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KAUNAS. — Bal. 23 d. 
įvyko Tautininkų partijos 
skyrių atstovų pasitarimas.

- 'Bekalbėdami apie dabartinę
- •. Lietuvos būklę atstovai pa

reiškė, kad Seimo rinkimai 
nereikalingi ir kad žmonės 
jų nenori. Beveik tą patį 
pasakė ir Ministeriu Pirmi
ninkas Voldemaras. Sulig 
tautininkų pareiškimo 80 
nuošimtis Lietuvos gyvento
jų, ypač ūkininkų. Seimo 
nenori.

Gali būti, kad 80 nuošim
tis tautininkų partijos narių 
nenori Seimo, liet rodosi ne- 

• .galėtų kalbėti visų gvvento- 
jų-vardu ir reikšti jų nuo
monę. Juk visli gyventojų 

• dar nė ueatsiklausė. Lietu
voje visi,' išskyrus tautinin
kus, paleidus trečiąjį Seimą, 
laukė naujų rinkimų ir dar

Prancūzijos lakū
nai žuvo 9

t

Jokių žinių neturi ir jokio 
ženklo. neranda ■ 

j ' .. '
Paryžius ws dar nenustoja: 

____vilties

Valdžios eenzūra aštri. 
Karpo ne tik kairiųjų parti
jų spaudos žodį, bet ir de
šiniųjų, išskyrus savo parti
jos organą, “Lietuvį.” Vė
liausieji krikščionių demo
kratų dien raščio ‘ ‘ Ryto ’ ’ 
numeriai atėjo cenzūros iš
karpyti.

Buvęs Lietuvos preziden
tas A. Stulginskis yra karš
tas patrijotas ir vienas iš 
pirmųjų kovotojų už Lietu
vos nepriklausomybę, o val
dančios partijos cenzorius 
rado reikalinga ir jo kalbą 
iškarpyti.

Eina gandai, kad praėjus 
60 dienų nuo paleidimo Sei- 
imo, jeigu Prezidentas Sme
tona nepaskelbs Seimo rin
kimų, išeis iš koalicijos vi
sos krikščioniškos partijos 
ir^paliks valdžioje vienus 

gyvensime ir 
pamatysime!

lauke naujų rinkimų ir dar ii’ paliks vaiazr 
tebelaukia. Jau tik beliko 30 Jkmtfninkus. Pag}
dienų laiko naujam Seimui 
susirinkti, o dar rinkimai 
nepaskelbti.

Valdančioji partija plačiai 
kalba apie konstitucijos pa
keitimą plebescito keliu.

Meilužė myli visų tvirčiau
sia, žmona—visų geriausia, 
motina—visų ilgiausia.

Petit Senu

šis paveikslas, prisiųstas telegrapu, paroto didžiulį Amerikos Legijono orlaivį su- 
birėjusį .baloje netoli Newport News, Va. Šiuo orlaiviu norėta skrįsti į Paryžių, bet be
mėginant subirėjo. L
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Sharkey-Zukausko planai 
supliekti ĮMalone y

ANGLIJA PALIKS KINUS 
RAMYBĖJE

LONDONAS. — Anglijos 
užsienių ministeris pareiškė, 
kad dabartiniu laiku Bri
tams nepatogu statyt kokius 
nors reikalavimus Kinijai 
už persekiojimą kitataučių 
ir už nepildymą sutarties 
padarytos Hankovve.

SUKILO STUDENTAI
Praliejo nemažai kraujo

LA PAZ, Bolivija. — A- 
pie du tūkstančiu studentų 
suruošė protesto demonstra-

už neiš- 
profeso-

protes-

ciją prieš valdžią 
mokėjimą algų 
riams.

Policija mėgino
tautus išvaikyti ir iš to ki- 

' Jo riaušės. Riaušėse keturi 
užmušti ir apie 50 sužeista.

Po to ministeriu kabine
tas tūrėjo susirinkimą ir nu- 
tarė profesoriams algas iš
mokėti.

RYMAS. — šv. 
perspėja viso pasaulio kata
likus nuo skaitymo tvirki
nančių raštų, knygų ir lai
kraščių. Jis savo atsišauki-

PEKlNG’O IR HANKOW’O 
ARMIJOS KOVOJE

Daug žuvo abiejose 
pusėse

PEKINO, Kinija.—Žiau
ri kova eina visu smarkumu 

, tarpe Maršalo Gan g Tso-Li- 
no Šiaurės jėgų ir Hankowo 
pietinės valdžios. Abiejose 
pusėse daug užmuštų ir su
žeistų. .

Tėvas .<ias prancūzų pilietis netu
rįs teisės būti kitų piliečių 
teisėju. Pritaikant sušvel
nintą bausmę jis buvo nu
teistas sumokėti 11 frankų

me ragina Bažnyčios vadus pr teismo išlaidas. Minėtasis 
persergėti ir saugoti katali
kus nuo skaitymo įiemoralės 
spaudos.

Savo rašte šv. Tėvas ap
gailestauja, kad yra žmonių, 
kurie savę vadina krikščio
nimis, o leidžia ir rašo prieš
krikščioniškas nemArales 
knygas ir laikraščius.

Ragina katalikus, kad 
skaitytų ir platintų gerus 
laikraščius ir knygas. “Ti
kėjimas lie geni darbų yra 
miręs,” sako šv. Tėvas.

OBREGON KOVOS PRIEŠ
KATALIKUS i

NEW YOf^. — Jack 
Sharkey-Žukauskas yra vie
nas iš dviejų? kandidatų 
prieš Gene Tunhey’s. Po ge
gužės 19 jis bi^ vienintelis, 
nes jis tikrai šumuš Džimi 
Malonev. Bevėik kas dien• * 
mūsų čampijonas Žukaus
kas dar© baidymus, 
kiekvieno ban

— 5*.'. f*

daugiau pasifi 
nepermato jol 
eiti taimętoįĘ_ ______
nes ji^ darė bandymus Su 
keliais sunkesnio svorio 
kumštininkais ir juos leng
vai nugalėjo.

Po 
įdfcmo jis dar 

savimi. Jis 
ksę kliūčių ls-

MALONEY IRGI NESNAU
DŽIA

LONG BRANCH, N. J. 
—Maloney vietoj kumščiuo- 
tis buvo nuėjęs “base-ball” 
lošti. Jis nieko sau groji
kas. Pažaidęs pareiškė, kad 
kumštynėse su Sharkey tik
rai laimėsiąs.T -

tunigas savo teisinimosi 
kalbojetarp kita pasakė: 
“Esti atvejų, kuriuose pilie
čiai turi ne tik teisės, bet ir 
pareigos, kėsintis ant- sveti
mo turto. Jei aš gatvėje ma
tyčiau žmogų, kuris mažam 
vaikui siūlvtu nuodu tauro, 
tai nėkiek nelaukęs atirn- 
čiau jam jo taurę, nors ji 
nėra mano nuosavybė. To
kias nuodų taures aš ir nai
kinau. Tik nuodai, kurie jo
se buvo, grėsė ne kūnui, bet, 
deja dar blogiau, sielai, ne
mirtinga jai .sielai. -Aš norė
jau neleisti nuodyti nesu
brendusių vaikų sielų šiame 
mieste.”

Sharkey-Žukauskas sako, 
kad jis ir dabar jau esąs 
“readv” supliekti “Džimi.” 
Jis dabar sveria 194 svarus, 
du svaru daugiau negu rei
kia.

Sharkey sako: “Dabar aš 
viską darau lengvai. Bet 
palaukite, kuomet ateis lai
kas kumščiuotis su “Dži- 
miu,” tai aš’ jam parodysiu 
kaip reikia apseiti su lietu
viu.”

PRANCŪZŲ KUNIGAS, KO
VOTOJAS SU ŠLYKŠČIAIS 

RAŠTAIS TEISME '
M—

Paryžiaus Klebonas Beth- 
ėem, energingas, kovotojas 
su šlykščiąją raštija, nese-

LAREDO, Texas. — Pra- nai buvo kaltinamas ir pa
neša, kad Meksikos diktato- trauktas į Pa ryži aus' teismą, 
riui Gailės’ui atėjo į pagel- Jis keletą ištisų mėnesių 
bą buvęs Meksikos preziden- lankė laikraščių kioskas 
tas Obregon. Jis organizuo- (būdeles) ir priešingus bei 
jas kariuomenę kovai prieš pavojingus dorovei raštus 
katalikus, kurie gina Bažny- atimdavo paravėjams-iš Tau
rios teises. kii ir sudraskydavo. Tokiu

Sakoma, kad revoliueijo- būdu jis sunaikinęs keletą 
nierių yra apie šešios de- šimtų knygių brošiūrų ir lai- 
širfits tūkstančių ir jie turi kraščių. Dabar jis apkal- 
šiokius tokius ginklus.Smar- tintas svetimo turto naikini- 
kiai ruošiasi prie sukilimų, me ir patrauktas tiesom Už 
kad atsikračius 
smaugėjų.

laisvės tai jis tąpo pripažintas kal
tu, remiantis tuo katine vie-

PRANCIJA PAGERBĖ . 
VIENUOLĘ

PARYŽIUS.—Sesuo vie
nuolė Marie-Perpetue, kuri 
tarnavo per 46 metus Pran- 
cijos kalėjimuose, Doulens, 
Montpelier ir Rouen, ir 1902 
m. atvažiavo i Paryžiaus ar
tima miesteli St. Lazare, C w 7

buvo apdovanota kryžiumi. 
Teisingumo ministeris Bart- 
how prisegė tą kryžių prie 
jos juodo apsiaustalo, kai
po ženklą už pasišventimą 
globoti prasikaltusias mote
ris kalėjime. Ji daug mo
terų sugrąžino ant gero ke
lio. Dabar ji yra perdėti nė 
ant seserų St. Lazarus kalė
jime dėl moterų.

------------ .—

DAUGIAU JŪRININKŲ. 
NIKARAGUON

WASHINGTON. — Ne
žiūrint, kad Nikaraguo pa
sirašyta taikos sutartis, ka
ro laivyno sekretoriaus įsa
kymu Nikaraguan siunčia

Potvinio vaizdas Benoit, 
Miss. iš orlaivio, čia vanduo 
buvo 30 pėdų gilumo, ir pra
nešama, kad keletą to miestel 
io žmonių žuvo. . , —

Tūkstantis kelių veda pa- 
klydiman, prie tiesos — tik
tai vienas.

o * -
ST. JOHN, N. B. — Pra

neša, kad-girdėjo skrendančio 
orlaivo balsą per Chartotte-’ 
io\vn. Prince Edward Is- . 
land, kas sukėlė kalbas būk 
tai Prancijos lakūnai-tęsia! 
savo kelionę. Toje vietoje

•' 3!

niekas orlaivio negali maty- -j 
ii ir dėlto pranašavimai yra ; 
abejotinos vertės. 'J

- - ■

Cu- .s 
nard linijos laivo Camero- 
nia praneša, kad jokių žinių -y 
nė ženklų apie Prancijos žu
vusius lakūnus Nungesser 
ir ’Coli neturi. Neturi žinių 
nė kitų laivų kompanijos, 
kurių laivai plaukioja At- 
Įantiko vandenvne.v

Šie du lakūnu turėjo būti, j 
New Yorke jau pereitą pir- 
madieny po pietų. Sujudo

* 3

NEW YORK.—Nuo

•_x

800 jurininkų ir devynius didžių šalių valdžios ir pa-
r* i-rriti. ODlTni ienom *____ -________________ 1 ___ 2

WATERBURI0 LIETU-
- VIAMS PADĖKA

Laikau malonia ’ pareiga 
viešai tarti gilios padėkos 
žodžius Jums geraširdžiams, 
broliai ir sesutės, visiems, 
kurie yra prisidėję prie sėk
mingo suruošimo išleistuvių 
bankieto, taipogi už gausias 
dovanas ir širdingai pa
reikštą užuojautą, o ypač 
karštosios meilės jausmus. 
Nes nėra visatoje šventesnio 
ir prakilnesnio dalyko, kaip 
meilė. Nėra ir galingesnio 
liei brangesnio jausmo, kaip 
meilė. '

Ir tebūnie leista padėkoti 
ypatingai visiems darbuoto
jams ir jų vadams, kurie iki 
pat galo šventai ištvėrė ta
me darbe, už tiek daug įdė
to nuoširdaus triūso bei

PRANCŪZŲ TEISININKAI 
UŽ PANAIKINIMĄ PRIE

ŠINGŲ RELIGINIAMS ;
ORGANAMS ĮSTA

TYMŲ

Vjename žymiausių ;jų
prancūzų teisininkų kongre- 
se-Paryžiuje beveik vienbal
siai priimta visa.eilė įstaty
mų pakeitimų, panaikinti 
visus įstatymus, nukreiptus
prieš tikybinius ordenus.Tie" Jaus pasiaūkavimo. 
pasiūlymai, kurie buvo kon
grese svarstomi, pilnai su
puola 
. tnais.

no-

"Ačiū ir labai ariu!

Kun. Jonas M, Baksųssu katalikų troški-
Hartjofd, Conu.

k
I *

jos
ant Amerikos ir mano, kad' k 
kas čia sutrukdė jų kelionę 
iš pavydo, nes mat ir Ame
rikos lakūnai ruošiasi skris
ti iš New Yorko i Parvžiu.♦ - * O

Pasaulio akys vistiek nu
kreiptos į vandenyną ir pil
ni vilties, kad lakūnai lai
mingai pasieks vietą.

Šiaurinėje Atlantiko daly 
laivams įsakyta temyli or- 
aivį ir pamačius teikti vi
sokeriopą pagėlbą. •-

Marylando laivai taipgi 
pasileido ieškoti lakūnių N. 
Anglijos pakraščiuose. * 

Dvidešimts pakrančių sar
ginių laivelių ir trys pa
krančių sarginiu orlaiviu už 
šimtą mailių jūrėse ptftro- 
Tiūnja Naujos Anglijos pa
krantėse.

Laivo “France” kapito
nui. kuris išplaukė iš Havre 
į N«\v Yorką įsakyta žiūrė
ti ar kur nepamatys žuvu
sių lakūnų, šis laivas pa
suks iš paprasto kelio 400 
mailių į šiaurę, kad ar nepa-

kad 13 kaimelių stoties kur Baltos Gulbės.

NESIDUOS SUVARŽYTI
• \

Darbo unijų ir koperatyvų są
junga šaukia bendrą 

konferencija

LONDONAS. — Antra
dieny įvyko Darbo unijų ir 
koperatyvų sąjungos bendra 
konferencija pasitarimui dė
lei valdžios projekto unijų 
veikimui suvaržyti. Taipgi 
įnešė sumanymą, kad dar
bininkai paskelbtų strei
ką prieš tabaką ir alkoolį. 
Mesti rūkius ir gerus iki 
bus laimėta kova.

Baisi viesulą pot 
vinio krašte

Sergančių ir sužeistų 3500
Pietinėse valstijose, kur 

šimtai tūksta’nt-ių gyventojų 
neteko pastogės viesulą nu
sinešė naujų aukų.

Nuo potvinio

Mirė 350.
Sužeistų įr sergančių 1500
Be pastogės 350«000. . : r
Užlietos žemės* 14,000 ket

virtainių mailių.' /
Nuo viesulos

Mirė 228. ♦
Sužeistų 2000.
Bepastogės 1000 iki 1500.
Suardė namų 37 mieste

liuose. t
^Ligonbučiai pilni sužeistų

žmonių. • '
Viesulą sunaikino daug keliai geri, tai Kanadai rū- Taip išaiškino įstatymus ap- 

namų. Būtinai reikalinga pi, kad patraukus daugiau draud<is'~departmento komi
šku!* pagelta. Gyventojai turistų/. " sijonierius Monks.

neteko milijonų dolerių ver
tės turto.

Pakilęs vanduo Mississipi 
dar vis nenupuolė ir grasina 
naujais užliejimais.

Sako,
cent ratinėje Louisianos daly 
yra pavojuje ir gali bile die
ną paskandinti,

TURISTAI GALI BŪTI

NEREIKALAUS* APDRAU- 
DOS

Massachusetts valstijos į- 
statvmai privertė kiekvieną

KANADOJE 90 DIENŲ automobilio savininką ap- 

Ottoįra. '— Kanados Gus- drausti nuo sužeidimo kitų 
toms departamentas prane
ša, kad turistai nuvažiavę į 
Kanadą gali būti 90 dienų 
be užsidėjimo piniginės kau
cijos arba bond’so. Kadan
gi susisiekimas Jungt. Val
stijų su Kanada pagerėjo.

■
•j

-■J . 
žmonių. Bet šie į statymai 
privalomi tik šios rhlšHjos 
gyventojams. Atvažiavusio
ji iš kitų valstijų automobi
liais nebus verčiami apsr- 
drausti jeigu jų buvimas ne- 
busrtigiAus kaip 30 dionų.
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DVASIŠKŲ SKAITYMELIŲ SKYRIUŠ1
VEDA KUN. PR. JURAS, L. U S. DVASIOS VADAS t
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DSB B
tojąu>ir G anyt^jmi!
Jnian1<it^ išėjimo kaip įnftti -mo 
i Tavę jiasigail^jimo. Tu 
dovanojai latrui ant kry
žiaus kybančiam, dovanojai 
[Petrui, kuris tavęs užsigy
nė, dovanojai Marijai Mag- 
delenat—šv.-Povihri, kuris 
tave persekiojo, dovanok, 
Jėzau ir man.

-- — • —■_____

— Vaizdas Indijonų pylimų netoli Greenyille, Miss., kur gy
ventojai augino gyvulius ir pakilus vandeniui turėjo kraustytis 
į saugesnes vietas, kad išsigelbėjus nuo potvinio.

