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Gegužes 3 dieną Vilniaus 
lenkų skautai suruošė bėgi
mo lenktyp.es apie Vilnių. 
Lenktynėse dalyvavo ir Vil- 
niauš lietuvių- skautų Gedi- 
mino draugovė. Prieš lenk- BALUTI 
tynęs lenkui švilpavo ir ma
nė lenktynes laimėsią. Bet

u .h sini i

LIETUVOS ATSTOVU 
‘ ’ ?- WASHINGTONAN

koks pakilo lenkų apriaau- / KAUNAS. — Gegužės 18 
das, kada visas- tris pirmą- d. p. Voldemaras Išvyko į1 
sias vietas laimėjo lietuviai Londoną. Jį palydėjo p. Ba-’ 
skautai — L. Palevičius, J. lutis. P. Balutis manoma* / 

paskirti Lietuvos atstovu pa P 
Washingtpne. . • . ., . t Kunigai^

•______ _* | Rusijoj
BOSTONIETĖ KELIONĖJE ^kon k

Į ANGLIJĄ
Pereitą pirmadieny, ryte 

išlėkė iš Bostono priemies
čio monoplanu p-lė Emilija 
Earhart, lakūnas Stultzi ir 
mechanikas Graysom ; > ■ 

Jos monoplanas yra vOt 
kiečių, konstrukcijos įr jį 
patį yra vokiety. v w j .

P-lė Earhart leidosi kelio
nėn, mažai kam apife tai pa
sakius,,..’ :

• Nusileido Halifaxė ir lau
kia patogaus oro lėkti p#r 
AUafatiką. Ji ^nori pirma iš 
moterų’ perlėkti okėahą. Da-

J ■ < ’ • 1 •3

Pradžioje Tautų 
paskirtas atstovasK K 
Blockland išdavė rapor^jį 
Lietuvos-Lenkijos derybų i 
gą pažymėdamas, kad 
bos nepadarė džiuginant 
progreso. Dar labiau 
no Lietuvos paskelbimas.*" I 
taisytoje konstitucijoje V|į] 
sostine. Van Blockland šal 
kad tas paskelbimas visudĮj 
nes akyse pakenkė Lietuv 
Anglijos atstovas Chambetk 
karakterizavęs Lietuvos-žį 
kaipo “erzinantį ir provokS 
jinį ir stato sąlygas kokiui 
turėtų drąsos pastatyti di$ 
šalis prieš tokių pat.” ?-

r 'T •   ? į®*®

VOLDEMARAS ATSIĮOBj
SAVO PRIEŠAMS

Premieras Voldemaras atį 
kė, kad taika * priklauso di 
giau nuo Lenkijos n<vt j 
Lietuvos. Jis protestavo pr 
Chamberlaino rezoliucijų: 
padarė aiškių ir teisingų-pi

‘ ’Į AUSTRALIJĄ . 
i • ' f . : ■ i .Viso mano padaryti 7,788 mai- 

r liųkelioĮį^
Gegužės 31 d. du ameri

kiečiai ir du austrai iečiai or
laiviu “Soiithern. Cross” 
•leidosi kelionėn į Australiją. 
Jie jau' pasiekė Fijis salą. 
Nors kelionė simkų bet jie 
tikisi viską nugalėti ir lai
mingai pasiekti Brisbane, 
Australiją. > ’ *
' Jeigu tik bus geras oras 

jie ketrirtadienv, birželio 7 
d» apleis Jįjį salą.

X sęypH’Ų šnipai 
. LĖJtKIJO

’ Sp’Tf '* i 1. Varšuvoje suimta sovietų 
šnipų organizacija.’ Ji turė
jusi stiprių- ryšių su Sovietų 
atstovybe. ? 4,
—iJ—Li
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kad p-nia 
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kad; Didysis 
įėjus iš 

uoja Ameri- 
p. Deedsy 

dyti jog po- 
r esanti Di- 

tytė Anas- 
ilidyto caro.

» y

vsky atvyko 
rio mėnesy 

ip-nią Leeds, 
grafaite

&

Valentukevičius ir M. Švog- 
žlys. Lenkų pirmieji atbėgo 
po lietuvių paskutiniųjų, ir 
tat dar toli atsilikę.

<>: va

mutinis iškėlė protestų prieš įX • - - -
‘-M. V

rintų taiką Lietuvos su
Lenkija. "*, :4
Lenkija iškėlė protestų prieš 
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netiki, kad 
•caro duk- 
ji yra pa-
& b ’e >■

v' - - - . A..

Šis įstatymas vejkia nuo

. Naują
ii-ii.-• \ i • t 'iri'-.

' Imigradjos* Įstatymų

STATYS TELŠIAI—KRE
TINGA GELEŽINKELĮ

KAUNAS. — Vyriausybe 
priėmė naujo geležinkelio 
Telšiai—Kretinga statybos 
planų.

Statyba manoma pradėti 
būtinai dar šiemet, kad vi
sus darbus pabaigti iki 1930 
metų. ..; '

Nauja geležinkelio linija 
turės 73 klm. ilgio ir joj bus 
pastatytos 4 stotys ; 2 kraš
tutinės — Telšiuose ir Kre
tingoje, viena tarpstotis

kad padėję 
nia Te 
džiojį Ki 
tazija, p

'P-nia
Amerikon 
svečiuose; 
buvusią - 
Nenia. :

Ameriki 
Tchaik 
te, bet
• * ' r • * 
prasta žy< 
■U.;.Lx&'
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JOS ATSTOVŲ KOLIOJI- 
MAI NEPAVEIKS Į JĮ.

VILNIAUS KLAUSIMAS 
ATIDĖTAS IKI RUGSĖJO 
MEN. SUSIRINKIMO \ 
Geneva, birželio 6 d. — Re

zoliucija, kurioje Tautų Sąjun
gos Taryba reikalavo skubaus 
susitaikymo Lietuvos su Len
kija dėl Vilniaus, liko atmesta. 
Premieras Voldemaras vienas 
balsavo prieš tą rezoliuciją 
bet yra reikalaujama vienbal
siai nubalsuoti, priskaitant ir 
susiginčijusių šalių atstovų 
balsus.

Tuoj po šio balsavimo Ang
lijos užsieni# Sekretorius, p. 
Chamberlain pagamino kitą 
rezoliucijų . atidėti Vilniaus 
klausimų iki rugsėjo mėnesio, 
kuri įr buvo vėliau priimta.

7 Tarybos preeidentas Aguero 
varėsi, kad pasitenkinti di- 
dšiujųoį5 nutarimu ir

atraci ja, atkreipta prieš 
.Lenkijos teritorijų ir tas ga- 
U sutrukdyti: ir -užnuodyti 

. derybas, kurios yra vėdamos- 
tarp Lietuvos ir. Lenkijos.

■■ j;.1-'1''; ■. 'A • >: P '«J

BERLYNĄS.—Ties. Klau 
serburgu, Siebenbergene ki-.<

Ledai sukapojo mirtinai še- 
sis vaikus.

4 «

1 ■ ■’
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kėlioįiką miį^pų-ritų,
K ? fjf o v sr '•l'7’- ' . r~~ ’f

DAR MAINYS KALINIUS

Spaudoje, pasirodė žinių, 
kad šįup' laiku Lietuvos ir 
Lenkijos.;. ^Raudonieji Kry-

|,Žiųi ;yędų ęįerybas Jei toli
mesnių , kurijų apsimainy- 
mo. Sulįg tų žinių jJenkija 

lo smarki audra su .ledais.. Lietuvai . atiduotų apie 50 
kąįinių,jo gautų iš Lietuvos

S’i? : I f s’

KOMUNISTAI NEPATEN-! 

KINTI SAVO VADŲ. : 
SVETINGUMU

Ček^slovakų socialdemo
kratų organas “Pravo.,Lir 
du” deda visą eilę griežtų 
komunistų protestų, kurie 
buvo priimti prie prieš A- 
manula priėmimų Maskvoje. 
Tuos protestus išnešė Čeko
slovakijos komunistai.

WASHINGTON,..D. C.— 
Prezidentas Cooildge pasi- 
rašė po nauju imigracijos < 
įstatymu, sųhg knįo Ame
rikos piliętis galės, parai-i 
traukti netik savo nepiliętę. : 
žmoną^. bet. ir neved^siua 
vaikus, kurie dar neturi 21 
metų-jamžiaus (ligšįol ,bUvo 
tik iki 18 metų). Be to^ A- 
merikos pilietė moteris galės

> parsitraukti savo-4 nepiliet| 
: vyrą, jei abu apsivedė prieš 

birželio 1 d., 1928. v L 
, /Nekvotinęvizą ‘gausir to

ko moteris, kuri ni/ ’ 
į lietybės dėlto, kąd vedė"'nė- 

pnietfB^ 4 įfe 
m. Bet p turi būti našle, 
arba persiskyrusi, kacl įą vi-

, zą gavus. , . |
Parinra^ yizą gausfk- 

bar ir pilietes moteries pi- 
lietis vyras, jei apsiveda po, 
geg. 31 d.

• motina gauna pannktiąc 
zą. Taipgi gauna to^iŠ|

- . > Š -4 ‘ ''e-"- y.r,<
rr'.i ii i- ' —-
n. ( Af.fo

_ - v
- Kita pusė parinktų 

bus išduodama po liepos 1 
dų 1928 m. nepiiiečio, bėt į- 
leisto čia apsigyventi žmo
nai ir vaikams neturintiems 
21 metų -amžiaus (nevedu-

des ruošiasi nuversti MMį 
valdžią t<; < MosikuodšilMEM 
veikslais prieš akis taryttdtf 4 

rių, Voldemaras sušuki 
■paveikslai agitatorių; 
areštuoti) ir* bus ‘tedsiarii^ 
prasikaltimus.”

Atmosfera taip buvo> stH 
darius posėdy blogą ka^ 0 
sideritai Aguiėro 
ryti posėdį nors ' 
kui.

C

Gegužės 5 d. Varšuvos a- 
I^ėfiači j<&zteršm<iš Įįū^ri^jb 
28 Suvalkų; lietinių'* bylą 
kurioje ’jlems" fnkrftninuoja- 
tna šaulių organizavimas. 
Visus juos savo laiku Su
valkų apygardos teismas išr 
tesino. Šiuo kartu gynė lie
tuvius W. Zamezynskrsir 
advr Kaniewskrs, kurie par 
laikydami kaltinamųjų ne
kaltumų, prašė atidėti bylų. 
Apeliacijos * teismas paten
kindamas gynėjų prašyirią, 
bylą atidėjo ‘ ir' nutarė atsi
klausti, Karo Reikalų mi
nisterijos, ar sodžiai /Vaita
kiemis, Valeliai’ (Wolyncė) 
ir Traikškės priklausė prie 
neutralės linijos. Beto nuta
rė pakviesti į bylą Užsienių 
Reikalų ministerijos sutar
čių žinovą. Tik) būdu byla 
liko atidėta.

santaika LietttvoŠ ^;;*Lenldjdšl 
dėl Vilniaus gresia pavoju tai-

M. Panl-BoncoUr, Francij^š 
atstovas -L. socialistas, kuris

• ■ • • •> . •'i ' i ' f iužima užsienių reikalų riliniS- 
terio Briand’o vietų Taryboje, 
dar griežščian1 pttreiiK Lietn- 
vos-Lenkijos ginčo klausime 
negu Anglijos Chambėrlain:ir 
patarė nustatyti' laikų tiesio
giniam susitaikymui; bet j jel-

į Voldęmki^s' atšišakfedudį j 

žadėjimų, kad iki TUgsČyč-1 
ries^cr itur susitašyta su L 

Jriją.
Taigi spaudimą? į Lieti 

yra didelis ii Lietuva MM 
draugų l’autų Sąjunga 
nors dabar supras Liettt 
diktatoriai reikalų vii& itĮl 
vienybės ir susitarimo atį^ 
ti demokratinę valdži^.

Visos žinios iš Lietuvei’* 
neramios ir liūdnos. r 

iMdfipsios vatetyHs Įfi 
itšiliepė apie Lietuvį.'. <1 
p>as&eista gandai, kad t 
kija ąū Rusija padarius stt 
tį užgrobti Pataitės 

Sulig tos sutarties L „ 
tų fe&ijai, o Lietuvi

; VILNIAUS KLAUSIMAS 
?! tautų* sąJUNGOJE i 

Premieras - Voldemaras • parėiš- 
■ ? kęs, kad be Vilniaus Lietu-

■ va nenurims;^^!7^f< **■-
Lenkija nenori'nė kalbėti apie

Vilnių. ' ;••■Ji’’
BERLYNAN. Birželio 

6 d. Genevoj susirinko Tau
tų Sąjungos taryba. - Pir-- 
miausia iškelta Lietuvių- 
Lenkų ginčo klausimas.

Prieš tai, Lietuvos Pre
mieras Voldemaras yra pa
reiškęs, kad Lietuva be Vil
iaus negali daryti taikos su

Lenkija, gi Lenkija vra nu
sistačiusi Vilnių pasilaikyti 
ir skelbia, kad Lietuvos rei
kalavimas grąžinti jai ViŲ 
nių. esą tuščios pastangos.

Lenkiją to • laikosi ; pasi
remdama ambasadorių tary
bos nutarimu 1923 metais.

Maža vilties kad Lenkija 
geruoju nusileis dęl . Vil
niaus. Kitaip taika irgi ne
galima. .

. / • * J,I-

>9Sąjungos Tšryba tn& -visų rei
kalų' paimti į savo" rankas, ir 
šį klausimų, greičiau užbaigtu 
Šiam pareiškimui pritari ir ki
ti, kad duoti suprasti“Premiė- 
rui Voldemarui, . kad taryba 
gali padaryti spaudiinų į Lie
tuvą uždedama finansinę ir •$- 
konominę bausmę... ■ i •'

Sako, kad atmosfera šiame 
posėdy buvo sunki. ' : J-.

==»■

SOVIETŲ RUSIJA

MASKVA — J/Izvestija*’ 
dėl Kellogo amžinosios tai
kos pakto pareiškia, kad So
vietų vyriausybė netikinti į 
teigiamus Jungtinių Ameri
kos Valstybių pasiūlyto am
žinosios taikos pakto, vai
sius; tapiau jei ji butų pa
kviesta dalyvauti diskusijo
se dėL to. pakto, ji. pakvieti
mą priimtą Jei Sovietų 
vyriausybė • negautų ’pakvi, 
timo dalyvauti diskusijose 
ęĮaifeįiosios taikos 

tai ji turėsianti laikyti to 
pakto nuostatus nukreiptus 
prieš Sovietų Rusiją .

;

LENKŲ KUNIGAS PER 
TEISMĄ; REIKALAUJA 

ATLYGINIMO UŽ 
PALAIDOJIMĄ

KOLYOKE^Mass. — Č5
lenkų kun. Javrorek patraukisiuos rūnnios^pasikalbėjinją bausmė gali būti sumažinta 
kė į. teismą, mirusio M. Jušr- su angiųr < užsienių reikalų dar viena; trečdaliu. Reiškia

i

j 
. s * » i

NETIKI AMERIKA

12/i

BAISIOS SKERDYNĖS 
KUOJOJ' 1 ' /

CANTON, Kinija. — Čia 
eina baisios skerdynės tarp 
kamunistų įr valdžios ka- 

etękoypi- riuomenės. Keturi šimtai 
komunistų nukauta ir tiek 
pat sužeista.

Eina gandai, kad bus pa
skelbta karo stovis, kad su
laikyti komunfeų tėrprtis.

P J VOLDEMARAS J KALBĖ- 
JOSI SU CHAMBER- 

unaiNu _
LONDONAS.1 — Lietuvos 

ministeris pirmininkas prof. 
Voldemaras r turėjo žemdo-

KAUNAS. Ryšy su am
nestija 6 metų grasos kalė- 
jimasJenn? Romanui aš nu- 
žUdymapa- 
keištiis41«ėthW pfase. Ka- 
lėjimfo-'^ditlKfttVbdijai pra
šantį getfo le^gėsdo'’ atveju

daugiau prašymų,. Bet sako, 
kad Romanui jeigu bausų^e 
ir bus dovanota, tai jis tųriįs, 
išvažiuoti iš Lietuvos, r į

Ryšy su amnestija ir .Įdr 
tiems prasikaltėliams? b* 
mes dovanotos!ir 
tos.

»

N
• ’

ir< m-Ti JšlUS. . ii P i
Mjęvi-

3IJBEPARĘ^SKAU5IUS kos administratorę jf JatU-i I miništerių1 i ChamberlainujĮ 
šienę teisman reikaIauda4Manoma, ikad jie diskutato 
mas atlyginimo už palaidb-;Į bendrus:/klausimus; sū min-

DIENA DIENON
AUGA

Vilniujebedarbįų įkaičius Ijimą a-, a. Juškos kūnojjtimi prapieste abiejų kraštų 
padidėjo. Dąbar yra įsira^ Skunde pažymėta, kad; - jis Į tradicinio draugingumo ry- 
giedravusių 5,154^ bedarbiu J i^ikų|aųja

Rdmanui tit reiktų atsėdėti 
Sumetus, ’nuiy
b; Bendrovės 'darbininkai te- 
Hąpadavę prašymą, kad Ro- 
mimni • bausmę, dmnyičtįą

' BERAŠČIAI liMdtl

■ •

»

cialistas Čepinskis
' bW8fetdkomfeij^ kdd hje-'

■ raščių Lenkijoje vra 43%
Tuo reitafhryra padnotn' jr ;g$Mm/ojų. ’

lenktyp.es


miriistėrio 
to p.. Hem

faane '±_ 
2., šią nakčiai? (dzūkiška) 
3. Jojiu dieną (angštam bi 
1 Ko liūdit sveteliai ___
5. Siuntė mane mbtinėl? - 
%. Vai aš pakirkčiau —

ę* ■ > 4 ;
LGIAMOJO SEIMO ' 
KABIŲ SUSIRINKIMAS 

AUNAS. — Sąryšy su 
ęiąinejo Seimo susiriir- 
yir Lietuvos Nepriklau- 
pbės paskelbimo sukak- 
mis, geg. 15 d. buvo su- 
Lę (Zitiečių salėj) St 
lt) Uarįu. Diktatoriams 
tBiribkimas nepatiko ir 
ame nedalyvavo.

