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about puMic

ėkdnomiriiajn

70 cent. 
dįį nupioAMir

gėsaky^aini,

Išima užinokesnį šito

< <■ ,;į.

Pamokai.. jvj 

irmoterys turi

‘"MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIŲ^ 'i

UOS (prastais minkštais viršeliais)*:—*— ’dw 
ODOS įprastais kietais viršeliais)------ J----*■' -50
iDO8" (geresnės minkštais viršeliais)-----— .85
DO$ (gėręs odos viršeliais)------- ---------_$1.00
ZFOS (cglntoidos viršeliais)J_—f . j / Jrį 
TOS (cetuloidos viršeliais, sū kfyžėtru)——$1Š15 
itivs užsakymus-siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
West Broadway Soūth Boston, Mass.

«. v

kuomet tai daroma

ageiff ak Hėbuvo - jokie knyg
nešiai, ? o ..paprasti nenuora- rt •» • >mos. kunė.revolveriais apsi^ 
^rikiavę . ifestęd

IGINTI EKSKURSU 
IMS BILIETAI
STAS. Naujuoju’ mi 
kabmeto r.utarihni 

ijomss vietoje lig. 3he 
mudlaidos 50% > te- 
feidžiama tik 25%. 
i šitas nutarimas lie- 
rininkų -ekskursija i
’ ~ f ■ * J "

tai žemes ūkio rn 
įdėjo rūpintis, kad 
likta sena nuolaida 

bilieto kainos vi 
dninkų ruošiamoms 

iai 
kio rūmų pastangoj 
ujamų vaisiu neda

SUŽEISTAS p. KOMARAS
Raguvėlės; dvaro savinin

kui p. K. Kofioafui, važiuo
jant nesenai isu naujai W/ 
pi r ktu automobiliu J^hui- 
eūzijos į Lietuvą, fie^ĮEper-' 
nay, 100 kitoihetrį Pa
ryžiaus. iv|žko ;• kadastro fa,' 
Automobilis užvd^aĖ^><aaf 
niedžio ir susikali ML

Ponui K. Komarrū•sūfeit-j į \ -- - — -
syta koja ir sudaužyta gal
va, bet pavojaus gyvybei -nė
ra. Šoferis taip, pat labai 
nukentėjo. Mažiausia nu
kentėjo tai duktė K. Koma- 
raitė. Katastrofa įvyko iš 
šoferio kaltės." ’ "' ' k

kasta Pinigų 
%$ĮAL Šiomis dieno 
ikiu miestelyje, p. S. 
dTitanuose tekasant 
,‘žfedjėje — dvieju 
gumoje raitas se- 
’ sidabro’ pinigas, da- 
Sm. Pirmojoje puše- 
bšfca karūna ir raidė 
ijojė %- keturios ma
tukuos pat karūnėles. 
£ arba šiaip senienų 
»riai, norėdami tą pi- 
Įuti,-gali kreiptis į Y- 
į garstyčių g-vė pas 
<Ys^fliauską.

- STAKLIŠKšSį,' Alytaus 
apskr.į Medžionių kaime ba-. 
landžiu 10 d.. kilo gaisras. 
Liko visai be pastoges TŲ 
šeimų ir 15-kai ūkininku su
degė kluonai. 2. • ,

''"n. 7 . ■' ’ J
iekvienas pilietis 'turi patirti’.ar valdininkai 1 
dmi’šnonių reikalams, kuriė yra ir jo paties E O j

DAUG KENTĖJO NUO
—NEVIRŠKINIMO
“A5 tarėjau didelį viduriu nevirški

nimų. negalėjau nieko valgyti ir tas be
veik visai mane nukankino ir turėjau 
[tokius; / y ■_
vartoti sodą, kad juos prasaHHtis. Taip
gi daug 
4įmo. L 
.Vario vi.

SStio us and know ui g 
||į. . %;F 

plo get good goveru- 
i •
l««Š .
o. get good governraeCT

gnsin; vidnTiB<*^ka<l thrėjflavau 

z kentėjau nno_ vidurių užkietė- 
aa jaučiuosi dnu£ geriau., 

■ vfrSkfafcbąs vrft geras, tl» 
duriai veikia gerai ir ninuo nervai yra 
daug stigrenni.” Eyeręlt.Srnith, G a 11a- 
driJMo. ĮhtHMČraaę bus gera žinia 
kitiems, kurie kenčia kaip ponas Smith 
kentėdavo. •

taipgi yra' pattirflntoft 
kart veikia gerai mh prasto apetito, 
■prasto nevirškinimo, gnsų vidurtaose, 
raugėjimą, jiiljtių,kepenų. Silpnu intaką 
fr Jūisiėsų. «il|«< Jfterito- tr avirrbių i>r- 
ehnn. praradimo svorio arba -stiprumo, 
prasto miego, užkietėjimo Ir kitu tru- 
iieiih. ,Nuga-Tone jau;yra suteikusios 
uhS Įhflfcmo žmerihf lėtesne ■^vcėfka ta, 
didesni stipruma,ir pMaUgfno jčg>|'1r 
energijų.,. Jei jn«ų vertėtaz neturi' jn 
^v>.sB*iėtvf rętfcitaJįlfĮ įsd > už- 
sakytų Jums (M Ajšeij«*>*vaistinės.

...............

. • ir'M %./
faig j. įkurta’ beridrovės pienių 
nė, nesulaukė nei vienų nje-

: savo gyvavimo' slikaktU; 
’vūj. ir buv<y priversta, iikvi- 
duoiis. - Kad turėjo > likvi.- 
duo^iš, — kaltininkų reikia 
ieškoti bendrovės valdyboj

A. jis turi suprast i Į viešuosius klausimus ir žiu 
tttos žmone#, kurie bus renkami. L’ _ ; . . -y f

5. K. Ką jis turi žinoti apie žmones, kurie kan 
datuoja j valdžią? - t | * y 7

A. jis turi žinoti,'ar tie žmonės- tinkami yra -į 
vietą ir ar jie teisingi. 1, < J >

6. K. Delko piliečiai turi žinoti

r X K;

^M^alistaim , asme- 
ekupijutęB

ėt, tamsos negaliipa 
^bėti, kaip 

t>uvo apsirengę. ;
Įūyo - prisiaitinę prie 
sjfeo: per 80 ftųgsnių.

5POLES SLABADOS 
&KS GRĄŽINAMI 
ppr KAPAI-. ■ .< .. 

įdėtais msti valdžia. 
M^,.‘ppaplesti Kauno 
^ afceinė iš žydų.daĘ 
^ Viliampolės Slaba- 
fen buvo senoviški žy- 
>ai, *kur stovejo ą^ie 
Kf senumo paminklai.
Bt Viliainpolės S laba-' 
’dat jianbrėjo ’ stuoš 
dtgaūfi ir-kręipėsi i 
■Slidžios organus.
SĮy?/.—\ !%->■'• r u- ■ 'i.: 
sutvarkymo komisija 
b&aujant p. Geruba- 
511 Kaimo nuovados 
teisėjui, pripažino že,-# 
ifflūš.:Tam tikslui pa- 
jūatininku koinisi ia. 

įn&s si žemes sklypą 
Hiir išaiškinti ar ja- 
ra-juipai. >.gy*y.'- .■ ■*. • v.•

srs k sklypasuyra
--apsaugos ministerį-

išmokti gražių irlin 
raife(F komjiozici j as.

• / / *' ■ l ,

MOLIO. UZBONAS (galimą audžia- t , 
zintir linksma, visiems patinka)— 

.““7^; ; I'''' 1 '■

LIAUDIES DAINOS (^au- 
giaušmi dzūkų: tinka solo,, dviem ir < . t,

minorams: gražus duetai, svajonių 
4^nos) ___ ,7. 60& ‘

« . ■ .■ <** ė- ’ » ‘

,veiverio kalkę i 
Agnias šūri|įį d^i 
aukautas.
: Drąsus ^jore^oi r ’ *
mei nenukentėju ..81 
ji piliečiai nugabeni 
nūn. '

MUJLlLŲ KUVA i < ta e tAl M
•'š” dieną išplaukė. Balan-

vai. įytė'Jšįįn^ žuvų rn^o- 
je . vvko'šitoks
, Į skerįyklif hivo.varomĄ ‘

gatvėnriš biįmJ|anda. PriČ z
ejųš prie žavų rinkos viena 5 ^Pi^^Y^johų
bulius staiga atsiskyrė nu į llfa1^ Pre'

K'-toMį jfmphiila HllįJImįi M:.n ’ 
ka. A isi enii begti$ kur įaš 
gali. ri'* * * * <

Bulius, kaip pasiutęs puo- . -7 "V . - •^-^4.
iė ir sužeidė vieną, paskui / BRANGYMETIS . , 
kitą žinogij Ir pasileido beg- KRIOKŠLYS, •- Kaniavos 
ti Neries pa^-ai^iLia n^ Diliausia m0įį|o-
viroj vietoms ifeįiis nett^f,. taif jprife^
•ną polic|4W4< Negilia feld yįsįLį0 pik ikcĮ agei^i, Mu- 
būtų lyasĮba^ĮĮį^i^ į’psįgijįy^ revofeįftū 
ąnąs, jeigu policininkas nė- dažnai baido ir gąsdiną. ra- 
būtų \ pasislėpęs už būdelės, mįus žyvgntųjns. Tokii 
Tąyjr policininko ir buliaus agenįą^r išžęflj’, Pri 
prasidėjo niedžioklė. Taip rišo atikadįs ifcūkij 
jiedi^ bėginėjo aplink bude- emigi-anlanas, kurie platin 

,lęxgąli ilgai, tačiau buliui dąmi laikraštį “Pir
.nesisekė pavyti policininko: myni” demoralizuoja ii- trir 

T<dicinhikąš ^<ina gyventojus, o ypač jau

zjuhjo Į sęfd

ICliflĮ
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MONTELLO

RENGĖJAI

.Rengia
Lietuvių 

Darbininkų

4) Lietuvos piliečiai, vyk-Į 
imi Lietuvon apsigyventi, 
r noTs ir laikinai pasisve-r 
uoti, dažnai klausia kaip 
ems saugiau ir pigiau sa-| 
j piniginius reikalus su-j 
rarkyti. čia Generalinis) 
Lonsulatas tiek gali pasa- 
yti, kad: a) Generalinis 
Lonsulatas priima pinigus 
r vertybės popieras dėl ap
augo jimo tam tikram lai- 
įni; už pinigų ir vertybių 
įasidėjimą Konsuatey ■ima- 
Igk ąįtiįd mažas atyginimas 
a? pinigai bei vertybes graži
namos prie pirmo pareikaa-

gi Lietuvos Laisves Paskola 
“teberealizuojama” ir kad 
Paskolos bonai Lietuvos iž- 
įo bus išperkami dar tik po 
astuonių metų, tai supranta
ma, kad Lietuvos Iždas da- 

‘‘bar bonų nekeičia i Litus ir 
jų nesupirkinėja. Lietuvės 
Laisvės Paskalos: bonus ik V 
1935 m. galima (tik parduoti 
ir juos perka privatūs ban-

-parėdymas neliečia tranzito i 
yizų, kurių mokesnis yra 
$1.00rir kurios (trąnzitos yį-1. 