Kempietis.

AMŽINYBE ” diena, kiekviena valanda ar-.Raštas ir gi stiko: /‘ViSlio- 
- • amžinybės, se savo darbuose ,ątsipnnk

savo galą ir tu neriūsidėsi 
per amžius-’ (-Eklk -7,- .-.

. Teisingieji karaliaus am
žių amžiais (Apr. 2^,40.).^;

» * 1 _ 
Pasmerktieji bu$ kanki

nami be paliovos amžių am
žiais (Apr; 20). __A—A—

Ne mažės dangaus links
mybės, ne lengvos pragaro 
kančios. Vieniems didelis 
džiaugsmas danguje, kitiems

------  tinamės prie
“Tr^N ^teisingieji i Mirtis yra vartai į amžyiy- 

amžiną kentėjimu; teisingie- “Paskirta žmonėms vie- 
ii gi j amžiiuj gyvenimit.” - • /A ,1 n
(Mat.-25i 46). ną sykį numirti (Žyd.: 9^,

Apaštalų sudėjimas, kurį .27). - iPo mirčiai kūnas yįrs 
mes kasdien poteriuose kai- tkirminn-žemių saujele, gi 
bame, baigiasi žodžiais: i amžinybę. Užtat

Saliamonas . “Pamokslinin
kų” knygoje ragina sakyda- 

’nuis “Atsimink apie Sųtver- 
toją savo jaunystės dienose, 
pirma negu ateis suspaudi
mo laikas ir prisiartins me-

.tikiu..... kūno iš numiru
sių atsikėlimą ir amžinąjį 
gyvenimą.” Visi esame su- 

\ . tverti amžinvbei, tad' visi 
link jos ir einame^—Amži
nybe yra lengvai -ištariamas 
žodis, liet kas gali suprasti 
ir išaiškinti jos reikšmę.

Žodis amžinybė čia ant že
mės netinka, nes čia viskas . 
turi pabaigą ir laikas saikuo- . 
jama sulig praeitimi ir atei- 
timi. Laikotarpį nuo saulės ' 
užtekėjimo iki užsileidimo V 
vadiname diena. Tas laikas 
yra mums suprantamas iš į 
pasikartojimų. Iš to suse-1 
kame, metus ir šimtmečius. ‘ 
Bet šis mūsų kalendorius 

-amžinybei netinka; kuomi 
saikuoti amžinybę, kadangi 
pv» 11111.1 KU IICVCMUO 11V1 Sllll'j - J.

rtės nei mėnulio, nei žiemos ^ar tebesame tarp 1
jjjRįJįįr4 --•^**-*—*■

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
. f . per Hamburgą >
Mūsų 3 varyklių garlaiviais: 1 
New York (naujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
Ballin, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphalia,. 
Ihuringia. Savaitiniai išplau- j 
kimai iš New York’o — gar- ' 
laivais Thuringia ir Wespha- ; 
lia, kurie sustoja Bostone. '■» 

Asmeniškai vadovaujamos j 
Europinės kelionės

V. M. Stulpinas & Go.
Atstovauja .

VISAS LAIVŲ LINIJAS 
------ ----- «-------- — —— .? ^2 
Parduoda laivakortes ant vi
sų laivų, ir ant visų laivų 
plaukiančių tiesiog į

KLAIPĖDĄ

Rašykit arba kreipkitės 
pas:

V.M. Stulpinas & Co.
3311 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Notary Public — Yards G062

z f. A •

liausiąs dūšios dėmės gali džiais, paleistuviais, vagi- 
Išganytojaus Krauju nu-dnis> netikėliais; visados kęs- 
plauti ir iš baisiausių kan-Į11 sąžinės graužimą dėl ne-j 
v- -v ... i- - rn -. atliktu pareigu ir blogu darnu įssiliuosuoti. Tasai tai- *, - 1, * - . . . ,.

. . ._ . . bu nuveiktu, visados degti
symosi, valytuos! laikas bai-k(u. „kėnf- (lfll,)ai 

’ ta rtata ta rt taV'ta Zta /ta*, ta 1 ta rta tatata « ta k 4-1 » vta ta

•kils amžių amžiais;”
L

tai; kuriuose turėsi sakyti: 'baisus nusiminimas praga- 
Man jie nepatinka..., nes.re* 
žmogus eina į savo amžinas- 
ties namus... ir dulkės su
grįš į žemę, iš kurios yrą, ir 

; dvasia eis atgal pas Dievą, 
-kurs ją davė” (12). Dievo 
nuteisti vieni eis amžinai 
įgyventi su Dievu, kiti nu-1 Ar reikia Dievui galinges- 
bausti liks amžiname kentė- ,n^s priemonės, neliečiant 

’jime. Vieni gaus amžiną įliuososios valios, pastumėji- 
!garbės kartina, kiti 
: žinos kančios retežius.

Koks' baisus skirtumas!
Vieniems amžinybė danguje, 

po mirčiai nebebus nei sau-,kitienis amžinybė pragare.
..-1 „ , nei žiemos dar tebesame tarp'

nei vasaros? Amžinybėj nė-Į dviejų amžinybių. Kuri iš 
ra nei pereito nei būsimo.
, .. v , — - • -. K Vy-nv

Patsai Kristus išmokė 
mus tųjų tiesų. “Ir šie (ne
teisingieji) gausią amžiną jgiasį su žmogaus mirtimi. 
kentėjimą.../1 ‘^Dangus iri — . .
žemė praeis, mano gi žodžiai . .. .. .
nepraeis” (Mat. 24, 35).

•v •

ta< •

I 
I

kur
-4--Kaip niekas negali apsa-'kančios tęsis nuolatos, be 
Lyti dangaus linksmybių, pertrūkio, be vilties, 
kurias Dievas surengė tiems kuomet nors pasibaigtų, ir 
kurie Jį myli, taip lygiai niekados, niekados, niekados 

apibudinti [neturėt atilsio, palengvini- 
O! kaip baisi pragaro

kad 
ir

niekas negali 
pragaro baisenybių. Žmogus mo.

’ yra sutvertas tobulai laimei [amžinybė! Palaiminti*, mili- 
ir ant žemės be jos nenu- jonus kartų palaiminti, ku- 
rinista.
bei pamatas yra Dievas.

Žemos kainos, Geriausias Pa
tarnavimas. Parūpina Pas- 
portus, Pagrvžinao Termitus, 
ir Farmerių Affidavitus, bei 
kitus dokumentus.

$203.00 iš New York’o į 
Kauną, ir atgal . i 

(Karo taksai ekstra} ■■ $

Išplaukia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidimu ir kitų.
informacijų kreipkitės pas: ' 3
Hamburg-American Line

United American Lines, Ine. ’ m 
General Agents

131 Statė St., Boston, Mass.

'labai

<

•7

Į kad už trumpos .valandėlės 
linksmumą, už kėlėją netei- 

I • • • J 11* v —

.$107.00
$117.00

Važiuokit šį pavasarį į Lietuvą su Amerikos lietuviu jau
nimu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy- 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines.

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neiKmirsti

PLANUODAMI ATSILANKYTI

LIETUVOJE
“Plaukite po Amerikos Vėliava” 

Nupiginta ten ir atgal kelionė

Tos laimes šaltinis [rie miršta Viešpatyje!
1 •

» v. y I11U wm.i. — . v, . -1 G, Jėzau, 1........

‘ i Dievas nusiuostvs nuo ju didžiais pažadėjimais pa- Į . . . • . . Kas man bedaryti £

(Ps. 83, 5).

Kainos Stačiai į Klaipėdą:
TREZ’TĄ K T JAS A ______________________
TURISTINE TREČTA___________________

Kainos į Klaipėdą ir atgal: r
TREČIA KTJASA_________________________ $181.00
TURISTINE______________________________ $l9ę.00

Revenne Tax ir Head Tax Atskirai
Sekanti Laivai Plauks tiesiai į Klaipėdą:

ESTONIA---------------- z-.J_______ Gegužės 24-tą 1027
LITUANTA-----------------------------Birželio 14-tą 1927
LITUANIA------------------------------ Liepos 19-tą 1927

yo berybę?! į dangii pas savę ir kad ten dangumi, bet virstų praga-i!
Niekas neužginčis, kad aš ji galėtų gyventi per amžių ru, jei į jį patektų nedorieji.

• v • v* ______3 _ _ • 1 •

t

I

gi am-.|mu* Prie galutinojo tikslo, 
;kaip kad patiekiant iš vie- 
!nos pusės amžinąjį dangų, iš 
kitos amžinąjį pragarą? Da
vė Dievas savo įsakymų -šut

mos rūšies,
amžinos užmokesties. Juo traukia nepabaigtą bausmę, 
augseiau ;

• I

I
I

dviejų amžinybių bus . 
mūsų tėviškė, priklausvs ■■ 
nuo mūsų pačių. Jei taniau- 7 
sime Dievui pildydami Jo į- 
sakymus eisime į dangų, jei 
tarnausime šėtonui eisime į 
pragarą. Psalmistas žiūrė- 

lelė amžinybės? Milijonai, ‘damas į dangaus gyventojus 
milijonų milijonai metų, su-.^au^ia: “Palaiminti, kurie 
lyginus su amžinybe, 
niekas.
r

laiko; amžinybėj visad nesi
keičianti dabartis. Tad am
žinybė neišsakoma. Tūks
tantis; šimtas tūkstančiu

' -ta. *■

metų regis tai ilgas laikas, 
bet ar yra nors menka da-

y

yra’gyvena tavo namuose, Vieš-i 
Įpatie; jie šlovina tave per

f . . ’amžiu-amžius” *
įsivaizdink sau, įei gali i,T_ ... _ . . _ . .

i i ... . Nėra didesnes nelaimes kaipkaina; toki augsta kaina, , . ,. 1 •
. - vJ _ *. patekti “kurio viršūne siektų dan- /.

klusniesiems, su pagrūmoji
mais bausmėmis peržengė- 
jams. Taip kad išsirinkime 
žmogui nelieka jokios abe-f? 
. _ J 'o-i

■jones. » . ,-
| Mūsų mirties valanda nu
spręs mums amžinybę* Kas 
mirties valandoje bus Dievo 
malonėje, tas su Juo pasi
liks-per-amžius. Gi kas mir- 
.ties valandoje bus su Dievu 
•neprietelystėje, tas nepriete-

mano Jėzau,

akiu kiekvieną ašar,. ir mir- “ k^tn”laužiau 
ties dauginus nebebus, nei |Sutv(,n-.jo isakvmus k6Iiau 
dejavimo, nei šauksmo nei Įmai5ta Dieva,
skausmo nebebus dau- vr . ‘..n JMetavoh nepajėgiu, apgai-

lėti savo praeito gyvenimo 
neišgaliu,"melstis nebemo- I 
ku... O Jėzau mano Moky-

į amžiną ugnį, ku-j 
27"" ir*’T" " ' T" Iri vra sutaisyta velniui ir
gaus skliautu. Kas tukstan-1. * . , „• «. , t
tis - metų atlėktų mažas 
paukštelis ir paimtų po vie-1 
ną grūdelį. Koki tai baisy
bė metų turėtų prabėgti ko!

neikus dau-iM(.tavoti 
glaus...77 O bailiems, ir; 
netikintiems, ir pasibjaurė- 

ytrniems, ir žmogžudžiams, ir 
paleistuviams, ir žavėto
jams, ir stabų garbintoja'ins, 
ir visiems melagiams, jiems 
dalis-bus tvenkinyje, degan
čiame ugnimi ir siera...” 
(Apr. 21), sako šv. Raštas.

randame
gi-ažij persergėjimą: 

“Nerinkite sau turtų ant že
mės, kur rūdis ir kandis ga
dina, ir kur vagis iškasa ir- 
išvagia. Rinkite gi sau tur-r

DIDELĖ VASAROS

EKSKURSIJA LIETUVON
tiesiog į KLAIPĖDĄ 

be persėdimo 
EKSKURSIJĄ VADOVAUS 

Kun. V. J. N a n ortą
Klebonas Lietuvių R.-K. Parąpijos 

Miners Mills, Wilkes Barre ir apielinkės

BALTIKO- AMERIKOS LINIJOS 
LAIVU “LITUANIA” 

Liepos-July 19 dieną 1927

X

Į IR IŠ

LIETUVOS 
Per BREMEN’Ą 

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Volgečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klcsos kamba
riai—tik miegamieji 

N O P. T H G E R M A N 

L L O Y D 
65 Statė St., Boston, Mass. 
Arba pas bile .vietini agenta

i

Platesnių žinių suteiks ant užklausimų 
PETRAS k BALTUŠKA

A. and J. Hurwitz Banker’s House
Naujas adresas: No. 6 East Market Street 

Wilkes Barre, Pa.
3-čios durys nuo Public Sąuare—2-ros Lubos 

Telefonas W-B-Nr-3

amžitfS*^pagaro
Po mirties metavonė nebe-

• galima. Visos progos susi
laikymui su Dievu nusidėjė
liui miršta kartu su jo mir
timi. Kaip kas nusistatęs į . ,
miršta, taip ir per amžinsi111? kll>- >'<'• rn'11R-

• <nei kandis negadina ir kur 
Nuodėmė vra įžeidimas neiškasa ir neišvagia"

prarasti | 
turi indi amžina/^’1"''.1 <M menkniekiu, dėl 

žemes tuštybių, dėl menko

> jo aniolams” (Mat. 25, 41), 
kur vien tik verksmas ir 

1 dantų griežimas. __

Mintys apie amžinybę silp- pasilieka, 
kol tasai kalnas liktų išne- uūs stiprindavo, pavargėlius i ...........
šiotas! Žmogus nei parašv-guosdavo, nusidėjėlius para- Amžinosios Esybės, tad ir}^- ■ d. 19-20). 
ti nei įsivaizduoti negali, gindavo prie metavonės. Kol1 bausmė 
Kiek daug amžinybės pra- Į žmogus žiūri į gyvenimą kū- Dievas yra visų didžiausia . ...
bėgtų? Nei trumpiausios va- no akimis ir ant žemo laips- gerybė, tad nuodėmė tur i>fl-lsni{igurio, ak koks tai didis 

landėlės! Amžinybė nepalie- nio, tol ir jo darbai yra že- fi nepabaigta piktybė, 
čiama. Amžinybė neturi ri
bų kaip ir pats Visagalis 
Amžinas Dievas, kuris netu- 
ri nei pradžios nei pabai- daugiau matome ir aiškinus išturėti 
gos. “Kur numanai jog am- dalyką suprantame. . Aug- dydžio bausmės, tad ji.turi ,IKas - 
žinybė baigiasi, ten ana pra- ’ -- - • . ■ .
sideda,” sako šv. Bernardas, rios galima žiūrėti į gyveni

Gal esate kada buvę pa- mą yra amžinybė. Iš ten žiū- |vaš nebūtų amžinas, kad sa-1 
jūrvj. Matėte didelius smil- rint kiekvienas 
tynus. Persistatyk sau kiek dalykas gauna tinkamą sau [tų. Ir jei kas netikėtų į pra- 
ten daug- smilčių grūdelių, vietą ir juos pan atidoj ame gąro buvimą ir jo amžinu- 
Lai kiekvienas grūdelis reiš- s ’ ,..„7________ _ _______  _____ . ...
kia šimtmeti. Ar tie visi smerkimui. Taip šv. Teresė 'vo buvimą ir jo amžinumo. |ROS kąsnį, penktadienyje,
šimtmečiai jau sudary-tų am- būdama kūdikiu mėgdavo Q matant, taip stėbūklingai St1,lluKa munsames.

tenkinimą Dei nesusi valdy
sią parduodi amžinų links
mybių vietą. Iki kolei jūsų 
širdis pasilieka užkietėjus? 
kam jūs mylite tuštylię ir 
ieškote melo” (Ps. 4, 5), 
klausia Psalmistas. “Kas 
jūsų galės gyventi su rijan
čia ugnimi? kas jūsų gy
vens su amžinais karT 
ščiais?” (Iz. 33, 14).

] Šv.. Alponsas vaizduoja 

Dovydui karaliui ,Tad dangun eina vien tie mums laikrodį, kurio taksė- 
mintyįe amžinuo- kurie miršta Dievo malonė- jimas vra — “visados, nie- 

vad i namas sius metus” (Ps. 76, 8), kil-|je, o į pragarą eina visi tie, Rados,” “visados., nieka

dos,” “visados, niekados,” 
Ir kada vienas nelaiminga
jai klausia “kelinta valan
da,”—gauna atsakymą AM
ŽINYBĖ. '^Visados būti nt- 

į savo am- narni ant arines .susirupiŲęinnes vvnvs, ouoini visi ga- skirtu nuo Dievo; visados 
kiekviena .apmąstinėjo amžinybę. Šv.|Ii naudotis. Kas nori bjau- pasilikti pragare su žmogžti-

Baltike Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA -----

ęiį kvailumas! Ar panorėtum
neturi vertės nepabaigta piktvbėuz J1?0 P«sanlio auksą atsi- 

• - • gulti nors ant keliu minučių
<7 a. *

atsistojame, tuo žmogaus silpnumas negali raudonai įkaitintų gele-
savyj neapibrėžtogr°b.ū kaip sx. Laun- 

O be jokios baimės 
ščiausioji viršūnė, nuo ku- būti nors tverme be galo am-1>en^es^ v^oie

.... i- žinų kentėjimų vietoje. Die- Saus linksmybių amžinąją 
Įvas nebūti) amžinas, kad sa-l^ra^ai° ^ui tavo

gyvenimo-vo priešų amžinai nenubaus- .tikėjimą^, kur tavo ^protas, 
lx— ' T- 1—- P 1

sielos išganymui o ne pa- mą, tas turėtų netikėti į Die-)S,T1£?ai 
Ar tie visi smerkimui. Taip šv. Teresė 'Vo buvimą ir jo amžinumą. |sos kąsni, ;

žinvbę? One! Nei mažiau-'atsiskyrusi galvoti apie Die- 'subudav’otą pasaulį ir šaky- kvailą kūno geidulių pa-

Lietuvos Vyčią Organizacija
praneša

KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

įvyks

Laivu “LITUANIA” iš New Yorko Birželio 14
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 
„ ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI ,

Laivu “ESTONIA” Gegužes 24 d.
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

sios dalelės. Bet paimk da va. Jai visada prieš akis fi kad nęra to kuris jį šu
tuos šimtmečius ir padau- stovėjo amžinybė ir žodžiai: ibudavojo ir jį palaiko, reiš- 
gink tiek kartų kiek ant “visados, visados, visados” kia išsižadėti savo proto. 