^Ąprsejovičius, Jukna, 
feus, Ruzgus, Tautkevi- 
z, Raštikis, BagdonaVi- 
Šy.Grosmanas, Kairevi- 
^■Sakalauskis. Trumpu- 
Balevičius. Viso paleis-, 

Rašmenys. Stovykloje 
& 130, tame skaičiuje 9 
tstiečiai liaudininkai.

taeiją tinkama ir .priteisi 
Tamošaičiui teisių daktare 
titulą. - /
7'_!>uVu piiIda inttoų Ų 
niversitetą baigusio študen 
to disertacija^”' ' ’.7

GEDIMINO ORDENUS
• GAVO 291 ASMUO

Lietuvos 10 metų Nepri
klausomybės sukaktuvių 
proga p. Respublikos" Preži-] 
dentas A,.Smei.onaį savo ak-j 
tu apdovanojo* Did. Lietu-1 
vos. Kunigaikščio Gedimino 
ordenu užsitarnavusius Lie-j 
Įtuvos iš viso 291 asmenį ir 
kitu valstybių piliečius. .

I laipsnio ordenu, kaip ži
noma, yra apdovanotas tik 
vienai — Latvijos užsienių 
reikalų ministeris p. Balo- 

I dis.. - " '■
Į Ui laipsnio ordentt apdo- 
ivanoti 110, ir IV laipsnio — 
Į156 asmenys.
T -• ~ -■ ■■ - ■' --

k « -e-v •-

- Tautos šventė faktinai 
prasidėjo pirmadienį vaka- 
21? 18-vai. 37 min.! Karo mu
ziejaus Sodnely buvo pradė-

protešotreu/ stietiuaų .vaistys 
bįų -ąįst^^^y. seimų 4r

promise to upholdthe goyęfn-
. J
v

VILKAS MIRTINAI . 
/ SUKANDŽIOJO ŽMOGŲ

Nesenai Kauno' apskrities 
miške . ’ įVVko "nelaimingas 
nuotykis su Kauncr miesto, 
gyventoju pik Jonu ŠidlaUS- 
ku? Jį puolė vilkas ir smar
kiai apdraskė/‘

Nito sunkių zaizdų pil. J. 
Šidlauskas Kauno ligoninė j 
mirė. _< *, ' • • r? ■. .

1 B ’A -.U-.-,* . . ■, :

f . < U■ L7 * X"4 v* ♦

PROF. KUN. BUČYS > < < J 

IŠVYKO Į ROMAI
KAUNAS, r- Gegužės 18 

d. prof. kun. Pr» Bučys, ma
rijonų kongregacijos * gene-d 
rotas, išvyko į, Romą. (Di-į 
džiai mylimo ir visų gerbia
mo; mari jonų vadu palydėti Į 
stotį • susirinko'' marijonai,! 
teologijos f i jos. fakulteto' 
.profesoriai ir studentai: Jjr. 
Bistras, kun. Krupavičius^ 
gen. Nagevičius, vvr. ‘‘ Ry-! 
to” redaktorius p..Ttįraus- 

| kas,'Dr. P. Bielskus,. p, 0ąl-j 
dikienė jr daug kitų katali, 
kų jdąrbudfojų. r it r
U Romoje*^ U& 141 Bulis 
feus; 5i 7tDar, šįmet
pyM Ji AųfeUalįją.. Ąur.
nejads mieste įvyks viso pa
saulio eucharištininkų kon
gresas. ’

Tiesa, Kaune ir provinci
joj kelįbsė * vietose rasta 

į išmėtytų komunistinio ‘ if 
priešfašisfinib turinio pro
klamacijų.’ Kai kur. esą šū- 
|mtų asmenų,' kaip Dlečkai- 
eio šalininkų. Katriąo akvi- 
nės if fešftbranai gerokai užr 
dirbo, iiė&;jiems Tčista pfė-L 

kį paveikslą, ^Viėteelek
tros lemputėmis: Mat, krau
tuvės ir iš šveiieių daro1 biz- 3 
nį. Tokios riišiČs ‘‘pasipuo
šimais7' pasižymėjo ' kelius 1 
svaigiųjų gėrimų parduotu- į 

i vės ir restoranai. v- 
Šančiuos, Panemunėj,. A- 

. leksote ir Slabadoje iliurni- j 

. nuoti beveik išimtinai vai- I 
diškį įstaigų,-kareivinių ir | 
kino teatrų namai. .. / j

Konkė taip pat' pasipuo- i 
iė... eglių šakutėmis. \Gal J 
tuo padarė" nemažą sąu j 
kūmą, nes daug ja važinė- | 
josi... vaikų. Z ‘

Šventės iškilmės parado ! 
aikštėj -prasidėjo 10 vai. da- i 
lyvuujant daugeliui kariuo- j 
intenės dalių. Estradoj dž-' ! 
siėnių' svečiai, ministrių ■ 
kabineto nariai; aukštieji 
kariuomenės viršininkai/ ke
li kunigai ir ponios. Lubli- 
kos susirinko/keli tiifetart- 
čiai. Ėjo prakalbos, paradai, 
eisenos. ' z .

o»gąpw; 
■ęijų ir įstaigų ^tstovAi jsu 
vėliavomis ir vainikais. -Z j -

Prie muziejaus Duonelai-; 
čįo g. stovėjo kariuomenė 
ir žmonių minia. - 

j • Prezidentas pasakė kalbą, 
po kurios buvo atidengtas 
naujai pastatytas laisvės pa- 

I minkias — moteriškė su vė- 
jliava rankose ir sutrauky
tais retežiais. --

Prie paminklo žuvusiems 
kariams sudėta kelios de- 
šimtvs vainiku.

■* *• ■ ■

Iš muziejaus organizaci
jos rikiuotėj, kai kurie na
riui nešė. fakilus, ėjo -Dau- 

i kanto, Laisvės Al., Gedimi
no, Smėlio gatvėmis .į karių; 
kapinės, kurios papuoštos 
žvakutėmis. Kapinėse prie 
karžygių kapų padėta dąug 
gyvų gėlių. Iš čia 21 vat 
organizacijos ir minia skirs
tėsi kas sau. >-.*

į. Gegužės 15 d. miestas pa- 
Įpttoštas vėliavomis, - kaip 
paprastai tautinėmis ir val- 

I stvbinėmis šventėmis. Vaka- 1 • 4 * ' —  i, *
Įrey kai kuriose vietose pra
eivio akį traukė gausios; 

Į iliuminacijos margaspalvė- 
Imis elektros lemputėmis. 
I Tai daugiausiai , valdiškos į- 
staigos. Be. jrekįąnąą ver/

Itinahčios krautuvės, languo
se prisikfotė į vairių prekių, 
apačioje pastdte vytį ar ko-

Apie 1 vai. gatvėse žmo
nių pilna? Visr-įdom&Vdsų 
kada ir kur Jjų^ skaitom^Sf 
manifestas'.- -tni> / > 

■ "Visos iškilmės- buvo J»r^ A 
duotos per radio ir filmuo- ' 
T i L. v A'•' - . - ■ ’’’'

Kaip fenkaį 'pa4tįT^lj

> Ą.

mėtil df thė Unitėd1States, and to be a good citizen 
by obeying Us laws. / J i '

kkviAB' Aukso Altorius
(prastais minkštais viršeiiąis)-.-__ c. .50

KUOPOS (prastais kietais viršeliais)-------- 1—A0
JFUODQS (genesnės minkštais Viršeliais)__ :___ A5J
JUODOS (geros odos svirbeliais)   ju—£1.00 
BALTOS (čelulouios viršeliais)——___ _.fx..$L00
BAI-TfiS (eelnloidos viršeliais, su kryželiu)—$1.15 
C,rVi8US užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

*‘I>AiUt»rt#A8” • ■ ■■.t .
«6« w«Bt Brasta? - gontu Barto*, Mmj

mggiis, e) Kur Nemunes, <)

Visos virš paminėtos dainas 
ttri Užsakymas drauge prasta 
i L •. > htro4HČ

‘ 5. , - » 1 .

vuut.be dikMfopi rinte

5*'- i .-y •. * i. % L - I . 3 ZK . į, • : ; . >
f L Q. U witae86es are uatttralized dtisens mušt 

they prove their dtisenship to the court? . > .

, A. Ves, they mųst takę their “Cfertifieate of Uiti • 
zėnship” to the court. • ' ’ ■. i* ■ •

..y 2. Q. H a witness is iii, ar unable to appear in 
court, may the applicant get some one to go in his

-.t ii.- V ..
A.- yes, anothfer witness inay be substituted if hė 

can take the' oath to the1 šame statedents as the
* ♦ * ' .4 •

original ritriess. / ‘ < i ' _> ;

3. Q. If t^e judge thinks it necessary can he 
compel the original vritaeiB to go '
j Al Yes, the original vvitness can'be compelled by 
law to gd to jBoprtS ; / • J > i *į .< i' * *' \>i

• ' ' ■ ’ *'* ■ ■*<. ' * f ų r 1 ■' '
' 1Q. If thė appHcant hai ttot lived in the Stato 

five years, can be securė statements from wftnea&s 
where he lived before? , 4 . i < I' ;' ? 'r
i A Yes, he can secure s^ątejnepts wbich are calfed 
dėpbsitions. i
; 5. Q. Is it necessary in thi«

PIRMAS LIETUVOJE JAU
NIMO EUCHARISTINIS . 

kongresas
įvyks 1928 m. birželio 17 ir 
18 d. Panevėžyje, Kongrese 
dalyvauja: ateitininkai, pa- 
vasarihinkai, skautai ir pri- 
jaučiąs jaunimas,' ‘

nas/ kaip dirbęs. Lietuvai, jos 
apgynimo prądžioj, apdova- 
iiotas Nepriklausomybės me-

- * - į

daliu. ■ „c
i.; J

Gegužės 19 .d, p. fteudėr-
sonas aplankė Člurliopies

• galeriją ir miesto muziejų. 
[Išvyko Rygon Tą įyačiąj die
ną vakariniu traukiniu, 

j Į-,—- \ t
___  • ■______ r_____ i >'

damas tinkamu į piliečiu Uft

Ą. Jis turi atliktiinri8iegą.prigtilmyl>W.Suv;Val^:H  ̂

stybems;' . H ’•*y ->< į-.-y .•
8. K. Ko reikalauja nuo jo <ll?iiguhhybSs PrIsie-

. Jifeikalauja Auv. Wstyįių
džią b*.t>hti gerų pihečiu pOdaBSu s'^4**$

M AK. Ar bPrigtdmyimBPrisiega” reikalauja ižai-.z 
žadėjimo pflgolmybės kokiai Htoi :
, A. tūrį atsižadėti prigalibfb& savo,

mešitai valdžiah ■ . ' r ■;'■'> /. A' IhMPK
10. K. Kuomet “Prigulmybės Priaiega” yfa pri- 

hutai1** teismas jaih tada ataodtf ' < v 4
A, Jis jam duoda J*llietybČ8 PaiHldijuh^ ’ 

kaj^ kada, pnsiunėia jam jį vHiaii fegistrdotH 1MB- » 
km ‘

’»'< * < ' .'š.b' • •1 : • - ■ ■ *« pffl

. \ > "Pamoka A ;j ; ,
■ -J I-Ai ( ‘ ' .. 4 • J O- ?

1. K, Jei Rodytojai yra naturalisuoti piliečiai ar •-W 
jie turi savo pilietybę prirūdyti tdaUbt

'; VA Taip, jie tiid pasiimti savo ‘^Pilietybės PąliiU ; 
dųbdiis** j tęismiĮ., . ; / . •
r • •,>.*’ < , ” ’ ‘ t » • *

'■j. 2. K.’>Jd liūdytojas serga, arba negali ateiti į • | •,' 
teisiną, ar gali aplik&htAs paimti kitą jo Vieton?
' ’ c . 1.1 J L H A r

A. Taip, kitas liūdytojas gali Užstoti, jei jis gali 
pfisiėga patvirtinti tuos pačius dalykus, k% pirtna- 
sik’ ' ■ ‘ -:i

!'■> * i lt.'' <Lj* ' • i * • > , ’ j ’ . I / .

3. K.* Jei teisėjas randa reikalingu ar gali jis pfr-J < 
mąjį liudytoją priversti ateiti į teismą? , !
! ’ ‘A* Taip, pirmasis liūdytojas gali būti priVėrstaS 
įstatymu ateiti į teisiną.'' | ’ • >* • » i 1 ’ n 
J A. K. Jei aplikantas neišgyveno Valstybėje pen- 
kią metą^ar gali jis sau gauti statementus nuo liū- ’ 'J 
dytojų, kUf jis gyvėtto < > ' ’ i < u ’

’ 1A -Taip, ’jis galr gauti statetnentus, vadinamus 
Pripažintomis: ;t T ;; ■ ,,. į. - , f

5. K. Ar rdkahnga, kad kiekvienas liūdytojas bū
tą jį pažinojęs per penkis metus? - ;

8 A. Nd,’ Šiame atsitikme užtenka jei badytojai 'sy- 
• kiu imti žtoojft jį< pter penkis ihėtūs. * ( '

6. K. Jei žmogus pamestų pilietybės popieras, 
gali gauti kitos?

)

i
4 «
I

L > ■ ; 
r;.! r». i > c../?''< i > • n -• fį./f 

ęją duplikatą, pripažindama^ Rj J

E>efs’ wįthin 1 A Ne, aplikantai Uėgali4k>l>lerą gauti 30 dieflą 
Statė. ’1 jlrieSritikimus hito Valstybėje. * • -z''

' change his 8. K. Ar aplikantas į piliečius gan mainyti savo
-i'jfcyardę?>.isy< 

sečtireš his A. Taip,.jis gali tai padaryti, kuomet gauna pi* t. j * 
lietybės popieras, jei teismas jam tai leidžia. ,

. > (Busdaugiou)— -----------------—s-. -— --—T-t—
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Šiauliai, Lietuva.

aras
INTRONIZACIJA

VIEŠ 

intro-

SUTE71KLA MALONŲ, ATŠVIE
ŽINANTĮ MIEGĄ

Jūs turėtumėt vartot Nuga-Tone, 
jeigu jūsų miegas neramus ir ne
atšviežinantis, jei jus iš ryto atsi- 
keliate su pajautimu nuovargio. 
Šios geros gyduolės yra suteiku
sios sveikatą, stiprumą ir jėgą virš 
milijonui vyrų ir moterų per pas
kutinius 35 metus, ir garantuoja
ma, kad pagelbės ir jums arba jū
sų pinigai bus.grąžinanti.
Nuga-Tone padaro turtingą, rau

doną kraują, sustiprina nervus, 
raumenis ir svarbesnius kūno or
ganus ir tuo būdu sustiprina apeti
tą, virškinimą, skilvį, kepenis, ink
stus, pūslę, prašalina chronišką už
kietėjimą, svaigulį, galvos skau
dėjimą ir panašių nemalonumų, 
kurie buvo atsiradęs iš priežasties 
silpno kūno. Nusipirkit butel : 
šiandien. Nuga-Tone parduoda
mos vaistinėse. Pabandykit tas ge
ras gyduoles prašai i nim u i savo li
gos.

i je gi kaip tik priešingai: pa- 
■ žemink savę, o pasitikėk 

Dievu. Kas Dievu pasitiki, 
j tojo malda sėkminga, kas 

tojo Dievas neišklau-

intrpnizacijos /rito,. 
rėlio nori .meilėje valdyti 
los dieviškai valiai pasida
vusiu šeimyynų narius.

PRADŽIA. Šv. Introni- 
sacijos apreikšta per šv. 
Margaritą Mariją. Aląeoųue 
ir pirmoji intronizacija jos 
pačios buvo padaryta 20 d. 
iiepos mėn. 1685 metais vie
name iš Prancijos šv. aplan- 
Kymo Vienuolyno naujoky
ne. Bet iki 1907 metą In- 
tęonizaeija nebuvo žinoma, 
bet pasiaukojimui Šv. Šir
džiai ir kitais būdais buvo 
Ji garbinama. Nuo šių gi 
L90 7 meti? stebuklingai Tė
vas Mathee Cravdey Beevey 
Šventą Širdžių kongregaci
jos vienuolis iš Pietą Ame
rikos apturėjo pašaukimą 
pradėti šį šventą ir brangi} 
•darbą Intronizacijos. Pra
dėta Pietinėje 'Amerikoje 
netikėtai greit plačiai išsi-j 
vystė ypač Europos Valsti
jose’ ir vis kas kart auga pa
sižymėdama ir stebėtinomis 
pasekmėmis. Amerikos Lie
tuvių tarpe pirmoji Intro- 
nizacija padaryto Jhevp Ap- 
veizdos p;rrapifd< AiokVkl o- 
je Chicago„t .DU, 1924/ m. 
gniodžiosjuJiesi^, 6 dįetų 
bęt visu<wMtĮ^'^tt>e.-^ pra
dėta platinti 19ŽT metais. I

Ž. it;, wa£erbury, Č3nn. — 
Korespondencija apie parapi
jos vakarienę jap tilpo kito 
mūsų korespondento. Auko
tojų vardų neskelbsime, nes 
skaitytojams nedomu kas au- 

. fo viščiuką ar ką kitą.

