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šu broliu Juo-

viai, kūne stovėjo hz savąjį 
laimėjo. Airiai anot to prie-

intis, ir jei ne 
būtų sudribęs ant 
galingo lietuviško

etuslaiko.
Virs $2.000,000,000 vertės 
losavybių automobiliais.
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Blaivybe ir Despotas 
Alkoholis

t
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Žemiau* išreikštas mintis, pra
dini < 'aiiibridžio bluiviulukų kuo 
|m>s pirmininkui, buvau pusiren- 
PV* IHisakj tl prakalbos vietoje N. 
Anglijos Blaivininkų tipskr. su- 
MižiuvIUM". kuris įvyko pereiti) 

, kovo mėnesį Cumbridge, Mass., 
prakalbom tų dieni) neįvy

kus tapti.upb'i.stu. Todėl nutariau 
Išsiųsti šį straipsnį “Darbiuin- 
kul.”

X. B—titf
Gerbiamos ir gerbiami: 

Mes ĮKigyvenamt laikotar
pį. kuris galima pavadinti 
revoliucijų ir perversmą ga
dynė. Laisvės ir demokra
tybės obalsis skamba po vi
st) pasaulį nuo saulėtekio iki 
saulėlaido, nuo pietą iki 
šiauriu. Žmonija niekur ne
bepakenčia jokių prispaudė- 

' ją išnaudotoją. Visa žmo
nija kaip tautos, taip atski
ri asmenys skelbia mirtiną 
kovą savo prispaudėjams, 
išnaudotojams. Braška ka
ralių sostai. Griūva val
džios viena po kitai. Visi 
kas tik kiek pajėgia šaukia: 
“šalin despotai! Šalin iš
naudotojai! Te gyvuoja lais
vė ir demokratybė!” Valio! 
Valio!

žiūrint ir klausant to viso 
rodos reiktu tik džiaugties, 
kad žmonija taip ūmai susi
prato ir galvatrūkčiais žen
gia prie pasiliuosavimo nuo 
visokią prispaudėją, išnau
dotoją. Kad laimė ir ger
būvis, kuris eina sykiu su 
laisve ir demokratybe tuoj 
užviešpataus visame pasau
lyje. Tečiaus pažiūrėjus į 
gyvenimą praktikos akimis, 
mes matome ką kitą. Berods 
per pastaruosius dešimtį 
meti] pasaulyje įvyko nema
žai |HirniainŲ. Tame laiko
tarpyje įvyko keletas revo
liuciją. keli karaliai neteko 
sostu, bet dar liko vienas 
baisus despotas “karalius.” 
kurio despotizmui nėra tie
siog galo. Jo valdžia ne tik 
nesilpnėja, bei kasdien eina 
stipryn, ir apima vis plates
nius plotus. Tas “karalius” 
yra to'galo godus ir kas tik 
papuola po jo valdžia, tam 
jis atima paskutinį duonos 
kąsni, nuvelka paskutinius 
marškinius ir palieka žmo
gų pusnuogį skarmaluose. 
Jis yra taipgi didelis nedo
rėlis. kuris lenda į šeimynas 
ir ardo jų tarpe meilę ir lai
mę. .Jis atima moterim ir 
mergelėm padorumą ir pa
skandina jas nepadoraus el
gesio purvyne. Kur tik su
sirenka keletas jo pavaldi
nių. arba tikriau sakant 
vergui, ten nieko geresnio 
neišgirsi, kaip tik šlykščias, 
palcistuvingas kalbas, bur
nojimus prieš 
Bažnyčią. Jie
Dievą. Jie skelbia revoliu
ciją .Jo įsteigtai Bažnyčiai, 

V" kuri mokina juos kaip likti 
tikrąi laisvais, dernok ratin
gais piliečiais, kad jie mylė
tų sav<<šeimynas ir rūpin
tųsi jų užlaikymu. Jie ver
kia. kad juos Bažnyčia iš
naudoja jeigu reikia paau
koti 10c. jos užlaikymui, o 
nieko nesako prieš despotą 
alkoholį, kuriam jie paau
kuoja paskutinį savo sun
kiai užilirbtą skatiką, o at
lyginimą už, tai nuo alkoho
lio gauna tokį, kad jis pa
verčia juos purvyne liesivo-

mis. To nepatiria niekas kas 
klauso 
čios.

Tad
dėsnis _
jas, kokiu yra alkoholis? Jis 
ne tik naikina žmonių turtą, 
ardo šeimyną laimę, bet dar 
ėda žnionią sveikatą ir do
rą. Mes rasime pilnus li- 
gonbučius, pilnus beprotna
mius alkoholio vergų, pil
nus kalėjimus kriminalistų, 
žmogžudžiu, laukiančią pa
korimo, arba užmušimo ant 
elektros kėdės, kurią nupuo
limo priežastim buvo girty
bė. Kiekviename pasaulio 
kampelyje mes rasime mili
jonus alkoholio vergą, bet 
visai mažai, kurie prieš jį 
kovoja. Pavyzdžiui, kad ir 
mes lietuviai turime nema
žai įvairios rūšies revoliuci- 
jonierią, kurie skelbia mir
tiną kovą visiems, kurie tik 
nepučia su jais į vieną dū
dą, tariaus kovotoju prieš 
alkoholį turime visai mažai. 
Kodėl taip yra? Todėl kad 
mūsą revoliucijonieriai mo
ka vien tik šūkauti apie lais
vo. o ta laisvo labai siaurai, 
labai paviršutiniai supran
ta. Jie matyt supranta, kad 
žmogus yra pilnai laisvas, 
jeigu ^is gali balsuot, rinkti 
šalies valdžią, arba šnekėti 
viską ir visur kas tik jam 
ant liežuvio galo užeina. Te- 
čiaus taip nėra. Laisvas ir 
demokratingas žmogus yra 
tik tas, kuris turi tvirtą va
lią, moka susivaldyti, nepa
siduoda blogiem įpročiam ir 
jiem nevergauja.

Katalikų Bažnyčia, kuriai 
mūsą revoliucijonieriai skel- 
bia mirtiną kovą, kaip lais
vės ir demokratybės “var-

Dievo ir Jo Bažny-

i ;

ar gali būti kur di- 
despotas išnaudoto-

i

žytojai,” kaip tik ir yra to
kia , susivaldymo mokykla. 
Kaijs paprastos pasaulinės 
mokyklos turi įvairius sky
rius! nuo žemiausio iki auk
ščiausio, taip ir Bažnyčia 
turi įvairius skyrius, ku
riuose mokina susivaldymo 
įvairiose srityse nuo žeųąiąu- 
sių, paprasčiausių dalukų 
iki aukščiausią. BlaivypB y- 
ra vienas iš tų Katalikų 
Bažnyčios skyrių, kurį mo
kina susivaldyti vienoje sri
tyje, tai yra susilaikyti nuo 
vartojimo svaiginamą gėri
mų. Bet ar daugelis nori tą 
susivaldymo skyrių lankyti, 
į jį priklausyti, sulig jo, t. y. 
Kat. Bažnyčisc nurodymą 
gyvent ? Kas, gi Čia norės, 
kad čia mokinama susival
dymo įvairiose srityse, o su
sivaldyti taip yra sunku. Iš 
tos priežasties ir turime ne
mažai rėksniu, kurie šaukia, 
kad Kataliką Bažnyčia var
žo asmens laisvę ir už tad 
prieš ją, kaipo tokią reikia 
kovot, bet giliau protaujan
čiam žmogui tokie šauksmai 
atrodo vaikiški. Pavyzdžiui: 
ar daug mes rastume vaiką 
tarpe, kurie patys savanoriai 
eitu i niokvkla niekeno ne- 4 *. <4.

verčiami ? Jeigu tėvai pasa
kytų savo vaikams: “Vai
keliai, jeigu jums patinka, 
tai eikite mokyklon, jeigu 
ne, tai kaip sau norite.” Aš 
manau, kad mokyklos sulig 
pirma diena pasidarytą tu
ščios. Vaikus dažnai prisi
eina varyt mokyklon, kar
tais net diržas pavartot. Ko
dėl taip yra ? Todėl, kad vai
kai mokykloje jaučiasi lyg 
ir suvaržyti: 1) Jie turi ra
miai užsilaikyti, ko ypatin
gai vaikai.labai nenori; 2) 
jie turi klausyti mokytojo, 
pasiduoti jo disciplinai; 3) 
atlikt savo pareigas, išmokt 
savo užduotis, -lekcijas. Už- 
tad daugeliui vaikų mokyk
la atrodo lyg ir nelaisvė, to
dėl jos ir nemyli. Jiem ge-

L
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CENTRO

Dicvą ir Jo 
kovoja prieš

Teatras ir Muzika

La pamoti ranka ir pasakyti 
“tegukiti dirba.” Kareivis, 
kuris drystų kritingu karo 
metu šalintis iš mūšio lauko 
yra laikomas išdaviku ir net 
mirčia baudžiamas. Susipra- 

Y2 tęs lietuvis apleisdamas. vi
suomenes darbuotę via ly
gus anam kareiviui bėgan
čiam iš mūšio laukų. Taigi 
nusišalinkime, l>et dirbkime 
visi su tvirtu pasiryžimu, 
nes tiktai vienvbėje būdami 
išliksime tautiškai gyvi.

1

darbuotojai ruošiasi vykti 
Kongresai! svarstyti, tarties. 
ieškoti būdų, kaip geriau su
siorganizavus, kaip Ameri
kos lietuvius katalikus su
jungti į vieną bendrą Ame
rikos lietuviu katalikų idė
jos’ reiškėją — Federaciją.

Kuomet dabar uždarius 
ateivijai duris mūsą darbuo
toją eilės kas kartas eina 
mažyn, kiekvieno gyvo lie
tuvio yra šventa pareiga pa
čiam rašvties į Federaciją 
ir kitus kalbinti, kad prisi
rašytą.

Jei esi kokios nors katali
kiškos organizacijos nariu, 
pasistengk išaiškinti draugi
jai naudą priklausymo Į A- 
merikos lietuviu kataliką 
vienybės reiškėją — Fede
raciją.

Kuomet mūsų eilės retėja,

Birželio 14-16 dienomis- 
Brooklyn, N. ‘Y. gyvieji A- 
merikos lietuviai katalikai 
laikys XVII-tą*metinį savo 
vienybės — Federacijos sei- 
mą-kongresą. Kas metas 
Federacija laiko savo suva
žiavimus aptarimui kaip A- 
merikos lietuvių katalikų 
svarbiųjų visuomenės reika
lų taip ir Lietuvos klausi
mų tariamasi ieškomi būdai 
jai padėti.