• dangaus žvaigždžių ir van- nuolat skambėjo jos ausyse. Tad neapsigauk, B. K. didis 
denvne lašų, pasidarys bai- Prie laikinojo pasaulio ne- ir baisus yra Dievas teisybės 
šiaušia amžių skaitlinė, bet prisirišo, nes ji gerai supra- darbuose... Dievas nebūtų 
palyginus su amžinybe, vis to kaip trumpas yra šis že- šventas, nebūtų teisingas jei 
bus niekas. O amžinybė, am- miškas gyvenimas. Užtat ji nedorėliams duotų lygią am
žinybė! kas supras tavo karštai melsdavo Dievo, i-žiną laimę danguje su teisin- 
reikšmę ir kas išmatuos .ta- dant ją greičiaus pašauktų.gaišiais. Dangus nebebūtų 

į dangų pas savę ir kad ten dangumi, bet virstų praga-

ir tu keliaujame į amžiny- amžius, 
bę. Šis ant žemes trumpas turint “ 
gyvenimas yra 1 
kelione į amžinylię, nes, anot davo jo sieloje baugūs kinu- kurie miršta sunkioje nuo- 
Švento Rasto, kiekvienas Jsimai: “Nejaugi Dievas at- dėmėje.

' žmogus eina Į savo amžinas- mes amžinai?” (Ps. 76, 8).| Nepamiršk taipgi, kad šio- 
ties namus.Tūkstančiai^mo- Daugybė šventųjų pateko į je gyvenimo kelionėje Išga- 

• nių ką dar vakar gyveno ir ’dangii vien dėlto kad gvven- nytojaus Kraujas yra hega- 
Tiumire jau nuėjo į savo am-1darni ant žemės >susirūpiųęjlinės vertės. Juomi visi ga- 
finybę.

__________ trečia klesa į___________
LIETUVĄ

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen 

-Išplaukimai Biržely: 
per Angliją-Franciją-ar Vokietiją 

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 
Birželio 1

S.S. LEVIATHAN 
Birželio 11

S.S. GEORGE WAŠHINGTON 
Birželio 1S

S.S. PRESIDENT HARDING 
Birželio 22

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 
Birželio 29

PASIRINKITE bik H tų laivu o Rinite 
* ncprilygMartiu patogumų ir patai natim) 
kuris teikiama? ant vi«ą “Suvienytu Valuti- 
jų Valdžios valdomų ir operuojamų laivų.

Spmiali Ekskursija j Lietuvą
Išplauk* laivu S.S. Prcsident Roojevclt, 

Birželio 1 PO asmeniška vadovybe Mr. 
Joseph Berkovitz iš l*hiladelphfos ofiso 
United Statės Linijos.

Darykųe dabar planus keliauti tėvynėn 
smagįoie draugovėje savo tautiečių kalban
čių jūsų kalba. Mr. Berkovitz paruoš 
viskų jūsų kelionei išankstn.

Klauskite sdvo vietos laivakorvių agento 
pilnų informacijų, arba rašykite pas

United 
StaiesLhies

žinių dėlei kreipkitės į vietos agentus ar į 
liendrovę

BALTICAMERIOA LINE
8-10 Bridge Street------ " New York, N. Y,
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Rašo Aitvaras

SPAUZDINTI NUODAI

tai to žmogžudžio

Istorija apie tris 
tai buvo tik sap- 
kol gyvas, jo ne
pažinau, kad di- 
žniogaus priešas

Reikia taip gyventi, kad 
kiekvieną vakarykščią

Tuotarpu nepažįs 
tumusis pradėjo kalbėti.

gra- 
ir tyriausios meilės 
motinos ašara. Pa-

QUOD LICET BOVI, NON 
' LICET JOVI

Seniau žmonės, manę my
lėjo ir laukė atsilankant,

kiekvieną vakarykščią dieną . 
galėtumei prisiminti su pasi- U5™ "alP 
tenkinimu ir džiaugsmu.' pykti ir pa

ne naujiena. 
pažinsi iš j u 
apykantos ir 
savymeilės.

Jei evoliucija yra faktas, 
tai jie yra uoliausi devoliū- 
cijos apaštalai.

U- Mūsų literatūroje nedaug 
fe ‘dar terasime aiškiai nemo- 
f lėliškų knygų prisidengusių 
^gražiosios literatūros skrais-

Tulas P. Gr. Kauno “Lie
tuvio” 82-me numery bara 
moteris už rūkymą ir tai la
bai nemandagiai, nes vadina 
jas... karvėmis! nes, kaip gi 
kitaip išversi lotynišką: 
Quod licet Jovi non licet 
bovi? Lietuviškai tas reiš
kia: Kas valia Jupiteriui, 
tas nevalia jaučiui. Taikant 
tą pasakymą į moterie,rei
kėtų pasakyti: karvėms. Ne
būtų mat vyras! Vyrus jis 
vadina Jupiteriais!

Būtų buvę kur kas manda
giau, j(*i p. P. Gr. būtų pa
sakęs: Quod licet bovi non 
licet Jovi.

Paprašiau, ^ad pasakotų/savymeilė? Jei savymeilė, 
ir, paėmęs. į ranką žemčiū- tai skausmas gal ir ją įva- 
gus, negalėjau atsigerėti jų rys į grabą, arba bent josios 
nepaprastu grožiu, ypač gLjgyveiumą iš vėžių ištrenka, 
baltojo,

niams ir bedieviams užtai 
pinigų. ~

Ar daug rasi katalikiškų 
laikraščių pas . bedievius? 
Jie žino, ką katalikų spauda 
apie juos rašo ir neprenu- 
meruodami katalikiškų laik
raščių. Kiek yra katalikiš
kų laikraščių pas laisvama
nius, tiek turi būti bedieviš
kų laikraščių pas katalikus, 
t. v. nei vieno!

dai į savo galvą, veikia gal
voje. Ji tenai neguli it koks ' 
negyvas akmenukas ir iš 
galvos neiškrinta. Gal lai- 
kinai ji išnyko iš sąmonės, 
bet veikia pasąmonėje, vei- 
jkia kaipo statanti, arba kai
po griaunanti jėga. Lengvai 
'-galima patikrinti, kad įspū
džiai ir idėjos, kurios sykį 
įėjo į žmogaus sielą, pasilie
ja ten ant visados ir prie 
rtam tikrų aplinkybių vėlei 
jškįla, taip sakant, į paviršį 

s — j sąmonę. Kas nėra pa
gyręs, kaip kartais nė iš šio, 
•nė iš to prisimena įspūdis, 
Minintis arba atsitikimas se- 
;aai pamirštas, kurį mes c- 
rsame patyrę keliasdešimtik 
yinetų atgal. Kartais tą už- 
miršta atsitikma pasapnuo

jame.
L IŠ to matome, kad, kas tik 
įįeina‘į mūsų sielą, pasilieka 
į Jen ant visados mūsų laimei, 

ar nelaimei. Juo žmogaus 
jurtas yra*- mažiau išlavin

amas, juo sunkiau yra jam at- 
j įkirti geras idėjas nuo blo- 
' gų — grūdus nuo pelų. Ką 

gali skaityti be pavojaus

mą.
Meilės nešti į žmones- ne

pajėgiu, nes |>ats jos mažai 
teturiu. Skausmo daryti ne
galiu ir nenoriu. Niekas 
man nebelieka, kaip tik ba
dyti į pošonius savimeilę. 
Užtat, taip manęs nekenčia 
savy meiliai.

Atsiras meilės sėjikas. Da- 
’bar reikia arti... ir akėti*

mis. Mes katalikai turime 
vieną neklaidingą autorite
tą, kuriam galime pasitikėti 
visi: taip nemokyti, kaip ir 
mokyti žmonės. Tuo autori
tetu yra Katalikų Bažnyčia, 
kuomet ji kalba tikybos ir 
doros klausiniais. Ji never
čia mus skaityti tą, ar kitą 
knygą; ji tik perspėja mus, 
kad ši, ar ana knyga, ar lai
kraštis yra mūsų protui ir 
sielai nuodas. Kitos išeities 
čia nėra, kaip tik jos klau
syti. Mūsų pačių nauda to 
reikalauja.

Blogų .raštų ir laikraščių 
skaitymo kenksmingumą ge
rai suprato nesenai buvęs 
Natij os An gli j os Katal ikų 
Seimas ir nutarė, kad kata
likai neatidėliojant pamestų 
skaitę ir savo pinigais rėmę 
prieškatalikišką spaudą. Iš- 
tikrųjų pasigailėjimo ir pa
niekos yra tik verti tie ka- 
talikiški liurbiai, kurie už
uot rėmę savo spaudą, skai
to tokius laikraščius, kurie 
išdergia ir išniekina visa 
tai, kas katalikui yra šven
ta, ir dar už tai užmoka pi
nigą ir tuo būdu palaiko sa
vo aršiausių priešų spaudą! 
Juokingiausias yra pasitei
sinimas, kad, girdi, mes ka
talikai turime žinoti, ką a- 
pie mus rašo nhūsų. priešai, 
kad galėtumėm jų argumen
tus sumušti. Iškalno gali 
žinoti, kad jie- dergia visa 
tai, kas tau brangu. Bet, jei 
jau taip laimi nori sužinoti, 
kaip jie tavę ir tavo tikėji
mą maišo su purvais, tai nu
eik pas laisvamanį kaimyną 
ir tenai atsigerk nuodų .iŠ 
laisvamaniško . laikraščio 
skilčių, bet pats neužsiraši- 
nėk laisvamaniško laikra
ščio ir nemokėk laisvaina- 

. s.;• .

S Šventasis Tėvas, Pius XI, 
^ perspėja viso pasaulio vys- 
Skupus, kad jie kreiptų y pa
stangos domės į blogas kny- 
| gas, labiausia gi nemorališ- 

kas knygas, ir perspėtų ti- 
&3rinčiuosius. Jis kreipia vys- 
i kupų domę į tai, kad šiais 
jiaikais spauzdinama taip 
Bįaug nemorališkų knygų, 
|kad nėra galimybes padėti 
7 visas jas ant uždraustųjų 

knygų indekso. Jis toliau 
>sako, kad žmogus papildo 
^mirtiną nuodėmę, jei skai- 
/ to aiškiai nemoralę knygą, 
rTnors Ji ir. nebūtų įtraukta į

Jei tikra meilė, tai nutildys 
skausmą, nes meilė ir už 
karsto siekia. Buvo tai tik— 
ra meilė, kaip tai pasirodė 
Vėliau.”------- ————-----------

' a* a <

Praėjo ' keletas mėnesių. 
Buvo gavėnia, sekmadienio 
pavakaris. Bažnyčioje gie
dojo Graudus Veiksmus. 
Buvo ir ji tenai, bet, ma
tomai, nesimeldė, tik akis į- 
smeigė į vieną punktą ir 
taip persėdėjo visą laiką. 
Pamaldos pasibaigė ir už
giedojo Labą Nakt, o Jėzau. 
Ji tarsi iš miego pabudus 
pažvelgė į netoli jos“stovint į 
didelį kryžių ir jos veidas 
nušvito. Ilgą valandą ji žiū
rėjo į tą kryžių ir ėmė bire
li iš jos akių ašaros. Ir bu- 

. vo tai ne bevilties, bet kaž
kokios liūdnai gražios neže
miškos meilės, sumaišytos 
su skausmu, ašaros. Jai iš 
bažnyčios išėjus, man teko 
praeiti pro tą vietą, kur ji 
klūpojo ir vėrinė, ir radau 
ten priberta raudonų žem
čiūgų. Vieną jų pasiėmiau.

“Skausmas meilės neper
galėjo.

“Trečiasis, baltasai žem
čiūgas 
motinos ašara. Balta ir gra
žiausia iš visų ji yra, nes 
motinos širdy visai mažai 
terasi savymeilės.

“Daug skausmų ji pakė
lė, kol pagimdė ir paaugi
no savo vaikelį, bet to ne
jautė, nes mylėjo. Skaudėjo 
ir plyšo jos širdis, kuomet 
jos vaikelis pabėgo. Ką ir 
besakyti, kuomet sužinojo  ̂a- 
pie jo blogus darbus. Skaus
mas buvo neapsakomas, bet 
nė ant valandėlės neužmušė 
motinos meilės. Ir atėjo ta 
diena, kuomet laikraščiuose 
išskaitė, kad jos sūnus toli
mame mieste ryt rytą žengs 
ant kartuvių. Atėjo paskir
toji valanda. Nors motina 
buvo toli nuo savo paklydu
sio sūnaus, bet jos širdis 
buvo su juomi. Verkti jau 
nebegalėjo^ jos akys jau bu
vo nuo verkimo ašarų nete
kę. Neišsekė tik jos meilė. 
Ir plyšo jos širdis ir krito 
negyva. Ir ant jos raukšlė
tos, negyvos blakstienos ži
bėjo paskutinė ašara 
žiausios 
ašara — 
maži riedėjo ji per jos ne
gyvą skruostą ir virto gra
žiausia pasauly peria. Tai 
tas baltasis žemčiūgas.”

Pabudau. Saulė leidosi* 
Darėsi šaltoka. Žiūriu, kur 
ias—mano nepažįstamas
draugas. Atsiminiau, kad 
niekas nebuvo manęs pasivi
jęs. Pavargęs priguliau pa
kely po ąžuolu ir, matomai, 
užmigau, 
perlas — 
nas! Bet 
pamiršiu, 
džiausiąs 
yra savymeilė ir kad verta 
gyventi tik su meile ir kad 

paeinantis, tik keTias į ją eina per skaus-

~ Jsiurų, kur po bolševizmo ar 
i? “mokslo” priedanga plati- 
^jaiama griaujančios tikybą ir J*3^3^ idėjas kenksmingo- 
fedorą idėjos, kartais labai 
yvulgariškoje ir šlykščioje 
k formoje. Mūsų raudonieji 

geltonieji laikraščiai ne- 
S^įigaili savo skaitytojams 

tankiai labai “riebių” kąs-
• ųelių-

; • Kuo yra valgis kūnui,-tuo 
i yra idėjos sielai. Jei mai- 
W tinsi savo kūną nesveiku 
žįyalgiu, negali laukti, kad jis 
g- būtų sveikas. Lygiai taip- 
fe pat negali laukti, kad tavo 
‘/siela būtų sveika, jei ją mai- 
£ tinsi supuvusiomis idėjomis. 
^Tuščias yra pasakymas tų, 
/kurie sako: aš netikiu tam, 
£ ką skaitau/ Tiki, ar netiki,*

sau išlavintas tėvas ir moti
na, tas dar toli gražu ne vi
suomet tinka jo mažam sū
nui, ar dukteriai.

Taigi iš vienos puses ir 
geros ir blogos idėjos sykį 
įsiskverbę i mūsų sielą pasi
lieka joje ir dirba savo dar
bą, iš kitos pusės žmonių 
protas ir išlavinimas anaip
tol nėra pas visus vienodas. 
Kas -išlavintam nekenkia, 
tas bemoksliui gali būti nuo
das. Žmogui mažai teišla- 
vintam niekas nelieka, kaip 
tikėti tam, kurs geriau už 
jį supranta, kas verta ir 
kas neverta skaityti, kas yra 
sveikas proto maistas ir kas 
nuodas. Bet ir čia žmogus 
susiduria su priešingomis 
nuomonėmis apie tūlų idėjų 
naudą ir nenaudą, nes vieni 
mokyti žmonės skaito tūlas 
idėjas naudingomis, kiti tas

“Tas juodasai žemčiūgas • 
— tai žmogžudžio ašara. Is
torija paprasta. Trylikos 
metų jis pabėgo nuo tėvų, 
susidėjo su blogais draugais, 
pradėjo vogti, gerti, paleis
tuvauti. Turėdamas 18 me
tų jis užmušė pirmą žmo
gų, paskui kitą, . trečią... 
Nežinia, kiek žmonių jis nu
žudė, bet priėjo galas ir ta
po sugautas ir po ilgų tar
dymų ir teismų susilaukė 
mirties ištarmės. Galutino 
nuosprendžio belaukdamas 
turėjo ilgą laiką išsėdėti ka
lėjime. Čia atsiliepė ant jo 
sveikatos senos jo nuodėmės, 
paleistuvybė ir girtuoklybė. 
Susirgo. Skausmų suspaus
tą vedė jį ant kartuvių. Jo 
puikybė, pasipūtimas senai 
jau iš jo išgaravo; jis jautė 
tik skausmą ir keikė. Gal
vą nuleidęs kalėjimo sargų 
vedamas ėjo artyn,- artyn 
prie kartuvių. Ir staiga at
siminė savo seną močiutę, 
kurios nematė nuo pat to 
laiko, kada pabėgo iš namų. 
Pamiršo skausmus, pamiršo 
čia pat stovinčią giltinę, vei
das jo nušvito, pakėlė galvą 
ir drąsiai žengė ant kartu
vių tiltelio. Ramus buvo jo < 
veidas ir švelni, lųaloni šyp
sena žaidė ant jo veido, kuo
met jam ant kaklo uždėjo 
kartuvių kilpą. Toje valan
doje jame mirė savymeilė, 
nebjautė jis skausmų. Jojo 
krūtinėje vėl degė senai už
slopinta meilė prie moty- 
iios.”

