
buvo pirmas

kusieji dar tebesisl apsto.

Ministeri

į^,.užsispyrei

Keftinį akmenį ati
Uhkni vinos

juHIie-i Yorkp

Rupūžė buvo padėta į 
skrynutę ir pavesta Teisėjo 
Pritchard globai.

Jeigu pasirodys reikalas 
atidaryti nasrus, tąi bus; pa
daryta operaciją ? .

jury nariai. Dėl to turėjo 
nutraukti bylą- ir paleisti 
jury.

Teisėjas Siddbnsr nuteisė 
Sinclair ant šešių mėnesių, 
Dąy ant keturių, Būras ant 
penkiolikos dienų. o jo sū
nui uždėjo piniginę bausmę 
$1,000.. ‘ ; -

Visi apeliavo. Juos paly
do užsidėjus kauciją.

vykus Vilniun nubrukta jie 
Lydon ir patalpinta i karei
vines. Čia jiems pristatyta 
trys lenkiški ka rin i nkai^ ku
rie organizuoja “lietuviškų 
armiją.” Rūbus ir visą ap-

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANĄS

, KAUNAS.,—^ydureąli- 
nėS gpmhžaftjote mdkmys Ab
raomas Rozentalis vykusiai 
išpjaustė ant medinių lentų 
įvairius paveikslus. Jis tu
ri jau visą kolekciją įvairių 
garsių asmenų paveikslų, 
kaip d-ro Basanavičiau^ ir 
kitų. . .

Naujiems metams Rozenta- 
lis pagamino p. A. Smeto
nos paveikslą, kurį atidavė 
kąneęl iari jai. Tuo pat. metu 
jis išpjaustė ir Vokietijos 
prezidento Hindenburgo pa
veikslą, kuri nusiuntė jam 
paštą kaipo dovaną 80 m. 
sukaktuvėms.

Trečiadieny, vasario 22 
So. Bostone įvyko Naųj 
Anglijos Katalikų metui 
seimas. Dalyvavo iš 
cesterio, Lavręnco.

Pa., kūn. V. K. Taškus 
j. Smilgis.
- Kun. V. K. Tašk 
skaitė referatą apie poli 
o kun J. J. Jakaitis 
N. A. katalikų reikalus.

Kun. S. Draugelio pi 
kalbėjo apie išleidimų.; 
goa ^Amerikos lietųv

TELEFONU SUSISIEKIMAS 
TARP ŠVEDIJOS IR AME

RIKOS ATIDARYTAS
WASHINGTON, D. C.— 

Pirmadieny atidaryta tcic- 
fonu susisiekimas* taip 
Jungi .Vaisi ir Švedijos. 
Valstybes Sekretorius Kel- 
logg kalbėjosi su 'Švedijos 
sosto Įpėdiniu Stockholme.

Kiti Gavo Po Mažiau
WASHINGTON, D. C.— 

Pereitą antradienį pasibai
gė aliejaus “karalių” byla. 
Harry XF .Sinclair, Henry' 
Mason ZDav,. Williafn''J. 
Burns ir jo šūnus W. Sher- 
man Būras už pažeminimą 
District of Čolumbia aug- 
šciausio teismo liko nuteisti 
j - •**>*■•:'’»**
f 1 r • — ■- - - . — • - .

Teisėjas Frėderick y L. 
Siddons rado, kad kiekvie-

A, i teises,
patikrinti Lietuvai privile- 

1r.ff i Juoki padėti Lenkijos at- 
žvilgiu, palyginti-su kitomis 
valstybėmis. Tos klauzulės 
rodo, kad lenką valdžia pri- 
pažįsta ypatingos reikšmės 
būtiniems Lenkijos ir Lietu
vos santykiams, kurie.seka 

L iš Lietuvos Lenkijos reikalų
> sumazgos. . , y y A - i•...

A

— Ar pernykštis marša-.
lo Pįlsudsl^ę atvykimas 

^MtoiiHą^i^kkar^

PAN-AMERIKOS KONGRE
SAS PASIBAIGĖ

HAVANA. — Čia nuo 
sausio 18 d. posėdžiavo Pie
tų, Centralinės ir Šiaurinės 
Amerikos valstybių atstovai. 
Daug ginčų būVo del Am&i- 
kos įsikišimo į Nikaraguą. 
Bet tas klausimas liko neišr 
ristas, nes JungL Valstijų 
atstovai. pareiškė,kad šis 
kongresas turi teisę svarsty
ti tik ekonominius reikalus.

Nemažiau ginčų buVo ir 
dėl nustatymo muitų sienos. 
Išrtriį ^ąd dėl, bh kongresas 
turėš išsiskirstyti. Tačiaus dęs - vaistus pri«šėehoierųw|

Maršalas buvo Vilniuj 
spalių ,mėn. 9 d., kaip vil
nietis. ” Bet geriausia T ta 
klausimą būtų atsakęs pats 
maršalas.

— Iki šioĮj > 
nepriimti atgal pernai rude
ni ištremti iš Vilniaus kraš
to lietuviai. Koks lenkų vy
riausybės nusistatymas tuo 
atžvilgiu.

— Pašalintieji ligi šiol nė
ra niekur kreipęsi nei į len
kti konsulatus, nei kuriuo 
kitu būduį lenkų valdžią 
grįžimo reikalu. Berods, be
veik visi jie yra gimę ne len
kų valstybei,' bet vis dėlto 
lenkų vyriausybė kuo pla
čiausiai aiškina grįžtančių- 
jų teises gauti lenkų piliety- 

' bei.
— Ar lenkų vyriausybė 

žada atidaryti uždarytąsias 
Vilniaus krašte lietuvių mo
kyklas, tik išsprendus visuo
tinius Lietuvos ir Lenkijos 
reikalu^ dėl kurių žadama 
tartis, ar; kaip -tad vra pa^ 
dariusi Lietuvos valdžia lefri- 
kų mokyklų atžvilgiu," jfiil 
dabar ims palengva šveMirtti’ 
dabartinę sunkią Vilriiauk 
lietuvių padėtį, vadinasi, 
atidarys uždarytąsias mo
kyklas ?• * *

— Ligi šiol* neturiu jokių 
y* • i * j. 4 4' v j
rytųjų mokyklų atidarymą 
Lietuvoj, apie ką pirmą kar-l

Seimą atidarė-kum V.- 
Taškūnąs. Vedė V. Paulų 
kas iš Lowell, Mass. Jam-į 
gelbėjo J. Vieraitis iš W 
cester Mass. /

Raštininkais buvo K. V 
čius iš Lavyrence ir 
seckas iš Nonvood. _ G*

Rezoliucijų komisijos 
rių visų nesužinojau, u_' 
pastebėjau, kad buvo kun. 
Draugelis iš Philadelpl

EASTLAND, Tex. —- Ra- 
guotą rupūžėj užmūryta gy
va kampiniame akmeny teis
mo name 31 metai atgal, ras
ta gyva, atvertus akmenį 
griaunant šį namą, taip pra
neša Teisėjas Edward S. 
Pritchard. - . t '

Tai yra vakarinės Texaš 
valstijos tradicija, kad ra
guota rupūžė gali gyventi 
be maisto-ir vandens. '

•
Netikįs laikraštininkas pri

vertė teisėją patikrinti pra
nešimą, kad raguota rupūžė 
gyva 
darė akyvaizdoje būrio liū- 
dininkų, kurie buvo susirin
kę pažiūrėti.

Iš kart rupūžė •neparodė 
jokios gyvybės, bet po. apie

, SUAREŠTAVO VYSKUPĄ

MENTCO CTTY.—CalTe- 
so valdžios agentai areštavo 
yy^kjipą Jose Armora ir 
vfeną kunigą. Kaltina neva 
už priešvaldišką veikimą.

SESI DARBININKAI ŽUVO

ŽUVO ĮSĖDAI
^.1,.. ____ . Jf;n.XValj

i vyko ekspl i ori j a. KMiA- uęs ir už pa rody tą siOotnė-11 A EB ANT, N

IHttt darbininkų^ UžgriYrvo.’ j imą numo 80

KLAIPĖDOS-KRAŠTE SU-
1 LAIKYTA 12 KONTRA

BANDININKŲ

Klaipėdos krašto pasienio 
policija-susitiko su stambia, 
.18 kontrabandininkų gauja 
ir norėdama ją sulaikyti su
sišaudė.

Dabar iš Klaipėdos praųe-

I z
- DĘNVER, Colo. — 
Colorados anglies kasyl 
darbininkai streikavo ] 
keturis mėnesius. StreĮĮ 
riams vadovavo aidobli: 
unijos vadai. Neapseita 
riaušių ir susirėmimų su 
nei ja. Žuvo keletą darbiu 
"kų. Įsikišo valdžia. Su 
ryta komisija sutaikina 
darbdavių su darbininkai

Darbininkai vargo ir W 
prispausti nerimavo. Tat! 
nijos vadai paskelbė visu 
nį balsavimą. Balsavir 
parodė, kad 88 nuošin 
darbininkų pasisakė 
žifną į-darbą. t"

* ’ f

štai prie kokių rezutt 
priveda.. karštagalviai. Uįi 
vada 
dxW darbdaviai, 
katėjo įtarių n 
kiofc 
grįžti į darbą nieko 
re-

HINDENBURGO PADĖKA 
; - VIENAM KAUNO 
G < i ŠAUNUOLIUI • t .<

; Nepraėjo ir satfąiiėą. kaip 
Rozentalis gavo ntio Hin" 
dehburgo atsakymą, ,,$u jp 
parašu. Vokietijos preziden
to laiškas taip skamba: 

Abr. Rozentalitti 
Katinai širdingai dykuoju

z KIEK LENKIJOJ < 

BEDARBIŲ J; :/ 
^^Gazeta* Warszawska Po
ra nna” pranešimų, gruodžio 
rtėtf.\>edarbių skaičius Len*- 
kijdj padidėjo 24,881 žm. ir 
šiekia 206,614 žmonių.

