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AFGANISTANO KARALIUS 
TURI $100,000 KARDĄ

ANGORA. Karalius A- 
manullah iš Afganistano, 
kuris labai buvo garbinamas 
bolševikų Rusijoj ir kurį 
net buvo bolševikai pasodi
nę į caro sostų, turi $100,- 
000 kardų. * Šį kardų jum 
padovanojo Turkijos prezi- 
denta^Kemaj.-gardijran-

k pergales

■ NEW- BBD-RORDj Mass. 
—# Čia ’ 'tarp streikuo j ančių - 
audėjų tarybos ir darbdavių 
viršininkų. įvyko konferen
cija dėl užbaigimo streiko. 
Prie susitarimo neprieita, 
nes kompanijos dar vis ma
no, kad jiems pasiseks suar
dyti darbininkų vienybę. 
Tiesa, komunistai • jiems 

bėt susipratusieji

per- klauso ir! nesiduoda 
’ I’ džioti. -

akute-
l
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BROLĮ NUMARINO ;
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Kariuomenės teismo sesi
ja Utenoje, ‘Lietuvoj, 21. 
IV. nagrinėjo sėnsaeinę by
lų. . 'b ’ ' ’

Ūkininkas Juozas Ka
minskas, Daugailių v., Deks- 
nių k. nenorėdamas maitin- 
ir savo nebylį brolį Antanų, 
uždarė jį į drėgnų, tamsų rū
sį ir labai mažai duodavo 
valgyti. Antanas nusilpęs,

gentina. 
jau 200 asmepų , areštavo, 
kurie turėję rvšiuš su nužu
dymu šešių asmenų — fašis
tų ir už išsprogdinimų Ita
lijos konsulato. Spėja, kad 
tai anarkistų darbas. Tokių 
daug ir areštavo. Bomboms 
sprogus šeši žuvo ir daugjkę 
sužeista.

KAINA g C
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36 MAIŠTININKUS NUŽUDĖ 
' 'MEKSI&OJ ’

PEKINU,. Kini ja. Ki-, 
nijos Šiauriečių valdžia iš
leido memorandumą, kuria- 
me jie. smerkia»Japoniją už 
įsikišimų į jos reikalus. Me
morandume pažymi, kad Ja
ponija sulaužė tarptautinius 
įstatymus' ir Washingtono 
sutartį. «.. i-

Memorandume persergsti 
Japonijų_nuo tolimesnių žy
gių. - * - ’ : į i

audenyčias 
io, sergsti ge- 
apolicija.Ji 
idžia iš aude- 

Kompanija 
darbų ir par-

-KT 1 • — -Nelaime su

- MENICO CITY. — Geg. 
25 d. įvyko smarkūs mūšiai 
maištininkų su despoto Cal- 
leso kariuomene; Sako, kad i
toje kovoje žuvo 36 maišti
ninkių Kiek žuvo kareivių 
valdžia slepia.

rai apgini 
patinka ir 
nyčių skel 
skebus at v< 
veža į namui automobiliais.

Kartų f p įvažiuojančius 
autbinobiliįįj kuriais 
skobus, ši 
akinėtos, išsako užtai da
bar apsistatę policija.

Policija, .-įeigu nori iš- 
vėngtį; nesusipratimų, turi 
uždrausti kompanijoms vež
ti skobus. 4

t -1 < VM tė
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- KAUNAS, —tfęgužės 1Q 
d-įvvko nelaimė su. Kaišia
dorių vyskupu Kukta. Vys
kupas važiavo savo arkliais 
iš Žaslių į Kaišiadorius. Pa
keliui vyskupo arkliai pasi- 
jaidė nuo automobilio, ku-♦ * • . ’ riuo važiavo d-ras Levita- 
nas, ir apvertė vežimėlį. 
Vyskupas Kukta taip nelai
mingai iškrito iš Vežimėlio 
žemėn, kad sulaužė sau ran-* • ‘ 
kų ir sužeidė galvų.

‘ 4 < * į . < '

- -Dr,-Levitanas nors ir raa~
te' įvykį.nesustędųiąas nu
drožei žavo r automobiliu to
liau. ... h

Buvo pašauktas gydyto
jas, kuris suteikė Vyskupui 
pirmų medicinos pagelbų. .

Sužeistas vyskupas Kuk
ta vėliau buvo pergabentas 
Kaunan, kur ligoninėj jam 
sugipsavo rankų. .

Dabar vyskupas Kukta 
gydosi namie.. ,, ■

Lietuvos mįnisteris Latvi j ai 
p. .Bizauskas skiriamas Lie
tuvos nepaprastu pasiunti - 
niu ir įgaliotu ministeriu 
Anglijai. Anglų vyriausy
bes sutikimas paskyrimui 
gautas.

3 X > /■/..: 1 '1

BAISI AUDRA SU LEDAIS

SUNAIKINO JAVUS

BIRMINGHAM, Ala. — 
Geg. 25 d. W. Centrai Ala- 
bamoj( audra su ledais nu
šlavė apie 600 ketvirtainių 
mailių užsėtų laukiu Prida
rė žalos daugiau nė $500,- 
000. Apie 200 šeimynų nu
kentėjo.- f ...

j.t - >

AREŠTAyO 200 ASMENŲ 
p i ARGENTINOJ

Kaltina anarkištus už nužudy- 

r. . mų 6 žmonių .>r.
Praneša, kad

AUSTRIJA BIJO ŲŽMŲ8- 
TINTI ITALUOS^. » 

FASISfbs ; 1
VIENNA, Austri ja.—Au

strijos valdžia bijo, kad ne- 
: nŽRjtraiikns Italijos fašistų 
rūstybę dėl Įvykusių riaušių 
Innsbruek’e prie Italijos: 
konsulato namų; Riaušinin
kai sudraskė Italijos fašis
tų vėliava. ■ - ‘ • j

z Sako, kad Austrijos žmo
nės labai pasipiktino už iš
kėlimų Italijos vėliavos at
minčiai paskelbimo kare 
prieš 13 metų atgal.

Kilo riaušės, kur keletas 
sunkiai sužeista.

KONSTITUCIJOS “KEITIMO” UKAZU DIKTATORE 
VIEŠAI PRISIPAŽĮSTA, KAD PILIEČIŲ DIDŽIUMA 

. PRIEŠ JUOS IR KAD JŲ PROJEKTAMS TEPBITĄR 
TIK JŲ PAČIŲ UKAZAĮ <

Dar vienas aktas tautininkų tragikomedijoje. V 
demaras Smetonos ukazu “pakeitė” Lietuvos konstituŽ 
Sekantis aktas turbūt bus apvainikavimas Smetonos^ 
tuvos karaliumi. Dar taip nesenai tautininkų “Lietui 
ir “Lietuvis” vamzdžiavo prieš partijų “nedorybes” 
prisimindami įrodinėjo, kad konstitucijos keitimo rięį 
le reikia atsiklausti tautos per referendumų. Dabajd* 
demarui jau atrodo, kad ir tauta yra nedora, kvailą 
parsidavėlė lygiai, kaip ir partijos Ir konstitucija “kėį? 
ma” “išmintįngiausio, doriausio ir visagalio” Vofcėifijfi

. .Gautu iš Atstovybės Eltos pranešimu konstittfc 
“keičiama” šiaip: >

“Gegužės 25 dienų Respublikos PrezidentaS vįsų 
Ministeriu Kabineto narių ir Valstybės Kontrolieriaus, 
pritariamas paskelbė naujų Valstybės Konstitucijų.

• i lĮirtht ja ^ęspiiblikos Prezidentas renkamas 7 me- 
tams, Seimas 5. Prezidentas, Seimo nesant arba

t

PIRMAS LAIVAS PER

A ‘ I J * ATLANTIKĄ"1A - -
G^egėžės'^ d.,18ifl m. lai

vas “Savannah’* išplaukė iš 
Savanah, Georgia, į Liver- nesą, 
pool. Buvo pirmas garlaivis gelbsti, 
keliauti per Atlantiko Oke- darbininkai. komunistų ne 
anų. Erne* 22 dienas per- klauso iri nesiduoda suve 
plaukti. r !

LENKŲ RADIKALAI PRIEŠ 
- PILSUDSKĮ

Centralinis lenkų radika- 
lų partijos komitetas, var
dan parlamentarizmo ir de-• • •• ■ . • ■ • ■ ' ’ ii <
mokratijos gynimo nutdrė 
toliau Pilsudskiok vyriausy
bės neberemti. I¥r fififci- 
mus radikalai buvo pasiša- 

už dalyvavimą Pilsuds
kio. vyriausybėje?

NAUJAS INTERNUNCIJUS 
LIETUVAI

KAUNAS. Nauju Šv. So
sto internuncijum Lietuvai 
paskirtas mons. (Rlepardo 
Bartoloni. Lietuvos vyriau- 
svbės sutikimas paskyrimui 
duotas.

KOMUNISTAI PRADĖJO 
NAUJĄ MEDŽIOKLĘ 
ANT AUKŠTESNES < 
KILMĖS ŽMONIŲ

. M ASKV A.—Praneša, kad 
čia vėl kilo kejštas*prieš 
Rusijos aukštesnės kilmės 
žmones. Slaptoji policija 
jau areštavo keliolika buvu
sių Rusijos aukštesnės kiL 

i mės žmonių. n > 5. .T . ,
Visus sukimšo ^kalėjimus 

ir jau j ieų nematys dienos 
«1 aŽV1 esos, *<*<• ....

Tarp areštuotų z-yrą prin
cas Golitzin, grafas Šidovs- 
ki ir^; tarnaitėj pavadinta 
Olio.^ c-. \

KOMUNISTŲ DOVANOS 
AMANULAI

SSSR kariuomenes vadas 
Vorošilovas padovanojęs ka
raliui Amanulah floridų, o. 
jo žmonai kariškų ŠaufuVų, 
perrištų raudona raįkšte.

ligoninėje.Lietuvis įauna' 
iš vokiečių visuomenes- daug 
užuojautos pareiškimų. Dėl 
tam tikru priežasčių lietu-į 
vių studento pavardė ne-| 
'skelbiama. * ' ! ” i

netas solidariai atsako Seimui ir, fritni penktadaiiSM 
visų Seimo narių pareiškus nepasitjkėjimĄ atrišti^ 
dina? Lietovos^sostin&; Vitaius,- IstoiF gat
nai perkelta tik tam ^ifcni įstatymu- Konstitucijos 
pakeitimas ar papildymas £sli ’ prinįtąs|/^Ž!ti

penktadaliai? yisųtSeimo narių. Seimas renkama 
visuotinių, ly^vt^siii/ šlž^tti/WlSąViųni, propordne 
rinkimų sutema. Rinkti gali turintieji 24 metus, ten- 
kamais 30 metų. Įstatymams tvarkai ir jų sumany
mams ruošti bei Svarstyti įteigiama- Valstybė 
ba. Konstitucija veikia, nuo-^)kškfellHlSo?dieup8i AJ4 

-s- . LietuvosFEasaartipybė Ąmeiįau

.‘Šiuo ūkazii diktatoriai ir taritn$irilc& pariijAdieti 
giniai prisipažįsta, kstd jie; TautaillepasitikiflriKaid4 
ta jiems nepritaria. Tautos per jos atstovus teisėtai 
imtos konstitucijos keitimas ukazii yra komedija, ach 
ti mažiausios juridinės vertes ir piliečiams bus priva! 
tik tol, kol diktatorių krimstis įstengs palaikyti ‘tyąh 
tųjų konstitucijų.”: Jos pastovumas 'priklausys’ taijį 
nuo diktat orių partinių ir ypač asmeninių išrokavh® 
ūpo. ’ ,

O gal tai prieš galų diktatoriai taip’spardosH
' ■- 1 ■

i PRANEŠIMAS GER 
< SKAITYTOJAMS

savaitę, 1/ prie: 
tės (Memorial Day) 
A, išeis tik vienas “1 

nelaukite^ nes neišeis.

Voldemaras Nedrįsta 
klausti Tautos

GRĮŽO DELEGACIJA Iš 

BJ^YNp |
Gegužės 14 d. ryto grįžo 

Kaunan iš Berlyno mūsų 
delegacija deryboms su vo
kiečiais. '

Daugumoje klausimų su
sitaria. 1—2'klausimai pa
silieku atviri. Tuo būdu po 
švęnciij delegacija, vėl,vyks
ta į Berlyną galutinai baig
ti deryboms.

Kartu su delegacija atvy
ko JCaunan Lietuvos pasiun
tinys Vokietijai p. Sidzi
kauskas.

DVIKOVĄ DĖL VILNIAUS

■ Per Velykas viename Au
strijos mieste, lietuviai stu
dentai susiginči j‘o su Imki} > 
studentais dėl Vilniaus. >, 
Lenkai iš savo pusės užgau- - 
tingai atsiliepė apie lietuvių , 
tauta. Už šitų lietuviai atsi
mokėjo antausiu. J giūčų į” 11 simaišė vokiečiai studentai, 
kurie palaike .lietuvius. Nu . 
kentėjęs ' lenkas ' baronas 
Karčinskis iššaukė lietuvių 
studentu dvikovori. Dviko
va įvyko. Lenkas yra sun
kiai sggežžasaį tietuvi^Jdek

*
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21, pučiamųjų irrnzi-
15, vio-

9, fortepiono —~
8 ir kon-

GYSTENŲ km. (Veliuo
nos valse., Kauno apskr.). 
To kaimo ūkiu." UTtrtiką 
prieš Velykas nedorėliai la
bai apvogė.. Dabar per Ve
lykų šventes tie patys vėl 
atėję pas. jį, -mirtinai su
pjaustė peiliais. Urbu ką vos 
gyvą nuvežė pas.gydy|ejąt o 
du užpuoliku pavyko 'polici
jai suimti.

{statymai reikalauja, kad 
banknotai, auksu ‘ būtų pa
dengti 31 ir vienii trečdaliu 
auoš. O šiandien padengi- 
nas auksu, sidabriniais pi
nigais ir svetima valiuta 
siekia net 95%»

ras ir sudegino 8 gy- 
i sii visu turtu. Nuo 
įdaryta apie 30,000 
tigras kilo dėl neąU 
dl^imosi su ugnimi, 
lįentėjusieji buvo 
liai ar ’ bežemiai ir

* turtas, o

' savininko buvo 
ami •* priešpiečiais. 
Bose priešpiečiuose 
iyo ir Klaipėdos kraš 
jematorius p. Merkys. 
3,.^gubernatorius lin- 
'^ekskursininkams ik 
aviešėti Lietuvoj, bei 
■pasilikti. Be to, klai
dų vardu kalbėjo p. 
Uiekskursininkų vardu 
Busir komiteto Ame- 

lietuviams priimti 
* p. Karosas, kuris 
r.yisuš ekskursininkus 
|6ti Kaunan, pareikš- 
J.gailesčio nčgaljs juos 
esti j tikrąją sostinę —

r V . f±-
(Įe^yėčiŲ vadžios mokyklos 
Budrevičaitūs lietuviu vai
kams,Arnikai mušami iki 
kraujų bizūnu ir guldomi 
mokykloj kryžium.

įuF (pęištlĘs nunJBtaia. ViršeĮi«is)Z—i 
'DOS (prastais kietais viršeliais)—----- -—
DOS .(geresnės minkštais viršeliais) . -
DOS (geros odos viršeliais)---------- 1—.
.TOS (eeluloidos. viršeliais)__—___2----- -
.TOS (eeluloidos yiršeligis, sukrv želiu)— 
įstos užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 
irk'A, ■’£ .<<* • C> L. > v.'

S
- ii: P-Pk Naujalis, 

is, ŠfarklJ^fi-Rim

kus, Kąeaaauskast rMa tftino- 
nis if Klaipėdos krašto cho-

MUZIKŲ STATISTIKA .
Kauno muzikos mokykloj 

mokosi apie 250 1 mokiniu, 
juos moKo apie 30 mdkvto- 
jų.-7 * Klasėmis' mokiniai 
skirstomi šiaip? smuiko — 
53,- dainavimo 46, vargo
nų 
kos instrumentų 
lenčelės 
8;kūmpozieijes

KŠĮAI (Šaknį apšk.) 
aaį yŽiburio” salėje į-i 
parapijos sueiga, kui 
daųųpirkti špitolę! na-’ 
iž pt^ęęšto tūkstančio 
/Reikalingai sumai su- 
I?’ parapijonys nutarė 
Epinio niargo.po.|ple|

RIKIEČIAI LIETUVIAI

gožės 3 <L į"'Klaipėdą 
ėjusios I Amerikoj lie- 
hėkskursijos vadas p. 
is jadarė vizitą Kiaipė- 
g^sto gubernatoriui p. 
įį&j >Tą pačią dieną 1

t .<■■■
l ( UŽNUODYTAS VISAS <. 
| 'JM®RAS 1 v—' 

; į VILNIUS. Prieš kėlėtą 
dienų Turmantu ežeuo 
Viršiuje išplaukė labai daug 
pusgyvių1 žuvŲ. Ištyrus pa
sirodė, kad ežero vanduo e- 
s|s užnuodytas if todėl po- 
tfcija bždfaudė naudotis e- 
£ęru, kol bus galutinai iš
aiškinta •užnuodysimo prie
žastis ir jo stiprumas.' į
'I i .

— - -! “—■—-į—'' - '■/
KUR BRANGIAU? -

ŠVENČIONYS/ Nors dę- 
markacijos linija sunku pe
reiti,; nes iš vienos ir iš ant
ros pusės., saugomą, bei-; at-j 
branda tnlAį! drąšuoūųi lid

dienos balansais, tai tekšg a- 
sakytų jįb niękųnjęt' neirti ro 
taip geras, kaip- 19281|n. 
pradžioje. Niėkuniet’ jįm- 

‘įo balansas nebuvo siekęs 
arti 200 mik, niefcųmęt ne
buvo išleista banknotų 100

•vpdč* svetnnbb iafiutbs' ir 
kliškbirt©:bėi ‘pdskoln pozici-. 
ja,, žymiai: užaugo. Paly
ginkim š.. m, sąųsip 31; d. ir 
1925 m., lapkričio. 30 4-- įka
la finanšaj taipT pat gerai 
laikėsi) mūsų bankp. balan- 

■spL 1 4
■ * 192^ m. bdfanSh’s'novo 160 
mik, šiemet, 192. 1925 m. 
aukso fondąsj buvo ;32fjĮHl.| 
Šiemet 33 hiil* 192t^ iA? šve^ 
rimoš valiutos buvo 30 inil., 
šiemet 57 mil. 1925 m. dis-; 
konto ir paskolų buvo 48 
inil., ’ šiemet 82 miL 1925 m.1 

otų apyvartoje buvo 
U šiemet' ltti AuiL / r for ms giau septynią nuo

4. K. Kur aplikantas turi ieškoti “Antrąją Pą- 
he re^- jderą?-r *'. •/ ’ J ' .\ , ■

of nat- ' "A Jis turi eiti į tą patį teismą, kuriame gavo savo 
sided a “Pirmas Popieras,’-’ arba j bent!kokj nors naturaliza- 

, vimo teisiną tame distrikte, kuriame išgyveno metą.