“Ir pamaži per Jo skruos
tą nuriedėjo ašara ir nukri
to ant ešafoto ir virto šiuo 
juoduoju žemčiūgu.”

Klausiausi nepažįstamojo 
pasakojimo ir žiūrėjau į tą 
juodą meilės ašarą ir vis gra
žesnė ji man rodėsi, ta vie
nintelė juodo gyvenimo mei
lės ašarėlė.

“Na, o koki gi istorija 
šio raudonoj o žemčiūgo ? ” 
paklausiau.

“Tai jaunos našlės aša
ra” — atsakė nepažįstama
sis. “Klausykis.”

“Jis buvo 23 metų, ji tu
rėjo 19 metų, kuomet jiedu 
apsivedė. Visi džiaugėsi ir 
iš tikros širdies velijo viso 
gero, jiedviem apsivedus, 
nes tai buvo ištikrųjų rink
tinė porelė. Buvo tai do
riausias jaunikaitis ir do
riausia ir skaisčiausia mer
gaitė. Abu išmintingi ir la
bai malonaus būdo. O kaip 
jiedu mylėjo kits kitą!..

“Neilga 'buvo jų laimė. 
Nepraėjo ne puses metų ir 
jis mirė. Jos skausmas buvo 
neapsakomas:- Rodėsi, kad 
jos protas nedalaikys, kad 
širdis plyš. Net ir rfesupra- 
tėliai nedrįsdavcĮ bandfrtijos 
raminti, nes gal instinktu 
suprato, kad žodžiai, kad ir 
•v v*_1 •is širdies 
draskys jos širdies žaizdą. 
Jos skausmas buvo pergilus, 
kad kas galėtų išdrįsti gy
dyti jį kasdieniniais ramini
mais. »•

“Pažinojau aš ją gerai ir 
su baimė širdy klausiau sa
vęs: ar širdies gilumoje jie 
sakydavo kits kitam: aš ta
rę myliu, ar tu manę my- 

lėkf ar tai buvo meilė, ar 
- ' ' ,

Suprantama gal yra, kad 
kiniečių nelaimės surištos su . 
civiliu karu nedaug tesuža- 
dina miniose užuojautos: : 
mat Kinija yra kažkur ten ; 
kitame pasaulio pakrašty. 
Sunku tečiau suprasti, ko
dėl netik minios bet ir laik
raščiai taip sulyginamai ma
žai tesi interesuoja tokiomis 
milžiniškomis nelaimėmis, 
kaip upės Mississipi potvi- 
niu, kasyklų nelaimėmis ir 
iomados aukomis. Tuotar
pu, kuomet du francūzu la
kūnai, Nungesser ir Coli ne- 
perskrido pėr Atlantiką ir 
gal bus žuvę,. viso pasaulio 
akys ir širdys nukreiptos į 
juodu. Visi jų gailisi, visi 
interesuojasi jų likimu. Tas 
gerai, bet klausimas savaimi 
kyla: ar tai yra ištikrųjų 
pasigailėjimo jausmas, ar 
miniai rūpi lakūnai ir ju
dviejų likimas, ar yra gal 
tai tik sportsmeno žiūrėto
jo nepasitenkinimas, kad 
sportsmenas-aktorius nege
rai atliko savo rolę? Meilė, 
ar pyktis^---------- -——---------

Paryžiaus minios elgęsis 
duoda pamato manyti, kad 
piktis viršija. Sužinojusios, 
kad Nungesser ir Coli neat
lėkė į New Yorką paskirtu 
laiku ir gal būt žuvo, Pary
žiaus minios susirinko ties 
laikraščio “Matin” redakci
ja ir privertė nuleisti Jung
tinių Valstijų vėliavą, kuri 
plevėsuoja ant “Matin” na
mo šalia Franci jos trispal
vės. J. Valstijų ambasado- 
rhis, Ilerrick, telegrafavo į 
Washingtoną patardamas, 
kad Belanca lakūnai dabar 
neskrįstų 'iš New Yorko Tį 
Paryžių, nes tuo tik suerzin
sią dar labiau francūzus, jei 
jų žygis nusisektų!

Minios nemoka mylėti, bet 'žemčiūgus. Yra tai tiys mei
lė® ašaros. Nori papasakosiu 
lj, atorij^”

Pralobęs retas tepasilikda- 
vo toks kaip buvęs. Papras
tai tuoj pradėdavo augti... 
nuo pilvo. Prikemša pilvą, 
ir glostydamas jį sako: tai 
aš‘s! Prisiperka drabužių, pa- 
sirėdo, pasipuošia ir vėl pa
sigerėdamas sako: tai aŠ! 
Pasistato sau gražius rūmus 
ir vėl sako: tai aš čia gyve
nu! Vis aš, aš, aš. Taip tas 
jo AŠ* išaugo, taip jis į tą 
savo AŠ įsimylėjo, kad ne
beliko nė laiko, nė noro ki
tus patėmyti ir juos mylėti.

Aišku man pasidarė, kad 
be meilės nėra laimės, ir išė
jau ieškoti Vneil ės — tikros 
meilės, kurioje nėra nė kris
lo savymeilės. Ilgai jos ieš
kojau, mačiau daug visokių 
meilių, bet visose jose buvo 
mažiau ar daugiau savymei
lės. Ir jau buvau beprade-' 
dąs abejoti, ar kuomet pasi
seks tokia tyra meilę suras- 
ti.

Nusivylęs ir pavargęs ė- 
jau sykį pats vienas keliu 
nutiestu per tyrlaukius, toli 
nuo žmonių gyvenamųjų 
vietų ir liūdnai rymojau. Nė 
nepajutau, kaip manę pasi
vijo kitas keleivis ir užkal
bino manę:

“Kur keliauji ir ko taip 
nusiminęs?”

“Daug pasaulio esu apė
jęs. Kur dabar einu, nė pats 
gerai nežinau. Noriu rasti 
tokią meilę,- kurioje nebūtų 
nė trupučio savymeilės įmai
šyta.”

• c

Nepažįstamasis susimąstė, 
ir taip ėjova drauge gerą 
valandą tylėdami kol ne pri
siartinom prie ąžuolo šimta
mečio. *

“Pasilsėkiva po ąžuolu”
— tarė nepažįstamasis.

“Gerai” — atsakiau.

Atsisėdova po medžiu. Po 
ilgo tylėjimo mano draugas 
užsimąstęs pradėjo tartum 
pats į savę kalbėti: “Mei
lė.. . ir... skausmas... Skaus
mas didesnis už savymeilę... 
Meile didesnė už skausmą... 
Skausmas praneša, kad 
tvarka yra pairusi... Skaus
mas yra nepasitenkinimas... 
Savymeilė yra savęs kėli
mas. .. Neilgai savę tekelsi 
aukštyn, kuomet skausmas 
tave suims... Savymeilė tu
ri nusileisti skausmui, meilė
— ne! Juo labiau myli, juo 
mažiau tejauti skausmą. 
Skausmas mažesnis už mei
lę...”

“Žiūrėk” — tarė rtepažįs- 
raažiausiai

lašinių, duonos, pinigų ir 
abelnai turto. Jie netik lauk
davo manęs, bet dar burda
vo burtus, kad kaip nors 
manę prisimasinus.

♦

Mylėjau ir aš žmones ir 
maniau padarysiąs juos lai
mingais, nešdamas jiems 
turtų. Užsivyliau. Gavę tur
tų laimingesniais nelikdavo. 
Tankiausia atsitikdavo kaip 
tik priešingai. Apsirydavo, 
pasigerdavp, pasipūsdavo ir 
pradėdavo ir patys savęs ne- 
bekęsti, ir kiti jų nekęsdavo, 
įgiję turtų netekdavo kažko 
tai svarbesnio, kažko tokio, 
kas juos pirma darydavo 

•malonesniais ir linksmes
niais. Ilgai galvojau, kas 
tai galėtų būti ir. pagalios 
pamačiau, kame priežastis. 
Mat, kol žmonės buvo netur
tingi, jie buvo maži, bet. jų 
sielos ir širdys buvo didelės. 
Į savę jie mažai tekreipdavo 
domės, bet atjausdavo ir 
mylėdavo kitus. Kiti jiems 
atsilygindavo tuo pačiu.

tamasis tarė
savymeilės teturi ir tyriau
sia yra ta medė, kuri leng
viausiai skausmą apgali! 
Matuok meilę skausmu. To 
tau pakaki Tyros»meiles 
nerasi. Prie jos tegalima 
eiti per amžius ir niekuomet 
nesustoti. Jei sustosi ir pa
sakysi: gana! žinok, kad 
meile pasibaigė ir praside
da savymeilė.” . <

Žinai, prieteliau,” atsi- 
gręždamas i manę nepažįs
tamasis ir parodė man tris 
žemčiūgus: juodą, raudoną 
ir baltą -r “matai šiuos tris

BEŽDŽIONŠJA7
Praneša iš Budapešto, kad 

ulas Johanu Aesay atvedęs 
savo sūnų, kurs turįs 24 me
tus, į chirurgiškų kliniką iš
egzaminuoti. Anot tėvą pa- Tuomet aš atnešdavau jiems 
sakoj imu jo sūnus kasmet 
labiau ir labiau beždžionė- ; 
jąs! Jo išvaizda ypatinga: 
kakta atalapa, rankos ir ko
jos ilgos ir grubluotos. Jis 
labiau mėgsta vaikščioti vi
soms .keturioms. Jis storai 
apžėlęs ^plaukais. Jo ūgis 4 
pėdos ir 8 coliai.

Jei ši žinutė yra teisinga, 
tai ištikrųjų stebėtina, kaip 
to žmogaus kūnas yra pana
šus į beždžionės. Retas tai 
atsitikimas. Nesenai buvo 
laikraščiuose tilpusi žinutė 
iš Indijos, kad ten rasta 
“suvilkojęs” vaikas. Spėja
ma, kad dar būdamas kūdi
kiu jis patekęs tarp vilkų ir 
su jais kartu augęs. Joel- 
gėsis ir būdas esą labai pa
našus Į vilkų.

Ar tiedvi žinutės yra tik
ros, ar ne, nesvarbu. bur
kas svarbiau matyti tokius 
apsireiškimus, kuomet ne 
kūnas, bet žmogaus protas 
“beždžionėja” ir “vilkėja” 
jų būdas. Deja, tokių žmo
nių tenka sutikti mažai. 
Kiekvienas iš mūsų esame 
sutikę nevieną tokį žmogų, 
kurs įsitikinęs, kad jis paei
na nuo beždžionės, pradeda 
galvoti kaip beždžionė ir elg
tis kaip vilkas.

Tie, kurie daug kalba a- 
pie evoliuciją, t. y. apie žmo- 

, gaus išsivystymą iš žemes
nių formų, savo darbais pa
rodo, kad ištikrųjų jie tiki 

. ne į evoliuciją, t. y. kilimą 
aukštyn, bet į devoliuciją, 
t. V. smukimą atgal. Jie —

Juos lengvai 
vilkiškos ne- 
bt'ždžioniškos
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ANTRAŠAS

Tuoj darban. Užima-didelį 
Colonial Tlieatre Hamp^h+re- 
St. Padaro tikietus po 50c., 
75c., $1.00 ir artimiausioje or- 
kestroj po $1.50. Pardavinėja 
juos pas Fallon, Kondrotą, 

iSchaake, Zablecką, teatre, ir 
kitur. Ir daro milžinišką pro
gramą S vai. vak. geg. 27d., 
J 927 m.

Sudaryto progranio pirmoj 
dalvj: Inžinieris Boleslavas 
Šidreika padarys anglą kalbo
je vakaro pareiškimą. Pasiro
dys publikai kumštininkas 
Sliarkey-Žukauskas. ' Tuomet 
p-lė Bronislava Šaliųiutė . iš 
AVcreetser’io, ką tik grįžusi iš 
Italijos, dainuos lietuviškai, 
angliškai ir itališkai. Mažos; 
bet garsios šokėjos, Genovaitė 

Apskričio Pirmininkas. Osoro ir Darata Flyiin pada-

kio tyrinėjamas? Į

Nuėmus nuo paveikslo 
aukso, tiksliau tariant, pa
auksuotas sidabro sukneles 
ir juodą mašastą, jis buvo 
tyrinvtojo apiplautas ir iš 
po dulkių ir nešvarumą, be
veik piršto storio, pasirodė 
aiškus, baltos, pieno spalvos 
veidas, paskaistintas gerai 
išsilaikiusiu rausvumu.. Ūks
mėse tonai šalti, pilkai mels
vi. . Menininkas įsitikinęs, 
kad paveikslo kilmėn pri
klauso XVII amžiui. Pane
lė Švenčiausia tūri ant sa
vęs apsiaustą tamsiai mėly
nos spalvos su žaliu pamu
šalu, raudoną suknelę tam
siai rusvos, beveik juodos 
spalvos raukšlėmis. Rankos, 
kaip menininkas spėja, ne
vykusiai pertapytos, ypatin
gai kas liečia toną, visai sve
timą veidui. Visumoj — tai 
tipiškas* vienuolyno tapybos 
kūrinys ,kuriam sunku tai
kinti žymaus meno kūriniu 
mastą. Paveikslas užtat di- 
ingas giliu religiniu jausmu, 
triumfališkai besiveržiančiu

1930 metų sausio 1 dr Da- 
tarnavimo metų 
' l. Klaipėdos 

! krašte, yra ta pati kariuome
nė, kaip ii* Lietuvoj — da
bartiniu metu, rodosi, Klai
pėdoj stovi vienas pulkas.

PRANEŠIMAS

A. L. R. K. Federacijos N.
A.” Apskričio suvažiavimas į- 
vyks birželio 5 d., 1927, 1-mą 
vai. po pietą šv. Jurgio para
pijos svetainėj, St. James Avė., 
Nonvood, Mass. Tad šio aps- 

kreiptis sekančiu antrašu4 kričio skyriai malonėkite at- 
Lithuanian R. -C. ■ Federa- siusti kodaugiausia atstovu į 
tion, care of C. J. Krušins- suvažiavimą, nes šis suvažia- 
kas, 180 Hale Avė., Brook- vimas yra metinis ir paskuti- 
lyn, N. Y. nis prieš Federacijos kongre-

Fed. Sekr eterijatas są. O, kurie skyriai negalėsite 
----------  ----------------:—:----------- atsiusti atstovą, tai prisiąskite 

Religija duoda giliausią geni sumanymu šiuo antrašu: 
gyvenimo aiškinimą, todėl 37 Franklin Street, Norwood, 
sekliajai gyvenimo pažiūrai Mas: 
rodosi ji kvailai'

Fr. V. Fersteris

Kl. — Ar sieną Rusų ru- 
bežiaus tarpe Smalininkų ir 
Jurbarko tebesaugoja Lie-" 
iuvos kariuomenė.

> , Pinavijas

Kl. — Ar Klaipėdos kraš
to jaunuolius ima Lietuvos 
kariuomenėn ir, ar Lietuva 
laiko savo kariuomenę Klai- 

P i nacijas 
— Klaipėdos-j aunuo- 
inant Klaipėdos kon-

btfoįfc . t“ ; 9 f 
' Lentos, ani kunu paveiks
iąs nutapytas, išsilaikiusios 
gerai. Paveiksle tačiau yra 
dvi skylės nuo kulkų — vie
na paveikslo kampe, kita gi 
apie Motinos Švenčiausios 
širdį.

*

Ypatingo dėmesio . prof. 
Rutkovskis paveiksle teikia

Grinkevičius su savo draugu- 
Toliau boksuosiš Callalian su ' riy 
Wennervk. Dalvvaus ir Law- . 
renco’ didieji kumštininkai /£

Flynn ir Pryce. Ant galo pro- v

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ 
MOTINOS ŠVČ. PAVEIKS

LO ATNAUJINIMAS
."Ryšy su Vilniaus Aušros 
Varių Motinos Šv. karūna- 

vimu, Vilniaus arkivyskupui 
laidus, stebuklingas paveiks
las nutarta atnaujinti. Dėl 
to, kaip praneša, lenkų 
spauda, prieš Velykas jis 
buvo iš aukuro išimtais ir 

kurs atneša specialiai iš Varšuvos atvy- 
turtOj bet pats nesirodo. Už- kusio žinomo paveikslą kon- 
teks, jei pasidžiaugsite jo servatoriąus proL • Rutkovs- 
dovana jums,

Nuo gegužės mėnesio 1 d., 
Am. Liet. R. K. Feeracijos 
sękretorijataš persikėlėj į 
naują butą, todėl su vimis 
Amerikos Liet. R.-K. Fe
deracijos reikalais prašoma

TURTAS KURIO KIEKVIE
NAS VYRAS IEŠKOJO 

štai geros naujienos dėl .
Amerikos žmonių, kuriej . 
mėgsta rūkyti cigaretus. De
vyniolika šimtų dvidešimt 
septyni paženklina__aušrą .
geresniu cigaretų. Cigaretes . 
kuris vėsesnis ir malonesniu , 
negu koks kitas c i garėtas, 
kuris buvo siūlomas Ameri
kos publikai. Jis bus pri
imtas skoniu milijono rūky- 
tojų. " ,

šis naujas cigaretes šau-* 
Ujamas Old Goid yra pro* 
dūktas vien iš Amerikos gar
siausių tabako išdirbėję, P« 
Lorillard kompanijos.

