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Prane

lūs pavojuje, 
uti kitus

Per Mussolinį Zaleskis dary 
siąs spaudimą į Voldemarą

liągiausia.

ITALAI GINKLUOJASI f

ROMA. — Oro, laivvno 
ministerija paskelbė, kad 
per pastaruosius 12 mėnesių 
Italijoj pastatyta 420 nau- 

• jų karo lėktuvu. Dabar Ita
lija turi 800 aeroplanų. Kar
tu su karo didinamas ir ci
vilinis laivynas. Milane hi- 
droplanams kasami 2*A kv. 
kilometrų ežerai.

iki pusiau 
gera 
rice.

j Unijos prezidenUs šaukia kon.
SĄSTATAS SSSR ferenciją, kad apsaugojus

‘‘Tas’’ praneša, kad visos darbininkus nuo išnau- * 
Sąjungos Komunistų parti- , dotojų komunistų'- 

jos Centro Komiteto davi- WASHINGTON, D. C.— 
niais komunistu partijoj ... . . . .Visų didesmiuu skvrių val- 1927 metais spaliu 1 d. buvo , , TT j w ,, , .-r- • t- • dvbos, United Mine Vvork-1,127,497 nariu. Is jn dar- - * .. . .1 ers unijos, kurios galva yrabininkų 629,690 (o6,3%), T u t t - * i
...'C. ’oono V John L. Lewis, yra susauk-valstiecm—252,202 (22,5%), . . . <. z.- i i. • 010 040 \ tos Į konferenciją. Čia, kadtarnautoju—212,948 (.19%) . ...

• i •+. oa n^a /o apsaugojus mamienus nuoir kitų-24,059 (2,2% )- Įkas jau 4abar
Atskirose respublikose par- Į pastebima, 

tijos narių skaičius štai 
koks r RSFSR — 818,111, 
Ukrainoj — 180,043, Gudi
joj — 26,409, Užkaukazy — 
65,685, Uzbekistane—29.288 
ir Turkmenistane — 7.891.

VYSKUPŲ KONFERENCIJA
Dabar buvo vyskupų kon

ferencija, iškilo klausimas • 
konkordato pritaikymo gy
venime, yra trinimasi mo
kyklų klausimais ir katali
kų v iešosios ir potit inės^ky 
ei jos klausimuose—tai daly
kas atidedama galutinam 
sprendimui gegužės mėnesy
je—tam tyč skirtoje Lietu
vos vyskupų konferencijoje. 
Spėjama kad tai būsiąs ga
na griežtas žygis politinia
me visuomeniniame katali
kų gyvenime. Visi katalikų 
ir tautininkų veikėjai — tos 
konferencijos nekantrauda
mi laukia. • Z?. K.

vu čia ir padėtas bankuose. 
Šis auksas . kelionėje buvo 
apstatytas gerai apginkluo
ta sargyba, kad kas nepasi
savintų, nes jis Amerikoj ir 
Europoj buvo1 skaitomas 
kaipo išplėštas ir svetimas. 
Jung. Valst. per kokį laiką 
tas auksas buvo užareštuo- 
tas ir tik teismo keliu at
gautas.

men” builderjo duktere pJe. 
Junkers. Kelionėj ; turėjo 
nelaimę.

Vokiečių lakūnai pasiliko 
ant Greėnlv salos ir laukia 
atsiunčiant dalių apdaužy
tam “Bremen.”

1 SSSR PERKA ARKLIUS 
KLAIPĖDOJ

KAUNAS. — Šiomis die
nomis Klaipėdoj nupirkti 
59 arkliai ir išvežti pSSSR.

Kovo 28 d. buvo* perkami

o kitur iki>6,000 .pėdų. -
Pavojus buvo kada pradė

jo aliejus tekėti iš dndžino. 
Beto ir kuro buvę tik 3 va- 
andoms. Pastebėję miškus 

ieškbjo vietos nusileisti. Per 
žiūronus žiūrėdami pamatė

MINSKE RASTA 300 DĖŽIŲ 
UŽNUODYTŲ AGURKŲ
Pranešimu iš Vilniaus, 

Minske susektas nepapras
tas sąmokslas, kurio auko
mis galėjo būti šimtai Mins
ko gyventojų. Mieste rasta 
300 dėžių su aršenikur au
gintai agurkų. Agurkai buvo 
skiriami parduoti vietos

LENKIJOS SEIMAS DIRB
SIĄS KONTAKTE SU 

VALDŽIA

DANCIGAS.—Naujai iš
rinktas Lenkijos seimo p i r" 
mininkas Dašinskis pasakė 
kalbą, kurioje pareiškė, kad 
esąs įsitikinęs, jog seimas 
harmoningai ir lojališkai 
dirbsiąs drauge su vyriau- 
svbe.