CHOLERĄ!^.
Spaudos žiniorhis^ prancū

zas daktarai DheriMle išrn-

' Toliau buvo kalbėta apie 
Lenkijos ir Lietuvos santy
kius kultūros srity (mokslo, 
iteratūros. nieno). kuriems 

ministeris skiriąs ypatingos 
reikšmės.- Jis pareiškę, kad 
lenku valdžia ne tik neda- 
rysianti kliūčiij tiems santy
kiams aižmegsti, kaip kad 
igšiol esą, Lietuvos buvę da
roma, bet priešingai, juos 
remsianti ir lengvinsianti 
juoba, kad šie santykiai ga- 
į labai padėti^utvarkyti lie
tuvių lenkų santykius. (E.)

KUTKAŲSKAS IR SODEI
KA VYKSTA Į LATVIJĄ 

KAUNAS. — Vasario ga
le Rygoy • dainuosią Kūt* 
kauskas ir Sodeika. Daly
vausią operose “Ęigolėtfo” 
ir “Sevilijos Kirpėjuje.”

rupinimą ~ gauna- iš lenkų 
valdžios. Iš pradžių kol šie 
emigrantai buvę “madoj,” 
aprūpinimas buvęs kiek ge
resnis, vėliau gi viskas pa
blogėjo: aprengti jie kariš
kai, gauną tik paprastą len
kiško kareivio'davini ir ben-

* s * . ' '

drai laikomi stiprioj kariš
koj drausmėj. Nepasitenki
nimas tarp jų didelis, ypač 
kad lietuvius verčią atidavi
nėti garbę lenkų karinin
kams. Porą kartų buvę net 
sukilimų. Keletas “ emigran
tų,” negalėdami toliau tver
ti, pabėgę. Daugelis, pama
tę, kad juos apvylę ir ver
čią tarnauti lenkams prieš 
Lietuvą, gailisi savu žygio ir 
norėtų grįžti atgal Lietuvon, 
tik nežiną kaip. (E.)

lis-jau ismoketa, būtent, šio- 
mis dienomis pasiųsta Ang
lijai 1-;5 milijono litų Ang- 
lijai Lietuva ' savo skolas 
baigs mokėti 1932 metais ir 
turės atiduoti jai 7,5-milijo- 
no litų/r—/—X*—

LENKAI UŽKRĖTĖ APGA 
• VYSTĖMIS IR DANCIGĄ

• Dancigo vyriausioj muiti
nėj susekta didelių apgavys
čių. Ryšy su jomis trys žmo
nės suimti. Laukiapia .toli
mesnių’ suėmimų. Tardy
mas parodė, kad iš viso iš- 
aikvota 200,000 zlotų.

du bandė. prieiti prie jury 
nariu laik FaU-Binidair .Bv-

- ’j- / *,
los yra kaltas už pazemmi- 
•ną teismo. '

Šis.skandalas kilo lapkri
čio mėnesy.' kuomet—teisė 
Fall ir Sihelair už panau
dojimą valdžios turto ir su
darymą sutarčių.

Sako, kad norėta papirkti

- ellio, Montello, Norw< 
Cambridgio, So. Bo^toi 
kitų kolonijų. ;

' - ii
DaUgiaušia- atstovų : 

iš Montello, NorvvoocŲj 
bridge ir vietos — So. 

VĖL ŽEMĖS DREBĖJIMAS ton.
JAPONIJOJ y

TOKIO, Japonija.--Ant
radieny, Yonago mieste, 
Shiman provincijoj jausta 
žemės dreoėjiinas. Kiek na
mų sugriauta.ir kiek užmuš
ta ir sužeista nepraneša. 
Spėjama, kad yra nemažai?

•' KASYKLOJE 1 '
> JDTTSBURGH. ,
sarki 20 d. Kinlfiek katadtle^ už inalotiiį

Jį
.Lietuvos spaudos atstovas 

'pfof. Biržiška pasikalbėjime 
su ^Lenkijos užsienių reikalų 

’mftiisteriu Zaleskių palietė 
lietuvių 'lenkų .santykius. 
Buvo patiokta viaa ede-ak- 

: tualin klausimų.
U — Ar, p. ministeri, lenkų 
valdžios pareikštam Ženevoj

7 Uietuyos nepriklausomybės 
' ir- iūeliečiąmybės pripažini
mui neprie.štarauj a Lietuvos 
klauzulės Lenkijos Estijos, 
o taip pat dar nebaigtoj 
Lenkijos Latvijos prekybos 
sutari vse ?

•i 

klausimas.
I ' k

— Tos klauzulės* neturi 
tikslo susiaurinti Lietuvos 
ai i-v* ' • į 1 *• < ' -/■ ' - ‘ t

į teises, o priešingai siekia

‘ V- : A ’ -"* . z

kas prof. Voldemaras man 
buvę žadėjęs palankiai išna
grinėti Lietuvosdenkųvisuo/ 
menės reikalavĮmus, bet, be
rods, ljgšiol nieko nauja ne- 
°wvk».- ■ * i. iMf ■’ »
* • .1 B M • 1 "

— Dėl k-o/p, Mjnisteri, 
jau keleri metai lenkų ^vy
riausybė neduoda leidimo 
Įsteigti lietuvių, mokyklas 
Seinų, krašte ir verčia lietu
vių vaikus lankyti- lenkų mo
kyklas?

—Gal stinga čia lietuvių 
mokytojų, kas, jaučiama ir 
Vibiiaus krašte. Lenku vv- 
riausybė nori tuo klapsimu 
susitarti su Lietuvos vvriau- 

f J
sybe4 ta prasme,ąkad būtų ga
lima gatiti iš Lietuvos lietu
vių mokytojų.

— Ar galės grįžti , Į Vil
niaus kraštą ir tie pradžios 
mokyklų^bei gimnazijų mo
kytojai, kurie prieš kelerius 
metus buvo ištremti iš Vil
niaus krašto?

— Bendrai lenkų valdžia 
nieko prieš tai neturi, nes 
per šiuos kelerius metus į- 
vyko vyriausybių ir pažiū
rų atmainų, bet kiekvienu 
atveju klausimas turi būti

- Išnešta kel(>tą rezoįiue 
Manafti, kad jos neuziįgb 
paskelbtos “Jlarbinitfke;* 

Seimas buvo gyvas,r 
nutarimais- kiek silpnės 
už .pereiti) metų.
_ Nutarta ir kitą metą.Š3 
ti seitną. Šauks N. A. 
iteracijos apskritis. rė

Teko patirti, kad prof. ,P. 
Leonas išėjo iš Šaulių Są
jungos’ Uentro—Valdybos. 
Dėl išėjimo priežasties jokių 
motyvų nepareiškė.' P. pro
fesorius jau penktus metus 
ėjo Šaulių Sąjungos Centro 
Valdybos nario pareigas.

kaktiivėse nerodo, kad lenkų 
< valdžia, kuri ligšiol Vilniaus 
——klausimu—rėmėsi' 1922 m.

“Vilniaus Seimo” nutari- 
-yf . mu, dabar lyg prisiimsianti

Želigovskio žygį?

LIETUVOS SKOLOS
SkolųišmpkętrTižsienian-

šiais metais Lietuva turi iš- Sudaryta rajono 
viso (įskaitant ir nuošim 
čius) 3,660,738 litus. Jų da

t I

.-i |
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ertiliui

elėetions

Paskutinė

Sausio 31 d

KŪDIKIO

už nužudy-

MOTERIS BE ŠlRblES

Sausio 28 d. Kauno apy
gardos teismas teise Kaišia
doryse 25 įlietų’ mergaitę 
Atagdę Burbulytę už suka 
pojimą savo kūdikio. Į 1

Burbuhtė lakstydama po

vičiu ir garsiajam kankli
ninkui Puskunigiui, įsteigu
siam kanklininkų mokyklų 
— po 50 litų per mėnfeį. Be' 
to, prašoma dar padidinti 
pensiją kįm. Prapuoleniui ir 
suteikti, -nuolatinę pašalpą 
kun. Juozapavičiui/ lietuvy
bės žadintojui Vilniuje.