(Bus daugiau) •1:

pereiti. Pavasariop pradė
jo,, lankytis apos pusės ūki
ninkų atstovai, kurie aitrė
jo Švenčionyse pigiau nusi- 
nirkti ūkio utadargu. r,*Bet 
ji v. Ątsižinoj^/iuistfebo» -kad 
Švenčionyse, palyginęs su 
Utena, pa v, geležinės plunk
sninės akėčios (drapokas) 
brangesnės 25 auksinais ir 
dar blogesnė rūšis. Taip ir 
sugrižo be kontrabandos,. „

Panašiai yra ir su drusr 
ka. Gera druska Utenojfe 
kainuojanti pūdas 2 litai (1 
a. 80. sk.), o tokia, pat, jei ne 
menkesnė, Švenčionyse po 4 
a. 50 sk. pūdas.

Taboka taip pat anoj pu
sėj pigesnė, O kas labiau
sia sukelia mūsų pypkorių 
pavydtj, tai, kad anoj pusėj 
taboka galima laisvai sodin
ti: ten policija nedraudžia 
ir protokolų nerašo. Bet ir 
pirktinė taboka pigesnė ir 
geresnė rūšis. ' : - '

- * ' ■

Vis dar labai plačiai var
tojamas varginesnių, sodie
čių sacharinas anoj jlusej 
daug pigesnis, bent per bus. 

£ J( . ■“ __ ______________________
* * • . ' *z >f * * . • • * C'' .

LENKĖ MOKYTOJĄ KAN
KINA LIETUVIŲ

; / "VAIKUS / >
Vilnišliis “Žvcie Ludu” 

a praneša, gavęs Gervėčių 
I] valsčiaus gyventojų laišką, 
Įlkuriąm kalbama apie rięgir- 
|Įdi^s kankinimus, taikomus

-‘S- .v-.r-nF'«^*

gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda- 
pinigus. Visuomet adresuokite taip:

INMOS-

valdininką arba ų kokį nors Valstijos teiąmą rekor- 
duojantf distrikte ar vaMitįei jW
vena. -y. r - • -j - ■ -------

Ą K. Kada immigranta& gali VĮįkalanti - - V--^j, P^". -toeffldm, - M-Į L;

A. Immigranta8 gali reikalauti “Pirmųjų Popie- ' 
j Ffilstybes. 1

-A fe Ar immigr^nUs turi mokėti kalbėti ir a- 

iyti angliškai, kuomet > nori gauti “MnnąaiMiPo- <

3 A Ne, jis neturi priteŪerniės tuėiiii^

K- K°ks vienas dalykas reikahuųamaa 
migranto, norinčiu gan# “Rrw*|«te Toptera?’ 

. ' Ai Jh privalo padaryti priesaiką, kad “tai 
jo tikras noras tapti Suv. Valstybių piliečiu. ’

7. K. Kada immigrantas eina į teismą, ką jis turi 
danui A;i-i - >r “•' -7į

A. Jfc gauna POBLer^ jadinama • “The npriiirn. i.,'^%- 
tion of Įątention,” kurią jis turi pripildyti. ‘

' . 8. Į£. Kas dąriuua su ta popiera? . '
A; Ji atiduodama teismo valdininkui, kuris ją vė- r 

liau. grąžina immigraptuL , ri
; a. R. Ar teisimu ima pž tą patarnavimą kokį mo- ' 
kestj? : y'/''' ■ '

A Taip, yęą mokestis, vienas doleris, • : i
10. K. Ęoki faktai turi būt pažymimi' “Pirmose,

Popiąnue?” , • “ . JT

1 A. .Svarbesnieji faktai, kurie turi bfit pažymėti, ' 
yra šie: Vardas, pavardė, amžius, u/siėmimaa, diena 
ątkpMavųpo į Suv. Valstybes, laivo vadas; kuriuo at-, i / 
keliauta' ir dabartinis adresas.

11. K. Jei aplikantas turi ne vieną vardą, ar jie 
turi bflt visi pažymėti?

A. Taip, visi vardai, kokiais, tik aplikantas yra 
žinomas, turi bflt pažymėti. / 1 i !
■ . ‘ I , ■ ■ > r L 1 : '

>amoka2. ą ... *

1. K. Kaip'ilgai turi aplikantas išbūti Suv. Val
stybėse, kad galėtą gauti saVo “Certificate of Na- 
turaiuation?’’’ • I ' ‘ . •

1 - A Aplikantas turi išbūti mažiausia penkis mc- . 
tus ištisų^ iki jo aplikacijos dienos. ■ . . >

,2. K. Kaip ilgai jią turi būti išgyvenęs toje pat 
Valstybėje?

1 A. Jis turi būt išgyvenęs mažiausia vieną metą 
, tdje Valstybėj- ar teritorijoje, kur jis paduoda save ■ * 

prašymą' ‘ J /Į • t
3. K. Kaip ilgai jiš turi gyventi Amerikoje po 

: gavimo “PtfmųjąPopįerą?“ 5 • < ' ’ ’
*’ ? d» metų te

“Pirmų Popiertį“
- - — j. . . . —.

- 
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“ Į gaisro vietą taip pat at-
l Sunkiai sužeisti dar silankė vidau? reikalų mi-į 
Laido”, artelės tarnautojas nisterijos piliečių apsaugos

Ministeris pulk. -Musteikis 
T- gaisro vietoj. Priežastis ne

išaiškinta.

Naktį iš balandžio mėn. 
• 30 d. į gegužės mėn. 1 d.

pasis<

' ai ’ ••i-’’- ■ ’ • ■ » jAukomis Kaune .
Kauno miesto rampa Arčiau stovėję, žmonės tapo 

su prekėmis,, šaudymas jr .sprogimų aukos. Po pirmo 
sprogimai 10 žmonių aukų. Sppogįmo pasigirdo antras, 

paskui po kiek laiko trečias 
ir tt. Viso ‘sprogo 6 balo- 

Įnai. /Paskutinis sprogimas 
[buvo toks ^stiprus, jog artiA 
Įmuose namuose išbirėjo lan-

lengvai 'šuže
> . * -«.«.’*< T T T ) r ’:ligoninės pagalbos neberei-

' •;<» i ui >1 ; < .

Apie 2 vaL, nakties, pasį-. 
darė aišku, kad didesnio ^pa
vojaus nėra - 5 ir gretinfiėji 
trobesiai išgelbėti. Gaisras 
pradėjo mižėti. • 
7 Apie 4 vai ryto . gaisras 
buvo likviduotas ir gaisri-

užmigusio miesto ramybę j 
' sudrumstė gaisro sirenų 

staugimai. >
*■*' * if s

Degė Kauno muitinės 
Krampa, kurioj' sukraunamos 

iš traukinių siunčiamos į 
x Kauną visokios prekės. 1

' 'Staiga iš'gaisro vietos pa- 
£ ’ Algirdo atskiri šūviai, o po 

kiek laiko namų langai su-|ir be to, jam sulaužyta ko- 
drebėjo nuo sprogimo. Spro-1 ja. f 

t girnų viso buvo š(*ši ir jie Į“;
šęvė viens ]>o kito. I Antanas Masiulis ir Kauno

£> Pakeltų iš miego gyven- pirklys Juozas Kaplanas 
B to.Pl- tarpe tie sprogimai su-1 
^kėlė panikos ūpą.

Gaisro vietoj
Pirmieji gaisrininkai at- 

_ vyko į savo vietą po 15—20 
' min. Tuo laiku jau visą 

rampą buvo apėmusi lieps- 
na.

80. .gaisrininkų dirbo su 
- didžiausiu pavojum gyvybei. I 
V- Sprogimai ; .. .

Ainiui iptiscjŲfo

' .staiga^.; pasigirdo - didebs 
sprogimas. Susprogo1 pie
nas iš aditileno dujų balto- 
nų/kjirių čia buvo sukrau- 
ta keturiolika. Sprogimo jė- 

-. ga buvo tokia didelė, jog ne- 
toli stovėjusieji pargriuvo.

■ ?\

Aukos ;
• ‘ i C• ':*» 5 * A •»

Tuoj po atskinj sprogimų 
įvairiose vietose pasigirdo 
sužeistųjų • žmonių vaitoji
mai ir pagalbos šauksmai. 
Sunkiausia . buvo sužeistas 
karo ligoninės, viršininko

namo. ’• • --
Ministeris pulk. Musteikis 

gaisro vietoj ,

Beveik gaisro pradžioj į 
vietą atvyko vidaus reikalų 
ministeris pulkininkas Mus
teikis. Ministeris asmeniš-

vežėjas kareivis Jonas Čir- kai sekė gaisrininkų darbus 
tautas. Jis visiškai apdegė ir teikė patarimus.

(Lukšio gatvė Nr. 23).
Balionų sųsprogimas nu

trenkė ant žemės ir jie prą- 
dėjo degti, >

Visiškai nuogi, apdegę, 
su drabužių skarmalais vie
noj kitoj kūno vietoje, jie 
be sąmonės nugabenti į 
Karo ligoninę. Ten pat nu
gabenti kiti lęngyiau sužeis
ti Kauno Miesto stoties sar
gas Petras Žukauskas, pil. 
[Plunas frTiiiikas ir dai^

iSm*

■j 

' 1

* -•

/ O Į

? t Balandžio mėri. 23 d. Klai- ; 
pėdoj buvo Kljųpčdog krim
to mokyklų, draugijos meti- 
hik susirinkimas, kurs ypa-. 
tingai karštai protestavo 
prieš lietuvių kalbos skriau
dimą Klaipėdos krašto mo- 
kykldsct Buvo priimta tam 
triega- -negoliueijaį kurioje 
konstatuodama, kad: 1) be
veik visos
mokykloj yra vokietinimo į- 
staigos, kuriose arba visai 
lietuvių kalbos ijėmokoma 
arba mokoma tik dėl žmonių 
akių, pav., iš 230 liaudies 
mokyklų yra tik' viena vie
nintelė su lietuvių dėstomą
ja kalba, nors lietuvių gv- 

Į ventojų Klaipėdoj krašte y- 
ra daugiau negu vokiečių, 
2) daugiau kaip .90% viso 
Klaipėdos krašto mokytojų, 
kaip yra tatai direktorijos 
tuo reikalu surinktos žinios, 
ima iš Vokietijos kyšius 
‘.‘paskolų be palūkanų” pa
vidalu už lietuvių vaikų ger
manizavimą/. 3) krašto di
rektorija ne tik nesistengia 
pataikyti lietuviams • daro
mas mokyklose skriaudas, 
bet ji Ęati siaurina lietuviu 
kalbos tėisę. tose, fliokyklobe, 
kur lietuviiLkalbadigšiol’tu
rėjo lygiai Ui voMė
čių kalba, pavr, di

siimdama nesenai (išleistą į- T
sakymą.,.- t.h.nh u.:

Draugijos valdyba įgalio
ta šią rezoliuciją įteikti p.' 
Gubernatoriui, _ Klaipėdos
krašto direktorijai., v ; ."

Į naują tos draugijos val
dybą išrinkti: prof. d-ras

d--ras Pakuckas, gi 
jos ?nokytojąs Vąla 
Bąftryk < ’'

Klaipėdos krašto guber- 
natorija jau sustabdė Vyk
dymą savo įsakymo, kad 
Klaipėdos mokytojų semi
narijoj kai kurie dalykai 
bus dėstomi lietuvių kalba, 
kaip 'ir ligšiol.

Lietuvių kalbos skriaudi
mas pradžios mokyklose at
siliepia ir platesnėj visuo
menėj. Pav., Šilutės lietu
viu vaiku tėvai šiomis die- 
nomis atsisakė leisti savo 
vaikus į mokyklas ligi ne
bus joje atatinkamai' moko- 
ma ir lietuvių kalbos.

(“LieE Aidas”0

H 
?t !
'• *
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kasdieną pagamina 

PO tris valgius | dieną 
? arti 2,00b,000 žmonių

• ‘ Robert M. Leich, Treas. 
Glenwood Range Co. Taunton 

» Massachusetts

E□L
V

“Aukso Medalis” 
- Glenwood dėt 
Anglių ir Geso.

QLENW00D PEČIAI 
j jau per tris gent- 
kartes žinomi kaipo ge
riausi' kepimui ir pa- 
rankiausi-’’ gaminimui 

' ■ valgią- Jv. reputacija 
pagelbėjo ’ išbudavoti 
vienų iš didžiausių ir 
pasekmingiausių biznių 
Mass. valstijoj. -

•, • Jie jau yra gaunami
kiekvienam mieste šios 
valstijos, Kokio styliaus 
ir didumo norit, ar tai 
dėl didžiausių namų ar.' 
mažiausio apartmento.

Rangės
MAKE COOKING EASY .

‘jT Gal prisiųsti Jums Kopiją
■ Glenwood Pečių Kataliogo Ji

ii L r
f 4 ■' 1

perrišimą, grižo namo.
Du sužeistieji—gaisrinin

kas Adamkevičius ir sargas 
AtŽukauskas atsigulė Kau
no miesto ligoninėj. Jie taip 
pat sunkiai nukentėja.

PARSIDUODA FARMA
ARBA ŽEMIŠKAS RO.jriS. Kar

ma tarpe dviejų ežerų ir žaliuojan- 
tčių girių. Geriausios žemės dirba- 
įmos 34 akrai ir 40. akrų pušyno, 
/kuris tinką lentoms, taipgi yra aą-

I
i

j mos 34 akrai ir 40 . akrų pušyno,

paskiltmuh laSuŪMŽdraudet^į Gerbiamų Klebonų už:

.(&&•
:toriia

Keturių šeimynų namas. Yra visi
Įtaisymai. Yra ir dviejų karu 1&-J1 

r mūrinė vasarinė.kraupti 
tuvė. autųvėj yra viskas itai-v,, 
syta, i neigų $165.00 į mėnesį 
Parsiduoda pigiai, t Savinihkasp“ ’~b 
vfjąfafe parduoti greitu jMfcajl
kitą" šiznj DclpiatesnWinfor-~ 
macijų kreipkitės sekančiai: 33 
Marine Rd., So. Bostone. Tel na-'’’’ 
mu S. B. 0707-XV, ofiso Dedhajn,jj 
1304. * (B-8) .

PARSIDUODA PIGIAI J
Parsiduoda 4 Šeimynų medinis, ne**^ 

mas čuincy, Mass. Kaina $6,000. Ine- 
Simas sulig noro ir sutarties. Yra vie- ' , 
ta ir savininkas turi “permit” dėl ga- * - 
so'stoties. Parduos viską už tą pačią . 
kainą. j jVį-gį

Taipgi parsiduoda 6 špimynų namas-f? 
ir krautuvė atskirai nuo namo CaH^.įJ 
briJlge, Mass. prie Main gatvės. N** 
mas gerame stovy. Parsiduos pigiai. 
Apie kainą ir kitas smulkmenas klausk’..- 
lalfcku. Adresuok šiaip: “Darbininko” 77 
ofisas T. 1.

vertas $3000.00. Sodnas 200 jau
nų vaisinių medžių. Namas su 9 
kambariais ir garo šiluma. Tvar
tas dėl 18 karvių ir 2 vištininkai 
ir 600 jaunų vištų. Trys karvės, 

u arkliu, pakinktai , ir visi ūkiški 
padargai. Taipgi automobilis. Kai
na $7300. A. P. D AVELIS, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. (B5)

dėstyti lietuvių kalbą/Klai
pėdos - mokytojų seminari
joj, kur ligšiol buvo dėsto
mi kai kurie „dalykai, lietu
vių kalba- Tuo draudimų di
rektorija neduodaj galimumo 
būsimiems mokytojams iš- 

nors to 
irVALIO!!

. <

da ir du rtdįm Vieias 3 ttįb^ KĮNI^ 7i^<in£Sf, Gambrfdgę

L?j
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PENKTA EKSKURSIJA
\Rengia

Baltiko Amerikos Linija 
Bendrovė v

Laivu “ESTONIA”

LIEPOS-JULY 21-mą D.

KETVIRTA EKSKURSIJA
LIETUVOS VYČIŲ

BIRŽEUO-JUNE 16-tą D 

Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus • 
KAZYS J. VIESULĄ

t

' t K

PARSIDUODA
DORCHESTjERY — 1? kambariu 
dviejų šeimynų namas. Visi įtai
symai. Žemės dėl daržo arba gara- 
džio. Susisiekimas geras. $8,500. 
Gen. 3224. (B5)

f

TIESIOG Į LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ
Be Jokiu Persėdimu

BALTIKO-AMERIKOS UNIJOS 
LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepriklauso
mybes Jubiliejaus Ap vaikščiojimui

* f

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
A ’ ' f g ‘ 1

KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gi m tą j j kraštą. 
Kas-metai via (laupau ir daugiau amerikiečių Važiuoja atlankyti saviš
kius Lietuvoje arini taip sau Lietuvoje paabrvečiuoti. .Lietuviai deda 
visas pastangas, kad tie svečiai butų gerai priimti ir išsivežtų malo

nius {spūdžius iš Lletuvbs.’ j A: ‘
Taa važiavimas tiesiog j Klaipėda ant Baitiko-Amerlkos Linlijos be 

Jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus ir visiškai 
keleivių nevargintu /

Patartina visiems kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą neatidė
ti, bėt važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena Iš vlršmlnPtų eks
kursijų iš Amerikos tiesiog { Klaipėdą.

žiniom A'rcipkOč* { Vįeto» Agentą oi f^Beniroiv

BA UTE;
8 Bridge Street New York, N. V.

departamento direktorius p. 
Staškevičius.

Tvarką palaikė policija.
Nuostoliai

< .Iš karto, buvo manyta,,, 
kad gaisras pridarė milži
niškus nuostolius. V ėliau
paiškėjo, kad nuostoliai nė
ra tiek dideli ir siekia 30,- 
000—50,000 Titui Sudegusio 
turto dalis yra apdraustą. 
Rampa, sudegė, iki pamatų.; 

Tarp; ko kito gaisro vie
toje sudegė sudėti čia' vi-’ 

_—x ------ ---  reikalų eminriterijos
gaisrininkai. • šitie, padarius dokumentai, > Tai buvo > vięr

, _ •• . 4 v •’? * 11 • ■ **.•*“• *’J c-i •- ■* -y

no valsčiaus valdybos archi- 
vas. atsiųstas .Kaunan iš 
Maskvos. Nuostoliai apskai
čiuojami.

Papildomos žinios apie 
gaisrą.

Šitas klausimas dar lieka 
neišaiškintas. Daugiau tik
ros versijos yra dvi: kad 

risras kilo^nuo staiga n/.si* 
'degdsfų ’ elektros vielų ir, 
kad gaisras kilo nuo kritu
sių iš manevravusio čia gar
vežio kibirkščių, Tačiau e- 
są galima, kad čia buvo pa
degimas.