* ■ •> ' ' • • ’ I

■ Oficjozinė spauda tačiau 
labai nepatenkinta seimo pa
sielgimu, atmetusiu Bąrteįio 
kandidatūrą.1 : ■ : -

Pilsudskio organas “Glos 
Prąwdy ’ ’ grasina, kad. “ kai- 
Tieji. į4al&r turkią pątiiti

KLAIPĖDIEČIAI ĮSIGIJO
' LAIVĄ

Kiai]>ėdos '‘ Sandelio'’ ben
drovės direktorius p. Mar
tynas Reišys nupirko užsie- 
įjhiose 400 tonų talpumo lai
vą, kuris po Velykų at
plauks su prekėmis iš Stet- 
tino (Vokietijos uosto) i 
Klaipėdą. Laivas nupirktas 
bendrovės pinigais, be. vai 
džios paramos ir pavadin
tas ‘‘Lydis.’’

Kadangi linijai Klaipėda 
—Stettin palaikyti reikalin
gi du laivai, tai manoma ne
trukus pįrkti ir antrą laivą.

■ t p • .

SOVIETAI PERKA
J TRAKĖNŲ ARKLIUS

Sov. Rusijos prekybos at
stovybė padarė sutartį su 
Perelštein firma supirkti 
Lietuvoje ’ ir pristatyti į 
►Sov. Rusiją 250 trakėnų 
veislės arklių. Arkliai per
kami Klaipėdos krašte. Ko
vo 27 d. pirmoji parti, 64 
arkliai, jau išsiųsta. Vėliau 
Sovietai dar pirksią 250 tra
kėnų arklių.

BUCHAREST, Kuri 

ja, bal. 19 d. —s Visoj 
įvesta aštri cenzūra ant 
kraščių if užsienių k<a 
pondentų. Uždrausta p 
ti tuščias vietai kuriai 
pildė cenzūros išbraukt 
kiniai ir žodžiai. 
cerurilra. yra dabar ir 

tuvoje.

DETR01T, MICH.
LDS. 72-ros kuopos mėnesi

nis susirinkimas.įvyks balan
džio 22 d. parapijos mokyklos 
kambariuose. Primename ger
biamiems nariams, kad laikas 
užsimokėti mėnesines duokles, 
nes jau 4-ri mėnesiai šių metų 
baigiasi o da iš mūs mažai kas 
mokėjomės. Šiame mėnesy bū
tinai turime užsimokėti.

Bus daug rimtų svarstymų 
organizacijos Ubui. Nariai 
malonėsite - susiintenesuoti ir 
sueiti į šį susirinkimų koskait- 

Valdyba

BAY, Que. 
kelionė mono

TŪKSTANTIS NAMŲ > 
SUDEGĖHIR0SAKIY 

Septynių valandų gaisrą? pa- 
-' darė-pusę milijono dolerių 
v žalos

TOKIO, .Japonija, bal. 19 
d. — Daugiau nė tūkstantis 
namų sudegė mieste Hirosa- 
ki, šiaurinėj Japonijos daly. 
Gaisras’tęsėsi per septynias 
valandas. Tarp sunaikintų 
įiąinu yra keturios' molĮyk-. 

jčiai ir viena bažnyčiai Ap- 
skartofna, kad gaisras • pada
rė už- jmsę milijono ckderių 
žalos. >' : ‘ ' • ’• > -

ų” iš Airijos 
lantiko buvo 

sako lalįnas Fitzinau-■ ■ ■ .
Bet n o pusiaukelio 

reikėjo kovot Į. su smarkio
mis audromis ar buvę vietų 
<ūr gręse pabojus gyvybei. 
Kad pramu^, miglotą-keli ą 
landyta- atidaryti šviesas, 
let šviesos nereikė ir prisi
ėjo bešviesosydaidžiojo mi
glotame ir amrįngame ore.