Šiemet taip pat .susirink
sime išklausyti pateiktos a- 
pyskaitos Lr tiesime planus 
ateities darbams.

Todėl visi Amerikos lietu
viai katalikai privalo iš- ! 
anksto jau pradėti ruošties 
Feds Kongresam Draugijos 
renka atstovus, gamina 
Kongreso atstovi) svarsty
mui įnešimus; visuomenės mums nevalia snausti, neva-

Mes žemiau pasirašę A. L.
iR. K. Moksleivių Sąjungos 
“Giedros” nariai, gyveną 
Naujorko apylinkėse, šiuo 
kreipiamės i mūsų urganįzą- 
cijos Centro Pirmininką, 
reikalaudami sušaukti šie- 

iniet “Giedros” visuot'nuijį 
nuvažiavimą.z

'T‘Ilgai tylėję, ilgai laukę 
kokios nors iniciatyvos ar 
susirūpinimo < hganizac^pis 
reikalais iš Centro’ puses, 
mes priversti esame bent 
šiais Jubiliejiniais 15 metą 
Organizacijos , sukaktuvių 
metais reikalauti iŠ Pirmi
ninko išvesti mūsų sąjungą 

■iš negyvo taško pozicijos.

Mūsą nuomom-. Pirminin
kas privalėtu 
t i “G iedros 

įsu L. Vvė-iu I ‘
seimu, kuris 
mėm pradži< 
N. -J. Visu 
...... •ciame pri 
reikalo.

( Pasirašo)

Sfu<l. ./• Taiiio.sai-f 
Cent ro vicc pirm.,

S f. K. K. .larijrlu, 
. St. J. I\ J u r aria,

J/o/, s7. X. .1. Žitarcckis.

1927 m. baland. 29 d.
Ne\v York Cit y.

NAUJI FEDERACIJOS 
SKYRIAI

Nors nekuriu kolonijų Fe
deracijos skyriai visai už
snūdo.’bet užtai kitos naujos 
kolonijos suprato vienybės 
naudą ir suoieanizavo pas 
save Federacijos skyrius.

Detroit, Mieli. Šv. Antano 
parapijoj suorganizuotas, 
Federacijos skyrius, (’hiea-i 
goję ten visos parapijos tu
ri skyrius, taigi ir naujai 
organizuojama šv. Kazimie
ro Vienuolyno ; 
nauja parapija jau suorga
nizavo ir Federacijos sky
rių. IVaukegan, III. užėmus 
parapiją naujam klebonui 
tuojaus suorganizuotas Fe
deracijos skėrius.

Karštai susirūpinta ir da
romi žygiai suorganizuoti 
Federacijos skyriai Spring 
Vaiky. III.: St. (’lair, Pa.: 

• ir llartford. (’onn. Dieve 
jiems padėk.

Eiti. Sekretai i ja tas 
ISO Hale Avė.
Brooklvn, N. Y.

apvjinkrj •» • -•1 ’ J KVJCrl.

skubiai šauk
si ima drauge • o
organizacijos 

įvyks birželiu 
je Elizabeth, 

eiedrininkus

nesiduoda išnaudoti, 
bedieviai, pasiliuosa- 

Bažnyčios globos, nu
tikėti Į Dievą ir nete- 
ramumo ir linksmumo

liaus būtu iŠdykaut po gat
ves, negu mokykloje sėdėt. 
Kodėl ? Todėl, kad jie nesu
pranta, kad mokykloje įgy
tos žinios bus jiem patiem 
naudingos.

I Kataliku Bažnvči.t nie-
V *• « *■

kas nėra varu varomas. Nie
kas su diržu nėra verčiamas 
būti kataliku. Bet tų, kurie 
jon priklauso yra reikalau
jama prisitaikyt nustatytos 
tvarkos ir atlikt savo parei
gas, o tas daugeliui ir nepa
tinka. Mes katalikai pri
klausydami prie Bažnyčios, 
klausydami jos patarimai, ar 
būti blaivais, ar tai užlaiky-' 
ti paskirtus pasninkus, ar 
tai neduodant valios kūno 
geiduliams nei kiek nesijau
čiame suvaržyti, nes mes ži
nome, kad tas susivaldymas 
išeina mūsų pačių naudai. 
Užtad mes klausome savo 
mokytojų, dvasios vadų, pil
dome uždėtas mums parei
gas ir nei kiek nesijaučiame 
esą suvaržyti, arba išnaudos, 
jami. Bet mūsų laisvama
niai. revoliucijonieriai. ku
rie prie Bažnyčios nepri
klauso. jos neremia, kaip tik 
labjausiai jaučiasi jos var
žomi. jos išnaudojami ir ant 
kiekvieno žingsnio aimanuo
ja. kad Katalikui Bažnyčia 
yra laisvės varžytoja, žmo
nių išnaudotoja, užtad rei
kia prieš ją kovot. Kodėl jie 
taip daro? Todėl kad jie y- 
ra tie išdykę taikai, kurie 
nonori prisitaikyt nustaty
tos Bažnyčioje tvarkos, kad 
jie nori patys viską tvarky
ti, kad jie nenori klausyti I 
religijos mokytojų, bet nori, 
kad mokytojai jų klausytų. 
Bet kas-gi būtų do tvarka 
mokykloje jeigu mokytojas 
turėtu klausvti mokiniu, o 
ne mokiniai mokytojo?

Jeigu Katalikų Bažnyčia 
būtų tokia didelė žmonių iš
naudotoja ir skriaudėja mes užrašykime giliai į mū- 
kaip laisvamaniai ją kad sii protus ir širdis, kad prie 
perstatų, tad mes katalikai, kiekvienos progos, kiekvie; 
kurie priklausome prie pa- name momente, ar tai drau- 

š- g'.i’.b tai privatiškame su
turėtume būti pritikime galėtume aiškinti

kam
Mūsų 
vę iš 
stoję 
kę to
koki turi ir jaučia katalikai 
tikėdami į Dievą irpomirti-
nį gyvenimą, jie dažnai ieš
ko tos ramybės girtuoklystė
je, paleistuvystėje, kuri su
ėda ją turtą, sveikatą ir daž
nai be laiko nusiunčia į am- 
žinastį, į kurią jie nors ir 
netiki.

Todėl broliai ir seserys ka
talikai persi imkime visi 
voliucijos dvasia, tiktai, 
norna, ne tokia, kokia yra 
persiėmę mūsų broliai lais
vamaniai. tai yra spjaudyti 
Į akis mūsų geriausiai moti- 
• įai Bažnvčiai. kuri mokina 
mus susivaldymo, kad tokiu 
būdu apsaugojus mus nuo 
blogų papročiui vergijos, o 
ypatingai nuo alkoholio, ku
ris taip pažemina žmogui ir 
pastato ji žemiaus gyvulio. 
.Paskelbkime didžiausią re
voliuciją ta*n bjauriausiam 
žmonių turto ir doros ėdikui, 
išnaudotojui alkoholiui. Man 
rodos, kad nėra ir negali bū
ti didesnio labdarybės dar
bo. kuris geriaus Dievui 
patiktu, kaip platinimas 
blaivytoms idėjos, kaip apsau
gojimas. arba paliuosavimas 
nelaimingu žmonelių nuo to 
pragarinio smak<» alkoholio 
nasrų, l’odel susiėję čionai 
^šiandien aptarti šios kilnios 
ir brangios blaivininku or
ganizacijos reikalų ir pasi
prašę Dievo pagelbos šiam 
dideliam ir sunkiam darbui, 
padiiokime viepi kitiem sa
vo dešinę sudarykime tvir
tą. neperlanžiamą sieną 
ju ieš mūsų ir visos žmonijos 
didžiausią priešą alkoholi. 
Ir tuos žodžius ir tas min- Į 
tis. kuriomis mes čionai 
šiandieną susirinkę šioje 
svetainėje tarp savęs dalino-

re-
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Kas dauguma? Dauguma 
į— beprotystė! Protas juk 
[tik pas mažumą!—Schiller.

iV?' •:»kai ir ašaros sužavėjo visus. - 
žy- Scenoje taip gražiai atvaiz

duojama lietuvio kaimiečio 
gyvenimas, kuriuo negalima 
atsigerėti. Paprastos kai
mietės rolė, kurią atvaizduo
ja Rusteiikene (p. M. Saka
lauskaitė), tiesiog nuneša 
mintimi mus į Lietuvą. 
Alus-gira, ratelis, vakarienė 
su klerkais, bobiška filoso
fija—viskas duoda tiek gar
daus juoko kad net ašaras 
išspaudžia. Naivus Jurgis 
su Rože — knygneše ir du 
žandarai su šnijui Albinu, 
sudaro gyvii anų, spaudos 
uždraudimo, laikų lietuviško 
kaimo vaizdą, kuris Išgales 
atsiminimų suteikia.

Režisierius St. Pilka mo
ka puikiai suderinti tokį 
vaidinimą ir yra savo srity 
nepamainomas. Bostono ir 
apielinkės lietuviams gera 
proga pamatyti gražų vaidi
nimą, kurį niekas nei>rivak) 
apleisti. Gaila tik, kad ne
pasirūpinta pasamdyti teat
ras. Bet tas veikalas reikės 
kartoti ir kartoti geram te
atre.

Taigi 29 gegužio So. Bos
tono lietuviams didelė ]mt(-. 
rieti nė šventė. Apielinkės 
lietuviai neatsilikite nuo tos 
šventes ir gausingai apsilan
kykite. Svečias

Sofi- 
buvo 
apie 

dide-

“AUŠROS SŪNŪS”
Veikalas parašytas 

miaifsrns rašytojos p. 
jos Čiurlionienės ir 
vaidinamas Lietuvoj 
porą šimtu kartu su
liausiu pasisekimu prade
dant Kauną ir baigiant 
Klaipėdą.

Kiekvienas lietuvys, kuris 
tą veikalą mato, tuojau at
bunda praeitimi. Mūsų Lie
tuvos vargai taip ryškiai at
vaizduoti, kad negalima išsi
laikyti nuo susijaudinimo ir 
ašarą. Kada pas ramu lie
tuvį Rusteiką atvažiuoja 
žandarai kratyti, rodos pa
imtum revolverį ir nušau
tum tuos bjaurybes, kurie 
ieško to, kas lietuviui taip
įbrangu ir artima, t.y. spaus
dinto žodžio.

