
Kinijos 'bau

gedulo ženklais.

no. pia*Mw 
ąų$ringiįv«$.

jau nutemta 
dar labiau

; Prieš Velyk 
valse. Toliūnų 
IŽE m. 'Tartoš

▼ęs gerokai 
tai buvo si]

' 3*
KAINAI

“PHILADELPHI A, Pa.— 
Jack Sharkey, kuris nesenai 
suplieki Deianėy į vieną įm
autą 13 sekundų, gavęs pa
siūlymą $60,000 nui Guiness 
it Tąylor, £ Philadelphijos 
promotęrių, jeigu jis stos 
kuruščiūotis su George God- 
frey. -•

AUTONOMl- 
> <<P NIKARAGUA.

* VANAGU  A, geg. 17 d — 
Praneša, kad radikalai pa
dare atsišaukimą reikalau
dami politinės nepriklauso 
mybėp nup Jungtinių Vals

tijų. f' '

TOM’ Xiw p- iiflajh 
nnisterį .J. Tūbelį atsi- 
ė Belgų konsulas Kau-

ytĮLbejokiųkfiūčių Šis 
rimas 1i ečia tik . Ameri- 
lietiiviuą' Kitųvąjsty- 
piliečius Nutarimas ne-

i Banditai reikalauja
$20,000 UŽ PALIUOSA 

VIMĄ KUNIGO 
SHANGHAI, Kinija, ge 

gūžės 4 d. 
įditai pagavo katalikų niisb 
[jonięrių kun. J. L. Alor ir 
į jį kur ten išvežę laiko. Da- 
Įbar jie reikalauja $20,000 už 
Į paliuosavimą kunigo, o ki- 
I taip jam gresia mirtis. 4*^ 
L-1-' -i j «• c Potieiia •seni urvam

BEDARBIAI ROMBARDA- 
★ to MIESTO DARBO

BIURĄ
■NĘ’VY, BRITAIN, Conn.į 

— Bedarbiai, skaičiuj 125 
žmonių, užpuolami esto dar- 
bo biurą ir reikalavo darbo. 
Biuro direktoriai matyda
mi, kad ^geruoju su bedar
biais negalės apsidirbti, už
darę knygas ir ofisą pabėgo.

mūs gydytojai ir trys biz-Į 
nieriai.

• Iš visų, kurie laively bu-Į 
vo, išliko gyvas tik policijos I 
viršininkas.

Sako, kad nuplaukus to-j 
[liau nuo kranto laivelis pra
kiuro, prisipildęs vandeniu 
nuskendo, kartu ir važia yų- j 
šieji negalėjo išsigelbėti, nes 
iš niekur negalėjo prisišauk
ti pageibos.

Į Ežeras toje vietoj kur nu
skendo laivelis su žmonėmis 

lyra 100 pėdų gylio.
Į Iš nuskendusių dar tik 
Į vieną lavoną ir laivelį surn- 
|do ir ištraukė.
I Iš priežasties žuvusių as- 
Imenų viste nri&ta artrarit-

Sekmadieny, gegužės 13 d. I 
Moosehead ežere, Maine val-l 
stijoj, prigėrė 9 žmonės be- 
žuvaudami.

Jie visi buvo iš Brockton,. 
Mass. aukšti miesto virši
ninkai w ir . profesijonalai, 
kaip tai: gaisrininkų de- 
Įpartmento viršininkas Da- I * •_ '*'V' ' 9 • *
ley, šerifas Blake, pabrikan- 
tas Sandberg, buv. miesto 
majoras Howard, trys įžv-

tas po Vokietijos ir Pran- 
cūaijosparianiehtų rinkimų

BERLYNAS. Tarj 
nis Hangos-teismiffl 
svarstęs Vokiečių denk 
čą Aukštosios* Silezija 
žumų mokyklų klausi* 
įsistojo vok iečių pusėj' 
sprendė, kad vaikų-te 
į lenkų ar vokiečių « 
las pareina vien tik n 
sėtų vaikų auklėtojų, 
ateity įstojautiems į 

Irių mokyklą vaikams 
I ta daryli egzaminai 
I kiečių kalbos. (Elta)

^^^drau- 
igųhRickard 
dy^s. tai aš 

Tunnev

. Waršawy’ 
j '/ 

Mano tęsti dej
J Varšavoj

Musų Sharkey reikalauja 
$100,000 ir pareiškęs, kad už 

Į mažiau nesutiksiąs Godfrev 
antausius'skaldyti. /

mano, kad šiais metais Jtlis 
suporuotas:' Sharkefrt' <*-su 
Dempsev ir kad į tas kum
štynes bus sutraukta gausi 
minia žmonių. Dėl į Tunney 
ir Heenęy kumštynių, Buck- 
ley sako, kad nelabai popu- 
leri pora; daug geriau tiktų 
Sharkey ir Tunnev.,

Brocktono 9 Žmonės Prigėrė 
Moosehead Ežere

BAISI NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO

15 asmenų užmušta
ĘRIE, Pa. — Geg. 13 d. 

tięs Espvville, du šutomo-; 
biliu susikūlė su Pennsylva- 
hia pasažieriniu traukiniu. 
Astuoni asmęnys užmušti 
ant vietos, o penki mirtinai 
sužaisti. Kaltina automobi
listus už pergreitą VaŽiati- 
mą,

ušti, o 6 sužeisti.
iOęKjHJBD, III. — ffia 
IriHug ‘ ąutomoiįilini su. 
ikin& uftnuŠta du asme-

'■yįtąmįąr^{,-N;.c^sė, k 
Ties Brasykėtts, bUk’as. susi- rūpit 
kū^ė su AtlahHc Coastiini- vA 7 
'jos 'pajBtKiėfihiu traukiniu, tartį 
Lpenki ‘ asntęritB . ant vietos tuva

čiai svarsto įdomius '‘valsty
binius’' klausimus. J'Večer- 
Ihiaja Moskva” pasakoja, 
kad Tveries prokuratūra 
užvedė didelę bvla dėl vie- 
no namo gyventojų posėdžio 
protokolo. Namd gyventojų 
posėdis svarstęs visus sujait- 

Įdinį klausimą. Laikraštis 
| cituoja šitokią ištrauką; iš 
[posėdžio protokolo: “Nutąr- 
|ta: uždrausti piliečio B. vai- 
Į kams naudotis . naktiniu 
I puodu nenurodytoje vieto
je.” (“L. Ž.”)

| NEĮSILEIDŽIA BOtšE- 
’ VIKŲ

Į Vokiečių Valdžia atsisakė 
i pšduoti vizas bolševikų dele- 

I gotoms, < noyejuedęms vykti į 
. Į Leipcigą, į Vokietijos <far- 
pinmkų švietimo kongresą.

VARŠAVA.
kad lietuvių ir- lftnkur'd 
bos Kaune :nutrapkOį^ 
'lietuviai atmetė,
lyta taikos garantąyim< 
tart^ f pagrįstą' 
kurias ųžgyrė TaiįįįM 
ga Geneyoje, gruędžilfe 
1927\m.^iš savo pušės| 
kėlė; jokių kontr-pa^|| 
Dėrybog esą nutrauk^ 
kinai’ Manoma atnąu ■ ra-’ - ■ -
tuoj po Tautų Sąjunga 
rvbos susirinkimo bit 
mėnesy.

Lenkai pabėgę iš Kati

RYGA, Latvija. — 
13 d. lenkų delegatą! s 
do Kauną’. Lietuvių ^ 
tai važiuoja į'Vdršą^ą 
derybas' Varšavoje.
Lenkų delegatas apie d< 

Kaune . įj

pie (leiyKs
Kaune. Jis tarp kitko 
sakė, kad svarbiausias ^ 
bų Kaune rezultatas •« 
kad senoj i procedūra B 
mis per trečiąją šalį, J 
įkeitė tiesioginiais pasika 
įjimais.- Dabar susįdarė* 
nų su kitais geresniu -i 
pratimą, kuris pašalinąs 
pasitikėjimą.

Lenkijos pasiūlymas 
ridi nepuolimo sutarti, 
darąs galą lietuvių prie) 

[tams būk . Lenkija 
| pulti Lietuvą. Bet jeigtf 
I tuva tą pasiūlymą atm& 
ti arba pavartosianti t 

I niaus klausimui kelti, 
| pasikartos to pati isfei 
Į ką buvo prieš pradėsiaų 
jrybas. y- ■

LENKAI VĖL
HAAGČS T

tokį yriMl^ibią padarė.

SOVIĖTV RUSIJOS GALVA 
SANATORIJOJ

MASKVA.—Alėksis Ry
ko v, soviętų unijos prezi
dentas, guli Crimean Sana
torijoj. Serga rheumatizmo 
liga. >> ,

y J . •' ' b’
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thiginta

“želaunus pietus provijant 
už nužudyto dūšią.” Tuo^

iųtėrpretuoti Amepi- 
įiomenei. Viešnios ap-’ 
to pas; kiliu F. Keniė- 
auvoie įr nori matyti

Koki yrtt pavieni mokesčiai?

nepriklausomybės 
gegužės mėn. 15 d. 
o 25 d. p-lės Spra-

okesčių didumas priguli nuo pavelde-
A •' •’* T t '.y \ •*’?<• >7’ - T * .

«&' tbMd ^a^BldSfiiįb.mbkfisčius?

31 “TARDYTOJAI”-! 
ŽALIMAS. Šelaikoniin 
šduvos valse, vienose I 
rėse du vyrukai, susi-1 
tx .ir vienai iš jų buvo I 
pfeiliu nudurtas. Skerd 
diioj buvo suimtas ii I 
įntasA’ane vėžio “ra u-l 
į£Knnuoš:^v^* * 
įrV. iš Z. kaimo ir. Ž| 
-kaimo j Rozalino y.) | 
nį jauni jr miklūs vf I 

susitarė ^<l>adaryti| 
|JL Jie-vieną gražią! 
(įnūvyko į šelaikonių I 
k pil. V., kurio sūnus! 
re pil. X. ir ėmė jį tar I 
Kad tardymo protokoj 
ūtu švelnesnio turinio! 
i'sūnui gĮ-ęŠtų mažesnė] 
nė -į-- pareikalavo kf J 
Aišku, pil. V. neatsisa- 
rv^tponams tardyto- 
£» ūž gerai surašytą ’ 
kolą davęs šimtą litu.' 
ik ir reikėjo. Pirmoj 
f taip leingvai - i r gerai’ 
ekūs apsidirbti — vyk# 
įf rietą paš pil.' X.. kū- 
Įūnus buvo -nudurtas, 
rkę tado, kaip šeduvie- 
;ir Įtozaiimiečiai sako: 'MALDA (tftks 

tfonfcatfe, publik 
rrįytttkB). - 
iėVAniabfttij

nnrouytoms mė

•NAUJAS LAIKRAŠTIS 
. •' X • ' ■ ' ė 1- ■ - ■Vilniaus lietuviu amati
ninkų mokyklos mokinių 
raštingomis^ išleisti! ajnati- 
ninkų - -mokyklos mokinių | 
pastangomis, išleista' amati
ninkų. laikraštėlis•_ “Vieny*- 
kis." Turinys gana įdomus, 
daugi ari pritaikytas amąti- 
hinkų reikalams, /nors yra 
šiaip smulkių pasiskaitymų 
ir eilių. Viršelį puošia Tra
ki] }>i Ii vaizdeliai.