Vietomis aivo priversti 
lėkti- , ^^8«Mlens,

itai -pasiryžę suskal 
mainierių uniją

43 asmenys žuvo ; '

SOPIA, Bulgarija* bak 
džio, 18 d. — Pietryti 
Bulgarijos daly įvyko srtĮ 
kuš žemės drebėjimas. Tj 
giausia nukentėjo miės 
Čir pa n tarpe Juodosiose 
rėš ir Filjpopoljs. Ęįekį 

žinota, tai nuo žemės 
jimo žuvo-43 asmenys. Dl 
žmonių sužeista ir daug į 
rnų virto griuvėsiais. *

Dabar nukentėjusias i 
žemės drebėjimo vietas I 
ko kalulius Boris. -

Oficiozinė' Epocha’ ’ nuro
do, būk “kairiųjų iššauki
mas vyriausybės nepraeisiąs 
be pasekmių.” . , /

Pepesų “Rabotnik” svei
kina seimo demokratišką 
parlamentarišką nusistaty
mą-ir-smerkia policijos įve
dimą seiman. Vidaus reik, 
min. -generolas Skiadkovk- 
kis, anot “Robotnik,” esąs 
ne, ministeriš, bet feldfebe
lis, kuris .moka tik klausyti 
Įsakymų. . -

NEW BE D FORD; Mass
— Nuo pereito 
čia streikuoja apie 3Č$W 
tekstilės .darbininkų.
t ikos. Darbo Federaeij&l Ui 
ui jos vadai .vadovauja 
kieriams.-^” 7 t

Streikieriai laikosi vieny
bėje. Stmklaužiųtn^tB^ Vi
sos dirbtuvės iš priežasties 
streiko uždarytos? '

Šis^ streikas, nepatinka: 
darbdaviams ir koniunis- 
tams. .Jie bando streikienų 
vienybę suskaldyti.: _ 
žiavo iš New-‘Vorko W 
kitair-. komunistai vadai ir 
bando dorbininkus atkalbėti 
nuo unijos ir ragina .dėtas 
prie “vienos didelęBF^p^ 
jos.” Jeigu dai'biniftfc^^®^ 
klausys, tai jie žada duoti 
pusę milijoninę dolėrių/jpn~ 
šalpą, ir taipgi iškov<^stf® 
nuošimti daugiau negu, kad 
dartųninkai gaudavo

Komunistams ne darbi
ninkų lahnėjimas>z^t^K 

r j u raudoiuisuki-onTelis. *iflBą<‘ 
būkite- atsargūs ..ir >«ępaflf* 
duokite / . komunistų; • 
iuams,. liet laikykitės. vieįu^t 
In'je ir kla'usvkite.vadw»WSS 
rie jus i streiką išvedu

' * f t; -

Susidėję su komunistais 
ne tik streiką pralaimėsite 
lx*t ir visa ka turite atiduo* * *
site ir liksite amžini kapita-* 
listų ir komunistų verį??K^|

TARPTAUTINĖ RAUDONO 
JI ARMIJA

’•. BERLYNAS,
Šimu iš Maskvos, vvkdoma- 
sis- Komintemo komitetas 
nutarė visų šalių komunistų 
partijų karo sekcijas pavėsė
ti specialaus komiteto žiniai. 
Į tą komitetą įeisią SSSR, 
karo mokslo žinovai. Šis 
komitetas vadinsis “Inter- 
nacionalinės raudonosios ar
mijos štabas.” Jis turėsiąs 
sudaryti “ proJetariškus ka
ro divizionus.” Į divizionus 
įeisianti “raudonųjų fron- 
tovikų sąjunga” (Vokieti
ja), ir komunistinių sporto 
sąjungų ųariai. Vėliau.visi 
konuuiistai būsią išskirstyti 
į internacionalas Raudono
sios armijos.būrius. Štabas

• susidarysiąs ix įvairių šalių 
komunistų atstovų, kiirių 
būsią 20^menų.

apšviestą stiebą. Iškart ma
ne, kad laivas, bet paskui 
bebirzgindami aplinkui pa
matė šunys, o vėliau ir žmo
nės išlindo iš namelių. La
bai nudžiugo pamatę žmo
nės. Ant sausžemio nusileis
ti nebuvo galipia, tad prisi
ėjo nusileisti ant didelio eže
ro apdengto ledu.

-Monoplanas r “Bremen” 
nose pramušė ledą ir sau no
sį ir uodegaitę nubalnojo ir 
kap. Koehl kaktą prakirto.