Mūsų lietuviai Amerikoje 
gerai atmena tuos laikus, 
nes ne vienas iš jų yra at
bėgęs iš Lietuvos kaipo sla
pukas, nuo nišų žandaro. 
Dabar gausime progą pasi
gerėti ne tik tokiu gražiu 
veikalu, to't ir vaidinimu. 
Užtenka vieną kartą matyti 
ir tuojau liks jis amžiams 
atminty. Artistas St. Pilka 
tą veikalą paruošė vaidini
mui (’bicagoje ir jis du kar-

v •

liojancioinis kiaulėmis, pas- tu laivo kartojamas su di- 
„ i išmato- džiausimus pasekmėms. Juo-kutintais žmonijos

lapiją ir esame kunigu “iš
naudojami” 1 
nepaprastai biedni suskur- -alkoholio 
dę, o laisvamaniai nepapras
tai Unjtiągi* Bet, taip nėra. 
Dažnai būna, kaip tik prie
šingai. kad katalikai daug 
gražiai ir turtingiau gyve
na už liedievins, kūne nie

Sharkey“Sure”
Bus Lavvrence

pasižiūrėii kaip Sharkey 
“suvalgė” airį Malonev ir 
pasveikinti jį už iškėlimą 
lietuvių vardo kitataučių 
akyse.

Apart Sharkey bus keletą 
Pranciškaus Atle-|kitų mažesnių sportininką

Sharkey-Malonrv kumšty
nės sujudino visą pasauli. 
Mūsų tautietis Sharkev -Žu
kauskas išėjo garbingai lai
mėtoju. šiandien visi i ik ir 
kalba apie Sharkey. Lavv- 
,reii<'o šv.
;ų Klinbas turi gilinki, nes ar taipgi muzikalu dalis pria
pas juos sportininkas “Ja<k'gramo bus išpildvta pasižy- 
Sharkey 
tadirnv, gegužės 27 d.. S vak 
vakari*. Colonial Theatre 
tikrai bus ir kumščiuosis. 
Taigi Latvrenco ir visu 

v •

apylinkių kolonijų lietuviai 
turės puikiausią progą pa
matyti ir pasveikinti savo 
tautietį laimėjusį garbingai 
jMtgalėtojo vardą.

Kadangi kumštininkas

-Žukauskas penk- imrjusių artistų.

kenksmingumą
žmogaus sveikatai, žmogaus 
laimei ir tokiu būdu kaskart, 
dauginus Įgyti šalininką 
blaivyto"* idėjai, o tuomi pi-'Sharkey nevažinės po lietu
čiu mažinti įsigalėjusią ai- (viį kolonijas, tai kviečiame 
koholio įtekmę. visus lietuvius .suvažiuoti

| žangus t i kietai: po 50c-, 
75c.. $I.<M) i e $1.50.

Tikietą galima gauti iš 
inksto pas Falhm, Kondro 

ią,' Schaake. Zablecką. teat 
re ir pas kitus rengėjus.

* Suvažiuokite ir ateikite 
skaitlingių, sušukti griaus 
mingai “Valio Sharkey!”

Rcp

Didžiausia Dievo AažnyČu 
žemėje yra žmogaus siela.
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Pas mus labai daug jaunimo

ras ir

Gegužės 15 dJ buvo atkarto-

Gegužės prmą dieną, Moterų 
į, - o *

S-gos 26 kuopa surengė Vaka
rą, kuris nebus pamirštas ger

i

«

pąVyk^ šis apskriičo įšyažįavi- 
gpA. L- R^K Motępj Sąjunr, mąs tai, bus.siunčiama atstovė

* * v‘ * į tryliktąjį seimą, t

'' Įnešimai į tryliktąjį seimą: 
; ..1 :

1. Kad narei gyvenančiai ki
tame mieste, kurią lanko lan
kytojos nębūtų reikalaujama 
Notary Public paliūdvjimo.

2. - Kad Moterų Sąjunga, tu- 
^t^-^ayo adyokaią arba pa- 
" prie kurio galėtų kreip-

1 Conn. apskr. susiya^įavi- 
įvyko gegužės 8, d. Šv, 

jybes parpijos svetainėje,

: -.i J:,

Suvažiavimą atidarė pirmį- 
7- ųinkė p-lė M. Blažauskaitą.

w ■

.V--

- - tarimus ir linkėjimus.

Sesijų vedėja išrinkta ta pa-

'os Dva-
Cš •iingoje' 

kalboje sveikino ir suteikė 
gražių linkėjimų ir patarimų.

* A'čiū kun. J. Ambotui už pa-
->-8 ’V* < 1 * • 1

! * t

tan
tis svarbiuose reikaluose.
• Sesijos užsibaigė 5 vai. va
kare.- ■ ; :.

' Vakarienė

Po sesijų lĮartford’o sąjun- 
gietės užkvietė dalyves ant va-

1 ūjį.;P-lė M. Blažauskaitė, pagel- 
^.įaninkė y. Ambotienė, rast.

‘ -/Q. Tamošaitukė, mandati] ko-
‘ jpjisija — E. Šimolioniutė ir O.

-Ambrozienė.
^i--i;ūDalyvių pribuvo 20 iš-5 kp.

į Apskričio valdyba išdavė 
raportą, iš kurio pasirodė kad 

^Ž*visO& dirbo dėl labo apskričio

y /

*y «bi o vyri iio 10 vazjiaviutQ? . ~ ~

įvyks liepos 3 d. š. m. »las ■«»«•* maloni* - ir janki 
-t'' ; _ . _ _____ __

? - ■ i

,ų::organizacijofc.
Suvažiavimas buvo gyvas ir

4. jjintas. Daugiausiai buvo 
svarstoma apie išvažiavimą. 

■»!■ •* _ 
aįjt-SN -

M Glastonbury, Conn. —Progra- 
į mas susidės iš Įvairių lenktv- 
i; £;Pių, kaip tai bulvių rįnkimo, 
^■"kirpimo, bėgimo ir tt. Nutar- 

t^t kvesti chorus dalyvauti ir 
Hz'atsižymėjimą skirti dova-

‘“Tibving Cup.”

Jaunimai aukštyn į _
šv. Kazuniero^parapijos cho- todel ir vestuvių netrūksta.

• r jaunuoliai - sutartinai Lietuviai, čia augę, pradeda 
vesti čia" gimusias merginąs.

~ Šis yrą gražus—rr—pavyzdin- 
gas“apsireiškimas tautiškumo 
žvilgsniu. Aišku, kad tokie 
jaunuoliai išlaikys lietuvystę 
ir pasiliks lietuviais ant visa
dos. Yra ir tokiii lietuvaičių, |u Vice-Pirm. — O. AdomaitienE, 

kurios nesulaukdamos . savųjų | 
apsiveda su 
bet tokių mažai yra kad sugy
ventų sutikime.

Gegužės 9 d. buvo vestuvės 
p-lės Pašukiniutės su V. Min
cevičium. Mergina priguli 
prie šv. Kazimiero parapijos 
bažnytinio choro tai ir koristii 
daug prisirinko. Gaila, kad 
merginos perdaug “švietėsi.” 
Toks jų pasielgimas žemina 
jas pačias. “Apšviestimės” 
dažniausia praranda dorą. - 

Pirmą savaitę gegužės mė
nesio TVorcesterio lietuvis apie 
i33 m. amžiaus bedirbdamas 

,— —---------—x . sportiškai Lut farmų “moon-sliiną” pasi
žinojo, kad pasirodyS^mūsų M. ^ę^ tai buvo^Albertąs Raguc-

ilgą laiką. Publikos buvo pil- 
na Lietuvių Svetainė. Pir- 
miausia buvo atvaidinta trum
pas veikalas! “Tėvynės meilės 
vaistai,” parašytas sąjuhgie^ 
tės S. G re pienės, yisi'akto
riai savo užduotį atliko gerai. 
Ačiū ponei O. Michelichienei, 
kuri išmokino ir daug vargo kunigas Stojo prieš teisė- 
padėjo to vakaro surengimui. kaipo piktadarys, kaltina

mas nužudyme žmogaus. Tei
sėjas,' advokatai, raštininkas,

jamas antru kartu veikalas 
4‘Išpažinties Paslaptis,” dra-* 
ma. Veikalas gana ilgas ir pa
mokinantis^ Žmonėms taip pa
tiko, kad ir antru kartu prisi
rinko pilna mokyklos svetainė. 

1 Įspūdingiausias aktas buvo,

•/

Dv. Vad. — Kun, P. Saurusaitis, 
2334 So. Oakley Ąve., 
Chicago, Illinois.

Redaktorius—Kun. C. Matulaitis, 
2334 So. Oąklėy Avė. 
Chicago, Illinois.

I Vice-Pįrm. — J. Svirskas, 
j 104.Ęorchester* Street
1 Worcester. Mass.

. Prašalinkite Inos 
skausmus. Trinkite 

gelcnėius sąnarius 6u 
DR. RICHTERTO 

Inkaro - Rūšies ■

PAIN-EXPEILERIU 
—. Vniitni»»’rl:ii rtfirti ijntli

S. V. Pat.* ------ —
Persitikrinkite, ka<J In-

Ponia Michelichienė yra pasi- 
šventus darbuotis Mot. Sąjun 
gai, nes yra pirmutinė 26 kp. prokuroras^ sprendėjai (džiu- 
oragmzatorė ir daug yra atsi-* r^), kaltininkas,-liudytojai ir 
žvmėjus ne tik lietuvių, Bet ir policija‘užpildė “visą scenos 
svetimtaučh] tarpe. Dažnai platformą. Pertraukose buvo 

pamarginta dainelėmis. P. L. Į 
Juozaitienė keletą gražių dai
nelių sudainavo. Solistei pa
dėkojo aplodismentais. 3: Ho- 
delis akomponavo.

Pertraukoje pasirodė jaunas 
kalbėtojas,

svetimtaučnj tarpe, 
atstovauja lietuvius “politikos 
reikalais/ R. Greičiūtė gražiai

36 Norton Street< . 
Dorchester, Mass? 

svetimtaučiais, Į Iždininkė — O. Sidabrienė,
6 Commomvealth Avė. 
Worcester, Mass.

- (Iždo globėjai — 
Kun. P. V. Strakauskas, 

50 W. 6th Street 
So. Boston, Mass, 

J. Tatulis, 44 Barctay St., 
Woreester, Mass. 

Rast. — V. J. Blavackas, 
104 Dorchester St.; 
Worcester, Mass.

