
e komūnis

Lenkai be

bausfiiės.

IŠDAVĖ KARIUOMENĖS iiaiJr artimesniųjų

pirmininku M. Das 
valdžios blokas pas:

Lenkai grąžina Lietuvai pa 
a grobtą orlaivį

Naujas Suokalbis Prieš. Rusi 
jos Diktatorius Komu

nistus

sielojasi -ant—kapitalistų - ir 
valdžios už šį smūgį. Žino
ma, toks smūgis laikraščiui 
yra skaudus ir jo redakto
riai bus atsargesni. Bet ko
munistai^ ddj to neturėtų 
plūsti, o tik prisiminti, kad 
komunistų valdomoje Rusi
joje yra daug blogiau. Ten 
laikraščiai ne tik* baudžia
mi, bet ir uždaromi be jokio 
teismo jeigu tik žodelį pra
sitaria prieš komunistus, jų 
valdžią ir tvarką.

VARŠUVA
si meilindami prie Lietuvos 
sutiko grąžinti į Kauną Lie- 
tuvos Orlaivį, kurį buvo pa
grobę du metai "atgal, kada 
lietuviai4 lakūnai buvo' ^pri
versti mirileisti.

Sako, kad orlaivį pataisę 
ir lenkti lakūnai daro jup 
bandymus, kad parpdžius 
jog orlaivis yra gerame sto
vy ir jeigu Lietuva sutiks, 
tai jie pristatysią į Kauną.

lis katalikų sąrašas yra til 
pęs Katalikų Direktory. Pa 
žymėta, kad pereitais metais 
katalikų skaičius Amerikoje 
padidėjo 205,753. Išviso ka
talikų Amerikoje yra 19,- 
689,049. • Bažnyčių yra 18,- 
293: kunigų 25,773. Keturi 
vra kardinolai, 13 arkivvs- 
•> 7 . —

kupų ir 99 vyskupai.
Pasirodo, kad katalikų 

skaičius žymiai auga. Bedie
viams yra tai skaudus smū
gis.

JUNGT. VALSTIJOS IR 
MEKSIKA SUSITAIKĖ

• MEXIC0 ČITY; — Pra
neša, kad J. V. ambasado
riui Morroiv pasisekė už
baigti ginčą dėl aliejaus 
traukimo istatvmu.

Susitaikę dabar Meksikos 
valdžia dar drąsiau galės 
spausti ir žudyti katalikus.

BEDARBIU SKAIČIUS 
/ ANGLIJOJ

LONDONAS. — Prane
šama, jog bedarbių skaičius 
Anglijoj siekiąs 1,108.700 
žmonių, būtent 60,783 ma
žiau, negu pereitais metais 
tuo pat laiku.

LONDONAS. — Praneša 
iš Rygos, kad komunistų 
valdomoje Rusijoje politinė 
policija vėl susekė naują 
suokalbį nuversti komunistų 
valdžią. Sulig pranešimo, 
areštuota karininkas ir apie 
trisdešimt asmenų.

Sako, kad Trockio šali
ninkų skaičius auga ir Sta
linui gręsia pavojus.

I toris plyšo į dvi dalis. Tas 
visus nustebinu. Laukia pa 
tikrinti) žinių. Kiti astrono
mai nenori-tam tikėti.

SOCIALISTAI IŠPROVOKA
VO RIAUŠES AUSTRIJOJ

VIENA, Austrija.—Feld- 
kirkene, Karintijoj Socialis
tų apsaugos sąjunga turėjo 
masinį mitingą. Kalbėtojai 
savo revoliucijonieriškomis 
kalbomis sukiršino nesocia- 
Iistus. Kilo riaušės. Susi
rėmimuose sužeista apie dvi
dešimt žmonių. Pribuvus po
licija turėjo daug darbo iki 
numalšino riaušininkus.

Dar kartą parodo, kad so
cialistai be kitų įžeidimo ne - 
gali būti. • Jiems patinka 
maudytis kraujuose. " '

Jo redaktorių ir bendradarbį 
nubaudė kalėjimu

NEW YORK, N. Y. -- 
Šios valstijos apeliacijų teis
mas patvirtino žemesnio 
teismo nuosprendį, kad ko
munistų laikraštis “Baily 
Worker’’- turi užsimokėti 
$500 bausmės už patalpini
mą eilių. Jų autorius gavo 
tris metus kalėjimo, redak
torius 30 dienų ir manadžė- 
ris 7 dienas.

Konnūiistai dabar labai

NORI PRAVESTI KANALĄ
X PER NICARAGUA

WASHINGTON, D. C,—
Senatorius McKellar, demo
kratas iš Tcnnessee, įteikė Jie kelionėn nepasiėmė jo- 
senatui bilių, kur nurodomąjį prietaisų, o tik vieną re-

' -’vojverį. Ką jie darys su 
revolveriu, tai nepasako, bet 
aišku, kad juo gyvybės neiš
gelbės.

Dezertyrus?
Vilnius. — Lenkų i*i- ; 

krašciai pranešė, kad kovo 5 
d. lietuvių pasienio sargyba 
išdavusi lenkaitis 4 kariuo
menės dezertyrus, kurie sa 
vo laiku buvę, pabėgę į Lie
tuva, nenorėdami tarnauti 

Ar

BUINICKĄ PALEIDO 
KALĖJIMO

Northanipton, Mass.—1 
neša, kad Buinickas, k 
buvo areštuotas ir kali 
mas už siuntimą ispįra 
lAiško dingusios stude 
Smith tėvui liko palei 
iš kalėjimo ir bylą prų 
panaikino. J

Mat pasirodė, kad w 
kius prasikaltimus neri 
deralio įstatymo sulig k 
galėtų bausti. Tad Bu

I ..
k'V. reikalas pravesti kanalą per 

Niearagua sujungimui Paci- 
. fiko vandenyno su Karal
iškomis jūromis.

> "Bdiuje reikalaujama pa 
skirti $10,000,000 pradžiai

/ ; darbo ir išleisti $200,000,000 
: ą bonus padengimui kanalo lė~

Jo pastatytą'kandidatą į sei

mo pirmininkus atmetė ir 
lig ant keršto išrinko 

, socialistą

VARŠUVA. — Antradie- 
nv, kovo 27 d. susirinko 
.nauji seimo atstovai. Pil
sudskis buvo pažadėjęs, jei
gu jo kandidatą išrinks sei
mo pirmininku, tai jis dirb-

- siąs kariu su seimu.^JMto- 
kilo daug kalbų ir ginčų. 
Seimo atstovai dar prieš ati
darant seimo sesiją karštai 
ginčijosi dėl rinkimo pirmi
ninko ir buvusių rinkimų. 
Kairiųjų“ ir mažumų atsto
vai buvo griežtai nusistatę 
prieš Pilsudskį ir jo kandi
datą vice-premierą Bartel. 
Premjeras Pilsudskis užgir
dęs priešingas jam kalbas 
labai įpyko. ir pasišaukęs 
policiją jai- įsakė karštes- 
niuosius opozicijos vadus iš-

- mesti iš, seimo salės. Poli
cija kelis atstovus išme
tė ir palaikę kiek už du
rų vėl juos suleido.

Premjeras Pilsudskis ^pa
sirodė prie ministerių stalo

7 naujojejųnįfiMniioje 
dovais vidaus reikalų mims- 
teriu m 
sveikino kairieji ir mažumų 
atstovai visokiais srherkian- 
čiaisir pajuokiančiais šauk
smais. Pilsudskis sušuko: 
“Kiek jums Maskva moka 
už tai?” ir tada tris karius 
pagrąsino, kad nutiltų. Bet 
kur tau tylės ūžgirdę dikta- 
toriškiis Pilsudskio žodžius. 
Pakėlė dar didesnį riksmą. 
Tuomet Pilsudskis vėl pasi-' 
šaukė policiją ir įsakė areš
tuoti septynius atstovus. Ka 
policija ir padarė. Areštuo
tus/nugabeno į policijos sto
tį ir išlaikė dvi valandi.

S ■ ' ‘ f ■

Kaltinimai, kad jie kėlė 
betvarkę seime buvo panai
kinti, nes seimas dar nebuvo 
formaliai atidarytas.

Pilsudskio diktatorišku el
giasi u didžiuma pasipiktino, 
ir kada priėjo seimo pirmi7 
ninko rinkimas, tai didžiu- 
ma balsavo prieš jo kandi
datą. Pilsudskio kandidatas 
Bartel gavo tik jo partijos 
atstovi; 135 balsus, o socia
listas M. Daszinski gavo 206 kas laimingai 
balsus. Po išrinkimo seimo

VOKIETIJOS LAKŪNAI 
DAR TEBELAUKIA 
. GERESNIUORO

Baldonel Airdrome, Airi
ja. — Kap. Koehl, Baron 
von Suenefeld ir Arthur 

slaptai išlėkę iš Vokietijos, 
čja laukia patenkinančių ži
nių iš Amerikos apie orą.' 
Jie yra pasirengę kelionėn 
orlaiviuBremen iš čia _ į_ 
Jungt. Valstijas.

Airijoj beviešėdami pasi
darė sau ir nuostolių. Kovo 
27 d. jie turėjo užmokėti ū- 
kininkui už tvorą 70 syarų, 
kurią jie nuardė*orlaiviu. 
Bet tas jų energijos ir pasi- 
rvžimo nė kiek nesumažino.

GERB
Bostoniečiai, _____

tolių, Broi3cldno lietuvqu4pMgiynai pasinaudokite gig- 
žia proga išgirsti SEPTYNIS PASKUTINIUOSIUS 
KRISTAUS ŽODŽIUS ANT KRYŽIAUS? Tą labai 
grąžą veikalą išpildys simfoninė orkestrą ir šv. Roko 
parapijos choras šv. Roko bažnyčioje, A mes St», Motf 
t»iio, Mass.,* Verbų sekmadienyje^ 7:30 vai. vakarė, 
Balandžio 1 d., 1928 m.

Norintieji užgirsti minėtą veikalą ir pamokslą 
paskubėkite būti bažnyčioje kiek anksčiau, kad 
tincftė vietą, nes dang ir amerikonų ateina pajukta*-.

BEDARBIAI nžiR^ĖBK

VILNIUS. — Kovo1 
apie 150 bedarbių dell 
mokėjimo pašalpos suj 
eiseną nuėjo į vaivadiją, 
stoję prie vaivadijos 41 
išsiuntė 3 -asmenų deleg 
ją, kurią priėmė visliom 
‘apsaugos viršininkas T 
kis, ramindamas, kad pi 
pa būsianti greitu laikj 
mokėta. Tuo laiku, kai 
legacija kalbėjosi sii v 
ninku, policija bedarbių 
nią jėga išvaikė.

KIEK MAŽUMŲ ATSTG 
LENKŲ SEIME

BERLYNAS. Žinioj 
iš Varšuvos, į naujai įšri 
tą lenkų seimą įeis 95 į 
žirnių atstovai, jų skaič 
19 vokiečių. Silezijos- 
kiečiai naujam lenkų sei 
gauna šešis mandatus,;^ 
tarpu kai pereitam seiroe-.

tui prieš jų pralaimėj'
Sako, kad Pilsudskis 

žandine iravonž išmetim 
areštavimą septynių _ $ 
vii.. Dabar gavęs žan< 
gal susipras, kad reikia-s 
lytis ir su kitų partijų 
stovais. ____ - - Trffi

Be pritarimo kitų Pils 
kio blokas seime nesut 
didžiumos. Bet nė nesi 
to, kad kas nore jam Ą 
blokui pritariu. Taigi 
sudskiui gal ir vėl pr 
paleisti seimą ir skelbti! 
jus rinkimus arba vai 
kraštą be seimo, kaip' 
valdo Voldemaras.

LIETUVOS IR LENKIJOS 
DERYBOS PRASIDĖS 

ŠIANDIEN ' ■ 

H^^ARAEIATOIUS.—Ko
vo 30 d. prasidės Lietuvos ir 
Lenkijos derybos. Vilniaus 

—-—klfliinimao nebus—pakeltas. 
Kį Be Vilniaus negali būti nė. 

/taikos. r
. s Kadangi, anot pirmesnių 

fĘ,; žinių, deryboms užme^sti 
skiriama tik pora dienų, tai 

; kitame numery tikimės gau
ti žinių apie derybų pasek- 

\ mes. :

LIETUVOS VYSKUPU RAŠ
TAS PRIEŠ MOTERŲ 

MADAS IR NAU
JUS ŠOKIUS

Visi Lietuvos Vyskupai 
pasirašė atsišąukimą į vi
suomenę, kviesdami— ją—ko
voti visomis priemonėmis 
prieš demoralizaciją, kurios 
priežastimi yra moterų ma
dos ir naujieji šokiai, kurie 
kas kart darosi begėdiškes- 
ni. • r i ,

1 f ' 7. -

Reikia pažymėti, kad su 
moterų madomis ir naujais Jenkų kariuomenėje, 
šokiais kovojama visose ka-žinia tikra, nesiimame spręs- 

Mass. talikiškose valstybėse. Ifi.
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33; džiova

tuose riti

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS

BK JOS, 
PIETAI GATAVI

Magistrato padaryta sta
tistika Vilniuje yra virš 500 
stambiųjų ii* smulkiųjų pra
moninkų, turinčių nuosavi as 
įmones. Daugiausia yra bato 
šiuvitt

v HE8UK PAIKAS^ 
) SERGANTIS 
/ ŽMOGUS. 
NEVALGO TAIP
PtET^, KAIP 

TU-

jČlAMT Iš KAUNO 
TO IR APSKRI-

išgainų.Čijūnėlį, ku 
nčionyše sudarė įiė

Sveikatos departamento ži 
hToiniš pefr 192T metus viso 
je Lietuvoje susirgimu už 
krečiamomis ligomis. buvo 
gripu — 4Į,O15, mirė — 174

MAN RODOS 
GERIAU ius 
JEI Ą< RYTOJ 
PASIMATYSIU SU

DAKTARU _

SfAl VRA 
LAIMĖS

LINKĖK sau 
LAIMĖS.

i oa Palauk, 
juk mes 

NESENAI PUSRYTI 
VALGĖM

| kaip tai įvykdoma? 
reikalingas įstatymas, tuomet į

ra rusų caro Aleksandro 
austas apdengtas popie-

Biustas yra murmuro 
npdū ir turi apie 75 cen- 
trys aukščio. Sis bius- 
MĮSŪLa'

i prasidėjus didžiajam 
metais buvo i-

Minėti asmenys užsiimi- 
kfrrvo šuiiadvokatyste. Jie 
Uide naivius provincialus, 
tsė jiems visokius prašy- 
ūs, o paskui lupdavo už tų 
malonę” gana stambias

— 236 j raupais —148; gim
dymo šiltine — 146, mirė— 
6; angina — 718, kruvinąja 
^—101, mirė—32; drugiu- 
^6; pasiutusių gyvulių ap
kandžioti—28; smegenų už
degimu—25, mirė—7; rau
dais—3 ir grįžtamąja Šiltine

BPAPRASTAS VERŠIS
TŠAKIO RŪDA, Ala- 
opolės ap. Sausio m. 16 
škįndeliškės kaimo ūki- 
toMargaičįo karvė besi- 
iiuodama sunkiai susir- 
/-■pakviestas/ pagalbon 
ttol-asistentas pusvalan- 
»$idarbavęs išėmė negv- 
yęršį, 'kurs visus, labai 
tebino. Galva buvo ma- 
panaši į šunies, spran- 
drūtas, kaip vienmečio 

šio; dvi plonytės kojos 
ignsios iš krūtinės, o dvi 
resnės kojos atvirkščiai, 
igusids ant nugaros;' lie- 
lyš du, kuriuodu baigiasi 
p normalių veršių galū- 
įis. Tą nepaprastą veršį 
Vū pagimdė 2 mėnesiu 
LSČiau prieš laiką.

AS LINKĖČIAU,\ 
KAD AS GAUČIAU 
daugiau 
SIMPATIJOJ 

ČIONAI .

Veikėjas. Sulig proflfeijai 
spaustuvininkas.' Ė mtos 
pas jį hiėdžiiigos nifityti kad 
jis turėjo ryšius su slapta 
spaustuve ir Užsiėmė gdirii- 
nimu bei platinimu bolševiš< 
kinės literatūros. Laike kra
tos rasta įvairių protokolų, 
tezei rankraščiai, nelegalių 
laikraščių, klišės, atsišauki- 

Imai ir uždrausti platinimui 
bolševikų laikraščiai. Su juo

NUŠAUTAS DIDELIS 
VILKAS*

RUDAMINA. “Zelion- 
koš ’ ’ miške Rudaminos val
sčiuj, Seinų apskr., per pas
kutiniuosius dvejus metus! 
vilkai išnaikino daug stir I 
nu. Dažnai iš po nakties I 
rasdavo po 2-3 sudraskytas 
stirnas. Be to, daug žalos 
padarė vilkai ir vietos gy- 
ventojams. Medžioklės sū-| 
ruošti nebuvo galima, ka
dangi vilkai tani miške ne-i 
gyvena. Dienos metu, žmo- j 
bes daugiausia juo$ mato 
laukuose, o į mišką ateina! 

' tik ^naktimis pamedžioti! 
stirnų. Lazdijų girininkijos! 
girininkas p. Sinkevičius j

• Steponas, pasinaudodamas! 
šviesiomis naktimis, po ilgų 
pastaugi), naktį iš 3 į 4 d.

i kovo nušovė labai didelį vil-
■ ką. Po pirmojo šūvio, bū

damas sunkiai sužeistas, vil-
- kas puolė medžiotoją bet
• antru šūviu buvo nudėtas, j
- Tai yra didžiausias vilkas
■ iš kada nors matytų šioj a- 

pylinkėj. Medžiotojo nuo
mone, čia liko tik vienas ma
žas vilkas — patelė. P. Sin
kevičius per pastaruosius 5 
metus nušovė 5 vilkus. Tai 
ar nebus tik jis Lietuvoj 
jiaėmęs rekordą vilkų šau- 
dvme.