; zos) gaunamos netik ,Kon-| 
\sulatuose užsieny, bet ir Lie

tuvos gelžkelių parubežiol 
stotyse: Kybartuose,- įPagį[: 

ūgiuose; d) kalbamas dėl vi-Į 
zų mokesnio parėdymas ne-| 
liečia ir “Leidimų,” duoda- 

Zmų iš Lietuvos paeinan- 
tiems asmenims, kurie ne- 

. /jgalėjo ar nesiteikė užregis-Į 
■ įtruoti ir Lietuvos užsienio 

į} /pasą-išsiimti. Tie leidimai 
g/' ^(“Affidavit of Identity”) 
l| ir jų vizos paprastai duo-j 
B/dami tiktai Vidaus Reikalų 

Ministerijos atsiklausus; jei 
juos (‘‘Leidimus”) išdavi- 
jaeja Generalinis Konsulą' 

^-•tas, tai tik išimties keliu 
ir su tam tikromis sulygo-

' i ■ ’s

Programa bus labai įvairi šioje gegužinė-
' ' ' ■ :> * - * ■ . -

je, nes dainuos musų žymiausi chorai, so- 
listės, ir solistai; los basboli musų gabiausi 
sportininkai. Beto bus žymus bėgikai, šoki
kai ir kitokių sporto mėgėjų.
Iš Naujos Anglijos chorų jau pasižadėjo 
Montello ši/. Roko par-jos choras p.- Burke 
vadovaujant ir Norwoodo šv. Cicilijos par. 
choras p. Stasevičiui vadovaUjįUli. / " -
Visi važiuokite į pirmą ir 

bininkų gegužinę.

Bus įvairumo iki ausų

’ T.iftRivfiĮjA ir n?Onfai t;į ftlnĮriir JČ/inKĮ įMrj|

Laisves Paskolos Bonai pri- W -“L** 

imami kaipo užstatas. Kai- p£yM0UTII Pa. — Baląa*| 
po anka'įvairiems kultūros d.io J9 )928’ jvyko 

■reikalams, Lietuvos Laisvės |inksmas haHus> kurio 

Paskolos bonai rodos buvo į- jg^us - Nukrv&sSH Jir pu mėgiami be Balius‘iXkgd^|

. c.. klebonui kun. A. Sinkevičių^
Lietuvos Generalinis Kon- Į kuris rėjąiė visa širdimi re&|| 

sulas. . ,: P. /odetkuJ jus ir ragino visus 

____ _____________ nūs, kad dalyvautų baliuje, J 

. paaiškindamas tikslų. Baliaus .,
f vedėja M. Pajaujienė nenuils/A
Į Į į į (ančiai darbavosi per džįnąS'1

I idant, viską kuogeriausiai su- 7 

rengus, ir tas jai labai pabfeul 
!■_ sekė. Taipgi ir kitos visa

i dimif bavosi, kad patenkinti kitus"^
L ir kad atliktu dauginus peino^ž
R Ištikro, toje parapijoje .žmo-i^
B _ nes, vedami klebono atjaučiau

■ ■ M Sesutes ir remia jas visa šir-^
j dimi. , Tikrai tų žmonių širdy-.1^ 

J_______ I se žiba tikėjimo ir artimoj

■ meilę, jiems rūpi kad vargdie^H
ĮR?1!1^"11—1—1—■*""!! niai seneliai ir našlaičai vaj-l

keliai turėtų pastogę ir būtų.J 
Į: - €. po'Seselių globa.

š i Kas sudarė tmdidelį meilės
O’*! tarpe Sesučių dėl vargdie-_.«į 

■ pi.ų senelių ir našlaičių vaike-rįs

| pių? Kito klausimo nėra kaipgi 
jHHH ! pik Dievo ir įnūsų vientaučiai

; ■ V . | | meilė. Liūdna girdėti, kad jos^
/t ; ' -L* -.-.Į Į negali vykdinti plačiaus
» > ; < ||savo paskirtų, tikslų, iš prię-^

fjgj 11 žasties trūkumo vietos,
: rpioriiit pasiekti paskirtąjį t^^O

k V i . - 1____ __ ; ' -___ || lų tai turętrr -statyti ngŽaO
j| vienuolyną’, nes ir Seserų'