---------~ ,<

< icisuiMiiiturc, 111-
. Ą- -karo vaisbaženklis butų

ant kiekvieno pakelio.
Galite gauti Pain-Ex- 

pellerj pas savo vaistin
inką po 35c ar 70c bon- 
kutę, arba iš .

F. AD..RICHTE<ft cę., 
w TBerry § So. 5th Sts..

Brooklyn, N. Y.

‘ t H

Rūpindamiesi kitų L laime, 
mes randame ir savąją.—-Pla
tonas.

• * * 
karienės, kuri įvyko mokyklos pianu paskambino, vaidvloms 
Svetainėje. Įėjus į svetainę, 
tuojaus akis viliojo gražiai 
papuošti stalai ir apdėti gar
džiais valgiais. Vakaro vedė- 
ja brrvo p^nia Tamošiūnienė. 
Pakvietė kun. J. Ambotą at
kalbėti maldą Susėdusios vi-1 
sos dalyvės ir svečiai gardžiai 
vakarieniavo. Švelnus ir man
dagus sąjungiečių patarnavi-

šokant prie pabaigos vaidini-
i TOO. J

Publika'su nekantrumu lau
kė antros dalies programo, nes

S. kp. jaunamečių skyriaus 
choras.
publika karštai, plojo, pama
čiusi virš 40 jaunų gražiai pa
sipuošusių mergaičių. Prie pia-

Pasikėlus uždangai,

kis, 10 metų amžiaus. Šisber- 
niukas turi nepaprastus gabu
mus ir aiškią lietuvių kalbą. Jo 
kalbos tema buvo: “Kas pa
saulio valstybėse-reikalingiau-

*

Sidabrinę taurę arba , 
.. r Taip-gi nu-
- Tarta laike išvažiavimo rinkti 

*' iT * ' ■** *^gnažuoles iš merginų ir mote- 
~rųs Į gražuolių kontestą ga
lės‘stoti tik sąjungietės. Bus .

, užkviestas žymus kalbėtojas it*1.' __1
Mileris iš . Worcester, 

į Taipgi kas geriattšiffi. 
Užšoks lietuviškai “valcą”|jio! 

w palmės dovaną. / - ------
. itadangi šis išvažiavimasS 

Jra’s vienas iš gražiausių tai 
kiekviena sąjungietė turėtų 
pnsidėti prie jo apgarsinimo 

. ir Varyti plačią agitaciją;
' "Į apgarsinimų komisiją iš
rinktos sekančios: p-lė M. Bla-

' 4|

frv t

M ' .

r 
f t >

atmosferą.

Laike vakarienės buvo gra- 
žių kalbų. Kalbėjo kun. J. 
Bakšys, p-nia Puodeliūnienė, 
V. Ambotienė, -Tamogiūnienė, 
O. Ambrozienė. Šerelienė ir M; 
Jokubaitė. Kelias daineles su
dainavo jaunų vyrų kvartetas.!

Užsibaigus vakarienei visos aplodismentų.

iaukial F y & . .. , , ... ...1 [no buvo gabi pianistė^. Mu-^JT beko^ęeit^ negalima: 
- ošinskaitė. Išeina choro vedė

ja, visų mylimiausia artistė, 
dainininkė Marijona Čižaus
kienė. Pasipylė plojimas. Pir
miausia sudainavo Moterų Są
jungos himną. Be galo didelį 
įspūdį padarė šio choro dai
navimas. Publika rfsigailėjo

PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT TRIMS 
SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 
IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS Iš LIETUVOS PĄ- 
VEIKSLUOTĄ DVASINK) TURINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDE”
. .. ‘.‘žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na
mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių’dvasi- 
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky-

- mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus.

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžiij kraštuose, kame darbuojasi ; 
tūkstančiai pasišventusių katalikų mišijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir-, 
tt. irtt.

“Žvaigždė” Xra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai. Jėzuitai 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų . „ 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina metams — 10 liti], o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams.

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.

korė. -Gegužės 13 4. Lietuvis 
prisigirdė. Jis buvo vedęs naš
lę moterį. Jos pirmas vyras 
irgi prisigirdė. Nelaimė mote- 
rei. Gegužės 14 d. staiga mi
rė J. Overka.

Šiuo tarpu pas mus visi ju
da, kruta. Rengia tai vakarie
nes, tai linksmus vakarus. Nuo 
tikietu pardavinėtoju sunku 
pasislėpti.

Darbai prastai eina, o vis
kas brangu, tai darbininko 
delmonas tuščias.

Tai tokios tokelės pas mus.

1) VaTst. Prezidentas, 2) ad- 
vokalas, kurs gina visas teises 
valstybės, 3) kareivis, kuris 
gina valstybę nuo priešo, 4) 
kunigas, kurs meldžia už visus 
ir 5) ūkio darbininkas, kuris 
visus maitina savo išdirbiniais. 
Publika tokiuo pareiškimu bu
vo labai patenkinta ir gavo 
nuo jos daug katučių.

Baigiant programą, kun. S. 
Draugelis išreiškė viešą padė
ką, kaip jau&imui už surengi
mą vakaro, taip ir visiems at 
Šliaukiusiems^ varde Seserų 
Kazimieriečių mokinių, nes vi
sas pelnas to vakaro buvo ski
riamas šv. Kazimiero Seserų 
Kongregacijos naudai. Lai gy
vuoja mūsų jaunimas! Lauk-1 
sime daugiau tokių vakarų. -

K. J. D.

ęąjungietės gėrėjos Hartford’o 
sąjungiečių išsilavinime viri
mo ir valgių gaminimo srity.|,_. . .T_ , . ,

TTV ,. . ,v. deia ir dainininke. Ne kiekuz svetingumą ir gardžią1 , , ,
v • - tt » a j, • neblogiau veda chorą uz mu-vakanenę Hartford o sąiun- \ .

. ~, v._ . ziką Čizauską, kuris1 yra vie-gietems priklauso aciu ir va-

Mūsų dainininkė Marijona 
Čižauskienė yra gera clioro ve-

*

Reporterė

PA IEŠKAU savo ilMžiij: Juozo J r 
Klemenso ir (etos Banaičių. Girdėjau, 
jog gyvena Pėnnsylvanijoj. Kilę iš ža
liosios kaimo. Sudargu par., Naumies
čio apsk. Elzbietą 'Kliorikalčiutė Ka- 
vališkiŲ' Kaimeliu par. Kidulių apskr. 
Kas žino apie juos malonėkit pranešti

nas iš Amerikos lietuvių ge
riausių vargonininkų ir chor
vedžių.

Mažytė 5 metų Katriutė Mar- 
tišauskiutė, jauniausia M. S. 
jaunamečių sk. narė padaina
vo solo. Publika iššaukė po

AluO <IĮ)1“ JUOS III «l lOIlt? ri 11 1 j .■ į •• TV 
arba patjs atsišaukite šiuo antinšn: P. [kelis kartus atkartoti. Dvvnu- 
land^o^io Be,vl<ier Ave” 'kės (svetimtautės) pašoko kla-

Gegužes Menuo
KNYGELĖ PRITAIKYTA DĖL GEGUŽĖS 

MĖNESIO
Verte Kun. P. Žadeikis

~ Siųskit užsakymus. Kaina 50 centų
” . v “DARBININKAS”

366 West Broadway South Boston, Mass.

4-

Vytauto Sūnus

DIRBK ‘RYTUI,’7RYTA’ I Į|

GAUSI NEMOKAMAI
Surask dešimt metinių pre-| 

ntuneratorių, vieną “Ryto” ėg-| 
zempliorių gausi per ištisus 
metus dovanai. |

“Ryto” Adresas: Kaunas, I 
Ožeškienės g-vė 3, Lithuania.

Pristatant į namus metams 
62 lt., mėnesiui 6 litai. j

Duosiu litą, duosiu kitą, 
Kad sau “Rytą” išrašytų 
Motinėlė, tėvužėlis 
Ir jauniausias brolužėlis, 
O mergužėlei radastai, 
Kad mintis manas suprastų 
Ir, kaip ašei, kad mąstytų,— 
Išrašysiu pats jai “Rytą!” 
Siunčiant paštu metams 50 

lt., mėnesiui 5 litai.
Prenumeratos kaina:

Užsieniuose metams 100 litų, 
mėnesini 10 litų • (Vokietijai, 
I^atvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas).

“Ryto” Redakcija ir Admi
nistracija Kaune Ožeškienės gt, 
3 Nr., Lithuania. •

Prenumeratos kaina:
Pristatant į namus metaTns 

62 lit., mėn. 6 Iii.
Siunčiant paštu metams 50 

lit., mėn. 5 lit
Užsieniuose metams 100 litųj 

mėnesiui TO litų (Vokietijai, 
Estijai ir Latvijai taikomas 
Lietuvos tarifas)
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sišką.šokį labai puikiai.

Vakaro vedėja O. Miheli- 
chienė perstatė jaunamečių 

į valdybą. Publika kiekvieną 
priėmė rankų plojimu ir ant nyčioj buvo 40 valandų atlai- 

’galo pagarsino, kad dabar bustai, gegužės 8 iki 10 dd. Už- 
svarbiausia dalis mūsų pro- baiga buvo iškilminga, nes bu- 
gramo ir perstatė art. Marijo- vo daug svetimų kunigų iš a- 
ną Čižauskienę, kuri dainavo pylinkės vietok parapijų. Kle- 
naujas dainas, ką tik gautas iš Įbono kun. J. čepukaičio riipes- 

Lietuvos, muz. J. Čižauskui čiu bažnyčia buvo gražiai pa- 
akompannojant. Nėra reikalo puošta. Dalyvavo šie svečiai 
plačiai rašyti apie mūsų artis- kunigai: J. J. Kaulakis, S. 
tę, nes ji yra, kaip vienas sve Draugelis, Dumčius, J. Valan- 
timatutis išsireiškė:. “She is čiūnas, J. Karalius, Kk Kle- 
wonderful.” Svarbesniuose va-^vinskas, I. Ziniblys,’S. Paukš- 
karuose, visuomet būna pa- tis ir vieno svečio pavardės 
kviesta dalyvauti ir palinks- nesužinojau.