-; ■ ŠVENČIŲ KASKART 
DAUGIAU '

-yA' . •'‘^y 7 5

~ VILNIUS. — Paskutiniu 
švietimo ministerijos parė
dymu, vidurinėse ir pra
džios , mokyklose įvedama 
šios naujos šventes, per ku-, 
rias’ moksleiviai bus palei
džiami nuo pamokų : gegu- 
žes3 d.j rugpjūčio mėn. 15 
d. (Lenki] kariuomenės 
šventė), lapkričio mėnv'Įl- 
dieną (Pilsudskio ^grįžimas 
4^MaIbui!^o^ q| befo dar ne- 
bus ‘pamokų fižin io auklėji
mo ir kariško pratimo 
('przysposbhiėniė wojskowej 
šventėse, kurių dienos tuo 
tarpu nepaskirtos? '

Ponas J. W. 'BrttSHtOfr, Alberta, fca.,1 
sako: “Aš turėjau vidarią užkietėjimą, J 
&Ipuumą nugaroje, dūzgimą gaivoje. Ūi 
turėdavau atsikelti keletą Sykių naktyj į 
š bėfeSašties silpną inkstą. Po varto- j 
jtoo NUga-Tone vfcH-tle nenialonumat 
pranyko. 1 hibar aš miegu j>uikiai-nak
timis ir at.Kikelhi iš ryto bu-geru efco-J 
niu burnoje.” . Kietevieutjt rtarttyfojus 
Mirtš yra sergą* turėtų pasinaudoti po--j 
no Brat^ton'o ptotynmAH. • ,

Nuga-Tone yra pageMiejusios viri mi
lini! o sergančią Ir kenčiančią žmonfą. 
kurte tnrėjb prastą apetitu, menką r i rx- 
klnimą. silpnu* nervus. neveiklius «var- 
Mwt organus, inkštą arba puslbs stlp- 

. junona, gulto* skaudėjimą, svaigulį.'ga- 
’ sus vffinrinosp^ rktigvjlrnns, prastą mie- 

> gą ir silpną sveikatą. Jei jąs jiesijau- 
giga lVne Įr jąs 

įjyrsr. Jąs galite gauti Xag»-Tone,Jtūr
Jei juoą 
-j. reikb-

tehcijoj J. E. Rėspubli- 
t<Ft»zidento ir p. mirns- 

įpirmininko, K ei i duče 
PC darpe ,jes laiko it 
likutinio draugingumo 
lalėjimą. J

nesutiksiąs sū; tardytojų! 
nuoiiionėriųs. Pasiūlęs pa-j 
kviesiąs pas jį esančius, svė-į 
čius dalyvauti prie tardymo. | 
Tuomet “tardytojų” ūpas] 
Šiek tiek-puolęs, bet nenu
stoję vilties ir su pil..-X. rei
kalavimu' sutikę. Įeina- į 
r‘tardymo kamerą”., vienas 
[po kito'svečiai. Iš įėjusių 
svečių atsirado, kurie pažino 
“tardjlojus.” Tik tuomet 
• ‘ponai tardytojai’’ pasijutę 
esą ne sdvuos kailiuos. Iš- 

Įsihert iš “šių kailių” buvo J 
vėlu. tReikejo pasiduot liki- 
muiV. Visi svečiai pamiršę 
■‘želaunus pietūs” ėmėsi su 

į“tazdytojai&>I • ri rŲarbuotis.; 
I Buvę .į vairiausių sumanymų R »• *’ ‘ ,1 " • " 'ž ' ' —k ~
i uždėti jumis- bausmes, <^et. 
I nepasitenkinę / paguldydami 
I abu- 4 4 pynu tardytoju ’ ’ ant 
IšuoIo ir “šiek tiek” už gerą 
Į Aprovę” įkirtę. 7^5,A1 
į Taip “'liūdnu vaizdu” ir 
Lužšibaige gudriu iniciatorių 
Huniąųytas “bb£nik” ' 7.

GALILEUŠŲ TRIUKŠMAS 
BAŽNYČIOJE y

VALKINYKAi. — -Vely
kų piimią dieną po inišpanj 
[lietuviai, kaip paprastai gie- 
Įdo jo velykines giesmes. Pra
dėjus giedoti, kefefas zgali- 
leušų, kurių vieni buvo pa
sislėpę ant vargonų, kiti 
bažnyčios kampuose.—/ėmė 
rėkti nesavais balsais kelda
mi didžiausi triukšmą. Ki
lus sumišimui atėjo vikdras 
kun. šekšnelis, kuriam pa
vyko šiaip taip nuraminti 
provokatorius. Is tiesų vi
sokio plauko poseleneaiakaš 
kart (Trąšiau provokuoja 
lietuvius, nesigėdindami 
kuofiėveikti ir Dievo nąmų 
— baživčios.

: MAžAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS 
>. • 1 . •'* . . - , , ų-

’DOS (prastais minkštais Viršeliais):—----- -^0
©OS (prastais kietais Viršeliais)———— .5Q 
dbOS * < gėlesnes * minkytais viršeliais)__ — <^5

odos viršeliais) _ _____ ____ _____ $1.00
wfOS (čelnloidos viršeliais)__________ _ y
TT)$ (crinloddba viršeliai^ su kryŽęl^.-l-jfLU) 

risuh užsakymus siųskite sekančiu aptrašu: * £

įįMt BroOdvty .. 8<rath Boston, Mass.

A. Jie'tūrStų būt išdėstyti sulyjrk 
>«ti. ■ \ ' » . " ' —

2. K. Bet nuo to ta g ale mokėti pr

is is the people t 
tne owner wĘu mi

DREBULINE (Jurfer- 
ko. v.).. Čia. ūkininkas P. 1 ai- 
ko lapai didelį kuilį. Kui-| 
lys kažin kaip' išbėgo iš 
tvarto. Piemeniukas kokių! 
9-10 metų norėjo jį suvaryti I 
atgal, suduodamas jam .šų] 
i-ykšte. Kuilys,įsiutęs šoko! 
ant piemeniuko^ parmušė jį I 
jut žemes, iškando šlaunį,! 
Išplėšė nugaroj mėsos. ‘Lai-j 
;nė. kad piemeniukas suspė-1 
jo- kūliais persirist per £vo-1 
rą, ir atbėgę vyrai šiaip taip 
suvarė įnirtusį kuilį-į tvar
tą. Sukramtytas vaikas vi- 

jsas labai ištino. Susirūpi- 
[ nęs ūkininkas tą pačią dieną 
piemeniuką nuvežė į Jtrr- 
bąrko ligoninę (apie 15 Iri- 

pdmėtnj). : J

BU V KUN. CHALECKIS
PRIĖMĖ STAčtAtiKlŲ I 

TIKYBĄ IR VEDĖ
U RUS?
I •' Bal. 22 Kauno stačiatikių 
j cerkvėje įvyko biiv. katali- 
lkų kunigo Chaleckio jung- 
Įriivės.
į Priėmęs stačiatikių tiky- 
]bą Čhaleckis vedė jauną ru- 
jse- . •

9 LENKŲ VALDININKAI 
'/ UŽPUOLĖ “DZ. WIL. . 

REDAKCIJĄ

> VILNIUI.;Batonk‘‘Bz. 
TVil.” žinią apie Nedarbo^ 
Fondo aferą, kuri paskuti
niu laiku buvo susekta —-. 
pereitą pirmadienį įsibrovė 
ininėteJaikraščio redąkcijon 
devvni' Nedarbo fondo vai- t a' į™-'''dininkai ir- pareikalavo re
daktoriaus Kodz’io. Šiam 
įpaėiyod^U^ ir pradėjus aiš- 
i kąitis, vienas ~val<lwi&& 
[drožė jam į yeidą, o po jo 
ir kiti. Tuomet Obstas IŠsi- 
traukęs revolverį. pagrasė 

i nžpuolikadis. ir pranešė apię 
tai policijai, kuri atėjusi iš- 
legitiroąvo užpuolikus. Visi 
užpuolikai pasirodė esą NęK 
darbės fondo valdininkai.

I Toksai kolektyvus' valdi
ninkų -užpuolimas ant ’ i*e- 

Įdakcijos pasiekė, vaivadą, 
Įktiriš užtikrino laikraštinih- 
Ikų .sąjungos pirmininką p. 
pCzL Jankbvvskį, kad į tą daį 
įįvką įsikišęs.
I * • • '*■ . * . 7 - w '

flįo&Dsiao^: . > '

1/ MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne. 
lengvaj f '

2- AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; >
- baritonui, mezzo soprano) _ .ŽrtSį

LITAI (baritonui: lengvutė, tinto .. 
"Menas, Moksla&Bportas” iŠ "Va- , 
nage '-d., ri:.?:

4. GODELĖS (žemam baisui: mergai
tės žodžiai "Van. Plun.”) —. 60c.

4 STASYS (tinka “Barioto^k^ta- , 
hagoTluritonož)'—____ ,

«. fitei>UL*Dt7D«Lfi

Č--įL Nc/žihonSririoto šiuos mokesčius nežinodajni 
bet daugelis niąstb, kad būtų į»eridu žin6ti ir ridkėti

Painoka 81

PARDUOTA MIŠKO 5 
®W15DžiAGOŠ UŽ

Š»l,408 LlTV
B^NAS. — Miškų de- 
^Moriente įvyko varžyti-j 
pagamintai -miško me
rgai ■ parduoti. Pardavė 
§6J,408 lt. Varžytinėse 

tųangiau, kaįpi 
^Iūustatyta. Noriausiai 
km lapuotos veislės nie- 
įfet juodalksnius, beržus 
drebulėse.
■■By 'V'-- ♦ •» 7 1
3&bs Varžvtinės ivvks -2/

numatyta . parduoti 
0K>; medžiagos 883,000 li- 

Prienų, , Alytaus ir 
į&adorm urėdijų, Visa

nori tos sistemos ? .A*

Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, č gausite sekan
čias Vanagaičio'kompozicijas. (įsigykite ir “Vanago Plunksnąten žodžių

k MOLIO UŽĖONAS (galima gudfig.

zinti: linksma, visieite'į:'^NibsiMU^i^ i>£fc0S(<uu: 
giatoiai dztlkų: tinka solo, dviem ir ' 

• BoIsAm) ------ - ----- ■ -”-r

tų{ kurie tuos, daiktus vartoja. 
, . .u K.. Ar visi žmodės mano.

K
5
■« ' L'T - *■ " '*

Atii , ' iA fi i rali
*

Į— ...Bpt



Albany, N. Y

Sontho AA W uOO W <

A.ve.)
Lynch Motor Sale*

TOKS
.✓ ..

su 
surinkta ir

“Dainuok,”

1928 Metai-Statistinią 
Rinkimo Metai

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” n dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir. trim balsarris. Mck 
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams. * . . , /
Reikalaukite “Darbininke” 

366 Broadtoay, So. Boston, 

Mass. Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.

Pirkite visi 
ten rasite gražiausias dai
nas,. ypatingai merginoms

nuo žemės, viską patraukia 
prie savęs, išskyrus tik tuos 
žmones, kurie to neriori. Jis 
paliko mums laisvą valią ir 
nenori prievarta vesti į dan- 
gij.

Bet tikinčiam ir norin
čiam visuomet dangus atvi
ras. Tas tik dangaus neįsi- 
gys, kurs nenori paskui 
Kristų sekti.

“NAUJIENŲ” 

GEGUŽŽS-MAY 29-tą D. 
Yaivu “LITUANIA”

Ekskursijai Vadovaus 
“NAUJIENŲ” ATSTOVAS

VALIOM

Philadelphia, Pa. — “Statis
tiniu Žinių” rinkimas tvarky
ti pavesta: Kun. M. Dauman
tui, p-lei O. Unguraitei ir K. 
Dryžai — Šv. Kazimiero par. 
ribose; J. Bajorūnui — Šv. 
•Jurgio parapijos ribose.