KAUNAS. — Pirmas at
sitikimas Lietuvoje;, kad va
gys bandė apvogti redakciją, 
sausio 30 nakti t “Mūsų R v- i *• »
tojaus’7 redakeijon buvę įsi
veržę vagys ir, ieškoję pini- 
S’U- 't

BAIGTI LIETUVOS BANKO 

RŪMAI

Emisijos Banko nauįų fu7 
įną statyba jau baigta. Rū
mai galutinai bus įrengti pa
vasarį. Tuo laiku maždaug 
bankas ir persikels. Senieji 
banko rūmai bus pavesti 
paštui. ,;k~ ,

Nftk. tiVA» f m! 
jtg&PlNOĄKUO-.Kj | tSA MMtGO 

U--A ■

ctrtmhen good:
KAUNAS.—Studentų skai
čius Lietuvos \Universitetc 
šiais mokslo mfetais siekial^- - 
610. Iš to skaičiau\3,339 yra 
tikrieji studentai ir\ž71 lais- i 
vięji klausytojai Daugiau
sia studentų turi teisių fakul
tetas = (117fr)- ir medicinos 
(679). Lietuvos tJniyersitb,- 

: tas yra dar jaunas. Vasario 
16 d. jam suėjo 6 metai nuo į- 
kūrimd Studentų amžius la
bai įvairus^nuo 16 iki 59 mer 
tų. Vidutinis amžius y— 25 
metai. Universiteto augimas 

lyra/visos tautos kultūrojimo. 
[ženklas. Universitetą, jau 
[baigė 200Zstudentų su vii< 
šum. ; t • > <Ui,-

WE8$TERIU 5EIMVU • AlĖJd kVAKAREi ®E<
PASlSVeČlAVlMOf :

SAUNAS KULTŲRe J A 

iauiio miesto taiyba1 no- 
»na įvesti Kauno mies-. 
Vandentiekį, tęsia toliau 
Juliuose šulinių kasimo 
bĮCŠ. Iki kovo m. L d. 
i-pabaigti 5 šuliniai.Vąn- 
tiėkio vamzdžius Aižpirk- 
±a gaunama iš Anglijos 
ritissh Oversea Bank” 
70,000 dolerių paskola 3

SKYRiuSIL
į* * * '

$NIŲ REIKALAI

KAUNAS.
išėjo paskutiniai numeriai 
“Lietuvos75 ir “Lietuvio?7 
Vieton tų dviejų laikraščių 
išėjo “Lietuvos Aidas,77 ku
rio redaktoriumi yra p. GUs 

I tainis.

of- 
r j 

the medtts of 
e? t. u <->■ ' .

*»r i 7
- Bet moteris tAmAabai ’ pasipriešino 

£|*E9M|XMKI5_0AQA^1miEGAz

i . • ■■ ‘ - ■

TAURAGĖS sukinių by
los diena vis artėja. Daly
kas tyrinėjamas. Kai kurie 
pabegbsįeji ar pasislėpusieji 
ieškomi. Kaltinama 100 žm< 
Jų dalis, įdomavus laidą,, 
prileista ligi teismo. . iv r0, <

form oi taxcs ior. tfae
. r q

a citizen aiditfihaitu
' U‘ p. '* . sT

KLAPĖD0J IŠRINKTA DE
ŠINIŲJŲ MIESTO 

VALDYBA

KLAIPĖDA.—Sausio 19 
d. Klaipėdos miesto Seime^ 
lis (taryba) 'perrinko Ugšiol 
^uvusĮ^kairiėtįą miest&ival- 
tfybą, kurią, sudarė 3 vadi
namųjų darbininkų atstovai- 
ir Į socialdemokratas. Nau
ja miesto valdyba. susideda 
iš pirmininko d-rp Lorrent- 
žo5miestiečių bloko atstovo, 

i viee-pirmHŠnko Lobsieno, vai, 
dininkip frakcijos, 1 sekret 
Pavlovskio, -.pirklių atstovo,. 
Ir II sekretoriaus prof. d-ro 
Gaigalaičio,-lietuvių atstovo. 
Dabartinė miesto valdyba y- 

; ra dešinioji. ’

LTVIAI KIŠASI Į LIETU
MS VIDAUS REIKALUS

Latvių spaudos žiniomis, 
įtvijoj susirūpinta, . esą 
ęhiyos vyriausybė įsakiu- 
išardyti Kaišiadorių Muo- 
Liepojos Rornnų geležin- 
lio 25 kilometrus ir perga- 
nŲ begius į kitus ruožus, 
nesą pakenksią Liepojos 
išriti. Iš tikrųjų šios lat- 
ą. Spaudos žinios yra pra- 

ir greičiausia 'pa
imtos Lietuvos pyiešii lietu
tį latvių geriems santv- 
ams pakenkti. * J

■----- «---------- .

durpynų išteklius H 
Lietuvoje siekia apie 66,000 Į 
ha. Šlapios durpynų medžia
gos išteklius bus apie 2 mi
lijardu kubinių metrų ^že
mės. Durpių gamyba didė- 
jri, bet nežymiai. Pernai bū
ro pagaminta 80,000 tonų 
durpių, kai tuo tarpu užper
nai -— 71,000 tonu. Šiemet 
bus dar nusausinta nemaža 
durpynų. . ?

* * * **'*' ■ *

VILNIAUS KRAŠTO IJĖ' JL 

VIAI LENKIJOS SEIMAN
SAVO SĄRAŠO NE-

"5 ... - STATO .

A VILNIUS
-gt /_ r -J - I , . , L .

mis žiniomis,'nuodugniai ap
svarstę ' dalyv^viino rinki
muos klausimą Vilniaus lie
tuviai priėjo išvadą, .kad tuo 
atžvilgiu reikia laikytis seno - 

’ X' ■" 1 i. • • • * ; e - 2 i , * [

ųusįstatyino /U’ rinkitųųos su 
savo kandidatų sąrašu ųeda- 
įyvauti. (E.,)f ., ' y„ ’

LIEPIA MELSTIS Už Llfe- 
‘ -TUVIŲ, LENKŲ ŠŪSI- ?: 

•? ’ TAlKkMĄi S 7 -

• Pinsko vyskupai Lozins-

snecialinę iąaldą uz lietuvių 
iėhkų tai^h* Maldoj be kilo 
nųrodoiiia; tad’ -lidtiivity 1M- 
ki į su si ta r i n > as e są da u g pd- 
dėtų katalikybei plrifinti ry- 

1 ......   U ‘.

tft'ųuOtAS WEBSTpms (PRASIŽAU^OT 
MEfc Ift ' SAKOTE ; .

AtSiTO<£p«2_4US 8<nu«er4 
į otoA GOUP

rstducių ganau Kakaimškas pagavo garnį.
mdanto nubaustsa 500 Kuomet jos šeimininkai iš- 
bauda arba v ieną mė- vvj-o į vestuves ji staiga šu-

' i sirgo ir tik ką gimusį kūdi- 
. - kį nunešė tvartam Įmetusi

Rk i lovį sukapojo ir sumaišė!
Imkite sn kiblių ėdalu. Suimta
HILUS prisipažino kalta ir pasodinta

. kalčjinian. Teismas Burbu-
k ascara lytės pasigailėjd ir ^nuteisė

'K Bromide _ pusantrų metų sunkiųjų
bISS ^utiilrie darbų kalėj imo.

fa'drfyka. rimta.. Grciut «ab- Ibui^ią bylą teismas 

. hilL's^ pribiigia ji i 24 raUn- spreųdė prieš Kurj^aiką Ūk
ia atteka ketonas reikaliagn*- <!a-sykio, stabdo šaltį, sulaiko kari-ln( rgf,]. ^ūt^mamas
oeuoja ▼idoHus., sorikriita sistemą. I<nias Kft 
klokite. Pirkite HILL'S n pir- * 
Rio nęą-.sato

V lės pasekmes išnešė iš bkvo
panelės. Banasaites namų ir 

m nugttlabijo. ~ I

7OįUū< , 'Baimite primėfepš okti-
ptfok ■A Lietuvoje, -o Kaliba-

t ; ! .

) šerid’lfett 
t f i .£,Xt 1

**r ’ 
edū&tldn

ĮR Jįis KLAU SI ATE f JU : AR^lė jfeMMtfrTO PAi^trrildAŲMO^Kt^Ua/ . .: ■ ,

;■ ,;V> ; .. .*•

. b ' d<" < , -y-:

■' į»8-

' A. Demekratijk' yrą tokia, valdymo foru 
leidžia1 s&R iįšfatyjnus ir, vedą pat 

reikalus. k •»- ;
- 2. K. Ko demokrtija reikalauja nuo savo

, .-u ■ -<k'

lasatsitinkair
: 1 ■ ~ ~ ■■ -■ ■ -

‘ (ij G^ti tvaiką; 1-į

('ij Ng.saumeUiško^atsižvelgimo į kitą teises ;
" <ST Mokescią takfiųlormoje dd bendrojo labd. 7^

AT iL; "kaili įiiltetis gaH įkibti išlaikyti 
demokratiją? - h. '

A. (1) Balsuodamas per rinkimus;
‘ (2)' Atstovaudkitias žmones, v aidžioje, jei to + •

(3) Gerai pažindamas ir suprasdamas viešus rei
kalas; • I . ’ < J ‘

■r-' i' ■ • ' '■ > j'•Jį.•
r (4) Mokėdamas Javo dalį valdžios išlaidoms. z
< ■ * • r;. 11 r -r g ; < ■■ ’ ■ '

4. K. Ką demokratija turi teikti piliečiams?

-A. Ji t tiri^rūpinti:
,'v f j-.,,' ■ i-įS /i i . ■ • ♦. ' r ' '•

- . (1). Kelius ir gatves, teikiant galimybę • keliauti O 
Mšivo turtą.įskelti; ; ' "