. minti publiką savo maloniu Mišparus laikė kun. Dum- 
balseliu. Parapijos jaunimas čius o pamokslą sakė kun. Va- 
ir visi vaikučiai ją vadina Šančius.
“Antie Marie,” nes ji kiekvie- Į

nam turi gerą žodį ir su kiek- minėjus choro. Vargonininkas 
ieniLgfažiai ir linksmai pasi- p. Staniškis taip sutvarkė cho- 

kąlba. ’ Jaunametės narės pa- rą, kad visi tik gėrėjosi visais 
rodė savo mylimai globėjai ir .vakarais, o ypač paskutinį va- 
choro Vedėjai savo užuojautą Įkąrą gražiai ir sutartinai miš- 
ir įteikė dainininkei didžiausį paras giedojo, o ypač solistė 
bukietą_ raudoną “ Amerięan [p-lė A. Geležiniute* Garbė jau- 

1_ J_____ ___________ • _ 1 » . _ __ t____

PHItADELPHIA, PA.
40 valandų atlaidai

Šv. Andriejaus lietuviu baž-

B "A

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę, ateitį. / ’£•

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkįy-nau- 
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki- 
tų žemininkų būvį ir reikalus. *

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) , patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky- # 
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims. | 

A'RDTVTNKAS” ym visų dorų žmonių V į 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO”vkaina tik 8 litai metams, 
. pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu

bai.

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci- 
jos adresas: Kaunas, Nepriklausomybės Aikšte 
9-ra, LITHUANIA,

< *■>
>. .<
X ?<

►>: I.X 
k 
k A
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“Lašas akmenį iškerta ne 
jėga, bet nuolatinio krtti-

Negalima prasilenkti nepa-

Į

t i.
i

i

' SUSIPAŽINOT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyru ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy-
rusTr mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo

• pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai Teikia

AtdĖ! tiiffl'ti'viu iTAiTTOŠ veikėjus 
’ YRA ntki^ks' ^UlKfrsvEtKALAS VADINAMAS 

<iv i, J

♦

Jbeauty” rožių.. Taipgi, iš pu
blikos buvo jteikta didžiausi* 
glėbys baltų bijūnų.

Programas užsibaigė jauna- 
metėms pašokus “Kriputį.”

Vakaras visais žvilgsniais 
pasisekė. Manąu, kuopai liks 
gražaus pelno.

KAIP SENESNI ŽMONĖS ĮGAU
NA NAUJĄ STIPRUMĄ

—Tnkifannnl silpnu Ir nusilnnftit vy- 
nj ir motery mrtnja NnpvTono ir pn- ' 
tyrė, kad lp»vo stiprums) ir sveikatų ir 
k* yra puikioji ingo pavndnotojoe dėl 
,hj. .ftp irgi, galite hnti sveikesnis Ir 
labning^tils — BrtHtitnrFtl stipresnius 
nervm*. siHtiprint I raumenis lt energijų 
ir įgyti reiklrsnfns Ir stipresnius kttiw 
svarblns kūno organns. jei tik vartosit 
Nnm-iTone nuotnt per trumpu laiku. 

N’ngn-Tone yra ••NaclonaKs Sveika
tos Ir Sttpnnno mnlavoto^BS,*“ knrios 
yra sutelkusios daug gpno millynama 
kmonly visokio amfinus per* (makutl- 
nlus X» metns. Jos greitai pataiso npe» 
Uty. pagelbsti virškinimui, prašalina’ 
inkstu arba kepeny nemalonumu*, su*

— - »■-» — U*#.Kt-** -- - »J 1V RTĄv IvnnNnių
DmiAUinna avrhjmi^ vyrnn»w
ir moterims. Nujpr’Tt** 
su tikiu garantijų; ltM sutrik* pilny 
nfganMInlrtla arHj>J>*W pinigai bus 
gryninami. NnsIpfrHt buteli nūn savo 

ftalnvitriatA zTtC V . Z et vaistininko Šiandien — tik būtinai rebsąjungiete Jnu.” (Choerilos von Samoa) kniauklį Nuga-tonc.

nam, bet galingam chorui, ku
ris puošia visas bažnytines a- 
peigas, o ypač vietos klebonui 
kun. J. Cepukaičnų, kuris taip 
rūpestingai dkrbnojasi.

Buvęs D. 
,♦
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Ties
sa, žadama daug, kai kam

Kaikurie būdai dažyti 
s “kuomet palaukt,0

į šočialistai-demokratai Ir
9mūsų švietimo reikalai vieton
k _.a ’ . < ___ rn:

* Aušros Vartų

SMARKIAI RUOŠIASI Taipgi prašome priduoti avalinę
SUVAZIVIMAN Inaujų sumanymų pagerinimui • * vi -ai sveikatai ~

LDS. K Y. ir N. J. Aps- bran8ios ^ko vaistų ir nuodų de-j VILNIUS..-e “Kur. Wi-
taiaajįioiiasmarkiai mo- !stovo ’r abelnal imrtamentų TCiseonsin Uni-d™aki”90'Nr. spausdina to-

; 'būvio gerinimui----------- ------- ----------t> -ar Iki e-udu Radaskoviču uim-šiasi suvažįayįman; kuris į- uimu «orinitmn --------------- -Įreriitotn dąkt-irni
Be to, bus išduotas raportas ’Meūhlberger ir ..Į - —

l P. Wjki gudų Radaškovičų gini-
• A. S. Loo- nązijos vedejo F. Sleukievri 

’ ’ V’ * j ‘VI . • ■vyk« gegužės 29 d. Eliza-
bčthport’e, N. J., 1 vai. po!iš buvusio prakalbų maršruto.'Venhart. Jie susekė per pe- 

_ T>Jx__ --- ..... ... 1-rsKo
atsitikimus nusinuodijimo (balandžio 3 d.) 8 val. iy- 
anilinu nuo netinkamo var-
Jojimo dažų odai.

Yra avalo valymo vietos, Vlodimiras Mozolis ir pri-

— « 
pietų' Bažnytinėje Saline. 
r1“ ■ ' ■ ■
pos susirinkimuose padarė 
daug gerų ir naudingų su- „„___

kuriuos delegatai sijoniįjfi organizacijos reika- 
fgahotr pravesti įvykinti jajs )<aj patraukus visus 
gyvenimam

Dar niekad šio apskričio 
kuopos nebuvo taip susido
mėję LDS. reikalais, kaip! 
kad dabar. Svarbu, kad su-, -
važiavusieji delegatai su to- Į(lyl>a veikli ir sumani, tai ir 
kia pat energija svarstytų ir ,visos organizacijos veikimas 
pravestų naudingus nutari- ‘ pastebimas, 
mus organizacijos labui. !

Mums darbininkams rei- ;bus valdvbos rinkimas, tai rei- 
kia stiprios nesugriaunamos ’ kia, kad’ suvažiuotų gyviausi 

ir darbščiausi mūši] apskričio 
nariai.

Kuopos, kurios dėl svarbių 
priežasčių

Vienas mūsų darbuoto jas | reitus šešis mėnesius kelis 
legatai jau išrinkti. Kuo- pažadėjo duoti paskaitą apie x ------ ------ j:-:—-

!darbininkų reikalus.

Mes darbininkai 'turime su-
i organizacijos reika-

I T

neorganizuotus darbininkus 
'prie LDS. , ' - .

Apskričio gyvybė daug re
miasi ant valdybos. Jeigu val-

kurios skelbia, jog nuvalo
ma “kuomet palauki,” irii

riaus laišką:

“Sekmadienį šio mėnesio

ly, Disnos apskr. Keletui*
vietos gyventoją susiginču t^r ribt^hlnaf/bėt Įfraktikb- 
jūs su dviem ulonais, jie je, ministro p. Bartelio įsa- 
nuo puolusios minios turėję j kernu einant, reikia lietuvių 
pasislėpti policijos nuova- IgimnazistamS visi kvotimai 
doj.

I ..

vienybės. Parodykime ją 
Šiame suvažiavime.

A. Kazlus,
L. D. S. N. Y. ir N. 

Apskričio Pirm.
J.

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRI
ČIO SUVAŽIAVIMAS

Šio apskričio suvažiavimas 
įvyks 29 d. gegužės, 220 Ripley 
Elizabethport, N. J., 1 vai. pou 
pietų.

Visos šio

riiomis, Vilniawi4Utuvių^ 
sucanęnps taupi 
suorganizuoti ) 
iškilmėms atskirą lietuvių

t

Ųiintis
Vartų

Tačiau minia neišsi- laikyti lenkiškai. Gal direk- 
skirsčiusi, ir apsupusi nuo- cijai pavyks išbristi iš to ne- 

aiškumov vis dėlto kol kas 
dąr neaišku, ar pavasarį ga
lės mūsų gimnazistai laikyti 
brandos kvotimus.

komitetą^ kuris rūpintųsi 
nurodyti tvarką ir patar
nauti lietuviams, nęiįjįUętns 
dalyvauti minėtose iškilme-* 
se. v

vąd&ipradėja daužyti namų 
langus veržtis į vidų. Poli
cininkui ir ulonai, matyda
mi nuo minios neapsiginsią, 
iššaukė iš Pasvaliu mieste
lio pagalbą. Ir tik atvykus 
raitelių būriui ir pėstininkų 
kuopai, minią pavykę iš
sklaidyti ir apsupti polici-, 
įlinkai ir ulonai išvaduoti.

ti Mozolį, kad jis priklausąs I Puolimo sėkmėj nuovados 
prie komsomolcų (komunis- būstas smarkiai apdaužytas, 
tinę jaunuomenės organiza
cija) ir kitų dalykų. Tardy
mas ėjo tuo būdu, kad Mo- 
zoliui pririšo rankas prie šo
nui, paskui čia esantieji iš ei
lės mušė kumštimis per vei
dą ir kūną, o paėmę už plau
kų daužė galvą i sieną, ir į- 
kišę pirštus nosies šnirpšlės- 
na kėtė jas, grąsydami—su
laužysią šonkaulius. Po pus
valandžio vėl atsikartojo tas 
pats mušimas.

Nuvežus Lydon ir- teisėjui 
ištardžius, Mpzolįs buvo pa
leistas. Tuo būdu net tortū- 
ros, kaip matosi, nedavė jo
kio pamato jo apkaltinimui.