\ A. Kui aras . ,. . .................._
nešamas bilius (projektas) f Kongresą, ir jh 
priimtas abiejų Butų ir Prezidento pasirašytas,.jis 
tampa įstatymu.

6. K. Kodėl mes duodame Kongr&ui teisę IMkti. j . 
įstatymus be prerid&nto patvirtjaimb? . .—

A. Nes Amerikoje mes tikime, "kad įstatymai turi ' 
būti pravedami daugumos.

7. K. Koks yra Šioje šalyje vienatinis būdas kad

HM ‘ TIBS A. *>i v. • ; -T - . i t— .
(Kauno - m. ir iipskritiės 
ifo kbmėiidanto nutarimu 
fciunčiami iš Kauno ni. ir 
pskrities visam karo sto
tui, kaipo pavojingi vi- 
tomenei. asmenys, pil iečiai 
ieptejis, £yv. Kaune, Tur
int) g; 5 N r. ir Andruške- 
Įcius, gyy. Kaune. Veliiio- 
os g. 2 .Nr. Pirmas išsiun- 
tamas į' Kretingos apskri
tį antras į Mažeikių apskri-

SKYRIUS VII.

VISUOMĖNiNIS LABAS

' • Painoka i.

1. K. Kaip žmonės nusprendžia, kas turėtų būti 
padaryta dėl jų apsaugos?

_ A. Žmonės nusprendžia, kas jiems turi būti pa
daryta arba patys tiesiog, arba per Miesto Tarybą, 
Valstybės Legislaturą, arba Kongresą.

/

2. K. Ar didžiuma žmonių turi galimybę dirbti
visuomenei? . , , ,

----- A. Ne, didžiuma ?p>nniij turi daugybę savo dar- 
bo, jie turr Atlikti- savo darbą farmose, dirbtuvėse, 
fabrikuose, profesijose ir tt. — -

(Bus daugiou) ' ' -

kiniuose dalyvauti atsisakė.
Tada lenkai pasamdė lie

tuvį 
riš i 
va lietimu sąrašų, įrašyda 
mas daug lietuvių be jų su
tikimo. rb-ų. *
' Tačiau prieš pat rinkinius 
V i lniaiis lietuvių' spaudoj e 
tilpo tų asLafeiiiį ■j^.T^iškiitiai, 
kad jie savo /kandidatūrų 
nestatė ir iš Cij finelio šuda- 
Įryto sąrašo išsibraiikia.

as turėciAu > kbbttfJoš.
BUTJ dėkingas. /. tu ėsi „
KAIRAS DABAR. ~ PAVYZDI GVtl- 
JAUCIUOSIU. JT KATOS.BET VIEKO 

“i y L AŠ nore&au, KAD
\ { TU NUSTOTUME!

k KOSĖJĘ

Vykdant žemė^ reformą 
ir parcėliuojūnt dvarus iki 
1928 m. daug hiūšų bežemių,] 
mažažemių ir vi<žiihmpnė<; įs-l 
taigų aprūpinta žemė.*

.* . • ■ V fI. Žemės nuosavybėn ga-r 
vo:

1) 111,642 bežemiai, nito 81 
iki 20 ha, viso 234,454 lia. |

2) 6.907 bežemiai, hub 2 
iki 8 ha, viso 41,255 ha.

3) 1^055 ahiatniiikai, iki 2 Į
Į ha, viso 2,034 ha.

4, 2,712 neamat įlinka i iki j
2 ha, vfeb 4,745 ha.

5) 370 bežemių,.' virš 201 
ha, viso 81,892 ha.

.6) 14,182 mažažemiam
[pridėta, iki 8 ha, viso 76,-j 
280 ha. |

į 7) 5,242 mažažemiam p.ri-| 
[dėta, virš 8 ha, viso 63.4991 
ha. '

1 8) 5,489 miestų gyvent, 
trobes. stat., viso 2,491 ha^ 

1 9) 28 privačioms nlokyk- 
|k>ms ir- prieglaudoms, viso! 
Į537 ha. . > 1
| 10) 144 parapijų bažny-
Ičioihs, viso 1,386 ha.

11) 355 kapams, visti 281 
Iha.

Iš viso žemės nuosavybėn 
Įgavo 56,126 ašmens ar pri- 
| vatinės įstaigos^ bendro plo-j 
I to 445,824 ha.
I II. Žemės duota naudotis:

1) valstybinėms įstaigoms 
i— a) 999 pradž. mokykloms 
— 3,123 ha.: b) 1,204 kit. 
įstaigoms — 23,422 ha.
12) savivaldybių įstaigoms 

i]— a), 100 trobes., stat. 200 
ha.; b) 85 ligonin: ir priegl. 

Į statyti, 761 ha.; c) 632 žvy- 
. |rvntis, gatves ir aikštes 

steigti 1,051 ha.
: I 3) privatiniams asmenims 
| ir organįzacijomš: a) 44 so- 
lįciolės reikšmes įstaigoms —- 
I 565 ha.; b) 161 žemės ūkio 
||kultftTos reikalams 11;31(J 
į!ha.; c) 175 kitiems reika- 
lllams — 1,874 ha.

Taipogi dvarų ‘ savinin- 
I kailis palikta: a) 860 nenu- 
IĮsavintos žemės normų—70,- 
I 993 ha.; b) 79 savininkams 
I]palikta miško — 1,287 ha.i 
|Į c) 13U pramonės įmonetn?
I — 751 ha.
■ I . • -
BĮ Parduota iš . varžytinių 
] 487 sklypai, 10.692 ha.Jie- 
aįtinkamos žemės. Likviduo
ji jaut serviiiitus ūkininkams
II teko 10,675 ha. žerhės. "
IĮ Jš šitų skaitlinių fiialyti, 

kokį didelį ir naudingą rei- 
I kalą atliko mūsų krašte žc- 
j mes reforma; tenka palin- 
Į Į keti visiems, gavusiems že- 
n mūs, tinkamai joje įsikurti.

CHAPTER VII.

CARRYING ON THĖ PEOPLE’S W0RK

( -Lesson 1.

1. Q. How do the people decide what mušt be 
done for their common benefit and jroteetion?

A. The’ people decide what thėy want done either 
by themselves direetly or through their rėpresent- 
ativ.es in City Council, Statė Legislatures, or Cdri- 
gress, . . ./ “ , - _ . •. r-. (

2. Q. Are most of the people able to do their shart
of the common work for all? (

AJ No, mošt of tlif tpwpU‘ are tdo tiusy to do it,- 
beeause they mušt do their own work on the farms, 
in shopĄ ,factories, the professions, etc. - /

A Įstatymai šioje šalyje gali praeiti tik gaudami 
daugumos žmonhį pritarimą, ar tiesiog nuo jų ar jų 
atstovų. • ‘

8. K. Kokiu būdu mažuma apsaugojama, kad 
nebūtų didžiumos nuskriausta? - ■

----- A- Mn.oji Įvrinstltiirija užtikrina nekurias teises 
kiekvienam ir net dauguma negali pravesti įstatymų 
tam priešingų. ' ’ -

x 9. K. Kokios yra, tos teisės Konstitucijos užtik- 
Hntoš?

A. Musų Konstitucija užtikrina kiekvienam ne
atimama teisę žodžio laisvės, tikėjimo laisvės, namo 
įiepalieėiamybės, asmens nepalieeiamybes.

10. K. Jei padarytos klaidos leidžiant Įstatymus, 
ką gali daryti kiekvienas pilietis, kad tai pataisius?

A. Jis turi padirbėti pažinti viešus reikalus ir 
-balsuoti už įstatymdavėjus, kurie supranta, kas ge
riausia liūtų, kurie yra teisingi ir tikri atstovai.

- ■ Y"" 7^’ V - -

3. K. Kiek žmonelė i<8sU tūifctį nuo Valstybės 
savo įstatymų leidėjų Senate?

A.-Kiekviena Vatetybė-gaii turėti du įst&timda, 
vėju Senkte.

‘ atstovų kiekviena Valstybė turi Ats.
tovųBute? ' ,-t

A. Kiekviena Valstybė turi. Atstovų Bute vieną 
nuo kiekvienų 230,000 gyventojų toje Valstybėje 

! bet kiekviena Valstybę turi nors vieną narį.
b. K. Jei kada atsiranda reikalas išleisti visoms

ims — 2,421; skarlatina — 
1,038, mirė — 30; vidurių 
šiltine T^^a^-mTrė 34; 
dėmėtąja šiltinė 482, mirė— 
52; kokliušu — 371, mirė 
— 6; difteritu — 364, mi-

i aA
J ,

ativ.es


VALIO!!

TIESIOG I LIETUVOS UOSTA

KLAIPĖDĄ

10-ties Metų -Lietuvos Nepriklauso- 
mybčs Jubiliejaus Apvaikščiojimui '

pabandykit 
Neimkit

Meilė gera padaryti nelau- 
kia progos, bet pati jos ieško, 
nenuilsta, nebijo, bet linksmi - 
naši ir naudojasi proga.—Pa- 
lau.

riaušių pasekmių.
■ J Reporteris

Darbas nedaro žmogui gė 
dos, bet tingėjimas. — Hesio 
das.

------- PATERŠON,~N.3~.-------
Nuoširdūs prašymas ,

Sunkus ir nemalonus yra 
darbas LDS. kuopų finansų 
raštininkų. Mūsų finansų raš
tininkas tari eiti po namus it 
tas ubagas ir kolektuoti duok* 
les/ Nežinan ar visur taip yra, 

kaip pas mus. Jeigu taip, tai 
darbas* nepavydėtinas* Pas mus 
jeigu neubagausi kiekvienų 

mėnesį, tai kuopa gali visai 
išnykti. Prisirašo kas mėnuo 
mažiausia po du nariu, o ga
le metų žiūrėk, kad prie jų 
vardų reikia padėti kryžiukus.

VALIO!!

Pasaulis yra taip surėdytas, 
kad tėvai privalo pasirūpinti 
savo vaikų likimu. Kiekvie
nas sąmoningas tėvas stengia
si kiek galėdamas savo - vai- _ 
kams duoti tokį išauklėjimą, 
kad šie paaugę galėtų patys 
sau duoną pelnyti, per tai tėvai 
vaikus siunčia mokyklon iš- 1 
mokti rašyti, kiti turėdami iŠ- ; 
tekliaus 'juos leidžia aukštes- 
nėn mokyklon — universite
tan, gi biednesnieji mokina ko
kio nors amato. Taip dari) 
visi sąmoningi tėvai, stengda- 
mies savo vaikams duoti gali- 
aprūpinti ir materialiai.

Kadangi nei vienas tėvas ne
žino ar jisai turės progos sa
vo vaikus tiek paauklėti, kad 
jie patys sau duoną pelnys, 

Į nes niekas nežino, kaita nei 
kur mirsime, pertai tėvai ‘sten
giasi sulig savo išgalės vaikus 
aprūpinti ir matrialiai.

Prieš porą savaičių mirusis 
John Wanamaker, nors buvo 
gana turtingas, nes vien jo 
biznis vertas apie $50,000,000, 
bet nežiūrint to jis buvo ir sa
vo gyvybę apsidraudęs rodos 
šešiais. milijonais dolerių, ku- 
riųos buvo aprašęs savo šeimy
nos naudai. Šio gabaus ir tur
tingo amerikiečio biznieriąus 
pavvzdis mus mokina, kad 
mes visi privalom apsidrausti, 
kad mums mirus mūsų žmona 
ir vaikučiai nelikti} be cento, 

į nes būdami darbo žmonės jo
kiu turtu neturime savo šei- * *
nivnai palikti. Bet ne vien mes 
patys tarime apsidrausti, mū
sų pareiga yra apdrausti ir sa
vo žmoną su vaikučiais.

Į Lietuvių R. K. Susivieny, 
mas yra vienatinė lietuvių ka
talikų organizacija, kurioje lie
tuvis katalikas gali drąsiai ap-

I sid rausti save, savo žmoną ir 
I vaikučius nuo vienų metų am- 
I žiaus. Lietuvių R. K. Susivie- 
I nym galima apsidrausti nuo 
I $150.00 iki $3000.00- pomirti- 
I nės ir nuo $3.00 iki $18.00 sa- 
I vaiteję pašalpos ligoje. /
I Šių metų balandžio 30 die- 
I na baigiasi laikas, kada nau- 
I jai prisirašantieji nemoka f- 
I stojimo mokesties, šiaip įsira- 
I šant reik mokėti du arba trys 
I doleriai įstojimo.
I Taigi pasinaudokime šia pro- 
I ga, nes tuo sutaupysime' sau 
I keletą dolerių ir padarysime 
I didelį darbą savo šeimynos la- 
I bui, nes kiekvienas sąmonin- 
I gas nors ir labai turtingas 
I žmogus savę apsidraudžia. Ap- 
I sidrauskime ir mes Lietuviu 
I R. K. Susivienyme Amerikoje

Fed. Skretorijatas

< I JR Iš

LIETUVOS 
Per BREMENĄ 

*Didžinn*in Ir Grpičlansin 
Vokiečių Oarlniviu

C O L U M B U S 
nrba kttni* Šios linijos 

tnlvftfa
Tik S dieno* vandeniu 

Pnlkąs 3-člo* kieno* kniuba- 
, rlnl—tik miegamieji 

Pa* blle vietini agentą arta1 
65 STATĖ ST., BOSTON 
NORTH GERMAN , 

IlloydZ

ST. CLAIR, PA. / ’

LDS. 107 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks bal. 1-mą d. 
š. m. bažnytinėj salėj, tuoj po 
sumai. Kviečiame narius susi
rinkti nes bus svarbių reika
lų Įkaslink rengiamo apvaik- 
ščtojtmo 3-čią sekmadieny po 
šv. Velykų, tai yra šv. Juoza
po. LDS. globėjo dienoje.

Kviečia Valdyba

GERIAUSIOS GYDUOLĖS NUO 
PRAŽUDYMO J£GŲ •

Pražudymas nervų arba rau
menų stiprumo, abelno nusilpnė
jimo ir nusidėvėjimo svarbesnių 
kūno organų, tai priežastis dėl 
prasto kraujo arba nuo persidir- 
bimo, perdidelio nervų arba rau
menų įtempimo, neūztektinąi mie-. 
go, permaina gyvenime arba se
natvė., Tie visi nedatekliai greit 
išgydomi su Nuga-Tone, tai pui
kios sveikatos ir stiprumo buda- 
votojos, kurios yra pagelbėjusios 
keliems “nrilionams žmonių atgau
ti'savo sveikatą, stiprumą ir vik
rumą. kuomet kitos gyduolės ne
pagelbėjo.

Per 35 metus Nuga-Tone pa
tvirtino savo neabejotiną vertę 
nuo bile kokios ligos iš priešas 
ties nusilpusio kūno. Visi aptie- 
koriai parduodi jas su tikra ga
rantija, kad jos pagelbės arba ne
kainuos jums nei cento. Nusipir- 
kit butelį šiandie 
jas vėl dėl savo ligos, 
pavaduotojų—tikrai gaukite Nu 
ga-Tone.

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE

KIEKI IENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjj kraštą. 
Kas metai vis daugine ir daugiau ajperikiečlų važiuoja atlankyti saviš
kius Lietuvoje arba, taip sau LIHtfvoJc pasisvečiuoti. Lietuviai deda 
visas pastangas, kad tie svečiai imtų gerai priimti ir išsivežtą malo
nins įspūdžius 18 Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog j Klaipėdą ant Raltiko-Amerlkos Llniljns be 
jokių perso limų p»-ie dabartinių aplinkybių yra malonu* ir visiškai 
keleivių nevargini:.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą neatidė
ti, bet važiuoti ims >nviw*iti* šią vasarą su viena iš viršmiačtų etae 
kursi jų Iš Amerikos tiesiog j Kiaipfrli).

žiniom KrripkUfs i Virto* Aprntq ar f Bendrovę

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

. . Union Trukt. Bldg., Pittaburgh, Pa.

žmonijos protus. Taigi žmo
nijai nieko daugiau nepasi- 
liekti, kaip tik priimti tą, ką 
Dievas jai patiekia savo 
augštėsniu protu tikėjimo 
dalykuose. Čia rodos taip 
aišku ir teisinga,. kad nėra 
jokios galimybės prieš tai 
šiauštis ir protestuoti. Bet 
bedieviukai tai daro. Nelie- 
reikalo £>v. Raštas pasakė t 
“Tarė beprotis širdyje sa
vo: nėra Dievo.” T.ečiau ir 
dėlto bedievis taip bijo savo 
protą paliesti, kad jo pro
tas begalo daug priklauso 
niro geidulių. Drąsiai gali
ma sakyti, kad bedieviuko 
geiduliai kontroliuoja pro-

~T.. '<

įė^aBedieviukai .pradeda ko- 
liotjs ant tikybos kampelio.- 
Tas reiškia, kad tikybos

' kampelis tinkamai eina savo 
? / pareigas, nes iššaukia bedie

vių protestą. JiemsJabjau- 
i šia nepatinka tas, kad tikė- 

...... jimo dalykuose reikia išsi
žadėti savo privatinės nuo
monės ir pasiduoti Dievo 
mokslo autoritetui. Kaip" 

I. tai? — šaukia jie—: ar tai 
reikia išsižadėti savo proto ? 

Ne. Taip blogai nėra.