Lakūnas Fitzmaurice da
bar randasi prie eežro St. 
Agnės. Jis su lakūnu Schil- 
lerjėkė į La Malbaie. Que- 
l>ec pasimatvti sh “Bre-į-,

■ U.. E ,• ; ■ . ,

ŠVEDIJA PANAIKINS

STOKHOLMAS. — įve

di jos Riksdagas kovo 28 d. 
posėdy patvirtino vyri ausv- 
bęs propoziciją uždaryti 
konsulatą Kaune. Konsulą- 
tas turįs būti likviduotas 
prieš liepos niėn. 1 d.
. Kaip tenka patirti, tai y- 
ra atsakymas į Lietuvos at
stovybės panaikinimą Stok
holme. *

jjf Čia pasklydo gandų, kad 
ir Danija mananti panašiai 
pasielgti. - ;

Komunistai deda visas pa
stangas’ kad liniją suardvti 
ir kad darbininku vienvbe

1 t ■ % •

suskaldyti.'
Tuo tikslu jie laikė net 

konferenciją Pittsburghe. .
Jie nori būtinai pasitar

nauti kasyklų savininkams 
sulaužydami mainierių strei
ką. i

Pirmas jų žingsnis yra 
sukelti nepasitikėjimą uni
jos valdyba, o pa-skui bus 
lengva išsklaidyti ir unijos 
narius ir juos jiasigauti į 
komunistišką bttčį.’ j

Darbininkai turėtų visur 
pasmerkti komunistus kaipo 
aršiausius priešus ir išdavi
kus. ^4^.

ŠV. TĖVAS PRIĖMĖ LEN- 
į KIJOS UŽSIENIŲ j

MINISTERĮ

; RYMAS, bal. 19 d. — šv. 
Tėvas priėmė audijencijon 
Lenkijos užsienių reikalų 
ininisteri Zalęskį. Vėliau 
jpričmė Zaleskio žmoną ir ją 
apdovanojo brajfgiu rožan- j Šalin kapitalistų agentai* 
čiu. I komunistai L -
' "" . - . ■ -■■■■. > ■.

Smafkus žemes drebčiimžis 
Bulgarijoj

ĮS&& "*Dabar eina kova dėl mo- 
<,-? • kyklų — nori katalikiškas

—mokyklas panaikint i—arba 
į.. bent sumažinti jų skaičių— 

katalikai nemano nusileisti.
i.. ■ • • , . * ...; .

Katalikų nrganiznpijnR ir 
spauda labai spaudžiamos— 
norima viską su tautinikiš- 

E kurnu subendrinti, padaryti 
/viską indiferentišku. O iš 

antros pusės įsteigta net lai- 
į ; kraštas “Mūsų Keliai,” ku

rio-tikslai daugiausia šmeižt 
č į buvusias valdžias, tai yra 

krikščionių įvairūs valdinin
kai ar darbai, kad juodinant 

■s katalikus, girti tautininkus.
Ir tas daroma planingai,

• šaltai, apgalvotai.
Jau dabar mąstančiam ka

talikui daug kas pradeda 
paaiškėt, į-ką jis pirmiau 
nenorėdavo įtikėt. Bet pla- 
čiosios masės indiferentiš- 
Jkos: “kad ir sale manę, bi 

fr tik ne ant manę.”S. K.T arkliai mūsų kariuomenei

KAUNAS.—J aų buvo pra^
' iėš{a^*^ad TJetti 
jos. derybos Karaliaučiuj 
nutrauktos, ir kad sudaryta 
.rys komisijos, kurios . svars

tys ir ieškos būdų sudary
mui taikos tarp abiejų ša
lių. a. i '»•*’ 'i j:. ■ * a v '<; 7 «

Komisijas sud'aVe šių 
asmenų.- ’ 1 ' •,r

"f 4 * ■ .1) elon(>»nh)r ir šusisieki- 
m6 komisija, kurios pirmi
ninku įėjo iš Lietuvos puses 
Dr. Zaunius, iš Lenkų Šum- 
lekovskis: 2) Saugumo ir 
Želigowskiados pasėkų lik
vidavimo, kurios pirminin
kai—iš Lietuvos puses B7K. 
Balutis, iš Lenkijos — Ho- 
luvko: 3) Vietinio susisieki
mo —pirmininkai iš Lie
tuvos pusės—Sidzikauskas, 
iš Lenkijos—Tarnowskis.

“Laikas ir dervbu vieta rie- ’ .Ti •Tnustatvta.
. Komisijos dirbs Kaune, 
Varšuvoj ir Berlyne. krautuvėms.

Bąndys sudaryti draugingumo 
. ’ sutartį v

RYMAS.—t Lenkijos už- 
sientaj reikalų ministeris da
bar vieši pas diktatorių 
Mussolini,'

■ Jo pagerbimui buvo su
ruošta yakarienė.' Zaleskio 
svarbiausias tikslas viešint 
pas Mussolini esąs pakreij>- 
ti jį, kad jis padaryti) spau
dimą į Voldemarą.