Siouz (Sty Iowa.
■ tistinės Žinios 
pristatyta A. L. R. K. Fede
racijos Sekretoriatui.

Rochester, N. Y. — 30 ba 
landžio įvyksta draugijų vadų 
susirinkimas. Didž. Cferb. Kle-

Ištikrųjų Sūnainių Garbingi 
Darbai—-Teptuošia Tautos 

Istorijos Lapus!

Iš Meilės Tėvynei Darbais 
Pareikštos Gaminiam 

Paminklą Garbės 
'■ Prakilnios

15 Gegužės čia pat. Tuo jaus j 
turėsime pasirodyti, ką esame) 
nuveikę. Gal nieko!.. Ne! Jau 
pasiyrėme pirmyn. Bet... — 
lolLdar galaą. Po 15 gegužės 
bus pradėta skelbti kolonijų 
statistiniai daviniai. Užtad 
prašau visų Rajonų ir Koloni
jų Komisijų pasiskubinti paro
dyt savo darbų vaisius. Pir
miausia "reikia suregistruoti 
draugijas ir profesionalus, o 
paskiarL-kitas žinias surinkti.

Žinios bus skelbiamos jų

Norwoodas, ypač gegužės 
mėnesy, yra labai gražus—gė
lės visur žydi, medžiai žalino- 

>♦
ja, paukščiai čiulba, oras tyras 
— pavyzdingas miestelis. Baž
nytinė svetainė labai puikioj 
ir patogioj vietoj,’lengvai gali
ma atvažiuoti traukiniu arba 
automobiliu.

BENDROS ŽINIOS
Iki 27 balandžio, užpildytas 

parapijos anketas malonėjo 
prisiųsti sekanti Didž. Gerb. 
Klebonai
— Kun. K. Šatkus, 2. Bridge- 
ville, Pa. — Kun. A. Jurgutis. 
3. New Britain, Conn.-—Kun. 
Grikis, 4. Sioux City — Kun. 
J. Česna. ,

Į—Visiems, šiems Didžiai Ger
biamiems Klebonams reiškia 
kuoširdingiausios padėkos už 
pareikštąjį malonų prielanku
mą ir pasidarbavimą “Statis
tinių Žinių” suteikime.

Kun. S. Draugelis,
Knygos “Amerikos Lietu

viai” Leidėjų Komiteto Pirmi
ninkas.

Pastebėjusieji, kad yra kas 
nors kolonijoje apleista ar pa
didinta turės progos ir prašo, 
mi pranešti “Vyriausiai Sta
tistinių žinių Rinkimo Komi
sijai” klaidos atitaisymo dė
lei.
. Kolonijij “Statistinės Ži
nios” bus skelbiamos ne vi
suose laikraščiuose, nes įneštų 
nuobodumo, ir būtų apsunkini- 

Imas laikraščiams, bet atsižvel- 
[giant į-tai koks laikraštis ten. 
Įspauzdinamas ar labiau išs£ 
I platinęs. . ~

. kančias, bet drauge ir nu
liūdimas suspaudė apaštalų 
širdis, kad juos apleidžia ir 
palieka vienus vargti ant 
šios šaltos ir neprietelingos 

įi . žemės. Bet V. Jėzus juos 
■. vienus nepaliko, nes atsiun

tė, kaip buvo žadėjęs, Šv. 
Dvasią.

.. ............................■ ''

Dangų Žengimas, drau- 
’ ; gė su iš numirusių Prisikė- 

Įimti yra vienas svarbesnių
jų'įvykių Jėzaus Kristaus 

• gyvenime ir vienas didžiau- 
šiųjų mūsų tikėjimo ram- 

į ščių.~ Tas įvykis parodo 
W Pergalę gyvenimo ant mir- 

ties. Jis liūdyja galutiną 
• teisybes, užviešpatavimą ir 

atlyginimų už gerus darbus. 
Viešpats Jėzus užsipelnė 
dangų ir jį užsipelnys tie vi
si, kurie seka paskui Išga
nytoją. Prie to ir išsipildė 
šitie Jo žodžiai: “Aš, kuo
met būsiu pakeltas nuo že- 

-mes, viską patrauksiu prie 
šavęs.” Ir patraukė.--------
, Pirmiausią žmogaus pro- 

/tą. Milijonų milijonai žmo- 
į jttių įtikėjo ‘Kristui dėlto, 

kad Jis įtikino, apšvietė ir 
patraukė jų protą. Visi kri- 

j kščibnybės genijai ne aklai
| įtikėjo į Dievą, bet todėl,
< kad jų protas buvo pilnai ’ teisingumo patikrinimo dėlei

< ________ i____ :____ :_______ ________________________________ _______2_______
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PURVINOS SPRAGOS

žinomą

diktatorinė

met ateina .ant liežuvio, kuo
met jų nori. Pasidaro di-

Sls tuo akimirksniu plifimpterėjo į audriu 
gąsias badghįf— it nuskendo.

Stotos sienos spaudžia sielą 
Smaugia, žudo man jausmu 
Ar išvysiu laisvę , mįęttl 
Ar susitiksiu draugus ?! 
Storos sienos neatsako.
Tyli sargas paniurus.
Tęn, toli.,'.’Vingiuoja takas: 
Siekia gimtinius namus. %

norima num 
ni kiškomis”

“Ką Dievas nori nubaus
ti, padaro politikierių.” 
Taip galima būtą išveisti 
seną seną, gerai 
priežodį. '

Apie metai atgal 
ninkas” yra rašęs,

uvon 
, , ’ v

r.;

asnerikečių priėmimo visai

nes dabar Lietuvoje eina 
politinių grupių ir nusista
tymų fermentacija ir persi- nelaikoma prasižengimurbet

ko bendro neturi. Lietuvos 
kaip valdžia, taip ir visuo
menė pageidauja, kad šiais 
metais amerikiečių kodau- 
giau Lietuvoje atsilankytų. 
Jiems dus daromi visi man* 
dagumai, koki tik bus rei
kalingi ir jokių niekur nė 
trukdymų, nė užgauliojimų 
ar įžeidimų niekas nedarys 
-v-;nebedt* koks .amerikietis 
pasielgtų nekorektiųgai, ko 
iš Ll D. S. narių, kiek aš 
juos pažįstų, nė vienas to ne
padarys. Tai važiuokit. visi 
visai drąsiai—žinodami kad 
esat /risi pageidaujami įr 
laukiami/

“Žinoma aš apie politiką 
nerašau, jums kiti apie tai 
parašo, bet Lietuvoje atva
žiavę vis geriau bus kad su 
savo minčių reiškimu būtu
mėte atsargesni — tas išeis 
mandagiau ir laiką praleisi- 
M.daųg, mąjomau. — ^įsi
gykite nereikalingų priešų,

kito žodžio—ir vargšas atei
vis bando jas užtverti’keiks- 
mųz garadąis, nęs, mat, jie 
amerikoniški ir dar kaip! Ir 
taip įgija"blogą -įprotį keik* 
ti.' * J’" -. ,

Keikti ir savo keiksmus 
Dievo vaidais dabinti mėgs* 
ta taipgi-ir čia gimę vaike? 
zai, kurie neturi galvoje nĮ 
vienos tvarkingos minties^ 
kuliuos- lietuviai paprastai 
tituluoja bomais.' Tiems 
skystagalviams atrodo, kad 
jie užlopys savo smagenų ir 
išauklėjimo skyles keiksmo 
žodžiais, po jais paslėps sh* 
vo protinį ir dorinį menku
mą. Bet, žinoma, protinės 
ir dorinės spragos pasilieka 
kaip ir buvę nežiūrint keiksi 
mingos bravūros, tik jaune- 
betuščios,—bet—purvinos* 
dumblinos. »<\7

Čia mums nerūpi sakyri 
pamokslas keikūnams ^^pa
liekame tai kunigams. No
rime čia tik atkreipti kei
kūnų demesį į tai, kad kiek
vienas ištartas keiksmo žo* 
ais yra liūdymas\ keikūnų 
galvos beturto. Jei tavo gal
voje, tavo idėjose ir kalboje 
yra daug spragų, tai moky
kis, sutvarkyk savo sielą. 
Tų-spragų neužtversi vem- 
damas į jas keiksmus.z

indėlę^x Z

manęs I Nepaklausė!” — kar

vė, kaip į tai pažiūrėjo me
dikas. ?

Kalbant* apie keiksmus 
ne pro šalį paklausti, k<b 
dėl mūsų lietuviai, atvykę į 
Ameriką, tuoj išmoksta 
keiksmo žodžių Ir labai tdn-. 
kiai ir vėliau vąrtoja jups 
ką ne kiekviename sakyny 
ir be to ,dar keiksmus pa
įvairina tokiais Dievo *var- 
do minėjimais, kaip bi/ Je- 
sus, by God ir tt. Ir tai da
ro tankiai tie, kurie Lietu
voje neturėjo įpročio rupu* 
žiuott , - .

Niekas kalbėdamas ne
mėgsta mikčioti arba dary
ti ilgas pauzas dėl stokos žo
džių. O tų žodžių pas “gri- 
norius” tokia didelė stoka- 
Pramoksta jis keliasdešimt 
reikalingiausių žodžių, o ir 
tuos pačius dar blogai išta
ria, ąrba ir tie dar ne visuo-

^‘Darbininkas” turėjo lai- 
ar nelaimės turėti ne

žiūramas redaktorius. Ne- 
EK>ri važiuoti išmuštomis vė- 
getais, nenori sekti paskui 
Įįattį, bet ieško vis naujų ke
bų į. idealą. Du mūsų eks- 
pfedaktoriai kun. F. Kemėšis Hjpi-.V j - - ■ ...................... ... » ~"

ir dr. K. Pakštas jau keli 
metai kaip gyvena Lietuvo- 
įe. ; Ir tenai jiedu nenurims- 
pgjiesiduoda pažaboti.

Dr. lakštas vietoje kano- 
ggzuoti kurią nors partiją ir 
laužyti-jėtis kovoje su kito- 
gaiisj apaštalauja kultūrinės 
autonomijos idėjai. Nedė- 
įnngastai darbas, nes tai 
nauja Lietuvoje- idėja ir BHgįS. -. V.;. ■ *' _Sunku įpiršti tą pigulką 
ęhončms, kurių galvos ap- 
ggaigusios nuo partiniai-

NOSINE-NE NOSEI!
dėtų aukštus muitus ant im
portuojamų nosinių. Tuo 
būdu Amerikos, darbininkai 
begindami savo interesus y- 
ra priversti kovoti su Euro-

“Aukščiausi
Patriotai”

grupavimas reikia grei
tai orientuotis su kuo kalbi 
ir ką kalbi — bet bendrai e- 
konominiais reikalais kur 
partijų ideologijos neliečia
ma — kalbėk visa burna — 
niękaųi nėužkliūsi.