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį krafitą. 

Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja atlankyti saviš
kius Lietuvoje arba tal|Ktati Lietuvoje pasisvečiuoti. Lietuviai deda 
visas pastangas, kad tie svečiai butų gerui priimti ir iSsivežtų malo
nius jspudžius iš Lietuvos.

’ * ♦ ........ - \ j /’ ■
Tas važiavimas tiesiog J Klnlpfali) ant Baltlko-Amerikos Llniljos be 

jokių persa limų p»-ie datarrtlnfų dpfinkyblų yra malonus ir visiška^ 
keleivių nevarginu. - t < -f • ■

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą neatidė
ti, bet važiuoti pas savuosius šiq vasarą su vlčha i& virftminėtą eks
kursijų Iš Amerikos tiesiog Į "Klaipėdą. " ‘

žiniom KrcipMfu i VMo* Affdiią ar f Bendra^

BALTIC AMERICALDfE 'įb(
8 Bridge Street New Vork, K Y. t

šio Pneteliaus, Valdytojo ir 
geriausiojo Tėvo vardo die
na. Kaip šias brangias su
kaktuves minėti apskelbs 
intronizuotų parapiją kle
bonai.

r K. ;

Lengviau supažindinti in- 
tronizuotas- šeimynas ir vi
sus susidomavusius šiuo 
brangiu dalyku; antra, šią 
pirmąją sukaktuvią pami
nėjimu rengiama išleisti 
nauja, maža, gražios laidos 
knygelė, kuri bus dovanai 
išdalyta atminties visoms in- 
troniznotoms šeimynoms.

Kun. S. Draugelis 
‘ Intronizaci jos Direktorius 
dėl ljetuvią.■ Suvienytose 
Valstijose. , i •' ,

4-ų-j—<.4 r !.• H1?-* .»11 ■ * 
Stoart Chev. Co., 431 Wasb- » 

ington St. — o
NONANTUM: Silver Lake Chev. Co, 

444 Watertown St.
NE1VTON HIGHLANDS: Woodworth 

Motor ,Co. , v
HYDE PARK: >,’• J. Delnney, 1243. 

Hyde l’ark Avė., .
MALDEN: Frathe Sfotors, Ine., 144 

Exchange St A į 1 -.t / >: __
DORCHESTER: Columbia Chevrolet 

Ine., CIT and 399 Columbia Road 
(Uphams Corner)

NOR1VOOD: Fenton’s Garage ‘ ’
QUINCY: Washihgton St Garage, Ine,, 

216 Wash ington St .
DEDHAM: Dedham Šquare Chevrolet 

Company, Wasblngton St<
EAST BRAINTREE: Clark^t Taber 
EVERETT: Melanson Bros., Ine.,

6T Chelsea St ,.i. ,.,, ■ i
MATTAPAN; J. J. tfelariferi 1509 Btuė ’ 

i Ii U Avė. -■

I IR Iš

LIET UVOS I 
Per BREMENĄ , 

DidžiauNin Ir Greičiausiu . 
Vokiečių Garlaiviu ”* t 

C O L ū M B Ų S 
arba kitais Šios linijos ’ 

laivais -iy.e« 
Tik 8 dienos vatutettta*

Puikus 3-čios kicens kamba- 
riai—tik miegamieji

Suks laikais 
ma apie pasitikėjimą savi
mi. -Norint nuveikt kolų 
darhą^norint išvest kokį biz- 
m, būtinai reikia pasitikę-

• * * i ’ j j

Jau artinasi metines su
kaktuvės nuo Šv. 
Širdies Jntronizacijos na 
muose 
Amerikos ; Lietuvių tarpe. 
Būtent, pereitais metais į 
birželio Baltimorėje, Md. šv. 
Alfonso parapijoje introni- 
ząota pirmosios šeimynos. ( 
„ Taigi sulig Iptronizacijos 
įstatuose nurodyto pageida
vimo; antra, kadangi nema
žam skaičiui intronizuotų 
šeimyną- šio brangaus darbo 
'pirmosios sukaktuvės'-(First 
AnhiVersary) vra ypač mi
nėtinos, tad dabar tenka1 
šiuo ^klausimu išreikšti nė

* - Z . /*• '* Ą J

vien į Intronizuotas šeimy
nas, bet ir platesnes minias 
supažindinti su šiuo bran
giu naujos gadynės ’ daly kū-

nm ’sutaktoyk 
str> .ma'AVi ftfenoje. Šioji 
nijuotų šeimyną-džiaugsmo 
dieink;' kurioje %įįaikščioja- 

saj4> seuųynos brangiau-

ne.
Jį so, nes prašo abejodamas. '

5 Šv. Raštas labai aiškiai F-’’^tame dalyke išsi reiškia. 
*4 y*4 Prašyk nė kiek neabejoda- 

Jinas,” sako šv. Jokūbas.
Kristus dar aiškiau tą pa- 

y reiškia: “Jei kas j ūsą tu- 
rėš tvirtą tikėjimą ir tars 

yT tam kalnui, kad persikeltu 
t į kitą vietą, ištiesi} sakau

jums, taip įvyks.” Ir šv. 
Gregoriaus Taumaturgo gy- 

r'^venime skaitome, kad taip į- 
vyko.- Vieno miesto gyven- 
tojams trūko vietos statyti 
bažnyčią, nes ten stovėjo la
bai augštas kalnas. Šv. Gre- 

■ '* goritfe Visi}'naktį meldėsi ir 
ant rytojaus liepė pasitrauk* 

y4 ti kalnui į jūres. Taip ir į- 
vyko. Kalnas pasitraukė į 
jūres tiek, kiek buvo reika- 

: Jinga vietos-hažhyčini pagM- 
įmonėms maldoje 

trūksta, pasitikėjimo ir to- 
dėl ją maldos nesėkmingos. 
Žiūrėkime į šv. Petrą. Kuo
met pamatė Kristą vaikščio
jant viršum vandenio, ir jis 

V' puolėsi į ežerą ir kol dar tu- kav

" -• ’-j .y Fvisa sei

ČOACH TIK $585 , , į|
•O- < »CQE Į
Ooaęl* - - r T - -- z * ■* 1 <r‘ * i f '■»Turi gražią fondą, pa- 7 i ► čiams šeimynų. Šutei-

-rji- " togumą'ir madą kuria > kia važiavime patogu- .
.Ir visos moterys gėrėjos. W ? erdvumą. Turi

Th^olet rili x ; jr * • I- « su stipriais 4 ratų bre-
£^”^.*715 mą ir stiprumą važia- . ■ • ir su viso.

vime, kuriame visi vy- kiais kitais mechaniš-
rai reikalauja automo- kais įtaisais per visą

aii prieit.*.b.niM, - būiuje . ;. taipgi leąg- . > karą—visur yra pripa- *
" ■—-----ti; -vas ir saugus vąžiavį-, žintas .kaipo pasaulio

D«uirere<i PricM. • , mas duoda tiktą malp- geriausis žemos kainos
• . ‘1 n • ■' V numą—Didesnis ir (Jb- automobilis. . /

<to.ncH>,cb.r«.. resnis Chevrolet—duo- Yra net septyni gra-
. : da daug linksmumo ir r . žūs modeliai. Ateik ir '. J T&irf

, malonumo tūkstan- > ■ .. pasižiūrėk šiandien.. • ; i1: > į

Ateik šiandien pasižūrėti šį įspūdingą naują katą! Chevrolet turi lietuvišką ’sJ^yriąį-' tad'kuo- 
. , met. ateisite klauskite lietuvio salesmano. ; i - >

Aid •• •’ > 1 ' -’ili ' fi’ : ‘ H-O

*■ . .a a 1 > •

Širdies Meilės ; Kongregaciją 
(vienuolyną) gražius.įspūdžius 
išsinešiau, nes išgirdau įdomių 
žinučių. Ką girdėjau, tą ir 
aprašysiu. Vienas didžiausis 
kongregacijos džiaugsmas, 
kad susilaukė naujo tos kon
gregacijos vienuolio kunigo S. 
J. Bartkaus. St. J. Bįartkus 
ėjo mokslus būdamas šioj 
kongregapijdj. Baigęs StyBede Ktf1 
Kolegiją, Peru, fll., stojo į St.
Thomas dvasiškąją seminariją dilimą. 
Denvėr, Colorado. šiais me- 8*^ j 
tais užbaigęs mokslą, tapo į- 
šventintas 18 d. gegužės mėn.
į subdiakonus, o 13 d. į dia- ^us yr

širdis, kuri taipoteišpasaky-- 
Jėztius tai numylėjo žmopes ir da

bar ta pačia meile deganti 
platinimo ’ pradžios link jos trokšta šeimynose, 

Įstaigose būt žmogių jaučia
ma kaipo brangiausias s vei
das, ištikimiausias, Priete- 
tius ir galingiausias Valdy
tojas; Ji trokšta,' kąd nau
jos gadynės žmonija Šv. Jos 
valiai pasidavusi būtų at
gaivinta ir pakelta į tą lai- 
mingumojlaapęnpdęųi’ii; žmo
nijai užpelnytas "per kar
šiausius Jos sopulius, ir mir- 
tį ant Kryžiau^. Kaip Kris
tus Kūdikėlis gimę§ Betlė- 
jausf tvartelyje, atgaivino 
pupnolusią žmoniją, išaukš
tino į . nužemintą-.poterį. ir 
vaikelius, tąįp, Šy. Širdis iš- 
ėdlmingaį.įeijipp|ą .į.,namus 
r įstaigas, yipšąj..

aarĖų pagerbia, iš mcilės žL- J . . /

VALIO!!

taus stebūklų, taip jam pa
reiškė: “Pasitrauk nuo ma
nęs, Viešpatie, nes žmogus 
nusidėjėlis esu. 7 Ir dauge
liui kataliku taip išrodo; 
kad Dievui beapsimoka jų 
šelpti, tai ir nenori Dievui 
įsigrįsti savo malda, ir nesi
meldžia, arba jei meldžiasi 
tai tik puse lūpų ir puse šir-* 
dies, be jokio pasitikėjimo. 
Dievui kaip tik nepatinka 
toks nusistosimas. Jis nori, 
kad žmogus Jį vadinti} Tė
vu. Juk pdts Kristus taip 
mus išmokino melstis: “Tė
ve mūsų.” Jei Dievas nori 
būti mūsų tėvu ir liepia 
mums taip Jį vadinti,. tai 
aišku, kad. Jį§ laukia iš mū
sų meilės ir pasitikėjimo.

Taigi malda su pasižemi- 
nimu ir pasiiikėjjmu Dievu- 
je yra tikriausias raktas, 
prie Dievo maloniu.

daug kaįbą^jiėjp. pasitikėjimo; sė
mingai virš vandenio^ bet 
kuomet ėmė abejoti, tuoj

_ _ JCES 110 Cummington Street, Boston ‘ ; 7

EASTMWTON’. Alfrcd Eajt., 
ĮVEST ROKERY: M>?'bope MotoČ 

Sales, 1782 Centre.,St. . . , įį
ROXBURY: Grove Hali Chevrolet Qa, 

458 Blue HiH Avė.
READING: Bal-Don Chevrolet Inc-ė-į?? 
REi’EKE: North Shore Chevrolet CŽ^. 
, 1459 N. Shore R<1:
ROSLINDALE: Mt Ilope Motor Sales. - 

415 Hyde Park Avė.
IVAKEFIELD : Main St.. ClievroletOfc-1
WALP0LE; Walpole Auto Stn., . 

19 Stbne St.
V5JALTHAM: Robert G. Pense, Ine- 

703 Main SL ,o. ,^,7 Al-
WATERTOWK: DanlelR Chevrolet Oį 

647 ML Auburn St •' i" 4 t 
( WEST NEVVTON: W. J. FnrbnMl^ 
50 Davis Avė.) . „ ,
1VINTHROP: Gordon G. Fnl1erto6įr 

t 57 Putnam St ■
V^OBCRN: Lyneh Motor Sales, iBfc,, 

40 VVinn S t A

Man atsilankius į Šv. Jėzaus Kun. St J. Bartkus laikė p 
mas šv. mišias vienuolyne i 
Trejybes šventėje. Dalyvei 
tose iškilmėse rinktiniausis 
pylinkės jaunimas, Litliuani 
Doughboys ir daugiaus žyn 
asmenų inteligentą.
J

Iškilmingas šv. mišias (p 
miciją) turės kun. S. J. Ba 
kus 1 j d. birželio pas klebo 
kun. Vaičiūną, šv. Antano ] 
rapijoj, Cicero, III. v i

i'K-' VJ n tr&n izacijosešme i — pa
reikšti ypatingą garbę šv. 
Jėzaus Širdžiai, užleidžiant 
jos paveikslui gražią ir ti» 
kamiausią vietą savo na
muose, kame tasai paveiks
las kaipo soste talpinamas 
ir per iškilmingą pasiauko
jimą Šv. Širdį apskelbti* šei
mynos - iri namų Valdytoju 
ir Karalium.” (Šv. Jėzaus

j GENERAL &FF1<
I ~ ’tĄ i " • ■ i 51! t .»i.

ibSTON: ČominOTiwėalth ’ Čhev. 75o.t ’ 
949 and 983 Comnsonwealth" Avė. •

ARLINGT0N: Arlington Auto Co.
450 MassachiKėtts Avė. ’ •’

ATLANTIC: North Qųincy Garage, 151 
Hancock St.

CHELSEA: McBride Chevrolet Co., 
Chelsea Sq. . .

CHARLESTOWN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp.. 334 Main St •-

EAST BOSTON: Wamock-Lyn<* Mo
tore, Ine., 944 Saratoga St - -

SOUTH BOSTON: Dafley Chėv. Co., 
664 Broadway

CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 
277 and 308 Massachusetts Avė.

MEDFORD: Atton & .Tones, Ine.; Med- 
ford, Sųuare /

MELROSE: Field Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine 
\VELLESLEY HILLS: Stack & Mc

Adam Ine.

Suskambėjo varpfe didis tSS =
■ ••sSsazss^*'!.- - -

C , , ’-V-tiĮUA • * • -n •Savo balsę veja, gena. ,., .
------------ —U-  - - >• _ _' i OiLb:..;

r,Jau prie Motinos UalU<(B,
• Nekaltos, BattosiLeįijps . .

Susirinko kūdikėliai ; ■; ‘ ; ‘ Į
\ Garbe duoti‘savo Gelėi. > ■’J- * , 1 .

4-. • t. ?• "-91’ <«r .) ,t I i/-» ,
-. < r*-4 1 ■ . -..įj, ,

■. JąiL prakutęs suliepsnojo, ‘’
‘t; i : ! Galvas nulenkė, ,pq kojų... - : ,:1

Ir /vargonų giesmė šventa
j t į 1 .i 1 > <>* j erdvingas! bangas krenta..;. j- i : 
t • i j ...«. .♦ t Galvą motinos Marijos .} t ,;;

Puošia žvaigždės ir- lelijos, i „į.

. Maldos-Jaį vpiniką pina—r';
-, . »f ; j Gąrhę< I)Įe\ąšką jLąbina... -

1
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omis

.tos at-

Bkausmusjis patiesė prie K 
Golgotoje sūdė’ golgotas,— 
Ir naujas, viltimi šarvuotas, 
Pūslėtu delnu spaudžia arklą

os Vadų

“kei- 
ukazu

• • ..-V*. •* * ’i'.f •

• : ilangirdas Dangintis

Ar Tu Matei Tą Šąli...
Ar tu matei tą šalį,
Kur. vieškeliai golgotom nukaišyti, 
Kur kryžiais pakelės nusėtos?

išaiškinti redaktoriaus

mas ir publikai ir pačiam 
aktoriui girti jį, kuomet jis 
yra papeikimo nusipelnęs. 
Jei dabar jį pagyre! už blo
gą losimą, kitą sykį jis los 
dar blogiau. Ypač pasmer
kimo yra verti tiė “akto
riai,” kurie neišmoksta ge
rai atmintinai savo rolių žo- 
džii). Tik neatsakomingas 
ablamonas Ir įžūlūs tinginys

it kokias pirštines, at kalio
šus. Šiandien protestuoja 
prieš diktatorius'. draug su 
bolševikais, kelia į padanges 
demokratiją; rytoj muša po- 
klonus tiems patiemš dikta
toriams ir garbina cenzūrą! 
Neturi ne* principų, nė ori-’ 
ginalės, savos nuomonės. Re
dakcijos straipsniuose, o y- 
pač peržvalgoje atpasakoja 
aesugromuliuotas ištraukas 
iš laikraščių ir žurnalų. Nuo 
savęs neturi veik nieko pri- 
iėti. Originalumo nė neieš
kok. Redakcijos straipsniai 
ir peržvalgos kąsneliai tik 
jiems skiriamu puslapiu pa- 

; viršutine išvaizda yra '“re- 
: iakcijos straipsniai įr per- 
> švalga;” šiaip niekuo nesi- 
f ikiria nuo žinių. Sugrūda 
štraukasriš kitų leidinių į 

Mitonalams skiirama vieta

Pereitų metų .&-me mu- 
A ’mery “V-bė*’’ klausiat:' “ar 

tautininkai perdaug savo 
vienų jėgomis pasitiki,: ar 
tūli jų Vadai W Užsispyrę 
didžiausios liaudininkų gru- 
pes būtinai valdžion nepri
leisti?” ir pati atsako: 
“Abiem, atvejais'tas siauri 
parapijoniška, nefemintinga. 
Tuo -žvilgsniu AMERIKIE
ČIAI GALĖTŲ DAUG PA
TARNAUTI, jeigu./. DARY
TŲ ĮTAKOS SPAUDOJE IR 
LAIŠKAIS T LIETUVOS 
ŽMONES, VERSTI TAUTI
NINKU SĄJUNGĄ, ŪKININ-

jst 1 Dabar toji 
žemai kloniojasi tiems pa
tiems fašistams! Kur prin
cipai? “Vienybė” yiirtė iš 
Čcheidzes - PuriškeviČiii! o • ‘ 
priheipai ? Conspičuous bįį 
absence! ' ' ‘ ’• AjSfe

į?y.

daryti rinkimus į Seimą ir, 
žinoma, patiems trauktis iš 
valdžios. Bet tautininkai nė 
nemano to daryti ir 
ęią” konstituciją —- 
ir nepaleidžia valdžios iš sa
vo lankų.. . .* .