Reikia pažymėti, kad per 
visą tardymo laiką, nuo sek
madienio ryto iki trečiadie
nio popietinio laiko Mozolis 
gavo tiktai vieną kilo duo
nos ir vieną silkę, o neturė
damas prie savęs nė skati
ko, turėjo badauti.”

tą buvo suimtas RadaŠkovi- 
čių gimnazijos mokinys

statytas naujam Molodečno 
starostos bųtan, kur ir bu-

yra keli atsitikimai kad da- Vo “tardytas.” Apie 7-8 as- 
zai uždėti ant odos, kuomet meilys, asistuojant policijos 
bataLant kojų. Dažalas^lsu- aspirantui, vertė prisipažin- 
ris tūryanilino ir nitroĮįen- 
zino privalo džiūti nors per 
2Pvalandas, pirm negu ava
las dėyėti.

Gal vienintelis būdas ap
sisaugoti yra nevartoti pa
vojingi] nuodų kuriuos oda 
greitai sugeria. Tikėta, jog 
įstatymai, kurie sutvarkys 
išdirbiniu, paženklinimą* ir 

' i • j i v "V- •
negalės prisiųsti

Kadangi šiame suvažiavime

* i pardavimą tų dažų bus pri-
» | 

Idelegatų, tai prašome laišku 
išrodyti priežastį ir parašyti 
savo raportą ir naujų įneši
mų.

Važiuodami suvažiavimam 
turi turėti kuopų įgaliojimus 
su parašais valdybų ir dvasios

o ulonai ir kėli policininkai 
sužeisti. Keletas asmenų su
imta.

Vietines žinios
< ' »■ ■ • ■■■■ 

IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS
ŠV, PETRO LIETUVIŲ 

BAŽNYČIOJE.

Gegužės 22 d. 11 vai. ry
te, naujai įšventintas kuni
gas Steponas P. Kneižis lai
kė pirmas iškilmingas šv. 
Mišias. Diakonu buvo £un. 
J. J. Jakaitis iš Worcester 
ir sub-diakonu kun. F. Stra- 
kauskas. Ceremonijų vedė
jas buvo vietos klebonas 
kun. K. Urbonavičius. J

i

Gražų pamokslą pasakė Padėkojo visiems už prie
kiui. J. J. Jakaitis. Žmonių tankumą ir už puikų jo pa
buvo virš 2000. Taipgi bu- j gerbimui iškeltą bankietą. 
vo daug žmonių ir ant anks-1 Išsibaigus programui* visi 
tybesnių mišių. Buvo daug' 1 
žmonių ir iš apielinkės kolo
nijų.

Primiciantas kun. S. P. 
Kneižis suteikė palaiminimą 
suaugusiems po kiekvienų 
mišių, o vaikučiams specia
liai 3 vai. po pietų. Ypač 
gražų įspūdį darė gėlėmis ir 

1 baltais drabužėliais pasipuo
šusios mažos mergaitės. Da
lyvavo iškilmingai šv. Kazi
miero draugija ir kitos.

Worcesterio Seserų Kazi- 
mieriečių perdėtinė sesuo 
Pranciška ir sčsuo Karolina 
buvo bažnyčioje laike pirmų 
iškilmingu šv. mišių. Buvo 
ir advokatas George H. 
Shields su žmona ir daug ki
tų žymių asmenų.

Šios iškilmės paliko gilzĮ, 
įspūdį į visus.

z

v

Sabiutė ii- Katalikų Federa
cijos 3 skyriaus vardu p. J. 
Jaroša ir jų atstovai įteikė 
dovaneles.

Pasakė šioms iškilmėnįs 
pritaikintas eiles jaunas 
berniukas Guzevičius.

Daug gyvumo pridavė va
karienės dalyviams toast- 
masteris kun. V. K. Taškū- 
nas perstatynėdamas kalbė
tojus ir dainininkus.

Pabaigoje kalbėjo pritni- 
. ciantas kun. S. P. Kneižis.

VĖL BĖDA SU LENKIŠ
KAIS KVOTIMAIS

Dvieji jau metai ėjo sėk
mingai kvotimai Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje. Leido 
juos endekų šulas St. Grabs- 
kis dviejų direktorių ir 
“Ryto” pirmininko delega
cijos prašymam Laikė kvo
timus valdžios skirtoje ko
misijoje iš lenkų dalykų len
kiškai, iš visų kitų dalykų 
lietuviškai ir buvo gerai- 
Susilaukėme savo studentų. 
Bet Lenkijoje įvyko gegu
žės perversmas. Įsigalėjo
»

Ištyrinėjimas trijų gerai 
žinomų dažų parodė, kad tu
rėjo nuo 6 iki 10% nigresi- 
no arba anilino juodytos, 
-nuo 50 iki (ia% etliyl alko
holio ir nuo 23 iki 40% ani
lino arba, nitrobenzino.

Apsireiškimai, kurie seką 
nitrobenzinu arba anilinu 
apnuodijimą pasirodo kelias 
valandas dėvint porą švie
žiai dažytos avalinės. Žmo
gaus lūpos ir pirštų nagai 
pasidaro mėlyni, vis tamses
ni ir tamsesni, pakol visas 
veidas ir kūnas pasidaro 
tamsiai raudonas. Apart to, 
žmogus apalpsta, ir apima 
baisus. galvos . skaudėjimas. 
Vaikai tampa peraugus ir 
sutingo. Reikia kuogreičiau- 
siai nuimti batus ir apnuo- 
dijimas pranyks.—F.L-I.S.

a

PARSIDUODA

v

$1.20

.10c.

N

GI J lancnck St. Dorciiesterj' puikus tri
jų šeimynų nanins. ?'
Antros luitus ant išremlavojimo. Kreip
kitės: 1>K. J. MaclJONSĘLU
Broa<rway, 7<b. Bnston, Mass. Tel. S. B,

pusmečiui 8 Ii 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunan Nepriklauso
mybes Aikštė, "Karib” RedakcK

SIU UlvTlų.

Karį” redaguoja pulk Įeit, jgi

"Kario” kakta metamai5 Titų, X’ I""*“J™
usmeciui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et. *yicntt*r Moterų Sąjungos ;hus dainuos hefūtfŲ ir>^g- 

j l&kp. vardu p-nfa Stravins-1 Jų kalboje, tas dainas, "Hu-

ŽMONĖS PUOLA LENKŲ 
KAREIVIUS .

VILNIUS, r- “Dzionnik 
lVilenski” praneša apie di- 
delį incidentų, Į«užkų mieste*

Igiausių metų. Taip- ^gabumus jisai pasižadėjo 
iširę ■ VnkėjVrn& L-'jpąrpdyt Babraviciaus-Vaia- 

kp. vardu^fc A1L ’gaiciolconcertę. Kar. Sarpa-

M

“TIESOS AIDAI” ..
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian

tis dienos klausimus.

Prenumerata metams................................

Atskira knygelė............. .............................
Adresas: “TIESOS AIDAI”

624 E. Falls St., Niagara Falls, N. Y.

skirstėsi patenkinti vakariė-' 
ne ir programų.

Buvęs
__________________ • •<

Buvęs

1

ne/, Marijos Vaikelių-rias jis dainuoja per ntilo. 
vardu, p-le M.|

kūi vadovaujant. Taipgi 
dainavo solistės p-lės A. 
Raudoliūniųtė, Urboniutė ir

KaFbaųskiutė. Kalbėjo 
visi dalyyavusiejįk 
„etiškiai ir Ii 
ciantui ii

i
Vyčių 17

PARSIDUODA ŪKIS 
LIETUVOJE

20 (h'sinitinin žemės su triolx>mis; yra 
sotins ir miško. <"asli $2.100.00. Adre
sas: .F. K., I’. O. J‘»OX 435, Soufliing- 
<011. Conn. (<«."i)

i
i

I

apskričio kuopos vad,i- žinoma> nė™ dva- 
rasirnpinkite išrinkti kodau- f10s vado užl,'nka vien valdy- 

ginusia atstovi). Sulig nusta- Į 
lytos tvarkos kuopos gali 
rinkti ir siųsti nuo 10 narių 
vieną atstovą. *
• Kuopos apie savo veikimą, 

ypač iš buvusio vajaus turi 
raportą priduoti raštu.

bos.

Visais LDS. Apskričio rei
kalais kreipkitės pas A. Kaz- 
las, 54 Liberty St., Newark, N. 
J. Tel. Mitchell 5612.

LDS. N. Y. ir New Jersey 
Apskričio Valdyba

. '■ !■ ■' ■J"', 1 . L ■■ "J-J , ■

VILNIAUS LIETUVIŲ GIM
NAZIJA GAVO VAL

STYBINES TEISES
VILNIUS.—‘Kelio” pra

nešimu, Vilniaus kuratorija 
gavo iš švietimo ministeri
jos pranešimą," kad Vilniaus 
lietuvių gimnazijai suteikia
mos viešumo teises, t. v., 
kad lietuvių gimnazijos mo- 

| kiniai turės tokių pat teisių, 
kokių paprastai turi valsty
binių gimnazijų mokiniai.

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviui išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk ' . - . , ,

SUSIRINKITE SKAITLDL 
GAI

LDS. 1-mos kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadie
ny, 7:30 vai. vak. ant Sep
tintos gatvės svetainės, 492 
7th St., So. Boston, Mass.

Gerbiamieji nariai ir na
rės, šitas susirinkimas yya 
mums labai svarbus, taigi 
malonėkite skaitlingai susi
rinkti. Artinasi dvi pramo
gos: pirma, gegužės 29 'd.,

Aušros Sūnūs,” o antra 30 
gegužės N. A. LDS. Apskr. 
išvažiavimas bus Montelloj. 
Liko tik kelios dienos laiko. 
Rengkimės smarkiai, kad 
vieųur ir kitur skaitlingai 
dalyvavus. ‘

Visus kviečia Vofdyba

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareivių laikraštį

“Karys”’rašo jie tik apie įvai
rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

x Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus <ipie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srity], kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo, pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali, 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti. •

“Karys” daug rašo dcl visuo
menės susiartinimo su kariuome- ; 
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą —* 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juoki] ir t. t.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Kari,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lie’tuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su- 
sipaž.intųsu kariuomene. Toks jau
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jattąis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingSi tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai "Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, ftpaiyuotą sieninį Karių Kalen- 
ddriiy1" Kalendorius dalininko dai- 
bo. >apuo«tas paveikslais-ir sitra- 

. šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senęvfiB 
ligi šių dienų.

"L ‘
Bu

PAGERBĖ PRIMICIANTĄ
Vakare, gegužės 22 d. Ka

talikų Federacijos 3-čias 
skyrius surengė šaunią va
karienę pagerbimui naujai 
įšventinto kun. S. P. Knei- 
AZ • ::io.