Dainos
KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS ,

L a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve .25 
J. a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano , .25
J. a) Mergąvakario daina; b.) Ei, Tė

veli, Tėveli-------- - ------------------------- .25
I. a) Močiutę, miego noriu; b) Oi,

varge, varge •--------------------- ---------- .25
5. a) Aš toli nuleista: b) Tris džie-

.. nas (dzūkiška) ---------------------------- .25
5. a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at

lėkė sakalėlio —---------------------------- .25
i. a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 

tupėjo  ------------ ------- - ------asas—___ .25
< Tautiški šokiai L ------- ----- ------------ *4<)
). Tautiški Šokiai--------------- - ---------- .40

KOBiP. M. PETRAUSKO DAINOS
L. Apvesdinkite mane--------------------1$0.0
J. Šių nakcialy (dzūkiška) -------------- .30
J. Jojau dieną (augštam balsui)------ .60
L Ko liūdit sveteliai --------------s— .20
5. Siuntė mane motinėlė ----------------- .20
i. Vai aš pakirsčiau--------------------------- .20
f. Saulelė Raudona------------------------ .25

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS
b—J*11 1r*1**« T.Ufrrtra! . .30
l. Dvi dainos _ _____ _ ______________ .40
k Mūsų Šokiai I.__________________ .30
l. Mūsų Šokiai U._____ ___________ .30

' GUDAVIČIAUS DAINOS
[. AStuonios įvairo* dainos 2_____  .50
1. Trys dainos _______________ .40

VAINIKUONIES
L Mūsų šokiai ______ _____________ .20

ateiti į susirinkimus ir užsi
mokėti. Jeigu dėl • svarbias 
priežasties negalite ateiti į su
sirinkimą, tai prie pirmos pro- 
-os galite ateiti į namus- ir at
siteisti. Tikiuosi, kad mano 
prašymą išklausysite ir savo 
.priedermę išpildysite. Tams
tos žlinote. kad raštininkas ne
gauna jokio atlyginimo už sa
vo darbą ir dirba iš pasišven
timo.

LDS. 18 kp. fin. rast.

PATERSON, N. J. > riaį "žsimoka ir taip kuopa 
Į gyvuoja.

LDS. New Yorko ir Nev,- j' yg nuoširdžiai prašau visų 
Jersey apskričio suvažiavimas narių pąlengvinti man darbą, 
įvyko 11 d. kovo 474 Montgo- 
mery PI. Posėdį atidarė pirm. 
I. V. Kulikaitis su malda. De
legatų atsilankė iš Newark, 
Harrisoh, Btizabetb, N. J. ir 
iš Brooklvn, N. Y.

Nors delegatų nedaug buvo, 
bet dalykai rimtai apsvarsty- • 
ti, kurie lietė L1)S. Iš kuo
pi: raportų paaiškėjo, kad ne
kurtos kuopos labai silpnai 
gyvuoja ir reikalinga pagelba 
sustiprinimui. Patarta ir ra-* 
ginama, kad kudpos rengtų 
paskaitas, prakaKa^'dt- kttb- 
kius vakarėlius. Nutarta kitą 
LDS. seimą kviesti į New Jer
sey valstiją. Newarkas apsi
ėmė prisiruošti prie seimo. 
Visi sako, kad šioje valstijoje 
LDS. seimas senai buvo. Po
sėdis uHūbaigė rimtai. .

Beje, apskričio’ delegatai 
vienbalsiai užgyrė “Darbinin
ko” naują antgalvį. •

Patersoniečiai delegatus nu
sivedė į savo kuopos klubą pa
rodyti. Ar pagirs delegatai ar 
išpeiks, tai jųjų dalykas.

Nauja Užeiga
P. R. Žauniaūskas, JjDS. 18 

kuopos narys ir uolus katali
kiškos akcijos rėmėjas ir di 
dis patriotas atidarė minkštų 
gėrimų, ir kvepiančių cigarų 
užeigą po numeriu 7 North 
Straight St. ‘1 ’ ' .

’ * • J*'"/J * -F'

Menas

Nesmagu prisipažinti, kad 
mes buvome meno srity gana 
toli atsilikę nuo kitų lietuvių, 
kolonijų. Daugelis nerimavo 
ir laukė atmainos. Štai vie
ną dieną klebonas pranešė, 
kad atvažiuoja vafgonininkas. 
Buvo, ir neviernų Tarnų. Per
sitikrino sulaukę vargoninko 
J. Auriaus, kuris pradėjo uo
liai darbuotis. Choras prade-1 
jo augti ir žada neužilgo duo
ti koncertą. .Linkėtina J. Au- 
čini

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

Vienam Balsui Prie Fortepijono
1. Ak, myliu tavef_________________ .75
2. Bernužėl, nevesk pačios ________  .50
3. Graži čia giružė ________ ;______ .50
4. Meilė_________ .40
5. Meile uždegta krūtinė________  .65
6. O pažvelgki____________________ .50
7. Visuomet širdis surakinta_______ .60
8. Penkios linksmos dainos______ $L00

s Duetai
9. Moterų Sąjungos Imnas ________  .50

10. Skrenda, lekia musų mmtįs____ .75
11. Trisdešimt dainų_____________$1.50

Mišram Chorui
12. Ginkim šalį Lietuvos------------------.50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą________  .50
14. Lietuvos Vyčių lianas________  .25
15. Pirmyn į kovą ___________________ .50
16. Mes grįšim ten------------------------ .75
17. a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer

gelė, e) Išbėgo mergytė------------- .50
18. a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu-

rau anksci rytų, c) Aš užgimiau 
Lietuvoj__________ ________________ .50

—a) Eikš mano mergele, b) Aš auti-------
kau žydelį, c) Kam anksei keičia .50

20. a) Miela -tėveli, b) Oi skauda gal
velę, e) Atsigėriau žalio vyno------ .50

21. a) Oi džium-džium, b) Už jūrių, e)
Kalbin jaunas bernužėlis, d)_Aš tu
rėjau vištą ------------------ ’________ _ .50

22. a) Tvkusis rytelis, b) Oi laksto va- 
.. * nagėlts, e) Kur Nemunas, d) Oi čin-

čia-liulia_________________ _______ .50

i:: ĮTRUMPKc 
Į SIAITYMELIAI 
| [NAUJA KNYGA 
Joje telpa daugiau kaip 
; 1QO trumpų pasakaičių

150 pusi. 45 centai 
DARBtNINKASt 

3t>6 Broadway, Boitoa 27, Matt

VANAGAIČIO DAINOS ^
MOKYKLOMS f

Jau išėjo iš spaudos uDair 
nuok” II dalis. Gražus 
kinys dar gražesnių dainų-' 
dviem ir trim balsams, 
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis-* 
nuošimtis. Dainuok II ddliB, 
kaina 60 centų. Puikiausi^ 
vadovėlis mokvkloms ir cho- 
rams. -
Reikalaukite ^Darbininke^'^ 

366 Broaduay, So. Bosto^ 
Mass. Mes turime visas Va>-' 
nagaičio kompozicijas.

Pirkite •visi “Dainuok,** 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merginoms, 
dainuoti.

L- --r------- :——

—M»WĮUUt:
• LDS. 65 kuopa turėjo susi
rinkimą 4 d. kovo ir nutarė 
mokintis teatrą, trijų veiksmų 
komediją. Nashuaiečiai dar 
negirdėjo ir neregėjo tokios 
juokelių pilnos komedijos. Bus 

/juoko ligi ausų. Meldžiame vi- 
l sų draugijų ir kuopų nerengti 

ant tos dienos jokių pramogų. 
Kviečiame visus atsilatakvti į 
rengiamą vakarą, kuris įvyks 
15 d. balandžio mėn. Pralei
dę gailėsitės.

LDS.' 65 kuopos susirinki- 
»mas įvyks 1 d. balandžio, tuoj

narių atsilankyti, nes bus kaL 
bania kaslink teatro. Taipgi 
atsilikusieji su mokesčiais ma
lonėsite pasimokėt susirinki- 

= me. Atsiveskite nors po vieną 
naują narį arba skaitytoją.

1928 METAIS KETURIOS EKSKURSIJOS
LIETUVON

Proto išsižadėti nereikia, tik 
pripažinti, kad Dievas turi 
aiigštesnį protą negu mes.
Rodos jau tiek kiekvienas! Xet tarp^pačių mokslinčių 
žmogus gali padaryti, kiirs yra skirtumo: viens daugiau 
turi savyje proto noi*s per. žinOy kits mažiau. Iščiaaiš- 
nago juodumą. Jeigu Die-^u> pa(Į protai/nelygūs^ ir 
vas turi didesnį protą ir ge- ’kad Dievo Sutvėrėjo protas 
resnę valią negu mes, tai ge-'begalo, daugiau žino už visos 

, riau už mus žino kas mums'™—   ---- —
tinkamiausia. nelyginant 
kaip motina geriau žino, kas 
kūdikiui reikalinga, negu

•;^ pats, kūdikis. Motina liep- 
dama kūdikiui daryti ką dar

M- jis nesupranta, neliepia jam 
T išsižadėti proto, tik sako:.

“daiyk. vaikeli, kaip aš sa- 
kau, paskui sužinosi, kodėl

"^tau lieptai! fui p •dalyti.’’—Ir 
-*? Dievas, liepdamas žmogui 
-į. .į

tikėti, neverčia ji išsižadėti•r . #
•į proto, tik nori, kad žmogus 

tikėtų į tokius augštus daik- 
t-us, kuriu jo protas dar ne- 
valioja suprasti, lxd kada 

,£■ nors supras. Beprotis būtų 
toks žmogus, kurs sakvtu, 
kadlas viskas kvailystė ko

.-.•i...t.i.. i ui; '<>.». •

žiauriausią protestą. Tikė
jimas gi geidulius /liepia 
tvarkyti, ir protui ant jų 
viešpatauti Taigi tikėjimas 
suardo’visą bedieviuko siste
mą ir pakasa bedievybės es-' 
inę. Iš čia piktumas. Bet 
tas piktumas parodo, kad ti-

- * * ** ' a

kybos kampelis užgavo so
pamąją vietą.

Bedievybės diagnoza pa
daryta. Dabar tik reik vais
tų. Bet čia viskas priklau
so nuo gerti noni. Deja, pas 
bedievius jo nėra.

Visos virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda 
mi užsakymus drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip 

“DARBININKAS’* \ ■
366 W. Br».dw.y, Sou«h M«,.

aš nesuprantu. Bet yra to^ 
kių žmonių. Nemokšos sa
ko, "kad astronomija yra 
kvailystė, dėlto, kad aš jos 

a •

nesuprantu. Keleivininkas 
— bedievis sako, kad tikė
jimas yra idijotystė dėlto, 
kad aš jo nemoku, ar neno=. 
rėjau išmokti. Nemokšas 
yra kYailas dėlto, kad kvai- 
dina tą, ko pats ųesuprahta, 
ir bedievis vra kvailas dėl

•* ■

tos pačios priežasties. *
Protas protui nelygus. 

Neišlavintas kaimiečio pro
tas kur kas mąžiau tesu
pranta už filosofo protą.

i I f
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PIKTATORIŲ LETENA
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Lietuvos diktatoriai senai Paklauskite, kelius numerius 
ra panaikino spaudos laisvę gavę poKalėdp ir,

Metavoje ir noretp tą patį pa- 

su mūsų spauda,-tik, 
negali ir keršija mums 

itokiu būdu: neįsileidžia dik- 
nekodyluojančią lai- 

į Lietuvą.

. Esame gavę nusiskundimą 
iš kaikuriu mūsą skaitytoją iš 

kad jie po Kalėdą 

tik retkarčiais tegauną “Dar. 
4 bininką” po 1-2 numeriu 
j. mėnesį. Neteko dar sužino
ti, ar visi mūsą prenumerato- 

\5iai Lietuvoje, ar tik kaikurie 

tegaudavo “Darbininką” taip 
nėregnliariai. Nuo savęs gali- 

pasakyti, kad mums nebu

vo grąžinami numeriai, kuriu 
^inūsą skaitytojai Lietuvoje ne- 
r^Svo. Kas ir kur juos nudėjo 

nežinome.

Taip buvo Jigšiolei, bet ke
ltos dienos atgal sugrąžinta 

mums 10-tas ir li tas “D-ko” 
. jiumeriaį ir tai ne visi, bęt 
desnė dalis. Tiedu numeriu 

ponui cenzoriui nepatiko tur
būt dėl to, kad juose buvo ke

li mūšą korespondentą iš Lie
tuvos straipsniai nūšviečią 

. Lietuvos politinį padėjimą ne 
J taip, kaip jį dažo tautininku 
| partijos spauda. 

| Mes dar nežinome, ar cenzo- 

riai visai nebeįsileis “D-ko” 
^Ltetiivą, ar tik kaikurie jo 

F numeriai bus neįleidžiami kai

po NEBLAGONADIOŽNIJE. 
g Kuomet sužinosime, praneši

te mūsą skaitytojams. Slėpti 
ŪUo mūsą skaitytoją faktą, 

. kad ne visi “D-ko” numeriai 
b yra įleidžiami Lietuvon, būtą 
| nesąžininga. Lai visi mūsą 

Įfc skaitytojai ir visi Amerikos 
t katalikai žino, kaip dabarti- 

niai Lietuvos diktatoriai atsi- 
r moka mums katalikams ir mū- 
k są spaudai už mūsą aukas ir 

darbą tėvynės labui. Drauge 

nepamirškime, kad diktatoriai 
amžini ir tankiausia — ne- 

■aamžiai. Vargiai ir mūsiš- 
i diktatoriaus daug ilgiau 

|ž Pangalosą. Lietuviai turi

&

•>

A
/ - I

1 ietuviai ka-

hj, neremtų

i aklai

vę nuo jų atsakymą, praneškit 

“D-ko” redakcijai
Redakcija

Idealų kėliais
Eiti prie idealo — neleng

va. • Kelias į idealą yra kry
žiaus kelias. Eiti tuo keliu be 
pasišventimo, be aukos —.ne
galima^ Einantiems juo pašto-, 

ja kelią egoistai ir apiplėšia 
juos, jei jie«.atsisako pasekti 
egoistus, jiems pataikauti, sa
vo idealų, savo nuomones išsi
žadėti

Tuo keliu eina “Darbinin
kas” ir Užtat priešų jam ne
trūko ir netrūksta. Tie prie
šai nesiliauja šaukę: būk toks 
kaip mes ir mes tavę mylėsim, 
tavę girsim; išsižadėk savo 
principų!

|NtlO to neatskiriamas ir ly

giai svarbus yra katalikų
Jei 

talikai n 
savo prenumeratomis ir ne- spaudos rėmimas ir platini- 

- kaip pirktų bedievių laikraščių, 
šiokia tie laikraščiai toč tuojau su- 

bankrutytų, arba, nenorėda
mi bankrutyti, liautųsi puo
lę ir šmeižę katalikus ir jų 

tikėjimą.

- Pažymėjus tų neužginči
jamą faktą,- kad didžiuma 
kunigų uoliai remia katali
kų spaudą, tenka čia su ap- 
gailestavimu. konstatuoti kad 
retkarčiais atsiranda ir to

kių, kurie nors ir netiesio
giniai, prisideda prie bedie-

»
naataakognngai vai- 

ar ji buz rusą ar lieta- 
vbj, ar. ji vadinsis autokratiš

ką, ar diktatoriška, ar 
kitaip; arji prisidengs šiok_ 
ar toloa skraiste. “Darbinin
kas” stojo ir stos VĖ TAU

TOS VALIĄ Laisvai pa 
REIKŠTĄ, nė už diktatorių 

sauvalią, visvien-kokiais^gra- 
žiais obalsiais ji nesidengtų.

“Darbininkas” kovojo už 
tėvynės laisvę ir kovos, vis- 
vien,-artaskampatinka, 
nė. Jei už nuveiktą didį dar
bą tėvynės labui dabar mums 
atanokama skriauda—tiek to.

spaudos palaikymo boi-
ra
vynės, kuomet ji buvo suvar
gus ir silpnutė, pavergta, kuo
met gimė jos laisvė ir nepri
klausomybė; dabar “Darbinin
kas’' lyg koks išgama yra ve
jamas iš tos pačios tėvynės, 
kuriai padėjo likti nepriklau
soma, plėšiama iš jo visai be
reikalinga auka. Lai ir ji ei
na ant tėvynės aukuro—lais
vos demokratingos Lietuvos!

“Darbininkas” eina ir eis 
idealų keliais. Nieks jo ne pa- 
pirks ir neatbaidys nuo to.

Ar ne sakeme?
Mūsų skaitytojai gal atsi-- 

mena, mūsų korespondento 
iš Lietuvos pranešimą kad 
“Mūsų Rytojus” dėsiąs pa-

‘ Taip mūs viliojo, taip mums 

grąsino įvairaus plauko mūsą 
priešai. To paties dabar nori 
iš mūsą Lietuvos diktatoriai 
ir grąsina mums “Darbinin
ko” neįsileidimu į Lietuvą ir 
suristais su tuo piniginiais 

nuostoliais, jei ją UKAZŲ ne- 
paklausysim, jei ją PROIZVO- 
LO neužgirsim.