: 11mai ir prieglaudą yra perpif^
.;I dyta iję daugiūus nėf senelių^ 

" IBI { nei našlaičių negal priimti^ 
| Taigi turime vilti jog Plvmau-1 

i I tiečių brangus pavyzdis sujfe;/ 
1 dins ir kitus lietuvius ir-a&MS 

~~~~ ~ ___ } skubinsis suteikti savo pag^>
-Į I Seserims Idant galėtų jo-’1 

| pios priglausti ]X) savo glottij 

< • mūsų tautos vargdienius
| vystyti plačiaus šitą brangių- 

I' * *r vlčnatinę tos- rūšies čia
T| merike lietuvių įstaigą. 5 
■ * Į------------------------------------------—

B LIETUVIU DIENA
• N. Y. ir N. J. Valstijų

b- ' Lietuvių Diena
* Rytinių valstijų seimas įvy-į 

kęs vasario 2 d. šių metų 
tarė rengti rytinių valstijų

| Lietuvių Dieną ir išrinko k<P 
p. Burke choro vadas. Šis didžij misiją surengimui išvažiaviųiGi 

ros parke, Montello, Mass. Birželio 10 d. yra rengiamas
.-..•■•■ | išvažiavimas Progress Pa^

Linden, N. J. Vieta išvaža^ 

mui yra labai patogi. Rengia 

mo komsiija deda visas pa? 
stangas, kad išvažiavimas bw 
tų kuopasekiningiausis. Pr» 
gramas bus įvairus. Dainuot 
didžiuliai parapijų chorai 
Kalbės įžymūs kalbėtojai: Lq| 

deno miesto majoras, Lietuvos 
konsulas ir kiti. Lietuvos Vy 

čių tymai žais Basket baB 
Bus ir kitokių pamargiminų 

| Gera orkestrą iš Brooklyni 
I grieš aiąerikorriškns ir lietų 

viškus šokius. Visas orga* 
Įzacijas ir draugijas mdhiBaį 
| tą dieną nieko nerengti, o vii 
| ir visos važiuoti į Lietuvį 
I * ''JLvHI[Dienos rengiamą išvažiavintt|

mė
žtų Nepriklausomybės sukak-Į 
^tuvėmis, leido Iki l-rhc> špa-Į 
lio š. .nv Lietuvos ^vėčįąins| 
— turistams, Lietuvos ir A-Į 
merikos piliečiams, duoti vi- Į 

, 7<as nemokamai. Dėl tos ži-Į 
imlios, Generalinis Konsulą-Į 
tas-.apŪirėjo keletą paklau-l 
simų ir turi garbės paaiš-l 
kinti čia sekančiai: 7a) vi-Į 
zos nėra panaikintos ir jas | 
reikia gauti iš KonsulatiLpoĮ 
senovės; laikinai tik vižų 
mokesnis panaikintas: b) 
vizų mokesnių panaikinimas 
liečia tik Lietuvos ir Ameri-į 
kos (U. S. A.) piliečius, tai 
vra tuos, kurie turi naeiona- 

. Lietuvos Respublikos ir

3) Lietuvos Ministeriu 
Kabinėtas sąr j^šy su

»nui>

f 5 iKiŽ
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W. .Shellėy’enės
tokius

diktatoriai visur

armoiujaf .ir 
Paliaubos?

^d^VMVien, 
hnHfliTunkąv

tu. Pažymėtina, kad 27 mi
lijonai litų įvairių pozicijų 
formoj užrašytų. paskiri^ 
grynai diktatūroj palaiky
mui. Seimo sumos &' Seimo 
turtas atiduota

laikymui. Seimo arkyvus 
prezidi jumas . užantspauda
vo, kad jų 4‘vyriausybe’’ ne- 
išnaikintų. Mokyldoriis, ku- 
nos naudojosi valstybine 
pašalpą sumažino jas tik 
toms, kurios yra katalikiš
kos, žydų ir lėnkųtasnelie- 
tė.

Jungtinių, Valstijų kon
stitucija garantuoja asmetas 
laisvę, bet kas konstitucija, 
prieš visagalį injųnction’ų? 
Morris Coal kompanijai pa- 
tinkaskebų laisvė, bet ji ne
nori pripažinti jos kitiems 
darbininkams. Teisejas C.' 
S. Turnbaugh pritarė kom
panijai ir davė injunctionų, 
kuriame pasakyta, kad 
“jo^s darbininkų būrys vie- 

’ šoje vietoje nebus skaitomas 
! tąikingu.” Kitaip’šakarii, 
• kur susirenka keli darbiniu- 
- kai, jie bus skaitomi riauši- 
»■ niekais,' nors jie nei žodžio-

girti jų asmeniškas ambici
jas, kurias jie mėgsta titu
luoti valstybes gerovė.' į 
į Diktatoriai visur pučia į 
tą pačią dūdelę:

Dul-dul dūdelė . (
Graži mano valdelė.
• ' JU- ’ ; ■ r ’j>• .va3. • /Mr ... t ■

• -x

f i ’ * A<-5 *
. L. 1.1 II
m;

.-y*M’.4
Iš “Ryto,” “Ūkiniu

’ t f Z Tj
A k>įb. **>-
• ■ 4. v

* ■ •.
-1 ' • « ; * M/ t



-.r
i

maus

tomis derybomis
» • t - * ’l ’•* 4 i. -1 ■ 1

,r

ir* uamŲ

materialiai. Gresiąs pay.o^ rĮTasįmns du 
jus ir sirenos balsas verčia] velnią gandinto; 
mus labai ir labai šiuo daly4 niaųjar—turi ją 
ku susirūpinti į ; 4 ’; j talą patarlė).

'■ =5SįaS===M llM P II " I •

lendres1: tai ponioms raiikii ‘ 
melavimas. Netu’rėjimas* 
santykių su Lenkija ;nuims 
puikiai apsimoka^ mes at- ■ ■ r .♦ m • < /palaiduojame savo kilnesnę 
iri gimt i nuo žemų palinki
mų, .mes sugrąžiname lietui 
riui jos senovinęęnergiją ir 
nido tvirtumą, d^j?bingttmą,j 

pastdvumą ir atsparumą. Ši-į 
dorybėj reikia*miiiftysd 

stiprinti iix tobulinti' ąaugo-Į 
jantis lenkiškos įtakos, kuri? 
paverčia lietuviusliurbiais?

nei degtukas, nei adata,.nei 
žiurkei, Be santykių., su 
• ^enkija mes skubiai išgyve
name visą lenkišką raugų; 
užmirštame jų kalbą įr tik 
viėnas vienintelis paprotys 
abiem (ir tik dviem visame 

———— DfiRP11 *XT ■y tniitAm UUŠITiko -- Utį: F~* ■ ? ž—'ii L r-iJ—iLT

  i’iją faūtmimfeė ir kūfturifiiuoše Lietuvos ;daly- 
'lalosK f' ; » .. į,
' Bet ar pagrindas tam] tvirtas ?' Kiek mūsid 
lietuvių parapijų esama kurios visiškai te mo^ ' 
kyklų vargsta? Ačiū vyskupams, kai-kur tosmoų 
kyklos yra privaIonws. Kitur^txmo: valiai ris-į 
kas palikta. Tačiau, gana daug yra tokių ku^ 
rietus rūpi Amerikos lietuvių ateitis tiek kad 
prie bažnyčios 'savą mokyklą įsteigti. KatalL' 
kį^Bažnyčia įsako kad kiekvienas katalikas pra
valo palaikyti katalikų mokyklas' it Bivo įaikusj 
tdft siųsti. Bęt dėją yra ^aria ir tokių 
kurie pasitenkina šitąįsakymą piidantpsayo pa- 

, rapijiečrams patardami vaikus siųsti į amerikie-i 
|$ų.parapijiųę mokyklą. Nė kiek ų^ąlįmpi.ąbe^ 
Įjoti kad tokie patys širdyj skaitomi lietuviais; 
Į jiems stoka, tačiau, tikros tautinės meilės, Jcii 
Įbirkšties, kuri juos varytų tą meilę į kitų širdis 
i įžiebti. N orėdami kilniam idealui pasidarbuoti, 

į [jie galėtų lietuviškas, mokyklas įsteigti. Galėtų; 
.Įkęlįos parapijos sUsiiąrę, aukštesnę lietuvių mo- 
Ikyklą atidengti. ,(Kaip tai. padarė Čikagoje, 
J vaikams Marijonai, mergaitėms; ^Kaziimerietės. 
JGdila tik, kad tos dvi yra vieniųtėlęsaukštesnės 
(lietuvių mokyklos Amerikoj.) Galėtų pagaliau^

tartin įrašyt rfet pareiškĮftią,' 
kad Vilniaus klausimas, dar 
neišrištas ir tebėra atviras. 
O,kas uždraus Lenkijai§jį 
“uždaryti, ” ‘jeigu jai' to pal 
■sinoiės?! Juk niekas ^šiuo 
metu jos neprivers rištiVil-

~^Lną sau nęaau- 
- y. Tai aišku kaip
diena. Lygiai5jūsku. ir taiį 
įąd nebusimas atvirtas prey 
kybos fr-keeivių judėjimo’ 
per. demari

f aklina i Lenki jos valdomas!
0 kiek gi į jLietuyą pasi

naudotų iš tokių . Lenkijos 
inAToniii ir neva' nusileidi^ 
mų ? Į ši klausimą jau at
sake. nįzbiamdi .visi spaudos . i < »t i. ' .: -V i ..‘‘t— ,■*———— ■

|giau ;4prisidėsįtųį^ 
Jums galima tuo lab 
mas bus, gy veįj^'l 
gesnis.ii- mūsųbrgai 
naudingesnis.
p .Tikimės Jūsųkį^ 
šio kooperavimo sax 
Y: $u,tikrąpagalba*

J. Aį..Miękę^įį 
,. • tZosė .Jurga&į

UktriirLietuVos universitetan, ten.moksįą baig 
t i.,{3$ savo pusės,. L iet u va n orėdama kuo. dau 
gįąu jiems patarnauti, galėtų kartas nub karte 

j atsiųsti toms aukštesnėms mokykloms lektorių 
ir profesorius; šie galų gale rastų progos* duot 
ką Amerikos lietuviams, ir atsilyginti ųž tą fcf

a^akv^'tt ŽS 

Ikiauninmi - kok, b«» ateities Amerika lieta

pasirašyt ų , panašų doku
mentą. . Tai kam. jai reika
lauti visai negalimų dalykui 
Šioje reikalų srity jai visai 
pakanka ambasadorių nuta- 
rime. Lenkijos gyvas'reika- 
als, tai užmezgimas santy
kių su Lietuva, nors ir nedi
delių, bet kurie ieistų lenkų 
prekes į Lietuvą ir per Liek 
tuvą gabenti. Be Santykiu* 
be prekybos su Lietuva V-uį 
niaus krašto gyventojai kenr 
čia didžiausi skurdą ir dėl 
to susirietę keikia 'lenką 
'tdldžią ir giria Lietuvą.; 0 
šitoks padėjimas labai už