“Valdžia norėtų kad lie
tuvių amerikiečių daugiau 
apsigyventų Lietuvoje. Da
rys visas lengvatas kokios 
tik bus galimos — ašpatar* 
čiaų tiems kurie turi tūks
tantį vieną kitą dolerių ap
sigyventi ĮJjetųvoje —» ne- 
prakištų —.bet tie*kurie ne- 
turi- susitaupę nė tūkstan
čio dolerių, Lietuvoje apsi
gyventi nepatarčiau^ nes 
paskui gali gailėtis. * f- 

“Yra nekurie kad ameri
kiečių Lietuvoje; nuošir
džiai laukia, kaipo lietuvių, 
bet daugiausia laukia tik 
kaip ’ kapitalistų, kad juos 
išnaudot, kad juos įtraukt į 
savo šiokį ar kitokį būrį, 
kad ji; neprityrimu pasi
naudot, kad jų kapitalą pa
kreipti* į savo malūno ra
tus. Nuo'to viso reikia būt 
labąi atsargiu — nes Lietu* 
voje kartais i& pažinties la
bai rimtas ir .garbingas in
teligentas 'ir špeeialistas — 
ir jau rodos žmogus pasenęs 
— bet dažnai , yra žulikas 
pirmos gildijos. Jau jis y- 
ra perėjęs visas žulikystes 
betarnaudamas Rusuose ir 
taip į tą įpratęs, kad ne- 
apgaut žmogaus gerai pro
gai pasitaikius negali ir ne
moka. O ypač iš ainerikie- 
čių pasipelnyt ir juos išnau
dot ir apgaut, tai netik ką

?as hf nuskendo.
pasitenkinęs nusijuokė ir nuėjo ša- 

uga$ atsisėdo ant kranto, — ir pra- 
i raudoti savo vargšo... nelaimingo-

A t . i • - ’Y'-ę,

;. Gal manėte, kad nosines 
dirba nosei nusišnypšti. Vi*, 
sai ne! Jas dirba tam, kad 
gamintojai t. y. kapitalistai 
ir darbininkai galėtų iš tų 
pasipelnyti. Jei nosinės bū- pos darbininkais, 
tų daroma vartotojų nosims Ar reikia juo® 
Ausišnypšti, tai jas dirbtų tinti?* Vargu; I 
ten, kur galima,pabirbti ge- kai,- ir dar labu 
riausiai ir pigiausiai ne- jai yra aukos te 
skriaudžiant darbininkų, kuri viską gami 
Bet taip nėra Dabar žiūri* duoda'ne tam, ki 
ma, kad atlupus už jas kuo* nūs vartotojo re 
daugiausia iš vartotojo^ kad prisiplėšus d 
Taip daro kapitalistai, ot ir kur galima, 
gindami savo interesus, it nių dirbimo vyri 
darbininkai yra įvelti į tą las yra ne nusiši 
lupinio talką. . nosį, bet'prigrus

Štai rūbsiuvių konvencija kapitalisto kišen< 
Bostone nutarė reikalauti iš su marškiniais, 
J. V. Kongreso, kad šis už- skrybelėmisiritt

sutrūnijus?— Ji Nulūžo nuo tavo sunkumo — buvo. Ii 
ir tu neišvengsi pražūties!” jausmų

— Bet kito perėjimo juk nėra..: o girdi at- *Ger< 
sivejančįus? prastenėjo nusiminęs nelaimiu- nelaimi 
gasis ir žengė ant lentos. č _■?

— Nedaleisiu!*.. Ne, nędaieisiu, kad. tu pra- 
žūtumei j —~ Suriko širdingasis draugas ir iš- .

bo įžymiausias sportininkas pasi
ryžęs laimėti titulą Olympia Įsu- 
kome.------ .■--- -------------------  
nekurie net su tuomi giriasi • 
kaip sp kokiuo tai nUopbl-y 
nu. Sako, kas kaltas kad as < 
merikiečiai paiįB nemoka^ 
savo pinigus prašvilpt, tai 
prašvilpsim mes.. - O amė- č 
rikiečiai jų klausydami-itia- 
no kad tai šneka angelai*.\ 
ir. duodasi

“Tas daugumoje suėdė vi
sų Amerikos bendrovių ir 
pavienių amerikiečių .kapi-. 
talus. Nuo to viso reikia 
bai saugotis. kur į-_
dėt- savo pinigus pirmiausią 
rdikįa gerai išsiklausinėt są*k 
vo draugų kurie jau sebiau' " 
gyvena Lietuvoje ir paskolą

. 7! (T-
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krašto apsau

South

ji jurt. priglaudu

ne dėl ko kito, kaip dėl mū
sų darbininko tam tikros 
pkichologijoa, tam tikro nu
siteikimo prie viešojo (“ka
rtono”) darbo. Todėl per
nai jau viešieji darbai buvo 
sustabdyti.

Nepalyginamus pati 
ir tvarumas visaae

' ir pramonių in-
Kelių fondą turi 

. Čia

samdo žmones su užkrečia
moms ligoms. F. L. I, S.

statybos inspektoriif)

itai& Tikybų

Kurie manote day vauti Ik 
R. K. S. A. 41—42 Seime, ku
ris įvyks 11—14 d. birželio 
niėn. Cpveland, Ohio. Malo
nėkite man pranešti koanks- 
čiausiai, delei muzikalio pro- 
gramo. Galėčiau prisiųsti gai
das peržiūrėjimui.' • •

Jaunuolių Ž97 kuopos Šeinio 
iškilmių ir dv. JurgioBaž. 
Choro Vedėjas. '

Su pagarba, ?, *
Mn I etiMtlttt 

. m t » ak '

Motūhų pensijos buvo į- 
Vestos Ulinois, Iowa, Min- 
nesota, Missouri, Montana, 
Nebraska, New Hanipsliir'e, 
Nortli Dakota, Oregon, 
AVasbington ir AViscvnsin. -

astuonių valandų darbo die
na moterims New Yorko 
valstijoj. Šitas įstatymas 
aprūpina šešių dienų arba 
keturias dešimts-aštuonių 
valandų savaitę, vieton šešių 
dienų penkiasdešimts ketu
rių valandų savaitę mote
rimsi suvilk šešiolikos metų

Prausimui,

Taip iiįtikrųjų yrą brolyti — 
Motinos širdis ta v matyti 
Nor’ vis laimingu—ji tave myli, 
N ors j ją tarai tu aštrų kylį.., 
Neapsiriksiu, jei tarsiu čionai. •' 

į Kpd nors i r bųti b va i kai-< šėtonai 
t Dri * savo mamos—to ji; nejaustų.—
.Prie ■av<J

maldos namams 
besiu. Pažymėti

Saugumas ir Sveikata. Į- 
statymai apsaugoti anglia
kasių sveikatų buvo priim 
ti keliose valstijose. Arkan- 
sas padrūtino reikalavimus 
liečiant kasyklų, žemlapius. 
Illinoiš įvedė dvejus, naujins 
kasyklų “išgelbėjimo” sto
tis ir pertaisė įstatymų kas- 
link e ksp koduojančio pud- 
ro ir kiek vyrų įleidžiama į 
kasykla laike ekspliodavimo. 

• Indiana, Ohio' ir Wyo- 
ming dabar reikalauja ak-, 
niens apdulkinimų—ir^Iovva 
kad “stiot firemen” nešiotų 
gazo maskas.

Montana reikalauja ka
syklų^ išvėdinimą.

Missouri valstija priėmė 
generali įstatymų apsaugo
jant žmones prie statybos 
dai*bų. > New Yorkas, aprū
pina fabrikų sienų švarumų.

Pennsylvanijos ir Idaho 
valstijų valgomos vietos ir 
Maryland skalbinvč.ios ne-

'%* grindiniu
?' vyzdžiui, jau dvejetoje gąt-Į 
: yių yra pravedę'net kanali-1 

zaciją. "; - - -- j ■ '■ * j
Statybos inspekcija pri

žiūri tiksliai statomųjų na-| 
mų- projektus. Rūpinama
si daugiau miestų švara, se- 

-----nų-namų likvidačija ir_tL į 
Pernai privatiems asme

nims miestuose ir mieste- 
liuese pastatyti buvo išduo
ta leidimų 1416 gyvena
miems trobesiams ir 1061 
leidimų negyvenamiems, j 
Kaimuose gi 6271 gyvena
miems ir 9579 negyvena
miems. Įvairių pramonės į- 
staigų pastatyta 153. Vi- 

' suomenės reikalams: Salės, 
kino teatrai ir k. — 23 tro-

nai jau viešieji darbai buvo p 
[sustabdyti. Dabar jie veda-1, 
mi kitokioje formoje. Būti-Į 
niesiems darbams duodamosi 
paskolos ir pašalpos. Per
nai todėl buvo ypatingai su-1 

Įsirūpinta kelių statyba.
Statybos finansavimu

•» ’ X - "* < i 1

ir kelių statyboje laimėtas 
vienas didelis principas —| 
amžinojo tipo principas. | 
Jau- pernai medinių tiltui 
bepastatyta tik 1547 (beveiki 
du kart mažiau, negu 1926 
m.), bet užtat 2838 tiltų pa
statyta iš betono, kai tuo 

I tarpu užpernai pastatyta 
I tokių tiltų tik kelios dešimt. I

Pernai vidaus reik, minis-1 
terijos tiltų ir kelių staty- 

Įbai buvo skirta pusė milijo-| 
Ino litų subsidijos. Be to 
Įprie kilių ir-tiltų sfatyboU 
prisidėjo kokių 20 procentų 
|ir pačios savivaldybės. Iš 
tos subsidijos pastatyta 645 
betoniniai tiltai ir nusausin
ta daug vieškelių, šaltiniuo
tų vietų.

Pažymėtini šie darbui: 
Biržų apskr. ties Pasvaliu 
per Mūšų pastatytas 76 
metr. ilgumo paminklinis 
[tiltas “Prezidentas Smeto- 
rna.”—Tai pavyzdinis-geležį 
betonio statybos tiltas. Ki
tas didelis geležbetoninis til- 
Įtas 40 metrų ilgumo pasta-1 
tytas per Nevėžį, netoli Pa
nevėžio. Tauragės apskri
ty 20-ies metrų betoninis til
tas. Kaune 6 forte sutvar
kyta Baranausko gatvė. Nu
kastas ir pusiau išgrįstas 

I Raudondvario kalnas (Šie
met kalnas bus baigtas grįs
ti). Kėdąinių apskr. peri 

I Nevėžį nutiesti du betoni- 
| niai tiltai. Iš Mažeikių mies- 
Įto į Laižuvą nutiestas tiltas. 
I Daug išgrįsta prie stočių 
I privažiuojamų kelių ir t t. 
v ■ . „ . ' 1 \ ■

Tačiau apskritai imant 
(mūsų krašto kelių statybos 
(problema, palyginant su ki
ltais kraštais, labai sunkiai 
(sprendžiasi 
(atžvilgiu tebesame rusų re-l 
Ižimo įtakoje. Praktiškai 
Įžiūrint, net kelių taisymai 
[tikriausia komedija: iš ke- 
| liolikos ar keliasdešimt savi- 
[saldybės pareikalautų vėžį- 
Įmų — atvažiuoja du, trys.
Ir tai skundžiamasi, kad tį- 
kininkai esą varginami “pa
vadomis. ’' Pabauda ? Tai 

| labai paprastai sprendžia- 
Imas klausimus; — valsčius 
(baudžia, apskritis bausmę 
[dovanoja. Ir taip eina iš

rie aprūpino sulaikymą kai- 
kurių nepilnamečių nuo 
darbo.

West Virginijos valstijoj 
jei nepilnametis, nuo l4 iki 
16 metų, nori eiti dirbti turi 
gauti tėvų arba globėjų pa- 
velinimą pirm negu jam 
bus išduota darbo certifika- 
tas; ir nuo 14 iki 16 metų 
nepilnamečiai Connecticut 
valstijoj gali gauti darbo 
certiTikatus dirbti subato- 
mis ir kuomet mokykla išsi
baigus.