. Beto, jis bandys sudaryti 
•draugingumo sutartį su Ita
lija.



ktt VIENO 
OtO GOLD 
VISOJE 

"STUftCJE

KUOMET JUS NEG AUTE UŽMIGTI TAiP 
KAIP TAS NAKTINIS SARGAS

isbroperty and 
ifeeCT • - *x '

sve in arbitration?

Ta - ta+a

<TXK

.VYRELI * AR TAI NE iŽKltMlNGAS 
IQ PUIKAS PAJAUTIMAS ?

..... .. ....
Iegramų, adresui ir prizmė
keletą delegacijų.

J^>S NUSPRENDEI AT ATSIKELTI 
UŽSIRŪKSTI OLP GOLQ,

AS DŽIAUGIUOSI »
KAD MĖSŲ L
ESKIMO TEN /■

• NAKTYS ŠESiy f £ 
MENESiy ILGUMO ”

GEE- AS IR 
SKAITYDAMAS 

NEGALIU
' UŽMIGTI !

r"1

ėsenUtlves «£ feDverninents who

IR jys AtSlMlNAT, KAO PALIKOT PAkELJ 
AUTOMOGiMO OURip KtSENiUd

idinimili pasibaigus, 
P’ viešbuty įvyko ben- 
Vakarelis. Iškilmėje 

ąvo Khiipėdds krašto 
natorius. Klaipėdos 
odantas ir kiti žymūs 
ičdoš žmonės.R? « . * « __ ?
ilmėms iš Kauno i 
ledą ątvažiavo p. Sut- 
kuris atvežė Kauno te-

?jną. ' - h - ■; t
M. Pečkauskai tė—didi ra

šytoja, beveik vienintelė iŠ 
inoterų. Ji žymi ir pedago- 

Jos kūrinių, geriausi! 
’ “yiktute” ir “Sename dva- 
* re,” kuriuose pasirodo jos 
: ribas talentas ir skaidri šie-

< <■ j ••vi •> v. .nuw tut vutcc

Pcdagugtnu. darbo soty x-p,,, afe appointed b. 
jį daugiausia nudirbo skie- diftorenecs to settie. K 
pydama Tnums, -lietuviams, 8. O. Does Ameiica belie
pasaulinio pedagogo - Fr. 
Fersterio idėjas. Tai didis 
ir .kilnus, nors sunkus, dar-
* * v
bas. Tačiau musų rašytoja] 
it pedagogė ne tik jį dirbo, 
kiek galėdama, bet dirba ir 
dirbs.

t • Tai ir buvo pažymėta per 
iškilmingą paminėjimą. Į 
garbės prezidiumą pakvies
ti doc. V. Mykolaitis ir prof. 
J. Eretas. Stud. Al. Pet
rauskaitė. nupasakojo jubi- 
latės biografiją, stud. J. 
Grušas—Kriaušė kalba apie 
poetiškumą jos kūryboj. To
liau p. A. Žalinkevieaitė pa
skaito keletą gražesnių iš
traukų iš jos raštų ir stud. 

I J. Skrupskeiis vertina jos 
rašius visuomenišku ir pe
dagogišku atžvilgiais.

/Paminėjimas truko apie 
avi valandi. Salė. -pilną 
klausytojų, kitiems ir vie
tų neužteko. Svečių tarpe 
matyti prof. J. Balčikonis 
ir kiti. ■ ' . 'r~KRYŽIUS STATO

KAUNAS. — Šiuo metu 
vyr. komitetas p. Varno 
projektais yra pagaminęs 
Lietuvos kryžių braižinių, iš 
viso 20 tipų. Braižiniai šio
mis dienomis yra išsiuntinė
jami • užsisakiusiems. , Iki 
šiol kryžių reikalaujama iŠ 
60 komitetų bei'atskirų vie
tų.

Mariampolėje susikūrė 
kryžiams statyti. komitetas, 
susidedąs iš Mariampolės 
klebono A Jasenausko, dai
lininko J. Pautieniaus ir 
mokytojo A. Kučinsko. Ko- 
įmitetas, kaip atžala vietos 
iškilmėms ruošti komiteto, 
vra suteikęs visas žymesnes 
vietos visuomenės bei moks
lo įstaigas. Komitetas ėmė
si iniciatyvos varyti propa
gandą po visą Mariampolės 
apskritį, evantualiai Suval
kų kraštą ir raginti statyti 

Į kryžius. Jau apie 10 kry- 
įžių ruošiamasi dabar* statyti 
Į Mariampolės apylinkėje.