Mums, kurie esame ragavę 
caro jungo, toks “tiesos ir tei
sės įrodinėjimas” yra ne nau
jiena. Yra tai paprastas au
tokratą argumentas, kurį vi
suomet vartodavo autokratai 
ir ją satrapai: Klingenbergiai, 

Trepovai ir kiti. Vardan to
kią pat “idealą” ir visai pa
našiais būdais buvo lietuviams 
“įrodinėjama” per 40 metu, 
kad skaityti lietuvišką laik
raštį ar knygą yra didžiausias 
prasižengimas prieš valstybę, 
o dar didesnis prasižengimas 
rašyti į juos. O ką Jau br be
sakyti apie kritikavimą caro, 
jo satrapą ir net tokią favori
tą kaip Rasputinas! Sibiras 
arba Kronštatas tokiam drą- 

j šuoliui. ' »Z
sveiko “gaspad<mš-| Lygial k ^^5

pat būdais dabar Lietuvoje 
draudžiama kritikuoti Lietu
vos diktatoriai, ją tarnai ir ją 
spauda. Kaip rusą biurokra
tai,'taip lygiai ir mūsiškiai 
diktatoriai prisidengia tėvynės 
labu ir tik sau tepripažįsta tė
vynės meilę ir politinę išmintį. 
Rusai neįeidavo tverti kataH-

— štangų, kad . dasivayius -ikL 
200 tūkstančių skaitytojų. 
Tas žinias dabar patikrina 
pats “Mūsų Rytojus,” kūts 
skelbia talką, arba, kaip mes 
kad sakome, vajų tikslu 
gauti 200 tūkstančių skaity
tojų.

Dabar lauksime, kuomet 
išsipildys kita mūsų ben
dradarbio pranašystė, bū
tent, kad “M. R.,” dasiva
ręs iki 200 tūkstančių skai- 

’ ytojų užimsiąs griežtai tau- 
ininkiškai-partinę poziciją.. 
Ligsiol “M. R.” dar nerodė, 
savo ragų.

“Darbininkas” yra gerai 
informuojamas apie Lietu
vą. - * ~~

irias. Abu titi rrikalai turė
tų rūpėti pirmoje eilėje 
dvasiški j ai. Katalikų spau
da ne reikalauja iš dvasiš- 
kijos piniginės pašalpos, bet 
laukia daugiau moralės pa- 
ramos negu JiUYo gaąųi 
ligšiol iš kaikurių dvasiškių. 
Tik dvasiškiai aktingai va
dovaujant, o katalikų spau-

galima bus pravesti griežtą 
ir sėkmingą kampaniją ka
talikų tarpe prieš skaitymą 
bedievių laikraščių, galima 
bus tink Alnai išplatinti ir SU~- 
stiprinti katalikų spaudą, 
padaryti jos įtaką į mūsų 
Visuomenę galinga. Indife
rentizmas ir kaikur net boi- 
kotavimas katalikų spaudos 
nei. mūsų spaudos nesustip
rins, nei ne atpratins žmo
nių skaityti bedievių lapus. 
Reikia rimtos, atviros kri
tikos ir darbo.

Amerikiečiai, ypač airiai 
katalikai, yra daug nuveikę 
spdudos lauke. Jie nuolat 
budi ir, kur tik galędami, 
neleidžia priešams pulti sa
vo tikėjimą ir Katalikų Baž
nyčią. Nuo jų mes daug ko 
galėtumėm pasimokyti. Štai 
ką pav. sako The Mesenger 
of the Sacred Heart apie 
boikotavimą laikraščių šmei
žiančių mūsų tikėjimą ir 
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čia parodo vidų - valgomojo kambario. name Maunel’io 
jjH Rudman’o; ’Rssž'biaflbmtettimdėjtr j^aa- -

me “bolinkes” ir jomis padarė “tvarką.” -

Nepirk to, ko tau būtinai ne
reikia, nors gautumei ir pi
giausiai - -
- Laimė tavo gyvenime kabo 
ant tavo paties minčių pobū
džio.—Marcus Aurelius.'

-------- ----------------------- . n... i'.

kotuodami katalikų laikraš- 
tį už kokią nors jiems ne
patinkančią žinutę^ ar 
straipsnį. Dar neseni tie 
laikai, kuomet “.Vanagas” 
kapojo ir draskė katalikų 
spaudą ir organizacijas, o 
“Vanagą” buvo užsiundjęs 
kunigas! Pamename ir dau
giau panašių, nors ir ne 
taip triukšmingų, incidentų. 
Nesmagu yra kalbėti ir ra
šyti apie vaidus, iš kurių, ro
dos, reikėtoJaukti daugiau 
supratimo įr mažiau smul
kių kerštelių, bet negalima 
to užtylėti, ieškant eilinių 
katalikų nesusipratimo ir 
apsileidimo priežasčių, no
rint juos pagydyti nuo to 
nelemto ir jiems patiems, jų 
organizacijbms ir pagalios 
patiems jų'dvasios vadams t_________
kenksmingo Įpročio ■ gerti mūsų Bažnyčią 
bedieviškos' spaudos nuodus 
ir dar už juos mokėti bedie
viams pinigus. Sunku net 
įsivaizduoti, kad galėto atsi
rasti toks kunigas, kurs ne
gali ar nenori suprasti, kad 
boikotuodamas katalikų 
spaudą jis netiesioginiai re
mia bedievių spaudą ir tuo 
pačiu pats sau kasa duobę. 
Reikia irgi konstatuoti, kad 
tokie kunigai yra tik neskai
tlingos išimtys, bet, kuomet 
jų balsai prisideda prie be
dievių melų ir šmeižtų ant. 
katalikų spaudos, demorali
zacijos tuo įnešama kur kas 
daugiau, negu galima būtų 
laukti sprendžiant iš jų kie
kybės ir jų intelektualio ka
libro. /

Katalikų atpratinimas nuo 
skaitymo ir rėmimo bedie
vių spaudos yra gyvas ir se-

“Kaikurių laikraščių ir 
žurnalų redaktoriai lyg pa
samdyti buvo pradėję įžeis
ti katalikus. Jie mano, kad 
mes pirksime ją leidinius, 
j ei juose puolama kas minus 
yra artimiausia ir brangiau
sia—mūsų tikėjimas. 1913- 
ais metais tūlas redaktorius 
Wasliingtone, D. C. neiš
mintingai manė, kad to 
miesto katalikai pirks jo lai
kraštį neatsižvelgdami į tai, 
kad jis leidžia savo laikraš 
ty bigotams ir anonimams 
įžeisti Katalikų • Bažnyčią. 
Jis gavo nuo katalikų ?pa-

nėjant į jo užsipuldinėji
mus, Washingtono katalikai 
sudavė jam į opesnes vietas. 
Jie uždavė smūgį laikraščio 
cirkuliacijos ir skelbimų 
skyriams, patys sustabdyda
mi savo prenumeratą ir pri
kalbindami savo -pažįstamus 
taip pat padaryti; be to 
dar pareiškė krautuvių savi
ninkams, pas kuriuos pa
prastai pirkdavo, kad jie 
tol nuo jų nič nieko nepirks, 
kol jie duos skelbimus to
kiems laikraščiams, kurie 
puola Katalikų Bažnyčią. 
Ką Washingtono katalikai 
yra padarę, jų vientikiai ga
li tą patį padalyti visur ki
tur Jungtinėse Valstijose.

Toliau The Messenger o f 
tKe Šacred Heart duoda pa
tarimų, kaip galima privers
ti redaktorius nerašyti prieš

f aidžia* katalikus.

3. “Atsilankyk pas kraii- * 
tuvninkus, pas kuriuos pa- 
prastai pefki ir pasakyk -— 
jiems, kad nuo jų nieko nė- - 
pirksi tol, kol jie skelbsis 
katalikus įžeidžiančiame. lai
krašty. ' ' ' • \

4. “Pranešk savo klebo- 
nui apie tavo pastebėtus, 
tilpusius laikrašty katalikų , , 
įžeidimus ir paprašyk jo, 
kad jis praneštų apie tai kį- 
taJikams ir paragintų juos ę 
niekuomet daugiau nepirkti 
nei to laikraščio nei kokio— 
kito, kuris įžeidžia katali
kus ir jų tikėjimą; kad ra
gintų nieko nepirkti tose 
krautuvėse, kurios skelbiasi 
panašiuose laikraščiuose. «

5. ’ “Pareišk tam žmogui,
pas kurį perki- laikraščius,, 
kad pas jį tol nepirksi jokių 
laikraščių, koĮ jis laikys 
t • i_2i__ y w • _ j: . »* i' .' f *
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PaptoŠyk 
savo draugų, kad ir jie jam 
tą patį pareikštų. .4".'5

The Messenger of the 5ac- 
red Heart baigia taip:

“Jei visi katalikai pasek- 
tų washingtonie^įų katalikų 
pavyzdžiu iš 1913-tų metų, 
mes greitai išnjokytumem 
redaktorius suprasti, kad 
jiems neapsimoka mus įžeis-: ,— 
ti.”

Tikrą tiesą pasakė. Kad 
tai mūsų lietuviai katalikai 
pasektij washingtoniecių pe-/ 
domis, kiek beliktų mus įžei- 
džiančių ir tankiai visai pa- - 
jvirkusių geltonlapių ir ga- ' 
zietų? Norėdami išlikti gy
vi, tie laikraščiai gautų būti 
švarūs ir neįžeisti katalikų 
jausmų. Tuomet ir idėji
nės kovos būtų švarius ir 
rimtos.
 ■ ... ■ ■

čią:
1. “Niekuomet nesiųsk į 

redakciją atsakymų ant už
sipuldinėjimų. ' Taip daly
damas sukelsi ginčus ir tuo 
būdu tik dąr..labiau išgar
sinsi laikraštį. To vietoje 
parašyk laikraščio adminis
tracijai ir griežtai pareišk, 
kad jų laikraščio nebepre- 
numeruosi ir nepirksi nie
kuomet.

2. “Pasakyk savo drau
gams ir pažįstamiems apie 
katalikų įžeidimą tilpusį lai
krašty ir prikalbink juos, 
kad ir jie rašytų laikraščio

__________
kad niekuomet; daugiau to 
laikraščio neskaitys. Papra
šyk savo draugų ir pažįsta
mų.'kad jie prikalbintų sa
vo draugus ir 'pažįstamus

moką ir liovėsi. Tokią pat administracijai ir pareikštų 
- pamoką galima duoti ir ki-

tiems jam panašiems redak- 
toriaroš. < J_^i.

'“Vietoj įpulti į jo užsta- 
tyttls siųstus, .vietoje sukel-

nai jau pribrendęs reikalas, ti ginčus laikrašty, atšaki- padaryti tą pat.

balsas

ko-

ptųeš, kiti už diktatorius, 
t. Rodos, kad 26 spalio į-

v

r
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” proto ir nesiduos diktato- 
uns mulkinti ilgat 

Mes norėtumėm atsiklausti 
skaitytoją Lietuvoje, 

“D -ko” numerių jie yra 

gavę nuo Kalėdą, bet yra pa- 
-tojaus, kad cenzoriai numes 
ttūsą laiškus gurban taip pat, 
S p, matomai, jie yra numetę

ig .“D-ko” numerių. Ką kiškąją organizaciją, dabarti- 
reiškia diktatoriams ir cenzo-) niai diktatoriai ardo jau ėsaa- 

pašto paslaptis! Todėl Čias organizacijas ir į ją vie- 
Mi prašome tą amerikiečią,| to tveria savo “vienybes.” 

yra užrašę “D-ką” savoj Rusą biurokratai neduodavo 
Lietuvoje, mums čia katalikams kurti mokyklą, da- 

Parašykit jiems, kad, baltiniai Lietuvoft Valdovai jau 

si jie negauna “Darbininko,’' pradeda smaugti kataliką su-

V. K Taskūnas

LIETUVOS POLITIKA 
IR MES

(Tęsinys) .' _ ’ ";;.
Išeitis iš tos nelemtos }>adeties yra ir tegali 

būti tik viena.Apie perversmus, ar pučus ne

gali būti ne kalbos. Užtenka vienos skaudžios 
žaizdos Lietuvos 'piliečių teisėtumo jausmui, 

gali 

net

Svarbiausia gi tai, kad kitas perversmas 
pražudyti Lietuvos nepriklausomybę. Baisu 
pamąstyti, kas atsitikto su Lietuva, jei armija 
skiltų pusiau; vieni 
Kiltų naminis karas.
vykiai ką tik -prie to ne privedė. Vienintele 
išeitis—tai tautiškai nusiteikusi ų partijų koal i - 
cija. Pradžia jau padaryta. Krikščionių ir 
liaudininkų partijos jau 
alicijos turėtų prisidėti ir

nai tautininkai, tai jau visai kitas klausimas, 
į kurį tik jie patys tegalės atsakyti.

, Mūsų nusistatymas

Visupirma turėtų visi gerai suprasti, kad 
mums amerikiečiams nėra mažiausio išrokavi- 
nors Lietuvos politinės partijos. Tas mums bū- 
mo, tiesiog nėra prasmės, būti sekėjais kurios 
to žalinga, kaip jau praeitis yra parodžiusi, 
nes tik įvelto mus į bergždžius ir kenksmingus 
ginčus. Mums privalo rūpėti Lietuva ir jos la
bas. Naudingus Lietuvai darbus gilsime, kenk
smingus peiksime, nežiūrint, kas juos daro, ku

ri partija tai daro, Pareikšdami savo nusista
tymą dėl dabartines politinės padėties Lietuvo
je, privalome aiškiai BUprafctį„ kad tai darome 
ne tam, kad gynus krikščionis demokratus, ar 
kurią kitą partiją, arba tam, kad pasmerkus 

tautininkų partiją, bet tiktai tam, kad mes 
mylime satd -tėvynę it trokštame jai laimės, 

to kad esame jos vaikai ir turime pareigos 
savo nuomonę dėl to, kas su įaja da- 
dėl -irt. knrin tai Jaroromą

Tuo tai balsu ir turėtumėm |>areikšti savrt 
hųsistatymą dėl dabartinės apverktino® padė
ties Lietuvoje, būtent: kad

* mes smerkiame diktatūrą ir diktatorių par
tinį ir asmeninį egoizmą; reikąlaujame grįžimo 

prie demokratinės tvarkos ir konstitucijos, tai
sant ją, jei bus reikalo, bet neprasiienkiant stt 

teisėtumu; kad piliečiams būtų grąžinama kon
stitucijos garantuojama žodžio, spaudos ir Susi" 
rinkimų laisvė ir panaikinti kiti, komtitiun* 
jai priešingi suvaržymai; ir svarbiausia, kad 

tautininkai panorėtų suprasti, kad jie nėra nė 
išmintingesni, ne doresni, nė labUu tėitynę mylį 
už kitų tautiškai nusiteikusių partijų žmona® 
kad jie suprastų, jog tautininkų, partija 
kokia ten viršpartija, bet paprasta 
partija, ir stotų į talką su kitomįs tautiškai 
siteikUsiomis partijomis dirbti tėvynės darbą.

Toks mūsų nusistatymas sutinka ne tik zu 
demokratybės principais, bet ir su Kristaus 

mokslu—meilės, susi klausimo, teisingumo 
timo teisių gerbimo mokslu. Tokio nL_ 

mo turėtumėm laikytis visi mes, lietuviai

t
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: KAUNAS. Ministeris pirm, 
p. A Voldemaras pasikvietė 
spaudos ^atstovus, kuriuos pa
informavo apie Lietuvos dery
bų su Lenkija eigų ir kaiku- 
riuos vidaus gyvenimo klausi
mus. ;

— Nuo Gruodžio 11 d. daug 
kalbama, ra§6niA ir spėlioja
ma — pradėjo p. Voldemaras 

,— apie Lietuvos derybas su 
Lenkija. •
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Sodeika į

....
: g&ta ant 'tų^- kiįrie tas ap- 

jaunas. Tuomet jis btivo į^ybes sudarė, nors čia 
; Mahanojaus žvaigždė. ' Pa- reikia pastebėti, kad pats p. 

Sodeika tame visai yra ne
kaltas; kalti tie, kurie jam 
koncertų rengia. ,

Negalėdamas būti jo kon- 
certe Bostone prasiau p'. Sd1 
deikos, kad atsilankytų Nor- 
woode. Prisižadėjo, jei tik 
bus galima. Gal užsuks ir į 
Montello, jei montelliečiai 
gražiai jį paprašys. Tai ge
ra naujiena tiems, kurie da
bar negalės būti jo koncerte.

Mums besišnekučiuojant 
su p. Sodeika, kiek vėliau 
atsilankė Redakcijoje ir 
mūsų gabus pianistas, p. Jo- 
zavitas, kuris dabar koncer
tuoja drauge su p. Sodeika.

Linkime -abiem kuogeriau- 
sio pasisekimo. Kurie nesi
lankys į p. Sodeikos koncer
tus, patys savę nuskriaus. 
Grrr... tiems, kurie dabar 
man neduoda atsilankyti.

Sodeika, dar labiau buvot ' . V. K. T.
- .. . i , ./ .  ,, . ^-.1, ..f

. menu jį kaipo simpatingų 
liuksinų nuoširdų jaunų vai- 

. . kin^^ Sodeika jau
> vienas iš skambiausių Lie- 

~ ? tuvos Operos žvaigždžių, bet 
veltui žiūrėjau, kur ta Par- 

: naso toga, kurių jam užmetė
—.i- ant pečių mūzos ir kurią 

' dažnai ne visai kukliai ir ne 
visai pasąmoningai mėgsta 
pasauliui parodyti Parnaso 
gyventojai. Žiūrėjau sykį ir 
dar sykį, bet apsirikau. P.

-—Sodeika jos nerodo.—Užtat 
tuoj pastebėjau tą patį se
nų nuoširdumą, natūralumą. 
Taip pat linksmas, simpa
tingas, tik jau vyras, nebe 
jaunuolis.

Jau ir be to buvo man 
gaila, kad delei nelemtų ap
linkybių negalėsiu būti p. 
Sodeikos koncerte Bostone, 
bet dabar, besikalbant su p.