gauna lenki? unarą ir stato 
į pavojų i Vilniaus kr. 
klausomybę Lenkijai; p Briį 
sidėjiis kefeirių :ir prekių 
judėjimui per demarklinijąj, 
Vilniaus 'gyventojai . išsyk 
atsigriebia -dr-lenkų- iparkė 
čia pakyla. -Tuo paČdu ir 
•le|įų pozicijos Viliuąųs 
krašte sustiprėja. Tad su- 

už tol^ ge-;

iROiiii 
k ; kart* Mnoni Idįj 
K' -

į *. . ■ viena iš didžiau

Gal prisiųsti Jums Kopiją 
Glenwoo<l Pečių Kataliogo 

* * .<V4r . . ‘ t <
,, ... , —d,', . L.-,.,,;,-.... , Y ,

nemiela- 
Lenkijos 

Rytų kresus ir nustato juos 
prieš Lenkiją, 6'kartu ver
čia ’ Europą * rūpintis Vil
niaus kĮausimu/ Jį palietus, 
tuoj iššoksią begėdiškai su
laužyta Suvalkii ^utartis, 
kuri vis įar nenustoja svili
nusį lenkų'akis. Kad išmu
šus ’iš Lietuvos rankų tokį 
įąvojįn^ą ’^kožgį , Lenkija 
nerigaiės vrršnnėtti inaonių,

rybesTLenkij a bus visuomet 
pasirengusi Lietuvai primo-į 
keti, kad ir 10 milijonų do
lerių,, išvaikyti plečkaitiįiin- 
kus įr. atitraukti savo ka
riuomenę nuo demarklinijos 
bent .už keliii dešimtų kilo-’, 
metrų ir net sĮiecialine šu- dhs ir 
tartim užtikrinti LiėtrtVos’ įer • demarkliniją jdėpereis

b'rganai^ nėisskirant nė 
f‘Lietuvos Aido.,y i. 10 :metaj 
nepriklausomybė jrpde, kad 
Lietuva gali visiškai gerai 
apsieiti be santykių- su Len-j 
kija. Visi esame tikri, kaj 
Lietuva ekonomiškai neuŽ-- 

nuolat stiprės,į nors

u. ji mumis už- t.Sayo pilietinę pareigą išpildydami, mes palieka- 
Bet inąžojiLię-. ine dėpal^tą saVo tautinį idealą. z
išo mūsų meilės _ .nall liauja mintis. Sakai, galima su-

gali., motina, taurinę su pilietine pareiga, abienrbe ža-
pagalbos,nesjįLy

Nuo Seimo, 
ščiausio mūsų argąiĘ 
autoriteto, žymiai 
mūsų organizacijoj 
Todėl išanksto 
pie Seimo laiką, irti^ 
laiku ptadėtumetAJ 
pasirūpintumėte 
Seimui ^erųjąj^^i 
turnėt būdus, kadr gąi 
pasiimti kuodaugiaifes 
atstovų-bei atstovi^f 
r Malonėkite- tėinytį 
Rengimo Komisijoąj 
Šimus mūsų organe, 
j e, .. ‘t‘ Dai- b in inke4^

įįj. čia, paskirtą atlyginimą privalai sumokėti. ^Gy-i, Grįžtant prie tų klausimų kuriuos minėjau
' tybė svarbesnė. Tai yra aukščiausia dovana ku-1 pačioj pradžioj, galima iš šito pasikalbęjirno įsi- 

X rią valstybė iš saVo p^ieęių gali reikalaut  ̂; gyyy-1 vaizduotiJsąu,' koks ateities Amerikos lietuvis, 
#-A’fee apsaugo jam ne tik kitus, bet ir sapoSius.jpmMilo būti. Svarbesnis, ir painesnis yra antras, 

Karo metu kareivis kovoja valstybę palaikyti J klausimas, 1. y. koksai būti šis Amerikos lie-
' bet svarbesne priežastis.— šeimyna apginti. Vai-1tuvis. Prie geriausių norų sunku bus semti mi-

i

Dėjo kai ką
ry 
si

k?' 9R|
f rt V'
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«■ m, WandHo mfn.

; <^r"- '■ ~ 2į: OM* JS-tomis dienomis |
1 vo talentingas pianistas p. M. tojų pardavė tikietų t dešimti- )yykoį.,^ocįeater’yj pinpųtįaė. 

kad įJoząvilas. Taipgi jis paskam-1 niį>;, o kiti, kad ir po mažiaus, ir^didžiauria bendra muzikos

>

sustot Taip pat buvo gra 
.. i.JT .

^Ltnktą ir ^Taiįfjrnlaa i 
yr«' jtėvynė” ir kitos- dainos.

''V"’ ;
! tiko amrikiečiams.; -Tikra x a» 

Įmerikoniška dvasia...

L Mūsų tautiški šokiai labai 
[gražiai buvę? išjyldytL Dai- 

įnąvo.phorwtirV- 
[pasipuošę.^, tautiškais rūbais 
| įietuvaitės . pu į gavo berniukais 

I“Suktinį’’.į? “Nprįn mięgo.’’ 
‘ ‘ Klumpakojo ’ ; muzika buvo 

I orkestro išpildyta. , ...

■ Visi Šv. Cecilijos choro da- 
llyviai buvo irgi pasipuošę; y- 
[ patingai panelės—lietuviškais 
[tautiškais rūbais. Jos atrodė, 

kaip, tikros Birutės, o balsai, 
kaip Taktšingalos, sklido į 

.kiekvieno širdį ir sielą...
------- > •——— ~
Visa programa, nors, ir 

trumpa, buvo išpildyta su di
džiausiu pasisekimu. •: ' ’’ 4

Kiekvienas gavo kuo ge
riausi įspūdį iš lietuvių ir visi 
džiaugėsi, 'kad tarpe Rochęs- 
ter’io gyventojų randasi ener
gingų ir muzikalingų žmonių 
— lietuviai. • Gal pirmiau lie
tuviai nebuvo tiek žinomi '-čįa, 
r l ’

[bet, dabar, lietuviai iškėlė sa
vo vardą kitų akyse, ir susi
laukė tikrai geros ir vertingos 
reputacijos. : '

Čia, žinoma; tenka daug pa
garbos lietuvių parapijos kle- 

[bonui Kašakaiciūi, šv. ‘ Cecifv 

jūs choto vedėjui prof. Kaz. 
Bazini ir kitiems. Taip pat 

[daug pasidarbavo šitai šventei 

iš lietuviij pusės p. Vytautas 
Danielius, kuris net buvo į 
Chamber of Commerce komi
tetą išrinktas.

Taigi, laikykite Rochesterio 
lietuviai savo vardą aukštai.

J • V 1J ] 
rias

ų
Jau oras

- J • • _>• * ’.J
__  M - -geliai sujud
.PrimdMr britai pa-< į Uetun važinėj

Vieni išvažiavo, o kiti rengia-
- - .7 V7rt>^------- «" — • ■' 3

V V -t 
atšilo, i ■

-1

bet žmpnės netokie kvaili ki
mėtytų be reikalo. Žmonės da- lbinp solo kelis sunkius veiką-1 bet‘per daugumą susidaro ne- 
vė, duoda ir du<^J>ažnyčių,pa~įIu£, kuom priparodė savo didį | mažas ^skaičius. Patys rengėt 

laikymui, bet ne dykaduonių-[gabumą. > . ; f nesitikėjo taip gerą pasek-
veicfrnamių bolševikų. T Eį vietinių š^ąne' kopeertejniių. Tas parodo,Jcad bfendrai

■ ---A.-. -

• i- v ■'

fflUMIKRį
Balandžio 29-tą, 3tX-tį-ir ge 

gūžės 1-mą dd. Švento Andrie
jaus p&rapijoje'.buvo iškilmin
gai apvaikščiota 40 vai. atlai
dai. Sakau’ iškilmingai, nes 
bnyo galima matyt iš žmonių 
at^lankymo ant pamaldų, eficV 
ro prisiruošimo prie giedojimo,

' ■* - * *•-

1

>• ‘

įridžio 23—29 dd. šv. 

Aąjbiyčioj laikė šv. misi- 

lįjfiii Marijonai, kun.
ir kun.; V. KuH- 

jjjį^^ Katalikai lankė mi- 

visą savaitę labai
■Mi ir klausė Tėvų Ma- 
|~pamokslų. Gal neapsi- 
ipasakęs, kad per šv. nū- 
jgĮy^ t •'•V
priėjo išpažinties nerna- 
M^Kiintai žmonių. pri- 
MpfcHimnmiflA Taigi pa- 

^įikad Montellos parapi- 

>rs yra trukšmadarių, bet 
r gerą katalikų. Truks- 
tįį!ą agitacija apries »para- 

mūsų kleboną gerų 
jbų. nesuklaidino. Visi jų 
Ik > prieš kleboną nuėjo

į

pvo Federacijos 9 sk. 
ne * atėję pavartojo 

: ir sužeidė kun. J. 
sdžiui akį. Nusidžiaugė 
Ito: “Dabar tai jau gana 

įlumtelloj būti. Pats įšsi- 
Jų džiaugsmas ne- 

K , Dėdė Šamas mušeikas 
ŽgŽF* * f*. "
Wde. Čia daug~prieš dir- 
Kąė-didysis. - Žmonės kal- 

®d jis nori būti “vysku- 

jis pyksta, kad 
fcnio neskelbia bažnyčioj, 

kitas įlindo į galvą 
^žmogus savo “aš” ne
rudo. Jis nori būti “tė- 
'^sų, bet mes jo nė patė- 
Į^Kikome. . Mūsų pampi- 

jo būtų šventa ramybė, 
^ų kam kurstyti žmonių, 

'e suorganizavome parapi- 
‘Jpuįgijas ir galime jas pa- 
Efa- suorganizavimo

»■

dalyvavo p. J. Žemaitis, gabus [dirbant galima atlikti didelius 
įi/ JĘtsilavįnęs smuikininkas ;| darbus.
Į taipgi, pianistė p-lė L Kovaitė,

—-KteaMajA*
Įa;; |ir daininkės: Ona Šukienė prirengtai*77. Šeiminin-

S. Ivanauskaitė. j . Į 

i. Kęncertą užbaigė linksmlu 
ir juokingu duetu: “Oir:be»d 

neii, vienturį’’ — Tallat-Kęlp- 
šos, kurį gražiai f sudairihvo 

[gerb. Sodeika ir p-lė S. .Iva
nauskaitė. Gilų įspūdį paliko! 

šis koncertas ir parodė, kad

* * • ‘ 1 F"» 'v
^ 4 -J v - •<:>'

Vakarienė buvo labai rūpės?
$

r

ir daug Svetinių”kunigą ’atva-|n 

žiayinias, kad čia ne paprastas | 
apvąikščiojimas. , Imkim kad Į 

ir žmones. Kas vakarą ir rytą Į 
pilna bažnyčia. Vieša pagar-Į 
ba atidota Dievui kasr paliko I 
didelį įspūdį. Bolševikėliams I 
užduota skaudus smūgis iŠ to-1 

kio gražaus pasirodymo.

Choras pasiekė naujas aukš
tybes sū ją gražiu, sutartinu 
giedojimu harmoningai mišpa
rus. - Matyt, kad_daug laiko 
pašvęsta prisirengimui. xAn- 
driejiečiai tikrai gali " pasi