. 1. Q. Who protects the safėty and vvelfare of our 
country? • • - ’ • . 14 < • r • i

A. The people proteet our country and j&very 
citizen mušt do his part in this.

2. Q. What is each eitizen expectod to do?
A. Each eitizen is ėxpeeted to understand anc 

vote on pubHc ųuestioRšand to give his 
even his life to his eountry in tune of _

IRGI SAVO RŪŠIES 
-“AMATININKAI”

PILVIŠKIAI. Čia yra 
tokių žmonių, -kurie užsiimi
nėja liežuvavimu. Kam kam, 
bet atskirti įmonių ir kai 
kurių įstaigų vedėjams jie 
vis nori “pasigerinti:” gir- 

į di, tas ir tas esąs krikščionis 
demokratas, su juo nešne
kėk, nes^jr tau būsią riės- 
[tai... Išeina, jei jau jis 
nekenčia to krikščionio de- 
mokrato, turi nekęsti ir kiti. 
"Tai laikai, tai gadynei 
Beveik žengiama į viduram-

KAUNAS 
apie 6 vai vakaro UkmeFT 
gės plente ties Muravos kai-1 
mu, 3-4 kilometrai nuo Kau-1 
m buvo nuotykis,, iš kurio 
galėjo pasidalyti ištisa tra-T 
gėdija. Visam tam priežas-r 
tis buvo Kauno asenizacijos! 
gurguolių, “šposai,’.’ kurie| I 
dar nesenai buvo dažnai! 
praktikuojami net centrai i-1 
nėse Kauno gatvėse. £>įkar-| 
tą asenizatoriai padare eili-! 
nį. šposą už geležimi  ̂vartų. I 
ten, kur vra dideli Muravos |• * * t • ; 1
kaimo daržai.

* i * i I
3 automobiliai su šešiais 

šoferiais, pasinaudoję pa-l 
tamsėmis, kiek pasuko nuo] 
kelio ir čia pat ištuštino! 
bačkas. Tai pastebėjo vietos | 
gyyejitojai-kaimįečiai,* kuyie, | 

l apsiginklatf4 kas ’pągaliais,! 
kasr ak meni misi ir pan., pūo-1 

I iė “šarVubčiU^” ir nebeleidėl 
I jiems išvažiuoti. ‘ Užklupti] 
]nusikaltimo vietoje šoferiai! 
| buvo bejėgiai pasipriešinti | 
130-35 žmonių miniai.
| Prasidėjo muštynės, ,ku-l 
Irios nežinia kuo būtų pasi- 
I baigusios, jei pro šalį nebū
I tų važiavęs grįždamas iš Jo-į 
| navos į Kaimą tarnybos rei- 
lkalais III policijos nuova- 
tdos policininkas Šulcas. Pa ] 
Imatės toki savavališka teis- 
imą policininkas pareikalavo 
| išsiskirti.- Tačiau išsikar- 
Iščiavę kaimiečiai nepaklau- 
I >ė policininko ir daužė šofe- 
Į rius. Tuomet policininkas 
Idu sykiu iššovė iš revolverio 
jį orą. Dauguma nurimo, o 
I vienas- net; pradėjo bėgti.
I Šiam paskutiniam policinind 
kas įsakė sustoti ir pradėjo 
įį vytis. Bet tas davė pro
gos pasireikšti naujai mi
nios ekstazei. ^linia šoko j 
vytis policininką, norėdama 
jį nuginkluoti. Prasidėjo 
naujas—policininko ir mi
nios susirėmimas.

Tuo tarpu važiavęs plen
tu pit.'N. pasiskubino Kau
nan, ir pranešė policijai a- 
pie kritingą policininko ir 
šoferių-būklę. Nuotykio vie- 
tan automobiliu išvyka kele
tas policininkų, kurie . nu
malšino įsidrąsinusią minią 
Sudaužyti iki sąmonės nu- 
stojimo šeši šoferiai būva 
^atgabenti Kąuno ligoninėn, 
o sulaikytieji šeši sauvalin- 
go teismo inieiatoriai — po
licijos nuovadon. Vienąs iš 

poterių nukentėjo labai 
smarkiai. Policija veda Šio 
nepaprasto įvykio kvotą.

“KAUTYNĖS” TIES 
AfURAVOŠ KAIMU

Kovo 20 d.

. ■ / „ v ...... •. - ?
A. taijie kaipo atstovai patiria tikras atsitiki

mo upv«t ovąs ir užbėga už akių susipykimams.

Pamoka 2.