Ar kitaip bus atėity? Ži
noma, kad ne. Konstituci
ja, ar ne konstitucija, rinki
mai, ne rinkimai, nevejami! 
jie iš valdžioe nepasitrauks; I 
Jei nežiūrint naujų konsti-j 
tucijos “pataisų” opozicija 

‘ laimės rinkimus į Seimą ir 
atitaisys konstituciją, kas 

unisonu gaus pasitraukti: diktato
riai, ar Seimas? Žinomi — 
Seimas. Ir vėl bus konsti
tucija “taisoma,” gal pet 
sumusolininta, bet diktato
riai tol nuo, valdžios nepasi-Į 
trauks, kol kas paėmęs ūži 
pakarpos neišmes jūos taip, j 
kaip kad išmetė Šleževičiaus^

vių. M£ė|i||į^iąĮ8 aukštesnės 
apšvietos. Abėcėlės jii 
neužtenka; Vau Loon ’as, ar 
Wells’as turi'jiems riktelė
ti per tromboną:' Moks
las!! I.. Išgirdęs tą šauksmą 
golovastikąs tuoj virsta 
mokslinčių... ' ir lenkis pa
sauli! Galva pilna kvalita- 
tyvių žinučių šiupinio, bet 
jokio kvantitatyvio suprati
mo nė apie pasaulį, nė apie 
kitus, nė apie savę. Apie 

i principus tokiems nė nekal
bėk. Nesupras.

į Tie “mokslinčiai” gana 
tankiai patampa... redakto
riais. Yra tai jausmingi, 

r“dievoti” redaktoriui. ''Mel
džiasi į savo stabelius ir 
plūsta tuos, kurie nenusi
lenkia įj.ų . “ moksliškiems, ” 

I ‘ ‘ kultūriškiems, ’ ’ partiniems 
I ir bedieviškiems dievai- 
Įčiams. ' Tokiuo yra “Vieny- 
I bes-’ redaktorius.' -Jis ypač 
įtfro pasu/iid, kad kaiUdiuja

mu įžeisti publi-
OTneTktlMipuai-

konstituciją, “D-kas” pa- 
klausė: “Smetona kare- < 
lium ? ’ ’ Titulas nesvarbu; : 
Gal “V-hė’A teiksis mus pa
informuoti, kaip reikia ti-f 
tuluoti tą autokratą, kuris 
išdrįsta pakeisti ukazu tau
tos teisėtai išrinktų atstovų 
surašytą konstituciją kaize
riu? caru? sultonu? padiša- •.* 
chu? kaciku? radža? despo
tu ? monarchu ? karalium ? ? 
diktatorių? ar*kaip kitaip? 
Tik jau ne prezidentu ir ne 
demokratu! \ •4 ■ t>' •’>) { 7
z £.
' Nesėni dar tie laikai, ka

da “Vienybe” d raugė sU 
rąūdonajsiais “protestavo 
prieš fašistus.” Tų protes
tų plaukė tokia daugybė į 
“V.,” kad ji nebeteko jiems 
vietos ir paskelbė negalinti 
visos daugybes sutalpinti - 
savo skiltyse ir tik >

idfcut p 
toji

VYRIAUSYBES SUDARY
MO.” Dabar tautininkų “u- 
para” netik kad nesudarė 
koalicijos, bet dar jpravare 
iš talkos; ir paskutinę fede- 
rantų partija;’’ siaurai, ne
patriotiškai ir. neišmintin
gai1” -7- nebepasieki net vi
sos tautos išmintimi ir-kei
čia konstituciją Smetonos 
ukazu. Šiemet “Vienybė” 
tą jau giria. “D-kas” ragi
na “laiškais į Lietuvos žmo
nes versti tautininku^” atsi
sakyti nuo diktatūros. “Vie
nybė1’ pyksta ir koliojasi. 
Ji vadina mus melagiais. 
Mes paklausime jos; ar 
pernykštis jos nusistatymas, 
ar šiųmetis yra pagrįstas 
principais ir kokiais? Ar ji 
pernai melavo ar šiemet me
luoja? ir kokiais sumeti- 

Da-. mais: besmegeniais, ar do-

hęgalįma. dovanoti žmogui, 
juo labiau redaktoriui, priiv 
ėįpų stoką. ' s . .

> . .. . . • .- “Vienybės” redaktorius 
yra principų. “džiogleris,” 
kitaip sakant, jų neturi. 
Štai kėli įrodymai. 1926-tų 
metų 153-me numery “ Vie
nybės” redaktorius smerkia 
du Lietuvos konstitucijos 
sulaužymu, būtent išverti
mą teisėtos valdžios ginklu 
ir. smurtu ir Smetonos iš- 

eim lenkimą Seimo mažumos 
balsais. Dabar “V.” giria 
Smetoną, kai jis vienas su 
Voldemaru sudraskė konsti
tuciją į skeveldras ir sulau
žė savo priesaiką ginti kon
stituciją. ‘tV

• * • i

'Ar “V-bė” redaktorius y- 
ra už ar prieš konstitucijos 
laužymą? Koks jo princi
pas? • ' • " A

Ar “V.” redaktorius yra 
už ar prieš cenzūrą? ■ ‘.

1927-tų metų “V/^22 nu
mery p-as^. redaktorius rašo, 
kad, cenzūra visuomet nėra 
sveikas reiškinys, bet šiuo 
atveju ji pusėtinai nevyku
siai pasitvarkė ;”mat, tuo
met diktatoriai buvo nutarę 
neįsileisti pilną protestų 
prieš juos “Vienybę, 
bar “V-bė” džiūgauja dik- leriniais? < 
tatoriams uždarius “^ Ži- Kuomet Voldemaro falše 
nias”del menkutekio! .Kur fręnt, Smetona, “pakeitė’?

1 —J-L, 'ji' ■. " ‘ir 'i K*, i i? > X..

Šiemet “Vienybė” atsi-■ . ' ’ *— ’• t ' 1 V fru *-.^4 įklaupus meldžiasi prieš dik
tatūros Molochą ir jam ko- 
dyluoja. Visi kiti smerki# 
Molochą.. Juokingiausia tai, 
kad “V.” fanatiškai rėkiat ■ 
Jūs partiniai f žmonės, nes ~ ’ 
negarbinatimano jįolochų— 
tautuuidaį PARTIJĄ įr jos 
neklaidingą diktatūrą! Įr 
musulmanus pamėgdžiodd^K 
ma šaukia: nėra partijos, 
kaip tautininkų partija ir 
jos pranašas Voldemaras!

Garbinkit! bet koliones 
kitų ir jūsų tulžis nepaslėps 
fakto kad jūs patys beturite 
principų, kad esate tautinin
ku partijos dayatįtoąį

Į kokias ten polemikas SU 
“Vienybe” nelftįsiteome į- 
silefefL Te “garbavoja” ją 
“Laisvė” ir “Naujienos” 
k'aig tai darė iki šiolei. Lai 
ir “•Vienybė,” jei nori, pa- 
mėgdžioju savą, kaimynę 

iš jos tokių “gtažiį įrody- , 
mų,” kaip “smalaririai,7t~ 
“špiMnikai,'’OridA^iai,,,, 
“melagiai” e£. A siunčia

t/]Dabar, kuomęt repųbliko- 
fud ir demokratai yra šilsi- 
lapinę savo partijų platfor
momis, savainu veržiasi 
klausimas: koki-gi yra Lie- 
Mivos tautininkų platforma ? 
Tenka atsakyti, kad yra tai 
šokinėjanti ir sensacinga 
platforma. Viena tig pasto
ji “lenta” yra toje platfor
moje,— tai griežtas pasiry
žimas valdytlLPiisimtefi- 
I^Š/tik nabašninkus “ Lietu-- 
jį” ir “Lietuvį” ir dar gy- 

jų “L. Aidą.” Kaip jie 
šokinėjo ir tebešokineja! 
pirmiausia suko į partijas.' 
Per kelius mėnesius “Lįetu- 

ir "“Lietuvis 
giedojo: partijos, partijos, 
partijos. .. jos nori valdyti, 
bet. . mūsų partija nori dar 
labiau. Paskui užtraukė re- 
^ėrenduino giesmę ir taip 
graudingai ją giedpjo, bet 
referendumo nebuvo. Drau- 

■jgtn rmriT»Vę — ir
dSišmerkė. Kiek vėliau Už- 
dainavo “vienybių . dainą, 
ireilgai ją tedamavo ir savo 
^Knybes neišdainavo, nes 
I^fistituciją “pakeitė” uka- 
zu. Po to pradėjo giedoti 
j|rivatinių mokyklų graudus 
^ėriesmus. Dabar gieda ne- 
ijjykantos himną į teologi
jos. - filosofijos fakultetą. 
Prie tų giesmių ir dainų 

/pridedami pamokslai vi? 
'šiems šia, tema: niekas te- 
-iiekiša nosies į politiką; tai 
yrą speciali nepartinės tau- 
Ifežmkų partijos privilegija! 
'Užkinkė ir teismus į savo 
Įautininkišką “nobažensti 

>’ Liepia jiems sensacin- 
jg&T spaviedoti Karvelius, 
^Bistrus, Miičius, etc., ete-,
jSįį A/'. ' '^Tautininkų oficiozai ga- 
Mlėtinai jau išaiškino bautį- 
. ninku partijos platformos 
^tentas.” Jos yra trys: val- 

urijjift,. progre
se įįtiėĮcius sen- 
vietoje darbų.

Svarbiausia jų platformos 
nia ,yra, žinoma pasiryžt
as' valdyti. Vyriausias jų 
Adymo požymis yra tai 
Eškįosir . pastovios prograr 
tos stoka kaip vidaus taip 
1 užsienių politikoj^. Jų 

šokinč- 
y Pastovus ir 

®^W^atii|jųno- 

Ui valdyti^ Yra tai rnile- 
Ū£ti m JQ žygdari>iu jė-

f

’• i 4 11 /11 .
every TUESDAY and FRIDAI.

gailėjimo!

Salius hklBoplius

j i
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Aurių pareiški

Sugrjfimui 1 
formacijų

i semmarpon. . c 
tfeologijos-Filoso

Norman H. Thomas 
Yorko nominuhtas kan<

nėra. Tai vra labai sena
v

nuvalkiota giesmė apie len
kų taikingumą ir geras in
tencijas Lietuvos* atžvilgiu. 
Mes iš patylimo žinome, kad 
kiekvienu atveju, kada tik 
[lenkai mums darė pikta, jie 
vis deklamavo apie savo ge
rus noras mūsų atžvilgiu. 
Jei tiek turėjo nauja pasa
kyti lenkų delegacija, tai 

Įjos kelionė bereikalinga, nes 
Įmes jau senai tai žinome.
Į Lietuvių tauta su pasi- 
I biaurčjimu nusikratys kiek- 
I vienu santykių su lenkais, 
| kol jie nenorės rimtai pa
istai gti ir sutvarkyti Vii- 
| niaus grąžinimo ■ klausimą. 
[Nėra pajėgos, kuri galėtų 
| jai tokius santykius primes- 
ti tol. kol nebus grąžintas 

[Vilnius. Taika su Lietuva 
įtiktai per Vilnių ir nėra lie- 
\ tuvio, kuris kitokiomis sąly- 
I gomis tokią taika pasirašy- 
W (“Rytas’’)

per vienas. Tas pasisakė e- Į 
sąs Alberigo, kuris sukvie-| 
tęs savo draugus pavaišinda-i 
vęs nuodais. Tada Dantė, 
kuris gerai pažinojo Alberi- 
,go ir žinojo, jog jis tebegy-j 
vena pasaulyje nustebęs pa-: 
klausė: “Ką ar tu jau ne-; 
besi tarpe gyvųjų??” “Taip, 
nors faktinai aš tebegyvenu, 
bet kuOmęt aš papildžiau šią 
nedorybę, tai nors aš ir tebe
gyvenu pasaulyje, bet mano 
dvasia, jau tarytum kenčia 
pragare. Dabar, sako iŠ- 

į visas plačias tiesk tavo ranką ir paliuo- 
suok mano akis.” Bet Dan
tė pasipiktinęs jo nedorybę 
atsisakė tai padarytis į

■ Vokiečių poetas ir rašy
tojas Goettė yra pasakęs: 
“Pinigų netekai, ko nors

duodamas

Teologijos-Filosofijos 
fakulteto bėdos j

1
Teologijos fakultetą suma-l 

žinti kelia sumanymą,tauti-1 
įlinkai dėlto kad norėtų kai j 
kuriais katalikais profeso-1 
riais nusikratyti, kaip K.l 
Pakštas, J. Eretas ir t.' t. 
Ar tas j^ems pavyks <ar ne 
tai nežinia. Motyvuoja, kad] 
permažai esama lėšų -— tai 
viešai, n privačiai skelbiama 
kad esą Lietuvai geda de4 
tekio universiteto kuriame' 

1 riedant ik Teologijos fakul
tetas gecaį ■ nustatytas o kiti 
visi silpnesni/’ Sako, velyk

- Opozicijos spauda
Katalikų “Rytas” turi a-1 

pie/-2,500 prenumeratų iri 
agentus platintojus. Spaus-f 
dinama apie 5000 ir mažiau.!

“Liet. Žinių,” irgi taipl 
(pativ > ' 1 ? i -

Katalikų “Vienybės” 10,J 
000 ekz., bet labai sienas.]

Geriausias katalikų žur-l 
naliukas tai blaivininkui 
“Sargyba/’ ji it K. V. CJ 

[organas ir'“Žinija,” akade-l 
Į minis ’ žurnalas, literatūros] 
ir tt.

Vienu žodžiu katalikų 
Įspaudą buvo silpni d"5abar 
Įvo« kvėpuojA, o tautininkai 
j savąją stumia pirmyn kiek 
Įgalėdami, nieku jai nesigai- 
(lėdttftu; ir/pasekmė? j aū yra 
| malonios. • •,« •

Katalikri dabar pergyvena te-

>havo 
jo ’(iėde^kun'<-J. "M.* Vembre. 
1911 m. įstojo į Šiaulių gimna
ziją, bet • karu- bangoms užlie
jus, teko išvažiuoti Rusijos gi- 
lumon. Tęsė; mokslus Petro
grade ir Voronežo gimnazijo
se;. Energingai dalyvauja Vo
roneže tautinio judėjimo dar
buose, ir jaunuomenės “Ątei- 
tininkų5’ tarpe; visur maloniai 
pageidaujamas. Mokslas visur 
gerai sekėsi, .su pagyrimu. 
1919 m. rudenyj įstojo Žemai- 
čių dvasinėn 
1922 m. — ' 
fijos fakulteto bendrąjį ruožą 
gaudamas diplomą Mylėda
mas mokslą, ir specializarimą- 
si jame 1927 m. įstoja Į Catlio- 
lic Universitetą, Washingtoh, 
D. C. Bažnytinių Teisių fakul- 
tetan, gauna laipsnį “Bacca- 
laureatum in '.Ture Cononico.”

Nors kuriam laikui pertrau-

Stanislovas J. Vembre į- 
šventintas į kunigus birželio 
mėnesy 11 dieną, 1927 metais, 
šv. Mykolo Katedroj, Spring- 
field, Mass.

Pirmąsias iškilmingas šv. 
mišias laikė s V. Kazimiero baž
nyčioj, AVoreester, Mass., bir
želio 12, 1927, Šv. Trejybės 
šventėje. Tą pačią klieną kun. 
Vembre brolis Mykolas įšven
tintas į kunigus Kaune, Lietu
voje.

Kun. S. J. Vembre gimęs 
sausio mėn. 30 d.-1900 m., Ku- 
lyčiuose, Pakruojaus parapi
joj, Šiaulių apskrity, Lietuvoj. 
• 7 Savo jaunas dienas maloniai 
praleido pas sąvo tėvelius Kn- 
■lyeiuoso. ~ vi nirrnanra-
^jpbŽTą

nųmn. p. •• •;, •_ * t I
Liuosu nuo užsiėmimo laikui 

kun. S. Vembre rašo įdomių J 
dalykų į ‘Švento Pranciškaus J 
Varpelį,” ypač blaivininkystes Į 
srytvj, “Draugą,” “Darbinio-J 
ką, ”Moterų Dirvą,“Pava-Į 
sarį,”?ir'“Vytį.” <• č ?

