester Streeto šešią šeimyną medinis namas: 2 šei- 
tpo 3 kambarius ir * šeimynos po' 4 kambarius. Elektra, gazas, skalbynės, 
f kiemas. Rendą atneša $1.284 per metus; kaina $8.500.
klausioj vietoj South Bostone ant Marine Road, dvieją šeimyną naujas 
k Pirmame aukšte 5 kambariai su saulės kambariu ii priėmimo sale, 
ąie aukšte 6 kambariai ir taipgi saujės kambarys. Yra piazai. Kiekviena 

tn<d savo atskirą štato vandenin štanrną. Visi naujausios mados Įtai- 
Vieta dėl garndžlą. 14,500.

* Roslindale ,
oll Washtngton Street, 3 šeimyną medinė stuba su visais {taisymais, prie
isi Ir užpakaliniai piazai. trys štymo pečiai. $12,800. ■ ,

East Bridgewater Farnia .
ertą Žemės 10 kambarią stuba, yra elektra, vanduo, šiluma. 20 karvią ir 
ląifarmos mašineriją. Kaina $14,000. f
ifag mus yra daug namų krautuvių ir farmų ant pardavimo <r 

Umainymo katrų negalime suminėti.
RAUDOTAM automobilius, fomičius, gyvastį ir *namns nuo ugnies ir ne
it Parduodame anglius ir malkas. . _
• Aft UŽTAIKAU PINIGŲ SIUNTIMO IR LAIVAKORČIŲ 
K-____  PARDAVIMO SKYRIŲ ;
lie kreipkite* pas: ’ • >,

A. J. KUPSTIS
WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1662—1873 ’

. < - * - V•"

re (Montevideo—Uragvajaus Respublika)
f 

,192om. sausio mėn. 15 d. 
Bebūti įrašyta stambiomis 
0H^nis į lietuvių gyveni- 
įf^ietų Amerikoje. - Tą 
lestą buyo įkurta pirma su- 
tvėrusi lietuvių Shtalikų 
ąįąpija Montevideo. Tą 
ąCdieną Jaikė pirmas savo 
ĮįSias' kunigas Zigmantas 
apartas, kuris, vykdamas 
ajombijon atlieti misionie- 
«ųsparęigas, pakeliiil ap
stojo Montevideor. Čia pri-. . v. , ąęjamai susipažino su da- 
irtiniu parapijos komite- 
kpirrnininku p. Mušt ei ka 
Ujo prašomas sutiko pasi- 
ttį Montevideo ir darbuo- 
gpavo tautiečių tarpe. 
SBamaldos buvo laikomos 
tufiųoj koplytėlėje, kurią 
rįhžiai įrengė vietiniai lie- 
graĮtL/ Ypatingai daug pri- 
dėjo prie koplytėlės įren- 
|^£Mpats kun. Vipartas ir 
įniktas komitetas iš 4 as- 
lenų ir p-lė Dambrauskai- 
ealfc;

iškilmingon šventėn 
apsirinko labai daug lietu- 
Ąį ir pamaldose dalyvavo 
^aakli-rrin Arkivyskupas, 
bris daug prisidėjo prie 
ĮŠtapijos įsteigimo.
„Laike pamaldų giedojo 
kūbiai surengtas lietuviš- 
šas'fehoras ir griežė smuiku 
elė Dambrauskaitė. Ypa- 
ingai su dideliu susijaudi- 
limu visi susirinkusieji gie- 
tbjo “Šventas Dieve.”

Po iškilmingų pamaldų, 
gerbiamas tautietis-kun. Z. 
Vipartas, pasakė atatinka
mą iškilmėms pamokslą, ku
riamą priminė mūsų kasdie
ninius vargus, likusius gi
mines ir senus tėvelius ir 
mūsų brangią Tėvynę. Ra
gino visus pulti po Auk
ščiausio kojomis ir prašyti 
Jo užtarimo' mūsų Tėvynei 
ir mūsų kasdieniniams var- 
gams. Daug dar kitų gia*- 
žių žodžių ir pamokinimų 
pasakė kun. Vipartas. Pa
juoksiąs buvo tiek gražus ir 
graudus, kadę beveik visi = 
klausytojai apsiverkė.

Pamaldose dalyvavo ir 
Lietuvos konsulas Argenti- 
Ūioje Jonas Skinkis, atvykęs1 
atlankyti Montevideos lie
tuvių koloniją. Susirinku- . 
siems po pamaldų žmonėms < 
konsulas pasakė prakalbą a- 
pie reikalingumą vienybes 
lietuvių tarpe, atliko kai 
kuriuos reikaĮns ir davė rei
kalingus paaiškinimus ir 
nurodymus.

Paskui pas vieną iš se
niau apsigyvenusių Monte
video lietuviu p. Lengvenį 
buvo suruošti bendri pietūs, 
kuriuose dainavo jiėr 60 
parapijiečių. Laike pietų 
buvo pasakyta daug įvai
raus turinio kalbų. Visi kai-1 
bėtojai pabrėžė vienybės rei
kalingumą ir patarė spies
tis apie jau susitvėrusi cen
trą, su gerbiamu kun. Z. Vi- 
partu prieky, kuris yra ne 
vien geras kunigas, bet ir
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9 IM IŽ ryte ta nno «
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
deidlenlais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas < ?
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