1. K- Koks išrastos būdas užbaigti nesusipratimus
tarp tautų? ' .. .

A. Teismai, vadinami arbit racijos.
2. K. Kaip jie yra steigiami? ’
A. Juos pasakina tautos, kurios nori baigti ne

susipratimą. '

IR etGAT j GARAŽU M^KTiniuose
IR 8URAHDAT JUO$

KAUNAS* — Apygardos 
teismas nubaudė pil. Serge
jų Zarinovą, 56 metų am
žiaus, penkeriais įlietais 
sunkiųjų darbų kalėjimo, už 
Išžaginimą Žąliojo'kalno pi
gių butų kolonijoje 5 metų 
mergaitės.

š DĖL GUMINIŲ PALTŲ

i KAUNAS. “Rytas,” be- 
hsilaižančiam'. apie lašinius 
“Lietuvos Aidui,” valdan
čios partijos organui, primi-] 
nė skandalingą guminių! 
paltų istoriją. “L. A” pra
šo “Rytą” paskelbti faktus." 
“Rytas” rašo: “Mes pa
skelbtume daug ką, tebūna 
suteikta mums galimybė.”

I • •

KIEK GYVULIŲ PA- L
SKJBRSTA Į

KAUNAS. — Pernai vi- L 
su j Lietuvoj skerdyklose! 
buvo paskersta: ragožių 61,-Į 
941, ^ėršių 56,805, kiaulių 
25,527, v avių 32,021, ožkų! 
282 ir paukščių 24,450. 'Žį!.

A. Taip, Amerika kviečia kiekvieną tapti jos pi- « 
liečiu ir padėti atlikti šios šalies reikalus. •
; ■< ' i i • ■ ' l

,, . SKYRIUS X. •

KAREIVIAVIMAS
f • * i ' • • • . .

Pamokai. '
1. K. Kas gina mūsų šalies čielybę ir gerovę?

>1 * '•

, A. Žąįoiiės gina mūsų šalį ir kiekvienas pilietis 
turi tome savo dalį atlikti. , •

2. K. Ko laukiama nuo kiekvieno piliečio?
A. ‘ Laukiama, kad jis suprastų ir balsuotų vie

šuose ■klaušimūoše ir duotų savo' turtą ir net savo gy- 
vybę saliai jos reikale. f

^(Bus dauriou) . . _ t F "

jų kasdieniame gyvenime ur pirklyboj su svetima 
šalim. '

9. K. Ar gali konsulai ir agentai padžti pirkliams 
savo šalyje?

■ jfe teikia savo šalių pirkliams ir pramo^
nininkains žinii} apie rinkas jų preka®.

. v '‘/■f'-.’

? 10. K. Ar jie gelbsti šalims susipažinti kitai su 
idu? V • *

A. Taip, nuo sengi ja u ^Amerika daug viliokių 
sunkybių užbaigė tuo keliu; ji greičiau griebiasi to 
budo, nejgu karo

4. K. Kas yra immigracija?
A. Ifomigracija yra žmonių atkeliavimas iš vie

nos šalies kiton. 1 : . ’
5. K. Ar Amerika priglaudžia žmones iš kitų ša 

lių?
A Taip, Amerika tūrėjo visuomet duris atdaras 

ir teikė galimybę kitų tautų žmonėms likti šios šalies 
piliečiais.

6. K. Ko Amerika reikalauja nuo tų, kurie atke
liavo čia gyventi? <

A. Viso, ko ji nuo jų pageidauja tai, kad jie elg
tųsi pagal Amerikos Konstituciją ir šalies įstatymus.

/ 7. K. Ar Amerika kviečia ateivius tapti jos pi-

JUBILIEJUS
KLAIPĖDOJE - I 

< įjvąirios kultūrinės orga-| 
iiaaeijos suruošė kovo 22 d. | La.- a /v
Klaipėdoje iškilmes Vydū- 

metų amžiaus stikak- 
^dvems paminėti. Miesto te- 
Įfcte. ''konservą t ori jos vyrų 
^toras, konservatorijos di- 
HsHnrius Žilevičiaus diri- 
gtmjahlas, padainavo pen- 
k$as paties Žilevičiaus su-į 
feta^uiuotas daineles; tarp 
B&iain tyčia Santvaro Vy-1 
■Ehu parašytas eiles.
Hį to, p. Stikliorius pa " 

tekę atatinkamą kalbą, o 
MStvaras padeklamavo jo 
Iteries parašytą prologą prie 
gydimo trijų veiksmų mis- 

“Mūsų laimėjimas, ’ ’ 
M&ėia pat teatre buvo su-

IR JUS NDŠIMUSET KOJIj WJtSN»WUIlAs 
O.G. STAtOUJE KUOMET TEN MŽRA

j 2. x T -

B I - Wq^Rrtistų adresą, ir
Bruža^’to^ rašytojų rr’ 

imies- žumatistij "kąjtingos' adresą, 
balau- Tačiau asmeniškai tuos ad- 
Jitinas resus jie įteikti negalėjo, nes 

i Vydūnas į Klaipėd? neatv* 
žiavo.