Pensijos. Maryland ir Co- 
lorado 'priėmė generališkas 
senų-metų pensijų įstatymus 
ir autorizavo apskričius ir 
kaikuriuos miestus įvesti 
sistemą. \

amžiaus, kurios dirba fab'ri- 
kuose ir pirklybiškose įstai
gose. Bet pasinaudoti vie
na trumpesne darbo' dienai 
arba švente kas savaitę, mo-| 
tėrys gali . dirbti devynias 
valandas per penkias dienas! 
ir nedaugiaus kaip keturias 
ir pusę valandų per. trum-1 
pesnę darbo ’ dieną; ir peri 
metus ji gali dirbt; dar sep-l 
tyniasdešimts astuonias va-Į 
landai, bėtire daugiaus kaip| 
dešimts valandų į dieną, še-Į 
šioms dienoms arba penkias-1 
dešimts keturias valandas į 
savaitę. • • • ' . ■ _• '

t K ' ’ * >. • rf* J

Astuonių valandų -įstaty- 
Imas nepilnamečiams buvo į-1 
vestas North Carolinoj, Ari

zonoj, Michigane' ir Minne- 
|sofoj astuonių-valandų įsta- 
| tymai truputį permainyti. 
(Connecticut valstijoj mote- 
frvš ir vaikai draudžiami; 
(dirbti vakarais nuo 10 vai. 
( vakare iki šeštos valandos 
(ryte. ’ '
| Connecticut, Maryland, 
Į Ohio, Washington ir. Wešt 
iVirginia paskyrė lapkričio 
(11 d. legališkh šventė. Ore

li. Bet dar daugiau blogi ] 
keliai atsiliepia į bendrą 
Lietuvos kultūrėjimą, mate-] 
rialių reikalu gerėjimą. To-Į 
dėl, jei rūpinamės' risnoti-] 
nu pradžios mokslu, paštu | 
[ir. t t., tai laikas būtų su-| 
sidarvti mums ir . Į

Kelių fondas.

Kelių fondas galėtų . su
burti visus gyventojų sluok
snius į visuotinį darbą ke

lies dar šiuo|liains taisyti. Tat jau ir 
patys ūkininkai supranta ir 
mieliau' mokėtų kelių fon- 
dan tam tikrą mokestį, ne-' 
gu patys juos taisytų. Nes 
darbas dėl bendros organi- 
žacijos ir sutarimo stokos— 
neyisada sekasi. Pęr kelių 
fondą kelių taisyme galėtų 
tiesioginiai dalyvauti ir ple

iky bininkai 
kiti' ir k.
ir Klaifėd^kfaštas. 
t«W ir krii ...... .

IŠEIVIO BRAZILU 
NELAIMĖ

PAGĖGIAI (O 
kr.). — Prieš keletą 
čionykštis milų pirki] 
įai prekiati jančios .ržj 
Ta'ktūios krautuvė^ss 
kas, apleido šį mieste 
leisdamas savo pirkly 
tam, pats gi su žinotu 
žiavo pietų Amerikon 
važiavęs BrazilijmPJb 
pirko didelį plotą 
Bet neužilgo paaiškm 
jis pirkdamas girią 
patekęs į prigaviku ij 
nes atsirado tikrasig - 
savininkas ir mūsų jį 
kurs jau visiis pin^j 
sumokėjęs, nieko 
gaudamas turėjo'nuo 
rios atsisa^vti.
girią buvo jain-pardaj 
visais pinigais buvo | 
sprukęs į kitą kraštą 
rasti jį nebebuvo galį

1 . ! - (Legenda) , ę . v

Tūlas jaunuolis karštai mylėjo
\ Gražią mergelę, bet neturėjo 

Vilties ją gauti už draugę... žmoną. — 
Matyt širdyje jinai šėtoną 
Turėjo, nes ją meldė ir barė, ' 
Bet visrrien—nieko jai nepadarė... 
Už jo tekėti ji imiiorėjo^p?< ,
Nors aukso krūvas dęj jos žadėjo. 
Kartą, bekalbant, Jare: '‘^Mergele, 

-----Tark man, ką trokšta tavo širdelė.—- 
Esu aš tarnas tavo—ar girdi?!..” 
“Tavo močiutės aš noriu širdį!. 
Jinai atsakė—jis sudrebėjo, 
-Nes širdį duoti jai negalėjo 
Savo močiutės—puolė ant kelių 
Ir stvėręs už jos gražių rankelių, 
Bučiavo, meldė, kad nenorėtų 
Širdies močiutės ir prižadėtų 
Už jo tekėti—jis kaip dievaitę 
J t gerbs, ne t ik, vien kaip karalaitę. 
Ji nesutiko, tad antrą dieną

> Užmušė savo motiną-seną.
■ Širdį išplėšė jos ir pąkyailęs ■

> Bėgo link savo dievaitės meilės... 
Bėgdamas greitai, jisai parpuolė 
Ir širdis mamos dumblan įpuolė. 
Stvėrė nušvarint motinos širdį,
O ji sušuko: aSūnau! ar girdi?!..—t 
Ar kartais puolant* nesusižeidei?!.. 
Aš tave myliu, nors tu ir geidei 
Mane ]>o liūtės pamesti kojų?.-. 
Būk palaimintas! trokštu tau rojų!.. 
Tą jis išgirdęs, kaip iš šautuvo 

K Paleista kulka, kur jinai buvo 
Nubėgo. . . metė širdį mergužei , 
Ir tuoj, nubėgęs, žuvo giružėj’.

griuvėrini, pelenai t 
kaukuose armotų duobes, 

kapai. t, .
Tačiau, per dešimtį metų 

nebuvę Lietuvoje,—nūn jos 
nebepažintų. Kaip tat taip 
palaimingai eina4—paklau- 

p. inspektorių.
• —. Dėka mūsų pastaugi) 
ir nenugalimos energijos 
pet^pirmąjį dešimtmetį sta
tyba ėjo plačiausiu mastu. 
Ir šiandien statybą jau gali- 

v me skirstyti šiaip: civilinė 
— miestas, kaimas — vį- 

; ' daus reikalų ministerijos ži- 
Ainoje, karo

r '. gos ministerijos prižiūrima I 
;ir1 naujakurių? statyba '— 

genies ūkio ministerijos 
tvarkoma. Geležinkeliai ir 

■y VL plentai -- susisiekimo mi- 
v nisterijai priklauso.

'' —Miesto moderbejimas

kaip sako mūsų žmones, pa- 
sirėiškė daugiausiai miestų 

*gatvių išplanavimu, perpla- 
nariniu, naujų gatvių tiesi- 

SĖij-r.-- mu. Paskutiniaisiais metais [ 
ypatingai buvo susirūpinta 
miestų ir miestelių šaligat- 

gffi'Aįyiais. Ir šioj srity daug jau 
padaryta: neišbrendami

f miesteliai pasidarė daug 
N sausesni. O-didesniuose cem 

tvuose suįsiiiipinta net_ ir
^'didesniu miesto- kultūrini- 

Kaft4 ’ kanalizacija, vanden
tiekiu, žmoniškesnių gatvių 

t ir k. Šiauliai, pa-

■^ER Gegužės mėnesį yra daug 
užsakymų negu kada nors dėl 
heaterių. Dap&r yra galimy 

siems turėti šilto Vandens kuri 
norite ir bile kada, l&es padarom 

cialį Vuįcan Water Heater pasini] 
geras-tik per ši mėnesį.
. , t ’. 1 J.4.

*■ 7 - A ‘'Txwi

Užsisakyk sau Vaudenio-S 
tuva Gegužės menesį. Be-?
Šimo ir per metus

Ir turėsi užtektinai Verdančio 

Vandens visuomet—dėl visokių |r 
kaip tai 
bimui ir Skutimui per ištisus n 
Nieko daugiau nereikia daryti kri 
patelefonuoti, atrašyti arba atsija 
į artimiausį mūsų ofisą ir patrik) 
kad nori Vulcan Gas Water Ęęal 
steigti kuogreičiausia. Nereikia 
įnešti. Nepraleisk šios progos. ;;
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Pypkorius

Įvyks Trečiadieny

Montello, Mass

3TAR mytto TnnfrfrvHg gmjyt fr- 
norite priklausyti prie 

Worcester’io Lietuvių Beno, 
prašom kreiptis prie Beno vedėjo, 

JUOZO BLIUDŽIAUS
151 Dorchester Street Worcester.

mrero parapijos ir pa- 
įn. J. Čapliko globon, 
įas ‘ jam organizuoti 
arapiįa ir statvti bai

kim: V. K. Taškūnui už gerus 
patarimus ir suraminimą, sun
kioje ligoje.

Ačiū geraširdžiams'už gėlės 
ir dovanėles, kurias gavau li
goninėje. J. Smilgis

hganizuoti parapiją ir sta- 
bažnyčią tai ne lengvas 

įas, ypač pokariniais lai- 
Vienok, dėka nenuilstan- 

Įdarbštumui mūsų klek.

laikraštį iš Amerikos arba 
Lietuvos. Širdingai kviečiame 
visus būti šiame susirinkime, 
nes bus daug svarbią dalyką.

Fin. rašt. V. P. J.

7; DETROIT, MICH. y
Kolegijos rėmėją 33-čio sky

riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks 20 d, gegužės tuoj po su
mai, šv. Jurgio par. mokyklos 
kambaryje. Kviečiame visas 
narius ir nares būti. Taipogi, 
kurie ir ne nariai galite atei
ti ir prisirašyti arba užsirašy
ti sau patinkamą katalikišką

parapijos moterys. Vakare gi 
įvyks didelis koncertas, Auš
ros Vartą parapijos choras, su 
savo vadu A. Kilinskn prieša
kyje, vjsu smarkumu, rengia
si prię koncerto. Šis choras y- 
ra jau pasižymėjęs - savo kon
certais.

Šv. Jėzaus Širdies Intro- 
nizacija

*
Pasimeldę ir - padėka voję 

Aukščiausiam bažnyčioje, va
kare prisiklausę naujausią ir 
gražiausių dainą, kad sutvirtė
ti tikėjime ir geruose pasiryži
muose, kad pakelti savo Širdis 
aukščiams ir apmiršti žemiškus 
dalykus, gegužės 28 d. vakare 
pradėsime vienos savaitės mf- 
ijas, kurias duos iškalbingas

Stasė Greičienė dainavo Bi
rutės “Meilės Arija.” Kaip 
ji tą dainą dainavo tai Cleve- 
tandiečiams buvo naujiena, 
nes dainavo su tikru nudavi- 
mu arba lošimu. Stasei Grei- 
čienei tik ir dainuoti taip, nes 
ji turi tam tinkamą išvaizdą 
gyvumą ir'miklumą. Ji visuo
met dainuojant rodos nori loš
ti tą ką dainuoja. Jos gyvas 
pūdas/ patraukiantis malonn- 

; mas padarė sceną įvairią S.
Greičiūno dainavo vieną 
eūzišką ant atšaukimo. Ji 
dainuoja koloratūros sopranu.

Marė Čižauskienė gražiai 
sudainavo porą dainelių; vie
ną italijonišką iš operos. Ji 
gavo tris pintines geltą. Tos 
gėlės clevelandiečiams pripras
tas dalykas. Ji dainuoja stip
riu mezzo sopranu. Prie visą 
gerumą patartina dainininkei 
nepasakoti pirm dainavimo 
anekdotą apie kosulius ir 
čiaudulius, nes žmonės pradės 
neatskirti koncerto nuo vode
vilio. .

Koncerto apvainikavimui 
artistai Sodeika ir S. Greičie
nė sudainavo duetą “Berneli 
vienturį.” Su šiuo duetu pu
blikoj sukėlė furorą.

Šio vakaro dainininkams 
akompanavo šie: A. Sodeikai 
—M. Yozavitas, S. Greičienei 
— R. Greičiūtė, M. Olšauskie
nei — svetimtautė.