Naujos Anglijos E. Vyčių J 
Apskr. metįniame suvažiavime j 
Nonroode, paskirtas N. A. Vv- j 
erų dvasios vadu ir delegatu 
Į visuotinąjį Vyčių SeimąChi-j 
cagon.

Pasižymi energija, iškalbin
gumu ir veiklumu.

Taigi jaunajam dvasios va- j 
dui, kun. Stanislovui J. Vem-i 
hre, minint šiandien jo anni- 
versarinm širdingai linkime il
giausių metų ir toliau darbuo
tis nenuilstamai Bažnyčios ir 
Tėvynės labui. ’ > 

Worcesteriečiai

dtonies $ryų»sakys lenkai, t 
||£|>paskirtą valapdą susirinko e 

ietuvos viešbuty, kurytaĮd 
f sustojusidelegacija.^ . b

Sąmoningai ar nesąmo- 
jungai spaudos atstovai tai- t 
vo pakviesti į “Trijų Ku- į 
nigaikščių”' (Gedimino, Vy- ( 
tauto ir Kęstučio) kambarį n 
prie gardumynais apkrauto į 

' stalo, kas pasikalbėjimuose į 
; Su spauda Kaune taip pat j 

P . . nėra tradicija. . . i
Lenkų delegacijos pirmi- t 

': ?< ninkas p. Holuvko padarė r 
mažą expose. Pradžioje jis į 
pažymėjo savo pasitenkini- į 
iną, kad pirmą kartą nuo g 
neprikluusomos Lietuvos eg- į 

- * zistavimo oficiali lenku de-^ 
legacija, esanti Lietuvos sos- a 
tinėjem . .. - ■

k A > Toliau p. Holuvko paaiš-
kino, kad Karaliaučiaus 

_'v.’ konferencija laikanti save 
peremanentiniai esančia ir 

A dirbanti pasiskirsčiusi į tris ‘ 
-/..-r- komisijas: saugumo, ekbBO-

.. minę ir vietos susisiekimo. \ 
Pirmoji esanti pąsiskirs- : 

- j . .čiusi į dvi pakomisijas: ne- [ 
puolimo pakto ir nuostolių 

. atlyginimo už Želigovskiadą.
Dėl nuostolių atlyginimu. ’ 

~ Wi liijąaį.smste;
lietuvių .reikalavimus,- 

$ -r nes tuo jie turį vilties su- 
Švelninti santykius. Mat, į

, susi taras dėl nuostolių, be-| 
liksianti tiktai moralė arba! 
ideologinė klausimo pusė. Į 
Be to, žinoma lenkai mums Į 

; . patieksią sąskaitą dėl taria-1 
mų nuostolių, kurių jie'iš I 
mūsų puses patyrę. Nuosta-J 

‘.bus ir keistas klausimo pa-| 
jeuJ__ statymas._ Lenkai iš vienos Į

pusės mano materialiu atly- Į 
B? '. ginimu sušvelninti padary-Į 

tąją kruviną skriaudą lietu-1 
vių tautai, iš kitos puses jie J 
mums žada patiekti sąskaitą j 

. už nuostolius, kurių jie pa
tyrė mums beginant savo 

t sostinę ir besi rungiant su 
jais, su jų “sukilėliu” Želi-

' govskiu.
Jei lenkų delegacija vra 

B atvykusi su tokiomis inten- 
čijomis, tai ji gali sąri grįž-

; ti atgal.
Toliau p. Holuvko paaiš- 

. kino lenkų mintis dėl nepdo-

vyskujias ir net patsai 
Tėvas, užnėręs, viryą 
sprando nei vilks mus -4 
kultūrinio progreso.' kai 
jeigu mes patys į jį nelįf 
ine. Prie p regreso ; turi 
žengti patys nekieno nei 
kami. Vadai tiktai gali i 
rodyti kelius ir pavojujJ 
kie gali kilti, žengianti3 

; progreso. Taipgi prie ^g 
gos noriu dar priminti, l 

► tamistos malonėtumėte; -
suprasti manę . klaidinu 
Nemanykite, jog aš šiuop 
vyzdžius ir mintis, JgM 
čionai pareiškiau taikai 
ką nors asmeniškai, su ti 
lu ką nors užgauti, įfei 

(Bus daugiau);;y' 
v

puolimo paktą' pasirašytu 
Tenka tik stebėtis^ kaip tie 
nedėkingi lietuviai tokių de
legaciją nesutiko su laurų 
vainikais.. . ' .. .■

P. Holuvko teikėsi net pa
aiškinti kodėl lenkai /esą 
[taip gerai nusiteikę Lietu
vos atžvilgiu: ; ?

1) jie patys įsigiję nepri
klausomybę tiktai dėka tau- 
tų apsisprendimo principo, 
todėl norį jį taip pat Lietu
vai pritaikyti; ’b ■_ Į--

Ž) lenkai ešą suintere?uo-| 
ti, kad tarp Vokietijos iri 

J Sovietų Rusijos būtų nepri-l 
klausoma Lietuva ir ’ kitos I 
Pabaltijo valstybės: 

J 3) lenkams esąs reikalin-| 
Įgas išėjitnas į jūrą per Klai-| 
pėdą; I

Į 4) pagaliau, visa Europai 
[norinti taikos ir tam norui] 
| reikią prisitaikyti; <« . |
| Išeidamas iš tų sumetimų, | 
ra. Holuvko kvietė mūsų gin-| 
,Įčą perkelti į kitą plotmę ir] 
Į taip padalyti, kad iš Vil- 
I niaus galima būtų lietuviš- 
kai rašyti i Kauną, o iš 

Į Kauno į Vilnių. (?) 
Į Spaudos atstovai davė vi-! 
Įsą eilę paklausimų. Į juos 
Į p. Holuvko atsakinėjo, kaip 
Įmokėjo. Jo buvo klausiama. 
Į kokios yra granti jos, kad o- 
Įficialiems atstovams pasira- 
Išius nepuolimo sutartį, ne- 
|atsiras koks asukiielis/i „ ... __ • ■ -•
| kuris užpuis Į t-U S
Įp. Holuvko atsakė,

Jmelur nes? įSro^yta, Kadi .
[Lenkija visada turinti SjStoj

w| lybės daryti,o 2) tada bu-Įvęs fa* dalyvaujantieji.
1 vęs
i-Į žiuri neitrahtetą, kame 4en- j M kai Ueina.—ftekri
y-| kai esą šventai įritiK>ne-Bei py*aa. - . # # - i - .
M to, dabar eaą atokiau Wtw4^ »ra riete

ltte laužyti  ̂nes Edropos opi-lii troftnlio^a. Stefapu. 7

visi neteisingi; lietuviai tuc 
-^nyksime ;v kitnš 
kas kita; jos viską 
it” Nieko geresnio,'kai 
tik patys save piešiame 
juodžiausiomis 11 špalrpmi 
Paskui patys stebimės, *ka 
mus visi niekinri kąd ^ 

Į mūsų pačių jaunimas (tožrn 
sarmatinasi pasisakytį1 « 

[lietuvių kilmės. Bei kai 
| geresnio galime tikė^ftS 
gu mes patys skve niekią; 

Įmet Koliai mes apie sai 
Į manysime, jog esame pasta 
tinieji iepšv«. ištyžėliai irri 
mintį visur ir visada HjE k 
kią doktriną skleisime^toli 
žinoma mes nieko ir negąl 
sime nuveikti. Žinomą, 
neturiu minty, jog toto t 
rime nosis užrietę vaitašči 

iti ir didžiuotis, jog toto
I me lietuviai, bet ir nieku 
sarę nebūtų reikalo. Kksjl 
vęs negerbia, tas negaliu 
kėtis, kad kiti jį geHMį^ 
priežodis sako.

Kiti vėl nestoja. Bffdj 
nepasitenkinimą, kuris cb 
nai išsiveržia per luptoj 

Įdžiais, tai yra neužsigauėi 
nimas savo taUtog' vade 
Girdi: “mes lietuviai n® 
rime tinkamų vadų, o 
riuos turime heatlieka ge 
savo pareigiu, užta4 mes 
negalime padaryti < jol 
piogreso kultūros srityj< 
Tariaus ii* šitoks sąprota 
mas yra visais zvugtoi ‘ ! i 'r' 5 klaidingas. Juk jotas vad 
ar jis bus paprastas dvi 
Žnmgm,. ar jis Imis knnig

tuvos—Lėnkijoš santykius, _ į
p. Holuvko’ tai -pripažino, 
bet pabrėžė^ ^ad esą ^iąu ‘/ 

“blogi santykiai; begu j tolį’ . 
Be to, paštfebėj6,’ kad ‘ « 
daiig valštyfnų šiaiidi^n ė-' 
sančios savo riehbmfs nępa- 
tenkintos, tačiau įsugyvenan- 
čios belaukdamos : geresnių 
laikų. >
- Kitoje savo pasikalbėjimo 
vietoje jis išsitarė ir mus 
paguodė, kad Lietuvai pasi
liksianti moralė teisė Vil- 
niaus atgavimo "siekti ir jo 
ilgėtis..^.. Be to, šypsoda
masis pažymėjo, kad lietu
viai esanti tokia tauta, kuri 
turinti ilgą atmintį ir savo 
aspiracijij neišsižadanti. Ta
čiau lenkai pageidautų, kad 
technikinius klausimus iš-

‘ ’ 1 sprendus, Vilniaus proble
ma užsitrintų įr .užsimirš
tų...

Lenkai norį Lietuvos ne
priklausomybės (žinoma da
bartinėse sienose) ir jokios 
unijos nesiekią. Pabaltijo 
valstybių sąjunga jų nebai
danti.
i Į klausimą kodėl lenkai 
nenorį dabar kalbėti apie 
Vilniaus problemą, o siekią 
techniškų klausimų išspren
dimo, p. Holuvko atsakė, 
kad tai esą lengvesni klau
siniai, kuriuos esą galima 
greitu laiku išspręsti, o Vil
niaus klausimas reikalauj:ys 

. pidriamėntų intenencijos ir 

. bbn i riįi esąs labai s linkus, j 
' nes'-Apimtos įbsios pcfcieijp^ 
' Esančios- griežtai pnesmgos.- 
f Į Visa Europa nesuprantanti, 

kąipJ galima taip gyventi, 
kaip mes gyvename, neturė
dami jokių santykių ir todėl 
reikalaujanti susitarti: Len
kai patys pradėję iš naujo 
klausimą .judinti ir pasiry
žę jį nustumti nuo mirties 

; taško.
Į Šiuose lenkų pareiškimuo
se nieko mums džiuginančio

’Šale tų baisenybių Dantė 
toatė dar vieną nelaimingą 
sutvėrimą, kurio akys užša
lusios ledais. Jis prašė, kad 
Dantė nubrauktų tuos ledus 
nuo jo akiij.. Dantė priįEadė- 
jo tai padaryti, tik su sąly-

** ‘ *“- * < * ■ ,

KUNIGAS STANISLOVAS J. VEMBRE
t ■ ’ 

kė studijas, tačiaus jis, kiek 
leidžia laikas, tęsia ir tolimus, 
rašydamas daktarato laipsnio 
gavimui desertaciją. Mažiau
sia septynių kalbų žinovas, ir 
labai įsigilinę: 
mokslo šakas. ■ j t

1 - s

1 Po įšventinimo tampa J. E. 
Thomas M. O ’Leaiy; Springr 
field’o vyskupo paskirtas dar
buotis į AVoręesUrį prie Auš
ros Vartų parapijos. Neužil
go tapo visų worcesteriecių 
gerbiamas ir mylimas, neš kuri, netekai. Garbės, gero vardo 
Vembre" pasišventęs dėl visų, netekai, daug netekai. Gi 
labo. Darbuojasi'su jaunimu, netekai, visko netė-
vpac įsteigdamas naują L. Vv- . . ' . ; .«“llWkuop«. .Moka dirb- «erlaus> ,ne/
ti.,pasekmingai ir prodųktin- būtumei gimęs.” Panašiai

‘ " -gerą per ir Kristus yra pasakęs apajį
irių jau-P tąHriįf kuomet artinosi' JB 

kančia': u<Sūnds Žmogaus 
bus išduotas į priešų rankas 
įr nužudytas. Neiąimė tam 
Žmogui, kurs Jį išduos.- Ge
rinus, kad jis visai nebūtų 
gimęs.” ‘Čia Kristus turėjo 
minty Judą Iskarijotą, ku
ris Jį pardavė žydams, žino- 

įroa Kristus vadino Judą'ne
laimingu ne dėlto, kad jis 

Įpąpįldys_ baisią išdavystę, 
nes Jis būtų jam dovanojęs, 
kadangi Kristaus meilė bu
vo milijonais sykiu didesnė 

Į negu J ūdos nuodėmė j bet 
i Jis vadino jį nelaimingu 
[dėlto, kad žinojo, jog Juda 
jįpuls beviltih, nusiminiman 
lir neturės pakankamai jėgų 
I to nusiminimo pergalėti. 
I Juda pardavęs žydams Kri»- 
įtif už trisdešimts sidabrinių 
I įpuolė nusiminirtian ir ma
inydamas, kad jam nebėra iš
sigelbėjimo nuo pražūties 
pasidarė, sau galą, pasikar
damas ant medžio šakos ir 
-užtad papuolė į pačius nas
rus to baisaus šėtono, apie 
kurį aprašo Dantė savo po
ezijoje. • Gi mes, mes rodos 
nieko panašaus nesama pa
darę, ką Judas yra pada- 
jręs;1 tad kokiems galams 
mes turėtume pasiduoti nu- 
■riminimui Ir leistis, kad toj^ 
pragaro baidyklė sukausty
tų mūsų širdį ir dvasią be- 
vilties ledais ? . Blogiausia. 
kas yra su mumis, tai tur 

Į būt tas, kad mes neva drau
giškuose pasikalbėjimuose 

fiįJcokiais mtodais 
vaišiname vieni kitus tento 
jimĮd<$uis bevj|tieB mįntimia

1

i Įutį ę-.»

** ■>.w>:
vark**, • -yz----



ir M. Ur-

ntingu vediniu mok;
ie to da labiau stebėjosi mo
lių gabumais. ' /
------- zr *' i—*.

Jurgio parapijos keletą 
■žmonių gražiai nu- 

...«.evo^o palei^bažnyčią gele
žinę tvorą. Parapijonys turė
tų jąos atminti nors maldose.

Atsiuntimo Dvasios šventos 
■dięuą pralcidomo iškilmingai. 
Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje 
buvo iškilmingošr panioldos. 
Seserų Praneiškiečią pasidar- 
liaviniu bažnyčios altoriai bu
vo gražiai .papuošti- j

'Susirinkimas

Adeyaitė. Apie aft. Olšaus
ku vaidinimu JetėilfiiL: kalbėti 
tai deejKM žvaigžde^ir apšvar
ini l okioj rąlėj dalyvauja, iš
pilei |d visus reikalavimus. Šį | 
kairi f negaliu praleisti nepa- 
^yrięję's “Uošt@s>?: rolėje, po- 
nfos V; StepuHbnienės. Jos 
vaifl nimąs itikrųi/naturalys, iš
vaizda ir,gęstak. ^isas aštru
mas kalboje. Jai labai, pri
tiko, kad ir proiesijonalė ar
tistė. nebūtų'’gerbii atlikus. 
Poniai' V. Stėpuliofiienei garbė 

už tokį: pasižymėjimą šiame 
vaidinime. Kitos, rolės irgi bu
vo; atliktos .pagaĮ reikalavimą 
režisieriaus lart. J; Olšaus&o.

Dealogą- išpildė ari- J- Ol
šauskas, ir M.Šimoųįs. P7lę 
V. Švelnintu padainavo solo. a .
Jos 'balselis švelnus, malonus. —Moterų Sąjungos 54 kuopa. 
Mokytoja A. Medonienė akom- 
panąvo. L. .Vyčių 102 kp. cho
ras sudainavo kelias liaudies 
.daineles, vad, art Olšauskui. 
Tuomi programas užsibajgė.

L. Vyčių 102 kp. choras yra 
pakviestas ir pasižadėjo liepos 
11 4- dainuoti tarptautiškam 
koneeritf Bėlie Islė: ! Wogra- 
mas, bus perduodairias arJ per 
radio. Choras skaitlingas, stip
rus ir galės šauniai pasirodyti. 
Valio Vyčiai.