Papildomos žinios apie
gaisrą

Sudegusi rampa buvo Lie
tuvos-Amerikos Audimo 
bendrovės nuosavybė ir bu
vo apdrausta kartu su kitais 
šios I^ndrovės trobesiais 
‘.‘Lietuvos, apdraudimo ben
drovėj” bendroj sumoj apie 
1 mil. litų.

Sudegusi rampa buvo iš- 
nuomuota Kauno muitinei.

Kauno muitinė už gaisri) 
nuostolius neatsako^ nes 

;I
.

■. , 

I IR IŠ 

LIETUVOS 
PerBREMEH$ 'M 

DidžianMu ir GrdĮčIaosftl
• Vokfečtų Gartairttf -J 

C O L U M B tF' S
arbn kitais Mos linijos 

laivais 
Tik S-rTienos van.lHinrd 

Pulką’ 3-flos kleaos iaw*b*- 
riHi—tik mlettamlfjl I

Pas bite vietini apent» artą1 
05 STATĖ ST.. BOSTON

t

mokti lietuviškai, 
reikalauja gyvenimas 
konvencija.' '

Susirinkimas griežtai pro
testuoja prieš lietuvių vai
kų germanizavimą ir min
džiojimą lietuvių kalbos tei
sių mokyklose ir reikalau
ja, kad: >1)’ visose Klaipė
dos krašto mokyklose lietu
vių kalbai būtų diiota tiek 
teisių, ; kiek turi vokiečiu 
kalba, 2) būtų tuojau griež
čiausiai- uždrausta mokyto
jams imti papirkimus (pa
skolas be palūkaųų) iš: ;Vo- 
kiętijos. 3) direktprija suly
gintų Klaipėdos mokytojų 
seminarijos, lietuvių kalbos 
teises su vokiečių kalba, at-

muitinės taisyklėse yra pa
sakyta, kad-Ji ^ sukrautų 
prekių- sudegimą neatsako, 
o atsako tik užz Jų prapuo
limą ir panašiai.‘

Už ^sudegusias prękes at- 
sakvti tureš Kaimo ekspe
dicijos firmos, per kurių 
rankas • šios prekės ėjo ir 
kurie nepasirūpino laiku 
prekes iš muitinės atsiimti.

^ girdėti“daugiausia nu-
keijlejo ekspeditorius Gur-
V

Paskutiniu momentu teko, 
patirti, kad yra dar vienas 
sunkiai sužeistas pilietis — 

is Maizelis (Lukšio

pildytos parapijos ankietos:

1. Kun. L. Kavaliauskas Iš Pro- 
vidence, R. I.

2. Kun. J. Čižauskas, iš Detroit, 
Mieh.

3. Kun. J. Čaplikas iš Worcester, 
: fass.

4. Kun. P. Juras, iš Lowell, 
Mass.

5. Kun. A. Rupšys iš Spring 
Valley, 111.

6. Kun. J. Kasakaitis, iš Pitts- 
ton, Pa.

7. Kuli. J. Miliauskas, iš Duryea, 
Pa.

t ■ ■ - .

Po to gauta iš didž. gerb. klebo
nų : kun. P. Juro, Lowellio koloni
jos ir draugijų statistinės žinios; 
kun. L. Kavaliausko plati Provi- 
denee kolonijos istorija ir draugi
jų statistika. Iš Juozapo Gruzdžio 
—Spring Valley kolonijos ir vie
nos bažnytinės draugijos anketai 
ir iš P. Pranausko ATUj. R. K. 
Susivienijimo 146 kuopos ankieta.

Per Amer. L. R. K. Federacijos 
Sekretoriatą iki šiol gauta: A. E. 
Radavskio, surinktos “Statistinės 
Žinios” iš Curtis Bay kolonijos su-- 
lig šių ankietų: 1. Kolonijos, :2. Ą. 
Liet. Susiv. 118 kuopos,. 3. A. L. 
R. Kat. Susiv. 58 kuopos, 4. A 
L R. Kat Mot. Sąjungos, 5. viena 
profesionalų ankieta.
’, 2. A. Krikščiūno—kolonijos an- 
kįeta-apie Washrington Depot, Ct 

K. Juškos — kolonijos aukie- 
ta apie Columbųs, Ohio,
' 4. J. Bankretos ankieta apie A 

Lf R. Kak Susiįv. l87.^p., Frack- 
ville, Pa.

5. Kleb. kun. J. česnos prideda-, 
mos žinios apie Sioux City, Iowa 
koloniją

Visiems pareiškusiems nuošir
daus prielankumo ir pagelbos šta
me svarbiame Amerikos lietuvių 
visuomenės darbe reiškiu kuošir- 
dingiaurios padėkos žodžius.

Ktm. & DnagaHs,
Knjgo* “Amerikos Lietuviai” 

Leidėjų Komiteto Pirmininkas.

. PARSIDUODA*
3 šeimynų 11 kambarių namas. 
Yra gazas ir skalbyiiės. Rendos 
neša $43.00 į mėnesį. Kaina $3500. 
Mažas įnešimas. Taipgi parsiduo-
<
kitas 5-kių. Kreipkitės; 2$k 1 
ton St., So. Bb*otf,Afes8jįG

PARSIDUODA PIGIAI
f-'-

4 šeimynų namas ir krautuvė. Ge
ra vieta dėl groeernėa Apgyventa 
lfetuvių. Taipgi yra 6 zkarų garac 
džiną Rendos neša $170.00 į mė
nesį. Kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai: Jacob Purinas, 10 Berk- 
shire St., Cambridge, Mass.

z ■

’ PRANEŠIMAS
Pranešu Cambridgio lietuviams kad ’ 

perkėliau f&vo barbemy naujon 
ton Darbą atliekame pirmos rūšies. 
Visi lietuviai kurie lankote svetini- * 
taučius, mokate brangiai ir nesate 
ganėdinti. tad kviečiame visus mažOB ? 
ir didelius atsilankyti pas mus ir Už-— 
tikrinam kad gausite gerą patarnavl- 
ji>ą ir^visi busite patenkinti. LEO.^tt^g

REIKALINGAS
JAUNIKAITIS. Smirts- tūri 
kjtis už barberj. Aš apsiimu išmokjr- Jį 
ti. Darbas ant visados. Prašau greit 3 
atsišauklt: LEO- ŠILKINIS, 711 Mali J 
St, Cambridge, Mass.

—auįfl|
* f

Jei plaukai slenka?
,f Naudok. j

Kent ti JaiilaliikM A. Šlapelis
VlvUMlS w « > “* ‘ ■ >|T7J

gatvė)



Km gyvena be tikilo, kąfysą-] 
ii <Uwos dienon, tas

tos vienijimo darbo, bet prie 
partinių, rietenų — piękuo-

deniokrataj^ bandė dirbti 
[ drauge su tautininkais, bet 
tuoj pasirodė, - kad bendras 
darbas su jais nėra galimas, 
lies tautininkai nė nemanė

j?o Gruodžio Į7-tos per
versmo opozicijon prieš tau
tininkus išėjo pirmieji, ži
noma, tie, kurie buvo val
džioje prieš pat perversmų, 
t. y. liaudininkai, socialde
mokratai ir jų smulkūs tal
kininkai. Pradžioje Ūkinin-

Diktatorių veidmainišką, 
sofistinę, įžūlių akcijų turė
tų sutikti opozicijos teigia- ■ 
ma, rimta, nekreipianti de-’ 
inesio į jų užsipuolimus re- 
AKCIJA. Buvo daryta vie- 
nas-kitas bandymas/ Iškelta 
du didžiausios svarbos de
gančiu reikalu, būtent, par
tijų Locarno ir kultūrinė 
autonomija, bet jos nusken
do opozicijos ginčų su “Lie
tuvos Aidu” sūkury. To pa
ties juk pasijmoningai ieško
jo ir gruodžio 17-tos per
versmo rengėjai, bet dikta
toriai tuoj paskandino tuo
du dar negimusiu kūdikių 
partinio ir asmeninio egoiz
mo gelmėse.- O be partijų

Pnblished every.1
d - ~

vos mojcyKiflST
apie 1 diktatorių

me rašę’fjpie/ 
xįiktetorisk.US. ^‘ijnknnus.”

Prie Voldemaro, lygiai 
kaip ir prie caro, spaudos 
laisvės nėra Lietuvoje. Ne- 
voldemariškų idėjų nevalia 
platinti taip pat, kaip kad 
seniau neleista buvo skleis
ti necąriškų idėjų. Skirtu- t • t ’
mas tik tame, 

Į maro cenzoriai 
šyti kirilica, 
[narcizai senai

Tuo tarpu darbininkai 
skursta ir emaskuliuota ka-\ 
rininkų Romovė' buliavoja. 
Voldemaras džiaugiasi, bet _ 
ar įlgam?

si Voldemaras dabar —- visi 
gerai žinome. Jei dar iš
rinks savo Seimų, tai merą 
mažiausios abejonės, kad pe- 

!M* iš Saliamono į
Roboamo,. t. y. plaks jaą ne
be botagais, bet nagaikomis. 
O čia. dar Mussolinio pavyz
dys! Mokyklų jaunimų ne 
kultūrins, bet voldemarins.

Diktatūros LikimasL » , = . > ‘ • K K . *
5. Į klausimų, kaip “pa

taisytoji konstitucija” atsi
lieps į tautininkų diktatūros 
likimų, galima atsakyti 
klausimu: kaip ilgai jiems 
seksis blofuotj, kaip ilgai 
jiems seksis paslėpti nuo pi
liečių tų neginčijamų faktų, 
kad jiems rūpi ne Lietuvos

ninkas” čia mielu noru su
tiktų patarnauti. Manome, 
tad ir kiti rimtesni Ameri
kos laikraščiai neatsisakyti;. 
Nesutįktumem skelbti parti
jų ar asmenų apologijas,, 
užsipuldinėjimus, priekaiš
tus etc. Bet tegul partijos 
madaro tikrų Locarno, tegul 
nustato konkrečius yeikimo 
planus, tegul išdirba kultū
rinės autonomijos progra
mų, aiškiai nusistato, saky
sim, konstitucijos klausimu 
ir kitais svarbiais politi
niais ir ekonominiais klau
simais. Jei cenzorius neįeis 
jiems atvirai" pasisakyti 
šiais klausimais Lietuvos 
spaudoje, mes ir, mūsų lai
kraščių skaitytojai midų 
ntiru pasiimsime modemiš
kų knygnešių pareigas. Mil
žiniška Amerikos lietuvių 
visuomenės didžiuma yrą 
griežtai nusistačiusi prieš 
diktatorius ę dodel mielu no
ru pęrsiųs savo gipiinčros jr 
pų^įstamiems mūsų redakci
ją nurodytas iškarpas iš mū
ši^ įąikrąščių. -

Jtfenovės knygnešiai priža- 
dipo Lietuvų iš lenkiško 
Btųego, modemiškieji “knvg- 
imšįai” gatetų itemežm juT 
sųleti prie Lietuvos tamsių 
priasių prižadinimo iš dikta
torių bipmozos. Bet dar sy
kį

tartis su savo talkininkais, 
bet reikalavo iš jų aklo pri- 
tarinjo. Kitaip sakant: 
dirbk sykiu su. mumis, bet 
aklai klausyk mūsų įsaky
mų. Kr- demokratai ir Ūk. 
Sąjunga išėjo opozicijom

Trečioji krikščionių bloko 
šaka.DarboFederacija^va
dinamieji fėdėrantai, pasi-1 
liko ir toliau talkininkauti j 
tautininkams. Negana to, 
jie tankiai savo organe. 
“Darbininke” nupeikdavo! 
savo buvusius talkininkus, 
kr. demokratus ir Ūk. Sa-I 
jungą, kam šie nepritariu! 
tąujtini ūkams. V yri ausy be
je jie turėjo vienų savo žmo
gų, d-rų Milčių. Jis ėjo 
Valstybės kontrolieriaus pa
reigas.

Jau nuo pat pradžios at
rodė, kad nieko gero nebus 
iš tos talkos darbininkų su! 
diktatoriais. Atrodė lyg u- 
bagų talka su “geradčjais.”] 
Ęuvo tai aiškiai tiktai fede
rantų vadųr ir tai ne visų,! 
pataikavimas diktatoriams. 
Federantų konferencijose 
pasirodė, kad toli gražu ne! 
risi pritaria vadų, su Am- 
brozaičiu priešaky,* politi
kai. Lozpriai-federantai lau
kė nuotrupų nuo “gerądė- 
jų” stalo, bet jų kaip nėra,] 
taip nėra. • Diktatoriai ne 
tik kad nesirūpino darbinin
ke reikalais ir net apie juos 
ųekalbėjo; paneigė dar ir 
jtąs lengvatas, kurias Lietu
vos darbininkai buvo gavę 
valdant krikščionims-demo- 
kratams. Netik kad nusto
jo dalinę dyarus, bet jau ne-

- beduoda pašalpos ųaujaku- 
rjąms, nors daug ką buvo 
jįems žadėję, žodžiu sa
kantį federantai ir net patys 
jų lyderiai pamatė jr gayo

abelnąf -.
~ kaa>

Fed?- ■

kad esame 
šft'prie tau-

bia nųujų “evangelijų^-Ir 
vėl komentarai ir anatemos, 
žinoma, cenzoriaus išbrau
kytos. .Teigiamų idėjų, nėpa, 
yjęn? ginčai, o gįųčai skaity
tojams tiek tepaliuką, kiek 
fruamų Špygomis išsibady- 
mas. O ir tiražas nuo to ne 
auga. ’. .-s

kad Volde- 
neverčia ra- 
Taųtininkų 

jau išvėdino 
visas idėjas, kokios tik bu
vo jų galvose ir dabar gyve
na tik nuolatine savęs ado
racija. To paseka yra ta, 
kad stagnacija Lietuvos po
litiniame gyvenime kaskart 
didėja. Ta stagnacijų tauti- 

[ ninku oficiozai vadina ra- | ‘: T ' ... ,
mybe, bet' tikrumoj yra tai 
puvimas, stūmimas ypač so
džiaus atgal į caro laikų 
nuotaiką. Žinoma diktato
riams tokios ramybės ir te- 

| reikia. Čia jiems gera dir-j 
I va sėti ir auginti savo “vie- 
jnybes,” hipnotizuoti tamsų 
j mužikėlį, pratinti jį žiūrė- 
1 ti į diktatorių kaip į batiuš-i 
[ką carą, kurs juk klysti ne
įgali, arba žiūrėti į jį taip/ 
ikaip žiūri triušis į smauglį.
Į tokią tai “pažangų” stu- 

Imia tamsiuosius Lietuvos e- 
l lementus — pažangiečiai! 
j Kaip į tai reaguoja opo- 
Izicijos vadai? Gaila pasa-

savo giminėms ir pažįsta-1 
miems mūsų rekomenduotas 
ištraukas iš mūsų laikraščių, 
kur Lietuvos diktatorių opo
zicijos ideologai skelbtų^ o- 
pozicijos teigiamų darbų re
zultatus, sumanymus,‘.pla
nus, sutartis etc. “Darbi- met!

’■ - - A - . ’ .

; KUN. FELIKSAS E. NOBBUTAS
gegužės 25 d. Ūv. Kryžiaus katedroje Bostone įšventintas į 
kunigus. Jis yra baigęs Bostone Latin aukštesnę mokyklą, 
Bostono kolegijų ir Šv. Jono Seminariją, Brightone. Lan 

kydainas aukštesnę mokyklą ir kolegijų ^daug dirbo moks- 
leipių susivienijime. Kun. Norbatas yra tykus ir uolus dar
bininkas. Plačiau apie jo gyvenimų ir darbuotę bus kitos sa
vaitės “Darbininke. ”

tadaliais balsų priimti, ąrba] 
atmesti konstiturijos patai-Į 
sas, tereiškia, kad Seinais 
tegąlj tik priimti, nes, jei! 
atmestų, aėja mąžįapsio^ a- 
bejones, kad gaus pasitrauk
ti nę tautininkai su savo pa-| 
taisomįs, bet girnas. Ly-| 
giai taip pat ir kitų “putai-Į 
sytosios konstitucijos’ pųnk-| 

į tų pastovumas priklųųso 
nuo to, kiek jie atatiks? ar] 
neatatiks tautininkų ųorui 
valdyti, Tąjgi vįdąus ppli- 

I tikoje konstitucijos “pįtai- 
Isymas” yrą tai tįfc antras a- 
gitacinis lapelis ir teturi 
tiek pat vertės, kų referen
dumo lapeliai. ' . <

Užsienių politikoje turi] 
] didesnės svarbos, ypač sąry- \ 
šy su federantų įšėjįmu į 
opozicijų. Tautininkai pa- 

I rodė ’ užsieniams, kad jie 
valdo Lietuvą prieš visų po- 

1 litiniai susipratusių norų.
; pepakris^ Lietuvos vąį- 

ĮdžĮos auipriieio užsienių ą- 
Įkyse ir anaiptol neprisidės 
Iprie laimėjimo derybi; su 
I lenkais.

- --------------------
■ "•

į.- Voldemaras po ilgų svy- 
^aįvimų ir lūkuriavimų ga- 

• lų gale griebėsi desperatiš-

P'Lietuvos konstitucijų. Kaip 
; tas pataisymas atsilieps į 
įv Įhūsų tėvynės ateitį? Kaipi 
^atsilieps: 1) į jos piliečių 
r'-įeisėtiimo jausmą, 2) į josi 
Llpolitinį, 3) ekonominį, 4)1 
iMtultūrinį gyvenimą ir 5)| 
^feoks bus tautininkų dikta-j 
L4ūros likimas?
II//' ; Teisėtumo jausmas 1 
Oįr J. Teisėtumo jausmas Lie-| 
^tuvos piliečiuose, galima sa- 
į.^yti, dar nebuvo gimęs, tik-] 
/X iai pradėtas. Taųtinipkai! 
g, padarė abortų ir dar negi-] 
^ .Bausį kūdikį palaidoję ilgam 
^ laikui. Tuo žvilgsniu tau- 
Ejjjffiiinkni pastatė Lietuvą 

greta su Meksika. Lietuvą 
^į’^ąbar tvarko ne įstatymai, 

žmonės; kitaip sakant,] 
ZĮd^turos^^įtimp. gyyąiinid^ 
. tvarka dabai- priklauso. nuo 
&>ęį^ių interesuotų žmonių, i- 

’djęjų, ūpo ir egoizmo. Blo- 
gljTgiausia tai, kad neatsako- 
Į; alingi diktatoriai turi gali- 
^ ’inybės paslėpti savo blogus 

dalims po cenzoriaus skver- 
To negalėjo padaryti 

ir peikiamieji “tikrieji 
demokratai/” Tokiai tvar- 

|U kai (tikriau sakant netvar- 
į/ kąi) esant nesusipratęs pi- 

?bętis nejaučia jokios ątsako- 
S^ūjaybės valstybės tvarkyme,! 
^'Betenka iniciatyvos, nebesi-1 
Bpy jaučia esąs pilietis, bet vicr-J 
V nopodlannij ir tiktai spėlio-l 

ja, kuris batiuška diktato-] 
gį- lĮjįs bus jąip geresnis. Iš 
P? laisvo piliečio virsta bau.-] 
gį- galininku. Sykiu su tei- 
E* įęiųmo jausmu žūva ir pį- 

'tiečio savarankiškumas iri 
E,/jpįciątyva. Tautininkai pa-i 
^• yogė nuo piliečio teisėtumo 

ir pa‘ 
^/Mūjhėjo jį ne pirmyn, bet

prisipažinti, tad: Uųtiųin- 
kamš naujakuriu f reikalai 
jteKūpų jiems dabar 
j)i|konstitucijos taisymas Hf 
leferendunaąs, gi 
darbųiiųkŲ ”

i pernykštis sniegas. 
rantų “Darbininkas77 pra-; 
dėjo mui'mėtix įmskui zurzė
ti ir pagalios atvirai kriti
kuoti. taųtj^inJoii^i^tikiK O 

Įfas jau bavo Rambia/ Te^7 
[derantų “Darbininkas” pa- 
keko cenzoriaus gjobop drau
ge su ki^ąis “krąmohiįkų” 

Įlaikraščiais. Mat dabar Lįe- 
| tavoje rašyti apie dari^mn-r 
kų skriaudas yra neištiki
mybės valstybei ženklas! 

j Tos priežastys privedė 
prie federantų atskilimo 

Į nuo tautininkų. Reikėjo tik’ 
progos pradėti atyįrų kova. 
Tokią progą davė pavąj-y- 
nias Milčiaus iš Valstybės 
Kontrolieriaus vietos. Tas 
pa varymas paveikė į fiede- 
rantų-tautininkų santikįųs 
kaip Ferdinando užmušimas 
Serą j e ve į Europos valsty
bių santikius. Federantai 
jau skelbia atvirą “karą” 
tautininkams, t. y. išėjo opo
zicijon prieš diktatorius.