Šiame koncerte gražiai pa
sirodė ir smuikininkas V. Vil- 
kėlis. f ■Bijūnėlis

ma ir gražiausia sitį metų
_ ___ . , mm .

kunigams. ''Šioms iškilu 
pritaikintą ir turiningą 
mokslą pasakė kum J 
Bakšy 
tais 
24 d 
vo bažnyčioj

Džiaugdamiesi Aušros Var
tą pavapi jonys, sulaukę trijų 
rūtų sukaktuvių, rngiasi la- 
hai iškilmingai jas minėti ge
gužio 27 <L 1928 m.

Sekminėse geg. 27 d. 10:30 
ryte suma iškilminga kaipo 
padėkavonės Aukščiausiam 
Viešpačiui ąž gausiai teiktas 
malones per tuos trejis metus 
parapijos gyvavimo. Per šias 
mišias Aušros Vartą Panelės 
Švenčiausios Sodalieija su sa
vo ženklais ir vėliava eis in 
corpore prie šv. Komunijos. 
Reikia pažymėti, kad šioji so
dalieija tai ir yra kaipo deši
nė klebono ranka visuose pa
rapijos darbuose. Prie josios 
priklauso prakilniausios šios

tems 
pa- 

Jonas 
s iš Hartford, Conn. l)ar 

pačiais metais 4926 spalių 
L jau garbinom Dievą sa

ri

Šv. Andriejaus lietuvių baž
nyčioj 40 valandą atlaidai už
sibaigė pirmą dieną gegužės: 
Antradienio ryte, kun. Kli-< 
vinškas pasakė grąžą atlaidą 
užbaigimui pamokslą. Primi
nė kokią blėdį neša bloga 
spauda, laikraščiai ir knygos. 
Ragino skaityti dorą katali- 
kišlųj. spaudą. Jis sako: “Jei
gu lietuviai visi skaitytą ka
talikiškus laikraščius ir kny
gas, jie niekados nenutoltą 
nuo Dievo, nuo tikėjimo.” 
Taipgi patarė moterims nelai
kyti namuose tokiu burdingie- 
rią, kurie skaito bedievią 
spaudą. Jis «ako: “Nežiūrėki 
te tik j doler|, bet į gerą ir 
dorą gyvenimą ir į išauklėji
mą vaikučių.” Tad broliai, 
priimkime tėvo Klivinskio

x t

gražius pamokinimus į savo 
širdį ir pasakykime: Gana 
mums braidžioti purvyne ir 
sekti bedievius, kurie tarnau
ja piktai dvasiai Pasižadėki
me skaityti ir platinti katali
kiškus laikraščius, ir knygas, 
eiti dažnai prie Šv. Sakramen
tą ir būti ištikimais Bažnyčiai 
k Tėvynei. Būkime visuomet 
prisirengę stoti į kovą su be
dieviais, piktos dvasios tar
nais. Jeigu mes pataikausime 
bedieviams arba ir nemesime 
jų šlamštų, tai susilauksime 
to, ką katalikai susilaukė Ru
sijoj, Meksikoj ir kitur., •

Bedievių spauda yra baisūs 
nuodai žmonių gyvenime. Ji 
suardo šeimynas, sukelia ka- 
rus> vaidus iri pražudo žmo
gaus skaisčią sielą..

Dviem ponam mes negalime 
tarnauti

ojcrigegužinėje bus labai įvairi programa, nes dainuos musu įžymiausi cho
ristės ir solistai; lo§ bascbolį mūs; gabiausi sportininkai. Be to, bus įžymūs 
d, šokikai ir kitokią sporto mėgėją.
į Naujos Anglijos chorų jau'pasižadėjo Montello Šv. Roko parapijos choras, 
Eke vadovaujant ir. Norw<xxl£?v. Cicilijos parapijos choras, p. Stasevičiui

ORCESTER, MASS.
‘ •

Stos Vartą parapijai prą- r Jf 'i jau, ketvirti gyvavimo
Atmenu, kaip g?g. 17 

25 m. važiuodamas į Lie- 
kun. J. Jakaitis pats at- 
kihdąmas su parapijo- 
pareiškė, kad Jo Malony- 
pringfieldo vyskupas T., 
*Leary atskyrė dalį lietu- 
gyvenančių į pietus, nno

Kkimes, kad dalyvaus ir Lotvell’io, Cambridgto, Lawrenco, Nashua ir Wor- 
rio chorai, solistai ir solistės. . 1
3o. Bostono Šv. Petro parapijos choras, p. Karbauskui vadovaujant, geguži- 
“šiūr” bus, nes taip nutarė., bet jie nori kitų pasiklausyti.
EMė M. Gribaitė, Naujos Anglijos lakstutė pačnilbės mums naujausią ir gra- 
ių dainelių. Ji pasižadėjo ir “šiūr” dainuos. Įvairumo bus iki ausų.
Kas mėgsta šokti, tas būtinai turi atvažiuoti į šią gegužinę, nes pasamdyta 
.orkestrą ir kvėpuojant tyrą orą, slidžioje svetainėje, bus smagu ir Šokti. 
Važiuokite kas kuo norite: arkliais, automobiliais, orlaiviais, gntvekariais, 
iniais'ir visiems bus vietos pastatyti vežimus parke.
Kur bus didžiausias apsileidėlis ir liurbis, kuris neatvažiuos į Romuvos parką, 
fe 30 d. ’ ' . I ■ • ' • ' < ,

V

"pamokslininkas 'levas Kuli
kauskas iš Chicagos. tfBaigian- 
tis misijoms, baigsis ir Velyki
ne išpažintis Šv. 'trejyliės die
noje. Todėl worcesterieciai, 
mes šioje apylinkėje pirmuti
niai turėsime progą Introni- 
zuoti savo parapiją, tai yra 
pavesti savo parapiją ypatin
gai Šv. Jėzaus Širdies gobai. 
Nėra mažiausios abejonės, kad 
šiąja proga naudosis ne tik 
vvorcesteriečiai bet ir Worces- 
terio apielinkių, miesčiukų gy
ventojai. > r. C-."

nius. Tat širdingai visus kvie- 
čiu į darbą! ė-yJĮg

Kun. M. F. Daumantas,

" Pliiladelphios ir Apielinkių' 
Lietuvių R. K. Konferencijos 
Raštininkas.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Trečiadieny 9 d. š. m. kun. J. 
Kaulakis, kun. T. Zimbi ys, 
kun. J, čepukaitis. kun. E. 
Paukšte, ir kun. M, F. DaiA 
mantas susirinkę Šv. Kazimie
ro parap. kebonijoj nutarė 
vienbasiai sušaukti I-ją Pliila- 
delphijos ir Apielinkėš Ineta-
X * *, . z
vią R. K. Konferenciją pirma
dieny, birželio 11 d., š. m. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Tąją pačią dieną t. y. vakare 
11 d. birželio toj pačioj salėj 
įvyks didelis Lietuvių Mass^ 
Meetingas su gražiu progra
mų. Jau mažai laiko teliko iki

S"

minėtai konferencijai tat nuo
širdžiai prašome, Balthnorė’s, 
Chester’io, Camden’o, Read- 
ing’o, Easton’o ir Philadelphi- 
jos kleboną ir draugiją tuo- 
jaus sušaukti visų draugiją 
susirinkimus ir išrinkti tai 
konferencijai 10 atstovą nuo 
kiekvienos parapijos ir 3 ats
tovus nuo kiekvienos draugi
jos. Vietinią reikalą yra be-

• . y *

galo daug, juos reikia apsvars
tyti ir nutarti tinkamus žings-

dORWQOD, MASS.
Vieša padėka

# - —

Šiuomi reiškiu nuoširdžią 
padėką visiems, kurie tik ma
nę aplankė ir pagelbėjo laike 
ligos.

ia L. D. S. Naujos Anglijos Apskritis
THOMPSON’S SPA

Šioj krautuvėlėj galima nusi
pirkti visokią reikalingą vai
stą, ledą, minkštą gėrimą, 
saldainių ir vėliausią laikra
ščių. Skersai Ūv. K&z. bažny
čios, kampas Providence ir 
Waveriy Sts. 38 Providence 
St Tet Park 8718

______  ’ ■ ~ • ■ - g - ■ ~ _ i 
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kun. Čapliko ir susipratimui 
pietinės dalies Worcesterio lie
tuvių darbas ėjo sklandžiai. 
Dar tais pačiais 1925 m., spa
lio 20 d., pradėta statyti mū
rinė bažnyčia. Kadangi bažny
čia pradėta statyti rudeny, to
dėl darbas negalėjd eiti visu 
smarkumu. Tik pavasario sau
lutei užkaitinus ir jos spindu
liams sniegą nuvarius, darbas 
prasidėjo visu smarkumu? Pa
šventinimas kampinio akmens 
su didelėmis iškilmėmis įvyko 
4 d. liepos 1926 m. dalyvaujant 
dietiniams ir apylinkės gerb

Balandžio
Svetainėj įvyko senai laukia
mas, nes clevelandiečią tarpe 
dar nebuvo ’ išnykęs atsimini
mas art. Sodeikos, kurį pali
ko prieš dešimts metų koncer
tuodamas. Art. A. Sodeikos 
balsas stiprus ir gerai nustaty
tas. Jis išdainavo visą eilę 
gražiausių liaudies dainą ir 
baigė arijoms. Negalima to 
viso išreikšti kaip buvo malo
nu taip brangaus svečio klau
sytis dainuojant Jis tai dai
noje gali išreikšti ką širdis Ypač esu dėkinga klebonui

ir laisvamaniu spauda tarnau-
• • ' -š"

ja velniui, o katalikiška spau
da tarnauja Dievui. Kokią 
spaudą tu brolau skaitysi, to 
ir tarnas pasiliksi. *

- F. Kondrot
x------------------- --

CLEVELAND, OHIO
Artisto Antano Sodeikos 

koncertas * j

29 cL Lietuviu.
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PRANEŠIMAS y
. Pranešu Cambrldgio neturtams kad 
perkauni savo. batternę naujon vie
ton Darbą' atlietame pirmos rūšies. 
Visi lietuviai kurte lankote svetim
taučius, mokate brangiai ir. nesate už- 
gančdtetl, tad kviečiame visus mažus 
Ir didelius atsilankyti pas mus ir.nž- 
Ukrinam kad gausite gerą patam&vi-
mą ir visi busite pateoidhtL LEO. SIL
KINIS, 711 Maih St, Cambrldge, Mass

REIKALINGAS
JAUNIKAITIS, kuris turi noro mo
kytis už barberi. AS ausiimu išmoky
ti. Darbas ant visados? Prašau greit 
atsigaukit: LEO. ŠILKINIS, 711 Maln 
St, Cambridgė, Naša

Labai 
Bostono, 
gali būt 
ras'būtą 
sas biznis * 
Renda pigį.1 
vihinka ligos 
duota. Krėip
Tremouį St, Bo8ton, ir mat 
Mr.LEWIS. ■>

nią iSžndA 0 katalikai j
. .. •>_* a • ' / I * _ v» — ——V — \ *meilės neturi (sulig bolševiką) 

vtenbk nieko nežudo, tik nuo 

viri bolševikai nątylo, j 
gas toįįaus tęsė; “Mums jAriK 

“v! mitingai nepatinka, — tai mes! nti.i. ._ . ’- Av.- J*
jūsą mitingus ar 
e. Jei jums mūsą

y.- V .nepatinka, tai kam 
*> kUr‘ l“yr,nku>l 8^1 lankote!.. Kam b 

nas’,. kiaulės ateina i katalikų nui- .

^1*.baTO|deniu apipilu, ^kėiė triukš-! 

ngtinese Valstijose, tuojaus nuramin-
■Habar tądevauja tai draa 
T'aigi Liet Bubą draugija vš- 

ddvaujfuna Bimbos, Jasaičio ir 
kitą kbtOjk visus gerus §v.