IVr 166 metus P. Lorilaril , 
kompanija turi sankrovą vi* 
so savo turto patyrime naujai 
cigarete kuris parsiduoda 
mažiausia kaina. Jie yra 
OldHold. f
' Gali rūkyti Old <lolds ry
te, dienos metu ir vakare ha 
jokios gerklės iritacijos. Ne* 
gaišvk dienų neišmeginęSf t 
nes praleisi geriausius Tūky- 
įne malonumus. j

pėdos krašte
At 

liai, 
vencija, Lietuvos kariuome- 

paauksintai sidabro sukne- hus pradėti imti tik po 
lei. Pasak jo, tai yra aukš-------- —-
to meno laipsnio auksodai- kartiniai 
[lės darbas. Kad jis atliktas py*3* yra lįuosi. 
Vililiuj liudijąs faktas, kad 
jos raukšlės atatinka raukš
lėms, nutapytoms paveiksle. 
Dėlto atpuolanti versija, 
kad ta suknelė paveikslui 
buvo užsakyta ir pagaminta 
Dancige.

Paveikslas buvo virš au
kuro taip stipriai įtaisytas, 
jog reikėjo penkių valandų 
darbo jam išimti.

šia 
niai

Broleli tu- mano! Kur tik Į 
sutiksi žmogų, tai vis su 
“D-ku” kišenėje, ir tuo- 
jaus traukia iš kišenės ir 
duoda kitam skaityt; sako: 
žiūrėk, ką rašo Aitvaras. 
Nueini į susirinkimą, ir čiaI 
tas pats: matei “D-ką?” 
“D-kas” Montelloje taip iš- 
sigarsino, kaip dar niekuo
met nėra buvęs. Gaila tik, 
kad mūsų Jonelis serga. 
Dabar tai gąutų daug nau
jų įkaitytųjų t
‘ Aš, žinoma, kaipo-boba, 
norėčiau žinoti, kas per vie
nas yra tas Aitvaras. Bet 
ir be manęs yra daug tokių,

*

* .

IŠ MŪSŲ TAUTOSAKOS
. Krokuvo skyniau, •

Varšuvo pyniau, 
Dauskely pardavėjau.

Aš pažinčia 
Savo, sesaitę

Tarp šimto verpejėlių:

Mano sesaitės
Naujas ratelis,
Baltų šilkų kuodelis.

Krokuvo skyniau,
' Varšuvo pyniau.

•* Dauskely pardavėjau.

Aš pažinčia •-*
Savo" sesaitę - _ , .
Tarp šimto audėjėlių:

Mano sesaitės 
Naujos staklaitės, — 
Plonų šilkų drobaitės.

I “ II. Lietuva”

(A. a. Mot. Slančausko rank
raštyje viršuj šios dainelės velio- 
nies yra pažymėta: “Senai dai
nuota ubago Baltraus Dvaraus- 
ko”).

______  rys, “foyenile Stop.” ^Tryi / 
įl C anglai įiš Mąlden, Mass,,' ku-Į. jįj 

U JI LOlO rie nuolat Bostone dainuoja 
' A ” per radio stoty W._N. A. C.

v. perstatys “The Murray Act.” *
Po jų du anglu iš Andover,

' Mass. inijtuos negrus dainosei . j 
'ffiggĮk ir šokiuose — akluos “mins- —-

Cz -t ‘Sj Antroje progranio daly da» Z;
W lyvaus 13 merginų, prof. La-

boute mokinės darydamos į-■ _ £ 

I AU/DCkIPC __ vairius drilius. Emilija Šimo- .
LAWntNut| InAoOi niutė £oks ispaniškai, panele" y 1 

Sharkey Žukauskas ’ Leviekiutė duos amerikonišku.
klasišką šokį ir vienas anglas r v 

Jau yra trys mėnesiai kaip duos “clog dance.” ’ -
vietos atletą skyrius užsimanė Trečioji dalis progranio bei 
parsikviesti lietuvių didįjį Joaina, bus kumštininkavimosi. 
kumštininką ir parengti visam Oia pradės jaunas Juknevičius 
Laivrencui didelį vakarą. Pa- su Lawrence Caine. Juos, seks 
iuntė sportininkui laišką, pas

kui nuvažiavo pas jį pasikal
bėti. Apsiima, atlankyti I<aw- 
rencą ir kumščiuotis tris 

j“bouts.” To skyriui ir reikė-
At. — Ne. Panaikinus ru- : jo. 

bežių nėra reikalo jį saugo

“Darbininko’ Redakcija:—
S.. Bugnaitis “D-ko” 29-. 

me numery rašo: talpinkit 
korespondencijas taip, kaip 
jos parašytos. Gerbiamieji! 
negalima ! Daug mūsii — jų 
tarpe ir aš — tik iŠ mamos 
žodyno prie ratelio tesame 
išmokę rašyti. Orientacijos 
suderinimo ir gramatikos 
taisyklių mes neišmanome: 
.Vėliausi savo rašinėlį pa
siimčiau į laikrašti ir tik 
paskui, kuomet jį perskai
čiau geram savo draugui, 
supratau, kad tai kiniškas 
chop-suey. Redakcija turė
jo vargo, kolei sudarė tin
kamą žinutę.

Slapyvardės tuomet bus 
, nereikalingos, kuomet . iš

nyks veidmainiai iš parapi
jų, prigulintieji prie jų biz
nio. sumetimais,, kitaip ta
riant, gaudagrašiai katali
kai. Tokie žmonės pavojin
gi. Apie šituos Kr istus yra 
pasakęs: Nebijokite tų, ku
rie užmuša kūną ir daugiau 
neturi ką daryti,, bet bijoki
te tų, kurie užmuša sielą ir 
įmeta į pragarą. Sakau 
jums tų bijokite. Reiškia, 
bedieviai ir pagonys' nieko 
daugiau padalyti negali, 
kaip tik nužudyti vieną-kitą 
Bažnyčios -narį, bet tie fari- 
zėjai, prisidengę krikščiony
bės skraiste, ne vien kūną, 
bet ir sielą gali pražudyti. 
Daugiausia turi panešt var
go ir nesmagumų Kristaus 
mokslo skelbėjai nuo tų vi
liūgių dviskiauterių neva 
katalikų. Pabarimui, mela
gysčių nurodymui, užpuoli
mų atrėmimui, žodžiu, vi
suomenės ramybės apgini- 
mui reikalingos slapyvar- 

. dės..
Stasys Markevičius 

Elizabeth, N. J.

Red. Pastaba. Taigi, kad 
slapyvarde nereikalinga! 
Reikią gintis taip pat drą
siai ir atvirai, kaip jie kad 
puola. Jei jie puola iš pa
salų, tai katalikams netinka 
gintis iš pasalų. Težino, kas 
juos smerkia ir už ką.

.Pi' . * 4 4

Pradžia 10 valandą ryte.

‘1 Darbininko ’ ’ Redakci j a:— 
Skaičiau “D-ke,” jog pa

geidaujama, kad skaitytojai 
praneštų, kokie straipsniai 
“D-ke” geriausiai jiems pa
tinka. Taigi, gerbiamieji, aš 
čia parašysiu ne tik, ką aš 
mėgiu, bet ką ir Montellie- 
čių dauguma labai, labai mė- 
gia ir pageidauja, kad tokių 
straipsnių būtų kuodaugiau- 

tai Aitvaro straips-

Pirma didžiule pramoga bus įvairi. Musą smarkiausieji sportininkai los “Base-ball”. Jiems 
skiria dovaną' $25.00. Bus ir kitokių įvairumų: lenktynių,
ii visos apielinkis chorai, solistai ir artistai. Viena iš geriausių orkestrą griežš rinkti- 
niausius šokius, Didelioje Svetainėje, kvėpuojant tyrą orą, bus smagu linksmai pasišokti 

Tad kviečiame visus išvažiaviman-gegužinėn. L D. S. N. A. A. RENGĖJAI
* Š’* L* ' ’J. . "-į. ■ ♦ •», ' A M*'*- »»• . . ■' C*- '

kuriems labai rūpi sužinoti, 
kas toks yra Aitvaras. No
rėčiau jį pamatyti

Su pagarba, '
Montellos Bbba t J F 'X”’’ •• “V---- ę---- 7*---—t----- - - - ----------

, : • f

Red. Pastaba: Nejaugi, Bo
butė, nežinai, kad Aitvaro 
negalima matyti. Jis yra 
toks “dūkas,”

i
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ir gražius balsus. Laikinai cho
rą veda vytė. p-lė Plikūniutė.

HARTFORD, CONN.
Bažnyčios statymo darbas 

sparčiai eina. Sienos jau gata-1 
vos,' stogas pradedamas, dėti.

Iriamas šv. Jurgio parapi jai.
Komitetas V. P. J.

;1T žaizdų.
2. Elektros įrankiai Ir mašinos, kurios yrn pritaikintos dėl gydymo

t

t v i
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE

žinoti, nes bus geriausia pro
ga linksmai laiką praleisti ant 
tyro oro. Jaunimas galės sma
giai pasišokti. Bus skanią 
valgiu ir gėrimu.

EUZABETH, N. J.
Parapijos vakarienė

Parapijom) ūpas pakilęs. 
Velykinė kolekta paaugėjo vi
su šimtu. Surinkta $1,400. 
Žmonės skaitlingiau lankosi i 
lįaznyčią. Prisikėlimo proce
sijoje dalyvavo virš 200 vai- 
kūčių.

. Pirmą sekmadienį po Vely
kų įvyko parapijos vakariene. 
Publikos buvo daug, i 
šeios ir pasišventušios moterė- žarijose, draugijose ir pasiten- 
les apkrovė stalus skaniau- ’kinama vien tik pavesianti.

Vakarienėje Reikėtų daryti priešingai. Pa
vasaris, vasara — organizavi- 

Pavasario laiku,

Vietinis

CLEVELAND, OHIO.
Orui atšilus

Pas mus yra paprotys, kad 
papūtus šiltesniam vėjeliui,lllVUVj , l U«? * 11 VVklAlMlll ’

Darb-j perstojama darbuotis organi- 
’ • • 1 •• • •».

siais valgiais.
tvarka buvo graži. Toastmas- 
tėriu buvo klebonas kun. J. mosi laikas.

Dalyvavo keletą juk, visks atgyja, auga ir jau 
s vasaros galima 

džiaugtis gausingais vaisiais. 
jTai reiškia, kad ir gamta 
mums < 
rv daugiau dirbti, daugiau ju
dėti, negu žiemos laiku, o tuo
met be abejo sėkmė darbo bū
tų užtikrinta.

Faktą turime pripažinti fak
tu, kad komunistai, socijalis- 
tai ir kiti katalrkij priešai sa
vo veikimą daug daugiau pra
plečia vasaros laiku. Labai 
dažnai atsitinka, kad katali
kų surengtuose išvažiavimuo
se ateina koki “Laisvės;” 
“Vilnies” agentėliai ir užraši-

^Simonaitis.
anglų ir stebėjosi, kad lietu-(pabaigoje 
viai taip gražiai darbuojasi-sa- 
vo 'parapijos labui. J. Kalau-. 
sas (airis) nurodė svarbą vie
nybės ir kaip naudinga yra 
tautiniu žvilgsniu gyvent su
sikaupus prie vietos.

F. Savickas pareiškė, kad 
parapijonys turėtų paremti 
klebono sumanymus ir su juo 
visuomet bendrai veikti..

Taipgi kalbėjo kun. prof. P. 
Juraitis, K. Skauda, J. Liud- 

’< vinaitis iš Linden, D. Bražins
kas, S. Markevičius ir p-nia 
Ona Baltromaitienė, nenuils
tanti darbuotojai parapijos la
bui, 
pių.

Darbininkų reikalai

■ LDS. 16 kp. nutarimai pil
domi. Vargas tiems, kurie dė
lei nepergalimų kliūčių negali 
atlikti savo priedermių. To- 
kiepas turime užjausti -ją prat 
syti Aukščiausiojo, kad jiems 
padėtų visas kliūtis prašalinti. 
Jau buvo rašyta “Darbinin
ke,’- kad šios kuopos nariai 
gegužės 8 d. apvaikščios savo 
organizacijos šventę. Šią šven
tę paminėti nariai susirinko į 
bažnytėlę, išklausė šv. mišių 
priėmė Švenčiausiąjį.

Piknikas

y vo X- . ' ■■■

Čia parodo Indijoną viršininką So-TsienO-Wa-Ne, kuris tvarko laiveliais važiuojan
čius Centrai parko ežere, New Yorko mieste. 7 4

WORCESTER, MASS
-Naujienos pas mus vienos 

linksmios, o kitos liūdnos.
Kun. K. Vasys pranešė pa- 

rapijonams, kad jau parke
liauja iš Lietuvos buvęs šv. 

duoda pavyzdi, pavasa- Kazimiero parapijos klebonas
■ kun. J. J. Jakaitis. 15 d. ge

gužės, rodos, jau bus New
York’e ir kun. K. Vasys ke-|į šv. Jurgio parapiją jau dau 

c*___trr » •> - • • j . •

DETROIT, MICHIGAN
šv. Jurgio parapijos koncer

tas Įvyks 15 d. gegužės po va
dovyste vargonininko B. J. Ne
krašo. Visi vietos lietuviai-ne
pamirškite šio koncerto. Nau
jo vargonininko surengtas mil
žiniškas koncertas bus Įvairus. 
P-nas B. J. Nekrašas pribuvęs' 

ig 
Pui-

v • 1/ ■* t"T f i Vk * V*

Daugiau tokiu vakarie- n^a kata,ikams bolševikiškus Motiejus Kukauskas. Tad jau- 
_ ■ -*■ . 1 • 1 v v • ' t • ■ . • . • s • t — 1   ■» »1 •

liausiąs pasitikti. Gegužės 17 nuveikė jaunimo tarpe.
d. yra rengiama priėmimui va- kiai išlavintas koras duos il- 
karienė. Šiame pokylvj daly- gą programą paįvairintą nau- 
vaus ir Lietuvos atstovas- p. gausiomis dainomis. Pelnas ski- 
R; Bizauskas.

Liūdnos žinelės tai yra dar 
jaunas vyras J. Pranekevičius 
subeprotėjo ir buvo paimtas į 
Statė beprotnamį. Antras tąip- 
pat dar jaunas subeprotėjo

DETROIT, MICHIGAN
Motinų diena

i

philadelphia, (grįžti & Naujos Kalėdoūį
> .•

T

grįžti iš Naujos KalėdOnijos” 
ir stoti antru kart teisman at
siimt pagarbos' už pažemini
mą. — Dabar jau “suspės.”

Taigi _veikąlas nors buvo į- 
domus, įvairus ir jaudinantis 
—‘dabar bus dar gražesnis.

♦
Kas pirma buvo patenkintas 

— dabar... — džiaugsis ir at
liks labdaringą pareigą.

*
• ■ - ų ; K. ■

Philadelphijos ir apielinkės 
lietuvių visuomenei, ypač 

šv. Kazimiero parapijos 
lietuviams

• t •k < •

Sulyg pageidavimo daugelio
žmonių, kurie ar tai dėl neži
nojimo ar. ne^alėjmio neatvy
ko 1 gegužės šv. Kazimiero 
parap. svetainėn pasižiūrėti 
dramos: ‘ ‘ Išpažinties Paslap
tis” ir per mokyklos vaike
lius patyrus, kad daugelis jų 
tčvų irgi noriai ateitų pama
tyti ją antru kartu, nutarta, 
atkartoti “Išpažinties Paslap
tis” dramą 15 gegužės š. m.

(Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje ir jos pelną skirti iv. 
Kazimiero Seserų Kongregaci
jos naudai. Gerbiamosios Sese-' 
rys Šv. Kazimiero pilnai užsi
tarnavo to, ypač iš šv. Kazi
miero parapijiečių. Jos šie- 

Žmonės pamatę, kad Dievo mot labai daug čia pąsidarba- 
jau kįla aukštyn, po- vo: atnaujino bažnyčios alto

rius, nutapė miško dekoraciją 
l •- L. L 1 _ _ ** v— H T*

‘ Ispa- 
” artistui- 
Tai brangi 

šiai parapijai dovana. Tatai 
[jei kam ir neįdomi būtų antru

namas
draug ir jų dvasia pakilo.

Gegužės 1-3 d. čia buvo 4O'|ir “dangų,” paruošė 
valandii atlaidai. Daug sve- žinties Paslapties 
čių kunigų buvo atvykę pagel- kunigui kalėjimą, 
bon. Tikintieji skaitlingai pri- ; 
ėjo prie Dievo stalo. Per vi-1 
sas dienas bažnytėlė buvo pil- kart rodoma drama, tai prie-, 
na žmonių. ' (lankomas ir dėkingumas lai

Bažnvtinis choras dvigubai atveda Į svetainę.
I 

padidėjo. Vyčiai stojo į cho-! 
rą. Nekurie turi gana tvirtus]

— W-' *g-
LIETUVĄ per KLAIPĖDĄ

Baltike Amerikos Linija Birželio 
14, ir Liepos 19 <1. laibai žemos kai
nos. geriausias patarnavimas. Pa
rūpinu pasus, sugrįžimo permitus, 
padarau farinerių affidavilus, įga
liojimus, siunčiu pinigus,' parduo
du laivakortes j Kanadą. Užlaikau 
krautuvę Vyrišku, moteriškų ir vai
kams apatinių drabužių; vyrams 
kepuriųJr skryltėlių. Parduodu gra- 
fofonus. rekordus, knygas, laikra
ščius ir visokią rašomą popierą. 
Patarnauju už vertėją teismuose ir 
kitose- Įstaigose.