■ir -ryštflras;’
’ ■ <* * r - -t- »»-•’A (8).; Mokyklas ■ ir knygynus/ kad visi būtą i»-

-į y

i • - (4 j Qe.ro vandens išteklią ir»vietas išmesti š^aA.į - -r 
vąS‘ ir,niekus4 ''4 ' ’ I ''1 '*ą. i’ *
. ■ (S)- Parkus ir žaislu vietas pasilinksmint i ir svei- / -.

jš- jK- Nuo kokią paprastai pavoju turi.aemdfcra^f . 
tija BpSaugdtCpiiiėčiūs?] -c.-y7 v’j

A. Ji turi^apšaugotį jiids nuo:' u ; . 1 -I'Č'1’

. .. l2).įstatymų .laužytojų,-kurie kėsinasi ant kyų 
gyyybčs arba nuosavybės; v ' ....

gyvyB^uarbd' turte nai> ugriiėš; t

''kurie gali užgulti jų šalį ir atimt) ją



LIETUVIŲ DARBININKŲ

mes gauname nuo Dievo,

nę vyriausybę;
b) Paskelbti Seimo rinki 

mu& laikantis konstitueijoj 
numatytos tvarkos;

c) Grąžinti į kariuomenę 
pašalintuosius karžygius; '

d) Pašalinti visus neteise- 
tumus;

e) Atitaisyti p: Voldema
ro nusileidimus Ženevoje.

f) Užsieniu politika vesti

Lietuvos Nepriklausomybės 
19 Metą Siikaktuves 

‘ Minint t'-'-

Lietuviu .Kataliką Vaka
riniu Jungtiniu Valstybių 
organizuotosios visuomenės- 
atątovai, susirinkę Penkto- 
jon. Konfereneijon 1928 m. 
Vasario 12 d. Dievo Apveiz- 
dos pat. salėje, Chiėago, IJL, 
minėdami Lietuvos nepri- 
klausomybės 10 m. sukaktu
ves, lenkia galvas prieš vi
sus tuos veikėjus, kurie kuo-

GRĄŽINAMAS PAŽAISLIO 
VIENUOLYNO PA-__ _ __  _ < darbu, o uz savanoriu, zuvu- 

. VEIKSLAS - • - t • a • i ' !v . šiųjų uz Lię|uv«, sielas ke- 
Sovfetu Rusijos užsienių. pa prie Auk-

reikalu komisariatas perda- Reto,. -k^ere^
ve-LlėtUVOb rijos dainiai su džiaunu-
Maskvoj atstovui Kadugiui kons&tuoja faktįr kad 
Pažaislio vienublyno stebūk- 74^^ T)er 
lingąjį Dievo Motinos pa- t&nt^Fv^eV^a'^Až- 
veikslą, kurs.aavo laiku bu- 
vo evakuotas Rusijon, bet ei- p^anj^. atvadavo Klai
pant LietuvosRasi jos taikos pgdos kraštą, išsilaikė nepri- 
sutartimi turėjo būti grąžin- kiatlsoma ir ekonominiu 
tas Lietuvai. (E.) . . ahritamin.

dėl jį vėl praranda. Mums 
tas kariais nesuprantama, 
kadMaug buvusių geru ka
taliką, staiga atsimeta nuo 
tikėjimo. Bet nieko nėra be 
priežasties, ir tą žmonių gy
venime kas nors nulūžo, su
iro, supuvo, todėl kad žmo
nės praranda tikęjinią dau
giausia dėl blogo gyvenimo. 
Kuomet jie gerai gyveno, ti
kėjimo pareigos lengyajjuvo 
eiti, bet kuomet ištvirko, į- 
sigijo nedorą įpročiu, tuo
met tikėjimas pasirodė per
sunkus. Nusilpnėjusį valia 
atsisako kovoti su pagundo
mis ir pareiškia: “Tikėjimo 
reikalavimai' man persun
kus, mesiu jį šalin.” Ir nu
meta, ir išsižada Dievo dėl 
geidulių. Žinoma, toks ir gy
venimas be tikęjimo. Žmę- 
gus neramus^ tartum pašiną 
reSiojšįį.Širdyje.

Doram žmogui tikėjimas 
visuomet aiškus, supranta
mas ir malonus.——: -

Įk-si. Bet toksai tikėjimas y
- - - - - - -

r Kad iki šį oi negirdėtomis
priemonėmis persekiojama 
tokie tautos vyrai, kaip kun. 
AL Krupavičius, dr. L. Bis- 

■’ tras ir visa eilė studentu 
ateitininkų, buvusią armijos 

r savanorių*; kovojusią už
jaętuvą, su* bolševikais i ir

PvIuDI" /Kad vvirausybė,' besilai- 
ięį -- kydama policijos dėką ir 

pagalba, nervina piliečius, 
- - • duoda progos sukilimams ir

ir visas vyriausybė, beeidama 
anefas že- policininko pareigas, nebe 
; - -_j-/ turi laiko kultūrinių, politi- 
sveikinti nių ir. ekonominių valstybės 

nčms Lrą- reikalą rūpinimui ir dėlto, 
p svarbio- viduje ir neramu, ii* nętvar-. 
mis ftepri- ka ir.mūsą tautos priešai da- 
aktuvėnuš, bar labiau, negu kada nors 
tautaiir pirmiau, tyko Lietuvą pa- 

>ėi sušdn- smaugti.' '(y. n* i y* J 
; f VaįktP* >2) Kad netvarka ?val^y- 
’ Dėl Lietu du j e, neteisėtumai ir
Užsieniu represijos iš vienos pus^s, o 

negudri užsienių politikos li- 
1 v- nija iš kitos puses, sudarę

SOfe M^^pie. Lietuvą r opiniją 
vųSr^iių užsieny; -

augi jų ir Kad Tautų Sąjungos Ta- 
uisiimkę į rybos posėdyje 1927 metais 
ęŠ&į1928 gruodžio 7 d.j p. Voldemaras 
Di evo Ap- panaikino karo-stovį su-Len- 
FV kijo, praktiškai išsižadant
ilk, išklau- Vilniaus, panaikinant 1920 
ešimų apie m. spalių 7 d. Suvalkų su- 
ir užsienių tartį, išmušant ■ Lietuvą 
indą —- • tvirtos opozicijos ir pasta
ros vidaus tant ją ginimosi pozicijom; 
HBalif / Kad arbitražo ir preky- 

balandžio sutartis su Vokietija 
Seimą nei- padaryta skubotai ir Lietu- 
dkimų, to- nenaudai. .
k£a su Vai-' Kad tokia vidaus ir užsie- 
cifos? dės-politika Lietuvą stato. 
į& dėlto at- nesubrendusią pasaulio aky- 
pf pade ji- se ir turint galvoje: 
yį 3) Kad nesilaikymas kon-

itįs nėsiva- stitueijos, neteisėtumai, re 
. tautos ge- presijos, demokratybės dės- 
-4=į== bią mindžiojimai Lietuvą į 
!?*=L j pražūtį gali privesti;
■ . - • Kad tautos ir valstybėsJSėgeftcjo. 

atėitis gludi tamprioje vi- 
k \ suomenės grupių ir vadų 

L. vienybeje^ griežtame kon-
?»°irlaiS stitueijos dėsnių ir teisetii- 

mo saugojime, todėl Konfe- 
Sa2teto uncijos dalyviai energingai 

fen« šaukia į Valstybes Prežiden-
ižio-Aprfl tą:

a) Sudaryti tvirtą koalici-

ery uin 
pasSWis’pe?s

Turėjau Reumatizmą, pereigos 
buvau bandęs visokios gyduoles ir 
dytojus, bet naudos nebuvo. ISgirdį*:’ 
nuo žmonių pagyrimų aj)ie jūsų (Salin- , 
gų Mostj parsitraukiau panaudojad Sa- 
vaitę laiko, dabar jaučiuosi tikrai svefc . 
ku jau pradėjau dirbti ir tartu labai7 
ačių už jūsų gyduoles. Jus galite 
fcnrfjinti šitų juodo laiškų arba pasalo"*. . 
Ū' Jrtefcvfemnn jeigu imrėtų~ 
sybės apie jūsų gyduoles, tegul rašo 0ėt;; 
mane ir aš parašau jiems kaip aš sli^V 
gau ir kaip mane išgydė jūsų gyduolBa Z 
Dar aš prisiunčiu jums $3.20 dėl- 3 dB-._ 
žūčių Deksnio Galingos Mosties po/ 
$1.50, nes aš siųsiu savo dėdei | Ea*/ 
ropų šitas stebėtinas gyduoles, meldžiu 
kaip greičiau prisiųsti. . - . .