.] Lengva suprasti, kodėl 
tautininkai buvo priversti 
nusikratyti Milčium. Tau- 
tininkų paytijoš spaudai, 

| agitatoriams, šnyparns, sub- 
| sidijoms, demonstracijoms, 
kalėjimams, Varniams, or- 
denams, medaliams, “vieny
bėms,” užmaskuotiems m- 
pirkimams, vaišėms etc., 
etc., etc. reikia pinigų ir tai 
nemažai. Iš kur juos imsi, 
jei ne iš Valstybės iždo? O 
tą iždą kontroliuoją Valsty
bės Koiitrolieiius. Jo pa-

; 2L Politinių žvilgsniu kųn-l 
Stitucijos " pataisymas’ ’ ne-1 

"^įeiškia nič nieko*. Yra tai! 
dokumentas lygiai ipkųosl 
pat vertes kaip anie refe-] 
rendumo agitaciniai lapeliai.] 

• Vyriausias , ir svarbiausias! 
/pįBįgį  ̂j^ininkų ‘kon-l 
i iįituciioje” pasilieku tas 

pats, būtent •. tautininkai pą-j 
į jsiliks ptffc valdžios, ar truks, 
“aflųžš.^T^s parągralaš,' žį- 
/norna, neįrašyta į “patąisy- 
(TA jų konstitucijų,” ^et vi- 
/ Šiems aišku, kad tautihųikai 
F be involiucijos nuo još ųeat- 

.siaakys. Todąly pąvyMšiui,

AR NESTEN
GIA PAIMTI INICIATY
VOS; JIE TIK ATSIr 
KERTA, ATSĮjODINĖJA; 

atsiduria dvorniažkų rolėje, 
ir lajui na slona. Tegul tas 
dramblys teturi tik molio 
kojas, bet vis-dėlto opozici
jos spauda nesąmoningai ti
tuluoją jį drambliu. Paskai
tyk “Rytą,” “Lietuvos Žį- 
Lnas,” “Ūkininkus;’*' visi 
komentuoja -"“Lietuvos Ai
dą” |yg Bibliją, ar Koraną, 
ar Rig Vedų. “L. Aidui”

VoMemarf ? Nuo

gyveno . ir įt^egyveną ne 
darbais, bet pažadais, pasi-Į 
giriniais, kitų- smerkimais, 
žodžiu sakant/blofu.- Daug] 
žadėjo, kitiems kėlė bylas,! 
kad tik nukreipus pi|įpeiųj 
dėmesį nuo to fakto, kad jie 
patys nieko neveikia. Su 
“ pataisytosios konstituci
jos” paskelbimų” prasideda] 
nauja blofų serija. Aišku, 
kad visuomet įlofais gyven
ti negalima. Ne ką tegelbės 
“vienybėj” kai visiems aiš
ku, kad nėra vienybės. Kai- 
kųrių luomų skurdas, ekono
miniai minusai ir kitos kar- 
eies-gyveninio realy^Ba- ank- 
šČiau ar vėliau pradurs tau
tininku blofų burbulą. Tai 
tik laiko klausimas. Kad 
tik nebūt pervėlu.

valstybės pinigai nebūtų mė
tomi be reikalo. Matyt Mil- 
čius ėjo sayo pareigas sąži
ningai ir ne sykį yra pasi
priešinęs prieš valstybės iž
do tųštinimą tautininkų par
tijos naudai. Už tai jį pa
skelbė agitatorių prieš “vy
riausybę” ir Voldemaras pa
varė jį nuo vietos.

Taigi dabar “nepartinė” 
[tautininkų partija pasiliko 
vienui viena majestotiškoje, 
izoliacijoje; valdo Lietuvą 
ir giriasi, kad tik “galvos” 
nuo diktatorių nusikreipę, 
gi “begalvių” didžiuma pri
tarianti jų. politikai, bet vis 

IdeTto nedrįsta atsiklausti 
‘ ‘ begalvių ’ ’ referendumo ke
liu dėl konstitucijos ^‘teisy- 
įno.”

Ekonomija .

3. Tautininkų pasiryžimas] 
diktatorįauti neprisidės prie] 
ekonominio gyvenimo pir-| 
myneigos. Jau ir dabar ma-j 
tyt, kad diktatūra jį truk
do, stelbia. ‘ 'Pereitų metų 
eksporto ir importo balan
sas išėjo Lietuvos nenaudai.! 
Šių metų pirmieji trys, 
[svarbiausieji meti; mėnesiai[ 
irgi davė minusų. To mi-[ 
nuso nebepataisys likusie j i: 
devyni mėnesiai, nes pir-i 
ųiais trimis mėnesiais visuo- 
met eksportuojama kurkas 

|4ąųgiau, negu kitais metų 
[periodais. Diktatorių kiši- 
jmasis į ekonominių organi- 
jzacijų reikalus grynai.pol
itiniais sumetimais trukdo jų] 
] vystymąsi. Iš kitos vėl pu-Į 
įsės užsienio kapitalas, maty-| 
damas, falo remiasi diktatu-1 
ra, matydamas rizikingą] 
pastovumą ir jos- pačios ir] 
jos duodamų garantijų, ne-| 
siskųuįųs j Lietuvą, bent be] 
lupikiškų nuošimčių. Tąįgij 
ir ekonominių žvilgsnių te-l 
galima laukti tik neigiamų! 
pasefal iš diktatūros “ant-l 
spaudos/* y, “pątaįsyto-Į 
sios kojąstitųcijos.” . f

* Mokyklos

4. Kaip atsilieps “pat a i-j 
sytoji taohstitucija” į Lietu-] 

Kas nežino] 
l daromus

Lftcamo/žr; ypąč be kultūri-j 
nes autonomijos juk vargui 
kada nors bus ramu Lietu-] 
voje.

Kįla klausimas: jei opozi-| 
cija panorės atsisakyti nuo] 
dvomiažkos pozicijos ir pa-Į 
siketins būti slonom, kaip ji 
pasės savo teigiamas idėjas 
liaudyje?.. Cenzūra? Bet 
cenzoriai yra kvaili. Jie vi
suomet tokie bnyo: prie ca
ro ir prie Voldemaro, c Jei 
pirštu nenurodysi į asmenį 
ar į partijų — ncišbrauks. 
Idėjos jiems svetimos. Tu
rint šiek tiek apsukrumo ir 
takto, jas galima prašmuge- 
linoti lengviau nė “senoritos 
blauzdas.” Prie teigiamų 
idėjų žmonės skubina ir jas 
išskaito tarp .eilučių. Bet] 
jei'cenzorius kliudys? Jei 
Lietuvoje įvyks gudrus 
spaudos teroras?..

1 k -' L (j

Mes, amerikiečiai, ateisim 
talkon, mes būsim moderniš
kais knygnešiais. Ir štai 
kaip. Taip pat, kaip kad 
buvo “Auszros” laikais. I- 
dėjas ir faktus reikia iššmu- 
geliuoti įš Lietuvos, mes ja& 
grąžinsime atspauzdiųtas. 
Tiesa, mūsų “kramolnų” 
laikraščių diktatoriai neįsi
leidžia, bef visų laiškų iš A- 
merikos jie negali peržiū
rėti, nes beveik pusė lietu
vių tautos gauna laiškus iš



Sidabraveidis Nevėžis skaistus 
Bangomis savo krantus štai plauna, 
Begdams per laukus, pieveles, raistus, 
Džiugina vaiką, senį ir jauną.

keleiviams Mggft W 
prekėms vągonų.
•■. Nauja Kriukelio 
Amaliai—Telšiai —'J

loiuetrus. Amaliai—’ 
ruožas, turįs .56 kilome

tino ir blogoj "į
f Palfe^fe’WW.W 
norį

Buivičiaus vardai šiandie 
kai kur labąjį daug sveria, 
bei Lietuvos visuomenė nję-i 
kados apie tuos vardus nesi - 
spietė ir nemano. spĮpstk?. 
^Seniau -fap Tapdį# nėra im

kės varymas. Tačiau šitas] 
produktas užsienių rinkoms 
visai netinka, o kitose darbo! 

patikiuiiiiŲsieji idėjį-1 sri*y5J pas mus viešpatauja 
daibmmkai, kurte įėyy-l.wsta«inMS. ®esa, dirbau 

socialistiski “bedar
ai” dabar nedaro demon-

•■A —
Geležinkeliai

O" niobiu ilL trplftŽil

kitose mūsų ;gyy^Mm° «$-! 
tyso. Dėl to M^a Skė
tis, kad ,tą'klarijpynę, kurioje jįiap-Į^^ ir nePal<ebąfna 

dicn radamės, o ®^sų Jaį- 
kotąrpįo įfcalsiai įgavo visai

ir tokių organizacijų,. 
.. visai- vyriausybės 

kompetencijai nepriklauso. 
Pavadžiui'neleidžia ir ne
atsako į pakartotinus prašy
mus Katalikų Veikimo Cen
tro kokio nors skyriaus susi
rinkimui daiyti ir tik dėl to, 
kad jj šaukia kokis nors jų: 
“mylimųjų” kunigų.

Buvo kurijpzų, kad net į 
kunigų konferencijas (Tei
sių kunigų dekanalę konfe
renciją) ateina ponas ko
mendantas, ar jo pasiųstas 
agentas. Kq jie čia ieško? 
sunkų atspėti.

jąp^yti -p. s^ėti kalėjime it 
tai» varge J(sŪ Laforgimm 
kais) nesinori. Geračia bįi- 
tų jūsų pašalpa. ¥ra ata-

da

noys buvo davęs aucįijeųgL 
ją minėtąi delegacijai, g bet 
vienok įo susi rinkimo dele- 
gacijos nepriėmė, o studen
tų pareiškimo saugok Dieve 
niekur neleido skelbti. ’ ,Da-

geležinkeliais traukiniu 
valandą einą sų' Vi^B 
kilometrų, siauraisiais 
žįnkeliais — apie T$ 
metrų. ’ ■

Vandens keliai. Ūkiu 
totis <įąūg paiįeda vąj 
keliai — upės ir jūią..

Lietuvos upių vaųįeji

gyįžę į savo ūkius, įcijti įšsi-.
, langinė į Braziliją, treti iį-i

aū ėjo gy-lyąžiąvo i Maskvą, ketvirti
*r--*---- \ apie tai ''visai- pamirš-

^išvirkščią prasmę: daug 
y žadu»— jokio darbo.
LaU’ ' j - ' j’t - ' . v»t

'y I*• U ■ **»th~ėy .> A/.*'

■ mą. Sųsh^iniąš įyyko ir/
■ kąipjl^v^'ip^ąiąųjąnc^ 4^ 
nešė> 
tokį jkokišybidžiai buvo mą-

našta, o alkanas jų pilvas|buotojąi, koki pi 
mažai teį^žiąugia , ^ridinamosios “ūkinii 

^įūrybos darbir^ląį-lbės^ centrą/, Žin

ta literatūros ir susirusinę- girdėjusif^Bet šita žpfipky- 
bė dabar nė motais. . : '

) .‘r, i

Tokių reiškinių akivaizdo
je nenoromis‘skverbiasi gal- 
von mintis, kad šiandie tau
tos vienybė, 'jos gerovė ir 
pats jos likiibas — nė mo

tais...

f it f irĄtąįpWoiWgr« 
i’ iį Rraštčlį Aukotu 

Ypač gegužio ryt/u 
M-—Minčių suteikia didi 

\fį i

Gražu kalnuose; medžiai ūžia, 
Balti žilvyčiai šakas linguoja, 
Pralinksmin žmogų tamsi giružė 
Įi skardžių balsu gegė kukuoja.

žiūrėti ‘ 
lio puoštą

muno, laivams plauktį t 
tinka Neris ir Nevėžis^j

Kasmet Lietuvos^ ,ūįen 
T.až^gVi PeFYe?am| 
į75/MM) žmųpių, 2[) tūksb 
Čių-tonų kroyįnių, 
detmeterių rąstų ir^ja: 
200,000 erdmeterių^ jįdpi 
medžio. Be lipių, Lieti 
,dar turi vandens kelių'ĮB 
tijbs jūroje.

' Plentai. Be geĮę^įr^ę 
ir vandens kelių, dąugrei 
mes turi plentai, tai 
ki keliai, kurie išgrįsti 
skaldytais akmenimis 
žabaru,

"TI TEJIH I VFTU

i iš&tofo

LiuL¥ -• įji lUaHrnp.
ąociaba^ rpfpųp^.

ĮfrfeūOSP aprūpinimas sena^vėiei .jy 
Ministe- dien tie kilnūs paž^Ū ? 
Jjene ^ Nąųjąkuriamą, ir f tjtop 
:£Į£ktji$- biudžete nuti-aukta įvaįĮyt 
įp vien bes parama, kuri leng^iųo 
ijterįjos fe vargingą įą^rnųo 

Apie bežemius? dąĄą7 
rbę, kad nįnkųsWtenka nė kalbėti..

* i i < 4 ? *j i į*. ' -
i- įjada‘kūrybos darbas ei- 
na tokių tempu koks yia pa- 
Wėbųnas šiaTųiienųiėje fcįę- 
tųj^fejų^įeką kitos įsek rąštą{ kaji 
tįns, kąip maitįnt tąutą įyąi- kuoph uždaroma. Varžoma 
rionus sensacijomis.Lašinių IaLsvC) 
sėnąaę^ąį degtinės sensaci- 
2, literatūros sensaciją ir 

ip tpliau, be galo ir be 
krašto. Nėra tokios dienos, 
kaį laikraščiai nepaskelbtų 
kokios naujos, tąrytdm, ne
regėtos, negirdėtos piktada
rybės arba zulikystes. Kra
tomas krikščionių demokra
tų klfibas ii- randama kmp- 

Jniko bonka. Tąsai žygis iš- 
] pučiamas į dideles reikšmės 
1 dalyką. Sakoma, kad vąl- 
įfetybė, tuo būdu esą apvalo- 
Jma nuo nešvarių (jątbų i? 
j gaivalų, darančių kraštui 
|žal,os. Kyla klausimas, kiek 
] asmenų atsiras dabartinėse 
j viršūnėse, kujie degtinės ir
krupinko negeria ?

Kr^ičiąma.'' dienraščio re
dakcija ir krikščionių demo
kratų -partijos centro komi
tetas. : Anot ‘‘Lietuvos Ai- 

bųvęras^

*•??

r? \
Sįįki p iiirinMĮ V1SC«t nTv5 x’ t! niaus vadavimo s-gos. 

■i ve’įsakymas isvsd
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‘*lži ■ * ’Ant kalno stovi štai kapinynas, ’ 
Gfedodąms giesmę žmonėms nejaukią. 
Kiekvienam mūsų skaito adynas 
Arčiau vis savęs yaitodams šaukia.
ja. ■ -,;»<» ■' . \ ; ■ . :

Sepi ir naiiji čia kryžiai stovi, ‘ 
Eęįkšdami mumis mirtį, lygybę, 
Jog greit paganą muš ta mirties šroVe. 
Nėš amziny1>ėnr išplėš gyvybę.