džiaugti iš gražiai išlavinto 
choro. ‘ J

Į • dvasišką pagelbą atvyko 
net vienuolika kunigų. Tai ne- 
pdptastas skaičiusi- -Visiems 
buvo galima lengvai prieiti iš^ 

pažinties.

Ištikrujų čia buvo dvasinė 
puota kur dalyviai sėmė sau 
reikalingos malonės dėl jų pa
čių sielą labo. -Buvęs

iii 1 t-1 gffa
IfuKyjggr "j" Į

Jis dabar ir šabo, kad 

^<araugijų tvėrėjas ir 

vaš.v TaiAtkras pa- 

įgūžės niai kininkai pasi- 
k-bolšęvikų misijonierių 
ftoklynb Žimbąi , 'Latye- 

<|tavo skelbta, kad kal- 

t*Mu seni parapijonai. 

t negalėjo taip kolioti 
jftįflcaip pirma kad darv- 

?nėš miesto valdžia sn- 

ę^.kad^Bimba kalbės at- 
||į&'pelieinonų ir jie bu- 

spyčiai” užsi- 
p-/Bimba apgailestavo, 
^kvietime buvę pažymė- 
KT kalbės du seniausi pa

neli, kunigo nuskriausti, 

SĮzrn kur jie dingo kad- 
®Odė. Sako, reikės man 

K7 ir už juos kalbėti, 

plepėjo ‘bimbiškai. 
lamas “spyčių” pėrskaį 
Imygutės, kad kalėjimuo- 

pį|aus prasižengėlių ti- 
lonių, o netikėlių ma- 
j Bimba, juk 1919 m.

L, V. valdžia jus gaudė 
(.‘ant ašarų salos, tai 

lažijotės, kad nesat 
L alia- katalikai, ir 

tą gimines, kad pri- 
ių. Taip jūs boL 
s papuoę bėdon 

n. Ogi Mohtvy- 
ęnn, kunigo\žeb- 
i, ' krida valdžia 

t- ; • ' z* • ' '
T nuteisę mirtim, tai 

tt; kad buvę kata- 
klausę prie parapi- 
ro, Montello. Bim- 

« Pinigų revoliucijai,

Sk>' r r *”

k!

.St '

f* »

v

SS;.
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šventė, Cųnvention salėję. Jil 
buvo surengta Ro^iestęr’ioJ 
Chąmber of Cęmnieroe inįcią-l 
tyvair, j<>je dalyvavo vįsos ge-l 
riausįos ir4 j talentingiausios | 

muzikalus jėgos: iš ' muzikos! 
phokyklų,, visu organizacijų^ 
bažnyčių ir atskirų tautų. Ne
atsiliko - ir lietuviai su savo 
gražiai skambančiomis ir žir-l. 

džia' žavęjančiomis dainomis, .
Neperseniausiai buvo į vykęs 

lietuvių parapijos Šįv. Cecilijos 
chorb, prof. Kaz. Bazįo veda

mas, kuris, pavyko

šivąžiuoti. .Mūsų puklebonė-
* •

9

*• Y

>wv

jęs graboriųs supy^^š aSČt ;&> 

vo parapijom^ kad jte ūesįlai-: 
ko jo minčių ir nekovoja įrieš 

senąjį kleboną .išbėgo į Lietu
vos žemelę. Bet tokių ponų ir

* \ r ' . * , •

Lietuvoje nelaukia) Suklėbo- 

nėjęs graboriųs savo vietoj pa
liko žentą, ir labai ‘‘teisingą,19 
kuris moka kitus apkalbėtu 
ra ir daugiau tokių pletkiuinj 
kų. Štai viena mūsų^kĮdom? 
joj ponia moka daug1 ką pa 
plepėti. . Argi nenustosite be 
ginėti kaip katė su pūsle.-Da 
ir daugiau naujienų yra, yfe- 

ua būbnte laikė daug bimliiĮ-"”? 
gierių, bet po kiek laiko nete- 
ko nė vieno, nors šeimininkė .. 
ir nieili buvo, anot Vaūa^a^- 
čio Rainos. Paskui bnrdiūgi^11^ 

tins išdūmė ir šeimininkė. 
rašė raščiuką savo vyrui, 
važiuoju,” dratata iri išvažia-ZT^. 

vo. Tai ne pirmutinė ir nęė;>.■ .
paskutinė. Čįa trys’ padaužos i^-;- 
prasimanė rengti vakarus, nes , 
dirbti tingi. Senberniai joms . 
pritaria. “Nekaltų” broliukų 
sueina nęmažai ir šoka iki 3 ,77

vai. ryto. Jeigu taip bus įr įo- •, 
liaū paskelbsiu panelių ir bėr-^ ,^^E 

helių, vardus, kad visi žinot“ 
kas jieper paukščiai. Argi-ja 

nesūsipras mūši) žmonės ką 
relhti, o ką ne? Paremkime , 
dorą jaunimą tada bus visiems' •r-
nauda. Aš pasiėmiau Šešių mę- 0' ’ 

tų senumo ^plunksną ir norai < 
jau surūdijus, bet rašysiu daž- ’ <• 
niau žinučių ir šios kolonijos,-’' •
nes jų’ čia daug yra. Daugiau-* 'H 

šia reiks' parašyti' apie -asme^ 1 f *7 
nys }su: durnarato ir krapšal^ 

giioš titelais;i Tokiu yra'-ūe-^^-—

!

į kėpis pirmininkavo p-nia Pet- 

rėnienė. Jai gelbėjo p. p. Bla
ževičienė, Umbrozienė, Gustai- 
tienė-ir p-lės, Blazevičiutės ir 

[Guštaičiutė. Stalai buvo-ap

krauti skaniais Valgiais ir pa-
I puošti gėlęmis. įt ?“ . ~r

Įkočiūnas. ' / ■ - ’t
| ,rr? l ; I i-.'- .. ; <:•

Kalbėjo pp. Gustaitis, Peft-
• i. I r"'’- . i- | ■< '

Jautri Širdisi rėnas, Kielys, Šimonis ir M. 
Bagdonienė. O. Bagdoniūtė 
labai gražiai skambino pianu. 
Baigiant programą kalbėjo K. 
Petrokas ir Judis. Po vaka- 
rienei prasidėjo šokiai. Visi 

. . * ’ < • "■ . ' t •

• .z

• . -3 ’
mesMietimat tikrai

džiuotis tokiais artistais,- kaip
A ‘ -3“ ę -r- " t - i • Vp. A. Sodeika.

.V

j- i

•a- f.

mąs, koncertas, kuris pavyko 
la^ai gerai ir, sutraukė daug 
y >__ y T> " *

amerikonų atsilankę į šį kon-1 
eertą ir. jie laabi pagyrė jį. j 

Taigi, Rochester’io Chamberi 
of Commerce atsiuntė pakvie- Į 
timą, kad ir Muzikos Šventė
je dalyvautų prof. Kaz. Baziol 

vedamas Šv. Cecilijos choras. Į 
Lietuviai sutiko ir tuoj buvo! 
rimtai pradėta ruoštis dėliail 

Muzikos: Šventės. ’ ’
Lietuviai išstatė sekančią | 

programą:

Dainos, i k
<. ‘ ' I

l. Taįp miela man yra tėvy-1 

hė — Eremino. v . .
■ <; '. į . k: : ■' ' 'I

_ -2. Daina girtuokliams—G u- 
davičiaus. , '

3. Jaunimo giesmė — Nau
jalio. ..
• 4. Muzika-Muzika — Vana- 
gaieio. t

‘ j ■ » j .»/*$;• •
: 5. Vilnius — Vanagaičio.

G. Dzimdzi-Drimdzi — Va- 
nagaičid.
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Sekmadieny, gegužės 6 die
ną lietuvių šv. Jurgio parapi- . A 
jos svetainėje įvyko vakaras. I ^n^smai; praleido. , 

Programo dalį išpildė choras! 

susidedąs iš devynių mergai-! 
čių. Taipgi jaunos šokikės pa- Į 

šoko įvairius šokius. Šokanti 
ir abelnai visą vakarą pianui 
skambino Norwoodo pianistė | 

C. Stasevičiutė. ^Garbė mums* 
turėti savo tarpe tokią išsila-1 
vinųsią mergelę, kuri parengi- Į 
muose mūs palinksmina ir da-1 
IĮ programo išpildo. Už tą ne-1 

I maža garbė ir padėka priklau-1 
Lo jai ir jos tėveliams pp. Sta- 
Įsevičiams. Čia paminėsiu §o- 
Įkėjų vardus, kurios puikiai at- 
Į liko savo užduotį, būtent: B. 
Į ir M. Danulevičiutės, A. ir M.

Vaikaziutės, A. BąltaduohišJ 

pv Jaifušvi&ū&įi -E. čertfrfefc 
|tė, ; V. Dirsaitė, - H. Keršintė. 

| Eiles pasakė mažytė Eugeni- 
| ja Vasiliūnaitė. Veikaliuką 

r*Vienok vyras būsiu’’, atvai- 
| fino Baliutyte. .Gana puikiai 

pašokoD. Stasevičiutė. Ji to
je srity yra gerai išsilavinusi. 
Pianu paskambino jos sesutė 
2. Stasevičiutė. Dar sudaina- 
70 keletą dainelių solo V. A- 

j lomaitytė, duetą V. Adomai
tytė ir O. Yiesūliutė ir H. Dul- 

kytė ir H. Adikoniutė, solo pa- 

Jainavo K. Navikas. Visi sa- 
i ro užduotis atliko gana gerai.
Publiką prijuokiho su veikalu 

P. Aleksiūnas. įr Šidlauskas. 
Taip juokingai ir gražiai atli
ko, kad geriau ir nebegalima 
porėti. Smuiku solo griežė V. 

[Balutis, o pianu paskambino 

S. Smilgiutė. A. Smilgius pa
lakė eiles. Visiems prie to 

| vakaro prisidejusiems, jauni- 
Įrnui už gražų programą,'publi- 

Įkai už atsilankymą rengėjos 

taria širdingą ačiū. Mes di- 
| Ižiuojamės, kad. turime tokį 
I •* *j gražų ir gausų būrelį čia au- 
| gūsio jaunimo, kuris gali taip 
Į puikiai scenoje pasirodyti. 
| Gaila tik, kad senieji mažai 
j tuo interesuojasi ir į vakarus 

mažai teatsilanko. Šis vakaras 
I ypač turėjo būti paremtas, nes

l
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Kuopa ir rehgėjai taria nuo
širdų ačiū gaspadinėms, < pro
grama dalyviams ir visiems, 
kurie tik dalyvavo.

i

Gegužės 6 d. visos trys kuo
pos laikė bendrą susirinkimą. 

^1 Nutarė likusius pinigus nuo 

vakarienės pasiųsti streikie- 

riams.
/

'■ '
U*?'] t “i

relhti, o ką ne? Paremkime ,
■ • • i_. .!■'. t / . ' " ■ • ' ‘1

i Vienas iš rengėjų

-__________________ j________ ■ .<

DETROIT, MICHIGAN
Šv^ Jurgio lietuvių bažny- 

. - -i -1 • 1 1 ■