Su pagarba, Tony VanMtaa 
’ Aidi ?lt, New Britnin, Conn. ■■

/ - . • '

Su pagarba, JLnna VaviUkletil, « naiuflU/ė-Sfe———------
Stark St, Pittston, Pa. Hartford, Conn.
--------- ---------------S---------- i—-j  r—-----------------------------------------------------------i——

Nesiųsk pinigų tik parašyk savo adresą ir prisiųsk 
šitą kuponą užmokėsi paštininkui,* kada gyduoles 
GVARANCUA^ Jeigu pasekmių neaplaikysi į 15 * 
pinigus grąžiname. ' 4 t y
Vardas br ptmiriė - ■ v- <
No. ir gatvė _ < ______ • „2..
Miestas ----- ---- i—u----- 1_______a* Valstua-—

Kad partiniais ir asmeni- 
niais' sumetimais pašalinta 
i š kariuomenės Tėvynei tiek 
daug nusipgfoę kariai, kaip 
generolas Ladyga, jgen. Žu
kauskas, pulkininkas :Pet- 
ruitis -ir visa. eile kitų, de- 
moralizūojama kaiiuomenė, 
silpninama jos pajėgos, 
žinama drausmė: / -

rizgias ym tam,, kad ra tik. įgimt
Mižindintą žmogų su Die- Viršprigimtą 
ir išmokyti) jį

g; Čia matome, kad tikėji- 
^Inaš turi būti viršprigimtoji 
g Dievo dovąna. Be Dievo pa- 

gelbos žmogus negali tinka- 
^ mai tikėti į Dievą. Mes tu- 
|||- rim savyje daug įgimto ti- 

K' kėjimo, kurs , pasireiškia 
i^Bmūsii gyvenime labai tan- 
l^kiai. Mes tikime laikraščių

^ žinioms; mokykloje tikrine 
^ profesoriams; nuėję- pas.gy- 

dytoją ar advokatą'tikime 
jų mokslui ir pirtyrimui. 
T*agaliaus -jikime . kiekvię- 
naįn ' žmogui, &U kuriuom 

v kalbame, nebent jau būtų ži- 
nojąas. visiems melagis, bet 
ir tuomet didesnei daliai jo 

S^‘* kalbii tikime.'
Taigi be tikėjimo niekur 

nenueisi ir/nieko nenuveik-

Kaipo PolfdsUs per kelius r 
būdamas gavau Reumatizmų fa 
kad negalėdavau sykiais nei pusti 
buvau pas kelius gydytojus ir 
godojau visokių gyduolių, bet g 
nebuvo. Mano motina parnešė Dė 
Galingų Mostį panaudojau apie . 
rius sykius ir nežinau kur tie b 
skaudėjimai dingą Ir mano dn 
J. Andemon taip pat išsigydė 
skaudėjimų. Ačių už gyduoles.

_ . ’ Afr .Ucmcy

Hartford, Conn.

4 laukė tai jąu yra GATAVA z A
»*• .. Deksnio Galinga Mostisžyra" sudaryta' iš geriausių ir bran- 

r- giausių 'gydpolių iŠ ^visii kraštų svieto girių, tisokiu mddžių, 
- aliejų, iš žoliij, kvietkij ir visokių šaknų. ;

. Deksnio Galinga Mastis eina per skūrą į gyslas ir darbas!
/ j. kraują ir būna ilgą-laiką žmogaus kūne,; tai tokiu būdu 

skirsto kraują, sustipiTna visą žmogaus organiąmą ir išvąrikiaą-^ 
kan vispkins skaudėjimus, kaip tari REUMATIZMĄ, RANKŲ*. 
KOJŲ, QĄLVOS skaudėjimą, šaltj, rankų, kojų tirpimą ir atša
lusio kraujo, ir taip vispkius skaudėjimus (tik ne ronas).

■- f Didžiausiai laimė pasaulyje, kiekvieno žmogaus yra gėrėtis 
; sveikata. Didžiausi Skarbai honorai ir užsitarnavimai niekuyr 

prieš atsakančią sveikatą. : ~
-^ Žmogus nupuolęs, ant sveikatos, neatboja nieko, ^ks 
tiešija-.'giskas iam_apmjrnsin ir be vertės. Atkreipiant atydoiy 
bagočius (turtuolius) ne vienas tokią bagocius, neturintią 
katoą atiduotų savo bagotystę su mielu noru bil$tik atsikratyti 
ligos. Ir tu mielas Brolau Sesute nekankink savęs ilgiau ale eik' 
tuojau& į vaistinyčią ar pas vietinį agentą ir pasipirk Deksnio 
Galingu Mosties, kuri tave išgelbės iš skausmų ir varggu^^
1 > Deksnio Galingą Mostį labai rekomenduoja garsingi pasau
lio gydytojai. Kurią Amerikos valdžia pripažino ir užtvirtino/ 
kaipo geriausią gyduolę pasauly dėl Reumatiškų skaudėjimų.

Garsinam visam pasauliui , atvirai ir teisingai už kurias^įO 
saulis paliudija ir dėkavoja liž teisingumą gyduolių. ‘

-Tūkstančai žmonių yra išsigydę, o milijonai dar nežino apie.
'tai. X? x'-. , ; . ' • t. ' ■.:

X Deksnio Galinga MoStis yra tiek verta aukso, kiek ji pati 
sveria.sulig naudos gydymo. Kaina 75 eentaL_$1.50 ir $3.00 ir 
15 centų Tiž persiuntimą ekstrą.-1— - —. '• . : .

Deksnio gyduoles parduoda'išmintingi Aptiekoriai. 
Klauskite taip: DEKENS NEWIMSCOVERY OINTMENT. 
Jeigu negalėtum gauti pas vietinį aptiekorių, j tai prisnįsk 

mums šitą kuponą., f-f ?L ? < i? / ’ A'' ' - r-s— iĄg
Štai ką mums rašd šimtus tokių laiškij su padėkavonėnus. 

apl'aikom iš viso pasaulio kraštų. Žmonės dėkavoja atviiąi>|» 

^Tikrai sakau stebuklingos DEKSNIO I _ ■ New Britain, Ct., Saus. 2, fS25 
puolės iš-Ajnerikos, kurtos mane ifis GuodotitU•Tam&to*- 
gelbėjo. Turėjau pritrauktų rąnkų per 
ilgas metus- Ir niekaip negalėjau išsi
gydyti ir gydytojai buvo ketinę plauti.
Ačiu/pieyuii ir-žmopėms; JnirJe prirodėl 
Ir patarė naudoti Deksnio Galingų Mos-J 
tj sunaudojau porų dėžbčių ir likos ma-- 
no ranka sveika. Ačių jums Išradėjai 
tų brangių gydOOHŲ, kini jums Pono#' 
Pievas padėtų toliaus darbuotis. r 
' č .‘. 1 . StnOita R^eikienS
Kražių paštas ir miestas. Lietuva.

Negirdėjau ausimis per 20 metų, bu
vau pas visokius gydytojas ir visokias, 
gyduoles naudojau, bet viskas buvo anj- 
tuščio, kada išgirdau pagyrimų DEKS- 
XlO GALINGOS MOSTIES pamislinau 
sau reikia pabandyti šitų gyduolių, su
naudojau apie tris dėžutes ir dar p ra-, 
dėjau girdėti man pasirodė, kad dangus 
atsidarė ant žėEės, miitojau nei kaa- 
daryti iš toj, linksmybės verkiau ir mel
džiaus ai tas stebuklingas gyduoles.

Tūkstančius syklų^SrTūTačIų TŠfadė- 
jui.Deksniui. tt~—-T^

« : ■' H < V v O. Palkbienienėr
Pasvalio paštas, Talu&onlų kaimas, 
Pasvalio apskritis, Lietuva.

x Plymauth, Pa.,
;  ------ ——----------Birželio.^ 1P24 m. _

Gerbiamas Tamsta:—
Aš 53 metų senumu vyras, turėjau 

skaudėjimų per 2 metu rankose Ir nu
garoj. Panaud/įjau jūsų Galingų Most j,' 
dabar esu sveikas. Ir mano moteris 
ttfrėjo šone skaudėjimų per daug metų, 
fšsitrynus su Galinga Mostimi kelius 
sykius ir nežinia kur tas skausmas 
dingo. Ir velinatn kiekvienam jūsų Ga
lingas gyduoles.

M Su pagarba, Jo»eph Bogutski
533 E. Main St, Plymouth, Pa.

Pittston, Pa., VasarfJ 18, 1924
Gerbiamieji Tamstos?— -

Tartu širdingų ačių už jūsų Naujų 
išradimų, kuris irfan suteikė sveikatų 
aš 65 metų amžiaus moteris turėjau re
umatizmų per 17 metų buvau pas viso
kius gydytojus ir naudojau visokias 
gyduoles, kas kų tik sakė, bet niekus-

T



OS KAINA

Bt&udfr&y ' Senti
"r*’r Telephone South Boston 0620

:er, kufiė paskyrė milijoną dolerių medikališ-

iat ir dantis.