.-a .. » ♦•-* i’' :/• * ’ \ ą?’ ’? t t

Tarp plukių medžių iškėlus galvą . 
Suirviliškėnų jauki bažnyčia, ’

jimų, kurie nušviečia šios ; 
politinės organizacijos da
bar turimus tikslus ir veiki
mo būdą.” Atrodo be galo 
seiisacingą įr nepaprasta. 
Bet > pasiklausk i me, kurioje 
redakcijoje nerastum litęrą- 
liūros, o partijos centre — 
susirašinėjimų. Nemune be 
jokios kratos visumet rasi 

I vandens, redakcijoje — li
teratūros, o partijos komi
tete — susirašinėjimų, nu-Į 
šviečiančių partinį darbą. 1 

Į Juoba, kad partija yra lega-1 
[line ir veikia vįsai viešaį.l 
| Sako, kad rastame sųsirašį- ] 
išėjime keliamas nepalankus 
| dabartinei yyriausyUū ūpas. 
|Man rodosi, kad būtų tikrai 
1 didelė sensacija, jeigu opo- 
įzieinės partijos susirašineji- j 
lipę rastum palankią vyriau-! 
Isybei agitaciją. Tokių atsi- 
1 tikimų istorija npžįuo. Val- 
Istybiškai galvojantis žmo- 
Jgus neturėti! nė manytų kad 
opozicija agituotų už vy
riausybę. Tai yra nesąmo
nė. ’ :

4. Nė motais...

Tautos vienybės ir solida
rumo įgyvendinimas šian
die yra skelbiamas, kaip pir
maeilis ir svarbiausias poli- 

į tikos ųždąvinys. f Kad tos 
[vienybės nepasieksime^ kol 
[neišmoksime gerbti vienas

Bytįnių yąlrtijy seimas jyr- 
kęs vasario 2 d. šių ląetų nu
tarė rengti rytinių valstijų 
Lietąyįų pieną jr ^riųko ko
misiją surengiųnų išyąžiavimp. 
Birželio 10 d., yrą r^pgiainas 
išvažjąyįmas pragrę^ Park? 
Lindeų, N. J. Yįeta į^yažiąyį- 
mui yiį. įibai Jgfegį, ' Beągį- 

mp įą^įija dedu visas pą- 

Sjtangas, kad išvąžiąvimas bū
tų kuopasekmingiausis. Pro- 

granias btw įvairus.—Dainuos 
didžiuliai parapijų chorai. 
Kalbės įžymūs kalbėtojai: Lin- 

deno miesto ma|orąs, Lietuvos 
konsulas ir kįti. Lietuvos Yy- 
čių tymai žais Basket bąli. 
Ęųs ir kitokių pamarginimų. 
Gera orkestrą iš Brooklvno• . - • 
grieš amerikoniškus. įr lietu
viškus šokįųs. Visas organi
zacijas ir draugijas meldžiam Writaoda‘ų«s
... ' . . J ••• «rąžnumo.pinigą.
tą dieną nieko nerengti, o visi —------- - .
ir visos 'važiuoti į Lietuvių jO/'/ 
Dienos rengiamą išvažiavimą. ĮpSSSS—

11ReiurimjO Komisiia II

Seiųų ąpskrityųe pĮęidį 
daugiau, negu Įdtoąe || 
vos vietose. Iš viso L 
yoj yrą ą^te J,197 kj^ 

plentų. ' '““S.-ASESA
Inkstų arba pūslės nejnąjOT 

tankus šlapinimasis nakty, d 
ŪJ*3, kuomet šląpąmaa 
skausmai .iMjg^poje arbjfrJM 
simptejnai yra greitai jmj 
mi su Nuga-Tone. Jos susti 
tuos kūno organus, suteikia 
ją jėgą ir stiprumą dėl 
virškinimo kanalui ir stirnų 
kepenis. Labai tankiai geri 
sėkmės būna į keletą- dienųi 
' sustiprins jūs?

yus, suteiks daugiau jėgos r 
nims, padaugins apetitą, pi 
virškinimui, prašalins užkirt 
gasus iš skilvio arba žarnų,; 
lins galvos skaudėjimą, ^ 
padarys sveiką odą ir jstrtdl 
NugS^ml ^H^ejoi.*

r su gai

7 ; Antras pąyąuans isąW
V begyvenant' mums Uriu-mąjį 
p|4 tautiškojo atgimimo Ipikof 7^ 

tarpį.. Ą ląikdt^pį pradėk % 
-- - dantį tūlojome daug gražių 
: vilčių,z Mąųėme, kad ė^ųie

nusikratę partijų deųaagpgi- 
1 jos ir ją- lydinčių rietenų,' 
-"kad pradedamo, naują gyye^ 

nimą- Pasiąųkojiipąs tau-:
, ; ir teyynės lafcųį tmėjų.

BStostl įsįgyvęnųsiųą sąyą- 
' liaudiškus palinkimus Vi- 

‘ suomenė turėjo būti prati-
< . nąmą pilė kūrybinio darbo.

'Valstybės viršūnėse sėdin- 
>; tieji vyrai ketino -p^yąMy- 
£ .. ti tųščiij neįvykdonnj. pažą.- 
P;' dų, o sukurti tokias gyveni

mo sąlygas, kad piliečiams 
būtų patikrintas galimumas

4 ramiai dirbti. Mažiau paža- 
. * 4ų — dąugįan darbo — štai 

obalsis, kurs skambėjo šidl 
* laikotarpio pradžioje. Šiol 

rjr įbalšio įgyvendinĮinas ture-Į 
jo duoti LĮrtuvąj palaimin-l 

r gų vaisiip Buvo jtikėta, kadi 
\ . partinių rėksnių ir demago-l 

giy gadynė bos jau praėjusi, 
f ,(1 kad mūši) tautos gyvenimą | 

, yadovaus žinomi įr Lietuvai! 
' ,, užsitarnavusieji asmenys.] 

Viskas turėjo pasikeisti ir 
atsinaujinti. Pražūtingoj 
tautos susiskaldymo vietoje [ 

..£L, /turėjo išdygti vienybėjy so-j 
ndarumas.- ;',« . ’ • ; 1 
-Pernai šiuo laiku būta] 

’ dar gana didelių ųžsimo j i: 
mų. Projektuota pagrindi- 
nes reformos, ruoštasi prie 
tautos atsiklausįmo. Ketin-

. ta gražius žodžius paversti 
gražiais darbais. Tačiau jau 
tada mūsų padangėse ėmė 

/ rodytis nedidelių debesėlių, 
kurie ties tautos lūkųrįavi- 

pį,. . mais statė didelį klausimo 
r,'; ženklą. Valdžioje įvyko tau- 

~ t įninku išsį^yrimas“sūTkri- 
, r kščionimis demokratais ir ū- 
/ 1 • kininkų sąjunga, neveizint į

tai, kad miįsii organini ja į 
f , - buvo aiškiai pažymėjusi, jog;
< . svarbiausia sėkmingo darbo 
L sąlyga yra krikščioniška^

. tautiškijjų visuomenės orga- 
H nizacijų bendradarbiavimas 
|į,' vyriąjąsy^eįp įy pJačiuosė vi- 
F'- f suomines sluoksniuose. Ta-1 pardavėme užsieniams savo]

jsai išsiskyrimas, kad in gaminių ir žaliavos. Stebė-i 
r*//* skausmingai buvo visuome-jtis čia labai netenka, nes' 

nes sutiktas, tačiau dange-į Lietuvoje dabar puikiai plė-; 
liuį rodėsi, kad labai didelių i tojasi tik viena, pramonės! 
pasėkų iš torn^efeo^ Pasiti-jšaka — cukrinės samagon- 
kėta, kad teuitminkąjns pa- 
vyks suburti prie* valstybės 

sįį. į r visuomenės darbo geriau- 
jį -j. šieji
P^k./ niai__ _ ____
v \ • nes laba rtato aukščiau įrĮ.-

šį tikėjiipą gaųa miestuose, yięųį ąų
gjį dėj.ąĄ^įt|iAįp fifotjįhe' 
įzP ' sėliai.

Ezrtv vii iu žąiįtns jėgų būrimas įyĮ . Varmuose. _________
- kitose Sa'rbmmkams. ’ norin-Jtama. Tokiomis aplinkybė7

‘MnsdįriHb o ne riaušes [mis vienybė darbo pionie- 
;lti, linksta strėnos po sun4riais tegali bųti tik įoki aų-

’IV-' • A- . _,

rįose mokyklose; • Kariais <ų i§v^žiuo^irt padu 
leidžia įr ‘^ypšarinįnkįn^^ ‘ ’’ ‘

#r kątąli|^sm£^eriips7.Bįęf 
far priklauso nuo asmenų, 
kurie kvįęčįą įr dalinai nuo

Yra ąt- 
siiikinng ? ypačx Žemaitijoj, 
kad iš eiles keturis sekma
dienius apskrities viršinin
kas neleidžia daryti pavasa
rininkams '' susirinkimo, o

*■ \ / * f '

penktoj savaitėj atsiunčia
—c Įiž neygįj^upą stųd. Baniulį ' koriėvęikia 

‘ ‘ Lietuvos Aidas, ’ ■ kam. jis 
kalfcėjp ’n^aiD kaip vĄLd^ia 
norėjo, o taip, kaip širdis jo 
jaute, ir. jkaįp v^į.aįudentąj 
(įsidėmėtina) ir tautininkai 
kuolabiausiki pritarė. Stu
dentai reikalavo — koųsįį- 
tųcijos ir derybų su lenkais 
nuįraūkimo, įel to, kad su
laužyta įr neatįtaisytA Su
valkų sutartis. Bet šio su
sirinkimo . užbaigoje, — jįs 
{ųrėjo būti sekančią dįeną 
po delegacijos iš preziden
to sųgrįžimo? — valdžia, nėr 
žiūrint, kad Universitetas.

> turi autonomįją, neleido ir 
, baugino net Universiteto už- 

darvmu, jei tokį ^Lisiriiiki- 
, mą rektorius leistų. Žinoma 

ir Universitete policijos a- 
gentų netrūkstą. , . /

pabaudos, 
:/ <> r’ Varniai 1 i

. 1 <

- Kratąs daro, kur ir 
ateiua zfrfljęįjai. j galvą. ’ Bet 
padarytos; : kratos, ,} <yįėšai 
skelbti, neduoda, arbą, jei 
leidžia, tai tik taip, kaip jie 
noų, kad būtų paskelbta.

Buvo kratą K- Demokrą;' 
tų eęntrp ir dHęp perądn, 
btd'/Įjęįuvos Aid^7’ rašo, 
kad teų radę tą ir j^. Fą^- 

'T/TT—"JI \jjM

SURVILIŠKIO PUIKUMAI

rūpipąsi if jų vardų šią pri>- 
ga prašau jūsų pagalbos, į- 
pirkite tuos, kurie gyvybės 
nesigailėdami kovojo ‘ > ųž 
Lietuvį neprįklajisomybę, 
kurie kraujų išpirko .tėvu
čiu šalies laisvę. Išvardinti 
sĮuiiku, tiek jau daug jų yrą.

Paskutinių laiku vis pra
deda labiau ir labiau grąže/ 
ti Varniais. Nors Ūgi šįai 
dienai fėų nė vieno katalikų 
veikėjo nėra, bet rąstus — 
Tąskyrimds turime jjąųge- 
is; tik pakeičia arba pini
gine bauda, arba sutruih’pin- 
u kalėjimu. , .

Kaunas, |92g-|y-2^.
Korespondentas 

: ' i ’
■ ■ ■ ■/■■■■ I. „ ■»■-,, fc. , Į

• -t- — r*—*’ Ą

iipnunii turui

mMOsj

jam deda penketą šimtų lįfet

X< •»*» 
studentams.. Katalikai da
bar mažai aukštų, ar pini
gingų valdininku įr žmąnįų 
turi, o kurie ir yra, tai la-

JW? 19

sę yra išleidžiama pejv iw- 
šimtmečius, tai tas reiškia, 

pia e^amieji ųstątymai, kad 
šioje srityje yra begalį dį* 
delio ir atsakingo darbo. 
Reikia manyti, kad ir kitos 
ministerijos per tuos metus 
nesėdėjo rankas sudėjusios, 
o rašė projektus. Kiek to
kių projektų pagaminta ir 
surašyta, sųpku pasakyti, 
bet visil gerąį |inome, kad 
per ištisus meįįą nė, yįepąS' 
projektas nepavirto t įstatys 
mu. Kyla baimė, kąd tiems 

į projektams yra lėmta tol 
gulėti ministerijų stalčiuo
se, kol gyvenimas tįek nu
žengs į priekį, jog tie pro
jektai jau b.u§ pasenę ir net 
pritaikoinį, kaįp nepritaiko
mi yra rusų įstątyęiai, ku
riais ną.va tvarkomas mūsų j 
gyvenimas. . L ; Į

I ZTas pats ir kitose srityse.] 
[Pernai susįoigąniząyo pąiž-į 
Įkų irdentpiūvių, pteatffh!r| 
[vandens kelių ir kitokių] 
[profęsijų .darbininkai, tikė-r 
Jdamiesi paimti ir atlikti val-[ 
| stybės lėšomis vykinamuo- [ 
įsius darbus. Darbininkų] 
[nuotaika buvo puikiausia,[ 
| pasiryžimas dirbti buvo di-| 
[delįs, bet nė viena darbiniu-[ 
Ikų organizacija negalėjoj 
J pritilpti prie darbų. Jas nu-[ 
[stūmė įvairūs rangovai, nors] 
[darbus jie paėųiė žymiai] 
|ąųkštes»ėmis kainomis, iie-] 
Įgų siūlosi darbininkai-

Praeitų metų prekybos ba
lansas davė apie 20 mik jonų 
litų pasyvo. Pasyvus tas 
balansas ir šių metų pirma-! 
me ketvirtadienyje.- Į-IAe-j 
tavą įgabenta iš užsienių už: 

1-5 su viršum milijonus-litų 
daugiau prekių, negu mes

__ *■ 1

" -^1 •ta?

įT-'I *1 «. y
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Įvyks Trečiadieny

Pradžia 10 vai. ryte

Montello, Mass
gia L. D. S. Naujos Anglijos Apskritis

RENGĖJAI

THOMPSON'S SPA
Šioj krautuvėlėj galima nusi
pirkti visokių reikalingų vai
stų, ledų, minkštų gėrimų, 
saldainių ir vėliausių laikra
ščių. Skersai Šv. Kas. bažny
čios, kampu Providence ir 
Waverly Sts. 38 Providence 
St. Tek Park 8718

visiškai sveikas, atsilankė kun. I. 
Abtamąitis, M. S., Basalietis, ąs 
Hartfofd. Conn. pagelbėti jam.

‘ k ■--------- - - ——

raidino gerai. Publika pagei- 
rp pakartoti rudenį.
•rogramą išpildė ir kitos žy
gi artistės. P-lė Veronika Ma- 
iųt6 padainavo solo. Jos bat- 
labai malonus. Ji buvo iš

kiš keletą kartų. Taipgi ji 
tainavo su sesute duetą. P-lė

M—- ■ -
• i ♦ *'».**• ♦

L. Vyčiij 90 kuopos vakarienė 
ir šokiai įvyko gegužės 13 d., Re- 
publican Klubo svetainėj. Pu
blikoj buvo daug o ypač jaunimo 
būvė iš vistj kolonijų. Progra
mas buyo įvairus. Kalbėjo vice
konsulas P. Daužvardis, N. Y. 
Vyčių apskr. pirmininkas Įurgė- 
la, Vyčių centro pirmininkas K. 
Vesula, P. Šlapikas ,iš Maspeth, 
P. Melinavičius: iš Kearney, N. 
J. Prakalbos žmonėms patiko. 
Ale gaila, kad dar atsiranda -iš 
jaunimo visai necivilizuotų tam- 
sūnėlių, kurie Jaikp kalbų 4-rukš- 
mavo, o ypač Masphetiečiai.

Vakarienės dalyviai prisiklausė 
i kalbų, bet pasigedo dainų. Publi
ka vistiek buvo užganėdinta ska
niais valgiais ir kalbomis. Sve-

mėnesius. Visi laikraščiai jį ap
rašė gražiai jo darbą, bet jis ne
meta jo varęs.. . Tas ponas nela
bai ko bijo ir iš visų juokias, kad 
jam gerai yra sėdėti prie smalos.

Na žiūrėkite kas jis yra, ką jis 
veikia ir kuo jis pasižymi. Jis y- 
ra vienos draugijųs svetainės mė- 
nadžeris, taip rašė kiti laikraščiai. 
Tas ponas dviem dienom prieš 16 
vasario žinodam4ų kad katalikai 
ir tautininkai rengia apvarkšeioji- 
mą Lietuvos lO jnetų nepriklau
somybės, tai išdavęs svetainę už 
penkinę bolševikams, Nelaisvės 
----- ------------------- ±i

F.KLASTON

ir kad gali netęsti džiabą prisi- 
kvietęs 5c. ir. }Qe, yąikinų, kurie 
girtuokliaują ten.įr šunų halsais 
staugia. Sako, kad tas .ponas dik
tatorius esąs jų pirmininku., Ne
jaugi tčyai. nemano įr nežino kur 
einą ir ką daro jų vaikai, kad ne- 
sudraudžia? įj

Girdėjau, kad tas manądžerįs 
nori suardyti LDS. 14 kuopą ir 
veda plačią agitaciją prieš Su
griovę Federacijos skyrių, dabar 
kipšo kurstomi puola ir kitas

Vakare, bažnytinėj svetainėje 
■fo vaidinimas veikalo “Moti- 
08 Meilė,” rašyta Jono Tarvy- 
įr> Vardino žie: Ponia M. Juš- 
iiešiS — Motina; Jonas Emkus— .
msftms Jonas; J. Manasas — 
fenus Kazys; M. Velyvis —< Jo- 
fibas valkata; P-lė Rauktytė — 
įšieiė jos duktė; P-lė Tamnlevi- 
iutė — Uršulė, Kazio drauge; 
’pnia V. Puteiienė —- Morta, kai- 

laikraštis; Ponia V. Shea*— 
Marijona, Mortos pagelbininkė; 
£ Lubinas — Šerifas Oldauskas: 
f. Miklusis — Ponas Oškevičius,

Tel. Park 5873

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
35 Trnmbull St .

P Valandos: 9—10; 2—4; 8—9.
  ■■

P-lę Nedzvečkaitė irgi genai pa- , 
deklemavo. P-lė Baranauskaitė 
pasakė eiles su nudavimais apie 
madas, taipgi ir kitos gražias ei- ( 
lutes pasakė. P-lė Džiaugiutė — 
“Ant tėvelio kapo” gerai ir

J ■ • K . * t
graudingai atliko. P-lė Mažei- ’ 
kiutė eiles apie motiną ir ką mo-j 
tina erikalaūja ir tikisi iš savo 
vaikučių. Pirmą kartą, bet gerai < 
atliko.

Vakaro vedėjas kun. Vembre 
atidarydamas vakarą įspūdingą 
prakalbėję pasakė, žinoma., gir
damas Moterų Sąjungą ir narių 
pasišventimą. Jis savo 'kalba pri
davė daugiau energijos pro gra
mo pildytojams.

Lauksim daugiau tokių links
mų vakarų. . . -Į

-So. Worc. Plunksna

bams pastoja kelią.
Gal kada ir pats diktatorius 

prieis liepto galą ir gaus vilko 
bilietą nuo draugijoj. Tokie žmo
nės tik prie baro tinka, o ne 
tvarkdariais. Sako, kad radę ko
kių’ ten neaiškumų atskaitose ir 
dabar eina tardymas. Bet tas 
mums nesvarbu. Svarbiausia mes 
turime susirūpinti jaunimu ir jį. 
gelbėti iš pragaro, > Tėvui, turėta 
savo vaikus prira^tf prie L. Vy

čių, choro -ir kitų katalikiškų 
draugijų, kad sulaikius nuo kip
šo umj.