,-v
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Anglijos Liberalai Darbinin
kų Reikalu

<

eiaū nušviesti. Tiesa, notose 
esencialiniai dalykai išdėstyti, 
bet Zaleskis, išvažiuodami 
Ženevon, padarė du pareiški
mu, kuriuose davė kaikurių 
savotišku nušvietimų,'

Kodėl Lenkija Ženevoj “ne- 
> kels” ginčo Mausimo su 

Lietuva? .
/Zaleskis pareiškė, kad įlen

ki ja ginčo klausimo su Lietu
va Tautų S-goj nekels. Taip 
ir Lenkijos kabinetas nutaręs. 
Bet tai yra grynas nesusipra
timus —tęsia toliau p. Volde
maras . Tas klausimus iš viso 
T. S-goj iškeltas negali būti, 
nes ir Lietuva it Lenkija T. 
S-gos rekomendacijų priėmė. 
Reikia jų tik vykdyti.

Toks klausimo statymas yra

- — Keistas < 
ųe Lietuvos vi ,bet‘^Lie
tuvos” ir “įatos” koTespon- 
degtai M. Kritiškai pareiškė,: 
kad Vilniaus tremtiniai gali 
grįžti per Rygą ar Karaliau
čių. Teko reikalauti tos ži
nios patvirtinimo. Gauta, 
tremtiniai grupėmis bus grą. 
žinairri Vilniun, bet žinoma, 
tilo- keliu, kuriuo ir išvaryti.

Derybos su Lenkais eina. 
/ Lenkiški Moljerai '

Lenkai kalba apie derybų 
su Lietuva pradėjimų. Tuo 
tarpu derybos senai eina. Iš 
viso dabar nepriimta derybos 
vesti žodžiu. Jos paprastai ve- 
damos raštu. -Taip yra veda- 
mos ir mūsų derybos su Len
kija. Čia pasirodo esama Mol
jerų. Kaip pas Moljerų 30 m. 
žmogus' kalbėjo ir ne&ino.jo, 

; kad kalba proza, tai mūsų- de
rybose su Lenkais. Derybos 
eina nuo Gruodžio 11 x d., o 
Lenkai tik dabar dar nori tas 
derybas pradėti.

Čia tenka pasakyti, kad de
rybos raštu nepasistūmėjo pir
myn. Na, derėsimės žodžiu, 
— sako p. Voldemaras. -

Kas bus Karaliaučiuje? - 
Į • j .

— Lietuvos valdžia, manė,

k *

Ą. v ■
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įninkama.
j Cenzūra

Žinoma, nepainirštama skau
duliai. Ir p. Voldemaras klau
piamas apie cenzūros panaiki
nimą. Atsakyme jis pareiškia, 
kad tuo reikalu laukius kon
krečių redateetj^pasiūly^nųrRr 
Voldemaras, pareiškia, gavęs 
iš kaikurių vakarų Europos 
valstybių nuomonių, kad Lie- 
tuvoje per didelė spaudos lais- 
vė esanti.

Čia p. Voldemaras prime
na ‘ ‘ Rytui ’ * žinių apie neva 
p. Voldemaro'Paryžiuj už 15,- 
000 dolerių pirktų vilų ir pa
žymi, kad valdžia čia su cen- 
zūra buvusi keblioj padėty: 
neleisti—pamanys, slepia, leis
ti — sakys teisybė yra. Arba 
“Liet. Žin.” reiškia nepasi
tenkinimų dėl to, būk aš neda
vęs joms pasikalbėjimo, tuo 
tarpu kai nebuvę prašyta. (Čia 
“L. Ž.” atstovas pasakė, kad 
atvykus p. Voldemarui iš Ber
lyno buvo prašyta pasikalbė
jimo). Ta proga p. Voldema
ras iš savo- pusės darą užme
timų “Liet, ižnioms,” kad jų 
sferų žmonės, nesutikę priim
ti p» Min. Pirm, pasifHyirfo pa
daryti laikraštininkams arba
tėlę, kur plačiau galima būtų 
išsikalbėti rūpimais 
mais.

— Kada bus savivaldybių 
rinkimai? '

Klausiama: kada bus pakeis
ta savivaldybių įstatymas: 
prieš' referendumų ar po refe
rendumo?’

•— Greičiausia po referendu- 
nio. ““Rinkimai atidėti, nėSrei-

>>
* ” 70.01

>>
» •>>

Virš $100 skąitliuok taip—pa
vyzdžiui už $145.00

$100.00
45.00
i

80.01 
' 90.01

>» 
>> 
>>

$1.00 
—.65

” 60101 
7o.oi

” 80.01
” 90.01
”125.01 ir daugiau —-2.1 

arba 2c. už kiekvienų doleri 
nigus siunčiame taip, kad, L 
voje gauna doleriais tokiais 
kaip ir mes gauname. Prii 
t iesiog į namus.

, *7" K• Kaip1 litais taip-ii dul«jafc| 
čianf duodame žinią kai 
gauna Lietuvoje. 1 jį

$145.00 — $1.65 
Pinigus siunčiam taip ka’d' LfetU- 
voje gaus litais. Valdišku kursu 
už $1.00—priklauso 10 litų.

Vietiniams siunčiant litais tiesiog iš mūši; ofiso 25c. 
mas pinigu telegrafu ir per radio sulig sutarimo.

Tekios Pat Kainos Siunčiant į Visus Pasaulio Kraiti 
Pinigus siųskit, M. O., arba čekiu

LITHUANIAN SALES CORPORATION / 
366 West Broadway _ South Bostoa

f

SMAGAUS POII
KAMPELIS

VANDENS PAVERTIMAS 
RAŠALU

Šiai štukai padaryti rei-
kia ištirpinti pusėje stiklo
vapdens- du arba tris gra- degti ir

« 1 Y—_ 1 .. T. —.-J

s;

Sušlapink pelenus šau 
liu spirito ir uždek 
džioj atrodo, kad nebUį 
ko ypatinga: spiritas. Jb

mus geležies kuporoso, ku
rio galima gauti pirkti 
krautuvėse; kitame stiklėj-“ 
pylus lig pusės vandens, iš-

bandymas nepavykę, „i 
čiau čia ir prasidedsuM 
įmausiąs dalykas. Iš Ei 
plotmelių pradeda lįs$j 
ra gyvatė, ji didėja, 
to, išlipa net iš lėksi? 
kaliais. ; s||sS

Gyvatė atrodo stipra,j 
ki, bet paėmęs pirŠtisjĮ 
junti, kad čia ne kmtj 
kaip išsipūtusios i* šou 
vusios putos, pasidariu 
iš jHdenu ir Emso plėšt 
nų. :

i'n~£~y ‘------

Kad varlės grabes.'kf 
kur tie žydai dingtų? .^

* * *
. Grašio nemylėsi, 

turėsi.

lik grasinimas, kad, girdi, by-j ^acĮ derybose nereiktų liesti 
Ir* r»rxli»i4-» Irrthon^n 1 • _ - • ■ M-1 Vii • • ’( tie klauismai, dėl kūnų susi

tarti nebus “galima. Vilniaus 
klausimas vra pripažintas At
viru ir čia nei vieni, nei kiti 
nieko padarytį negali. Tenka 
liesti tie klausimai, kurie gali
ma bus išspręsti. -

Neišsprendus klau-
simo normališkų santykiu už
megzti negalima. Meš Taūkėni 
iš Lenkų puses konkrečių pa-1 kia pakeisti įst., bet tas klau- 
siūtymų, tačiau -jų nesulaukė-T simas taipgi dar neranda gy 
me. Dabar tarsimės kokiais | venimui tinkančių Konkrečių 
klausimais galima bus vesti I f 
derybas. ; -.c.. I

— Kode! pasirinkta Kara-1: 
liaučius, ne Ryga? I

— Ryga nepriimtina iš dvie-1 
jų atžvilgių: ten yra Lukaše-| 
įvičius, kuris jau vienų — Su-Į 
valkų — sutartį sulaužė; be tol 
ten buvo emigrantų kongresas,! I 
organizuojama Lietuyos vai-1 
džios nuvertimas. į

Derybos sn Vokietija
— Lietuovs visuomenė labai I 

įdomauja derybomis su Vokie-1 
tija. Vokiečių spauda sųrvšy | 

Į su derybomis pranešė, kad i 
I Lietuvos vyriausybė sutinkan-1 
ti palikti Lietuvoj Klaipėdos! 
kr. optantus ir duoti apsigv- Į 
venimo bei turtų įsigijimo tei- Į 
sę Lietuvoje vokiečiams.

Ar tas tiesa?—buvo paklau-| 
I simas. ' ;1 .
[ — Derybos su’Vokietija tū-| 
rėjo įvykti apie vidurį kovo, I 
tačiau Vokietijoj vidaus gyve-1 
nime įvyko konfliktas ir tapo I 

I paskelbti parlamento rinkimai, į 
I prieš kuriuos vargu begalimai 
Į bus vesti numatytas derybas. I 
|Mes esame pasiryžę visus! 
I klausimus derybose svarstyti,!
— buvo atsakymas. .
Bus įsteigta kažkoks pataria-1 

I, thasis organas 
I ‘ x - ** • ■ < * I

•|, — Ar tiesa* p; Pirmininke, 
kad bus įsteigtus kažkoks pa
tariamas organas?

—JTai senas klausima*, kurį 
mes (taut) kėlėme dar 1920 
m. Ta mintis dabar bus Įgy-

todėl me Joę tąmeĮ^Goyudarstvennyj-§įriet,rar 
į kitų šalių panašius organus1 
įslaiga — dar dabar neaišku, 

........ .. M

la galinti būti keliama.
Zaleskis—Dviveidis 

latras
— Zaleskis padarė du 

eiškimu: vienų prancūzėj laik
raščiui '“Lę. Temps,” kitų 
“Patui.” y .■[, 1

“Le Temps’ui” pareiškimas 
w«iu, ltad darbininkai būta h 181 Ąarį&ifflas. ^karams.

Anglijos Liberalų partija 
susideda iš turtingi} pramo
ninkų lygiai taip pat, kaip 

■' %kad ir Konservatistų parti- 
kuri šiandienų valdo Bri- 

tų Imperiją. Skirtumas tarp 
, tų dviejų partiji} tas,' kad 

Konservatistai visom ketu
riom laikosi senų metodų 
bei obalsių, ir nepaiso laiko 
padarytų permainų, — gi 
Liberalai į gyvenimų žiūro 
konkrečiau ir keičia savo 
metodai-sulig to, kaip kei- 

’ čiasi gyvenimas. Liberalų 
Partijos vadais skaitopii 
Lloyd George ir Labun. .

. - Nesenai Liberalų Partija 
paskyrė tam tikrą komisiją, 
kuri turėjo ištirti šių dienų 
šalies ekonominį padėjimu 
Toji komisija savo darbą 
jau baigusi ir paskelbusi ti- 
rinejimų pasėkas. Tarp kit
ko nurodoma, jog Anglijos 
pramonė atsidūrusi begalo 
kebliame padėjime: viena, 
r— auga Jungtinių Ameri
kos Valstijų turtas, — atsi- 
gauna Vokietija, o antra, rodinėsių šiame straipsnely- 
— visos Anglijos Dominikos 
bei •Kolonijos tveria savo 
atskiras pramonės šakas ir 
pradeda, konkuruoti su cen
tru. Tuotarpu Didžioje Bri- 
tmiijoje pramonė skursta*, 
audinyčios sustojusios, ang
lių kasyklos ir plieno dirb
tuvės nustoja pirmykščių 
savo klijentų, — gi visos 
pramonės įmonės užsilieka 
senos nepajėgdamos pavyti 
naujų pagerinimų. Paga- 
llaųs bedarbe nuolatos au-

Atsižvelgę į aukščiau pa
minėtus liūdnus Anglijos 
pramonei apsireiškimus Li- 
lierąlar. sudarė naujų pro
gramų, kurios užduotis pra
vesti . reikalinga^ reformas, 

k Kaip ątropo toji prograiha f

1 1} Valdžios -kontrolė visų

bendrai su atatinkamomis 
Ministerijomis sądarbiautų 
pakėlimui ir išvystimui ša
lies pramonės; ‘3) Surišti 
darbininkus su pramone tuo

pa-

Jis padarytas ramiu tonu ir 
artinasi prie Tautų S-gos nu
statytų dėsnių..

“Patui” — tai pareiškimas 
rytams ir vidaus politikos ap
skaičiavimams. Čia priminta, 
tad Lenkijoj esąs šimtas Lie- 
uyos emigrantų, kad Lietuva 
)ijanti labai jai reikalingos 
lierikų kultūros įtakos ir t. t.

Jei tas dvi notas sudėti, gau
sime Dviveidį Janusų, kurio 
vienas veidas šypsantis, malo
nus nukreiptas i vakarus, v ki- 
as — rūstus, susiraukęs nu-

dalininkais gautojo pelno; 
4) Nustatymas kiekvienoje 
pramonės šakoje mįnimum 
užmokesčio darbininkams, 
su- pažymėjimu, jog užmo
kestis privalo būti keliamas 
sulig to, kaip toji pramonės 
šaka vystosi; 5) Daleisti 
darbininkams turėti savo 
“tarybas,” kurių užduotis 
daboti, kad darbininkams 
užtikrintos teisės nebūtų 
laužomos. kad_ pramonės rVs»IJs’ SŲS1— /------ . - kreiptas j Lietuvų.tikras stovit nebūtu slepia- 
mas... '

Visa Liberalų programa 
liko paskelbta tos tik išleis- 
torje knygutėje “Ūkio atei
tis Anglijoje.” Verta, kad 
ne vien mūsų darbininkiškų 
organizacijų veikėjai, bet ir 
paprasti 'darbininkai ją 
gautų ir perskaityti}. Nenu-

Kas dėl Lenkų kultūros bai
mės, tai Lietuvos jaunuomenė, 
gal, perdaug jų neigia ir žemi- 
ha% bet mūsų jaunuomenė, ke- 
ius Į Lenkiją užmiršo ir eina 

didesnius Europos centrus, 
sietuva ne Lenkų kultūros bi

jo, bet invazijos P. 0. W. ar 
eitame pavidale.

• ■' r • *

>eralų Partijos pastangos 
prašalinti absoliutizmą iš

je teigiamų ir neigiami} pu
sių to veikūlo, nes ne tas 
man rūpi. Man rūpi }>a- 
briežti įvykstančias permai
nas Anglijos Liberalų Par
tijos pasaulėžiūroje. Juk 
Liberalai/atstovauja nė dar
bininkus, bet stambius pra
moninkus. Stambių gi pra- 
tnoninkų didžiausios pastan
gos yra dedamos tam,. kad 
už menkų atlyginimų gauti 
kuodaugiausiai produkcijos. 
Toji pramoninkų taktika j- 
klthnpino Anglijos pramonę. 
Ir šiandienų protingesni jų
jų susipranta, jog pramoni
nių absoliutizmas kenksmin
gas pramonei lygiai taip 
pat, kaip jis buvo žalingas

klausi- miešti žiupsnį Tanyno (ga
lima gauti vaistinėj)-; Abie
jose stiklinėse vanduo palie
ka pasikeitęs. Sujungę tuos 
du skiedinius, gausime no- 
dą skystimų — tikrąraAala. 
Rašalas mat iŠ šių dalykų 
vra dirbamas.

formų.
— Ar Seimo prezidiumas su

spenduotas?
— Aš^ežinau ar jis buvo ir 

kų jis^V^žįkė! — nusistebi p. 
Min. Pirmininkas.x

Tuo ir baigiama. “L. Ž.”
- r. v; j Ir <'-'»»< vL . • ' • * - £ •■ ...... . .......... ..  . - —
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FARAONO GYVATĖS

Padėk Ą lėkštę krūvelę 
pelenu (popieriaus arba pi- 
pierosų), ant jų viršaus dėk 
2-3 Emso plotinėlius (Em- 
ser pastillen). Lėkštę reikia 
laikyti aukštai pakėlus, kad 
žiūrintięsiems būtų matyti.

■

7?

I

pramonės. - , ■
Jungtinėse Amerikos Val

stijose ilgi privalo įvykti 
tos kripties reforma, ties vi
si mes gerai patirianąe, jog 
“lokautai” ir “straikai” ne 
vien vargina darbininkų) 
minias, bet hejspasakytai 
irgi kenkia pramonei. Tik 
kooperacija plačiausioje 
prasmėje (darbininkų su 
darbdaviais) vietoje dabar
tinio darbdavių absoliutiz
mo užvesta teisingai, beša
liškai ir pagrindinai išris šį 
painų klausimų. \ Kataliku ......
Bažnyčia nuo seno jau tatai I ^ndiuta. Bus tai panaši ar į 
skelbia?• — T“ —1 T - ■ ---
kalte, kad šiandienų ^iš gy-

___r ____ vęnimo dirvos sylkištytos..^ ^ 
politikoje. Politika jau at- vargo ašaromis, ir ptatoįituPr
sikračiusi absoliutumo; — 
laikas, kad Ir pramonė ab- i 
soliutizmų paneigtų. Svei- j

iii -*X

i

*■

r ... t
Kas norite išmokti gražių ir linksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksnų” ten žodžiu 
rasite). . .

8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau- 
giattsiai dzūkų: tinka solo, dviem ir;
4 balsam) --------------------------------------»4O8*j:t-

“DAINUOK” U Dalia (mokykloms Sį į 
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos)---------------------- —-------^2-------6(te.

9.- NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ- 'S 
TA (solo arba duataS; romantiška- 
ma ir meilftt pilnai ___ ~
MALDA (tinka 16 vasario giedoti ® 
koncerte, publikai sustojus; patrio- . 
tiška)---------------- L---------------- 30^
VANAGO PLUNKSNA (tekstas M -JS

- nurodytoms meliodijoms ir dėklė- 
macijoms) ------------- - " ^...’La

FORDUKAS (Poupuri iŠ 14 liam 
dainų. Vyrų chorui ir soprano. Ja 
daug, lengva dainuoti).