JONAS SEKYS
177 Park St., Hartford, Ct.

laikraščius. Jeigu atsitikime 
nenori užsirašyti laikraštį, : 
tai bolševikėlis duoda veltui— 
“tik pasižiūrėti...” Matot 
koks jų pasišventimas dėlei 
darbininkų “gero.’

ir

nom moterėlėm likusiom su 
mažais vaikeliais labai liūdna, 
Bet gal mielaširdingas Dievas 
suteiks jiems sveikatą-.

Gegužės 5 d., Aušros Vartų 
Mums yra parapijos bažnytinis koras su- 

būtinas reikalas imti pavyzdį rengė “Minstrel Sliov” para-

- - - ------ —---------- --- v

NAUJA JĖGA IR STIPRUMAS 
DEE NUSILPUSIU KŪNO —

, Milionai vyri} ir moterį} visokio am
žiaus laike paskutinių metų surado 
į Nusm-Tone tikrai puiikas gyduoles su
keikiant jiems naujų Sveikatų, stipru- 

i mų ir daugiau energijos. Niekas negali 
susilyginti’su jomis- <lel pataisymo 

j kraujo, sustiprinant nervas, ir daugiau 
Drama 'jėgos Svarbesniems kūno Organams. .

f . .
Į Jei jus esate silpnas, turite įvairius 
; nemalonumus, prarandant svarumų^sto-

Gerbiami
artistai pirmi tai Įvertino ir 
pasižadėjo paaukoti joms savo 
vargą, darbą ir gabumus.

i Pamatysite naujo! ~ 
Gegužes 15 d. Vyčiai turės lik Pirmu kart buvo rodyta i

3 * I__ j _ ______ m <• -č 1nemalonumus, praniimani >^u.iuu<iLįur
ant SCenOS. Truputį perilga. "jvges ir energijos. arha turite chro-__
I  D-ilnr inn hrtc sntmmnin ‘niškų užkietėjimų. galvos skaudėjimą. — nanar jau bus sutrumpin- irt,., siInn„ ‘ le arM inkstus.

didelį perstatymą parapijos ant scenos.
Vietos Moterų Sąjungos 54 naudai. Programas bus gana 

kp. iškilmingai paminėjo Mo- linksmas ir Įvairus.
tinu dieną. Šv. Jurgio lietu- 
jviu bažnyčioje buvo užsakytos 
šv. mišios užmirusias ir gyvą
sias nares. Apie 100 narių ėjo 
“in eorpore’’’ prie Švenčiau-

Gegužės 14 d, yra* rengia

būtina
platinime katalikiškos ’pijos naudai, bažnytinėje salė-. :sgį■ fabaF&fažų į

1 « « • ... • I • -w-'» ■« • W • • • *■ • S 'spandos brolių lietuvių tarpe. |je.

Spaudos platinimo darban pir- 
moję eilėje turėti) stoti LDS. 
nariai, o paskui šiaip susipra
tę darbininkai, lietuviai kata
likai.

Štai jau ir pavasaręlis! Pa
rapijos, draugijos ir kuopos 
rengs piknikus ir šiaip savy-
bes išvažiavimus. Ten galima». .. . J ...
būt rasti puri dirva katalikų

Gegužės 15 d. įvyks^LDS 16 spaudai platinti. Tik pahan- 
kp. piknikas Progręss kliubo dykime. Platinkime gerą spau-

Publikos prisirinko pilna 
salė, kad net ir sėdynių pri
trūko. Koristai savo užduotis 
labai puikiai atliko.

Daugiau tokių vakaru! 
Tai tiek ši.uom tarpu.

. . Reporteris

—X” r------jwiuv. A iciiuinuuu opa. U~

parke, Linden’e. Darbininkai jdą ir organizuok i mės orui at
kviečiami skaitlingai šuva- šilus. Raštininkas

- - i

KONCERTAS
rengia

ŠVENTO JUOZAPO PARAPIJOS CHORAS

Gegužes 22 d.1927
7-tą valandą vakare

Knights of Columbus Salėj
DUTTON STREET, PRIE CITY HALE, 

L0WELL, MASS.

PELNAS ŠVENTO JUOZAPO PARAPIJAI

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
Aiuomt prnneSu wvų pacientams kad mano daktariškas ofisas yra 

jrpngtas pagal vėliausios Enropiškos mados, turintis savyje nsnjnnslni iš
rastos klinikos įrankius, kaip tnl:

ArtIflciallakų saulės šviesų, kurios splndolial stebėtinai veikia
ant nekuriu odos ligų, tnlp lygiai Išgydo prasidedančių džiovos Ilgų Ir 
pradžioje odos Vtžj. Taipgi turi daug reikšmės prie gydymo vidaus Ilgų

nervų, reumatizmo Jf moterų Ilgi}.
X Skyrius dėl paslaptingų moterų Ir vyrų ligų.

JBboratorlJfl, kurioj yrn bandomas kraujas, šlapumas Ir t t.
DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas i? Chfrurgas , 

12900 Jos Campan Avennę N. Detroit, Michigan
VALANDOS: 10—12 diena Ir 2—S valei!*.TELEFONAS: Arllngton 2B8X

PHILADELPHIA, PA.
Gegužės 8 d. Lietuvių Mu- 

y.ikalėj svetainėj laikė mėnesi
ni susirinkimą šv. Jurgio 
dr-ja. Užgyrė dalyvavimą 30 
gegužės iškilmėse, pagerbimui 

ta. a. dr. Basanavičiaus ir a. a. 
[ark. Matulevičiaus.

gio D-ja tarp Riclimondiečių, 
(yra labai gerbiama, nes ji yra 
ikaipo Įkūrėja parapijos švento 
Jurgio; nuo jos vardo ir toji 
parapija apturėjo savo vardą.

Reporteris

spūdį į visurt Kun. J. Ciža’us- 
kas pasakė turiningą, tai die
nai pritaikintą, pamokslą.

Taipgi toje dienoje sąjun- 
gietės priėmė jannametes na
res prie šios kuopos.

Vakare įvyko vakarienė. 
Pradžioje kun. J. Čižauskas 
atkalbėjo maldą, o p-nia Šir- 
vaitienė sudainavo Moterų Są
jungos imną. Pasistiprinus, 
programa tęsėsi toliau. P-nia 
Petkienė, kun. J. Čižauskas, 
p-nia Paurazienė pasakė pra- 

; kalbėles. P-lė F. Valiunaitė 
paskambino pianu. Po to se- 

Tuo ir baigėsi są- 
jungiečių iškilmės.

M. Uždavinienė

Šv. Jur- k6 žai?,ai-

ir

: _ -- - ■ galvos skaudėjimų.
- (svaigulį, silpnų pūslę arba inkstus, esi 

Fotografavimas ir t. t. tnervuotas ir nemiegat naktimis, tikrai • 
, . , _ . , . A . (.pabandykit Nuga-Tone. Jos turi pagel

sti trukdė. Apteršta vienas rbet+ jums-—^rba jūsų pmteat bus grę-
<4 ĄnVer, P ’žinami. Būtinai reikalaukit Nuga-Tone 

*\UK.O — nieks negali užimti jų vietos.

ta.

mas puikiausias bankietas Vy- gražus paveikslas
čių Conn. .Apskričio Basket- 
bolininkų pagerbimui.

Viskas bus parapijos svetai- 
nėge. i 

Reporteris į 
- ’

UTICA, N. Y.

DETROIT, MICHIGAN
Mirė pačioje jaunystėje

Nesenai pasimirė jaunas
doras jaunikaitis Pefras Bar
kauskas, 22 metų amžiaus. Jis 
buvo ką tik baigęs aptiekinin- 
ko mokslą. Gerų tėvų auklė
jamas nenutolo nė nuo lietu
vių. Prigulėjo prie S. L. R. K. 
Am. kuopos, šv. Jurgio jauni-

-Pabaigoje baland. mėnesio 
mūsų šv. Jurgio lietuvių para
pijoj atsibuvo 40 vai. atlaidai. 
Klebonui kun. P. Zabielai į 
pagelbą pribuvo sekantis kuni
gai: J. Žydanavičius, J. Kasa- 
kaitis, A. Deksnis ir B. Miliu- 
kaitis, ir ant paskutinių mišpa
rų ir procesijos du italų kuni
gai. Per visas tris dienas 1
kėši daugybė maldininkų, kaip 
dienomis taip ir vakarais. Dau
giau nė 400 ypatų susitaikė su 
Atpirkėju. Klebono-kun. Za
bielos rūpesčiu buvo išpuošta 
visa bažnyčia gyvomis gėlėmis, 
kas darė didį Įspūdį jiarapijo- 
nams. Procesijoje dalyvavo 
didis būrys mažų mergaičių su 
gėlių bukietais. Džiaugiamės, 
kad kiekvienais metais mūsų 
parapija auga pariais ir tnr- 
įtu. Tai vis ačiū mūsų klebo
nui. kuris su visa siela yra at
sidavęs -Dievui ir parapijai.

Stasys K.*

i

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Ak, myliu tave..................
Bemužėl, nevesk pačios . 
Graži čia giružė..................
Meilė......... ................. .. ..........
Meile uždegta krūtinė . -. 
O pažvelgki........................
Visuomet širdis surakinta

8. Penkios linksmos dainos .

DUETAI
9. Motoru Sąjungos Imnas ...

10. Skrenda, lekia mūsų mintis
H.^Trisdešimt dainų ...................

.75

.50

.50

.40

.65

.50

.60
$1.00

.50

.75
$1.50’

PHILADELPHIA, PA.
Keletas , žodelių į pointbri-

- - ziečius

Broliai ir sesutės, pointbri- 
zityiai, laike “Sosųui-Centen- 
nia” (Lietuvių Dienos), jūs iš
visi) plriladelphijiečių košau- nio kliubo. 
niau pasirodėte — jei taip tar
siu paprastai, visus mus į ožio dalyvavo draugijos,
ragą suvarėte... Todėl ir dabar janT1imaR ir drangai.. Mergai- 
3(1 gegužės, laike iškilmių pa- gėles lydint į šv. Jur-
gęrbimui mus didvyrių, a. a. gj0 Jjptuviiį bažnyčią, kur kun. 
,dr. Basanavičiaus ir a. a, ark. j Čižauskas ir kun. Masevir 
Matulevičiaus, jūs irgi nepasi- ?iūS miSias ir paSvpn.
duokit nebūkit paskiausiais, Įjno kūną.' Taipgi pasakė gra- 
bet pirmiausiais — ateikite vi-• i- - • — - - ■ -
si organizuotai 30 d. gegužės ! 
į šv. Kazimiero bažnyčią, km* 
įjms iškilmės, pamaldos pager
bimui tų mūšų dviejų didvy
rių — Basanavičiaus ir Matu
levičiaus.

Laidotuvės buvo gegužės 7 
kur dalyvavo draugijos,

mišias ir pašvcn-

žų pamokslą. Bažnyčioje alto
riai būvą išpuošti gėlėmis.

' ' ' ' z J *

Graborius J. Balčiūnas gra
žiai pattmkvo. ' ’' ■. f - f i♦ f

Velionis patilto nuliūdime tė-

Presos Komisija

MIŠRAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos . 
Giesme į Šv. Kazimerą 
Lietuvos Vyčių Imnas 
Pirmyn į kovą...........
Alės grįšim ten J.....
a) Išauš vasarėlė,
b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė ...
a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj
a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį, 
e) Kam anksci kelcis ..
a) Micls tėvelį
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno. ?
a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,
e) Kalbinr’jaunfts bernužėlis.
d) Aš turėjau vištą .. _

»
a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis.
c) Kur Nemunas; d) Oi čiūčia-liūlia

;; Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

“DARBININKAS”
366 West Broadway

X

12.
13.
14.
15.
16.
17.

.50

.50 

.75

u

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

18.

tai musų specialybė Ir ligų metų prate
mpi. įtartas artistiškos. Kainos žemos.

M. A. fftmKtTNAS
1C Pica Lawreuce, Maita.

vus ir draugus.
V. P. Jedlnkus

South Boston, Mass.

AlBMgS
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Babrayičius ir Va
— tai populiariš

|MOKINIŲ KONCERTAS
Gegužės 11 d.-Stemert sa

lėje, Bostone įvyko Mme. 
Emilia Ippolito mokinių

žinantis wro amAtą. tuojau.* užimtu 
vietą. Reikale malonėkit kreipti* f 
■•Darbininko" Administraciją. Bfift IV. 
Rrondtvay, South Boston, Mass. (017)

Šios kolonijos jaunimas pra
deda ištautėti. Keičia pavar

des ir nemažai veda arba že-

*cŪI>IKlv>V 
)Ves SKYRIUJ?

A. Juška, iš Kauno
Kaz. Juška, Krosna
Mary Masaitienė, Mari

jampolė ,
Jaronim Stackeja, Alytus

VAKARIENE

savo t
Nevvtone a] 

vo ir ledų.

7 Lietuvių Darbipirikir“Są- 
jungos 1-mos kuopos meti
nės Šv. Mišios bus sekmadie-

: gegužes. 15 d., 1937, 9

RUOŠIASI “KELIONĖN”
■ Mūsų jj-lės Gribaitė, Du

se vičiutė, Nivinskiutė ir Ka- 
linauskiutė pasiruošusios 
“kelionėn” pamatyti gerinu
sį “show” Bostone. Mat 
p-lė Gribaitė neužilgo išva
žiuos Lietuvon, o p-lė Kali
nauskaitė gaus naują titulą 
“advokatė.” Tai dabar lai
kas pasportauti.

Skaitykit gituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

“ŽEMĖS ROJUS” BUS 
PAKARTOTAS

Kadangi “Žemės rojus” 
visiems patiko ir tie, kurie 
jo nematė, labai gailisi, tai 
teko nugirsti, kad “Žemės 
rojus” bus dar pakartotas. 
Kas mėgsta juoką ir puikų 
vaidinimą ir kurie dar to 
stebėtino “Žemės rojaus” 
nematėt, neilusiminkit, gal 
dar bus proga. Kažin tik ar 
nevertėtų nupiginti tikietus, 
kad daugiau žmonių galėtų 
tuo linksmiu vaidinimu pa- 
sigerėti. Kor.

BABRAVIČIUS IR VANA
GAITIS TUOJ BUS 

(BOSTONE
Jau marguoja plakatai, 

kurie kviečia į Babravičiaus- 
Vanagaičio koncertą. Tas 
tikrai nepaprastas koncer
tas turės- įvykti Municipal 
salėje gegužės 23 d., pirma
dieny, 
nagaitis 
kiausi mūsų artistai, geres
nių už juos mes ar nesame 
matę. Nėra abejonės, kad 
Municipal, svetainė bus su 
kaupu žmonėmis pripildyta, 
nors pirmadienis ir nelabai 
patogi koncertui diena, bet 
bostoniečiai"ir apylinkių lie
tuviai turės neužsileisti ki
toms kolonijoms.

Su Babravičium ir Vana
gaičiu programoje dalyvaus 
taipogi žymus tarpe ameri
kiečių pianistas M. Jozavi- 
tas, čia gimęs ir augęs lietu
vis. (Tai bus tikra lietuviš
ko meno šventė.

ATSIIMKITE LAIŠKUS 
IŠ LIETUVOS

1) Ig. Butkus, iš Olkieniki
2) A. Bukauskas, iš Biržų
3) S. Daugient, iš Alkieniki
4)
5)
6)

Pirkėja, iš pykčio netverda- «.<: 
ma, indų „pardavėjai: —. Tai 

tnekaltų piliečių apgaudinėji-. 
Imas, niežimas ... Supuvusias £ 
prekės parduoda už -.geras. 
Kur policijai------

Pardavėja: — Netiesa,. ger- j| 
biamoji. Visos tos dvylika lėk-; j 
ščių, kurias vakar tamsta pir- 
kai, buvo geros ir nesupuvu- *| 
sios. Kurgi tai girdėta, kad ąš 
farforas putų.

Pirkėja: — Neginčyk tams- 
ta, ba nieko nežinai. Kur tau- 
jos geros. Paleisi Baltrukėliui 
į galvą, žiūrėk iš tokios lėkštės 
tik skeveldros padulka. Ne to- “š 
kių lėkščių man renkia. •

Salė koncertuoti tinkama. 
Publika marga, nes mat mo
kinių buvo . keletos tautų. 
Tikra “League of Nations.”

Buvo ir- lietuvių. P-le 
Florence Karbauskiutė, šv. 
Petro lietuvių parapijos 
varg. duktė buvo antroje 
vietoje ant programo. Dai
navo labai gerai. Girdėju
siam ją dainuojant mūsų sa
lėje rodosi, nė ne Florence 
balsas. Ypač gerai sudaina-

I 11 ■ ■■ ■ ■ MMMM—i—

KAD GYVENIMAS BUTŲ UŽGANĖDINTAS 
TOKI BUTPRADATAS TEISINGAI PER JUMIS

Jiš nešvariausių gyvulių. Bet padėjus 
nešvarumų to gy vulio J šalį buvo, dar 
kita priežastis. Kadangi kiaulė ėda .vi
sokius nešvarumus — joje randąsi .trnfc- 
startKui krepšelių kirmėlių. l’iskuf ka- 
>dn žn»<»gus valgo tą mėsą, galimas daik
tas, kad tie krepšeliai atsigaivina ir 
žmogus tori trankytis nuo kirmėlė?*. 
Kiauliena turėtų visuomet būt gerai 
pagaminta prieš valgant.