’ Draugija irgi turėta apsižiū
rėti ir apšvarinti salę nuo viso
kių bradų. Nelaukite, kad. val
džia uždėtų antspaudą ant sve
tainės durų. Turėtų pastatyti rim
tą žmogų prižiūrėti tvarką. Muš
tynės, kaip buvo geg. 5'd., mums 
lietuviams tik gėdą daro.
, ’ i 1 Newarko Senelis

|S GIRDĖTI uETUVIy KŲLONuOSE'’l’Bakšys^ĖBt^1^^1^
- ~ ~ . . ■ _ „. “1 I _r’~ ' 1,!t" v 9 gildys*'vietinis choras51 >Ą
aS90at90S9S3S9S3SXX96963C3ėXX3CKX3nS3C9£K3S9S3QCh3^  ̂ „

Rl 11 jį PO jRaufctytė akompo«vo<y»0nih r^««iimero Dr-ja yra daug
j IRHOOi Puteiienė visus nustebino > Savo paadarbavųa dėl bažnyčios ir tau.

o . _ _ balsu- Sudainavo anglų kalboje Visi nariai, neišskiriant nė
S^os-kuy .jĮotiiers įie^v£ tų, kurie gyvena kitasė koluniju-

ap^aįįiopmas_ kai. Gera dainininkė. - * prival° <W*auti, tose, išktf-

■ dalyt®, Uo “in 'o™”*?“*- Nora.^r ti pora ■' 13 d. gegužės kokia tai biblis; 
prie šv'Kėmunijos. Mj-l“etŲ P^ėjo. mokytis, bet tų agentas valkiojosi ' po lietuvių
k^VraAre. JispaM. titaai arUatBkai pagroja. stubąs ir pariavinšjė knygutes,
ydinga įamek^pĮne Nedavectaes, viena pa- Teko man patirti kad ataiftdo

•„ a..* skambino, o kita - dainavo, labai durnelių, kurie nuo jo pirko, net
gerai atliko. Eilių buvo ir-gi ne- ‘už keletą- dolerių.* Negalima įsi- 
mažai. P-lė Žemaitaitė padėkle- - - 
mavo apie sąjungietes ir paskui 
padainavo bu nudavimu Apie mo
tinos auklėjimą kūdikių ir kaip 
nemokant rašyt, bei skaityt mo- 
tinom; yra sunkus gyvenimas. La
bai pagirtinai atliko.

vaizduoti kur protas tų žmonių, 
kad savo sunkiai uždirbtus pini
gus atiduoda už šlamštus. O. pa
siūlyk tokiem gerą knygą, tai at
sakys, kad neturiu pinigų arba 
nemoku skaityti. Kada gi jūs 
susiprasite ir nesiduosite išnau- 
doti. ‘ ■

Jei norit turėt savo aiškų ■ 
paveikslą, tai eikit nusifo- ; ....
tografuot pas patyrusį fo- >■
tografistą— F. KLASTOM - < ✓
Darbą atlieku vėliausiais 
išradimais. Ant pareikala
vimo, cinu į stabas foto- ■ 
grafuot. /f-"'- ... „į. *

Beje, turiu dar išradimą -
--padarysiu jiisn paveiks
lą ant veidrodžio. Ateikit
per^utikrint.

U ' T. KLASTOK—FOTOGRAFAS

KAS mylite mokintis gmjyt ir 
norite priklausyti, prie

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

JUOZO BLIUDŽIAUS 
151 Dorchester Street Worcester. 
.. .  ■ ■ '

j Šv. Kazimiero draugija 30 d. 
gegužės rengia iškilmingą 25 me
tų gyvavimo sidabrinį apvaikšeio- 
jimą. * Ryte 8:00 vai. bus iškil 
mingos šv. mišios ir pamokslas, tainė buvo išpuošta, o muzika ge 

Į Po pieta šv. K Dr-jos svotai- į ra. - - x .
nėj bus prakalbos ir koncertas.) Svečia;

į AKRON. OHIO
Gegužės 4 d., Pranas Rožanskis 

40 metų amžiaus ir jo visa šei
myna važiavo automobiliu ir Ak- 
rpnp priemiesty nuo tilto įkrito 
prūdan. ■ Moteris, sūnus ir viena 
duktė - išsigelbėjo; frfet pafsąt Rg^

PaSn us laikrąštį į rankas ir per- 
skaičiu i žinutes iš. kitų* kolonijų 
ilaip at *odo, kad Hartfordo lietu
vių' ari & visai nėra ,arba visiškai 
sndudž a.' Žinoma, perdaug girtis 
nėra geras felykas, bet kadangi 
mtlsų kolonijoj tiek daug yra vei- 
kimo, tai reikia nors trumpai pa- 
iJinėti. Nėaa tos savaitės kad ne
būtų kas nors surengta. Čia pa
sistengsiu paduoti nors paskiau
sius atsitikimus mūsų kolonijoj. 
29 balandžio mūsų bažnyčioj pra
sidėjo rekolekcijos ir traukėsi vi
są savaitę. Rekolekcijas laikė ku
nigas Draugelis, kuris savo pa
mokslais taip patraukė žmones, 
kad visf su didžiausiu noru klau
sės ir jo patarimus įsidėjo amžinai 
į savo širdis.: Kaipo apvainikavi
mui rekolekcijų įvyko 40-ties va
landų atlaidai,- kurie prasidėjo

Pastarajam esant, jis turėjo pro- 
gą duoti jaunimui :< mergaitėms ir >. ’
vaikinams rekolekcijas " atskirai ' 
po tris dienas nuo gegužės 6—<13, 
kurių pasekmės' ‘btaveP .gražios, i < i ‘ 
Taipogi gegužio • Marijos > pamal- - * | 
dos turi gražias sėkmės, kadangi t < 
yra įmaišomas7 pamokslėlis pamal- - ; ,
dose. - Kiekvienas ‘ gali pasigerėti 
Marijos, Dievo Motinos ir žmonių 
Karalienės dorybių gėlėmis, kurių < y 
kvapai pasirodo pamokslų žieduok 
se. \

Kaip gamta gaivina žmogų sa- • 
vo žavinčiais gražumais taip ir ; 
Marijos dorybės atnaujina sielą - '"“i* 
ir ją traukia prie’ dangaus dziaug- ’ > 
smų.' ‘

J ■ •-* \ įį .

\Tat, labai džiugina Nashua* 
žmonių širdį turėti 0rogą pasi- • ’ 
gerėti Marijos gražumu per Ma- ’ ■ 
rijos misijonierių, kurs nesigaili . -ai? 
ir neranda varginga parodyti 
Dangaus Karalienės grožę mūši} ■ 
Nashua žmonėms. Lai Marija, ». ’; 
nusidėjėlių Prieglauda ir Tikim 
toja, pasigaili sukietėjusių ir su- ;• 
grąžina prie savo Sūnaus, žmo
nijos Išganytojo ir Atpirkėjo. .

. •_ Dalyvis

6-tą gegužės. Gražiai išpuošti al
toriai ir graži mokyklos vaikelių 
procesija sudarė Jie galo gražų į- 
spūdį.

Atlaidų dienomis buvo' svečių 
kunigų iš apylinkės, bet pamoks
lus sakė vien kunigas Draugelis. 
Taipogi per atlaidus įvyko pašven
tinimas Šv. Teresės stovylos ir 
toms iškilmėms pritaikytą pamoks
lą pasakė kunigas Draugelis nuro
dydamas šventosios gyvenimą.

Paskutinį vakarą prisirinko 
daugybė žmonių atiduoti garbę sa
vo Išganytojui. IškilmingufHniš- 
parus laikė kunigas Karkauskas, 
asistuojant kunigui Kavaliauskui 
ir kunigui Bakšiui. Šv. Cecilijos 
choras gražiai pagiedojo iškilmėm 
pritaikytas giesmes. Kun. Drau
gelis pasakė labai gražų ir sujudi
nantį ir sykiu atsisveikinimo pa
mokstą ir suteikė Šv. Tėvo palai
minimą ir tuomi iškilmės baigėsi

Esame labai dėkingi mūsų ger- 
bfemijsm kunigam: klebonui Am- 
b'o'tui ir Bakšiui už surengimą šių 
iškilpjių ir sesutėms už jų darbą 
ir vargą pagražinime tų iškilmių, 
o kuniguį Draugeliui tik tiek ga
lime palinkėti, tegul ŠvenČiaušioji 
Širdis,, riri katros pašvenčia savo 
gyvenimą, suteikia jėgų šiaipe že- 
miškame gyvenime.

. .. J 1 f * ■ *

13 dieną gegužėą Moterų Sąjun
gos , 17 kuopa gražiai paminėjo 
“Motinų Dieną.” Iš ryto 8-tą va^ 
landą buvo atlaikytos šv. mišios, 
per kurias nemažas narių būrelis 
ėjo prie Šv. Komunijos. 5-tą va
landą vakare buvo suruošta vaka
rienė, Arakaro vedėja buvo kuo
pos pirmininkė R. Mončiūnionė. 
Susėdus svečiams, pirmininkė pa
skelbė pokylio pradžią, pakviesda- 
ma kun. Ambota atkalbėti malda. 
Kiek pasidrūtinus valgiais, pirmi
ninkė pakvietė vietinius veikėjus 
išreikšti savo mintis, tarp kurhj 
įžymiausia kalba buvo tai mūsų- 
klebono kun. Amboto. Nors mes 
jį dažnai girdime kalbant, bet jo 
žodžiai visada mums yra malonūs 
ir brangūs. Taipgi buvo dainų ir 
muzikos -programas^ kurį išpildė 
vietiniai dainininkai ir muzikan
tai '

Snoje gegužinėje bus labai Įvairi programa, nes dainuos mūsii įžymiausi cho- 
įjt solistės ir solistai; los basebolį mūs; gabiausi sportininkai. Be to, bus įžymūs 
jikai, šokikai ir kitokių sporto mėgėjų. ■ ’
Zlš ^Naujos Anglijos choru jau pasižadėjo Montello Šv. Roko parapijos choras, 
Burke vadovaujant ir Nonvood’o Šv. Cicilijos parapijos choras, p. Sfasevičiui 
dfevaujan^
^Tikimės, kad dalyvaus ir Lowell’io, Cambridgio, Lawrtnco, Nashua ir Wor- 
iftfio chorai, solistai ir solistės. - - ' ’h ■

^Soj’Bosfėno šv. Petro parapijos choras, p. Karbauskui vadovaujant, geguži- 
Įe “šiflr** bus, nes taip nutarė, bet jie nori kitų pasiklausyti. . 
t^=K_J£-jGLribaite, Naujos Anglijos lakštutė paciulbės mūms naujausių ir gra- 
lįrtų dainelių^ Ji pasižadėjo ir “šiūr” dainuos. Įvairumo bus iki ausų.
t Kas mėgsta šokti, tas būtinai turi atvažiuoti į šių gegužinę, nts pasamdyto j 

Į* OTkestra ir kvėpuojant tyrų orų, slidžioje svetainėje, bus smagu ir šokti.
\Važiuokite kas kuo norite r arkliais, aut<Vtftbbiliais, orlaiviais, gatvękariais, 

fltfriniais^ir visiems bus vietos pastatyti vėžinius parke. | į rl*o* .r’o/:
JTas bus didžiausias apsileidėlis ir liurbis, kuris neatvažiuos į Romuvos parkų,

Žanskiai save skaitė laisvais. Prie 
parapijos- neprigulėjo,’ bet -kada 
numirė, norėjo palaidoti katali
kiškai Negaudami katalikų ku
nigo patarnavimo pasikvietė pro- 
testoną pryčerį ir tas jiems atlai- 

Ikč pamaldas. Tai mūsų bolšeyi- 
| kų gyvenimas. Sveiki būdami at
sisako nuo tikėjimo, bet kada nu
miršta neapseina be dvasiškijos 
patarnavimo.
• Balandžio -22 d.- Alberto Daug- 
kenčlo sūnaus buvo krikštynos.

• XAikė pokylio tOmtnus Pri Mar 
linkui apie lietuvius streikuojan
čius angliakasius, jų vargingą pa
dėjimą, tūojžįfat vietos sudėta 6' 
dol.’ Pinigai pasiųsti BlisviHėsJ 
Ohio lietuviams darbininkams. 
Aukavo kūmas Pranas, .sūnus 
Prano Martmkaus, Stela Rumbu- 
taitė, AL Daukentis, Jonas Vir- 
bickis po 1 dol. Alf." Žentelis 50 
centų, Antalis, A\ Mockevičius, S. 
Rodavičia, Pr. Martinkus ir Aug. 
Skndulas po 25c., kas ir sudaro 
6 doL • . rt .

Gegužės 6 d. lietuviai parapijo- 
nai laike mitingą žydų svetainėj, 
aptarimui kokiu būdu galėtų gau
ti lietuvį kunigą ir atgaut savo 
prarastą bažnyčią. Pasikalbėjas, 
nutarta laike vasaros sezono, kad 
kurie nori lietuvių parapijos, kad 
prisirašytų prie parapijos. Iš-

> rinkta komitetas ir kiek galint pa- 
j rinkti aukų. Pinigus priims para- 

. pi jenų išrinktas kasininkas J. Že
maitis. ■ ,r-

Į Į parapijos komisiją įėjo: Ig. 

■TTolish, J. ŽefhaitiS. J. Tip&railS- 
, kas, S. Tamošauskas ir P. Venis.

i Susirinkimas buvo rimtas.
JI - i -i — -S. Pereweiana

V. ..yag&s V •
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Si^jj
Apark Poetes. Rtrakauskietes^.yi 

ra dac.paijtifift. psršą,. karite 
laukė šios

Ponia ValedrienS, kaip srapešte 
dąr nebuvo susirgus, ką^ 
iŠ-Jmpra palipą, .?

Per ,t®oę 25. mątuą 
ląakė^ pouųrtinšnuą 

šelpų $960.34; šv. Petro lmtpvty- 
bažnyčioj įtaisytas Aušros VąhMpslg 
P. Švč. paveikslas vertas 
nupirkta liktoriai. bažnyčiai ve^- hSjl 
tte $50.00 ir F kitokiems įtaisyk 
mams; šūkavo $539.70. : .*

Vasarinės mokyklos palaikymii^w| 
kasmet aukoja po $35. ParapS-r  ̂

jos išrųtee nuo 1907 metų 
met smarkiai darbavosi. 'sS

- Labdaringięma pęikriaBĮiS) 
tai: streikierių ir našlaičių šeljsb 
mui; nuo k^0 nukertėjusiems 
r* * 
daringiems reikalams draų; 
paaukavo $1052.25; : Labdarybės & 

: ū • a •iv ' £££

Ą. u.uį,-į.L J*. V’ į »•’

rno
^'V,I; 
vudejia.buvayViU' 
ate. taipgi hu- 

.vo ir yakarien&0‘b<isąs-*’ jėĮ’- 
gu kas kanų nepatiko, dar ga
lite jam paduoti skundų. -
> • I ; < J- T x r K#? \ Vv

Vakarienė buvo tikrai kara- 
liška. •

ĘuD. - Uprbutui vifiį linkio 
ilgiausių metų. - \

Gr^ai paimk?jo1£ dovąuė- 
lęs įteikę puo draugijų ir vtk 
kariėnčs "rengėjų ir ^dalyvių 
p-lės Grendeliutė, Žemaitukė 
ir Lesčinskiutė. < '

Prieš pabaigą programo kal- 
bėjo pats prnpiciautaa kun. F. 
Norbutas. ' •. - .. .

• Po to dr užsibaigė vakarie-

^'Vžd skųstasi patenkinti.—'
• . K /■. ,. ;f .• W

P. S. Apie kun. Nprbujų ir 
o iškilmes bus plačiau kituose 

“Darbininko” numeriuose. 
[P ■•-■ b--' ‘ ’d
k t f

Nuoanutfs

■:'-T •“ A/Uetuvu
jąu.;ęritri
ja, ym v<

į lingą Gerteirdžiai So. ^įstį- 
ntečiai gąflfaąi ^ul^ja pinigais

bužįų: dŪv kfc rašo įun. A. 

Jurgutis į$ ĘriJgevilte, Pa. 
varde visų streikuojančių dar-

v-vJ
H -K'^«WdgvUK.Pi. /

' Gegužės 24 d., 1928 
Str. Šeip. Komitetui, 
Sol Boston, Mass. x 
Gerbišmeji:—

Gavau nuofTamst ų dvi de žes

*

V*sB^m^nienė; M. VUOtafe &
Y«Uį«k»tė fc4>. IfevtodoukaifA ,W ?
Mergute ’ Uw» vienodal tauti- ^bar gražiai puošian 
rijais rūbais pasipuošusios,, v

viš vienod^ bakom 
nėm, uetųviškem juostom. pw>- 
juosę, baltais marškiniais, minkš- 
teis kalnieriais ir vienodais kakla- 
raiščiais. Jie šoko: “Noriu mie- doleriuki 
^//“Suktinį” in“ Klumpakojį.’’ 

rVįkriai, gyvai ir linksmai mūs šo- 
kikaį trypė savo šokius, Q mūs šo? 
kikių ilgokai įsegti į karielius kas- 

Įpinai erdviai skrajojo po smičių, 
Į trimis spalvomis sudarydami lae- 
Ituvos vėliavą Tas kitataučiams 
labai patiko. Ypač stebino publk 

įką, knd mūs Šokiką^ akompa- 
Įniavo he orkestrą, kaip paprastai 
Įviriems kitiems, bet ,choras savo t .
Įbalsajs sudarė gražią orkestrą iš-' bJHait 50 daltnų. 

I pildydami M. Petrausko tų šokių 
I gražią harmonizaciją z 

| Amerikonų spauda gražiai apie 
I lietuvių pasirodymą atsiliepė ir 
Į savo laikraščiuose aprašė.
I Garbė mūs jaunimui, giedoriams 
lir šokikams už šį gražų, prakilnų 
Į darbą, kurį atliko garbei mūs vi- 
|sų Roehesterio lietuvių . Toki dar
bai kelia mūsų tautą aukštyn ir 
stąto ją eilėje kitų kultūringų tau-

Berželis
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x. viešai, bet nekuria* tau- Į 
»-Ro I

f
os. Įvairių teptų dalyviai Mo-1 
kilmėse gyvai parodė tūkstan-1 
t klausytojų dariniai afvb bran-1 
, grąftųa paųprotouų savo dva-J

• :rią ir būdą, žodžiu — visą gyvenĮ-i 
xųą atvetžą « jų gimtinių šąWj. Į 
Tūkstančiai šia mesto žmonių tu-1

progą pamatyti ir išgirsti į- Į 

ir dvasią išreikštus dainom^ gies- į 
mūrais, šokiais ir tt Nora mūrika I 
Čia buvo kaipo pirmaeilė išreiškė-1 
ja tų tautinių grožybių, tekiaus i 
svarbiausias tikslas bpvo mu
zika, het jijė tik buvo pavartotai 

. kaipo priemonė artimesniajn įvai
rių tautų susipažinimui ir draugi- 
judam jų susiartinimui šioj Jais- Į 

įfloj Amerikos šalelėj. :'

Klausytojas išsinešdavo iš sve-1 
tainės įspūdį: koks tai didis turtas 

į glūdi paslėptas pas įvairių tautų 
įbnones; koki reikšmingi jų papro- 
£iąi ,kokįa graži ir prakilni jų dva- 
®a! Babar toji įvairiaspalvė gro- 
Žė pastatyta viešumon, pažadinta 

įJ vRgiksmą^sudarė vieną maloniau-1 

fiią ir gražiausią vaizdą, kuriuo ge- 
: rėjosi niūrėtojo akis ir ausis, ste-l 
Išjosi piintis ir džiaugėsi širdis. J

jLšrtuviai pasižymėjo
j.£ Progrataą pildė kiekvieną vaka- 

rą kelios tautos, iš kurių kiekvier 
ę pa turėjo s^i jfeskiką laiką^ 

-tuvių komitetas, kuris jau nuo se
nai yra prie Chambėr of Com- 

s. teerce;: būtent: Kūp.' J. Kąsąks
* tis, V. Danielius ir M. Štucka da 
Jbavopijir dėjo viste uavo pąstan-

kwd JtelūVių ^pe pteirody: 
e^4.’ lVlietuviu daty^ 

Š ywį 4V- Cecilijos Chorte,'kuris stk 
_ Įg 6Q ypaTų, gfĄf išl

4* ant steieiaus, 4xes visos merginos 
buvo vienodai tautiniais rūbais pa- 

ęįfrMžtask^ kaklo daugybė J- 
vairių karaelįų.; vyrai taipgi viri 
vienodaiapritafeą- * —--------

Pakilus uždangai, iš publikos 
į teko nugirsti, jąriręiškimąi:; “ 6, 

■_ įtaip gražiš? jie etrbėo; a» dar te 

-niekad
Jad tie mūs tautiniai rūbai, ku- 

t?, rikis taip penoriaį-kartais velkasi 
< ypač čia gimusios merginos, yrą 

tikras mūs lietuvaičių papuoši- 
kuriuo, gėrisi kitataučiai; to- patiekti..— taip sakant apvaini- 

^ delj reikia ir mums patiems juos Į knot visus praėjusius įvykius su 
gerbti ir inylėtL . -----»» ■»<----------------------------------------

į . -?? Choras, spęjrihavo šešias rinkti* 
nes d^inąš įvairių mūs kompozi-

# torių.; Reikia pripažinti, kad eho- 
^lte;yra gerokai pralavintas, tal

jmPPrihas jo, vedėjo p. Bario. Sū- 
^tertinai ir gražiai skambėjo balsai 
Šaipūs giedorių erdvioj miesto sve? 
IP&ėj, 9 t^įtpntinė publika aty;

klausėsi mūs liefcuvišlaj iriš- 
«^0nių ir jausmingų dainelių, jų iL 
? ^įeąio įr lįnksmumo kupinų melo- 
,^dįją i Daugiausiai aplodismentų! 

kaito Vanagaičio dainos; “MuzL 
^1/ ? , »■ T. . — ' ■ , Į

-..........|!fOS j 
yra tuomet, Kuomet !