‘ * 
8paudoj«:

r ’7 /
1. TU IR AS (ilga chorui dainh: 

tiška, įvairos spalvos, lengvutė)

SAULĖLEIDŽIO GIESMĖ (ndefl 
rimto pobūdžio, juoktis neteik, : 
įvairi).v
NĄKTIS (basso arba baritonui irj. 
vyrų balsams? Serenada, lengva, grifą 
romanso pilna)

“Dainuok II dalis,” imant dideliam skaičiuje,. 
me didelį nuošimtį, Chotams |aip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į J

.....- »• K mIMMMmIt A IT*-

alIlO ww • Oa ■ lr« OOuKn nDOuaal. -----

Solo Dainos:
1. MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne

_ lengva)__________________________ 60c.
2. AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė;. x

baritonui, mezzo soprano) -------------40c.
3. LITAI (baritonui: lengvutė, tinka 

"Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va-
.. nago Plunksnos”) ________________ 50c.

7.

8.

4. GODELES (žemambalsui: mergai- ^---------—

10.tės žodžiai “Van. Pltut ”) -----------60c.
5. STASYS (tinka “Barbora” iš“Va-

1.

nago Plunksnos) — --------- --------- —60c.
DUL DUL DŪDELE (ankstam bal
sui: lengva, graži)-------- --------------- 50c. •

Chorams Dainos:
VILNIUS (patriotiška daina: ant
ras himnas)------------------- --------------- 35c.

VEJUŽĖLIS (ilga, lengva, lyriška
' ’ ) ________ —________ ________ 35c.

> <

2. ’ 
daina)

3. VAKARO ILGESYS (romantiška,
x labai graži ir tinka jaunimui)------ 35c.

4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti
, valsų ir dainuoti: tinka duetui)——30c.

5. DZIMDZI DRIMDZI (juoko daina; 
galima visaip paįvairinti dainuo-

)<■» jant)----- —:--------—— --------------25c.
6. MOLIO UZBONAS (galitba sudžia-

) tinti: linksma, visiems patinka)—BOc.
U/-. 'į.;— " '■

P Mokykloms vadovėlį 
f i* 
L*'-* 
K 
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Kalbos

SE»CKS(S963|SX

S. Kiškis ir A. Tylenis 
į Worcesterį rinkti an- 
L Studentų Ateitininkų

Federacija, nors daug nuvei
kė visuomenei, tečiaus neatsi
liko vietinės kolonijos'reika
luose, nes jei neužmanė tai pri
sidėjo prie 'kiekvieno/ pozity- 
vio veikimo. Iš viršminetų 
atliktų darbų aišku kokių vie
tų Federacijos 13 skyrius u^- 
ima Worcesterio lietuvių kat 
draugijų tarpe. E. C. T*. J.

Moterų Sąjungos kuopos su
sirinkime išleido laimikiui nu
pieštų paveikslų, kurį paauka 
vo .p-lė Ivaškiųtė} laimėjo E! 
Rimaitė. x

Lietuvos Vyčių 26 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 1 dienų,-šv. Kazi
miero mokyklos salėje tuojaus 
po mišparų. Visi nariai pra
šomi atsilankyti ir atsivesti 
naujų barių. Bus svarstomi 
svarbūs klausimai apie Wor- 
cesterio jaunimo gėrovę.

N. O. E. L.

bendrabučio spalių mėn. 1925. 
Ateitininkams surinkta. $200.

Kun. Kan. Maciejauskas 
prakalbas laikė rugpjūčio mėn. 
1925 m-. apie Švėkšnos gimna
zijom statymų. Tam tikslui su
rinkta- $500.

LDS. 70 kp. susirinkime da
lyvavo gražus skaitlius narių. 
Apskričio suvažiarimo raportą 
išdavė K. A. Vencius, Silves
tras čęikauskis ir F. Krance- 
vičius.

Kovo 25 įvyko Labdarybės 
Draugijos prakalbos, šv. Ka
zimiero bažnytinėje salėje po 
mišparų. - Kalbėjo kun. A. 
Daugis ir adv. Pranas Baub- 
lys.- Vakaras buvo po- vado
vyste- Jonų Reinil^įą Labda
rybės Draugijos—pirmininko. 
Pranas Lengvenis pardavinėjo 
saldainių dėžutes kų J. Gri
gas paaukojo. Surinkta $13.01 
Velvkij fondui pavargėliams.

Prityręs Lietuvis Fotografas 

Jonas Černius
8 Vernon Street, Worcester 
Trankia paveikslus pavieniu, ves
tuvių. draugijų, išvažiavimu. Da
ro krutamas paveifcsJus.>Specia
listas piešime dideliu paveikslu.

Telephone CMar 3721-M

Šv. .Cecilijos choras "mokina
si įVairių giesmių. Viena į- 
domiausia “Sulauksim šv. Ve
lykų.” Palangos Juzė

adv. A. Milleris, ir 
Longinžs Kavaliauskas. 
S ėjo Šy. Kaz. seserų vie 
no namo statymui prie

iė^įų 12, 1924 surinkta Vil- 
B^bašlaičiams $24.23 per 
kibąs,paminėjimui keturių 
L> feųkų užgrobimo Lietu- 
sostapilės Vilniaus, z 
ijt Raščiukas, šv. Kazi- 
GTSpaudos draugijos Įga
lųjį. atsilankė nigs. 21, 
m. Prisirašė daug narių 

r Kazimiero spaudos dr-ja

Ž1924 metais FederueL 
I^jo surengt šv. Kaz. mo- 
Jpašventinimo iškilmes, 
įjos fėrus, parapijos iš- 
rimų ir sukvietė vyri} 
imti dalyvunių Kniglits 

furnbus parodoje, Colum-
dingų patarimų tolimesniam 
veikimui. Pranešė kad nuo 
rengiamo teatro “Cingi-Lin- 
gi” atliko pelno $105.65 šv. 
Kazimiero bažnyčiai. Blaivi
ninkų knygynas jau sutvarky
tas ir Jonas Grigas išduoda 
knygas sekmadieniais. Blaivi
ninkų nariai, balandžio pirma 
dienų, išsipirko Šv. Mišias už 
mirusius savo narius ir eis_in 
eorpore prie šv. Komunijos. 
Susirinkimai būna kiekvieno 
mėnesio trečios savaitės ket
virtadienį. - -

Lietuvių Pilnųjų Biaivinin- 

kų 25-ta kuopa laikė, savo mė
nesinį susirinkimų ketvirtadie
nį kovo 22. Visi nariai susi
rinko bažnyčioj kur buvo at
kalbėtas rožančius ir sakomas 
tamtikras pamokslas. Po šių 
pamaldų nariai susirinko į 
svetainę svarstyti draugijos 
-reikalus- Šįiųet nariaK.užsi- 
bridžė tikslų darbuotis bažny
čiai ir sykiu Blaivybės idėjai. 
Šių metų valdybon įeina: Vla-

Ponia P. I^ikčilingienė,. vieš
nia iš Lietuvos kalbėjo apie 
Karmėlavos Mergaičių mokyk
lų Aušros Vartų parapijoj, ko
vo 28, trečiadienį. Moterų Są
jungos narės surengė šias pra
kalbas.

šv. Kazimiero ’Choro Mergi
nos laimėjo taip-gi tų vakarų. 
Josios lošė su švedų merginom 
iŠ “Greendale.? Lietuvaitės 
padarė 40, gi švedės 17. Šį
met, nors dar tiktai susiorga
nizavo, merginos tiktai du kar
tu pralaimėjo “basketiball” 
lošime. Merginos kurios pri
klauso prie šio skyriaus: Ger
trūda Karalaičiutė, Marė Leo- 
naitė, Marcelė Valinskiutė, E- 
lena Toleikiutė, Izabelė Oklei- 
teriutė, Bimta Čirvinskaitė, 
M. Čirvinskaitė, po EI. Leo 
naitės vadovyste. Lietuvių 
skaitlingai susirinkęs jauni
mas garsiais šauksmais ragino 
visus prie laimėjimo.

kams, o SvalSncią suaugu
siems. Kas neturėjo progos 
pamatyti kovo 18, tai galės 
pasinaudoti balandžio l d.

(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
35 Trumbull St., Worcester.

Valandos: 9—10; 2—4; 6—9.

Bal. 1, 7-tų vai. vakare visi 
kviečiami atsilankyti į Labda
rybės dr-jos prakalbąs Aušros 
Vartų parapijos salėje. Kal
bės kun. J. Jakaitis, kun. J. 
Čaplikas, adv. P. Baublys, ir 
kiti vietiniai kalbėtojai.

Labdarybės Draugija laikė 
savo mėnesinį susirinkimų ko
vo 19-tų dienų. Susirinko apie 
150 narių svarstyti apie pa
vargėlių šelpimų. Išrinkta šios 
narės į siuvimo komisijų: p. 
Roglienė, O. T>odienė, K. Step 
činskienė, S. Zųvistauskienė, 
O. Širvinskaitė ir V. Senuliu- 
te: Rinkti našlaičiams aukas 
Velykoms apsiėmė: A. Kan- 
dratavičienė, O. Landžiuvienė, 
O. Širvinskaitė, O. Gudzevičie- 
nė, ir P. Blaveckienė. Visiems 
išdalyta parduoti bilietų dėl 
šokių, balandžio 14, Fathor 
Matbevvs salėje.

(2) Draugijos buvo ragintos 
per savo atstovus susirinki-' 
miiose neklausyti trukšmada- 
rių. Tas daugiausia prisidė
jo prie trukšnio užbaigimo.

Rūgs. mėn. 1928 surengė iš
kilmes paminėti 20 metų k'tf* 
nigavimo Jubiliejų kun.’ 'An
driejui F. Daugiui.

Gruodžio 29, Fed. surengė 
žaidimo vakarų šv. Kaž. Par. 
Salėje. $70 pelno paskirta pa
rapijai.

" Balandžio 29, kun. J. Dagi- ” 
Iro prakalbose surinkta $51. 
Krikščionių Demokratų Parti
jai. ’ t .

Federacijos 13-tas skyrius 
šelpė W orcesterio studentus 
Petrų Jurgelionį $200 (1923 
m.) ir klierikų J. Bakanų $100.

Geg. 27. 1926, buvo rink
liava Šv. Kaz. bažnyčioj ir 
surinkta: $580 Švento Kazimie
ro seserinis Chicagoje.

Rugp. 7 d. atsilankė Papos 
Vizitatorius Jo Ekscelencija 
a. a. Arkivyskupas Jurgis Ma
tulevičius ir prof. P. Bučys, 
kaipo Lietuvos Vyskupų įga
liotiniai. Fed. išrinkta komisi
ja pasitiko augštus svečius 
stotyje, nulydėjo iki mūsų 
bač’nyčios kur kiekviena drau
gija ir vaikučiai pasveikino. 
Vakare buvo iškilminga puo
ta. Rugpjūčio 8-tų Jo Eksc. 
Arkivysk. J. Matulevičius pa
sakė pamokslų per sumų. Po 
piet buvo iškilmės Maironio 
Parke kur susirinko žmonės 
labai skaitlingai. Lietuvių 
Benas, Šv. Kaz. Par. Choras, 
ir Aušros Vartų Par. Choras, 
prisidėjo prie iškilmių. Kal
bėjo a. a. Ark. J. Matulevičius', 
kun. Prof. P. Bučys, Kun. J. 
Vaičiūnas ir vietiniai veikėjai. 
Jo Ekscelencija Arkivyskupas 
davė visiems palaiminimų.

Rūgs. 6, Federacija surengė 
Worcesterio Lietuvių Dieną 
Maironio Parke iš priežasties 
Prof. Dr. J. Ereto atsilanky
mo,, bet, lietingam orui pasi
taikius, tas nepavyko. Švento 
Kazimiero salėje vakare, įvy
ko koncertas ir gerbiamojo 
svečio priėmimas.

■ U.. ■III — Į ■—»

ir didžiuojamės. Nuoširdžiai 
(lekuojame mūsų klebonui kun. 
Bakūnui nž pasidarbavimą ir 
publikai už at jautimų ir para
mų. M. Songaila

Kovo 18 d., parapijos salė- 1 \ ■'“'""‘O
je įvykę šv. Kazimiero para- . Kovo 18 d. čia 
pijos koro koncertas ir karta mus Kristaus Kan 
pagerbimas mūsų klebono kun- lūs. Taipgi vieti 
J. Petraičio, jo varduvių die- kolo parapijos kc 
noje- Pradedant vakarų ąbiQkas publikų labai 
kęrų: ..diįižįųjų ir mažųjų, 'po 
vadovyste varg., J. Aučiaus, 
sudainavo -“Ilgiausių Metų.” 
Koro vardu įteikta klebonui 
pintinė gyvų ^eliij ir 
lė. Vaikučių koras ir šv. Ro
žančiaus dr-ja įteįkū dovanėlę.

Solo sudainavo varg. J. Au- 
čius, M. Petraitė,"P. Sereika iš 
Hsrrisono. lietuviu vaiyonin- 
kas ir J. Navickaitė?- Soli?, 
tai atliko savo veikalus neblo
gai. Ypatingai p. Sereika pa
tiko publikai su daina apie 
Jack Shafkey. Palui suiucčiai- 
Sliarkį labai myli ir gerbia. 
Po dainos publika šaukė valirr 
Sharkev! Duetų išpildė J. 
Sprainaitis ir J. Jesulaitis, la
bai puikiai. Pianistai: J. Au- 
čius. M. Petraitė, P. Sereika. 
OI Černelienė ir P. Navickaite.

Kalbėjo Dr. Jonikis. Jis y- 
ra naujas žmogus mūsų spau
doje. Nors jis čia gimęs ir 
'augęs, bet jo gyvenimo aplin
kybės neleido su mumis dar
buotis. Iš jo kalbos galima 
spręsti, kad mes turėsime uolų 
veikėjų. Dr. Jonikis pažymė
jo: “Garbė būti lietuvių.' Tas, 
kuris gėdinasi save vadinti 
lietuviu tarpe svetimtaučių, 
tas nieko neišmano ir yra vi- 
:>ų žeminamas.” Toliau jis sa
ko: “Aš didžiuojuos, kad esu 
lietuviu?’ Dr. Jonikis pasiža
dėjo užbaigęs mokslų apsigy
venti čia ir su mumis pasi
darbuoti. Baigdamas kalbų iš
reiškė nuoširdžius linkėjimus 
klebonui. Pabaigoj kalbėjo 
pats klebonas. Jis dėkojojvi-. 
sieiiis už išreikštų jam simfja- 
tijų ir dovanėles, o ypatingai 
vargoninkui, už jo-pasidarba 
vimą. Koras užbaigė progra- 
'mų dainomis: “Važiavau die
nų,” “Einu per dvarelį” ir 
Tautos-Himnu. Žmonių buvo 
pilna «ale. Programų visi pa
tenkinti. Prie tos progofš^- 
Pymėsiu, kad p- Aučius yih 
gabus ir geras koro vedėjas. 
Jau dabar , ir pas mus koras 
auga. Reporteris

LAWRENCE, MASS.
Jaunimas rengiasi prie šo

kių, kurie įvyks po Velykų, 
balandžio 18 d., Arcadia salė
je. Darbuojasi p-lūs Auriliu- 
tė, Mikulintė/Šimoniutė.

Kun. Jonui J. Jankaičiui, 
Šv. Kazimiero par. klebonui 
sugrvžus iš Lietuvos Gegužės 
13, Federacijos pasidarbavimu 
surengtą iškilminga pasveiki- 
nimo vakarienė Geg. 16. Drau- 
g.ijos ir. . parapi.jony s suteikė 
gausių dovanų. Atvyko daug 
svečių kunigų išreikšti savo 
pagarbų ir pasveikinti sugyy- 
žūsi klebonų. ,

Birželio 20, grįžtant kun. K. 
Vasiui į savo parapijų West- 
fielde ir paskui važiuojant į 

“Į Lietu vh, surengta išleistuvės, 
Šv. Kazimiero par. clforasflr 
mokyklos vaikučiai išpildė at
sisveikinimo koncerto pro- 
gramo dalį. Kun. J. Jakaitis, 
Šv. Kazimiero pąrap. klebo
nas, Įteikė dovanų vardan vi
sų jiarapijonų. Kalbėjo adv. 
A. Milleris, kun. A. Daugis, ir 
kun. K. Vasys.

Liepos 29, Kat. Federacijos 
13-tas skyrius sušaukė kat. 
draugijų atstovus nuramini
mui parapijoj keliąmo kai ku
rių draugijų triukšmo. Buvo 
du dalykai išnešti: y

(1) Atrasta kad parapijos 
susirinkimo nėra reikalo šauk
ti;nmje.

rifelio 13, 14, 15, Šv. Ka- 
parapijos salėje D r.