; Dobilas

Komunija* '

; (Bn-želio3 šv. Jurgio lietuvių/ 
bažnyčioje, vaikučiai, priėmėS^^g, 
pirmą šv. Komuniją. Įėjus į , ( 
bažnyčią matėsi r nepaprastas; =
reginys. Altorius gražiai pa- 
puoštas gėlėmis. Visa atmos
fera j nepaprastą^^^asi^ptii^, 
ga..j Bažnyčią,,^ųųnių pilna 
kaip? per-didelius ą$aįdustar- .į-; 
ba jietines .šy^t (̂ ,(?r;Į ; -

Štki uždega žMake^,^/suūžia i 
vargonai, sueina vaikučiai; tai * Į' 
jų diena. ’ 1 - > i f '

Prasideda šv. iškilmingos mi- 
šios-— suma. Giedru didžioji^: 
šv. Cecilijos choras, o laike mi
šių šv.'Komunija — pirmuti- 
nė'tų vaikučių gyvenime. K<£ 
kia fcražybė ir malonumas ka^ f 
da tie vaikučiai priima ] sąvo’; 
širdis .pirmą spk savo, gyvenį-: 
ine didį Užtarytoją ir Globė
ją .Jėzų Kristų pavydale Švč. 
Sakramento. Priima Švenčiau-' J’ 
šią taip-gi ir vaikučių tėvai.’ / 

Po to visko .pabaiga šv. mi- ' 
šių ir tai dienai ^pntaikntas 
klebono kun. J. Kasakaičio pa^ , v 
mokslas. Laike jprįėmimo šy. . ' 
Komunijos ir pamokslo dauge^ 
liui žmonių matėsi akyse aša- 
ros’. Ir ilgai-ilgai pasilĮs f f 
mintyčje toji diena, o vaikučių - 
širdyse per vsą jųjų gyveni- ’,

Ačiū kleboųui už tokį gražų.rf^ 
jų prirengimą iri išpuošimą 
bažnyčios. Lai Dievas snteifįjj^ 
kia jam gausias malones. A? 
čiū vargoninkui p. K; Bazini! < 
ir šv. Cecilijos chorui už gra- i ? ~ 
Žįas giesmes. Atsimins? jns / 
Jėzus paskutinėje teismo, die 
noje. . 4- • / ; i

Graži, graudingą ir atitihi- ' 
tina diena! ' ' ‘ ;!

: ' Vyturys

ii
Ofiso tėtf Pattr

- i
« it

ienė;! V. Lozoraitienė,, .A 
Palubeekienė, M. Pūrienė, J. 
Vaitkus. X>. Vasilienė, M. Sant 
kįūtienė, M. Kūrbanavienėį M? 
KuEšanskienė, ’ Jis Bačinskas; 
W. Rionška.. t Uą b \ j 
„ Veroniška Liutkienė Lietu
vosBąną $65-.00.f,u,r' ■ 1 *<

Moterą Są-gos kuopa $10.00. 
? Mass., Maine ir New Hamp- 
shire Apskritys $15.00.'\ ■

Surinkta $33.03. / 
Viso susidarė $123.03. 
Linkime p. JrPikčilingįenei 

laimingai pabaigti savo 'darbą tauja netekę tokio nario savo 
čia |r« parvažiavus neužmiršti 
vvorėesteriečiu. K. ' . V. R.

Į-t*-? y“7’ • '

Aušros Vartą parapijoj kle
bonas k&E J. Čaplikas per tris 
metus gyvavimo parapijos jau 
trečią .klesą mergaičių ir ber
naičių prirengė prie pirmos šv. 
Komunijos. Šiemet mokino šv. 
Kazimiero Seserys/ šv. Kazi
miero parapijos. Paskirtomis 
dienomis; apie 4 valandą su
sirinkdavo ; jaunimo būrys ir 
taip sėkmingai mokinosi, kad 
gegužes- 5, ląike mišią, kurias 
laikė kun. Čaplikas, priėmė šv. 
Sakramentą pirmą kartą 120 
mergaičii] ir bernaičių. Kun. 
Čaplikas pasakė gražų pa
mokslą, pritaikytą iškilmėms. 
Kaip, laimingos yra tos para
pijos . kurios turi Seseris Ka- 
zimierietes pamokyt vaikučius. 
Motina nori if mokina namie, 
bet ką vaikučiai išgirsta iš lu
pą vienuolių-seserų tai ilgiau 
atsimena; nes motinos kalbą giedojo

A * ' Pirmąscyk
§v. Kazimiero seserų,rūpės- 
j įvyko labai graži procesi

ja gatvėmis. 30 dieąą'gegužės 
6:30 vakare visi mokyklos mo
kiniai ir mokinės susirinko į 
mokyklą,.iš kur prasidėjo iš
kilminga precesija. Visos. meiy 

tais drabužėliais, taipogi ir 
berniukai buvo gražiai pasi
puošę. Procesija ėjo grupėmis 
ir kiekviena n£šė pateiksiu^. 
Pirmiausia ėjo Blaivininkų at
stovas su vėliavai' įTojiaus se 
kė grupės:- ' •

1-ma grupė nešė gražiai pa
puoštą šv. Teresės’paveikslą;
2- tra grupė — mergaitės apsi
taisę rožėmis vaizdavo šv. Te
resės meilę prie V. Jėzaus;
3- čia grupė nešė paveikslus 
Saldžiausios Širdies Viešp. Jė
zaus ir Panelės Švenčiausios;
4- ta grupė — šv. Juozapą; 5- 
ta grupė šv. Ritą; 6-ta gru
pė 
pė — Gegužinės Panelės Švč.;

V. Jėzus Darželyje A-

t ir berniukai, iš viso 164. • 
' Jran. pfoK.ijį?Ukaitįg ir

.pagelba So-. 
Kazimięriėči'ų taip gĮra- 
Sksumaniai vaikučius ir „v. ___________

prirengė, kad* tėvai gaitės buvo pasipuošusios bal
usi parapijonys džiaugėsi 
nfemi — tat da pirmą kar- 
Ei&ą parapijoje buvo taip 
ĮSiga iF graži Pirmosios 
nhHjos Šventė. Aštuntą 
kkfeiš ryto yisi-os susirin- 
į. mūsą gražią mokyklą; iš 
l^įdąni seserų ėjo į bažhy- 
^Tijmiausiai buvo nesa- 
’ kryžius tirf šv. Kazimiero 
yklpsT vėliava. Pasirodžius 
iivai buvo skambinama 
Saiš. Pirmiems vaikučiams

SO. WORCESTER, M ASS

> įrūdijusią 
plunksną tdoti.

A, a A. Siriękas pasimirė 
vos sulaukęs 25 m. Buvo la
bai dorts ir pavyzdingas kata
likas. Priklausė prie- L. Vy
čių ir Bažnytiųįo choro. Cho
ristai ir vyčiai, labai apga ii es

bažnyčią pasiardo 
airiškų vargonų'ma

žą balsai.. Suėjus. į bažny- 
: visi bei visos užgiedojo 
iešpatle, Viešpatie neesmi 
£ri£*Air-' tuo jaus ' prasidėjo 
mišių auka, kurią , atnaša- 
klebonas ir kuris tuojaus 
Evangelijos pasakė labai 
^pamokslą; pritaikintą iš- 
n&ns. Prie to savo gražia- 
JSamoksle ragino vaikelius, 
ju. ir tėvelius, da labinus 

V. Jėzų. ^Baigiant pa- 
visi iškilmingai sudėjo 

kadns nevartoti svaigalų iki 
metų. Pabaigoje šv. mišių 
į berniukai gražiai sustojo 

eiles if davus ženklą ė- 
’š šalinius altorius prie 
įdžiojo altoriaus ir klau- 

altoriaus laiptų. Klau- 
po šėsis ant s^k. Mūsą’ kle- 
įas dalino Švenčiausį. Švea- 
isį dalijant du administran- 
laikė baltą lininį altoriaus 
tasaįfc-.Paskui heTniukusj.ū? 
mergaitės. Grįžtant vaiku- 

Dievo stalo maži 
i su žvakutėmis kiek-

Mil'3

įi# pasitiko ir lydėjo į sė- 
tes, ..Mergaites lydėjo mažos 
fgaitės. Įspūdis buvo grau- 
į$s ir kiekvienam tėvui bei 
tanelei krito džiaugsmo ir 

ašaros. ’ Prie to visi-os 
Išklos mokiniai ir mokinės 
Beną priėmė šv. Komuniją. 
ImpL ir tėvai. Mokyklos clio- 
S^^Sai giedojo laike mišių. 
Įmonių tiek daug buvo kad 
sėdynių pritrūko bažnvčio-

>

Motinos diena

» meną gegužės mūsų mo- 
HOs mokiniai ir mokinės tą 
itą iškilmingai apvaikščiojo 
gBgbjmui savo inotiną. Tą 
haspusč po aštuonių iš rv- 
feįteę šv. mišią dievotai pri- 
6 ŠV. Komuniją.

Atstovai s ,
Moža *-• - ' ’’ ’ A - •" '• 
Sgttžėfe .28 dieną į mūsą ino- 
idą atsilankė šio miesto val- 
hąšaCsiovai egzaminuoti mo-" 

mokines. Viską atra- 
|gen*usiame stovyje. Gėrė- 
Įbjgrpžia tvarka ir seserų iš-

..... ■■■■■■'■

B OPOMS
p&dėka Clevelando re- ] J 

Mitink, parduodu liaudies ] [ 
gįgą BIRUTĘ po VIENĄ J i

oę ŽALČIŲ KARALIE- : 
‘Operą, ' 

ilMhtf Tiillh kitų 
•ų parduodu :
Metam p&IMTIES doL .; 
tratai dot 

ųsb m i i; 
mTK jb. -

šv. Šeimynėlės; 7-ta gru

8-ta - 
lyvų.

Flotai . , — f

1-mas f lotas vaizdavo ange- 
lą rankoje nešantį alyvos šaT 
kėlę. Draug su juomi penki' 
kankiniai.

'* 2-tras flotas vaizdavo Gegu
žės; Karalienę su palydovais, 
kuri nešė Ši.lko paduŠkėlę ant 
kurios buvo padėta, graži ka
rūnėlė karūnavoti Panelei Švč.

3-čias flotas išreikšta nekal
tybė rožėmis MrilelijoįiųfJ

Paskiausia'ėjrr kleb.'KuA: J. 
T. Jakaitis ir jojo* asistentas 
kun. Daugis. Procesija ėjo 
IVaverly, Harrison. <iri Provi-, 
ęlenee gatvėmis i bažnyčią. Ei- 
SaūTgatvemiš skambina> yisą 
laiką varpais. Procesiją tėmi- 
io didžiausios minios žmonių. 
Net ir žydeliai subėgo' pažiū
rėti. Suėjus į bažnyčią mūsą 
klebonas iškilmingai uždėjo 
gražią karūnėlę ant Panelės 
Švč. galvos ir tuomi prasidėjo 
gegužinės pamaldos. Baigimui 
pamaldų mūsą klebonas pasa
kė labai gražų pamosią. Bu
vo labai malonus reginys.

‘ w 7 ’z ’ * -J A' ‘Pa*naldrfmi« /•
Čia visas gegužės- -mėnuo 

praleistas ląbai gražiai. Kiek
vieną vakarą buvo pamaldos 
prie Panelės Švč. ir kiekvieną 
vakarą žmonių buvo mūsą 
graži ruiminga bažnytėlė pil
nutėlė. Choras ir mūsą mo
kyklos vaikučiai gražiai gie
dojo giesmes laike 'pamaldų 
Prie to įr suaugę skaitlingai 
lankėsi į pamaldas, atiduoti 
garbę dangaus Karalienei. Pa
žvelgus į tą viską, į gražiai 
papuoštus altorius, ypač į žmo
nelių pamaldumą, išeidamas 

, išsineši malonų įspūdį.

Tai taip nors trumpais bruo
žais paminėjau kaip mūsų pa
rapijoje gražiai praleista gegu
žės mėnuo.

► Senis

tą rpe. Išreikšdami sstyo gai
lestį, choras uŽd^jok> labai gra
žų . gėlių vainiką" pavidale šir- 
dfefc o J 
gai minės ir nepamirš mūsų 
-jaunimas Antano. ?

Taipgi‘mirė A^KIftiklikf lie
tuviškas barzdA^utis i(harbe- 
ris), sako nesenas, vos 35 m. 
Buvo “laisvės” skelbėjas, bet 
siįig^, šaukėsi 'prie kunigo 
ir bažnyčios ir: stengėsi atlik
ti visas - katalikiškas’ prieder
mes. Kadangi prieš mirtį at
sivertė, tai buvo ^priimtap į 
bąžnyčią ir palaidotas, kaip ir 
katalikas.

Apsivedė »> .
, . t

Bažnytiniame; chore atsilan
kė meilės dievaitis ir paviliojo 
gerą, dorą ir pąyyzdingą cho
ristę p-lę Eleną Kašėtaitę. 
Ekskursija prie altoriaus bu
vo balandžio 29 d., Sopi Dievo 
Motinos bažnyčioje, Harrisone. 
Kadangi buvo -gera choristė, 
tai laikė šliūbo-fehoras gražiai 
„ _ » “Veni^iCręatpr” ir
“Avė Maria.” . Vargoninkas 
V. Šereika nepasigailėjo var
gonų. paspausti.’ ’ ''Patiko su 
ma^šu ir išlydėjd.- Pokiliš bu
vo svetainėje. Svečių buvo, a-

II-

JT

NORWOOD, MASS

JfĘi 

-^Sekmadieny, birželio 10 d. 

įvyks susirinkimas -Seserų 
Praneiškiečią Vienuolyno rre^ 
mėją. Bus svarstoma apie su
rengimą pikniko. ' ; ‘

Moterys gražiai 
darbuojasi* .

WORCESTER, MASS
xA. L. R. K. Moterą Sąjun
gos : parkalbos su pamargini- 
mais įvyko gegužės 13 dieną, 
šv. Kaziimero parapijos salėj. 
Pirmiausia kalbėjo mūsą vieš
nia iš Lietuvos P. Pikčilingie- 
nė apie Moterą Draugija ir jos 

' I darbuotę Lietuvoje. ' Po jos

girdi, kasdien,^-apsipranta. ,>
Po mišių vaikučiai nusifo

tografavo. Paskui klebonas 
pakvietė į svetainę ir visus pa
vaišino gardžiais Valgiais. Bai
giant celebraciją- išdalyta vi-j piė’20Q< ; Pokįly dalyyavo vir 
siems atminties paveikslai. Už sas ■choras ir,||ei^e dęvąųą^t-

Čaplikui ir!Šv. Kazimiero Se
serims. dėkingi. , . - . , , ■ s ;

Gegužės 27 d. įvyko apvaik- 
ščiojimas trijų metą parapijos 
gyvavimo. Iškilmės prasidėjo ' 
su iškilmingomis mišiomis. Da- 
lyvavo’draugįjos su vėliavomis 
ir nariai ėjprprie šv* Komuni
jos. Kun. Čaplikas laikė mi
šias, jam asistavo kun. A. Dau
gis ir kun. S. Vembrė. 

. i Vakare įvyko didelis kon
certas, kuriame dalyvavo ar
tistas Rapolas Juška. Žmo
nėmis jo dainavimas taip pa
tiko, kad buvo atšauktas ke
turis kartus pakartoti. Pasi
rodo, kad žmonės mėgsta jo 
balsą, bet nesuprantu delko 
jam rengtame koncertu mažai 
dalyvavo., Jis mūšų parapijai 

yra daug pasidarbavęs, bet pa
rapijonys pamiršo atsilyginti. 
Linkiri 'art.' Juškai atsiekti 
aukščiausį laipsnį muzikos sri
tyje. s

Antra žvaigždė dajriavo tai 

 

p-lė Julė Mitrikūitė. f Ji taip
gi buvo iššaukta pakartoti. 
Trečia žvaigždutė p-lė M. Ma- 
nasititė; akompanuojant sesu
tei labai gražiai dainavo. Žmo
nės visiems artistams iriojo 
kiek spėkų turėjo. P-Ie Rauk- 
tytė akompanavo pirmiem ar
tistam. Gabi pianistė. x •

Kalbėtojų buvo galybė: kun. 
Vembrė, adv. Bobblis, Dr. J. 
Landžius, adv, Barkus. Visų 
kalbos buvo interesingos: vie
ni praeities parapijos darbus 
išdėstė, kiti ateities darbus nu- sieriaus noro.

Kėarney kataliką veikėjo šei
mynoje, poną Nakfošių, atsi
lankė garnys .ir. apdovanojo 
gražiu sūneliu.^ ; Sako, dabar 
Kazys, turėdamas pagelbinin- 
ką, galės da daugiau pasidar
buoti visuomeniniame katali
kiškame darbe.

LDS. kuopa veik miega sal- 
sdžiu miegu irsąpnuoja kažin 
ką tokio. Laikąs jau būtą at
busti ir stoti prie darbo. O 
tokioj gražioj parapijoj, gali
ma turėti vienį iš didžiausią 
LDS. kuopą, bent iš 100 na
riu. -itL' ~ '

. . - Jonas G.

“Pasiutusi Uošvė” 
pavyko

• Gegužės 20 d. Lietuvių Sve
tainės Bendrovė drauge su L. 
Vyčių 102 kuopa' surengė va- 

įD^ansiuk
* _ tebris buvo

gana žingeidus^b’ ypač veika
las net iki ašanj prijuokino. 
Komedija, 14Pasiutusi Uošvė” 
labai tinkama lietuvių scenoj 
vaidirfti. Kartaislkomedi ja bū
na suyai< _ . -
diškaif bet ši, “į*asiutnsi Uoš
vė,” buvo prirengta taip kaip 
turi būti. Vien&Jrac|] 
J. Olšauskas/^pfinĄ _ x_ 

roles yaidylas prirengė, kurie

* »
■ t i

karąį^ L. Vyčiu vaidylos, va
dovaujant 
išpildė pfo

nekome-

gerai gyvuoją ir tankiai su
rengia vakarus bažnyčios ir 
mokyklos naudai. Girdėjau, 
kad neužilgo įvyks vėl pra
moga bažnyčios naudai, nupir
kimui naują bažnytinių drabu
žių. Gražus ir sveikintipaš dar
bas mūsų sąjungječių.