Įčioje 6 d, gegužės.Sodalięijos 

j draugija šventė gegužinę Šven- 

tęr Apięžoo

procesija apie > bažnyčią. Alto- 
, „ . i * r I

riai buvo^ papuošti gėlėmis, 6 

ypač Panelės -šfre; 'altorius’ 

Sumą laikė kun. J. Čižauskas, 
asistuojant kun. flJ. Valaičiui. 
Sodai icijos mergaitės giedojo 

lietuviškas giesmes per. visas 
mišias.' Klebonai kun. J.'^i- 
žaūskas pasakė puikų ir tur

tingą tam pritaikintą pamoks
tą. Žmonės gėrėjosi šiuo jau
nimo būreliu.

Vakarienė ir šokiai '

Šv. Jurgio par. naudai įvy
ko Sodalicijos draugijos 6 d. 
gegužės vakaras. Publikos pri
sirinko pilna svetainė. Priren
gi mas pagirtinas. Pradžioje 
vakarienės atkalbėjo maldą 
kun. J. Čižauskas. Laike va- 

karienės kalbėjo adv. G. Jone- 
lionis, solo sudainavo solistė 
p-lė O. Juodsnnkiutė, akompa
nuojant B. Nekrašui. P-lė S. 
Birkšaitė .irgi, sudainavo solo. 
Kun. J. Čižauskas pasakė pra-

* ‘.•T’*’ * 2

kalbėlę dėkodamas ’ mergai
tėms už tokį gražų surengimą 
ir publikai už gausų atsilanky
mą. “ Vakarą vedė p-lė O. Šna- 
riutė, kuri savo gabumu gra
žiai pasirodė. Ji '-yra Sodali- 
ęijos pirmininkė. Daugiau to- 
kių vakaru! , £

Pasimirė UrštiK Keršienė

‘Paliko tris sūnus ir vieną 
dukterį. Palaidota '4 d. gegu
žės sū šy. mišieinis ’Mount ! 
OIvit kapinėje. Gtaborius bu- j 

vo Juozas Balčiūnas, LDS. 72 ] 
kp. narys. Labai gražiai savo > 
priedermę' atliko.1 Patartina' 
kiekvfenūrtt’kreiptis pAA jį. Jb 

ofiabs jSSOlbCardoai Avė. > ..<• . Įf
Ir. J«Kk> >ar<kttwp> J ■

—X.. -■ • .
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ROCHESTER, N. Y.
į! -U.4 ■ ' i *71 ' 'ii
Gerb. Sodeikos Koncertas 
Balandžio 21 d., (dėka klebo-1 

nūi kun. J. Kasakaičiui, vie-.Į 
*:oš lietuviai turėjo progą iš-1 
girsti vieną iš garsiųjų idaini-1 

ninku p. A. Sodeiką, 
•į TDaug, koncertu turėjome. | 
Tau g dainoriij pas mus daina-1 
vo, bet pirmą kart dar tekol 
girdėti iš lietuviu tarpo tokil 

irtistą-giedorių, kuriuom tik-1 
rai yra p. Sodeika. Jo balsas! 

žavėjantis, lengvai valdomas, Į 
tarpais švelnutis, tarsi liūliuo-l 

jantis, tarpais tvirtas, drama- j 

tinis, tarsi perkūno trenksmas.
Programas buvo i vairus, la-1 

bai turtingas, daug klasinių 
veikalų, arijų iš operų daina
vo, taipgi nesigailėjo ir liau
dies dainelių. Jo dainavimu 
publika gėrėjosi, tartum suža
vėta, nes kiekvieną dainelę 
taip puikiai interpretuo
ja,. fcad klausydamas jauti gi

tą artisto jausmą, kad kiekvie
na dainelė dr kielčvienas tos 

dainelės žodelis plaukia iš jau
trios artisto širdies, ir tas ne
jučiomis žuvėja klausytoją. 
Bąlsas ir nudavimas daro p. 
Sodeiką tikru- giedorium, tikru 
'operos artistu, kurio dainavi- 
mo klansytumjĮ. ktefigtim,j 

nimui. skolos, kuri pasidarė 
perkant Kristaus grabą ant 

. AČįū tiems, kone su-

• 'v

, . t ll
■ Tautiški Šokiai

K Suktnis.' ' ;

-^.iNbrnir!niegdr'žv;rk
. 3.' Klumpakojis.

, gtS i ę *- • j * ‘ f * V t j y i" *
Ypač gražiai skambėjo di

džiausioj ir gražiai išpuoštoj 
Cohyention salėj prie tūkstan
čių besiklausančių žmonių
“Vilnius” ir “Jaunimo gies-1 nas.

— m ■■■jį n _■ r i ■■ i - - ---, -t ■■■■■-
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Kas tau sako, kad galima 
praturtėti kitokiu būdu, negu 
savo darbu ir taupumu, tas 
prigaudinėja tave, 'kaip pik
čiausias niekšas.—B. Frankli-

Triažai. .1
Newarko žydelis -

\

Nedaryk, ką peikia tavo sąžihe, ’ 
ir nekalbėk kas nesutinka su tiesa. , 
Laikykis to, kas svarbiausia, irtu 
atlipi visą savo gyvenimoiuždavį- 
nį.—Morkus Aurelijus. *•»-

J

" I”
.t

džiaugsmą ir lainię ~ jaustum 
tarp šio pasaulio niekybių^.

Tūlas svetimtaptią ’ būdamas
šiame koncerte išrireišk^ ka^L

.u A ___ . „ _/[prato reikalą ir atėjo. *
Rengėjos

.... ' r-'-

'b » Palaikymui puikių Vj 
plaukų naudok

•*w W

pi Sodeika, tai lietuviu Marti- 
nelli. Kad tai kiekvienas lie
tuvis taip apkainuotų savo tą 
garbingąjį tautietį ir nepfii- 
leistųprogos jo pasiklausyti? S

•' t

:

Tariaus, neskaitlingas, lietuvių 
Atsilankymas į šfkoneertą pa

rodė, kad toli gražu dar mes

į 4
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(vairiosDainos
KOMPOZITORIAUS A ALEKSIO DAINOS KOMP. T!ALLAT KELPŠOS DAINOS

1. a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve 25
2. a) Aš pas tėvelį b) Močiute mano 25
3. a) Mergąvakario daina; b) Ei, TS-

" veli, Tėveli -------------------------- —
4. ' a) Močiute, miego noriu; b) (H,

varge, varge ------- -------------------
a) Aš toli nuleista; b) Tris dzie- 
nas (dzūkiška) ------ ------------------
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at- 
ifekė sakalėlis---------------------- ;----
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo 
Tautiški šokiai L — 
Tautiški Šokiai -—
KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS
Apvesdinkite mane - ■ ‘ ‘ .—A$0.0
Šių nakrialy (dzūkiška) —-------- .30
Jojau dieną (augštam balsui)------ .60 .
Ko liūdit sveteliai ------------ -----  2Dj. JO v

- 30
- 25

-4*

r,.. .. >/■' ;
< ; S "■ r'-’K.’j

■c. J.t ’>/

• t *
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Vienam Balsui Prie Fortepijono
Ak, myliu tave _____ ;_____ ■ -
Bernužėl, nevesk pačios _______
Graži čia giruže__ :_____________
Meilė ______ ____ .__________ _____
Meile uždegta krūtinė__________
O pažvelgto___ ________ ._______

1.
■' 2.’

3.
4.
5.
6. V ____________ _______
7. Visuomet širdis surakinta______
8. Penkios linksmos dainos___ ___

-Duetai
9. Moterų Sąjungos hunas ______

10. Skrenda, lekia musų mintįs__ —
z

.. ' HE&ntsi. Chorui ,

<

.75“

.50

.50

.40

.65-

.50

.60
-41.00

25

_ .50 
__ .75 
-41.50

5.

6.

•» I
t

V-

11. Trisdešimt- dainų .
• ■ _____________________

12. Ginkim šalį Lietuvos _
- 13. Giesme į Šv. Kazimerą

14. Lietuvos Vyčių Iranas
15. ' Pirmyn į kovą _ _____ <.............. ...
16. Mes grįšim ten---------- ------ :-------
17. a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer

gelė, c) Išbėgo mergytė-------------
| 18. a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žin-

. rau anksci rytų, c) Aš užgimiau 
Lietuvoj;------------------------:------------ -

19. a) Eikš mano mergele, b) Aš auti-
. "> kau žydeli,; c) Kam anksci keičia

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

IT « 01 dmm^žhnn, b> tH jorhfc .
Kslbin jm>nM bernnžSIU, d) Ai tu- _ j įvairo. d>klM
rėjau višta.--------y—---- -------*50 ž -

22. a) Tykusis rytelis, b) Oi lakato, va- 
nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oi Su- . £

.50 

.50 

.25 

.50'

.75

/ 4

>

- ■ >

A -

7.

8.
9.

JA. m
• V

—JC

25
t

25 •-* 
f
*.

’4~

25
•1

25
.40 
.40 ' •*

1.
2.
3. 
A ------------------------------------
5. Siuntė mane motinėlė-----
6. Vai aš pakirsčiau --------
7. Saulelė Raudona —1----------- --

‘ KOMP. VAIČIŪNO DAINOS 
_ Jau.kelias Lietuvai ;--------- —
2.' Dvi dainos-----
3.. Mūsų Šokiai I.
4. Mūsų Šokiai II.

-------—GUDAVIČIAUSDAINOS-----r
“ - '» ...-.Z,. J55

' Trys dainos  ______________ — .40 '
VA1N1KUON1E8

StHnlū_______r -t"M '1 Mbmtokiai—------------------------------- :------- -- 20 ■

Visos virš paminėtos dainos galima gauti “Darinnin^o” Knygyne. Siundą- J

.50

.50
1.

.50

JO
1 ■ i
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mi užsakymus drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip:

> 7 366 W. Br oad way,
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palengvino’

,i pridavė aukas
$3.0G,