. ulono df&ugijus sumanymus ir 
ė^ekms.:

ŠV; Jono Draugija gegužes I klausimus. Susirinkimui pasi-

»' ■■

įšalę nuo bolševiką purvą susiJ 
tbliaus tęsia- 

yzdingoje tvar-; 
įlandos. Buvo 

i atsakymai į rimtus 
\c- X i*J

d. surengė vakarėlį tikslu baigus prie Šv. Jono Draugi-; 
dąpti progos Toronto lietai-j jos prisirašė keliatą naują na^ 
viains sueit Jcrūvon ir kuitū-| rią 

 

'ringai pasilinksminti. ' Bimba] rp

Mm Jasaičiu sako sukvietęs sa- 
į yo. sėbrus į skiepus. Tas buvo 

joadaryta tikslu sulaikyti žino- 
?•bes niki dalyvavimo ŠV. Jono 
r ifraiigijos vakare. Kiiomet

/dauguma Toronto hetuvią gra-

. Taigi pasirodo, kad Toron
to lietuviai katalikai sumaniai 
veikia ir sugeba bolševikus 
nuveikti. Nepadės bolševi
kams ne tik Bimba su Jasai
čiu, bet visas ’frdckininką šta- 

bolševi--Įkėjai JuWHai( Darieji^

^tet^fetiržuBĮus saajlaa- Kazlauskas ir kiti sugebės tą 
žė. štai pikto vaisiai. Į draugij;, nuo pasitaikomų vai*

• Šv. Jono draugija geguže patą apsaugoti. Bolševikai vis 
vakare surengė prakalbas.1 - - z ;

-^Kalbėtojais.buvo kuri baknyfe 

Falls, N. Y.Mfr p. 
įĮ.^J. Bielskis. Į prakal- 
susirinko daug lietuvių.

*- Atėjo ir Bimba su Jasaičiu bei 
kitais savo sėbrais. Bttsirinki-

vis 
netenka savo narią, o ŠV. Jono 
Draugija auga. “Tavorisčiai” 
bolševikai, patariu jums dykai 

pinigą neaikvoti ant “beero,” 
nes tolei tik jūsą skverno žmo
nės laikosi, kolei “alučio” čes- 

tavojate, bet kuomet alučio ne-

Ą L. D. S.' Naujos Anglijos 
Apskričio gegužinė įvyks

- 4£ te t -• * ■ . w ’
__________,.

ke, Montello, Mass. So. Bos
toniečiai važiuoja į gegfižinę 
gražiausiais ir greičiausiais 
bus’ais. Ekskursantų orga
nizavimo komisija, K. Kiš
kis, V. Valatka ir Al^Nevie- 
ta smarkiai darbuojasi su 
bilietais. . . , . į . z

Kasnori linksmai ir pato
giai nuvažiuoti į Montello, 
gegužės 30 d.>.. važiuokite L. 
D. Š. 1 kp. pasamdytais 
bus’ais. kelionė be persėdi
mo iš vietos- į .vietą.\ Bilieto 
kaina į abi pusi (round 
,trip) $1.50. , Galima gauti 
pirkti pas- V.r Valatką, Kaz. 
Kiškį, A.- Nevierą ir “Dar
bininko” administracijoj. į 
Dabai* laikas įsigyti bilietą. ■' 

I • . • Komisija

vd.Suvieaiytų Valstijų ka- 
riuomenčje aę laivyne laike 
po 1917 m. balandžio 5- d^ 
ir prieš 1918^m. lapkričio 12 
d. “femabt Aktu iš 1926 m* ge
gužes 26 d. turi visas riatu- 
raįjzaeijas privilegijas, pti- 
taikintas už jų tarnybą. To
kie eks-ltareiviai turi nieko

JZ/ ’j •“< ’/*’ ‘ ' 's Vnelaukiant padaryti žygius 
dėl - savo—hątiiralizavimosi 
pas Natūralizacijos Distrik- 
to Direktorių, Room . 437 
Post Officfe Building Bos
ton, Mass;, kadangi tos na
tūralizacijos privilegijos y- 
įa duotos tik dviem metams.

Reiškia privilegija pasi- 
baiga šių 1928 m. gegužės 
26 d.
' Eks-kareiviai kviečiami pa 
tiekti aplikacijas į room 213

;*» s** -»

eLYra vte- 
_—rtt* ttel 

los viską už tą pačią 
rK'Aj/i* **■ -----k' - i

arsiduoda 4 Sbimynų Damas 
A atskirai jodo, namo

Mate gaty&
i IrMtair'saiulkmtote 'fiaūšk 
resuok Matpr ^Darbteteko”

——---- ------ -

^vĮilnskti kH- 

uHhalė7 byla. Jis; buvo kaiti- 
namas už išdūriiuą akies nįą- 

t ere i poniai HaskelI, kuri pu
vo atėjus į Taurinskio namus, 
kaip sako,’ taikyti susivaidiju- 
sius su žmona. . J ’

y i*:“ ’f’N ' ■ *■ •* r**^ -v

Ąukštesniame teisme byla tę
sėsi tris dienas. Tau rinskij gi-

^gabųs adV. Sin
kevičius (Sykėsj iš Norwoodo.

Ū^uritTaūiHiską-išteisino.
' ^paaiškėjo, kad pėrritą sau

sio mėnesy Tatirinskas susi
vaidijo su žmona. .1 ų ine igki- 
tė;išbėgUs ant gatvės pašaukė 
ponią Haskeli, kad sutaikytą 

susivaidijusius, ir besipešant 
p-niaį HaskelI buvo sužeista 

akis taip, kad reikėjo ketnrią 
* ‘ štyeią.” Jos .specialistas
daktaras pripažino, kad ji ta 
ake negalės matyti. ' - 
^Teisme, adv. Sinkevičius- 
(Šykesl priparodinėjo, kad p. 

HaskelI neturėjo teisės įsikiš
ti į šeimynos reikalą ir kad ją. 
sužeidė netikėtai.

• Valstijos prokuroras pripa- 
i* z* . *vv ■ - V

rodi nėjo, kad Taurinskas esąs 
girtuoklis ir kad tada buvęs 
girtas. Visgi Sinkevičius bylą 
laimė jo. ' ’ -' " / .

t Simas si
(ta Ir __
so stattes. pai 

■kulną:;

i -ir kmt 
VrMą^., Mass.’ mas *
Apteka JajAkiT. 
ofisas T. 1.

■1'

Prot Raitininkas — J. GUh

DR-JOS VALI

Prniinlnkas — M. Žiolia,
538 E. Sevypib Sž.>Ąij
Telephone South Bosi 

Vice-PirttflninkAs — J.
24 Thomaa Bk., So. 1

5 Thomas Pk., South Boatpo, 
Fin. Ražtininkas — ll.

366.Broadway. So. Boston,
Karterius — /

885 E. Broadvray, So. Boston,

7 ,Winfield St, So. Boston, 
Draugija laiko ______

nedėldienį kiekvieno jnčhesTora<^ 
landą po pietų, parapi,' 
E. Seventh St,'3d. Bo

LIET. DUKtERT- _
PO GLOBA MOTINOS

VALDYBA
Pirmininkė—Jiėva Markrtenč,

625 E. Elghth’ St, So. Bartoti,.-—, 
Vice-Pirminlnk6—Ona ZulonieriS, "?■

11 Monks St... South Epstūn, 
Prot. Raštininke—Ona SlaurienČ,

443 E. Seventh St, So..
TelephOne, Špilth 'Boston

PARSIDUODA . .
. \ . i Kiisierins — A Naudžlunaa,SODĄ FOTJNTAJN su visais |tai-| - czzz z JZ 

sais, kaip tai : kranai, sienos veid- Tvarkdarys -*_J. Ząriis. 
rodžiai ir kiti visi dalykai, kas tik “ ”” “ ' ■ " ~
priklauso. Viskas siilyg naujau
sios mados. Buvo verta $2,500 da
bar tik $800. y ’

Taipgi turiu gerą farmų ir na
mą, mieste ir apielinkėj ant par
davimo ir ant mainymo. Kreipki
tės : LithuaPirii Real Estete Agen- 
ąy„ 50 High Št., Nashua, N. H.

RHKALINŪAS
gerai patyręs DUONKEPYS. Ge-

inimstradjon. (G.-18) [Fin. RaštininkA-fcronišiavn cfa

Kt. Sei kis,

Statė House Boston. Ofisas 
yra atidarytas nuo 9 ligi 5 
viii, kas dieną, o šeštadie
niais niro9 ligi 12 vai

Užmiesčiu veteranai prą^: 
Soliu įteikti savo aplikacijas 
arti iriausiam Divis o f Imini- 

’-gratfoti and Americanisa- 
tion skyriui, kurie randasi 
Springfielde, New Bedfor- 
de, FaH River ir Lawrence.'-

* . *'— — I.. Z . - .

. PAJUDINO MŪNŠAINO 
šMUg^lnINkų 

SAIKĄ

ros s$ly 
rinkė” j

•' x : ■* . ■ ;

~ A,-

29 Gonld Street, W. Roxbury. 
Iždijpinke^—Ona Stanlnliūtč, ;;< ■

105 West 6Ūi St, So. Bprthjp/J 
Tvarkdarč—Ona

1512 Cblurtiljla RiL. So. Boston. 
Draugija savo susirinkimus -

antra utarnink^ kiekvieną 
7:30 vakare, pohažnytinej 

Visais draugijos reikalais, kn
pas protokolu raštininkę laiški 
lefonu. ' ,

--------------------------------------:

3-.TŲ ŠEIMYNŲ NAMAS 280 F ir 
Third gatves, So. Bostone. Parsi
duoda labai pigiai. Kreipkitės; A. 
PETRIKIENB, 280 Third St., So. 
Boston, Masą/ (G.-22)

PARSIDUODARep.
-Z.

/*_ '4

. CAJteRIDGĖ, MASS.

; Užkvietimas.
. LDS. 8-tos kuopos šv. mi

šios hąsnedėlioj, gegužės 20 d. 
i 9 vai. ryte. Visi nariai nlal 6- 

| nešit susirinkt bažteytinėn ’sve- 

taftiėn 8 vai. Pageidaujama 

gyta Boa.ĮkieF.tia bariai eitą prie šv 
tono poliefetoi if* kiti 8®^

Šaino įhrtektoriai
Bostone prasidėjo didelė

. < -

—"   ---z. ,
Ruošti feAČfefcBiitui 

BANKtETĄ -

So. Bostono lifettivių kata
liku organizuotasis jauni
mas ruošta -iškiliningą ban- 
kietą pagerbianti kun. Fe-

i

x

■ - r A. y
'.V

2‘

* c 
f

rV 

l»arxiduos už niirtgittur (akoM><<fit |51 Spynas, po

dairi pit ndmeriir3p SteUman ^^^^4d^l^|^Ūrandffeld Ąve^Rdk-

■ .. H ii fa*

W.II lll. .iM

■c

GERAS PIRKIMAS
SO. BOSTONE—3-jgšeimynų na-

T <0 ?

te.

— - *; 
/_* Sb^. i

• Nepamirškite, kad susirin- 
kime yra geriausia proga už
simokėti duokles. Laikas tą’ 

padaryti.

> ■ • •

£
KdnfiSfijus iii eorporė. ž

* Valdyba

I ŠVENTO PETRO IR PO VILI

mas str naujausios mados* 
-"'■f

byčiŲ.” Savininkas privers-

“Dar-

/

SalM.