Pakštas davė moksliškas 
‘keijas apie svarbiausius 
amžiaus klausimus.
lalio 16, Federacija suren- 
|Whist Party” mokyklos 
į»»—-Kalbėjo fcuiuM.
yir Stasys Vaškelevičius 

sąvo kelionę į Lietuvą, 
iryta $41.70 pelno šv. Kaz. 
mokyklai.
Svarbesnieji 1925 metų 

įvykiai

!g. 15, Federacijos 13-tas 
ius surengė metinės lietu- 
tautinės šventės Lietuvos 
riklausomybės apvaikščio- 
; sulyg Steigiamojo Seimo 
elbimo.- Atvyko gerb. K. 
uskas, . L. Atstovas iš 
hingtono. Iš ryto' buvo 
Eddos už tėvynę. Majoras 
kę Lietuvos Atstovui 
to auksinį raktą. Vakare 
I koncertas ir prakalbos 
utinėje salėje. Kalbėjo p. 
Hzauskas, Lietuvos Atsto- 
ariv. A. Milleris, kun. J. 
itis ir kiti. Surinkta au- 
^ilniaus našlaičiams.
jos draugijos prisidėjo prie 
jtuvių vakarienės gegužės 
Įpm. Jonui Jakaičiui, šv. 
pąiero parapijos klebonui, 
Važiuojant į Lietuvą svei- 
b sustiprinimui. Visi bu- 
įerimti liūdesio kad turi 
ittS-nenoroms atsisveikinti 
^neilgam laikui su dvasios 
| • kuris tiek daug p!bd- 
įa dėl visu.
«od. 6,1925 Fed. 13 skyr. 
Įge prakalbas Vilniaus 
& paminėjimui ir mokslei- 
felpimo reikalu. Kalbėjo 
ii, Bagdonas, adv. Ant. 
grą, J. Bikinis, ir V. Di- 
ą, Surinkta $46.95 moks-

ėncp, 194 Millbnry 8L, 3n) Floor. TpJephonc Cwlar 4953

JOSEPH J. DIRSA
LTETUVJS GRABORIUS

“Autos For All Occasions”
nOE: Fanerai Home, 212 Millbury St, Worcester 
flUrtlM atlankyti) Jūsų felmynę, tegnl Jnatj prtetellal palankia

Albina Asipavičiutė, Naujos 
Anglijos plaukimo čampione, 
kovo 17, po sunkių ungtvnių 
jiustebino publikų. Albina ir 
Joan McSheehy1 ilgesni laiką 
plaukė sykiu, bet į pabaigą 
mūsų lietuvaite paėmė pinne- Dvasios VaBas ir suteikė nau 
nvbę ir laimėjo. Tų patį vaka
ri} Asipavičiutės brolis Jdnas- 
pasižymėjo Naujos Anglijos 
100 vardų rungtynėse. Mūsų 
mieste, Jonas Jasionis iš Nor- 
vood’o laimėjo Naujos Ang
lijos nardymo čampionų su di
deliais pasižymėjimais.

Švento Kazimiero <£horo Vai
kinai lošė “baškęt bąli” su 
Švento Jono tymu, kovo 19-tą 
dienų, Šv. Joną atletų salėje. 
Mūsų choras, laimėtojas, gavo 
27, gi Šv. JoBO-yaikinai 14. 
Lietuvių basketj>all skyriuje 
šįmet Įeina: Ė? Žilinskas, J. 
Salaviejus, L. Lodą, M. Gri
gas, Y- Siderskis, J. Karpavi
čius. Č. Zinkus,.jr “Stanlev” 
po Juozo Žemaičio vadovyste. 
Šis skyrius šįroftt pralaimėjo

Šių metu darbai

Šįmet Liet. Nepriklausomy
bės Dienos Vas. 16, 10 metų 
sukaktuvės buvo vienos iš pa
triotiškiausių ir pąsekmingiau- 
sių. Šv. Kaz. par. Choras, par. 
mokyklos vaikai, ir L. Benas 
ėmė dalyvunių. Išryto buvo 
mišios atlaikytos už tėvynę, po 
mišių, vaikučiai Nusirinko sa
lėje kur buvo jiems surengtas 
programas. Vakare įvyko di7 
dėlės prakalbos: kalbėjo K. 
Krušinskas, Fed. Centro rast., 
adv. I. Barkus, adv. P. Baub
lys, kun. K. Vasys, adv. A. 
Milleris ir Dr. Landžius.

Federacija, kat. draugijos, 
Šv. Kaz. Choras, ir parapijo- 
nvs surengė iškilmes Vas. 19 
d. išreikšti pagerbimui kun. J. 
Jakaičio 'XV metų darbuotės 
šioj parapijoj. Per didelę puo
tų gerbiamam jubilijantui į- 
teikta gyvų rožių pluoštai nuo 
Federacijos 13 skyriaus ir 
Blaivininkų draugijos ir nuo 
parapijiečių dovana $700 če
kis. Bet šių pibigų didesnę 
dalį j $4(X) jis paskyrė Šv. Ka
zimiero Seserims Pažaislyje.

Kun. A. Steponaitis rinko 
aukas Vilkaviškio seminarijos 
reikalams spalių mėn. Surink- 
Japer Fed. surengtus tam 
tikslui prakalbas $950.

Rūgs. mėn. 1925 kun. Ant. 
Šmulkštys, sakė prakalbas a- 
pie Lietuvos "Stovy ii apie Kii- 
kščionių Demokratų Partijų. 
Nerinkta jokių aukų, bet sve
čias gražiai sutiktas ir priim
tas. —

Knn, St. Pavilanis, Liet. .ŠV- 
Kaz. Spaudos draugijos įga
liotinis, nigs. mėn. kalbėjo a- 
pie spaudi}, pardavė knygas ir 
užrašė daug naujų narių.

1926 m. pažymėtini 
veikimai

ras, kuris talpina apie 1000 < 
žmonių. Priėjo tiek, kad. ir se- ‘ 
dynių pritrūko. Pelno liko' 

dovanėli virš $500.00. Tai dar pirmų ~ 
kartų lietuviai sutraukė tiek 
daug žmonių. Šie paveikslai 
bus vėl rodomi balandžio 1 d., J ? 
Verbų nedėlioję, teatre prie 
4th St. Pradžia 4 vali vai-1 z

Sausio 24, 1926 Fed. su ki- 
tom draugijom, surengė pra
kalbas A. O. H. salėje. Kalbėjo 
kun. A. Dangis, kun. J. Čapli
kas, adv. A. Milleris, kun. K. 
Vasys ir kiti apie Vilniaus at
vadavimų /Aukų Vilniaus at
vadavimui surinkta 4410.

Vąs. 16, Lietuvos Nepriklau
somybės dienoje surengta kon
certas ir prakalbos šv. Kaz. 
salėje. Likusis pelnas $100 iš
dalytas IVorcesterio našlai
čiams.

Sausio mėn. kun. V. Dargis 
prakalbose ir namuose rinko 
aukas Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolynui Pažaislyje, Lietu
voj. ';Aukų surinkta $825.

Lodienė, pi-Miniuko pavaduo- 
to ja; M. šeškevičienė, raštinin
kėj M. Ščiukięnė, iždininkė; 
O. Žiurinsikenė ir O. Širvins- 
kaitė, iždo globėjais; Petras. 
Lukšis. tvarkdarys. Atsilankė 
T~sirsrrinknną kun.-Andriejus 
Daugsi, Blaivininkų draugijos

Nespėjo kun. Stanislovas 
Vembrė, sugryžti iš ligoninės, 
kaip adv. Antanas J. Milleris, 
kitas iš uolių veikėjų, sirgo 
kelias savaites. Šiomis dieno
mis jau sveiksta\ ir tikimės 
kad kalbės Labdarybės pra
kalbose bal. 1 d.



lanirrre „Himg

Kovo 18, 1928

Kovo 19,1928

25 dieną kOVo mūsū parapi
joje įvyko mėtiniai 13 valan
dą (?) atlaidai. Buvo sveti 
mų kunigą. ,

Tiek šį kartą. Kitą kartą 
parašysiu daugiau.

ponas. - Jain asistavo kun.~L. 
Juras, L?wellio lietuvių para
pijos klebonas ir kun. S. Knei-

Idonuą < 
ak nebus.

ūgįnyšies, o visgi 
shįiįh thrirrnirty-kft^ 
> žinučių iš mūsą

kum J.
as, ketvirtas ii* dabatti

Paveiksluose matysite 
saule, mėnulį ir jvaigžc 
visus.

lankys.
Kuopos svarbiausias svars

tymas bus rengimasis prie. 
“Motinos Dienos.” Nors te
atro rolės išdalytos, bet rei
kia dėl papildymo programo 
pakviesti dalyvius. Narė.

SALĖM CO&bĖAtiOK
Bdūth BčrtUi, Mtts.

Didele krautuvė dėl drabuži; 
po 3 ir 4 kambarius. Geroj 
toj. Renda pigi. Kreipkitės 
savininką t 8 Arthur SK, Mont) 
Masą

atėjo jpaSiūreti ir. pamatyti 
kaip ją vaikeliai yra mokina
mi mūsą parap. mokykloj.

gos u£ praka 
nkąjos narės,.

aukavąsrbnis(bms). Aiikos per. 
diibta L moterų atstovei.
7 Moterą Sąjungos Aps. mąr 
šrtitO rengi n ib komisijos

netilpo. Kai kamjarisejo ir už 
durų’pastovėti. Svfečlų kuni
gą buvo daug. -Pirmadienyzl$ 
kunigą klausė išpažinčių ir vi
si daugiau nė po dvi valandl 

turėjo darbo. Tas pats ir ant
radieny. > . f

Pirmadieny, kovo 26 d. miš
parus laikė kun. L. Kavaliaus-

Daug jau bąyo pranešimą 
spaudoje iš Federacijos centro 
ir nuo Statistinią Žinią Rinki- 
tao K-to, kad bus išleista svar
bi knyga “Amerikos Lietu
viai.” Todėl Clevelando sta
tistinių žinią rinkimo komisi
ja kreipiasi į visus lietuvius 
prašydama atkreipti sūvo do- 
mę ir padėti mums šį dirbą 
greitai atlikti. Visas žinias 
priduokitė į šias dvi stotis: 1) 
pas V. D. Staupą 6740 E. 
Superku? ii? 2) “Dirvos” re
dakcijai, 6820 E. Superku? Ąy. 
Kiekvienas lietuvis profesio
nalas, biznierius, namą savi
ninkas, turintis mašiną, dirb
tuvę ar ūkį — ridėję į stotį iš- 
pįldykite ankietą, be jokio ati
dėliojimo dėl gerovės jūsą pa
čią ir visOs mūsą tautos.

Statistinią žinią Rinkimo

NALD.t JjJJIOSERNE. Užlaikome 
riauslos “apynius ir maltą. Pais 
ir kenuose. Kaina .nupiginta. I 
MAZEN. 517 E. 8th St. t tarpe H 
gatvių South Boston, Mass. (j

ZALESKAS, 366.Br 
Boston, Maža. Tėl. 
2334.
/ _

50 akerių žemės, 30 myliąu 
Bostono. Labai geroj vietoj, 
akernį miško o likusi ganyki; 
laukas. Virš 100 vaisinių med 
Namas 9 kambarių. Yra b; 
vištininkas, kiaulininkai, ledai 
kuri neša gėrą pelną. Yra. v 
padargams sudėti. Telefonas 
ir elektrą galima įvestį, nek.n 
Ii yra. Vieta graži ūkininke 
Priežastis pardavimo—-turju 
biznį. Dėl platesnių informa 
kreipkitės laišku: Antaąas A 
mavicia, 33TaftSt,Upt(&?B

LOWEL,MASS.
Aukos Karmėlavos ūkio mer

gaičių mokyklai-surinktos per 
prakalbas E. Moterą atstovės 
n. F. Pikčilingienės. Aukavo 
šie: kun. F. Juras $2,00: po 
$1.00: V. Paulauskas, O. Gre- 
sienė, J. Norkūnas. Smulkių 
$7.83. .Viso $12.83. Dėkuojamė 
nuoširdžiai klebonui už stitei-

" karas. Kun. J. Švakzdyš, Mbil- 
tello par. klebonas pasakė tu- 
nningą ir darbininkišką pa-

■ mokslą. ’ . , -'

*. Antradienio vakarė mišpa-
- rus laike kuiu V. K Taškūnaš, 
' "N6rw’oodo par. klebonas. Jam 

. asistavo kuii. J. Švagždys ir
kun; P. Strakauskas. Pamoks
lą gražų pasakė kuri. L. Kava
liauskas, Providenco par. kle

* bonas. ’ >
5 -

Per šiuos atlaidus žmonės į-
- "sigyjo daug Dievo malonią. II? 
» gai atsimins gražius ir nau-

r**.-*.' * ‘■r

je buvo sunki. Bei darbinin
kams pasisekė Legistatūroš at
stovus įtikinti; kdd darbda
viai vėl nori pavergti moteris, 
ir trečiadieny, kovo 28 d. ats
tovą būtas 116 balsą prieš 90 
bilią atmetė ir darbininkai ko
vą laimėjo.

kovo, 1928 m., Lietuvią Svė 
tainėj. Besvarstant dr-ios bė
gančius reikalus, atsilankė 
viešnios su laišku reikale Lie
tuvos mergaičių ūkio mokyk
los Karmėlavoje. Pakviesta 
O. Jankieūė pakalbėti. Ji nu
rodė reikalą paremti minėtą 
mokyklą. Ragino dr-ją prisi
dėti prie šio taip kilnaus dar
bo, Visos narės tam pritarė 
ir pasidėjo turėt. pramogą 17 
d. kovo ir visą pelną skirti 
misijai gerb. L hioterą atsto
vės p. Pikčilingienės. Garbė 
dr-jai kad remia kilnius mote
rų darbus. Minėta d-ja gyvuo
ja 9 mėtai. Narių turi apie 70. 
Turtas ’dr-jas siekia virę $2,; 
500.00. Pirmininkauja gabi 
veikėja ponia Subatienė. Na 
rėš gyvai svarsto dr-jos reika
lus ir pavyzdingai užsilaiko. 
Jau ne pirmą kartą tenka bū
ti tarpe Lynno gabių veikėju, 
kurios tikrai yra pavyzdžiu 
kitoms didesnių koloniją drau
gijoms. Viešnia

Įiunuf»iLn> nrnoo.
Nanjos 69-tos kuopos Mole- 

_fą Sąjungos susirinkimas į- 
vykš bal. 2 dieną. Narės su
eikite ir atsiveskite'naują na
rių. Nore nauja kuopa, bet ne
blogai sekasi. Kovo 6-tą prieš 
susirinkimą įvyko prakalbos. 
Dr. J. Landžius kalbėjo apie 
sveikatą Kalba biivo intere
singa ir pamokinanti. Narės' 
Dr. J. Landžiui labai dėkin-

Prisirašė 5

DARBININKAI LAIMĖJO
- .

K- ? » ■ » / A * ’ ' '*• ‘"V

Naujos Anglijos Industrijos 
Tarybos sumanymu MAssachu- 
setts valstijos legislatūron bu-’ 
Vo įneštas bilius, sulig kurio 
reikalauta, kad būtų išleistas 
įstatyinas leidžiantis moterims 
ir merginoms dirbti po dienos 
darbo viršlaikiūš ttūo 6 vai. iki 
10 vai. nakties. Taipgi buvo 
įneštas kitas bilius, kuriuo rei
kalavo atšaukti įstatymą drau
džiantį moterims dirbti po 6 
vai. vakare. ,/

Organizuoti darbininkai .pa
kėlė protestą Kova darbįnin-

Šv. Juozapo parapijos audi
torium, parap. mokyklos vai
kučiai pastatė labai gražų ir 
įvairų pamarginimo vakarėlį; 
kaipo pagerbimo mūsų klebo
no, kun. Jiiozo Valantiejaiiš 
vardo dienoj. Nuo mažutėlių 
iki didžiųjų visi savo dainelė
mis, įjasakėlėmis ir pasveiki
nimais taip graižai r nuošir
džiai išreiškė savo linkėjimus 
mūsų didžiai gerbiam Dvasios 
Vadui. Visas vakaro progra
mas buvo po vadovyste Sese
rų mokytoji]. Publikos buvo 
labai didelis skaitlius, nes ži

ly kas nori pasiduot jaunes
niems,? Todėl ir šį vakarą, 
po vadovyste L. Vyčių 7-tos 
kuopos bei parap. choro narių 
buvo surengta pagerbimo va
karėlis mūsų klebonui jo var
do dienoj. Kun. Juozas Kaz
lauskas buvo vakaro Vedėjas. 
Pirmiausia pasveikino mūsų 
solemnizantą kun. Juozą Va- 
lantieją su Pasveikinimo dai
na, kurią išpildė Julė Bara
nauskas, Marcelė Andrikis, 
Olga Čečonis, Adelė Liutkus, 
Kastutė Liutkus, Vera Mažei
ka, Elena Štadalnikas ir Adelė 
Žiburis. Buvo įteikta kun. J. 
Valantiejui $100 auksu ir bu
kietas gėlių. Taipgi ir mūsų 
šio vakaro vedėjui, kun. Juo
zui Kazlauskui buv,o įteikta 
laikrodėlis ir bukietas gelių. 
Gana daug buvo kalbėtojų bet 
kadangi visi taip trumpai bet 
nuošindžiai kalbėjo, visiem j>a- 
tiko. Buvo įteikta po gėlę'vi 
siems Juozams ir Juozytėms. 
Kaip gražu buvo matyti tiek 
daug jaunimo susirinkusio 
pagerbti savo kleboną Buvo 
taipgi ii? iŠ senesnių parapijo
ną sukviestų į šį vakarėlį. A.

V. ■ į

savo aukomis šv. Kazimiero 
parapijai. Bet prie progos čia 

*■ '“ bus gerai prisiminti kąslink 
nekuriu moterėlių, kurios‘prie 
draugijų nepriklauso.. Patar- 

: j- • tina rašytis prie šv. Onos 
. J draugijos, kuri yra naudinga 

dėl jūsų pačių ir bažnyčios 
labb. Kiek aš pažįstu motb- 
lėlių, jeigu tik visos šusirašy- 

< ių, tai draugija tūrėtą apie 
300 narių.

Providence šv. Kazimiero 
parapiją įsteigta jau aštuntas 
metas, bet joje klebonauja ket- 
Virtas klebonas. Pirmas buvo 

>£. kun. Vaitonis, antras — kun. 
Tūmoliūnas, trečias 

Sf^jBapliki
’’ iiis kun. L. Kavaliauskas. Di- 

• A- džiausią garbė priklauso pas- 
t. ■ tariėm dviem klebonam, tai y- 

jįjr i ra_ un. Čaplikui ir kun. Ka- 
•7' valiauskui. Kada atvažiavo *.