- R ■ Piknikas)1 U ? i ą R

Birželio 10 d, įvyks šv. Jur
gio parapijos piknikas. Biz
nieriai ir visi parapijonys ne-, 
pamirškite šio pirmo pikniko, 
kuris įvyks Birutės parke, 
John ir Mile*Rd.
• —1______

4 ; <r; ■ Choras veikia . j

Gegužės 27 d. šv. Jurgio pa
rapijos mažųjų choras, p.. B.. 
Nekrašui vadovaujant surengė 
koncertą. Programą išpildė ge
rai. Publika, patenkinta.

• K-S.

J <?

k * H

'• i 

-j. ■

, Draugija paminėjo savo /' 
15 mętų sukaktuves-

Gegužės 27'd. N.'P. P. Švč. 
draugija' ilginėjo savoč 15: fne- 
tų gyvavimo sukaktuves.. Gai
la tik, kad iš pirmųjų mūsų 
draugijos organizatorkų beliko 
tik trys. Vienos pamynė po 
kojų "draugijos įstatus, ir (nu
ėjo svetimiems dievams tar; 
nauti, o, kitos, Hko .svyruojan- 
einmis ir nepriklausomomis.,

Su {kaupu narių.
' ' Į - 'j .< -ibs,

’-Iškilmių dienoję visos narės 
suėjo į bažnyčią išklausyti šv. 
mišių. 'Nemažas skaičius na
riu priėmė šv. Komurfįją ir 
pasimeldė už savo prietelius ir 
priešus.

VakarieneX.
. Vakąre įvyko. vakarienę su., 

programų. Prie išpildymp pro- 
grąmo prisidėjo ŠtfišeVičius,.: 
vargonininkas.' Taipgi padai
navo solo sesutės Jasioniutės, . 
Pazniokiutės, Keršiutė ię Kas- 
paraitė.

Kalbėjo p. V. Kudirka, ku
ris šią draugiją organizavo. 
Keletą žodžių pasakė ir p. K. 
Viesulą. * . ’

Draugijos pirmininkė p. M. 
Verseckienė perskaitė ištrau
kas iš, protokolų apie nuveik
tus darbus per 15 metų.

t Draugija per 15 metų paau- j 
kav<^ įvairiems labdaringiems 
reikalams $800.00; narėms pa
šalpų išmokėjo $13,367.85' (?).

Vakarienėje dalyvavo narių 
ir svečių apie du šimtai.

Draugija taria nuoširdų a- 
čiū svečiams už gausų atsilan
kymą, šeimininkėms už ska
bius užkandžius, mergaitėms 
už’patarnavimą ir programo 
dalyvianta. f , - -

....................' .. .—

V"

pats art- 
įr pagal’ 

— \ •

ir atliko savo roles pagal reži-

STOUGHTON, MASS.
Nudžiugo lietuviai atsilan

kius Tėvuk Ignui . Abromaičiui 
iš La Salette Tėvą Misijom e-- 
rių įVienuolynor Hartford, Cti 
jig i Wtjfl;. .pakto^fe 
Dievo paguodos žodį per Visą 
savaitę 20—27'gegužės. Bran
gi Sekminių šventė įgijo nau
ją reikšmę, nes dauguma vėl 
sugrįžo pas'savo Dievą po ilgą 
sielos sielvartystės metą. Kaip 
buvo malonu, matyti pažįsta
muosius grįžtant į bažnyčią^ 
ne tik. pavieniui bet visas šei
mynas kartu. . Šv.^Dvasią pa
rodė dar kartą savo galybę 
apšvietą tikėjimo dalykuose ir 
tvirtumo valios veiksme, . Mar, 
tonu buvo, ir misijonieriui dar
buotis Stoughtonifeeių tarpe, 
nes matė, kad jo pastangos ne
pasiliks bergždžios. Dievo įsa
kymu geresnė pažintis parode 
pasaulio apgaulės tuštybę.- Blo
gą žmonią valią daugelį suve
džiojo, bet šv. Dvasia pasirodė 
galingesnė savo malone. To- 
deliai, daugelis, sekdami' pa
laidūno kebą, pUmatė- Ead pa
žadėtieji pasulio ragaišiai yra 
kartūs ir sukirmiję. j f-VĮėiįa 
tėra gera: * gyventi Su Kris
tum, prikryžiuotu ant kalno 
Kalvarijos ir leisti Jam dabar 
karalikuii ją širdyse iki jis 
ateis paskutinioje žmogaus gy
venimo valandoje.

Dalyvis misijose
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(BOBBLIŠ) M 
638—W Slater Building j 

lT
4; Ced^r 1763-1L

(BOBBLIŠ) ' ? ; f
* 633—640 Slater Building ? 

Worcester, Mass. ’ j / ■ 

i Namu tel:

te

Ofisą tek: Park 3491 :
■ t

i

ADVOKATAI
BASKUS IR ABODEELY

725 SlaterBuilding 
Worcester, Mass.

IGNAS J. KARKUS
101 Steriing St. Maple 4964 
MICHAELĮ. ABOPERLY; 

71 Suf/olk Street. Gedai* 6711

4 ■<
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LIETUVIS ADVOKATAS -

ANTHONY J. MILLER
406 8LATER BUILDUTG

. ' ■ - • - .r •** rt

Worcester, Masracfrnitettg z 
*’Phone Park 506^*- * '*

THOMPSON’SSPA^
šioj krautuvėlėj galima nusi
pirkti visokią reikalingą vai
stą, ledų, minkštų gėrimų, ' 
saldainių ir vėliausia laikra- « ,
ščią. Steni tv. Kaa. bažay- - . 
čioa, kampas Providence ir 
Waverfy Ste. 88 Froridenee 
St. TeL Park 8718 ^===========^3

-

Prityręs Lietuvis Fotografas 

Jpnas Černius 
8 Vernon Street, Worcester 
Tratina paveikslus pavieniu, ves
tuvių, draugijų, Mvažlavimu. Da
ta krutamu^ paveikslus. Specia
listas piešime didelių paveikslų.

KAS mylite moklntfsgrajyt 1* * j 
norite prtHanaytl prie , ‘

Wnrw«t*r’5o Uefcnvin Rena..

1

r Tdepfione Cedar 3721-M '*** 
.vr• >

rodinėjo. Parapijos, choras 
daug, gražių dainelių išsimoki
nęs, vakarą dabina, vadavau-^ 
jant p., KilinskiuL.

jas thipgi kalbėjo trumpai ir( 
dėkojo programo dalyviams įr, 
atsilankiusiems. Svetainė bu- 
vo pilna žmonių jaunų, ir se-, 
niį. - 
APirtKadiorio *ryie >prasidėjo

* adv.-Mileris ir viet. Mdb. kun; <hisijoi9; kurias laifco ’Flvas

M : t
s=as■■

i M-T-' ; X
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■
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1♦ f*< 'Si f

»in p. Fu.msKm.
Kun. Čaplikai, yąkhro Yęde« .. ...

Vaįdylos dalyvavo: Dėdė 
art* J. Olšauskas* Uošvė — V.

A

X!'’iv ' ' *1
a RtaMence, 1M Mttlbary St, 3rf rk>9f."

kalbai vaikučiu styginė orkes-' 
fra pagriežė keletą muzikos 

» - Gražiai padainavo 
mūsą vargoninkas J. Žemaitis, 
Kurapktitienė ir1 Tamkienė. 
Buvo kvartetą ir Sekstetą. Pu-' 

’bbkai labai patiko. . Kėd&o

Jakaitis. Po p. PikČilingienės 
kalbai padaryta kolekta Kar-

J Į ------ g-rU

lymm j šmotelių.

M UTBAUSKAS ;
BtihSL, Betrati, MId£
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Marijonietis Kulikauskas. .
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vinių-

Bohbdėttoy

Linkime daktarui geriau
sio pasisekimo.

DAKTARAS LANDŽIUS 
VĖL SOUTH BOSTONE

vyks 1:30 vai. po; pietų. 
Kun. Draugelis Šiuose susi
rinkimuose padarys praneši
mus ir bus paskirstyta dal
bai. ■ ' ‘'

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkamas 

įvyks birželio 10 d. bažnytinėj 
svetaine j, 41 Capitol Avė.

Malonėkite visi nariai atei
ti, nes yra svarbių reikalų dėl 
kuopos naudos. Taipgi inalo- 
tiekite užsimokėti kurių yta 

užsilikę 'mėnesinės  ̂duoklės. *,
’ ° ;LD8. 6 kp. rtšt.

x aplankė dvasios reikalais-kum 
A. Petraitis, Atholio lietuvių 

‘ parapijos klebonas. Klausė ju 
pažinčių, laikė šv. minias ir pa
sakė itin pamokslu.

K*’.. , L.-’. .
-- =5===.

KUN. NORBUTAS PASKIR
TAS į MOKTĖLLO .

Ką tik įšventintas kun. EV 
E. Norbutas, So. Bostonie- 
tis, paskirtas J. E. Kardino
lo OTJonnell į Montellb šv. 
Roko lietuvių parapiją prie 
klebono kun. J.;;Švagždžio 
vikaru. Kun.- Ndrbutui lin
kime gerų pasekmių naujoje 
kolonijoje, naujame darbe.

Kun. M. F; Daumantas 
ė gražų .pamokslą. Žmo-

BRIGHTON, ft^ASS.
LDS. 22 kuopos mėnesinis į 

susirinkimas įvyks penktadie- i 
ny, liepos 6 d. 7:30 vai. vaka
re, Lincoln svetainėj, 26 Lin- 
coln St Ateikite visi.

Valdyba

PANAIKINTA VOKIEČIU 
RESPUBLIKA SOVIETU 
• *'■RUSIJOJ

Žiniomis iš Maskvos, So
vietų - Rusijoj esančios vo
kiečių Volgos respublikos 
nepriklausomybė panaikina
ma. Ji bus prijungta prie 
žemosios Volgos plovine i jos.
, ...r.

vės nesudarysią, o pasiliksią! 
Vilniaus Gedimino Draugo
ves tiesioginėje žinioje.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas j 

įvyks'sekmadieny, birželio 7 ) 
d.v»tiwysunkos. jMtrapijos 
svetainėj. Ateikite visi ir atP 

įveskite naujų tiarių.
Valdyba

---------------------------------------------------- ■ į 

BROOKLYN, N. Y.
— Pirmadieny, birželio 11 d., 
7:30 vai. vakare, Karalienės 
A n geni parapijos svetaihėje į- 
vyks LDS. 12 kuopos susirin
kimas. Kviečiame gausiai su
eiti. Valdyba

būtinai ateikite, nes turime iš
rinkti darbininkus piknikui ir 
apsvarstyti keletą kitų svar
bių klausimų. Be to, gera pro
ga užsimokėti duokles.

M.P. Ščinka, 
LDS. 7 kp. rast.

dHfeiit lOdi^i posu- t , £
sVettin^ 41 • . T ,

1 Avė.' • • . ‘A? J darbai
darbininkai it da¥H- tfausia dirba

tArtn šd Ebderticųdi, rag- 
'27—M -‘(dll. . s
turite*, jatrtebštiš pri

imti mūsų delegatai Turime 
,£>tik-du nteteįj^rsų.'mskiu,:© 

dar nieko neturime. Nep&si- 
rbdykime nors svečiams apsi- 

^•Jeidėliais.? Būtų mums gėda, 
• kad nesiirengtume nors vieną 

^darbininkų vakarą su progra
mų. Ligšiol, prisipažinkime, 
kad miegojome ir susirinkimų

■ nftlankėmę.lSLskdhnA suąirin- 
' kimą, ateina valdyba ir. dar 3* 
«ar 4 nariai ir visa armija. Ir 
dirbk, kad nori. Aišku, kad ir 
valdybai, toks narių apsileidi
mas atima energiją.

« Antrą didelį darbą mes tu
rime padaryti, tai surengti 10 

~ metų sukaktuvių pikniką. Tu- 
į ridte nutarti kaip rengsime ir 
x>ką kyiesiiite. Gal būtų gerai 

pakvietus visas mūsų koloni- 
jbs draugijas ir kuopas?

Trecias darbas, tai išvažia
vimas į pajūrį.

'.x Tad į Šį susirinkimą ateiki
te visi nariai gerai pasirengę 

^svarstyti ir dirbti.
M Yra narių, kurie skolingi 

ųentrui. Gera proga atsilygin- 
ti. Nelaukite, kada centras 
pradės raginti arba sulaikys 
siuntę organą ‘ ‘ Darbininką ’ ’ 

4 ^Nepamirškite, kad sUsirihki- 
.ri ŪMteJVyks birželio 10 d. ir kad 
j, Valdyba kviečia visus narius 
Ą dalyvauti.

Juokas Bemėtąs,
- u.!/. LDS. 6 kp. rtiši.

Namai malonūs ir linksmi yra tuomet, ku 
jie tinkamai papuošti. Tad papuoškite save 

PARLOR Ir DINTNG Sm SET  ̂Juo; 

lite įsigyti nebrangiai ir p^Mnai^-; 
priimame Britus rakandus ir duodame na 
Užeikite pasitarti if persitikrinsiu ,, n „

JĘriėš Didįjį karų, daug li
gonių atvažiuodavo gydytis 
i Pasvalio sieros vandens 
vonias ne t ik iš Lietuvos, bet 

į ir iš kiti! kraštu. •

Ką tik išėjo iš spaudos! 1
■ > * Artisto- .
\ STASIO PILKOS f'

• * Nauja Knygai ; ’

muvu w, • > • • ’J ’ < ’ * • ’ ■ ‘

‘ v L • su paveikslais \ <
Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaei-

[tai-kol kas atskilos draugo- muose tą gražią kbygtftę.”
[ - - • - - - į.<-{\' ’ '/ Kainataii25c,

.Už persiuntimą prisiųskit už 
13c. pašto ženklelį.

L“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.
. * i - 1 ’ . - -

IR ŠVENČIONYSE ESAMA 
. LIETUVIŲ SKAUTU 

Vilniaus Lietuvių kkautų 
[Gedimino Draugovės inibi- 
jątyva šių, metų pfūdžibję 
Švenčionių lietuvių gimna
zijos mokinių tarpe pradė
ta esą organizuoti •_ skautai. 
Iki šiol tęsęsis skautų nau
jokų mokymas ir pratyba. 
Šio mėii. 6 d. buvę piripųjų 

I skautų kvotimai ir įžodžiai, 
Į kuriuos laikiusios dvi sk.il- 
I tys, viso labo 18 skautų. Iš- 
Į kilmingose įžodžių teferemb- 
Inijosė .dalyvavęs Vilniaus 
I Gedimino D-ves drauginiii- 
Įka& Pr. žižmarąs,, du jo 
jskiitohinkai, keli gimnazijos 
Į mokytojai su Direktoriumi< 
d-rti Rymu priešaky ir datig 
svečių. Ceremonija pafeibai- 

Igusi' sveikinimais, ir kalbo- 
Įmis, kuriąs pasakę d-kas P. 
Į Ž«, IĮirekt Dr-as Rymas > ir 
[svečiai. i • ••j i.wt .!
I ■ ■ ‘Švenčionyse lietuvių sknn-

Mažai žmonių yra matę Ba-1 
jorą Gaidį. , Tai juokingiau-! 
sis asmuo iš visos Amerikos, | 
kuris prisižadėjo keliauti drau-1 
ge šu Vyčių ekskursija į Lie-| 
tuVą, birželio 16 d., laivu Es-1 

tonia, ir kelionėje krėsti savo! 
šposus. Taigi ekskursantai ga-| 
lės su juo gerai, susipažinti.- |

Jis užims svarbią dalį vai-j 
dinime 5-kių veiksmų komedi
jos “Bajoras Gaidys/’ kuri 

biis statyta važiuojant per 
, A •. t >
okeaną/ Artistai yra renkami 
iŠ visos Amerikos ir duos ėks-. 
kursantams pirmų progą ma
tyti titit 'jūrių tėalfą. ' ‘

' ‘ Ritele

SOUTH BOSTON SUPPLY CO.
NAŪJA LIETUViO MODERNIŠKA GELEŽINIŲ 
P . c - DAIKTŲ KRAVTŪVS

Boston fhrtchbby Lesd, iOO svarų  —$11.25 

40-40-20 Baltas Paistas, galionas-_____________ 2.75
Inside Spir vanišins, galionas_____ —----------- 1.89
Flat Wbite pentas '___ i-------------------------- 1.75
Baltas šelakas ~ j ~ 1-75
Savogran pauderis, svaras „—/ ---------- 10
Oxalic Acid-------------------- ---------------------------- .25
8 colių calcimine broSius____ ' —----------- 2.75

’4 colių Bienihis :-------------- -98
Night Latch su 3 raktais___ --------------------- — L25

{No. 50 <&Hiage Receiveris  2------------- 9.75

- ’ 4-------- — - CAMBRIDGE, MASS.