25c
5c

B. 0122

S 4-e P 7 -lfiPkatė — tai. jie nuo jąsąM
Šv. Jono dr-jbs jtffthinnn- 

kas. Tvarką vedėki V. Daniel.
; Imtinas kalbėjo kun. Daknys, 
, Aprodydamas prie kokią drau- 

lietuviai privalo dėtis.
| ^įsiems 'jo kalba patiko. Tik 

| Wševikai pradėjo nerimauti, 
' bet jie tapo nutildyti. Pas- 

H^Įuaus kalbėjo Dr. J. Bielskis, 

apie reikalą, remti geras drau- 
i. Bolševikai pareikalavo 

fekusiją. Jiems buvo leista 
rr-t^hioii užklausimus ir pažadėta 
C' į klausimus atsakyti. Bnribfc. 
____  > pats kalbėti, — taigi ki- 

ii jo kurstomi pradėjo rėkau- 

.? „ii. Tūlas jąją davė klausimą, 
kurio pats nesuprato, nes neiš
manė ko nori. Į vieną iš klau
simą kun. Daknys begalo ge-įkarienės pelnas, 
"tai atsakė.* Bolševikai jam!

j ^prikišo kad Jis, kaipo kunigas I 

kibą žmonių meilės, beri

Ll .
S'ilaūsimą kUn.T

^akė: “Jei yra bala lai.jueit-
\vienas balos saūgojasi ii ją 

.‘"kplenkia. Jei yra bolševikai 

lietuviai kuriems bi&IdrtiU Bu- 
puririi, — tai visi ptiva-

. t..
---------- =---------T---------- !--------f---------------------------=-------TT“

Z ga^. Bus laikas, kad ir jums 
neteks “beero,”—tuomet kur 
jūs dėsitės?.. ' Nespjaudykite
♦'"V * 3 r_ 9

dabar j vandeni,- nes priseįs 
kada nors vandenį gertu

.’ ' • K. J.
• k.

- F Z' / ,

Įikso.-Notfbutoy jo primicijų 
dienoje, gegužės 27 d. 1928, 
Parapijos salėje ant Sėptih- 
ttos'gatvės. Tikietij jau ga-t . <
Įima gauti .pas Sodalietes, mūnšaino šmugelfimkij byla.

DETROILMICHIGAN
Svarbus pranešimas

LDS. 72 kuopos svarbus sud 

sitinkimas įvyks sekmadieny,, 

gegužes 20 d.

Bus išduota raportai iš bu-
£ X * 4 v / • f*. ‘ '

viisios, bendros darbininką va
karienės. Taipgi bus praneš
ta: kam yra skiriamas nuo va-

kVyeįus ir Choristus. -Sulig! 
i vėliausiu žinią kun. F. Nor- 
butas kunigystės sakramen
tą priims 25 d; gegužės. Pri
micijos bu So. Bostone 27 d.

L gegužės, t> vakare bankietas. 
L < %' Rep-

- Be to,'bus paduota pląnai 
ateities behdriems darbams ir 

1 žmonių meilės, bet t kiti šVarbūs sumanymai.' Bus 
gerus irblogus, į bol-Į prinešta apie broliu štreikie- 

L. katalikus. Į tą Irią reikalus ir ją kovą už bū- 

m. T)aknys taip pa-’vį. -

' GKBTRAI' 
TOREK MALONUS RAKUS -
Nahiai malontis Įr tinkami yra, tuomet, kuomet 

Hjie tinkamai papuošti. Tad papuoškite savo na 
mus„geriausiais įt gražiausiais rakandais. ? J

Šiai mes darome didžiausį nupiginimą ant 
PARLOR ir DlNING ROtm^SETŲ/ Juos ga
lite įsigyti nebf&fi^ai ir.pOOŠ jflsį nainus. Mes 
priimame senus rakandus fir duddame naujus. 
Užeikite pasitarti zir *persįtikrmkite. -

Telephone South Boston 4618-W į-
^^SĘABĄŽS A<fBAR£ *

Dlstrict -Attorriey Foley su 
gubernatoriaus pagelba pa
judino policijos departmen- 
tą. Mūnšaino virėjai ir par
davėjau kuriems jkirejoĮ 

 

duoti, kyšius už apsaugoji-1 
jną stojopyokurorui Foley 
į talką. Pridavė daug ži-

Was mano j)asis^nw gy- 
venime parėjo nuo to, kad aš 
visuose savo darbuose ir rei
kaluose buvau bertainiu va
landos aukščiau, negu reikia. 

Nelsonas.

r . , v. j , , ’ , imas su naujausios ilinų įrodančių, kad prdhlbi-įįtaisais. Geroj vietoj—arti 

 

t ei jos vykintojai už kyšius rSt* “r 
j leidę viešai pardavmeti vomis išly}?ornis. s\lžinoti _ 
mūnšainą. Pradėjus tyri-lbininko’’Adminsitracijoj. 
nėjimą rasta, kad keletas| 
desėtkų saliūną po protekci
ja varo didžiansį biznį. Su- 
rinkti jrodvmai perduoti bu
vo ^rand džiūriai, kurį rado 
šešis, asmenys kaltais. Teis
mas išdavė “warentus” juos 
[areštuoti. . \
I Laikraščįai skelbia, kad

• *» ■*" ' « ■•i * v • •

VYCIŲ MARGUMYNŲ 
_ X: VAKARAS PAVYKO’

Sekmadieny, gegužės 13 -d. l 
pobažnytiriėj svetainėj jvy«l 
ko L. Vyčių 17 kuopos mar-l 
durnyną vakaras.z Progra- 

I mą išpildė mųsą jaunuoliai: 
Antanėlis,, Komičius, Balt- 
rušiiuias ir kiti. Juoką bu
vo iki attšij. Žmohės buvoJ 

Į patenkinti programa.

, 1 toje šmugelninkų byloje yra 
L. D. S. PIRMOS KUOPOS 15 policistū. imaišvta. įl 

' ■■■ CsušijfciitiMAs.?*\f'' " " ■ “
Ąntradieąy, gegužės 22 d:

Vaidybai 7:30 vai. vakare, parapijos
Isvetainėj*įvyks LDS. 1 kuo2!bus Atiduoti teisimu, 
pos susirinkimas. Ateikite 
visi. Bus daug naujų ir.
naudingų klausimų pakeltai baigus valstijos prokuroro 
svarstymai. Be to, bus.gera [bylai sUsilaiikėme 
proga atsil y gili t i už organą šmugel n i n k ų bylos, kuri tie 
į^ijatbininką.” ’ Įąbęjd suįdomins visus
Į Valdyčius. .* ‘ /

*MWrr ■■ e-Mga-

dOsale
, A*’

aibtea ^4 jfi, i«ar;
j
15 kambarių nauji su viįnas ran-

f w
k ; J

;Z* ” * ‘ f 1
if

ė fr 1

r

Distrikio prokuroras sa
ko, kad tyrinėjimas bus tę
siamas ir .visi SfiMgėlninkai 
f - a- <’ -<>Bostonas pagarsės valdi
ninkų bylomis. Dar neųžsi-

PAftSlOUODA
GROCBRNB ir BUČERNfi. Biznis 
gerai išdirbtas. Dėl informaciją 
kreipkitės pas WALTER JUR- 
1žIK,~879 E. Fh-st ^t., So. Bdston, 

------ (G.4S)

PAftSIOUOOA «|MAS
3 šeimynų 12 kambarių. Galima 
nupirkti nebrangiai su mažu įne
šimu. $300 įnešti Šiuomi tarpu y- 
ra tušti kambariai ant trečių lu
bų. Namas randasi So. Bostone 
po num. 81 Sflver St. F. LAPE
NAS, savininkas, 349 Šchool St., 
Stoughton, Mass. Telefonas 741-W 
StoughtoH. į-'

PARSIDUODA BODAI
DĖL &EMŲ KAMBARĮ^ labai 
pigiai. Parsiduodi visį arba dali

ai- •■■■' ------- ' — -z mis. Galima apsigyventi. Kreip-
. jtaspar^iotf, todėl parduodalcng-ikitės> MRS. CLARKį-19„ North 

Rtissefl St., (4-tas aukštas), Bos
ton, Mass. (G-18).

. * . - . ' . ■ . ......................... f i ■ i ■ III —į~Į!
■ f - * X ' • . * ., - ’ ~

SOUTH BOSTON HARDtARE COMPANY
Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška 

Ūefežfaiią Daiktą Krautuvė Sotttit Bostone '
Egyptian pentas 24'spalvą _—___.__$2.5O

, Special flat petitas ----------- ----- ------ ------ -------- 1.75
Baltas.žįphntis.penias ■■ ■■ 2.50
Geras baltas ĖnameL..._______  2.75

• Geriausias Unamel____ __________ _________ 5.00
"Siekas, baltas ir raudonas----------- \ ~ 2.00
Benio ir varhisiaus remuveris ■ _______ 1.50
Screen pentaS —1-----------------2—— __________ _ 1.00

- Vamišius _ __ x____ _ —---------- ----1.00 ,
Floor vamišius ------- :------------- ------- -—________ , 2.00
Moors grindą varai sius----- —*? . 3.00
Vamišius džiustantiš į 4 valandas -.,■■■ 3^50- 
Baitas tyras lead^ Boston Star $4.50,100 svarą__11.2$ 
Sienoms popieros parsiduoda rolas nuo____ 5e iki 60c.
Stogams smala, galionas------ --------______  * - , ŠOe
įrangą sietukams dratai, pėda J__

. Žolių sėklos, svarais —L.—r«--------- -  ' x . .

Zuperis svaras —2———____ _____ ___ _ __
. Šakės žemei kasti _—------- - 95c
- Griebliai
- Langams šeidės po *;>' į.; ' *-■ ’ 50c

‘ > Taipgi turime. geriausio 14 spalvą fcnamel Betalac
fr’rdefcautomdbilią ir sfąjp raėkiems reikalams, 
į laistyti paipą ir kitokią įrankią. Viskas veltui yriria- 

■ ’ tom į pb^^rnamto. b f- .' '1
Apirt paminėtą dalyką, turime visokią įrankią:

HARDWAR1 CO.

Plrminfakfts — Antanas Nai 
702 E. Fifth St. So. Boston, 

Vlce-Pirm. — Juozas JackevlS 
92 Savyer Avis, Dorchestėr. l 

Prot RaSŪBtatas — Leonas Sv 
Bowen «t, So. Bostonu 

Fin. Raštininkas — Kazys KIS 
366 Broadway, So. Boston, Maste 

Iždininkas — Vincas KaltSlns, 
67 G Street, South Bot 

Maršalka — Kazimieras*
492 E. Seventh St, S. Boston, 

Draugija laiko savo
pirmą nedčldfent kiekvieno i 
antrą valandą po pietų, j 
salėj, 492 E. Seventh St, 
Mass.

SV. KAZIMIERA R. 
VALDYBOS . . So. Boston

Pirmininkas — Jonas Ji 
225 L Street South Boston, lf« 

Vtee-Plrmlnink&s — Jonas Gn^Įgi 
24 Prescott St, Readrtlle, 

Prot Ražtininkas — V. “**^
405 Third St. Sonth Boston. J 

Finansų RaStininkas — M.
366 W. Broadvay, So. B< 

Iždininkas— V. Balutis,
86 Mėrcer Street Sė. Bastai, M 

Maršalka — P. Laudka,
898 Fifth Street South 

Draugija laiko
nedėldlenl kiekvieno n 
rtfl. po pietų, Parapijos SM&dti 
ta Gatve. South Boatan.

t* »Į

I>1 ri«* T Į

Į C -jįHį Fi| < v Wl

nriĮM 'ti JK
- mėnesio

.Sllver gah, ®».

prafiome atsivesti nao 
raftyti Orte mum) <lra

(SINKEVIČIUS) ■
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