' Jęun. Čaplikas klebonauti į 
-;' Brdvidėnce, tai iiėžindjd iš kat- 

- - ro galo pirmū pradėt tvarky- 
“. Oš., Vieša, kad parapija bu- 

biedha, 3 antra, taip įiara- 
' pijoiiai buvo pakriku, kaip 2^- 

’ ' do bitės. Bet ačiū Dievui, 
. - ktm. j. Čaplikas į thihipą lai- 

Tėl sūvrganižavb parapiją 
iš ,250 šeimynjĮjjiK darbavosi 
su mumis virš 3 metų. Po kun; 
Čapliko klebonavimo atvažia
vo kun. L.^Kąvaliauskąs, da-

* bartinis iriW^lėbbnas, kuris

NAUJOS KAINOS
. . . i . i iii

Siutai tant orderio po $30.00 s 
aukščiau. Taipgi senus taisomu, | 
prašiname ir valome. PadaroįBfe į 
kaip naujus moteriškus Ir vyrio
kus rubu& , t

MIKAS NECIACKAS .
597 Broadway, So. Bostone

Street).

ką? Girdėjau, - kad kąĮSą ^ 

pie statymą naujos bažnyčios.
Mūsą bisnieriai .

Čta iieiiavių tyizūieį^ 
niažaš skaičius. Yra 5 groser- 
lės. Seniausias biznierius iš 
lietuvią HVlįtaiti<, W 
grafas, kūriė-jšu 10 metų kąip 
nuimdinėja paveiksiąs. Jo 
studija ; randasi prie 1913 
Westminster St Taip pat yra 
dvi Juonkepyklos, viena čeve- 
tyką krautuve. Tik dar trūks
ta drabužių krautuvės. Būtų 
labai geraį, kad atsirastų su
maningas žmogus ir atidalytų 
tokią-krautuvę;—Turtingiausi 
biznieriai'ntaii išrodo bus mū
sų groseminkai, Antanas Avi
žiais ir Al. Vaitkūnas. Pas- 
arašis turi gr^iūš šaVd na
mussu dvieili krautuvėm, la- 
jai gražioj vietoj, netoli nuo 
lietuvių bažnyčios, prie Oram 
St., vertė $10,000. Abelnaųtu- 
ri nuosavus namus apie 60 lie
tuvių o gal ir daugiau.

Antridiėny, Bal
O

Tarp uovai'ią “buvoiabm gra- 
ži ir brangi auksinė arnota 
nuo Šv. Elenos Dr-jos, graži 
'alba, juosta ii? lininiai drabu
žiai dėl kieliko ir tt. nwe Apaš
talystės Maldos dr-jos, balta 
branglrauksu išsiuviųėta ėtu- 
la nuo parapijos choro, alba.ir 
lininiai drabužiai dėl kieliko 
ir tt. nuo mokyklos vaikelių. 
Apart šią dovamį biivb sutek
ta klebonui daug privačių do
vanų, kurių per daugumą ne
buvo galima suskaityti nei su
žinoti.

Buvo graSus programas. Rei
kia pasakyti, kad viskas nusi
sekė labai puikiai.

Prograrimi užsibaigus, kle
bonas, giliai sujaudintas, ilgai 
ir jausmingai kalbėjo. Pagy
rė parapijomis ir vaikelius ir 
visiems padėkojo. Tuomi ir 

‘pasibaigė- šis linksmas vaka
rėlis.
i Lai gyvuoja sveikas, mūsų 
klebonas, per ilgiausius metus!

Ten Buvęs

BOCIALISTAS^KAtALIKŲ tyiti* jykiu. sįtao
IŽGOslB U T Y <j» Knosuęją vidurius, suvikruu riši

t v 3 (. . _ • .. ' NęriSksoluti. Pirkite HILL’S rt
_MŪSlį socialistai Visuomet 4M iaUSo ienklu. '■ » '

šmeižia įt kstalifaiB. Įtikina
Smalkiausia jib puolax seseris Vii
ir jas bjauriausiai šmeižia. Bet 
kada papuola bėdon, tai prie j 
tų šmeižiaųčių kunigų ir sese- g '
rų glaudžiasi ir jų patarnavi- 
mu naudojasi. |

va Po Mišparų viens iš ren
gėju runyko į kleboniją SU 
pranešimu, kad. kas tai nori 
jo pamatyti svetainėje. “Na, 
gerai,” sako, “būsiu.” Nęūž- 
ilgo ir klebonas atvyko. Žem 
gia vidun, žiūri nustebęs, pil- 
įna svetainė žmonių. . Taigi ar 
ne “surpHžast^ Pasigiidd 
giesmė “Tėveli brangus” nuo 
vaikelių. Po tam sekė dova
nų įteikimas. -

Jan gavomė Šviežią BIRtfri&J&lainią pagamintą 

iŠ Lietuvos skittflšūšin vifa&'ifcirtetifcta Gardu
mo atžvilgiu fcteicvieao lietuvio skonį.

Dėl persitikrinimo užsisakykite dėžutę.

Vieno svaro dėžutė kifinibja tik

Krautuvininkams yra duodami tmriiiiUlMfcrif 

nemažiau kaip 20 dėžučių iškarto. Dėl iŠ Siri

ją kreipkitės pas .



OLD G OLD

BENT TĖVAI

OPTOMETRISTAS

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVŪ. 
- VALDYBOS ADRESAI

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams..................................... $1.2(

ay, Šo. Boston 
valandos: 

Suvirš 20 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU 

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

811-812 Old South Building
2 294 Washinorton Street 

Boston, Mass.
Valandos' 9 A. M. iki 5:30 P. M.

GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., Brookline
Telephone Regent 6568-

Pirmlninkas — Jonas Jaroša,
225 L Street, South Boston, Ma*c 

Vlce-Pirminmkas —Jonas Grnbinskas,
24 Prescott St., Readville, Mass. 

•Prot. Raštininkas — V. Mickevičius.
405 Tbird S t, South Boston. Mas* 

Finansų Raštininkas — M. šeikis,
366 W. Broadway, So. Boston, Mass 

Iždininkas — V. Balutis.
36 Mercer Street, So. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Laučka,
893 Fifth Street South Boston'. Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas antrų 
nedčldienj kiekvieno mėnesio, po nu-" 
vai. po pietų. Parapijos Sai^> Septin 
ta Gatvė. South Boston. Maus.

žiaus Julijono 11 rmph^ktt 
ir siūlė tiek aukso, kiek ta 
knyga svėrė. Tačiau pasiū- 
lvmas buvo atmestas.

PRANAŠAUJA NAUJUS
ŽEMĖS DREBĖJIMUS

Italijos mokslininkas Ra
inelis Bencįandi, kuris jau 
senai tyrinėja žemės drebė
jimus. pranašauja naujus 
žemės drebėjimus. Jo nuo
mone, netolimoje ateityje į- 
vyksią žemės drebėjimai 
Šiaurės Amerikoje, Meksi
koje, Japonijoje ir Afriko
je.

Bendandi išvados esą pa
remtos moksliškais tyrinėji
mais. Jis 1922 metais taip 
pat išpranašavo baisų žemės 
drebėjimą Japonijoje, kur 
žuvo keli šimtai žmoniu.

Pirmininkas — Antanas Navikas, 
'702 E. Fifth St. So. -Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Juozas Jackevičius, 
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — Leonas švagždis, 
111 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis, 
366 Broadway, So. Boston, Mass.

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

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

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
pirmų nedėldienj kiekvieno mėnesio 
antrą, valandą po pietų, parapijos 
salėj, 492 E. Seventh SL, So. Boston, 
Mass. ■-

ne
ria 
ap- 
pe- 

vardu Bartoleoni.

labai pras- 
paniatau 
nieko ja-

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

Telephone South Boston 1662—1373

aidžiausia knyga bene 
i budistų biblija. Budiz- 
s Kinijojeir Indijoje la 
r išsiplatinusi, tikyba. Šios 
iijos atsiradimo-istorija 
ąa. Birmos karalius (In- 
Kinuos) Mi u don -M i n
>7 in. netoli sostinės pa
te didelį paminklą' apie 
ribuvo Įrengta 700 mažu- 
: šventyklėlių. Kiekvie-

...Beje, rūkyk Old Gold Ci- 
garetus—nėra nė kosulio veži
me^ Šiame laikrašty nuolat tel
pa komiški skelbimai įžymaus 
kartūnisto Brigs. Sek juos . . . 
skaityk juos ir persitikrink, 
kad Old G old Cigaretuose 
“Nėra Nė Kosulio Vežime.”

Vėliavos ir Organi 
zacijų lenktai

M R. GOODHKART: “Gerai, 
o ką tu nori?”

LARY (tinginys) : “Aš noriu 
žinoti ar aš galiu pasiskolint 
raudoną šviesą nuo tamstos. 
Aš turiu miegoti ant gatvės 
šiąnakt tad reikia kad važiuo
tojai ant manęs neužvažiuotų.

SENIAUSIOS IR BRAN 
GLAUSIOS KNYGOS

I. LIETUVA
Užlaikau

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių.

Inšiūrinu
Nuo ugnies ir nelaimės: au
tomobilius, forničius, gyvas
tį, namus, stiklus, sveikatą 
ir t. p. ♦ >

Parduodame Anglis ir 
^Malkas

Pristatėm netoliau kaip 12 
mailių nuo Bostono.

Turiu
Daugybę, namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo ir 
mainymo, kurių, čia negali
ma suminėti.

Galima Kreiptis .
Ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.

Ofiso Valandos
Nuo 9 vai. lyto iki 9 vai. 

j vakaro.

Seniausia knyga pasauly- 
-yra mokslininko Plisso 
rasta viename Egipto fa- 
pnų karste, netoli Tėbų 
Lesto, egiptiečių rankraš- 
į' rašytas ant papirusą 
agatas, kurio lapus varto-' 
yo senovės egiptiečiai vie- 
j .popierio). -Tas raštas, 
Ipo didžiausia brangeny- 
į laikomas tautiniame 
■aneūzų-knygyne Paryziu- 
J Papiruse surašy l i Išsi- 
iškimai, mintys ir patar- 
s iš 3,350 metų prieš Kris
le gimimą.

Sardinijos karalius, na, o 
Tamsta būk Tavolaros kara
lium. Nuo to laiko Barto
leoni ir pasivadino: “Jo di
deli vbė Tavolaros karalius." v
Bartoleoni mirdamas įnirda
vę sostą savo sūnui, kuris 
pasivadino: “karalius Po- 
vylas I.” Jis pats užsiėmė 
žūklyste, Jo :“karališkieji 
rūmai’’ — paprasta žvejo 
gličia, kurioje ant sienų iš7 
kabinėta visų pasaulio kara
lių bei valdovu atvaizdai.4. 4-

— .Tai mano kolegos, — sa
ko Povylas I, rodydamas iš
didžiai į atvaizdus.

Nesenai Povylas I mirė. 
Po jo sostą apėmė tyriau
sias jo sūnus “Povylas II.’’ 
Jo karališkas turtas: gričia, 
20 ožkų ir du tinklai žuvims 

c

gaudyti.
TAMITKAS (šešių metų): 

“Motute, tu kinai tą gražų 
krepšelį ką man davei dėl ma
no varduvių dienos?”

M OT INA:“ Tai p, brangusi s! 
O kas tokio?’

TAMŪKAS 
tai jaučiuosi kuomet 
kad guli stalčiuj bet 
me nėra.”

ESJ REAL ESTATE ANT 
PARDAVIMO

So. Boston, Mass.
F.-Dviejų šeimyną kampinis namas 
t- ir krautuvė, su Įtaisymais.
E' Šešių šeimyną namas su dideliu 

kiemu, elektra, gasas, skalbynės. 
R-. Trijų šeimyną medinis namas 
& 34-4 kambariai, su įtaisymais.

e Naujas dvieją šeimyną namas 
V su naujausiais įtaisymais gražiau- 

- šioj vietoj ant Marine Road.
KeMedford’e
I; Dviejų šeimyną namas, su vieta 
metelei dviėjų garadžią ir naujau- 
l'siais Įtaisymais.

Readville
ttDvieju šeimyną namas su įtaisy 
pinais, vištininkai ir daug žemes. •

Randolph
Astuonių kambarių namas su visu 

ničiumi, ir šeši akeriai žemės.
E. Bridgewater

.rma, 50 akerių žemės, 22 kar- 
s, 1 bulius, arklys ir 10 kam- 

\ .^jgfitiiba, visokią formos maši-

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)....____
JUODOS (prastais kietais viršeliais)___________
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)______
JUODOS (geros odos viršeliais)_______________
BALTOS (celuloidos viršeliais)_______________ _
BALTOS joeluloidos viršeliais, su kryželiu)___

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

noje šventyklėlėje buvo -Į- 
mūryta po vieną marmuri
nę lentą, ant kurių iškalta 
visa budistų biblija, kuri v- 
ra šešis kartus didesnė už 
mūsiškę. '

Ne menkesnis kūrinys yra 
kiniečių enciklopedija, ap
imanti filosofiją, astronomi
ją,gamtos ir kitus mokslus. 
Ji susideda iš 1,200 knygų, 
po 150 puslapių kiekvienoje.

Brangiausia knyga ,bus 
Senojo Įstatymo istorija, iš- 
lėfeta hebrajų kalba ir da- 
bąr laikoma Vatikano biblio
tekoje. 1512 metais žydai 
norėjo, tą knygą-iš Popie-

Viduržeinio jūrose, Itali
jos pakraščiuose-, netoli di
delės salos Sardinijos, guli 
mažytė salutė Tavolara. Ji 
8 kilometrus ilgio ir 5 plo
čio. Salutėje gyveną iš vi
so apie 20 gyventojų. Ap
žėlusi miškais ir uoluota Ta
volara vargu bau galėtų iš
maitinti daugiau žmonių.

Iki 1843 m. čia įųekas 
gyveno. Minėtais metais 
kažin iš kur atsibastė ir 
sigyveno tūlas pasaulio 
rėj finas 
Jis susiieškojo sau žmona ir 
t viriai apsigyveno, užsiim
damas ožkų auginimu. Ke
lis metus vėliau salą aplan
kė Piemonto Sadrinijos ka-( 
ralius Albertas (jo sūnus 
vėliau tapo Italijos kara
lium. Tuomet suvienytos I- 
talijos dar nebuvo). Bar
toleoni priėmė jį vaišingai, 
kaip mokėjo. Karalius bu
vo patenkintas 1Y pusiau 
juokais pusiau rimtai pasa
kė Bartoleonui: — Aš esu

‘ ‘PIVO, VINO IR KINO ’ ’

1 Tarybų į&sijoje Įstaigos 
vadinamos inicialais (žodžių 
pirmomis, raidėmis), kas j 
svet i mšal iams sunku supras-J 
ti. Be to atsitinka ir keis
tenybių.

Viena įstaiga buvo vadi
nama — “Pedagogičeski In- 
.stitut Vvššago Obrazovani- 
ja” (Pedagogiškas Aukšto
jo Mokslo Institutas). To 
pavadinimo sudėtis pirmos 
raidės skambėjo šiaip—PI- 
VO, kas rusų kalboje reiš
kia alų. Gerai...

Tą Įstaigą perkrikštijo Į 
“Vysčvj Ibstitut Narodna- 
go Obrazovanija” (Liaudies 
Švietimo Aukštasis Institu
tas), ir iš pirmųjų to' pava
dinimo raidžių išėjo nebe 
alus, liet — “VINO.” Va
dinasi, vistiek smukle atsi
duoda.. .

Galų gale, Įstaiga vėl ki
taip pavadinama. Jai duo 
damas vardas — “Kijevskij

• v

Institut Narodnavo Obrazo
vanija.’’ (“Kijevo Liaudies 
Švietimo Institutas”). Iš 
to išėjo, tiesa, nebe alus ir 
nebe vynas, o ne ką “moks- 
liškesnis” vardas, būtent 
“KINO.”

Tai dabar neaišku: ar 
studentas paskaitų klausyti 
eina Į kurią nors mokslą ri
sta igą ar į... “kiną.”

i

ši kompanija išdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

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

100 BOYLSTON ST. BOSTON

— _______ . _

Vose & Sons Piano Co.- *.................... ——

ResidencLjoa Tdepboniis: 0779-H. K 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W J. PETRUŠKEVIČIUS E. V. WARABOW

■-•K-

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮP. J. AKUNEV1ČIUS

Lietuvis Graborius

820 E. 8IXTH 8T„ SO. BOSTON

TeL 8. B. 4488

(WniNlamkas) 
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAR 
1179 Washington Street 

Norwood, Mass. 
Tel. Norvrood 1508 

MONTELLO OFFICE ' 
104 Atneš Street 

Telephone Brockton 1644-.T

S. BARUSEVIČIUS
LtetnvtRkaa Grabortus. balManoto 
jM, Reni Etetata ir Pnblic Notaras.

2S8W«Bn»dway
Reakienclja 838 Dor^eeteT Aram*

Laisniuotas Oratorius4 ■
Laikau automobilius dėl veseli- 
jų, krikštynų ir šiaip pasivaži

nėjimo, pigiau n« kiti.
162 Broadway, S. Boston, Mass
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W 

Rea. Tel. S. B. 0804-R •
J

Ik A. ZALETSKAS
Oratorius ir Balsamuotojas
877 ir 448 Oambridga 8trMt 

OamtaMge, Mtaa *

t - • ; - f i • -ft ■ .*
Tetephona Unhanlty 8881.W