Žmonių buvo virš 300. Ne- 
mažai buvo ir iš kitų kolo
nijų. Iš kunigų dalyvavo 
šie: kun. Urbonavičius, Tė
vų Marijonų Kongregacijos 
narys, kun. Jonas J. Jakai
tis, kun. F. Strakauškas, 
kun. J. Švagždvs, kun. V. 
K. Taškūnas, kun. F. Juš- 
kaitis, vietos klebonas kun. 
Urbonavičius ir primician
tas kun. Steponas P. Knei
žis.

Kun. V. K. Taškūnas bu
vo ioastmasteriu.

-» * »

Dainavą šv. Petro bažnyti- 
nis choras, ik M. Karbaus-

LIET. MOKSLO DRAUGUOS , 
SUSIRINKIMAS

VILNIUS. Balandžio 21 . 
d. Vytauto Didžiojo gimna- 

1 ursi<ltio<I«i l>uccnic ir prrosome jxori<iu- Imfo įvvkft motinm TjIP-Sioj vietoj So. Bostone. Vieta išdirbta Z1J0S hUIC R0 
)ht suvirs dvHlešimts meti]. Biznis ei- tuvių Mokslo Draugijos SU- 
n:i gerui. I’ardaviino priežastis — savi- | . . . . i n -j.
■liukas serga. Kurie interesuojatės zn I Sil'BlkiinaS. DilUg kalbėta U- 
bizniu, kr<4pkitės greitu laiku ir bus •„ .. •• „ :___parduota už pirm;] rimtų pasiūlymą. ĮdlHUglJOS tlllto inVCIlta- 
l’arsiduoda pigiai sykiu namas ir što- h jzavimą ir kliygll kataloga
ms. o kas nori gali ir vien:] iiiziij pirk- I *• j.” * °
ti 1h* namo. Biznis^yra ant 27fi Athens villią. Paaiškėjo, kad dl’aU- 
St.. So. Boston. prie E St. IK4 informa- Į ... , . . ,•
rijų klauskit Store arba i»is savininką įgijai Imtinai Teikta kito dl- 
Mm!s.- 288 St” 7S) dėsnio buto. Pavesta valdv-

- bai rūpintis įsigyti'draugi
jai namus, ne būtinai tuos, 

Į kuriuose dabar yra, nes d-ro 
Basanavičiaus Vilniuj ki- 

Įtuos namuos ilgiau gyventa.
■r i s^B brinkti: d-ras

fdši) D. Alseika, P. Karazija, 
kun. P. KrauiatrspR.-%Mac- 
kevičius, dir. M. ŠikŠnis, dr. 
J. .Šlapelis ir B. Untulis; 
kandidatais liko S, Matjo- 
šaitis, kun. d-ras A. Viskan- 
taš'-ir V. Sakavičius. Revi
zijos komisiją sudarė: ‘ J. 
Budzcika, p, Stašienė ir p. 
Aleksa. Apie, a. a. d-rą J. 
Basanavičių susirinkime bu
vo paskaityti trys referatai.

EKSTRA PARDAVIMAS!
MAIŠAS PINIGŲ

“AUŠROS SŪNŪS” BUS 
NEDĖLIOJ ; 

mui, kuris įvyks nedėlioję 
29 gegužės pohažnytinėj sve
tainėje, tikietus galima 
jau gauti pas L^ D. S. Ėd
rius ir “Darbininko” ofise.

Tą nepaprastą “Aušros 
Sūnų” vaidinimą mes turi
me plačiai išgarsinti, kad ir 
iš tolimesnių kolonijų galėtų 
žmonės suvažiuoti, nesėtai 
ištiknijų puikus veikalas, 
kurį visi privalome pamaty
ti. •

Art. St. Pilkos dalyvavi
mas ir to veikalo parusi
mas jau iš kalno Jeidžitf’.ti- 
kėtis, kad tai bus vaidini-

nIŠEIVIŲ DRAUGĄ
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

‘DEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštil

ii

$ fe

______ _____ ________ A 
Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai. *

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 eentų. i -

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 mčn. 7 litai.

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeiviu 
Draugas// 281 A. Eglinton Str. Gląsgow, S. S. Scot- 
land. *

TRUMPI 
SKAlTYNpUAI 

NAUJA KNYGA - 

Joje telpa dingiu kaip 
1QO tmmpų puakaiaų 

150 pusi. 45 centai
DAtillNINiAI

mas, koks pas mus retai^pa- 
sitaiko.'

.j DOC. KARPUS SABPa1|tS 
IRGI DAINUOS S

Karolis Sarpaliusį pasiro
do, yra iie iit geras ristas, 

t ir neblogas^i- 
h Savo dainavimo



LIETUVOJ
1812 m. bėgdamas iš Mas- 

L kvos Tfapol&>has buvo susto- 
L- jęs kunigaikščio Alvkolo O-

laimingai atvyko į Vilnių. I 
FAšmeną tą Pa^ naktį 4>uolė 
rusų, kavalerija ir ji buvo
paimta. Jei būt likęs nak-

NO-MARŠO—į—Šmarga i nėse Napoleonas ypti, su Ašmena būt pąte- 
nutarė palikti savo kariuo- ] ęs kazokams ir Napoleonas^
menę. jr pąvedęs., jp$ va 
bę Maratui s^nbi^io ’f 
cūziją. Bet iš Smargaįnių

V : iRŪPINĄšI BEDARBIAIS 

... ......................... ..........DaugelisjjraBcūzų vysku- 
ginsko rūipuos 4ies ITdlode- p Vilnių kelius jau)mvo pa ■ įki? ffil i ėstoms šei

moms remti šuninė rinklia
vas. Paryžiaus arkivvsku-

X * •”

pas kardinolas Dubois iš
siuntinėjo savo klebonams 
raštą, ragindamas juos rem- 
i sulig išgalėmis nedarbo 

paliestas šeimas arba su
ruošti joms rinkliavas. ’

*W

A ŠV ŠLYKŠČIĄJĄ

Laikraštis “La Documen-

—REIKALAVIMAI 
. •

Lenkų katalikų dvasiškija 
tation Catholigue” (katali- -kreipėsi į vyriausybę, prašy- 
kų dokumentai) 1927 m. ko- jdama grąžinti jai visą neįu- 
vo 13 d. įdėjo^PrancūzijošlEomąjį tiirt^Tkinirtadaise 
vaikų ir šeinių'globos są.jun- priklausė katalikų bažnyčiai 
gos pirmininko straipsnį, ku-

• - T • 1 • •

ANTRAŠAI

A"
nVDflO Lietuva! mano tėvynė, tu utf 
UiUUO kaip sveikata!

>' čnu. Tuo tarpu kai jo ka- 
reiviai degino aplinkinius

. namus, kad prie tų improvi
zuotų laužų susišiltu Napo
leonas savo kambary reda
gavo istorinį 29-tą biuletinf 
Tas biuletinis turėjo pa-

, reikšti .pasauliui apie pran--leonas vylėsi suorganizuoti 
... eūzus ištikusią katastrofą ir Prancūzijoj naują kariuo

menę ir tuo bent neišleisti 
iš rankų Austriją ir Prū-

vojingaš, rusai buvo . išsi
sklaidę po visą apylinkę ir’ 
užpuldinėjo negausingas 
prancūzų įgulas. Ašmenos į- 
gulos vadovybė jį įtikinėjo 
pernakvoti mieste. Bet įtiki
nėjimai nepagelbėjo. Napo-

turėjo ateiti į Paryžių anks
čiau, negu kurčios žinios a- 
pie tai, kas atsitiko Rusijoj, sus. Th pat naktį išvyko iš 

Napoleonas išbuvo rūmuos .
' 18 valandų ir nakvojo ant kadronų ulanų lydimas,

kanapos nenusirengdamas, lydėjusiems karietoj gene-
[ susisukęs į savo apsiaustą, rolui Lefebre-Desnouttes ir 
gr Jam išvažiavus, kita rvta Ruslanui isakė iš karietos 

krosnyje buvo pastebėtas vidaus išlipti į bukas ir, į- 
padarytas paišeliu parašas: davęs jiems du pištalietuš, 
“Napoleon I.” Po kelių dic- pasakė: 
nų tam pat kambary nakvo-

Ė; jo, Napoleono nugalėtojas duokite mane paimti nelais- 
Kutuzovas ir prie Napoleo- ven. Užmušk# mane;”

fe

Ašmųnos i Vilnių kelių -es- 
Jį

— “Pavojaus atveju ne-

IŠRADO PRIETAISĄ VAN
DENIU VAIKŠČIOTI

Leningrade rusas - Korne- 
jevas išradęs prietaisą, su 
kurio pagelba galima vaik
ščioti vandens paviršiumi. 
Almėtuoju prietaisu galima 
išlaikyti vandens paviršiumi 
einančio žmogaus pusiausvi
ra. Visas prietaisas sveriąs 
tik 2 kilogramus.

gos pirmininko straipsnį, ku- jr buvo, vėliau rusų vyrįau- 
ris ragina, ^organizuotai ir sybės nusavintas. Dabar tas 
atvirai kovoti su nedoringa Įturtas dalinai priklauso len- 

įausybei, kaipo ,-pa1 
, -„ s rusų valdžios, da-
L liftai' ,jgjriklhųsp privatiems 

kovon ir statvtu kataliku
Lenkų dvasiškija šį savo 

reikalavimą remia sutartu 
konkordatu tarp popiežiaus 
ir Lenkijos.

spauda. Daugelis miestų dar jkų y; 
neturi jokios organizacijos, 
kuri pajėgtų stoti atviron.

v

5, 
MAt
;4r

■įg-,, 
B’’..

no autografo pridėjo: -...ėf Ulonai beveik visi pake=. 
dernicr (ir paskutinis). lįui iššalo, bet Napoleonas

Lietuvos^ 
ženklai

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK
• (buvęs po vardu Baltic Statės Bankas)

322 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.

KELEIVIŲ ČEKIAI
s. Apsauga reikalinga visados, ypač keleiviams. Apsaugoji

mui keleiviu turto-r-pinigu, išduodama keleivių čekius, kurie 
čekiai išmainomi visose pasaulio dalyse.

Keliaujant Amerikoj, keliaujant i Lietuvą ar kitur, atsi
kreipkite į mus dėl čekių. Kaina stebėtinai maža.

Taipgi siunčiame pinigus j Lietuvą ir visas pasaulio dalis, paprastoms 
perlaidoms, kalteliais ir.čekiais-drafta is; parduodam laivakortes ir svetinių 
valstybių bonus ir pinigus. Reikalaukite platesnių informacijų. ,

Specialės Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus

b I

fe#:

r>>

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra indomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai ypa tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų, 
t ■- '

Kaina įO centų.