PIRMYN!
persivalgymo. , Deja, daug tankiau ihūsų.
7 jBuvo tiki įdomi byla. arp korespondentai iliilstruoja 
kitko joje figūravo ir garsus nesantaikos vaisius,. negu 
“milijono dolerių vertės” vienybės, galybę. Liūdnas iš- 
Hesperpytbeeus. dantis. ;Tą tikrųjų yra vaizdas, kiiotnet 
garsų dantį nesykį ^prikišo Rg štatorna, bet trukdomame 
Bryanui,nes dantis buvo at- tankiai griątijbnia" Užtat 
rastas Nebraskoj Bryano šiandien taip malonu yra 
valstijoje. Dantis tdtėjo bū- mums atkreipti mūsų skai- 
ti evoliucijos tikrumo įrody- tytojų dėmesį į š viesų vaiz- 
mu.. > J dą; pavyzdžiu nurodyti, ką

Šį garsųjį krūminį dantį gali vienybės galybė. Kal- 
rądo 1922-ais metais Nebras- bame apie Worcesterio ^ata
kos valstijoje bekąsant senai likų darbus. Ui
išdžiūvusios upės dugną. 6ia mes neminėsime wor- 
Pašaulio mokslo žmonės su- eesteriečių darbų. jie patys, 
bruždo tirinėti ir, kaip pa- besidžiaugdami savo 15-kos

noma neįveikti

MININT

ir tinkamai užtarti 
tiį į ją. Jei apleis-

rfbšą '-didvyris” pasineria no 
^mėrių;” ete. * lį*

oje taš jtarifllyinaš 
jbet praktiko-

savo brolį senšaų \jeigu išeivis pa 
turi dvi tėvyni; jeigu nepasekmin 
turi prdgbs pasirinkti dgįf geriau — ar senojon 

teigti gtyŽH, to b&jpjoj likti.. v ;
KacU TengUmąsi pftJbjtSkjp įvykio, kaip seno-

įsanavičiaus paskaitytą rezoliūciją, vttdi- 
<f Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo

«!^už‘4*to.” e

igfis, — Į , Lietuvos Taryba savo posėdyje Vasario m. 
visados 1€| 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis f&ū-

sijos, Vokietijos ir kitų valstybių Vyriausybę- 
šino pareiškimu : a . ,

< ‘ ‘Lietdvdfc Ąryba, kaipo, vienintelė lietai

“Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas 
LietttVog žmonių Valią, proklamuoją esant atsta
tytą neptiklausorhą Lietuvos valstybę, kaip de- 
moktatinę respubliką, etiologinėmis siehomis, 
ir laisvą tiub visą valstybinių. r/SJų, kurie yra 
buvę su kįtbfa vafe^bėm.’^ ,/*•.'

VbkiSi^įuvd pirmojf svetimų valstybių, 

kuri pripįHįtob Lifettivąde jam 23 d. kovo, 191S 

m.; o Švedija buvo pirmoji pripažinti Lietuvą 
de f ado 12 d. gruodžio,, IStfcib.. > 'L

1920 m.

Norėtai,

• •«

itnJetutįų Vilniaus

ivę fe S./iB

ni. f Ambasadorių KdhftertfieijA 

icMilį tttaHit.^jįBaufiiO, AjI

I

ir kareivai, gyveną Indij o- 
je, gauna arba didžiausias 
dlgas arba šiaip sėkmingai 
pelnosi didelius pinigus, kad 
paskui grįžę namo, laineri4- 
gai gyventip ; ’f' ’

Tačiau patys indai, neskai
tant negausingų radžiu (įtU; . 
diį kiįnigaikŠtukų), gyvena 
neturtingai. Vidutinis darbi- 
fainko uždarbis dienai—<pii- ?

nigąis centas. Įfel tpz* 
dažnai Indijoje kyla badas, ' 
kuris nuneša į aną pasauli * 
tūkstančius žmonių.*

Nežiūrint žmonių tamsu- 
mo, nes tik 14,9% visų vyrų .< 
ir 1,3% visų moterų yra ras- 
-tingi, indų tautiškas8Usipi*a-7— 

timas kyla. P. m. gruodžio, 
mėn. įvykęs 42-as visuotinis 
tautiškas Indį j os kongresas ' 
nutarė reikalauti pilims hepri-. 
klausomybės. Tokį pat nuta- -y 
rimą padarė ir visuotinis Iii- \ 
dijos fttphametonų kongre- 
šas^Šie nutarimai sukėlė An-, 
glijoj didžiausio nerimo, nes 
anglai pamate, kad.,jį pie
ningoji karvutė, turtingoji 

*S7 
kq.—

rytiniu valstijų piknikoren1
• _ _ 1 _ X 1 •• — *__ .
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LIETUVIS At)

das '“Maironio” Parkas. 
Parkas nupirktas gegužes 
mėnesy jė, 1923 metais. Už 
ji pamokta $1>.000. ‘ į

Par ke buvo vienas didelis 
dviejų augštų, narnąs, du va-

Fondas,'” jam pasidarbavus, 
sutiilko'pinigd: > ' -J -

’ .J**’ "*? .
1915 fit-surinkta........ $3,109.63
1916 m.: surinkta....... 1,435.53 į
1917 m. surinkta—<_ 1,352.26-
1918 m. surinkta-,—17,779.33,
1919 m. surinkta— 3,670:60 

' 1920'm.’surinktai—2,23721

kupo Kanevičiaus atsiliepi
mo. 8v. Kazimierobąžny1- 
ėjoje surinkta $2,053. Dau
guma Vyskupijos klebantį tą 
kolektą padare ir prisiuntė 
$3000. Visos aukos buvo per- 
ąjųstoskųn. J. Jakaičiu LieL 
tuvon per Apaštališką Dele
gatą Washingtone, Monsig- 
nor Bonzani.

* ■ ęi

Paprastai koneertas ai 
prakalbos puikiai pasisek
davo ir likdavo apie $2,000 
pelno; surinkta net iki $8^ 

'000 'tik vienu- vakaru per 
' prakalbas tėvynės reika
lams. , -

/ t ’ ' ‘ . . -

Mūsą darbštaus klebono 
rūpesčiu, per Tautos Fondąf 
Raudonąjį Kryžių, ir specia- 
les kolėkias, karo metu su
virk $50,000 buvo pasiųsta iš 
Worcesterio į Lietuvą.

L. L. Paskolos Vajus
Čia 1920 metuose tapo su

organizuota Lietuvos Lais-

Kum Jonaz J. Jakmtis, yia <fi8«į|
ralinėse organizaci j ose. Jis buvpir yra didis L. D. S. ir “Dar
bininko” prietclis ir rėmėjas. Buvo L. D. S. Cento valdyboje 
ir savo praktiškais patarimais ir darbu prisidėjo prie pas
tatymo organizacijos ant stiprių finansinių, pamatą. Gerb. So- 
ienizantui linkime ilgiausių mrtųU L. / " f

ve. ; Iii paciųųnaetų paųąigo-, 
je,. sapa perdirbta į pdtogią 
salę., Apačioje įrengta gy
venimui namas. Tas darbas 
lčšavtr$6,600. '/'

1924 metuose išlyginimui 
ir padabinimUi Parko išleis- 

’ ta $1,100. Pagalinus buvo 
“ pastatyti perši rengimo..'rida

mai : vienas vyrams, antras 
s moterims, trečias vaikams.

Dabartinė Paiko vertė $40,- 
000.

. <•' x Darbuote Politikoje
M. / Radaf^i .Europos Didysis 

Karas skaudžiai palietė ir 
’ rtiusų Tėvynę Lietuvą, tai 

kun. J. J.-'Jakaitis, neatsi
žvelgiant į parapijos dide
lius darbus, pradedą_uoliai 

’ rūpintis ir mūsų broliais 
’ lietuviais nuo karo nukentės 

jusiais. - Jam rūpėjo irgi 
„ Lietuvos nepriklausomybės 
5 atgavimai Pradžioje 191M 

m., sušaukia visų katalikiš- 
£ kų draugijų atstovus ir >u-

Viišmįnėtaiš,'pinigais bu-r 
vo šelpiami nuo karo nuken
tėję mūsų broliai, bet ir ąU; Į 
kola ’ Lietuvos nepriklauso2I 
mykęs reikalams. Šiandieii| 

datuojam, ■ kad jų t- aukdsj | 
kųn; J. j. Jakaičiui suma-J 
niaig.vedant, reikalus, taip 
daug patarnavo tautai ir! 
Lietuvai. 1

Raudonasis Kryžius
Kun. J. J. Jakaitis*WorH 

testeryje suorganizavo ilgi 
Lietuvos Raudonojo Kry-Į 
žiaus . skyrių 1919 m. Čia Į 
trumpai pažymėsiu skyriausi 
darbuotę. . ..