Tūkstančiai sergančių moterų Ir val
kų .be gerų pasekthlų gydomi nri»» prai
rtu ligų, o tuo tarpu Jų tikra ligos prie
žastis yra ttrTta biaurybė kirmėlė. Tik
ri tos negalės ženklai yra tai Išėjimai, 
tos biaurybė* dalelių/ Tai biaurybei at
siradus žmogus netenka apetito, o kar
tais apsireiškia vilkiškas apetitas, lie
žuvis tjmpą apvilkta?, Ma J-Miuo, 
skausta 4rėno< t'ąMtftfiti lt kojoa, jchlva 
skausta, svaigsta, alpsta, tuštuma vfdu- 

ApaireRkTn' tralftTai "apie ajtfs,

R RnrTWW
a Jaučiasi lyg k*» H pilvo slenka į Vidu-

vo
Publikai patiko, lies aplo
dismentams nebuvo galo. Ji 
gavo puikų gyvų gėlių bu
dėtą. Koncerto programa 
buvo perilga. Šiaip koncer
tas pavyko.

NEWARK, NEW JERSEY
Darbai nepergeriausia eina. 

Nemažai yra ir bedarbių. Kai- 
kuriose dirbtuvėse yra parašai 
iškabinti ir reikalauja darbi
ninkų, bet atlyginimas už dar
bą 35 centai į valandą. Kur 
moka daugiau tai dirba po 3 
arba 4 dienas į savaitę ir dar
bininkų skaičių niazma. —

Šv. Cecilijos choras gegužės 
1-mą surengė ąiperetišką va
karą po vadovyste A. Stan- 
šausko, šv. Trejybės parapijos 
svetainėje. Svarbesnes roles 
turėjo šie: Tumeliutė, Norbu- 
čiutė, Lapienienė, Zandariutė. 
Gvaizdaitis, Baleika, Karužis, 
Tamošauskas. Visi savo roles 
atliko gerai.

Didžiulis šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujant A. Stanšaus- 
kui sudainavo keletą dainų ir 
vakarą baigė Tautos himnu. 
Dalyviai teikė daug aplodis
mentų chorui ir jo vedėjui už 
gražią vakaro programą.

Šv. Trejybes lietuvių para
pija, klebonui kun. Kelmeliui 
vadovaujant, pradeda smar
kiai žengti pirmyn. Vakarus 
rengia beveik kopną savaitę dėl 
gerovės parapijos. Šią vasa
lą mano pradėti statyti para
pijos pradinę mokyklą.

* žvalgas

Fairfield Avė. virsta 
pelkynu

Miesto valdžiamėgino užpil

LOWELL,MASS.
Gegužės 2 d. čia prasidėjo 

šv. Misijos, kurias davė misi- 
jonierius Tėvas Urbonavičius. 
Visa savaitė buvo moterims, 
kurios lankėsi labai skaitlin
gai. Vaikams pamokslėliai bu-Jn^as^ su kitataučiais, Štai lie- 

vo dienomis. T
Dabar Lowelliečiai praleidę 1 1 

vienas misijas, laukia kitų, 
kurias duos misijonieriūs Tė- 
vaš Vaitkevičius. Žiūrėsim ku
rie maldingesni: vyrai ar mo
terys, nes šią savaitę bus vien 
vyrams.

Šv. Juozapo parapijos narių 
ūpas pakilęs ir visi noriai dir
ba prie parapijos. Aptvėrė 
parapijos daržą, pagražino pa
rapijinę svetainę ir daug kitų 
darbų atliko. 
FfJūrassu savo parapijoninis r‘ 
dirba smarkiai? kad tik page- ’’ 

t rinus parapijos stovį. Jauni
mas 
savo vado.

8:tą dieną gegužės, ryte prieš 
pirmas šv. mišias, tapo įrašy
tas ir prisiekdinta: 
gas

- Sodalicijos draugijos. 
_____ ŠV. Juozapo choras 

mas R. Ainorio duos koncertą 
bažnyčios naudai. Koncerto 
programa bus graži. Koncer- 

ėitas gęgn^^nigįt
of Columbns Hali riAnt Doton 
St., netoli miesto salės. Bus 
dainininkų ir svetimtaučių ir 
iš apylinkės kolonijų: iš AVor- 
cesterio p-na M. Tripaliauskie- 
ne pagarsėjusi solistė, buvus 
Lowellio lakštutė M. Kašėtai
tė. Taipgi garsi solistė -p-lė 
M. Grybaitė iš So. Bostono 
dalyvaus programe.

Rep.

ąiUtUVL- 
Jšposą, 

Į Ittisi- bet po kiek laiko atpyškejo 
cotpo- ir krautuvininkas su kita 
i į f pora ir klausinėja “kur Pil- 
falįįyba ka. gyvena... kur Pilka...” 

Surado ir S Pilką ir vietoj 

vienos poros jis gavo dvi po
li čeverykų. B. R. Co.

—Gegužy 11 d. art Piįka 
su draugais pateko į Nor- 
woodą ir užėjo pas lietuvį 
krautuvininką netikėtai be- > 
sųnieruodamas nusipirko če- 
verykus. Parsivežė į namus 
ir norėjo pasirodyti drau
gams nauju pirkiniu- Išvy
nioja ir žiūri, kad abu če- 

itii veryku tinka ant vienos ko- 
ti- kad
ie-[niųk^išku^.^

NE M ATKIŠ, BET JO SŪNUS
Benugarkaulių ir smala- 

virių partijos protesto mi- ; 
tingo aprašyme pasakyta, 1 
kad kalbėjo Maikis. Tai ne 
^aikis, bet jo sūnus Neviac-! 
kas kalbėjo ir sulig Maikio 
pasakė “Lietuva Maskvai.” 

Be je, priimtoje rezoliuci
joje jie kalba vardu visų A- 
merikos ir Lietuvos piliečių, 
o tų “Amerikos ir Lietuvos 
piliečių” su visais stulpais 
buvo tik apie 100. Taigi Jae- 
nugarkauliečiai ir snųalavi- 
riai dar kartą viešai pa- 
skelbė melą ir šmeižtą., Pla
čioji visuomenė pasipiktinu
si jų šmeižtais ir melais -a- 
pie Lietuvą nėjo į jų mitin
gą ir tuo. pačiu pareiškė^sa- 
vo protestą prieš benugar- 
<aulius-sandariečius ir sma- 
avirius-keleiviečius. .

Vietos lietuviai dar kartą 
parodė susipratimą ir pro
testantams prieš Lietuvą už
davė skaudųsmūgį.

• B-rrr

Ūkė 100 akrų, puikus namas, bar
nu, 10 karvių, bulius, 2 arkliai, viš
tų. paršų, dėl ūkės prietaisų, javų, 
melžiama mašina, obuolių, sodas, 
miškelis. Kaina $6,000, įnešti $1,- 
500. Rašykite M. DOUGLAS, 
Hcrkimer, N. Y. (G.13)

BR0ADWAY TEATRAS
Broadvav Teatras South 

Bostone, Broadvvay ir F 
gatvių, garsina tarp kitų į- 
domių paveikslų garsingą 
“Quo Vadis,” kuris- buvo 
rodomas kiekvienam mieste 
po visą pasaulį, Tūirį lankė 
ir gyrė milijonai žmonių vi
sur.

Šis paveikslas pagamintas 
sulyg knygos “Quo Vadis” 
per ^didįjį lenkti genejų 
Hemyk Sienkiewicz. Tik du 
metu prieš jo mirtį jam bu
vo suteikta čekis sumoje tri- rtuo^ 
jų milijonų frankų idan^ 
kad išleidus šį paveikslą.Ateg 
spauzdinta šimtai laidų šio» 
knygoš “Quo Vadis” po.viW 
sus didelius miestus civįliM 
moto pasaulio. a

Istorija nuo pirmųjų kri/ 
karionių su Romiečiais. Pa
veikslas savaimi, išleistas su 
didžiausiais iškasėtais ir pa-, 
gražintas su puikiausiom 
scenerijom ir žymiausiais' 
'Europos vaidintojais.

WORCESTER, MASS
Apsilanko garsūs artistai

Sekmadienį 15 gegužės šv. 
Kazimiero parapijos salėj bus 
dzimdzidrimdziškas vaidini- 
.nias. Atvažiuoja su savo kom- 

Klebonas kun. -panija art. St. Pilka, vaidins 
“Žemės Rojų?7 Art. St. -Pil- 
ka kaip tėko girdėti buvo vie
nas iš žymiausių Kauno Val- 

skaitlingai glaudžiasi prie stybės Teatro artistų ir jo vai- 
Įdinimai Amerikoje turi di- 
' džiausio pasisekimo. Girdė
jau kad tai labai linksmas vai- Į 

skaitlin- dinimas, o mūsų žmonės labai 
būrys jaunų mergini} prie mėgsta, tai jau iš kalno ruo- 

. šiasi.
ėda- 24 gegužės atvyksta Babravi

čius su Vanagaičiu. Tai bus 
antras labai malonus mūsų gy
venime' įvykis. Su gerb; ar- 

lakštu
te p-lė Mitrikaitė. Ruošiamės 
krapštyti kišenius ir džiaugtis.

Irgi parapijonas

id inĖTlSES
- • ( VUVES-----------

Nėra ko stebėtis, kad 
ras -pamiršta > savo vestu&ų ^ 
sukaktuves.’' Bet Bostono * 
miesto ’ valdžia pamiršo 
jninėti 105 metų sukaktuves ? 
!nuo šio miesto įkūrimo. Gę- 
'gužės 1 d. pripuolė sukaktu
vės, bet kaip paprastai jeigu 
ukaktuvės pripuola sekma- 

dieny, tai kelia į pirmaoįj^ 
nį. Prieš apvaikščiojimą bū
davo burmistras išleidžia 
proklemaciją; plevėsuodavo -į 
vėliavos ir visur pasipuo
šia. Šiais metais pamiršta 
visai. Jeigu ne laikraštiniu* 
kas, kuris nuėjęs pas Mies- 

' to Pasiuntinį papasakojo 
naujieną, tai nebūtų iškabi- 
nę jokio ženklo. Priminus,; 
tuojau išnešė ir miesto salė
je iškabino vėliavą, bet. di
džiuma nė nesuprato kame? 
dalykas.

BARBERNĖ ANT RENDOS 
Puikioj vietoj, prie lietuviškos pir
ties, pirmos rūšies įtaisymai. Ren- 
da $35.00 į mėnesį. Yra visi įtaisy
mai ; šilumą ir elektrą apmoka sa
vininkas. Gali atsišaukti gerai mo
kąs savo darbą dirbti už algą. 
Chester’is nemažas miestelis o tik 
viena lietuviška barbernė. Atsi
šaukite: MIKOLAS NAVICKAS, 
623 Potter St, Chester, Pa. (G.10) 

VARGONININKAS

STRAIPSNIS 10

Penėjimas iš bonkutės pri- 
gelbsti žindymui

Pasitaiko kad motinai nusilpus,“ar
ba susirupinus, arba pergreit gryžus 
prie namų ruošos, jos pieno neužtenką] 
kiekyje ir kokybėje. Tada esti reikalin
gas prigelbstintis penėjimas, ir jei pra
dedamas tai geriau yra duoti jį tarpais 
su žindymu. Tuo budu krūtys būna 
reguliariai žindamos, o tas svarbu, ka
dangi nevartojamos pieno liaukos ne
sunkia pieno ir kūdikis negauna užten- 

į karnai maisto. Taip pat svarbu motinai 
valgyti kuodaugiaasia maitinančių val
gių, k. pieno, Smetonos, kiaušinių, mė
sos, šviežių daržovių, vaisių ir geros 
duonos, imant ir daugį skystų valgių, 
žvieži kiaušiniai suplakti į džiovintų 
(malted) pienų yra labai maistingi ir 
gardus.

Jei kūdikis buvo krūtimis“ penimas 
kurį laikų, paskui pastatytas prie bon
kutės, tai išmintinga iki jis kiek apsi
pras su nauju maistu, išpradžių varto
ti silpnesnį atmlešimų:- negu nurodyta 
Jo amžiui. Mišinį galima stiprint kas 
porų dienų, iki atsakys jo amžiui. Jei 
kūdikis rodo ženklų negero virškinimo, 
tuoj reik vėl gryžt prie silpnesnio mie
šimo. O jei jis rodo pasitenkinimo, už
auga 4-0 uncijas kas savaitę, nevemia, 
gali būti tikra kad maistas yra tinka
mo stiprumo ir kiekio.

Penėjimų tarpai

Išpradžių per keletą savaičių mes re
komenduojame, penėti kas dvi valan
dos ; bet galima keisti šitų prisitaikant 
prie kūdikio savybių. Kadangi vienas 
kūdikis suvalgo daugiau, ko kitas ma
žiau tai negalima nustatyti griežtai 
kiek reikia duoti. Motina turi geriau 
žiūrėti kaip kūdikiui einas, negu kaip 
rašoma knygoj. Nekurie žinovai sako 
buk reikia penėti kas trys valandos, 
nes esu į tų laikų viduriai išsiliuosuo- 
ja. Jei tas reikalinga padaryti tai re
komenduojame pakeisti dvi-valandin i 
penėjimų, pridedant kas sykį po dešim
tį miliutų daugiau iki *bus penima kas 
trys valandos.

Turi savo kūdikį išlaikyt sveiku ir 
stiiiriu. O kūdikio sveikata pilnai pri
klauso maistiu Ir rūpesčiui kokį jam 
suteiki. Kūdikį reikia kasdien maudyti 
Ir reguliariai maitinti. Jei negali žin
dyti jo tai pabandyk Borden’s Eagle 
Pienų. Tai pirmaeilis kūdikiu mais
tas — padarytas iš riebaus, karvių pie
no ir rupaus cukraus — ypačiai kūdi
kiams. Jis gydytojų rekomenduoja
mas visur dėl Jo kokybės ir vienodumo. 
Per keletu gen t karčių tūkstančiai mo
tinų išauklėjo savo kūdikius Borden’s 
Eagle Pienu. Dėlto, kad jį rekomendavo 
draugės ir kad jos rado jį patenkinan- 

’ čiu.



ĮVAIRENYBES ADVOKATAI

PAVEIKSLAI

DAKTARAIsu Adolph Menjou

Šie skaičiai liečia tik šve-

4

aOB&GBZSSKS!
I

tinėje Budapešte ir 162 pro- įamžinus moterys mažai krei-

Pirmadieny, Progų Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalų 
Bandymo Vakaras

Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Vai. PoPiet, 6:30 ir 8:45 Vakare.

Šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., O 
Vakare 15c., 20c., ir 25c.

iždininke — Ona Staniui iutC,
I 105 XV. 6th Si., So. Boston, Mass. 
j Tvarkdarė — Ona Mizgircrtenč, 
• 1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mase
Draugija savo susirinkimus laiko ka: 

antrę atamlnką kiekvieną mėnesį 
vakare, pobažnytinėj svetainSJ 

I Visais dr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

'•>
Be to dexrvni ties.-

Kasierius — Andrius Zalteckas,
611 E. Fifth St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Kaz. MikaHionls,
9OG E. Broa<lway, So. Boston, Mass: 

D. U K. Keistučio Draugija laiko savo 
nivnsinius susiriiikiiuus kas pirmą 
iitalcidienj kiekvhHto niPneslu !3-nj j 
merių <194 \Vast»ngton St., Boston. 
Mass.. 1:30 vai. įtintu. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau nauju narių prie musų Orais 
gijos prirašyti.Pirmadieny, Antradieny ir Ketxdrtadieny, Penktadieny 

Trečiadieny

GEGUŽĖS 16—17—18

Bųston, Mass. x
I Valandos / 9A. M. iki 5:30 P. M.

GYX’ENIMO VIETA y

37 Gorham Avė., Brookline $ j 
Telefone Regent 656S ;

ANTANAS F. KJIEIŽYs|
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- C 
S lą ir užsiima Real Estate pardnvi- 
g nėjimu. būva mano ofise kasdieu sa 
X nuo 3 iki 5 valandos no pietų išskv- s? 

&rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 
v mažai sukalbantieji angliškai giilj?
•kreiptis Įvairiais reikalais pas ina- S 
nę. A. F. Kneižio adresas yra toks: v 
308 E. N’inth St., Tel. S. B. 1690. ».

| Tek S. B. 2805—R. £
^LIETUVIS |

i OPTOMETRISTAS t
(S

Išegzaminuoju akis, priskiriu akl
ai nlus, kreivas akis atitiesiuu Ir 
2 amblijoniškose (aklose) akyse su- 
S gražinu šviesų tinkama laiku.

3 J. L. Pasakantis, O. D.
> v
-į 4A7 Broadway, So. Boston.

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

!dr. killory
| 60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

| LIETUVIS DENTISTAS 

IDR. ST. A. GALVARISK1
; (GALINAUSKAS)

^414 Broadway, So, Bostoi
S Telephone So. Boston 2300 
^Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
J nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
g iki 9 vakare, šventu dienų pagal bu* 
g sitarimą.