[puoškite savo ua- J 
*akaudais.

DOID
.
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truputį jų surinkus, |3A, gegužės 
^^rsuruošta tarp jųro^p įtek 

, . ikų, • puiki vakaYienė. Gar
bė visiems ruošėjams ir dalyviams 
— svečiams tos pasekmingos pra
mogos, kuri parapijai arti tūkstan
čiu doleriukų, kąfy girdėjau, at- 
nešė naudos; o ypatinga garbė A. 
Fąbijonaičiutei ir K. Žadęifcai, nes 
pirmoji, dar kur-kas prieš vaka
rienę išpardavė arti ^ū* šimtu tjp 
kietų tos vakarienės, o K. Žadei- 
kis laike kolęktos davė stambiau
sią ąuką. papuošimui bažnyčios,

pildydami M. Petrausko tų šokių ■ —Ungoraitis 
, .-J*. S. Kada jau turėjau šią žinu
tę parašęs, tai sužinojau, kad 
ąpart K a^deikio, 50 dolerių dar 
ir kits koks tai asmuo aukavo. Bet 
, o vardo, pavardės man neteko su
žinoti. Tai viliuos jis man nepa- 
skaitys blogu, jei jo. vardo pavar
dės negaliu pranešti.

rBą
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~ buvo vienodai tautiniais rūbais pa-

> -.-?žiusios’ ant kakl" da“syb6.i;
'-'tienodai apsitaisę. - * —--------- v.

V? Pakilus uždangai, iš publikos

, UWREHCE,MASS.
; '; į. • f ' . . 

vai r ?

Gegužės 18, 19 ir 20 įvyko pas 
mus 40 vai. atlaidai. Žmonių ląu- 
kėst gausiai per visas tris dienas 
garbinti savo Sutvėrėją Turinin
gus pamolAlus ąakė; kun. Juškai- 
tis, kun. Jakaitis, kun. ■ Urbonavi- 
ičius, kun. Juras ir kun. Švagždys. 
Per pamaldąs giedojo šv. Cecili
jos choras ir solistai, vadovaujant 
►vargi Baniui. Galima sakyti jei 
Lawį-ence ko nors trūksta tai tik 
ne pamaldų. Garbė už tai mūšų 
klebonui kun. P. Virmauskui.

į »- ' . ' . T\. ’

r~~"-hT >• ■ Koncąrtas--^ = 7,—_ Lc L - 'i? „ , . • -
Labdarių draugija gegužės 29 

antradieny rengia labai įdomų 
Ikoncertą. Yra pakviestas kbricer- 
Įtuotl labai pagarsėjęs pirmaeilis 
| Lietuvos Valstybinės Operos artis- 
Įtas p. Antanas Sodeika. Lawren- 
Įce’aš tik džiaugiasi sulauksiąs ne- 
| paprasto taip brangaus dailės ats- 
I f ovo;

L

MASS.
z30 gegužės, 1928 m- Aušros 

Vartų pašaipūnė draugija apvaik- 
ššioja savo 25 metų gyvavimų su
kaktuves. Js ryte visi nariai klau
so šv. mišių ir . eina prie šventos 
komupijos. Po šv. mišių senesni 
nariai vykstą į kapines, kur ilsisi 
buvę draugijos nariąi, pasimelsti 
už jų sielas ir padėti ant kąpo at
minties Vainiką Vakare, gi daly
vauja tam tyčia parengtame su tu
riningu programų pokilyje, į kurį 
pakvietė kaip vietinius ,taip ir a- 
pielinkės lietukus; i ■ , T < \* t ? < 
- 1903 metais keletas Atholio pir- 
,mųjų lietuvių, suprantančių drau
gijinio gyvenimo reikšmę, vedini 
Dievo ir artimo meile susirenka 
pas ąeną neatsimenu gerąi pas

• s

klika’ fcmrCMHMMaiaa >

Gegužės 16 d. įvyko Katalikų 
Konferencijos susirinkimas, : ąvJ 
Kazimiero parapijos svetainės 
kambary. ~ ‘ ■- y .

” ■ < . < ■ . • y . t ”..- ..L. T 1 > • ’ * . -. •

. •,. »■ -x • . • •

rinkas Katalikų Kęntereneijos, 
atidarė susirinkimą mtdda. 
Raštininkas, kun. M. Daumantas 
išdavė raportą iš senįąu ląikytų 
susirinkimų, žodžių.

f : Visi atstovai užgyrė, kad Kata
likų Konferencija Philadelphijoj 
įvyktų 11 d birželio, šv. Karimie- 
ro paripijte svetainėj, 331 Earp 
St.. Konferencijoj delegatai galės 
dalyvauti nuo parapijų nedaugiau 
dc-šiffit, nuo draugijų, nežiūrint ko. 
kįo didumo skaičius narių po tris 
delegatus. Delegatai važiuodami 
į Katalikų Konferenciją, turi tu
rėti mandagus, su parapijų klebo
nų, kuopų ar draugijų badymais. 
Paliudymai tūri būti Su parašais 
valdybų ir antspaudomis.'

7 - ; • -Z ' ' ■ .
Raštiiiinkas kun. M. Dauman

tas paaiškino, kad visiems ir vi
soms parapijoms, atsišaukimai la- 
peliaią pakvietįmaį į konferenciją 
išsiuntinėta. Prirengimui vakaro 
programui, rezolidcų^', išrinkta 
komisija iš visų pąrąpijij po vįeną. 
Delegatams padaryti ženklelius 
apisėmė p. V. Mažeikięnė jr p. Au- 
gaitienė Visi, buvusieji šiame su- 
sirinkiiųe atatč.yai pageidavo, kad 
būtų .prisirengta tinkamai ir nau-
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nes programa:

drapanų, širdingas ačiū- Džiau
gias mainieriai sulaukę para-

- mos nuo »vo brolių ir sesučių 
darbininką tolį nuo jų gyve- 
nančių. Dieve, duok Jiems ^.ei- 
ka|ą~ n* gausiai užmokėk M jų

-

■*

»

nemačiau?” • Taš parodę,

Operetė

Galima pasakyti kad Lawren- 
ce’aš irgi nemiega. Apart praėju
sios per šį sezoną ilgos eilės viso- 

"T r r; ■ i ' £ ■ i ltkiŲ'vakarų ir teatrų dabar Užbai
gimui sezono birželio 10 d. sekma
dieny šv. Cecilijos choras rengiasi

gražia operete “Išeivis.” Manau, 
kad “Išeivis’ padarys gražausų- 
spūdžio j klausytojus, nes kasgi 
nežino ir negirdėjo švelnios ir har
moningos muzikos mūsų kompozi 
toriaus St Šimkaus.

-“-Išeivis” turi formą operetės,’ 
het jos. muzikas rimtumoje kom 
plikuotumas pilnai atsako operai. 
-• Turiu dar pridėti,, kad skaitliu 
gas šy. Cecilijos choras susidėdan 
tis ii virš 60 asmenų užtrauks iš- 

tikrųjų gražiai, “Sudiev Lietu- 
~r - t Rep.

9

r -. f’
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.'garą širdį.;
Su gįlia pagarba, '

Ęun. A Jurgutis”

So. Bostauiečiakneuždaryki- 
te sąvo širdžių streikieriams, 
bet šelpkite juos iki pergalės. 
Darbininkai turi laimėti šį 
streikų ir darbdaviams paro
dyti savo susipratimą Mūsų 
ąukos^ padės jiems laimėti ko- 

* . /
1 - /. ' • ■ '

So. Bostono Streikįęrių 
šelpimo Komitetas

NAUJAS KRISTAUS 
. DARBININKAS

Gegužės 25 d. šv. Kryžiaus 
Katedroje įšventintas į kuni
gus Feliksas E. Nprbutąs.

Šękmądiėny, gegužės 25 d. 
kuri. F. Ė. Norbutas pirmas iš
kilmingas šv. misiaš laikė šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje. Jam 
asistavo vietos -klebonas kun.

vą.

®as irzimfa
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‘ ' “Jrffitr nupiginimų ant 
n^SETŲ. Juos gą- 
fi^Jusų namus. Mes 
|į|r duodame naujus.
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kinį ųarj ir jutyąria pirinų 
lyje, lietuvių-katalikų " pašaTpinę 
draugijų. Pradžioje keli tik na
riai prisirašė. Laikui gi bėgant 
po biskj augo kohai nepasiekė da
bartinio 149 nedidelio skaitinius. 
Per visą savo.gyvavimą draugija 
tarėjo 295 narius, kurių 130 liko
si išbrauktais arba patys apleido, 
6 19 pasimirė, sekančiai: Gruod. 
1904 m. Povilas Mockevičius, 1907 
Celestinas Braškis, Juozapas Lat- 

ivėnas, Rugp. 1912 Jurgis Zekis, 
Lap. 19t3 Stanislovas Pleška, Lie- 
pos 1914 .Povilas Stankevičius, 
Rugp- 1914 Kazimieras Kapisaus- 
kas, Gruod. 1918 Jonas Belskis, 
Liepos 1919 Rapolas Gaižiūnas ir 
Petras Kazlauskas, Gruodžio 1919 
Mikolas Vyšniauskas, Vas. 1920 
Juozapas Pelėckis, Bal. 1921 An
tanas Černiauskas ir Aleksandras 
Petrauskas, Kovo 1924 Steponas 
Brazdžius, Geg. 1924 Peliksas Na- 
vadvorskis. Liepos 1924 Kazimie
ras Markevičius, Gruod. 1923 Mi- 
kolas Davenis, Rugp. 1927‘ Anta
nas Lausevičius. . , '.
.Sirgusių per.tą laiką turėjo 389, 

kuriems atmokėjo pašalpos 9,150 
dol., ir 3262 dol., pomirtinės. 1904 
m., aukauja 100 dol., airių katali
kų statomai bažnyčiai. 1915, 17, 
19 aukauja Lietuvos reikalams .a- 
pie 400 dol. Atmoka “Darbinin
ko” administracijai 353 dol., už 
prenumeratas, gydytojui už narių 
sveikatos prižiūrėjimą, 631 dol., 
parapijos, forams 70 doL1, ir 1920 
metais suteikia naujai statomai lie
tuvių bažnyčiai 1500 dol., auką. 
Aplamai, imant draugiją. per—tą 
visą laiką įplaukų turėjo 90018 
4d., o išlakių 28129 doL Nežiū 
rint ant tų ' “ ■*
jos medžUginia stovia gana geras ; 
turi nųosaviąsalę, % vertės .-kelių 
tfikatančių dol., ir keletą tūkstan-

[ *■ Nora neskaitlinga ‘hariaB Mrai>- 
; giją labai gnįfiąi dfcbavMH Kaip 

ąnt taųtinėą taip ir bažnytinės 
lįrypą Kaip visur, taip ir Atho- 
kfe, tkmsy^ėa ąpąi^-MRokiąią 
hri&w'Un<U paknkdyti jieUrit^ 
l^taBę^b bet dfkB AuŽrtat Vartų 

i s**•» ■ ■* ?*'v . . -

nąe sįūsirinkime dalyvavo yisi-pa- 
rapijų klebonai: X; J. Kaulakisr— 
Šv. Kazimiero parapijos, J. Čepu- 
kaitis—ŠV. Andriejaus j parapijos, 
I. Zimblys—šv. Jurgio par., Ę. 
Paukštė—Šv. Marijos- parapijos, 
Chester, Pa. Taipgi komitetai nuo 
draugijų ir kuopų d^yvavo gana

■ jįa

ei jiniame susirinkime būtų vykdo
mi, '

Dar priminsiu, kad visi daly
vaukite Katalikų Konferencijoj, 
kuri jvyk'š birželio 11 d., 1928, šv. 
Kazimiero parapijos svetainėj, 331 
Earp St. z . ..

Taipgi visi be skirtumo kviečia
mi dalyvauti rengiamame vakare, 
nes bus labai gera ir įvairi progra
ma. Dalyvaus visų parapijų cho
rai ir Chesteriochoristai-tės.

Spaudos Kmnfeijos paryš.K. ©. 
.z.’ A. -S--' : \ ?

• e : -C

skaitlingai. Pa 
nutarimai padaryti prieš konferen-

f

delnas kun. V. K. Tašlt&naą. 

apie kunigystes rudinu, pasakė 
kun. V. K. Taškūnas.

Žmonių^feiVo dajig. Laike 
šv. m i šių choras, p. Karbaus
kui vadovaujami gražiai gįe£! 
J • I ' į *• ✓dQjo'misiM<^. ,
• Po švjMš^lęuiįš^orbirt^ 
suteikė pala^įoimi^^? ųl*

Pirmiausiai palaimino į^iVo- 
lėvelį, tp^į^utęj^li:ita$vgi- 

mines, o paskui, yi^us kitus.
Gaila, kad kun. Felikso mo- 

tinėlė nesulaukė nuo savo sū
naus palaiminimo. Bet taip 
jau buvo Dievo leista.

bumu, vietos organizuotas jau
nimas surengę bankiėtą Bu- 
vo, apie 300 žmonių; Moterys 
sųjungietės ir jaunos panelės 
patarnavo i^^prūpiųo valgaus

J*.,

•V"

TŽMYKITE
Šiame numery negalėjome 

sutalpyti visų vietos žinių, bet 
jos tilps kituose numeriuose. 
Tėmykite.

y ■ r ■• < ■

DAR APIE LIETUVOS DUK
TERŲ DE JĄ PO GLOBA 

DIEVO MOTINOS
- Ši draugija suorganizuota ko
vo 5 d., 1903 metais. Organiza
toriais ir pirmoji draugijos val
dyba buvo šios: pirm. J. Andri- 
jauskąitė, viee-pirm. A. Liubinie- 
nė, prot. rašt. A. Baronaite, fin. 
rašt. Agota Strakauskįęnė, ižd. A. 
Kaunienė. Jcąn&.prigelbėjo šuo j-? 
ganizuoti šią draugiją vyrai: Vin
cas Kaunas, Jonas Jaroša, Petras 
Latvinskas.

Susirinkimus laikė po num. 318 
Braadway.

Kaip tiki buvo užbaigta statyti 
-šv. Petro lietuvių bažnyčia, drau
gija persikėlė į bažnytinę svetai-

. ..................
rinkimus. '

Pirjųas1 draugijos balius -įvyko 
birželio 17 d., 1903 metais, o pir
mos šv. mišios buvo lietuvių baž
nyčioje kovb 6 d. 1904 metais, 
i Tuo laikū," kaip, ir laike 25;m'e- 

»daug 'dirbo draugijoje ponia 
Agota Strakauskienė 1 ji ir po 
siąi dienai tebeturi pirmųjų pla
katų kopijas. Ji pasakojo, kiek 
vargo ir darbo turėjo, kad išlai
kius draugįją-; katalikišką Nors 
draugijos konstitucija buvo kele- 

Hrartų hef Vatdte
ir paliko tas pats. Draugijai šun- 
kiausi^mętai buyąvjdttri^ai, >

šiaip Lietuvos ir Amerikos

namui $1QO.QO; Amerikos parito- 
los bonų pirko už $500.00. h

Dabar draugiją turi narių 359; 
turto virš $5,000. J-

Moką pomirtinę $150.00; 
pos ligoje į savaitę $4.00.

Yra viena iš-stipriausių ir gy-.'*^ 
viausių draugijų Sa. BostoneCv4* 
Moterims ir merginoms patartiną-* 
prie šios veiklios draugijos pririš 
rąžytį..

Dabartinė draugijos valdyba

sšžfs

■ *4

ra: pirm- «Iieva Marksienė; Jį yri 
ir garbės narė. Vice-pirm. On; 
Zulonienė, prot. rašt. Ona 
rienė, fin. rašt. Bronė Ciūnienė; Vj 
ižd. OrifTSfariiūIiūte, iždo 
ja Ę. Gedrimienė, tvarkdarė Oną 
•Mizgirdienė. * • - >. J A

Ši valdyba yta daug posidairba^d įzij 

vus draugijos labui, o ypač priei 
surengimo 25 metų jubiliejaus j>a* 
minėjimo. Ypač daug dirba pe< 
pastaruosius penkius metus ponią 
Ona Siaurieriė beraštininkaudamą. 
Kiek tai darbo ir vargo prSrarS*^%:

>ūtų išm 
Fteiringąipašalpair kad 
būtų, aprūpintos lankytojomis, £ 
<.§r clraugija dąbatCturi dau 
darbščių moterų ir mergirių. ‘Ta

irliešiol tebclaiko-suri- Jk ■ yg9P?Ūff Jg

yra garbė būti narėmis šios. 
b in gos — kataHkmkęSt-.drau^^Hli^

/ ’ V
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LDS. 13 kp. sumanymai
- Laikytame LDS. 13 kp. susirin
kime gegužės 6 A po bažnytinėj 
svetainėj buto daug visokių svaTS- 
tymų-sumanymą S^rstytą apie 
Philadelphijoj įvykstančią Lietu
vių Katalikų Konferenciją. —Iš
rinkta tryą ,atstovai. Skaitytas 
laiškas K. Federacijos Centro, ku
riame prašo paremti prof. kun. B. 
Bi|čio kelionės reikalą. Vienbal
siai priimtas, bet su apgailestavi
mu,, nes kuopos iždas yra tuščias 
Ig.neMftaHĄiiorikęlB^tfi patemps.

ir svečiai kunigai: K. Urbona
vičius, V. K. Taškūnte, J. 
Švagždys, F. Juškaitis, F. Vir- 

įskis/F? Štrąkattskas, pri- 
iantasF-HorbutąsJr kle-

* ..%*?
* -*•'»

» v—....... . . tll .  ------------: įžymių k
< Užgirta, kad kuopos nariai ko- ’ •

Jdū 28129 doL Nežiū- daugiausia pasidarbuotų kuopos 
didelių išlaidų draugi- naudai prirašant naujų narių ir

daugiausia“
• r

mauskis,
ųaiciantas _____ _
ūkas Aukštikalnis.