1919 m. surinkta-___ $1,208.66 I

1920 m. surinkta*--— 270.73
1921 m. surinktai__  62.77 |
1921 Liet. Karinome-
nės Ambūlamrai___ - 1,252.50 I

' * ' I
; v-feo labo_—$2,7^66

Wmyesterio lietu viaĮ/p^- 
nftitimai nupirko ambularišą 
Lietuvos kareivamš. Ant jo 
pažymėtas .Worcesterio lie-1 
tuvių ydrdaš. Prie ta ne
mėgsta daug .svetelių l«ie-| 
tuvos kareiviams; surihk-1 
ta daug drabužių ir pasiųs-. Vargonininkas

Duodu Piano Lekcijas

51 Mendon St., Worcester.

y - • .i

LėPaskolos bonų^agĮB 
000, tačiaus 'VVorcesteyio 
tuviai išpirko už $130,( 
Atsirado išgamų, kurie 
saip tain darbui kerilsį-4 
nok, pasidarbavus kųn. j 
Jakaičiui, viskas pasis 
kuo goriausiai. . , ‘

Kultūros Vajtis^į:; 
1922 metais bUvojs.ū 

rOs Vajus kada renkoioa 
nigai Lietuvos Uuiversii 
fondui. Tąsyk Kaunui 
kūpąs P. Karevičius &eį 
pė į Liettivbs išetrijų l|| 
§ai davė -pavyzdį iti dįH 
savo brangį- vy škupĮH^? 
dą. Wotcestėrib 
rinkta $6,000 vien ačiū i 
J. J. Jakaičio ragiiiiiM 
sidarbavfirttli. J

Spaudos£latiniitiiį|i 
Ne tiktai per metines Sj 

dos Savaites,. bePir^Įįį 
tos' kun. J. Jakaitis taj 
•visus skaityti lietuviškus 
talikiškus ^Mkraš^li^fi 
ras knygas ne tiktai SįM 
mas Amerikoje bęfriy Li 
Vdje?'- šiame dalyke jis d 
yra p a si da įba v ęš: 
kalbų pasakęs ir daug 15 
katalikiškos spaudos pra 
tinimui ir palmkynirttajj

Lietuvos Nepriklausom)

* '-L '■ * 1
, Bį|< ĮJĮ I ■ ■■ ,■■■«

fr?- A Aukų Rinkimo I

' Darbas >/; J
1 Karo metu-kum J. J. Ja

kaitis rūpinosi it štimaniai 
darbavosi Lietuvps bądaųt 
jąnčių f ir nuskriaustų žtno- 
nių šelpimu. Rengė pTakal- 
bas, fėruš, gegužinės^ koii- 

' certu^, operetes, teatiflius ir 
rinkliavas, kurių pelnas pa
skirtas nukentėjusieihs nuo 

, kaip. Per kūų. J; J; Jakai- 
tao prašymu vVorrestetio 
miestas davę leidimą turėti 
^‘Tag Day,” gegužės 29, 
1915 metais. Surinkta $L-| 
014*07 ir pasiųsta į Lietuvį.

Aitra “Tag Day” buvo 
lapkričio 1,1916 metaiš; su
rinkta $3,853.65, kuriuos p. 
Frank A. Drury iš Meehd- 
nic National Bankos pri
siuntė į Lietuvą per Amer
ikos Raudonąjį Kryžių. Gau
tas miesto pavelijimas ture- 
Ei nar vieną rinkliavą mies
te Lietuvos sušelpimUi, spa
lių 18, 1919. Tąsyk $6,000.00 
pasiųsta tiesiog į Lietuvį 
vardu Lietuvos prezidento 
dėl JLietuv6s ’ Raudonojo 
Kryžiaus; -. 1 •
į’ Gegužės 20, l&lt metaiš, 
kun. J. J. Jakaitis išsiusi' 
nęs ntfo Vyskupo leidifhą 
paprašė visų Vyskupijoj 
klebonų padaryti savo bažL 
nyčiose kolėktą, ‘ Liętuvok 
kapo- nukentėjusiėms sulyg 

[a. a. Popiežiaus-B^iedikto
15 leidimo ir Žemaičuj...VyA.

iii/

I
I i



mimą

'hjminties.

baisom ir paMnodam 
u.' _ čereiykta <i

Ar Jaučiatės Si
■ Kernotas

KAZYS DAUGĖLA
BUČERNE IR-GROCERNE'

Užlaiko Įvairins -valgomus 
daiktus-- <

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

iyįnįnkų ir dam Visiems pasisotinus, praside- 
dapuiki programa, kurią iš- 

' pildo šv; Kazimiero- mokyk
los mokiniai, seserų Kazi- 

--mieriečių priruošti; h;miyti-_ 
nis choras p. J. Žemaičio ve
damas, solistai ir violinistai. 
Kalba gerb. svečiai kunigai 
ir ipasauliečiai. inteligentai 
Visi reisltįą įvertinimą gerb. 
Solenizanto didelių darbą 
bažnyčios, tautos ir Tėvynės 
labai; linkėja sveikatos It 
sėkmingai darbuotis, toliau. 
Parapijonai ir vietinės drau
gijos reiškia savo dėkingumą 
per Federacijos pirmininką 
ir įteikia pei: kun. A. Daugį 
gerbs Jubilantui čekį' virš 
$700.00. Iškilmėse atsilankė 
garbingi svečiai: kun. J. Am- 
botas ir J. Bakšys iš Hart- 

' ford, Cpnn>, kun. J. Valau-

House.” Kun. J. Jakaičio 
rūpesčiu, p. T.Powers, Wor- 
eesterio miesto mokyklą 

4 ‘ Assistant Superintendant ’ ’• 
paėnjė vakarinę mokykla po 
miesto globa, davė jai pato
gesni vietą, užlaikė mokyto
jus, ir leido dėstyti ne tiktai 
anglą bet ir lietuviu* kalbas. 
Tokiu būdu, vaikai, jaunute 
menė, "ir suaugusieji pilnai 
aprūpinti apšvietos srityje.

Kun. J. Jakaitis, Tėvų Mą- 
djonų. Šv. Kazimiero Seses 
ra, šv, .Kazimiero Spaudęs 
Qr. ij kitų įstaigų didelis 
rėmėjas, parėmė lietuvius 
studentus Amerikoje ir laė- 
tuvoje privatiŠkai ir' per 
“Motinėlę/' Tautos 'Fondą 
ir. Federaciją-

išeiti mokslus^ ' Nors buvo Worcesterio lietuvių atmin- 
vargas per 10 metų be pirą- nestą'dieną'worcesterie- 
pijos mokyklos, vienok čia šventė fam. J/Jakaičio 
au^ksios jaunuomenės 'įg<§v. Kažimierb'parą- 
did-žiuma kalba ir skaito lie- pjjoję klebonavimo^ųkaktu- 
tuviškai. . •. _ ves.} Džiaugiasi šv. Kazimie-r

Įsteigė vakarinę mokyklą ro parapijos lietuviai, nes 
.suaugusiems kad turėtų pro-Jgerb. Solėnizantas čianuvei 
gą išmokti rašyti ir skaityt, ritė daug naudingų ir našių 

-Pamokos pirmiausia laiko- darbų. Jis perdirbo ir atsa- 
mos parapijos salėje, o pas? kančiai įrengė kleboniją, pa
kui pereita į “Commuriitv statū didelępuošnią bažny

čią, gražią erdvią mokyklą, 
patogų seserims vienuolyną, 
įrengė 'pramogoms puikų 
parką, sutvėrė daug naudin
gų draugijų, žadino tautos 
sąmonę ir skatino lietuvius 
prie Tėvynės meilės.- Kaįįx) 
karštas tęyjhąiAjs jf įprąkįU

klebonas.;/
’* Vakarė gerb. Jubilanto 

« - 

garbei buvo suruošta sy. Ka
zimiero salėje iškilminga va
karienė. Gražiai išdidintoje 
auditorijoje prie parėdytų 
stalų susėdo virš 500 žmonių. 
Lygiai 7:30 P. M., garbes 
sVeč-ių lydimas pasirodė* ir 
patsai Jubilantas — kiin. J. 
j. J akaitis. Publika atsisto
jus sutinka jį džiaugsmingu 
delnų plojimu ir sveikini
mais, iVorcesterio-gi lietuvių

pradėti bažnyčios statymo 
darbą; jis pagaliatis nurodė 
ir ragino jų dabar mylimą 
kleboną imtis tą. sųnkųjįapt 
savęs ddfbą^T;. ’ 7

Iškilmės' į prasidėjo/ „iškįl- 
minga suma, kurią laikė pats 
gerb. Solenizantaš, asistuo
jant’— dijakonaujant kun.; 
F. McCullough ir subdijako- 
naujaūt kuri A. Daugiui. AL 
toriai buvo labai gražiai pa
puošti' gyvomis/ gėlėmis. 
Žmonių buvo didelė dugybė. 
Laike šv. mišių Jubilanto irv 
Uncija ėjo prie šv. komnni- 
jps in corpore šv. Onos drau
gija, Marijos Vaikelių, Tre-

- Vienminčiai esperantinin- : 
kai, be skirtumo pažvalgip—; 
lygiai praktikuojanti katali
kai, kaipo ir laisvų pažiūrų< - ■ > 
tautininkai ir socialistai ir t 
komupistai ir^jei^ra įitų 
pažvalgi 1 idealistai, meldžiu! 
atsiliepkite. Dalykas tame r 
esu prašymas per knygos “ A- 
merikos Lietuviai” ‘Leidėjų 
Komiteto Pirmininką, kun, 
S. Draugelį paruošti straips
nį į tą taip svarbų, istorinį 
veikalą apie Ąmerikos lietui 
vius esperantininkus. - Tai 
tam straipsniui reikalinga 
man yfa medžiaga. Meldžiu 
tat parašyti man, ant kiek 
tik galėsite smulkmeniškai: 
kaip susipažinot su tarptau
tine kalba—esperanto? Ar 
mokate ją gerai ? Ar vos tik 
paviršutiniai? Ar bent tik 
nors esate šalininku jos? 
Kiek yra jūsų apgyventoj 
kolonijoj lietuvių'-esperanti
ninkų? Ar yra kuopelė jų? 
Ar gal buvo? Kaip mokino
tės— ar pats per save, iš va
dovėlio, ar mokytojas moki
no, lietuvis, ar kitatautis? 
Ar žihote, kas į Amerikos 
lietuvių laikraščius pirmas 
įjatalpino straipsnį apie 
tarptautinę kalbąEspe
ranto f . Žodžiu: meldžiu pa-