iriamaffaš, kai šmėkla, u 
praeina.” (Ęd.,Paulius)

J4 Valantiejus paaiš- 
t k& či&: Valgėme vis-

Lietuvos

3 šeimynų 11 kambarių naaftts 
Yra gazas ir skalbynės. Retfčfo 
riešą $43.00 j mėnesį. Kaina $350G 
Mažas įnešimas. Taipgi parsiduc 
da ir dtf racBos: rienas 3-feįtag 
kitas 5-kių; Kreipkiiės; 205 Bb] 

; ton Št, ’ 86. Boston, MassJ <G-20
; ‘iv 1 !*■■**" "

DORCHESTER—1 šeimynos na
mas su visais įtaisymais. Taipgi 
sykiu ir garadžius. Labai gera 
vieta. Parsiduoda pigiai, nes no
ri apleisti miestu. S. B. 3539-R.

Į (G-25)

“Dvasios bailys neišsikels 
į gyvenimo viršūnes” (£ttįi-' 
liūs Syrus) \ . 51 1 'J

ląn&UJglsikeiM

irdis ir meilė prievi- delko tie visi mūsų pirmesni | 
palaiko gražią ir pa-i Patarimai liko sulaužyti' ku- J 
parapijoj tvarką.'Jis riuos visi priimdavom it iš ku- į 

rių išduodavom raportus kuo- ] 
jpų susirinkimuose. Mūsų pro- ] 
‘grame buvo nustatyta pareng- ] 
ti milžinišką koncertą sųvieni- 

nn Vnfontiojin šioje para- jite Irisus jtehorus. Tą darbą < 
ėypadarė dideliuš darbus pavedėme mUzikaliam žmogul * 
i’ į trumpą laiką Pasta- V. Greičiui, kuris dabar ,de- 
trasią, ir didžiausią mo- da-pastangas tame dafcbe. Ma- 
ą’ir svetainę. , v«TŽG* pakvietimus ‘*Gar-
Bįį kleboną laiko didžiau- se’f iš kitų kt^onjjų ^ąininin- 
' pagarboje ir kitataučiai, kams-kėms prisidėti prie įšpil- 
nį būt mažai yra tekią tto- dyrto progtamb. Dabar lyg y- 

kuries susilauktą Ia iš.maišo išlindo vargonin- 
fltirbimru sūnų grįžtančių kas *k gįžamkas “Garsop/18

mg užsispyrimo ir pavy- 
enų kitiems.,- Bri minė, kad 
įsų parapijoj yra “akihe- 

kurie ‘nori griauti mu- 
ražų darbą ir kenkti ge-

Šiubmi turiu reikalą pa- 
klausti Lu R.K. S. A. Seimo 
rengimo, komisijos ąpię dabar- 
tinį jos veikiau patvarkymą. 
Nors tuo reikalu esu rašęs Su- 
sivienymo - organe ‘ Garse”:. 
bet “Darbininkas” irgi yra

~ ■ ” J-* i . . 1
kataikiškos. organizaeijos jor- . 
ganas ir plačiai skaitomas tų . 
pačių katalikų. Tadgi pasiti

kėdamas “ Ijarbininko” re-

talpinti šį mano užklausimą 
Man būnant Seimo rengimo 

atlankyti savo' brah- kopusi jo j per septynis mene- 
ylimą motinėlę. Pa- sius visados stengdavaus pla- 
eikalus vesti palieką čiai .aprašyti mūsų tvarkos 

Vaškeliai,’ vikarui, nusistatymą. Bet pasitraukus 
lės kun. Kazlauskas ir man iš komisijos veikimo da
rius kun. Vaitkėvi- tykai . nukrypo visai atbulom 

. . -■ . .... pusėn. Pasirodo kad tie .visi
> parapijomis darbuo- pirmesni .mano rašinėjimai į 
■ai. .Sako; “Gal jums laikraščius būtų lyg Vien tik 

eiu seksis, nes' aš gal klaidinimas : Susivienyrtio na- 
katfc”’ Tur būt nėra rių. Tuomi gi pasiimu pilną

triirimkk' - bcę -
Ugfcgu^ -2GU La- 

i narių atėjo į šį su- 
j. Prisiminus apie 
ančiŪB narius Ir 
tus South Bostono 
ų Šėlpifno Komite

to. pašalpos,
iiariai* sudėjo $12.85 atftap 

jĮSąvo Šik; P/' $1.00’: AL 
Jasitiskąs, J. Kudreričiiįs, 
T*. Žukauskas, J. Dundulis,

i ■—-JT?< * t 
centų: J. L. Petrauskas, M. 
Žioba ir P. Tamošiūnas. • .

X • ■** 1 / . ’ ' *T~ * •

Smulkiais surinkta $5.30,

Draugijos valdyba paža
dėjo kitame susirinkime vėl 
paraginti narius aukoti 
streikuojantiems niainie- 
riams.' .Garbė draugijai ir 
nariams, kad remia darbi
ninkus ko^ajičiifejįž%ėvį 

. K.

ciefie. „.z-- ciene:
Paulauskas. . ’ . »

Iš viso nuo susidrganiza; 
viįtto ’ strrikieriams šelpti 
Komiteto dienos iki dabar 
surinkta, $117.80. • Streikie- 
riains jau pasiųsta-$70.00, gi. 
likusieji bus tuojaus pasiųs- 
tG/ ?• ‘I..i-;

jDz. visas aukas, Streikie- 
ritį Šelpimo. Komiteto var
du/ visiems > aukotojams ta- 
riu širdingą ačiū, < .
•'r.<;
- Str. ^dp. K-to -Iždininkas

smą, b ypač šeimininkėms ir

. ,V*’-ieaigęįąU)s.2x r;-v tfšdf
j-publika skirstėsi, pakilusiu

Po Andrius Pįnelįs, 
Pranas Jočis, St. Budrevi- 
čiusį Peliksas Grendėfis,Mi- 
kolas Valiūnas,' Detras' Mi
lius; Vaclovas Balutiš 266. 1 

'■ Po 25c. t Ąhtanaš Andriu- 
nas, Jonas Nivinskas, Povi
las LauČka. ~ '
; Smulkių $1.30. '

A; L. R. K.‘ Federacijos 
3-cias skyrius is kasos au- 
kavd $5.00, J. Petrauskienė 
50c. ir smulkiais sulinkta 50 
centą],
, Lietuvių Rymo Katalikų 
Saldžiausios Širdies y., Jė
zaus Draugijos, susirinkiiųe, 
kuris įvyko gegužės 14 d, su
rinkta $17.00.
.. Po. $1.00 aukavo šie: V. 
Savickį,'i! V. >#hiiiiuUūnasL 
AL ;Westfieldienė, S^Moilei-

” tom į pirkėjo nai| 
paminė

: i kas buvį& jsdaukota geraširdžių
’ ■ žmonių biznierių ir. šįaip i)a<- 

ZZZMPijogų., Vjsiemš dėkojo^už-
- ' ST- ‘ -‘ r, ■- '------ F----------- -------------- ----------—■---------------..................... .

rtTRAUSKAS >^3.;

Kalbėjo klebonas
Urbonavičius, . kun. Stri 
kauskas, ' Cambridgioi klefež 
naš ’ kun. Juškai t is ir dali 

: vaujančių draugijų/ atšt< 
vai. Dainavo p-lė M. Gr 
baįte, akompaniiojant Jį 
sesutei Onutei. Kaip visųi 
met>, taip ir dabar dainai 
O. K. 'V• • ’

Vakaro vedėja buvo poįi 
Marksienė. . i/

l • v ■ • 'Daugiau žinių apie drai 
gijos irgi] metų gyvaria 
gal kas kitas patašys^ bėįį 
tik pasakysiu, kad uiažaji; 
ra dratigi jų' kurios taip gis 
ziai; ir garbingai darbayei 
Bažnyčios ir Tėvynės falą 
Draugi ja turi 6 garbes 'M 
re&: '' ' ’ ; •.'M

■ ''i-'’'

nėjp savo-^.mfetųigyirannM 
sukaktuves.r :
- ryte Sy.'
lietuvių bažnyčioj, už minp 
sias. ii’ gyVafeiaa nares-atiafr 
įkyta šv. mišios. Kun. F> 
StrakauskaA atlaikė inišiįi 
ir pasakė turiningą p«.- 
Įmokslą,- pritaikintą darant 
jos feukąktuv^ins. - i >r

Be draugijos narių*daly
vavo visų katalikiškų drau
gijų valdybą nariai, jp atšttfG 
vai. Žmonių buvo pilna/ba# 
nyčia. s Nąrės “in 
priėmė ^ Komuniją.

Vakaie-įvyko vakarienė. 
[Žmonių ir svečių buvo dątjg

šie: V. Tattiulairis.-r< $3.0G, 
tt. Mežięnė $2.00:; Br.-< Sin
kevičienė, Ant. PaųĮiukaitė„ 
K. Valatkevičienė ir Viki. 
Tumaitė pį $L!0Q-

prapaiių toikę^i paaukoy 
ri šįe; AK Račiūnienę, Simo- 
hąa Kavolius, T. Drąbavi- 

Marijona; Palakavi- 
Elzb. Kavolienė įr

Sq. BoĄdnwtK,»Wias‘Kdt-| 
die jus atsilankęs, redakęi jo j 
jfe inųmsj'Aide pavyzdį jo] 

A- ŽdfeįM'M. šeikis j-po SOįnuosarios laidos'grynai lie
tuviškų sieninių kalendorių 
1929 metams, kurie paveiks
lu vaizduoja Lietuvą . savo 
kaimynų tąrpe ir todėl ka
lendoriai užvardinti užvarai 
džnp^i^tūvos^Padūtis. ” —J 

Jįems piešinį; yra pagamT 
nęs i j Lietuvoje Jonas B, j 
Smėlstorius. . Kalendoriai' 
nulitografuoti tautinėmis, 
spalvomis ir. varnišuoti.- .

IŠKILMINGAI LAIDOS .
CAMBRIDGE, Mass. - 

Antradieny, gegužė^ 22 d. 9 
vaL ryte N. P. P. Švč. lietu
vių bažnyčioj bus trejos 
gedulingos šv. mišios už a. 
a. A. Jankauskienės-Žrirgž- 
dinienės vėlę. Šv. mišias lai
kys vietinis klebonas kun. 
Juškaitis ir Lawrenco! kle 
bonas kun. F. Virmauškis ir 
kini. S, Kneižis vikaras.:

A. a. Jankauskienė-Žvirgž- 
dinįenė.inii’ė šeštadieny^ ge
gužes 19 d. 5:20 vai. po pie
tų ligoninėje. -•

LIETUVIŲ ŪKįSŲ KLUBO 
BANKIETAS GERAI

PAVYKO
> ’ - ' . f 1, ’ t

Gegužės 13-tą dieną savame 
ąapję So. Bostone-įvyko Lie- 
tuvfų.jpkėsij Klubo bankįe-. 
tas.i Dąlyyavo įžymūs sye- 
čiaif sporiininkai: Juozas 
Koiharas, Jack Ganson ir 
Friank Juška, ristikai. Visi 
buvb ‘ patenkanti. bankietu. 
Publikos atsilankę skaitlių-. 
gaL Kanklių.orkestrą ir ke
li džtiųininkai išpildė pro
gramą labai gražiai., Ačiū 
visiems brinięriams ir; inte
ligentams,, už prisidėjimą 
■prie šito bankįęta aukomis 
jr< gpų^įų atsilankymu.Taip-.

> širdingą j ačntĮ - “Kas hę 