Taipgi buvo svečių ir iš ki^ 
,tų kolonijų: advokatai Verveč- 
ka ir Višinskas iš Brockton.
/ Vakarienės dalyvių sielų pa
tenkinę' gražios mūsų solisčių 
pJiįr KarbpuskaitėSj Urhoniu- 
tės If Grabįjoliutės dainelės ir

sų X

skaitytoj^ “DarbtninktU.” 

kuopos, šv. Andriejaus parapijos, 
kuriadiė parOškli, Va4 nėra' gali- 
tąą-piknį^5TąJmhaanyjfc$ bdvtį 

jfck&us'IdJ^jAkuopa. LŲ9.13 
nąriflįvienbi^«pto^jrw^. 

g.išvąfiavimą atridrąiv
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Ptektę Krautuvu South Bostone
, 5. A,’- • * V* •- ■ '" ** -*? /-3WI

Egyptian pėntas 24 spalvų

> Baitte žipaatte pąntąs —
Gerte baltte*®namet_2.7^1

_2.00>į 
~ 1#> ; į

- į
—________ 1 
_ 3.00 
_ 3.50

tm

Geriausias Enamel - , , j.:____•x Vi— 

t i Šleka^J^i ___ __
Penio ir varnisiaus remuveris

X „Screen pentas .
• į} Varriišįtta

Sloor vamišius
— - Moąrs- grindų -vamišins--________________ _; .....

Vamišius džiūstantis į 4 valandas 3.50
Baltas tyras lead, Boston Star $4.50,100 svarų—11J85

< Sienoms popieros parsiduoda rolas ntm ,.5ę iki 60e. 
1 Stogams sjnala, gąliągas .—1—   T  —L 80c 
' Langų sietukams drątai, pėda _ ___ .
isėklos, svarais - — ■; .Z 7 '-----------2g»;g

■ • Zuperis sv^ąs —J-------.../----------— ---- . 5^
|ak& žemei kasti s-——1—rU-J’'

x Gririhliąi __ ___________________ _
Langams šeidės po -r j .«

Taipgi turime geriausio 14 spabnĮ Eaa&tol'BntlSiig^į 
; \ dėl automobilių ir šiaip visokiems reikalams. įtariąs* x j 

Irstyti paipų ir kitokių Įrankių. Viskas Voltui * ' 
tom į pirkėja mums.. c.

1 ..Apąr|.pM^rf‘' * ‘ "
jpeWi«n, plumb
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Pirmininkė—Jieva Markslenč,

Olympia Theatre El-dg.

ausys

OPTOMETMSTAS

bd'1508-
OFFICB

—-A.suw

F • 
metų surado Azijos centre 

^pirmuosius dinozauro kiau- 
Šinius. (“L. A.”)

IX IJ-

— žemos, 
klaidinga.

11 Monks St., South Eoston, Mass. 
Prot. Raštininkė—Ona Sfaurienė,

443 E. Seventh St. So., Boston, Mass. 
Telephoną South Boston 3422-R.

Fin. Raštininke—Bronislava Ciunien®,
29 Gould Street*, W. Roxbury, Masa 

Iždinlnkė-rOna Sfaniuliutė,
106 West 6th St, So. Boston, Mas« 

Tvarkdarė—Ona Mizgirdienė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą ūtaminką kiekvieną mėnesį 
7:30 vakare, pobažnytlnėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke laišku ar te
lefonu.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA» —

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

Vice-Piriri.
92 Sawyer Avė., 

Prot Raštininkas
111 Bowen St, 

Firi. Raštininkas -
366 Broadvvay, So. Boston. Mass. 

Iždininkas
67 G Street, South

Maršalka
■. 492 E_Seventh St, S. Boston, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus kas 

pirmą, nedėldienj kiekvieno mėnesio 
antrą valandą po pietų, parapijos 
salėją 492 E. Seventh St, So. Boston, 
Mass. . .

Juozas Jackevičius, 
Dorchešter, Mass.
- Leonas švagždis, 
So. Boston, Mass.
- Kazys Kiškis,

Vincas KaliSius,
>n Mass.

Kazimieras Zinbrdzas,

811-812 Old South Building
294 Washiu‘rton Street 

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

GYVENIMO VIETA

37 Gorham Ave.» Brookline 
Telephone Regent 6568

SPECIALISTAS
nuo nerviškų ir chronišką U; 
gų. per virš 25 metus, prityręs ■* • • .X . t - * __

DR. KILLORY

Mokslmuikas tikisi šioj 
srity rasiąs seniausias žmo
nijos žymėsi 
l^įjo ekspedicija susideda iš 

mokslininkų, fotografų, 
pa^ografu ir 125 kupranu
garių karavano.

Vėliavos ir Organi 
zaciju Ženklai 

“v y

Arkliai jau prieš keturias 
valandas pradėjo prunkšti 
ir baidydamies mėtėsi į ša- 
is be jokios priežasties, o 

xai kur liovėsi ėsti. Net ir 
nerangusai vėžlys, nujau
damas žemės drebėjimą, pa
sidarė vikresnis, ir, reikšda
mas baimės ženklus, pradė- 
o po kambarį greit vėžlen- 

ti. Ėsti jis liovėsi gana anks
ti prieš žemės drebėjimui į- 
vvksiant. (“Pavasaris”)

tomą.

- 1

GYVULIAI NŲjAUčlA ~
ŽEMĖS DREBĖJIMĄ

Nesenai Kryme, Pietų 
Rusijoj, įvyko smarkus že
mės drebėjimas, kurį, kaip 
dabar aiškėja, gyvuliai jau 
iš anksto nujautė. Pastebė
ta, kad jau prieš keletą va
landų prieš pirmąjį sudre- 
bėjimą daug naminių gyvu
lių rodė baimės ir nerimavi
mo požymių. Karvės mau
rojo ir veržėsi iš tvartų lau- 
kan; šunys lojo ir staugė į 
žemę žiūrėdami ir glaudėsi 
prie žmonių; katės pasirodė 
visų jautriausios. Jos diena 
anksčiau prieš drebėjimą 
kažkur pasislėpė ir atsirado 
tik dienai praslinkus po 
drebėjimo, - visai sulysę.

8 METŲ' MEDIUMAS

Iš Londono praneša, kad 
pšichiniems tyrimams labo
ratorijoj Harry Prince 
priežiūroj dabar daromi į- 
domūs Eksperimentai su me- 
djum, kurincių vos ^ me£u8r 

jaunas mediumas gyvena 
švedų. Londone. To vaiko 
aplinkumoj vystosi nepa
prasti dalykai. JKėdės pa
čios kylančios aukštyn, fili- 
žartkos, lėkštės, rašalinės ir 
kiti daiktai kyla tore. :

To vaiko teta tarnauja 
švedų atstovybėj Londone. 
Švedų pasiuntinys panorė
jo, kad jam pademonstruo
tų tą 8 metų mediumą ir pa- 
kriete jį artintai.----------------

Kaip tik vaikas atsisėda 
prie stalo, tuoj pakilo dide
lis imbrikas ir nulėkė sienos 
link susidauždamas į smul
kius gabalėlius.

Tą įvykį matė visi esan
tieji ir patvirtino jo auten
tiškumą. Kėdė, kurioj sėdė
jęs- vaikas, pakilo keliolika

m/ 
specialistų auditorijoj.

- mo įspūdžio/ jie turėjo pa
vartoti dūdą 20 dia-į

’ metjo ir pripildė ^lengves
niu skysčiu už gyvą j į sidab- 
rą, kuris reikalaują lygsva-

ŽYMI ANGLĖ PRIĖMĖ 
_____ .KATALIKŲ TIKĖJIMĄ

Žiniomis iš Londono, pri
ėmė katalikų tikėjimą' p-lė 
Elena Askvit. Ji yra žy
maus Anglijos lordo Oksfor
do anūkė, žuvusio kare 
Raimondo Askvito ’ duktė. 
Jos motina priėmė katalikų 
tikėjimą prieš ketverius me
tus. Be to, katalikas yra ir 
jos brolis./' .$ -

Prieš kelias; savaites pri
ėmė katalikų tikėjimą Ang
lijos ministerio pirmininko 
Baldvino pusbrolis.

/ /DIDŽIAUSIAS BAROMET
RAS PASAULY

^Didžiausias barometras pa- 
g/aauly yra italų miesto 

^Fenza parodos aikštėj. Dėl 
fe. Įavo dydžio ir estetiškumo 

jis atrodo imponuojančiai ir 
Jpra apsuptas vandens basei
nu ir papuoštas dauguma 

^fontanų. Tas didžiulis ba-
Yometras yrą miesto pasi- 

?- $idžiavimas, kaip. Italijos 
' pasididžiavimu yra ir bus 
į/'įk>lilejaus mokinys Toricel- 

išradėjas šiandien taip 
p praplitusio prietaiso. Gv- 
g Jveno jis prieš 3 amžių.

t Italai panorėjo savo sū- 
gfe jiui pastatyti ' “barometrą 
^.paminklą.” Norėdami, kad 
p jpTietaisas turėtų atatinka-

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

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

225 L Street, South Boston, Mas*. » 
Vice-Pirmlninkcs — Jonas Grubinskas, 

24 Prescott 8t_, Reądville, Mass.
Pgef Bežtininh^a^ ¥■ VUfcįqrtffa|, ,

405 TOM St.. South Boston. Masu. 
Finansij Raštininkas — M. šelkls. *

366 W. Broadway, So. Boston, Masa 
Iždininkas — V. Balutis,

36 Mercer Street, So. Boston, Man* 
MarSalka — P. LanČka,
- 893 J*lfth Street, South Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
nedildienĮ kiekvieno menesio, po nu 
vai. po pietų. Parapijos Salėj, Septln 
ta Gatvė, South Boston. Masa.

LIET. DUKTERŲ DR-GIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBA

REAL ESTATE ANT 
Ar PARDAVIMO

So. Boston, Mass.
. Dviejų šeimynų kampinis namas 
ir krautuvė, su įtaisymais.
- Šešių šeimynų namas su dideliu 
kiemu, elektra, gasas, skalbynės. 

y ’ Trijų šeimynų medinis namas 
3-4-4 kambariai, su Įtaisymais.
? Naujas dviejų šeimynų namas 

r su naujausiais įtaisymais graziau- 
' šioj vietoj ant Marine Road. . 
Ig-į—y Medford’e 

; Dviejų šeimynų namas, su vieta 
Ūelei dviejų garadžių ir nanjau- 
«ais įtaisymais. z 

Readville
į Dviejų šeimynų namas su įtaisy 
Zenais, vištininkai ir daug žemės, 
p-Randolph 
| Aštuonių kambarių namas su visu 
; fomičiumi, ir šeši akeriai žemės.

E. Bridgewater
I Farma, 50 akerių žemės, 22 kar- 

vte, 1 bulius, arklys ir 10'kam- 
feląrią stabą, visokių faunos maši-

Siutai ant orderio po $30.00 ir 
aukščiau. Taipgi senus taisome, 
prosfuame ir valome. Padarome 
kaip naujus Moteriškus ir vyriš
kus- rubu-s.

.MIKAS NECIACKAS 
5i973ro&dway, So, Boston® 
*' * •• (Art ur Street)

■t* .....................

Prminiakas — M. žloba, ' ,
539 E. Seventh St, So. Boston, Mass, 
Telepbope South Boeton 3552-R 1

Vice-Plrmininkas — J* Petrauskas, “ 
24 Thomas Pk., So. Bostųn, Mass. j

Prot. Raštininiųis —.J. pllneckist, / I 
5 Thomas PU, South Boston, Mas&

Fin. Raštininkas — M. šelkls, —- -- 
366 Broadway. So. Boston, Mass. . >

Kasiertas- -» A. -Naudiiunas,
: 885 E. Broadvay. &>. Boston, Mass.
Tvarkdarys — j. Zuikis, < . ;

7’XVinfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus tas trečią 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą va(- 
iandą po pietų, parapijos -salėj, 492 
E. Seventh St-, So. Boston, Mass. Į

STIKLINĖ BAŽNYČIA

Vokietijoj, Keleno ? mies
te, ruošiamasi statyti bažny
čią iš stiklo.'' t§-
mai bus 
o tarp jų t»i^i8^1iinį^;jbl^k-

dūdos, kurios neapsiėmė pri
statyti joks Stiklo fabrikas 
ir, svarbiausia, tos dūdos; , 
pastatymas į prieš tai ge- , 
ra i pripildytą rezervuarą sū 
ptyva, taip brangiai kaina
vo, to darbo kūrėjui ir vy
kintojui, Florencijos ąstro- 
nomijos observatorijos di
rektoriui Guido Alfani, kad 
iki šiol Amerika nesusigun
dė to pakartoti.

Barometras iki šiol yra 
geriausias meteorolgijos 
prietaisas. Jis prieš kele
tą valandų ir net prieš po
rą dienų rodo oro atmainas. 
Tuo pačiu tai yra tiksliau
sias įrankis išmatuoti mūsų 
atmosferos spaudimą, kuris 
vra didelis. Kiekvienas mū- * . • 
sų visai to ^pastebėdamas 
neša ant savęs nematomą o- 
ro stulpą 200—300 klmį 
aukštumo, pakeldamas apie 
17,500 kg. spaudimą.

(“L. A.”j
s h ■ i "r . ; r , t L J

ausies užsilenkimo briaunos 
linija, juo žmoniškesnis e- 
sąs to žmogaus būdas. Stam
bios ausys su stora briauna 
rodo, kad žmogus yra ener
gingas ir praktiškai galvo
jąs. Jei apatinė ausies da
lis yra siaura ir ilga, tai pa- 

rs,' rpdąs, kad* medžia
giniai reikalai tam žmogui 
viską nusveria. Nedailios a- 
patinės ausų galūnės būva 
tik pas netaktingus ir ne
mandagius žmones. Siauri 
ir pailgi vidaus ausų įlinki
mai rodo žmonės labai $:■ 
vus ir neramius esant. Pla- 
tus ir dailus vidaus ausies 
įlenkimai rodb, kad; žmogus 
ramaus ir pastovaus būdo y- 
rą, .Negražios ĮSi|glebę 
rodą žmogaus,palinkimą tin- 
giniauti ir piktadariąutt ,

75-KIŲ METŲ IŠRADĖJAS
Hagoj 75metų jūrininkas 

padarė tokį laivelį, kuris 
niekada negalįs nuskęsti. Iš
mėginti savo išradimą jūri
ninkas — išradėjas su tri
mis savo draugais išvyko iš 
Rotterdamo į New Yorką.

* AMERIKIEČIO EKSPEDICI 
|įX JA MONGOLIJON“ŽMO-

|&GAUS ORIGINALUI“
. SURASTI

B> Amerikos eksploratorius 
n 3r. Roy Andrews šiomis 

dienomis išvyko į M$ngoli-< 
j°s eentrą, prie Kalgano,' 

^ ieškoti “žmogaus origina- 
l- 'Įoj” fe-y. pirmojo žmonijos 
Kįstovo. '

rai didesnio atmosferos 
spaudimo. Baųdyta iš pra-> 
džių vandens, paskųi glice- 
rinos, bet pritaikinta galu
tinai alyva. . -Dūda yra 11; 
metrų aukštumo ir jos nor
malė padėtis atatinka aly
vos lymeniųi dūdoj 10 m. ir 
89 ctm., o spaudimo permai
na L mm. gyvo.jp sidabro ta
me barometre, reiškiasi 15 
kartų didesniu pasikeitimu. 
Parinkimas/atatinkamo šky-

V* 1 1 JI*

SC1CL - DaSUltVIIiaSJ—(ILuZIUICS

KĄ AUSYS SAEO?

. Iš neatmenamų laikų žmo
gaus būdą spėdavo iš veido 
ruožų, galvos sudėjimo ir 
i-ankų linijų ir ligi šiol žmo
nės darė šituo atžvilgiu di
džiausią klaidą. ( Tai paste
bėjo tik nesenai anglė Miss 
Ellis. Įspėdama žmones nuo(žyminy 
klaidingų išvadų,' ji -išleido 
visiems žmogaus būdo spė
jimu besidominantiems va
dovėlį, vardu “Žmogaus au
sis.” Tik ausis, bet ne kuri 
kita žmogaus kūno dalis, e- 
santi jo veidrodis, -parodas 
ne tik žmpgauš tapatybę, bet 
ir ištisai kas jis iš tikrųjų 
yra. Kad. jau žmonių kiek
vienų ausys skirtingos, ro- 
do šis; pavyzdys: dažnai hTį- 
na dvyniai iš veido ir iš ,vi- 
so tiek yienas į kitą pana
šūs, kad jSimku juos ir at
skirti, o tuo tarpu jų ausys 
griežtai skirtingos. Ligšio
line nuomonė dėl ausų, kad 
mažomis įįr dailiomis ausi-

«
mis žmonės esą aukštos 
mes, o didelėmis 
visiškai ^esanti 
Vyrai ir moterv’S turį ausis, 
atatinkančias nosies ilgu
mui__Ausies forma, jos iš-
orinė išvaizda ir iš vidaus 
susi raukšlėj imas ir esanti 
žmogaus būdui atspėti Ame
rika, kurią tik dabar Miss 
Ellis atradusi. Juo lygesnė

DARBUOJAS SU ( /
VOSE & SONS i?IAN0v 

KOMPANIJA
ši kompanija l^dirblngja pianus/ 

Bostone per 75 metus suvlrš. IA&.;£ 
tuvis Ponas šarkiunas daro speciar-.' 
IJ raginimą dėl lietuvių bpnio. fe

Aukščiausios rūšies Pianil, yik-j, 
trolat ir Radios žemiausiam 'kaife* 
nom. Mainome senus pianus. Ra-3 
švk dėl katalogo. Pristatymas visur i 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną/J 
šarkiuną. . . < .. .

Vose & Sons Piano CĮ& J 
160 BOYLSTON ST. BOSTON'?

Į LIETUVĄ IR ATGAL
Užlaikau •

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių. 1

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

Parduodame Anglis ir
Milinis steles. Ražnv<

Prirtatdm netoEau kaip-TSr™ 
mailių nuo Bostono.

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

Galima Kreiptis
Ypatiškhi, laišku arba per 
telefoną.

\ Ofiso Viil&dbs
'Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai.
(vakaro. 1? uit - . „

f

gyvo.jp