Jakaitis . tvirtus ir
gražius jit^sųi^gąįjbama- 
tiis. Jis-nupirko ir pamokė
jo už7 žebro ant kurios dabar 
stovi nąūjbjt-b^nyčia.;/ jis

eo telaiko kada kimi J. 
itia atvyko į Worces- 
žmonės žymiai pakilo 

tetoje; Jaunuomene bu- 
okoma detik Kat. Tiky- 
įet ir lietuvių kalbos ir 
įjos. • Kun. J. Jakaitis 
^mokindavo sūbatomiš, 
jara, atostogųlaike, pa7

------ —•

LSTON 
RAFAS

tįn
gybė taip jauparapi jonų.r Į- 
spūdingą'pamokslą iškilmei 
pritaikintą pfasakė kun. K. 
TTffiaHavičius—So? Bostono

konferencijai. Jungti-, daug per jo patarimus ir net 
Afalstybių Kongresuį ir finansinę pagelbą tegalėjo 
atuj, vėliaus Prez. Hard- 
ęį/ ę.Tie darbai daug pą- 
►ejo Lietuvos Nepriklau- 
ybes/reikalams. 
eg. 7X1918 metais kun. 
akaitis turėjo konferen- 
-su Prez. Wilsonu tiks-, 

aptašyti Lietuvai nepri- 
isomybę. Tautos Taryba 
Aetuvos Spaudos komisi- 
iŠTinko jį kalbėti Ameri- 
lietuvių vardu. Antrą 
tą 1919 metais, Tautos 
yba išrinko kun. J. Ja--■U*'- * z'

kalbėti lietuvių vardu
Bejiato Komisijos po- 

5je apie Lietuvos reika? 
/ i§2i metais, kun. J. J. 
Sitis Įteikė.Prez. Hard- j'n t' 9 r * » ~ 5 ’ • '
įį Wa'shihgtone peticiją 
^Amerikos liėtuviii, pra-- 
^Lietuvos nepriklaūšo- 
jfer . pripažin imd^ 1922'* 
5įis/dar ir ketvirtą kar- 
Miutps TarybaJurėjo, au- 
įpiją J)as Prez. Hard-

Po tam, į trumpą lai- 
įjungtinės Valstybės pri- 
Įatą*Lietuvą nepriklauso- 

liepos 36, 1922. Wot- 
bryje buvo iškilmingas 
ąikščiojimas išreikšti ne- 
džiattgsmą už Lietuvos 
^dąnįTną; bet~Tr sykiu de- 
Saipą jungtinėms Vals- Šv., Kazimiero parapijos 

mokykla stovi augštai moks- 
teir-yi-a viena pavyzdingiau- 
sių AVorcesterio apylinkėje. 
Šv. Kazimiero seservs-lietu- _ v

vaitės rūpesįjngai veda nice 
kyklą. —/

Nuo geg. 1925 iki geg. 1927 
kun: J. Jakaitis buvp Lietu
voje sveikatas sustiprinimui, 
.bet visviėn aęsiėmė būti Šy. 
Kazimiero Seserų Pažaislio
• r . . .»>• * V- , t

Vienuolyno kapelionu. Per 
-trumpą laiką visi vienuolyno 
-namai pagerinti ir ūkė pa
statyta geriausioj tvarkoj.

y jįj

* A _ • Jnniversii

!- V.' J < —,



LDS. N. A. Ai Valdyta

pondeneijh

Geriausias Nelai

4~d. Šri 
tyčioje m

Organizacijos rėifc$3afc ’bus 
jer&^risų 

gfefflsii bris nors po vieną ai 
daugiau atstovų. išgi-
name kuopų valdybas šaukti

pageidau j ama, kad visos šio 
i^feįLiiCiu kuopos juonuoido

no žydo namas.
\ klfZ ‘3 •

NORWbDi>, 
damas ir, drebi 
mas kėtntin ; 
kraxftdvėm.Vn

8 KAS '

J.Ža\ą pa
rado troke-

mą apyskaitų. Reikalavo, 
kad jam į gal iojim ą atsto- 
vąūti šią bendrovę įrekto-

6.-«-Nutarta turėti kuopos 
huolatinį žinių rašinėtoją— 
reporterį. Reporteriu pa
skirtas K. D., kurią, sutiko.

Susirinkimas buvo gyvas 
ir naudingas. Nariai skirs
tėsi gerame ūpe. Tikimės 
kadSiaismetais musų kuopaK 
žyminisuMiprės.. Reporteris

. ■' * ■. 1 : 7 .
- &i ūįii-.u; l>

«hl ■
itt

lunųniv}
Tuščiagalviui V. V., “L-vės”

Garbintojui . t
Teko skaityt Hfevės” 26 

N r. kM-ėspolidfenciją * apie 
•foorontą. Šmeižia susirietęs 
kitų pažiūrų žmonos. Tarp 
tu šmeižiančių sakinių štai 
h) radaui ^i^a žmonių ran
dasi girtuoklių. Girtti<fcW

cAMąfcp^|Či^

Visokių Drabužių I)el Vyrų 
i r . Vaikų .

GENERAL GENTS SHOt

r. Victor, I 
t E^Qf Br 
Giedojo š1

ioKyw) j uit, . * '•

JUOKAI *’

nėšį. Namas randasi geroj vietoj 
apgyvento; lietuvių. Biznis išdirb 
tat.per DF&ėtŪ'PtektŽeM-R 
fttSUldU J^i,WasWagioTSt 
N°rwood.
-------- —- < , . ,

i - ų.- J

Yra švariausia ir dirfitifflE# 
lietuviu Marketas Amejflp>i 

Geriausia Mėsa, Daržpyės SS 
. Groserjai ųigjsLg 

ORDERIUS PRlSTATOMIlį 

be skirtumo kokioje 
< Derrcherterio ov9f &

' Atsilankyk • ir 

duodam lkgai. W/

BLUE RIBBON MARKEI 
t i STRIGUNAs, Savtatotas >

M 62^-a Ptetettt Str«4

iii ■' . Hęj>.

-0 IaPLANKe “DARBININKĄ” i 
; .f r/P-9& F: Pikaiingien^;

■ _ Įliietuvos Moterį draugijos ! 
įgaliotinė,' kuri dabar lanko- i 

Įsi po Naujos Anglijos lietu
mi vrų kolonijas su prakalbo;’ 
J m is aplanke *‘itarbininką.’’ 

<?Įšišapsilahkyrfiaš nėiu^pir- 
* Į m utini s. P^nia^ikčiiingie- 

nė jau yra bųyufr keletą kar-

ši kompanija Išdlrblneja pi 
' Bostone per 73 metus suvlrš. 

tufls Ponas šarkiunaš darb/iį 
H raginimą dėl lietuviu blznii 

;y Aukščiausioš nlšfes Plamtf; 
trolai ir Radioę .žėrilaastoin 
nom. Mainome senus pianus. 

. šyik dęf katalogo; Pįištatymas ‘ 
bjikai. Prieš pirksiant matyk 
šarkiunV ' '•, r*

' Vose & Scū3 |

kito, su visokiais keiksmais, 
muštis. Kadangi abiejų pu
sių jėgos vienodos, tai vifens 
kito nenugali. Pėrgrius ąbū 
mušdamiesiatsikėlę ir vėl 
kimba vienas kitam už krū
tį]. Yra ir daugiau tokių 
ytetiį, kur geria irmušasi.

s ir savo lapely patdlpintiJDa-

„TV-“į MOKYKLOJE

sA^^&Sa Mokytojas i Pasakyk han, 
f negu m ti. Petruli, delko Jokūbas vedė

(V.-24T dvi Libano ‘ duktėri ?

Eina plentu Juozas i r Pra; 
nas. - , *. ■' • ' ■•■■

» Pranas, pažiūrėjęs į šalia 
plento einančias telefono viė- * į ' J • ' ' • ‘ r •
las, sako Juozui: v

Žiūrėk, Juožai, kodėl 
čia ėiha dvi dfatpš. i^riė rd- 
sų alsinienu', būdavo tik vie- 
nA'drata. ' \ '

fe,, Pranai, tokio nieko 
ir nežinai: rusų telefonai bu- 
vo prasti — su viena drata, 
'd,įė{uyių,geri,^--;per vieną

V. 4~ '♦l

!> ''

”—-----
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NAUJOJE VIETOJE

įve Brpok, Luyan Tashman

IRM ADIBNIO ^ĄKARE
5 dideli aktai vodevilio

T. <***> *■ W ’ i3V x ‘ .

VAIKŲ REVOLIUCIJA į 
^ĄttASKVOJE ■■■• ’ *•■■

Iš, Maskvos pranešama, 
kad našlaičių institutas, e- 
santis pefol£ Maskvos ir tu
rįs apie 200 apleistų vaikų, 
turėjo būt išskirstytas. Prie
žastis — nesuvaldvmas auk- 
etinių. Jaunuoliams tai ne

patiko,- jie name, smarkiai 
apdaužė. Pašaukta policija, 
kad jaunus ihąi$tininktfo5sų“ 
valdytų. Šį ėmėsi darbo ir 
sugavo apie 100 -jaunuolių 
apsiginklavusių peiliais ir 
^urhiVais.^,Kiti. išbėgiojo. 
Tai vraxtik vienas faktas iš

.IETŪVIS

0PT9METR1STAS

f

r i