lieti!vių moterims Apsvietos 
Draugijos už-suteiktą pagel- 
ba ‘ir , pagaminimą skanių 
valgių. -Daugiausia pasidar
bavo dėl .šio , bankieto A. 
Bernotas ir J. Adams. Ė.
• r\. • ■ • 
———------------ ,—— ■  --------------------------------------------------- -

ADAMS & ADOMUNAS CO.
Pentinam, Popieruojajn, White 

Washing, Graining, Kalsomining. 
Taipgi pentinam- iš lanko; Darbą 
padirbamu tinkamai. Kreipkitės: 
70 F St. arba 23 Thomas Pk, So. 
Boston, Mass’

I



PAŠTO ŽENKLŲ ISTORIJA ja...) savo biudžeto galus su Į žydas ir turkas.: Pamokinanti
-« a j v* — z» ♦ 1 —- — ..   _X . X— •. -^.1 f. la'nvoaVo DonooS VTvnonio

Klaus:

savaime^Strfpfhąk,l<žup lej 

stebiamai '* maištij

ar revoliuciiu. - _ 7771__

Lenkiją, jos įsivaizduoja
unasai poniškumas irpagro- 
bi kauti noras dar greičiau 
supūdys. Su Lenkiją taip 
atsitiksią^ kaip supuvu
siu obuoliu rudenį, kuris 
nuo medžio nukritęs tik šla
pią vietą paliekąs. 7-

2,200 metais gyvenimas 
Žemėje dar pakitėsiąs, žino
ma, gerąja prasme. Susisie
kimas tiek patobūlėsiąs, kad 
kelionei iš Berlyno į Pary
žių tiek laiko tereikėsią, 
kiek dabar vienam cigaretei 
surūkyti, o aplink pasaulį 
apkeliauti nereikėsią nė 24 
valandų, šventadieniškos 

f ekskursijos į Indiją, Meksi
ką, Įndokyną virsią pa-- 
prastu dalyku. Kelionė į 
mėnulį1 virsianti fnigiamiau- 
sių kelionių dalyku. Žino- 

? ma, tikį po daugelio nepavy
kusių mėginimų. .Elektros 
tuotnet niekas , nevartos, 

; kaip dabąi\ kad nevartoja 
titnagiųių skiltuvų bei bala- 
ąų deginimo. Visur, ant 
aukštų stulpų bus įtaisyti

Į LIETUVĄ IR ATGAL' 
Užlaikau :

Laivakorčių ’ pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių.1 *' 

Inšiūrinu tik Mass. valstijoj 
Nuo ugnies ir nelaimės: au
tomobilius, fomieius, gyvas
tį, namus, stiklus, sveikatą 
ir t. p. »%■»

Parduodame Anglis ir 
Malkas 

Pristatom netoliau kaip 12 
mailių nuo Bostono. i , 

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

Galima Kreiptis 
Ypatiškai, laišku arba per 
telefoną. . ..

Ofiso Valandos 
■Nuo 9 vai. ryto iki 9 Vai. 
vakaro. r ;

su-gaidomis
Dangaus KanffiJ&T-B 

ko Kun M 
apdarą 75 centai, sif špda 

I - Legendos i?
pie Kūdikėlį JjSsu. Vexw 
V. Kul&att&^_£zl 

į- žmogus ir
& M Bučys

Elementorius ir Vaiką J

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rinT 
kinys .dar gražesnių dainų 
dviem ir trim Valsams. Mo
kykloms imant * didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok ITdalis, 
-kaina 60 edičų. Puikiausias 
vadovėlis mokvkloms ir ehor 
rams.^'- . > \

Reikalaukite “Darbininke” 
< 366 Broadtoag, So. 'Boston^ 
Mąss. Mes turime visa# Va
nagaičio kompotfirijias. 3-y 

• 1’ferSitę 'visi 
įft*n rasite įriižiansias 'dai-

7 ---------------------------- r-

duodant. . pąstązenklius jų 
rinkėjams. ŠiuJ>3a|kn; tiems 
ženklams rinkti yra 'išleistą 
daug albumų ir' raštų, nųroĮ 
dancių, kaip reikia daryk. 
Pašto ženklų rinkėjų sąjun
ga. yrardr . Lietuvoje ? j 77> j;-:; < » 5 10 .U.» > i.

3 • • tf**-*' «z> 
J ‘ Sunkių; ;trįūsU’ .ateistas

suskaitytos. Europiečių ko
lonijos Afrikoj, Australijoj 
ir kitur atgausiančios nepri
klausomybę/ \ .

1987 m. visos Europos val
stybės sudarys vieną jung
tinę valstybę, o kiek vėliau 
prie jos prišidėsią ir kitos 
pasaulio dalys; ; Monarchų 
niekur neliksią. Visur 
plauks respublikoniškai gy
venimas. Pasaulio preziden
tą rinksią visų respublikų 
prezidentai slaptu balsavi
mu. • Vyriausiajam prezi- 
deųtin nedaug būsią suteik
ta'teisių Greta vyriausiojo 
prezidento posėdžiausiąs vi
so pasaulio parlamentas, ku
ris Bus risų gyventojų,,ren
kamas. ' . ,

Socialinius skirtumus 
technikos išradimai visiškai 
išlyginsią. Nebus nei bur
žujų ųei proletarų. Kurie 
ligi to laiko dar nenumirs, 
turės savo praeitį būtinai 
pąimrštL. Jleka lobulių. mą- 
šinų visur darbo’laikas sų- 
mažėsiąs. Tačiau žmonės 
neišsigimsią kokiais nors iš
glebėliais bei tinginiai^. Gy
vensią visi nepaprastai iš- 
taigirigai. Moterys visur sa
vo temperamento karštumu 
galės dirbti , vyrų darbą , ir 
niekas jų nė puse žodžio ne
pašiepsiąs.

tam tikri,, akomuliatoriai, 
kurią _ dienos; metu prisi
kraus saulės .spinduliais ir 
pradęs šviesti saulei nusi
leidus. Naktį bus tiek švie
sų, kaip, dieną.. “ Trimitas”

f i ■ • i « % y , f • •

... u -u. - Į

PATAENAVIMA8 DOBTĄ
- JtB NAKTĮ f '■ įD. A. ZALETSKAS

Graborins ir BalsamuotoJm 
8H !r 448 OamteMr 

Oantaita. Km. i

rūmas priklauso nuo to, 
lįįaip jie orientuojasi visuo- 
meniškam ir valstybės gyve- 
nime. Pažymėtinas šiuo at- 
lįvilgiu nesenai- išėjusios Vo- 
jpBtiioi knygos “Pasaulis 
bėgy 10,000 metų” autorius 
SįaĮberiąs. Sankt ^Phara. 
Jis sųvo knygoj pradeda 
Tfes&i žmonių gyvenimo .ven- 
zelą nuo Kristaus gimimo ir 
mąą ligi 10,000 metų?" I^to- 
SRŠkoj i z knygos dalis pasak 
literatūros kritikų gana 
'tiksli esanti ir jei knygos 
^pabaiga nors per pus ata- 
tiksianti tai teisybei, kuri y- 
ią, pirmojoj daly, tai gyvė
jimas žemėje pasidarys la
ikai. švelnus ir vilingas. 
Tačiau šitas šimtmetis dar- -
be kani neapsieisiąs. Dar 
kilsiąs naujas pasaulinis 
karas, daug baisesnis ir 
||aurešnis už buvusįjį. Ja- 
Mjfe fes vartojama jąaująi i^- 
rastos milžiniškos patrarf- 
Sos; pasibaisėtino nuodingu- 

dujos ir elektriški gink- 
'Jų žudomosios šiivybės 

iftis'' neapsakomai pasibai sė- 
tiiįps-ir'pradžioje priešų tar-

1840 mt gegužės mėn. 6 
d., Anglų karaliaus nutari
mu, buvo išleisti pirmieji 
pasauly pašto ženklai, kurių 
sumanytojas buvof Anglijos 
paštų valdytojas.-. Roųlend 
Chill.: Po dviejų mėtų'Ang
lijos pavyzdžiu pasekė ir ki
tos valstybės. 1842 m. paš
to ženklai pasirodė ir New 
Yorke. 1845 mt. Brazilija, 
kai kurie Šveicarijos kanto-1 
nai ir , Suomija išleido vo-; 
kus, kuriuose jau buvo iš
spausdinti-^ pašto ženklais
1847 m. pašto ženklai buvo 
vartojami visose Amerikos 
Jungtinėse' Valstybėse, o
1848 metais. —ir Rusijoje:

• Tuoj,, pasirodžius pašto 
ženklama;, jie buvo megėju 
renkami; pašto ženklai duo
da žmogui ntminimą: kokių 
sukaktuvių, karo, nevoliuci- 
jos^ar kita, kam priminti jie 
buvo leidžiami. ■ ; *

•Šiuo laiku pašto ženklus 
renka visu; ir prasčiokai^ ir 
ponai. Daugelis žmonių vien 
tik iš paštaženfclių rinkimo 
ir pardavimo ir duoną val
go; o kai kurios valstybės 
(Sąn-Marino, Portugali-

• KAIMAS BE MOTERŲ 
f i - ! • ' ’ ' ■

Airijoje yra vienas kai
mas,, kur gyvena tikp.vieni 
vyrai. Visi to kąimo gyven
tojai, dideli moterų prieši
ninkai, laiko moteris praga
ro. padarais^ Moterims griež
tai draudžiama tame kaime 
pasirodytu (“M. R.”)

n apysakos. (B. Varg&siCJ^S

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo ApgynimSs.'Pa* 
rašė kun. V. Zajahėgitefeįt^ 
7 AjĮsri^ą KdįneAijk

c* tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lap&aūs Vai 
kas. ■----------1--- - . ČĮ-.L&

Moteryste ir šeimyna. Verti 
c. |J. Gerutis ——.Į■

Limpamorios ljgg» 
c nuo ją išsisaugoti? P’arašSTir, 

A. .Vfleižis . . i,

- gyvoji- gaihtai
" oras. Paraše J. Baronaą,.^,. ..,^

Mūsą Laiką Šventoji, šv: Ta 
)0 rėsė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 

Gėlelė. Vertė Juozas Stanken 
čius . J.------

;c. ?v -rr H.ra- <||

Giliukingas Vyras—2 akti 
•c komdija; parašė 8aTaW^M 

/ Elgetą Gudrumas. 
mu;, komedija. Parašė Seiflgj 

. Juozukas  ---------——s—
- •J.v'-j. i

■ Ųb^gftAtodftniją fr .ŲįggĮ
Balfus-T^omedupsipaifĄrai
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