/‘DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

> • -  ~ ■

**

>•
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reikalavimus valdžiai daryti 
atitinkamus žygius. Kiek 
toji kova svarbi, supranta 
dabar prancūzii kiekvienas; 
ilgus, metus šeimoje, Bažny
čioje ir mokykloje gerai iš
auklėtas vaikas trumpa va
landa gali netekti viso, ką 
jis turi aukščiausio — vien i 
dėl to, Ttad nėra uždrausta 
platinti nedorovingus, ’š-į 
tvirkimo pilnus raštus. To-.j' 
dėl patariama kkkvvnonr? I 
mieste sudaryti antinorua-— 
grafinę sąjungą. To?, val
dybą ir komitetą turi suda
ryti šeimų tėvai, kunigai, 
auklėtojai, įtakingi visuo
menės asmens, i vairi u vi šuo-

*• « *■

menės sluoksnių žmonės. 
Sąjunga turi būti tikra, už
registruota ir teisėta. To
kioms sąjungoms sudaryti 
esą du keliu: grynai tikybi
nes sąjungos vyskupijose 
arba tarptikybinės sąjungos 
provincijose. --Patys žmonės, 
sąryšy su vieta ir kitais san
tykiais, turi pasirinkti, kas 
geriau. Kiekvienu atveju 
reikia artimai bendradar
biauti su kitomis katalikų 
sąjimgomis.

turSŽ
___________ '----v ____ _____________________
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DV. VADAS: Kun. Pranas Jurnv 
!M Bradford St.. I-awrence. Mass.

PIRMININKAS: J. Trainavlčius,
175 Ames Street,. Montello, Mass.

VICE PIRMININKE: M. lilafcniskaitė.
70 Pairv.lmB Kl Keiv Rrlfriln Ttlnn. 

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys.
3G6 W. Broa<hvay, So. Boston. Mass. 

IŽDININKAS f Antanas Vąlsiauskas, 
871 Portland St., Cambridge, Mass. 

r.lTERATINE KOMISIJA:
• Kun. K. Urboną vyčius, 50 Gth St.,

' South Boston, Mass.
Kun. V. Taškunas. 36 St. George Bt- 

Norvood, Mass.
Kun. J. švagždys, 20 VVebster St, 

•Montello, Mass.
K. J. Krušlnskas. 59 Ten E’yck St., 

Brooklyn. N. Y.
KONTROLES KOMISIJA:

■ Jonas Jaroša/225 “L.’ ’Streot,
South Boston. Mass.

S. Pilkonis, 3S5 Norfolk St,
Cambridge, Mass.

A. Mičiunas. 74 Belden St,
New Britain, Conn. 

ATSTOVE Į K. FED. TARYBĄ: ; 
M. Blažauskaitė, 70 Fairviev St,

New Britain. Conn.

ADVOKATAI

OFISUOSE
■ >ž

OETUVUTADVOKATAI
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE

»

BROCKTON MAS&: 
No. Main Street__

TeL Brockton 7180
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Ofisas: 877 Cambridge Street, Cambridge, Mass.
Rezidencija: 448 Cambridge St., Cambridge, Mass.

D. A. ŽALETSKAS Lietuvis Graborius
Patarnavimas dieną ir naktį.—Telephone University 8831-W.

J o i

| LIETUVIS DENTISTAS I 

|dr.st.a.galvariski| 
a (GALINAUSKAS) S
|414 Broadvvay, So. Bostoną 
3 Telephone So. Boston 2300 g 
s Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 3 
3 nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 g 
1 Iki 9 vakare, šventą dieną pagal su- § 
a si ta rimą. .«

Į1! JhniUhKiiĮilia
I

. SVARBUS PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Šiomis dienomis mes "avome daug 

narną ant pardavimo visose Bostono 
dalyse, kaip tai: So. Bostone, Dor- 
chestery, Roxbury, Roslindale, C'ani- 
bridgiuj ir daugelykitu vietų, kuriu 
čia negalima sutalpini;.

Turime daug gyvenimo namų nuo 
vienos iki 50 šeimynų, taip jau daug 
namų su krautuvėmis. Krautuvės tin
kamos dėl įvairių biznių, taip jau tu
rime dauer namų, farnnj ir krautuvių 
dėl mainymo. Nepraleiskite šios pro
gos.

Skolinam pinigus ant pirmų ir ant
rų mortgirių, taipgi mums reikalingi 
pinigai dėt pirmi; ir antrų morgičių.

Alės parduodame anglis ir malkas. Išrendavojame kambarius. 
Inšiuriname viską, kaip tai: automobilius, gyvastis, nuo nelai
mių (namų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės. Reika
le kreipkitės pas:

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

| Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

SPECIALISTAS
nuo nervišku ir chronišku li
gų per virš 25 metus, prityręs

DR. KILLORY
60 Scollay Sąuare,.. Boston 

Olympia Theatre Bldg.

Į TeL Brockton 5112

I
DA N TIS T A S

DR. A. J. GORMAN

(GUMAUSKAS)'
Sekmadieniais po pietų

705 Main St., Montello, Mass
(Kampas Broad Street)r

»

BUS VAIDINAMA PIRMĄ SYK BOSTONE:

«

i
rf*

ŠV. JONO EV. BL. PASELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

oston, Mass.

<

- 1 S. Čiurlionienės keturių veiksmų patrijotinis veikalas
Pradžia 7 vai. vakare

f •

“AUŠROS SŪNŪS” — žymiausias lietuviškas veikalas, kuriame vaizduojama lietuvių knygnešių drąsi kova su rusų 
žandarais dėl spaudos ir maldo s žodžio. Dr. Basanavičiaus, vysk. Valančiaus ir dr. V. Kudirkos dvasia spindi tame vei- 
”kale. ~ . *

‘ “AUŠROS SŪNŪS” Kaune yra vaidinami jau 4 metus ir visuomet sutraukia pilną teatrą žiūrėtojų. Amerikoje gi 
tas puikus veikalas buvo vaidinamas tik didžiausiame Chicagos Downtown teatre ir buvo žmonėms reikalaujant kartojamas 
tame pačiame didžinZiame teatre.

“AUŠROS SŪNŪS” norimabuvo vaidinti ir kuriame nors Boston’o dideliame teatre, bet nepavyko gauti patogios 

lietuviams salės.

“AUŠROS SŪNUS,” be abejo, pamatys kiekvienas, kuris prisimena peniai statytą “Genovaitę.”
________________________________________ - -------------- ----- -----------------------------------------
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Pirmininkas — M. žloba,
539 E. Seventh St, So. Boston. Mass 
Telephone South Boston S552-R.

Vice-Plrminlnkas — J. Petrauskas,
17 Vale St., South Boston, Masą 

Prot. Raštininkas — J. Glineckls,
5 Thomas Pk, Seuth Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — M. šeikls,
366 Broadxvay. So. Boston, Masa. 

Kaslerius — A. Naudžiųnas,
885 E. Broadvvay. So. Boston, M&si 

Tvarkdarys — J. Zalkls.
7 Wihfield St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre(9< 
nedėldien; kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietif. parapijos salėj, 492 R 
Seventh St. So. Boston. Mass.

Lietuvos Dūkiem Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausio?

Valdybos Antrašai

I’lrmininkė — Jieva Marksienė. 
623 E. Eighth St.. So. .Boston. Mat*.

Frot. Raštininkė — Ona Siaurienė. 
443 E. Tth'St.. So. Boston, Masti. 
Telephone South Boston S422-E.

’ln. Raštininkė — Bronislava Clunlntie 
29 Gould St., W. llovbury. Mass.

iždininkė — Ona Staniulintė,
105 W. Gth St.. So. Boston. Mnss. 

Tvarkdarė — Ona Mizgircnenė, — 
1512 Colnmbla R«L. So. Boston.

Draugiją savo tmslrlnrkimus laiko ka> 
ąnTrę utarr.inką kiekvieną * ‘
*;3f) vakare, pobažnytinėj evetatnėj 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės pai» 
protokolų raštininkę laišku nr telefonu.

RUOŠIA IR DALYVAUJA ARTISTAS STASYS PILKA
* ' »

Rengia Lietuvių Darbininkų Sąjungos Pirmoji kuopa • ARTISTAS
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
J (KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, So. Boston į

01 šio valandos:
nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos diena uždarytas

x <
g TELl So. Bcston 0506—W. ' ' t

LIETUVYS DANTISTAS į

A. L. KAPOČIUS i
251 Broadway, So. Boston 

f “Keleivio” name) 
įOnfio Valandos: nuo 9 Ud 12, nae 
/(i tSO SH 6 Ir nw> 6:3Q iki 9 vakare. 
^Seredomis nuo 9 Iki 12 vaL dlen^ 
įĮSnbatomis nuo 9'114.6 vak. N«M 
^įlomis nuo 9 Iki <2 (pagal (utaritf

Z

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Boston 
Ofise tik vakarais

Tel. Norvood 1503

E, V. WARABOW
(AVRUBTuIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.

Pirmininkas — Jonas JaroSa,
225 L Street, South Boston. Mnsi 

Vke-Pirmlntnkas —■ I- švagždys,
111 Bowen St., Sonth Boston, Man 

Prot. Raštininkas — V. Mlckertčlns.
405 Thinl St., South Boston. Masą 

Finansų Raštininkas — M. šelklą
3«d W. RrotMlkny. So. Roston. Mana 

Iždininkas — V. Rnlntlą
36 Merrer Street, So. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Lnnčks,
WCTFifth Street. South Boston, Masą 

Draugija latko susirinkimus kas antrų 
ne«Wdlen| kiekvieno mėnesio, po na
rni. po pietų. Parapijos Salėj. Septln 
ta Gatvė. South Boston. Mam.
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1179 TCASHINGTON STREET
Norwood, Mass.

S. BARUSEVIČHJS
Reaktendjoa Telephonns: 0779-B. ! 
Ofiso Teiefcms So. Boston om»-

LletovlSku Grabortas. balMVnot 
jM, Beal Katate Ir Pnbllc Notara

258 W. Broadwąy 
South Boston, Mass.

RaUticnclja 838 Dnrcbester
Dorcfteater, Ma*

P. J. AKUNEYIČIUS
Lietuvis Graborius

820 E. SINTH ST, SO. BOSTC 
Tel. S. R. 4498• a *
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