N. FITCHBURG,MASS. .L/s-8 “į
i ■_ -- ’ . . rinkimas atsibus nedehoj, 10

Gemzės 423 d. mus lietuvins birželio, tuoj'po sumai, Lie

tuvių bažnytinėj svetainėj. Vi
si nariai malonėkite atsilanky
ti ir užsimokėti užvilktus mo
kesčius. Valdyba

- Šiąa ‘ 
bininko” redakciją kun. S. kj 

gos “Amerikos - Lietuviai,” nė 
iš I^liiladelphia. Administra- Vi 
ei j ai paliko skaudos darbelį, rii 
Svarbiausias tikras feiįvd ir 

pasikalbėti apie statistinių sn 
žinių rinkimo reikalą. Tuo vi 
reikalu įvyks du susirinki- Vti 
mu, būtent: knygos uAmo- de 
rikos Lietuviai” leidimo in 
[komiteto riarifj gyv. Bdsto- m 
ne susirinkimas vyks penk
tadienio ryte, o statistinių z 
žinių rinkimo komisijos su- 71

5 :

Sienoją^, popiera rolas Se. ir augščiau 
.Taipgi padarom Taktus, sut^sorn spynas ir; prii 
užsakymus dėl laiųįj durų Jj chįną člpse^j.'' y

1 ;<(vAkAHMs 'ATbAiiA

INTRONIZACIJOS PAMAL-
. DOS PABIBAIGĖ
Ketviriadiėnjr,c ibirŽelio 7 j 

d. pasibaigė/tiįų diebų pa-1 
maldos prie Vifešpatiefes jė-| 
žaus Saldžiausios^irdies šv.| 
Pfetfo' lietuvių r bažnyčioj, i 
Pamaldas vedė kun. S. 
Draugelis* iš Pliiladelphia,| 
Pa.

Kun. S. Draugelis gražiais] 
ir turiningais pamokslais | 
patraukė lietuvių katalikų 
širdis dar labiau pamylėti I 
Viešpaties Jėzaus Saldžiau- 
siąją Širdį. > . 1

. i. : ' >i.oi > /E. A. Z. 

----------- »--- rr— ■ “ ' ū ’•
NUŽUDĖ 80. BOSTONO 

ŠOKĖJĄ 7

' Pereita savaite, Miltone 
rasta sušaudyta mergina, 
Mary Mahąn, 21< metų am- 
žiaiis, gyv. prie *^C” gatvės. 
Jos kūną rado vaistininkas. 
Prah^ii^ij^kįrrTtfižir 

liatt sužinota, kad mergina 
važiavo “tari” if su ja bu
vo kartu Vaikihaš John Tar- 
tar, kurio ir ligšiol policija 
tebeieško. ’ , '■

Policija areštavo iąri ve
žiką O’Brien ir vaikino bro- 
lį Tartar. Vežikas ‘koniari- 
tinėjamas pripažino, kad 
Vežęs nužudytąjį ir John 
Tartai ir kad Miltone sus
tojęs ir išlipęs iš tari. Paii-. 
kęs Tartar su mergina. Vė
liau užgirdęs Šūvius. Atėjęs 
jau rado Tartar sėdintį ve
žiko vietoje, bet merginos

Mary Mahan buvus^ kaba
retų šokėja. ‘j

Trečiadieny jos kūnas pa- 
. laidotas. ; :

_ .. - { * 'f'• ’ *

M. S. B. 0441 j ? ’į I

ART. PILKOS VAKARAS 
NEĮVYKO

ą. •

| Pereitą sekmadieny buvo 
[skelbta art. S. Pilkos ir 
{Juknevičiaus margumynų 
[vakaras. Žmonės suėjo, bet 
įrengėjai neturėjo leidimo iš 
»valdžios daryti vaidinimą. 
Lietuvių salėje bę leidimo 

[negalima vaidinti.
Artistai ne tik, kad ne

pelnė nieko, bet dar iš kiše- 
Įneš turėjo apmokėti už sve- 
| tainę ir kitas išlaidas.
Į Žmonės pasižiūrėję į šte
inas skirstėsi kas sali. Del
ko taip daroma ? Jau antrą 
kartą rengėjai apvylė publi- 

|ką ir artistus.

Šiomis dienomis sugrįžo į 
So. Bostoną iš Worcesterio< 
praktikuoti Dr. Landžius- 
Seymour. Ofisą atidarė ap- 
tiekininko Šidlausko nąttie. 
Dr. Landžius apsigyvenęs 
SoPBostone'žadaThitisį^ 
cialį sulig naujų metodiį gy
dymo kursą Miesto Ligoni- 
įnėje ir Harvardo universi
tete.

' Seniausia, Didžiausia jf Prieinamiausią Lietuviška 
Geležinių Daiktų Krautuvė Bottth Bostone

Egyptian pentas 24 spalvų ____ ______ ___ _ __ .» .$2>50 J
Bpecial flat pentas —-- --------- ---------------- -------------—1.75
B&ltas žipantis pentas k_ _ ____ ................... ......... 2.50

- Geras baltas Enamel_____________ __ :____ ___ _ 2.75 !
Geriausias Enantel ___ ■.___——---------5.00. !

• > Siekas, baltas ir raudonas ■ ,/ -.t;-___—____ ______ 2.00
tento ir varnišiaus remuveris _ _______ _____ i______  1:50

' i Screen pentas —__ ____________ ,..i. .1.00 j

;Vtitnišius______1.00
ė i Flodt vataiišinsi.,... _ 2.00

M oors gri nd ų varo iš i us_________—--------- --- ---3.00
Varnišius džiūstantis į 4 Valandas r^v. 3^0,

r Baltas tyras lead, Boston Star $4.50, 100 svarų_ll:2o
Sienoms popicros parsiduoda rolas nuo u,..Se iki 60c.

•; k jStogamš zgaHonas -.■# ' i *.,Ž---- .-...u 80c
' vLtetgų stetek&iris dratai, pėda __.r .. j

’ žalių sėklos,osvarais — ___________ _——  25c
žtaperir svaras ♦:.«>, - 
šakės■ žemei'kasti;'9Šė■ '

iC‘.[GriebUai- /r___ L . > j- 55b ’
- - 'Langams' šeidės per ^9S j
" , Taipgi turime- geriausio 14 spalvų Enamel Betalae

į dči Aufotetfeahrir Šiaip visokiems reikalams. Daržams 
f j laistyti paiinį' if'kitokių įrftnkią; Viskas vbttiti pristk- v. 
| J į pirite# Htaftus. J ? ’
1-11 - cUtvkSi tmfiMA trimito» -
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Teismo

MIEŠTA ŽMONIŲ

šeimynų namas 
išimate gražiau-

WH THB 
hhghmrhopp

PARSIDUODA RiGIĄI
Parsiduoda 4 šeimynų medinis na- 
mas.Qu.incy, Mass. Kaina $6,000. 
Įnešimas sulig noro ir §ųfertie8.įY- 
ra vieta .‘ii šavnuiikas faųį ‘tper- 
mif’. dėl gaso stoties. Parduos vis
ką. už tą'įS^ą’iaBi^.. 4

Taipgi- parsiduoda 6 Šeimynų namas 
ir krautuvė atskirai nuo namo Cąm- 
bridge, Mass. prie Main gatvės. Na
mas gerame stovy. Parelduos pigiai; 
Apie kainą ir kitas smulkmenas klausk 
laiSku. Adresuok Šiaip: “Darbininko” 
ofisas T. L * ~

’ VARGONININKAS 
nesenai iž Lietuvos atvykęs^ gallti ge
rai, chorusl vestu jmžjelu svietiską fflu- 
ziką, vartoju keletą instrumentų, turiu 
kuogerlauslus liudijimus fr, buvau vi
są-laiką Koehester’lo liet parap..var- 
gonlaku; ieškau vietos. Reikale, Gerb. 
Klebonų, prašau kreiptis šituo adresu: 
CA^IMIR. RĄŽYS, 537 Hųdsou Aye., 
Reoheoter, -N.-

kaltė nejučiomis pasirodė 
visoje pilnumoje. Senis Šau
lys, kalėjime patekęs tarp į- 
vairių kriminalistų, sumanė 
pasigirti savo'“ žygiu.” Jis 
.kaliniams nupasakojo aplin
kybėj kuriomis. jis su savo 
sūnum ' Vladu > ‘papildė šią 
žmogžudystę. Vienas kalinys 
šią paslaptį išdavė krimina
linei policijai. Dėl to Tribu
nolui Šaulių kaltė aišikai bu
vo įrodyta;, r 1

Tribunolo posėdy Šaulys
» • — •••« ’ f 7 l i<? - [

■ i 1-X tt i i < - « -
Nužudė Sūnų Bro

(Iš Vyr.Tribunolo*1928-V-5 posėdžio)
150 FARMŲ BARGENAI 

SKAITYK SEKANTI’.90'akerlų prteJ 
Nashuos ežere, išranku prie Statė 
kelio. Labai vaisingas ūkis, garsus a- 
pielinkėj. 15 karvių, jautis, geri dar
bininkai arkliai, 4 vištlninkal, bamė, 
8 kambarių namas,, Dodge trokas, Ford 
karas ir viskas kas dėl ūkio reikalin
ga. Ineigos nuo pieno ?250 iki $300 į 
mėnesį.-Tik $8,500. Pranešk mums ko
kią farmą norite, nes mes turime vi- 
okių. J. EDVV. BŲRNHAM, 77 Main 
St. Nashua, N. H. (B-19)

KNYGOS, KURIOS PAČIOS

Labdi įdomus naujas išra
dimas yra knyga, kuri skai
to pati save. ’JTąi yrą maši
na, panaši į tuos pianinus, 
kurie patys .save skambina, 
kartą užsukus kokią tai ran
keną ar paspaudus elektros 
guzikutį. Į mąsiną įdedama 
knyga, paspaudžiama, guzi- 
kas ir knyga pati save skai
to. Klausytojas tuo tarpu 
gali dirbti, ką ‘borr,'J vaiksti- 
nėti po kambarį, knyga tbl 
skaitys, kol klausytojas no
rį. Šis išradimas‘bus labai 
naudingas, labai užimtiems 
žmonėms, arba žmonėms, tu-

--------- » ■ ■ — ------------ ------------------------------- ---------|1

REAL ESTATE ANT 
PARDAVIMO

So. Boston, Mass. į' W
Dviejų šeimynų kampinis namas, 
ir krautuvė, su Įtaisymais.

Šešių šeimynų namas su dideliu 
kiemu, elektra, gasas, skalbynSs.

Trijų Šeimynų medinis namas 
3-4-4 kambariai, su Įtaisymais.

Naujas dvie. 
su nau jaustais 
šioj vietoj ant Marine Road.

Medford’e. . i
Dviejų šeimynų namas, su vieta 
delei dviejų gąradžių ir naujau
siais Įtaisymais.

• Readville
’ Dviejų šeimynų namas su Įtaisy 
i mais, vištininkai ir daug žemės.

• Randolph
Astuonių kambarių namas su visu 

! fornįčiuun,* ir šeši akėriai žemės.

" ' E. -Bridgewater
Karma, 50 akerių žemės, 22 kar
vės,. 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, visokių fermos maši
nerijų. .. .....; ... ..

kad savo sūnų jis vienas nu- 
-- __ ____ t... i.

...» - ■j-————•—t—«

— “AŠ... aš...” — dre- 
bančiu balsu prade j o senis, 
— “savo rankomis nužu
džiau jį. 'Tą naktį jis mie
gojo kluone. Aš pasiėmiau 
kirvį ir tylomis priėjęs pri.e 
jo dviem ,snnigiais> sutriuški
nau jo galvą. Jis mirė ant 
vietos.*.

Po šiiy Įžodžių senis ima 
drebėti, silpsta jo balsas, bet 
teisėjų klausiamas tęsia to
liau: -T

— “Niekam nematant, už
kluono iškasiau duobę, išvil
gau nužudytąjį iš drabužių 
ir nutysęs* įgrūdau duobėn 
ir užkasiau. Drabužius jo 
----------- 4—--------- i

' SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovęjebe mokytų vyrų, ir moterų^
. na kultūringa tauta gerina savo mokytus jįį* 

; rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti. _ v

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 

/ pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
, tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 

nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame* 

APIE LIETUVIŲ TAUToŽjEEffiSJITS 

YRA IALKISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS 

iHimijuiiiigF'-.;

1 rr,.'." T

.TARNAVIMAS DIENA 
MASTĮ -į. 

n 1/711 rraFA&.

, . 1. \ ‘ ‘ i :’z

Statistikos daviniai, rodo, 
kad. kasmet , visame pasauly 
išmirštą po 33,000,000 žmo
nių. Tuo būdu išeina, kad 
kasdien nurista po .-r- 90,- 
411, kas valanda — po 3,767 
ir kas minutė po 63 žmones.

zas.
Salėj per visus yeidusl 

prabėgo skausmingas šyps- 
nis, o senis baigęs tuos žo
džius nusilpęs parkrito sūo- 
lan... ’ ; -■ *

Jįausiamąs autasi ^alti-i 
^mąsiš^TiSgnįo^ųnus Via- 
dds. ,GinasiJi^šįoj^loj:W 
<6 nežinąs^bėt tiddyniė ka
viniais i r, 1 i ūdininku paro
dymais jis irgi buvo šio bai
saus darbo dalyvis. • ’'

Vyriausias Tribunolas pa- 
virtmft Apyš

ANT RENDOS
6 kambariai su arba' be garadžių. 
Labai sveikoj vietoj. Pusė mailės 
nuoMattapąn Są. Kreipkitės pas: 
DR. MacDONNELL, 536 Broad- 
way, So. Boston. (B.-12)

sudeginau. Toj vietoj, tuoj 
išariau lauką iį nžpėjąii ayi- 

/ 4 . '* .į

/ PARSIDUODA
Ant kampo Dlr ^dor.gatyją,. 156 į 
D St.; dviejų Šp^menl^ Tfetnfcs 
su 9 kambariais. Elektra, 2 toile- f 
tai, geroj rietoi.įr viskasjjerMnč - 
stovy. Parsiduoda labai pigiaį. .-- 
Tikras bargenas. TUKIMAS 0. Me»<* 
ENANĖY, 23 Meridian St;, 
Bosfom Tel. O355.rf^'

, ,,, , I. ,.| -—j*

KUPSTIS ■'■■«•> !♦. '■ 
332 WEST BR0ADWAY 1 ~ SOUTH BOSTON, MASS. 
------ I— -----------Telephone Sonth 7

LMvąkdrŠMt pardavimo ir 
pinigii siuntimo, skyrių*^ 

Inšiūrinu tik Mass. valstijoj 
Nuo ugnies ir nėlaimėsj ątt* 
tomobilius, forniČitis/g^vUą- 
tį, namus, stiklus, ąve&Atil 
ir t. p. ■ j x

ANGLIS ATPIGO—PIRKITE
• DABAR

Pristatom ir malka® nėfoiiAu kaip 
12 mailių nuo Bostono. *

»Turiu • , t t, . 
Daugybę namų, farmų 
krautuvių ant pardavimo ir

zaizdų, praskilusių rankų, pųmb- 
kvimų, nusideginimų, ęezmų<ra*. ' 
šis senas receptas 'žin'onfafcykią> 
tai Arrow Salve kuri galima gau
ti už?50c. dėžutę. Nėra jokių che
mikalų. Parduoda Bostone, 
mas Hollis Co., 25 Unioh St. Už
sakymus siųskite E. G. BoutSlier, 
P. O. Bei 2761, Boston... (B42)

Keturių šeimynų namas... Yra 
įtaisymai. Yra ir dviejų karų 
jradžius ir mūrinė vasarinė kį 
tuvė. Krautuvėj^ yro .viskas Į 
syta. Iheigų $165.00' įJ mėn 
Parsiduųda pigiai. Saviulnkar 
kitą biznį. 'pla^iiių^in

Mprai^ RaTSo. Bostone. Tel 
Aių S.ri£’OT07-W, ofiso Dedi 
1304. AVDDlYMVį. (J

■ IMLKflUJ"

trmt HtfHM* f i
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Kaltinamųjų suole šiuo
kart atsidūrė tėvas ir sūnus. 
Juost čia atvedė jų baisus ir 
kiaurus darbas, kurį jie atli
ko priesį porą metų.

Sukūdęs,. įdubusiais vei
dais, ; barzda apžėlęs, raišas, 
lazdomis beeinąs senis—An
tanas .Šaulys šioj ■ byloj yra 
ta ašis, apie kurią lig šiol su
kosi keistos ir paslaptingos 
bylos- aplinkybėj. Jaunas, 
žvaliomis akimis vyrukas — 
tai senio sūnus, kuris daly
vavo baisiuose tėvo užmany- 
IUUOSej

gožės naktį Antanas- Šaulys 
(miųiiųa^' kaltinamųjų suole 
sėdįs , senis) sumanė vieną 
kart ant visados atsisveikin
ti su nesugyvenamū savo tik
ruoju sūnum Juozu. Šio bai
saus sumanymo 'negalėjo at
likti vienas, todėl talkon pa
sikvietė antrą savo sūnų Vlfu 
dą. Tą naktį juodu nužudė 
nekenčiamąjį sūnų ir brolį 
Juozą ir kažkur paslėpė jo 
lavoną. x

Pravesto .tardymo davi
niais aiškiai įrodyta, abi e jų 
kaltinamųjų kaltė. Abu Šau- 
liaį —. tėvas ir sūnus Ma- 
riampolės Apygardos Teis
mo š. m. sausio 18 dieną pri
pažinti kaltais ir ? nubausti 
po 12 metį-sunkiųjų darbų 
kalėjimo. - ---

Nuteistieji neprisipažino 
kaltais ir padavė Vyr. Tri- 
bunoJui,apeliacijos skundą.

Nužudytojo lavonas nie
kur nėbuvo atrastas, todėl 
Šauliai tikėjosi būti išteisin
ti., Tačiau Apygardos Teis
mo sprendimo nuteistųjų

f lįį t ’’ * j
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