VENGRŲ LAIKRAŠTIJA džiu. Iš gautų atsakymų jis 
Vengrija turi 192 politi- sudarė Įdomią lentelę: bū- 

niu laikraščiu: 30 išeina sos- tent, nuo gimimo iki 6 metų

' vineijoje^ Sostinėje išeinan- [pia domės veidrodžiui, nuo 6 

čhj laikraščių septyni yra iki 10 m.—vidutiniškai kas- 
dienraščiai ir šeši politiniai klien prie veidrodžio stovi 7 

savaitraščiai; šie yra kri- min. Toliau, moterims bręš- 
Eščionių rankose, visi kiti— tant, savimi domėjimasis ne- 
žydų rankose. Provincijos paprastai didėja. Nuo 10 iki 
spauda, yra silpna bet dau- 15 metų jos skiria veidro- 

p guma (90 proc.) yra kri-džiui 15 min. i dieną; nuo 
' kščionių rankose. T)aug yra 15 iki 20 metiii — 22 mint, 
^.specialių laikraščių; jų de- ir nuo 20 iki 70 metų — po 
| limtis tesirūpina tik mada x*al. kasdieni---------

ir moterimis, penki yra vais-• Vadinasi, moteris per 70 
f: tjninkų laikraščiai, keturi įmetu amžiaus veidrodžiui 

tarnauja kinoteatrams, du paaukoja (>,000 vai., arba 8 
barzdaskučiams ir vienas ka- mėn., skaitant dienos ir nak- 

k minkrečiams. 
B laikraščiai tarnauja katali-

kų ir tiek pat protestantų klės, o kitų tautų, ypač ro- 
p bažnyčių tikslams. Septyni mėlių kilmės moterys, dar 

daugiau laiko vedrodžiui 
!skiri a.

laikraščiai atstovauja, išim- 
B tinai žydų- reikalams.
K? ■;

NAUJO LATVIŲ PREZI- 
I DENT0 BIOGRAFIJA

B Naujai išrinktas Latvijos 
į valstybes prezidentas Gus- 
fe tavas Zemgals gimė 1871 m. 
ĮĮTeisių fakultetą baigė Mas- 
£ kvos universiteto. Prieš ka-

—~-C*

THE SORROWS OF 
SATAN

VERACKA IR VIŠiNSKAS

Lloyd Wilson Bertand, ku
ris skraidė orlaiviais nuo 1912 
metų, ir dabar yra tarpe New 
Yorko-Clevelando styrininkas, 
buvo nužiūrėtas Columbia or- 
laivininkystės korporacijos 
kaipo jūreivis ir styrininkas 
Wright-Bellanca orlaivio ple- 
nuojamon kelionėn iš New 
Yorko į Paryžių.

THE LOŠT LIMITED
su Reed Howes

šeštadieny ' 
GEGUŽĖS 19—20—21 -

QUO VADIS
su Emil Jannings. Taip kaip 
iš knygos Henryk Sienkie-, 
wicz, Lenkų genijus, atsižy

mėjęs visam pasauly?

LUNATIG AT LARGE
su Leon Errol

I
Liberty .7296. X

GEORGE H. SHIELOSI

ADVOKATAS t 
8Į1-812 01d South Ruildingl 

294 W aid: i ngton Street 3

LIETUVIAI ABVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE! 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.
414 W. Broadway 

________ Tel. S. B, 09-18

BROCKTON MASS.
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180
■ .r—■ ■ ■

‘ ‘ AUKSINIŲVESTU VIŲ ’ ’ 
i REKORDAS

Kuomet vedusieji išgyve
na kartu 50 nietų, tai jie 
bažnyčioje atnaujina savo 
jungtuves, ir kelią taip' va- 
dinamas “auksines vestu- 

; rą Rygoj advokatavo. Ak- Įves.” Anglijoje, Leister gfa- 
tingai dalyvavo visuomenės jpystėje yra žinomas batų 
darbe ir spaudoj. Buvo ke-pramone Dorado miestelis 
lių laikraščių leidėjas. Ki- įsu 5000 gyventojų. Nesenai 

s lūs rusų revoliucijai aktin-‘šiame miestely vienu ir tuo
■ gai bendradarbiavo latviii [pačiu laiku 19 porų kėlė 

|T tautinėj taryboj. Buvo iš-j “auksines vestuves.” Tokių 
L • rinktas jos vice-pirmininku “auksinių vestuvių” skai-
*

įfe-’ ir faktinai tarybai pirmb 
ninkas J. Čakste buvo tuo 
metu užsieny. G. Zemgals 
iškilmingam tarybos posėdy 
paskelbė Latvijos nepri
klausomybę. Vėliau jis kaip

auksinių vestuvių” skai
čiumi šitas miestelis pasiekė 
pasaulini rekordą.

KEISTAS BERNIUKAS

L
£-

Allahabado miesto apvlin-
atstovas buvo išrink-įkėje, Indijoje polieija toli

•.Įsteigiamąjį seimą. Ša-nuo žmonių gyvenamų vie- 
vo laiku buvo Rygos miesto |tų rado 7 metų berniuką, la- 
galva ir krašto apsaugos mi- bai keistai atrodanti. *P. _ 
nisteris. Paskutiniuoju lai
ku buvo Mintaujoj notaru.

’Ber- 
n i ūko delnai ir keliai pa
dengti tvirta, panašia į ra
gą, stora oda. Jis labai grei
tai ir lengvai ruopoja ketu
riomis, nors vaikščioti kaip 
■žmogus irgi puikiai moka. 

Vienas švedas, pastebėjęs, Kalbėti berniukas nemoka 
"1 V - 1 Y • u. ~ _ — - - _ _ -  ■ - I . • • • .

KIEK MOTERIS,-SUGAIŠTA 
PRIE VEIDRODŽIO

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-ta kuopa gegužės 8 

turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Nors narių neskaitlingai teat- 
silankė, bet kurie buvo, daly
tus svarstė rimtai. Simonas 
Gaučius, kuopos vice-pirminin- 
kas perstatė naują narį Anta
ną Šimkų. Priimtas su džiaug
smu, nes'yra rimtas darbuo
tojas.

Atstovai išdavė raportus iš 
Ccnn. Apskr. suvažiavimo. Ra
portai vienbalsiai- priimti.

Jonas Mončiūnas išdavė ra
portą, kad gavo šaunų kalbė
toją adv. , Praną J. Bubi į, iš 
Worcester, Mass. Prakalbos Įj 
vyks gegužės 22 d. Taipgi kal
bės didis darbininkų prietelis, 
vietinis kun. Jonas Bakšys. 
Hartfordiečiams ir apylinkės 
lietuviams bus gera proga, v- 
pač jaunimui, susipažinti su 
čia augusiu kalbėtoju advoka
tu Bublių. Apart prakalbų bus 
ir kitokių pamarginimų.

• v

Kadangi šiame suvažiavime 
bus valdybos rinkimas, tai rei
kia, kad suvažiuotų gyviausi 
ir darbščiausi mūsų apskričio 
nariai. —

Važiuodami sux’ažiaviman 
turi turėti kuopų Įgaliojimus 
su parašais valdybų ir dxyasios 
vadų. Žinoma, kur nėra dva
sios vado užtenka vien valdy
bos. __.

Kuopos, kurięs dėl svarbių 
priežasčių negalės prisiųsti 
delegatų, tai prašome laišku 
išrodvti priežastį ir parašyti 
savo raportą ir naujų Įneši
mų.

Visais LDS. Apskričio rei
kalais kresipkites pas A. Kaz- 
las, 54 Liberty St, Newark, N. 
J. Tek MitcheĮ| 5612.

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

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

225 L Street, South Boston. Mass. 
Vice-Pirmininkas — L. žvagždys. ___

111 Uowen St., South Boston, Mass 
Prot. Raštininkas — V. Mickevičius,

405 Third St.. South Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas — M. še.kis.

366 XV. ilroadtvay. So. Bostou. Mass. 
Iždininkas — V. Balutis,

36 Mereer Street. So. Boston, Mass. 
Maršalka — P. Lančka, "

393 Fifth Street, South Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

nedėklienį kiekvieno mėnesio, po nu- 
val. po pietų. Parapijos Salėj, Septin 
ta Gatvė. South Boston. Mass.

I
t 
Sf- ęji 
t 
s?

į Tek Brockton 5112

kad jo žmona daug laiko su- :jr tik šūkauja keistu storo
| gaišta Į veidrodi žiūrėdama, 

sumanė patirti ar ir kitos 
moters tiek laiko veidro-

ku balsu.
Spėjama, kad berniukas 

dar visai mažutis buvo vil-
; džiui suima, kaip ir jo žino- ikų atrastas ir jų užaugintas 

_. _ * • _ j • i i • • v —. ’ -v- • ... na. ’ Tuo tikslu jis parašė 
daug laiškų Įvairaus am
žiaus, luomų ir verslo mote
rims, klausdamas jas, kiek 
būtent, laiko kiekviena die-/ * į - ,, - - -------- 7 c-» - - -

nų jos praleidžia su veidro- [užauginti.
Keistas berniukas atiduo

tas Allahabado mokslinin
kams auklėti ir tyrinėti.

Jei tas spėjimas pasitikrin
tų, tai pasitvirtintų ir mitas 
apie Romos Įkūrėjus Romu- 
dą ir Rėmą, kurie kaip pasa
koja mitas, irgi vilkės buvo

i

Reporteris

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

V '
PRANEŠIMAS

Visoms N. A. Katalikiškoms 
Organizacijoms

Buvo garsinta, kad Federa
cijos N. A. Apskričio Vilniaus 
reikalams išvažiavimas Įvyks 
birželio 19 d., 1927, bet tą die
ną neįvyks, neš pripuola Die
vo Kūno Šventė, tad Federaci
jos Naujosios Anglijos Apskri
čio Vilniaus reikalams išvažia
vimas perkeliamas Į birželio 
26, 1927, šv. Roko parapijos 
parke, Montello, Mass. Prašo
me parapijoas ir kitas katali- 

į k iškas organizacijas tą dieną 
kad

davus progą plačiai visuome
nei sux’ažiuoti Į ši išvažiavimą.

Apskr. pirm. V. J. Kudirka

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Jonas Adomavičius, 
280 E Street, South Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, 
95 C Street, South Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas. 
450 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas Pranas TuleiliSs, 
109 Bowen St.. So. Boston. Mass.

Telephohė S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS i
(SEYM0UK) 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaiki), pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, kwartz žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
elektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare 

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

I

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais pp piettj
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street)

ll
i
i

«

i
I

I Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ojsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėl.lienialš, taip-gl seredomis '.nno 

12-tos dienų uždarytas

i.

£ "PRANEŠU VISUOMENEI JOG AŠ PERKĖLIAU SAVO
<£ -- ---------- -£
I
j

GRABORYSTĖS OFISĄ NAUJ0N VIETON
Ofisas: 877 Cambridge Street, Cambridge, Mass.
Rezidencija: 448 Cambridge St., Cambridge, Mass.

D. A. Z ALETSK AS Lietuvis Graborius
Patarnavimas dieną ir naktį.—Telephone University 8831-W.

KSS63CS«S6SCS£3C363SSC!S3S3«X363S^^

5 TEL. So. Boaton 0506—W, r
j LIETUVYS DANTISTAS į

U- L KAPOČIUS

1
251 Broadtvay, So. Boston j

(“Keleivio” name)

Ori8o Va£ajtdob: nuo 9 Iki 12. neo S
r :3C Ai 0 ir nno C :30 IW 9 valrare. 5 

5 Seredomis nuo & iki 12 vak dien^ * 
5SnbatomIs nuo 9 1U.6 vak. Neda J 
Silcmle nno 8 Iki 42 (pagal «utartl’ <

--------
lies. Talbot 5S63

J. J. ZABARAUSKAS
0PT0METRISTAS 

ekzaminuoia akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Boston 
Ofise t ilį vakarais

I 
iSUVIRS 49 MET£1 SO. BOSTONE

Pavasary paprastai šeimininkės atnaujina savo namus-. Įsideda 
naujas klijonkes, kuparus, lovas arba ir vaikams naują vežimėlį 
ir taip toliau. Mes paskyrėme speciales kainas visuose depart- 
mentuose kuriuos čia negalime visus nurodyti, bet bus jums nau
dinga ateiti ir pasižiūrėti ką mes turime ir žinoti kainas pirm 
negu pirksit.

THE JAMES ELLIS FURNITURE CO.
405 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

£

»

<
»

SI

i

Specialės Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus f

(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABO
IR BALSAMUOTOJAS

1179 WASHIXGTON STREET 
Norwood, Mass.

Tel. Norvrood 1503

E. V. WARABOW
Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

THE PENNSYLVANIA EKCHANGE BANK
(buvęs po vardu Balfic Statos Bankas)

322 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.

DR AFT AI-čEKI AI
IŠduodam Čekius ir draftus ant Bankų Lietuvoj kaip dolariais 
Taip ir litais. Taipgi išrašom draftus Jūsų ar Jūsų gavėja var
de persiuntimui užsienin, nežiūrint kokioj valstybėj.
Ryšiai su daugybe korespondentų duoda galimybės rašyti če- 
kius-draftus ant artimjausi^ Jūsų priėmėjams bankų.
Taipgi siunčiame porlaklns paprastu hndu Ir kabeliais; panlnndnm Inlvnkor- 
tea, keleivių čekius, svetimų valstybių pinigus ir iw>nus. Relkalnuklte musų
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SOUTH BOSTON, MASS. į
__ v- " \

P. J. AKUNEV1ČIUS ! i
Lietuvis Graborius

829 K. SINT1I ST.. S(\ BOSTON j [ 
Trl. S. R 4486 ! !

GRABORIAI

I I 1
1

Baigės dn Universitetu 
CORN'ELL UNIVERŠITY ra A. B. 
G. VVASHIN’GTON UNIV. bu LLB.

*‘Darbininko” Name 
^antros lubos) 

366 Broadway, So. Bostoi
_ Rezidencija 

805 Hnrvanl SU Cambrldge, Mass.
Tel. Unlversity 1463—J.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
j L. D. S. 51 kp. raštininkui, 
jCleveland, Oliio.—Kuopos su
sirinkimo paskelbimai gantas 
'pirmadieny po pietų ir todėl 
jau nebuvo galima patalpinti 
Į antradienio numerį.

Šio apskričio suvažiavimas 
įvyks 29 d. geužės, 220 Ripley 
PI.- (prieš'lietuvių bažnyčią), 
Elizabetliport, N. J.

Visos šio apskričio kuopos
pasirūpinkite -išrinkti kodau- jokių piknikų nerengti, 
giausia atstovų. Sulig nusta
tytos tvarkos kuopos gali 
rinkti ir siųsti nuo 10 narių 
vieną atstovą, »*

Kuopos apie savo veikimą, 
o ypač iš buvusio vajaus turi 
raportą priduoti rastu.

Taipgi prašome priduoti 
naujų sumanymų pagerinimui 
mūsų brangios organizacijos 
stovio ir abelnai darbininkų 
būvio gerinimui.

Be to, bus išduotas raportas 
iš humsio prūkalbų maršruto.

Vienas tnūsn darbuotojas 
pažadėjo duoti paskaitą apie 
darbininkų reikalus.

. Mes darbininkai turime su •
. Mo^nSti orgtmizacijos reika

lai* taip, 4tftd patraukus visus 
no&rggnisnotas'* darbininkus 
prie LDS.

Apskričio gyvybė daug re
miasi ant valdybos. Jeigu val
dyba veikli ir sumani, tai ir 
visos organizacijos veikirtias 
pastebimas.

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žloba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Mos* 
Telephone South Boston 8552-R. 

▼Ice-Pirminfnkas — J. Petrauskas,
17 Vale St, South Boston, Mass. 

Prot Raitininkas — J. GMneckis, 
. 5 Thomas Pk., South Boston, Man 
Fin. Raštininkas — M. Seikls,

366 Broadwny, So. Boston. Mass. 
Kasteriąs — A. Naudžiūnas,

885 E. Brondvvay. So. Boston, Mam 
Tvarkdarys — J. Zaikis,

7 Wlnfleld Stį So. Boston, Mass. 
Draugija laiko sutlrlnkftnus kas trečią 

nedėldienj kteinrleno mėnesio, 2-rą vw 
landi W pietfT parapUoo salgj. 492 B 
Seveoai 8t.'Bb> iBiiofon.* Harau

a

Lietuvos Dukterų Dra 
Po Globa Motinos fivenčiausiot 
' Valdybos Antrašai
Pirmininkė — J Ieva Merkienė,

623 E. Elglith SU So. Boston. Mnet 
Prot RaAtinlnkė — Ona SlaurleaA 

. 443 E. 7th Rt. So. Boston, Mana, 
; Tetaptume South Amltan M23-B. 
ln. RaltininkŠ —- Bronlalava Clunlanh

29 Gould Sr., W. Rmbury, Maaa.
P

SVARBUS PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Šiomis dienomis mes gavome daug 

namu ant pardavimo visose Bostono 
dalyse, kaip tai: So. Bostono, Dor- 
chestory, Rosbury, Roslindale, Cam- 
bridgiuj ir daugelykitų vietų, kurių 
čia negalima sutalpini;.

Turimo daug gyvenimo namų nno 
vienos iki 50 šeimynų, taip jau daug 
namu su krautuvėmis. Krautuvės tin
kamos <lcl įvairių biznių, taip jau tu
rime daug namų, farmų ir krautuvių 
dėl mainymo. Nepraleiskite šios pro. 
gos.

Skolinant pinigus ant pirmų ir ant
rų nnirtgirių, taipgi mums reikalingi 

pinigai dolpirmų ir antrų morgieni.
Mes parduodame anglis ir malkas. Tarendavo jame kambarius. 
Inšinriname viską, kaip tai: automobilius, gyvastis, nuo nelai
mių (namų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės. Reika
le kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY I-------------------------------------

Offiee TeL So. Boston 1662 arba 1373

i P.esldencijos Telephonas: 0779-R. K. 
I Ofiso Teleltoas So. Boston O7T9-W 

S. BARUSEVIČIUS
L>tavt9ka« Graboriua, beįmanote- 
>■, Reni Estate-lr PnbUc Notaru, 

_ 258 W. Broadway 
Bauth Boston. Mass.

RoBtdenciJa 338 Dorcncster AvantN 
Doreheater, Ifam,