Vydūnas daug 
lu bteveikmimą, te-

M^ai,\nes buvo Ja pirkęs 5 
j|J>žėinės, pastatęs naujų 

-žodžiu,? užyėdė pa-

Srksidėjo “derybos.” Nę- 
ŠKtitęfa. Bitinas vis rengė- 
i derybas greitai baigti. 
JH»i^iCųŠyąldas, įsimetęs 
vežjmąnįporą paršų, išvyks
ta turgun. Paršus pardavęs, 
h^tfca > magaryčių
šgčž^i* Tlip tarpu jo sūne- 
tepįovas sėdaje^ųuan (jis 

‘pesiSas atsekęs 
inifegtan) ir paršvilpia na- 

vienas į miestą 
atėjo; antras išmies- 

■tb&^^Taigi Rušvaldas parei- 
žr ųrirė jo^ptadįtd 
derybas dėl tokio 

Nespėja tevūš ištar- 
’ti jtbdžio, kai sūnus Dovasl 
■Stipria jį už gerklės ir pra-1 
^desfirkindugti.
"I Motina išsigandusi išbėga! 
is namų. Prismaugęs tėvą, 
rainas išsitraukia peilį ir 
jM^feda jį piaustyti. Visą 
Wjadęs, atsistoja šalia jo ir 
<pne ątbegusiu kaimynų sa- 
Įkit — “Anksčiau, ar vėliau 
*»ręjo taip įvvkti... -

to posūnis kruvinas 
'UC^ma pas savo esą sužiedo- 

jai didžiuojasi savo 
antišku darbu.
^Kariuomenės Teisinas pa- 

p&yrė jam 15 metų sunkiųjų 
'darbų.kalėjimo. Tribunolas 
įS^ittomenės Teismo skirtą 
į&efaąiūę, š. m. vasario 25 d. 
^patvirtino. ".

i
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yra mintyje ir 

tvirtovę.
- Lengviau. neįsileisti ne
prietelių į namus, ne kaip į- 
sįleidus jį iš ten išmesti.

Taigi neskaitvkime bedie
viškų knygų ir laikraščių.

Raddsto Žiedas
- - A. - ♦

Dangaus Visagali! ■
Parpuolęs ant kelių prieš Tavo paveikslų, 
Šaukiuosi pagalbos užtark Tu mane, 
Suteik man nors mažą džiaugsmų kibirkštėlę 
Ir šviesių laimužę jaunystės sapne.

Tstlknjjų maiunasi, tai lu- 
tas klausimas. Sieloms yra 
sėjama dvejopa sėkla: Die
vo žodis ir žmonių žodis.

SauKuos ir maldauju, tavęs as, AiiKsiuausi 
Man leisk pagyventi dėl tavo garbės, 
Tu mano jaunystės vainikas brangiausias, 
Be tavo pagalbos mn žūti reikės.

Kasdiena, Didesnis ir Geresnis 
Chevroletas pardavinėjamas 
tūkstančius naujiems savinin
kams. s - * ;. .
čia yra švelnumas, patogumas, ir 
tykumas važiavime kurio niekad 
nebuvo'galima tikėtisišskirant tik 
brangesniuose automobiliuose! 
Kontroliavimas kuris atneša visiš
kai naują važiavimo smagumą dėl

'■ ir raštais. - Dievo kalba tai 
pamokslai, tėvų pferspėjimai, 

į.-mokytojo doros pamokos ir 
žiaip žmonių dori patarimai | 

r- - ir pamokinimai. Dievo ras- 
įgytas, tai šventi-aštis Senojo 
t ir Naujojo Įstatymo, Šv.

Tėvų raštai, kurių yra labai 
daug, pavyzdin, šv. Augusti- 
nas ir šv. Tarnas Akvinietis 

'vra parašę tiek knygų, kad 
kits žmogus per visą gyve- 

—nimą nesuskubtu ju perskai- 
>4-tyt. ‘Taip pat prie Dievo 
į' rašyto žodžio prisiskaito die

vobaimingos knygos, apmąs- 
tymai, maldaknygės. Dievo 

% • raštais galima pavadvti kri
kščioniškąją filosofiją, teo- 

į, logiją ir visus mokslus, ku
rie veda prie gilesnio ir ge
resnio tikėjimo pažinimo.

Žmogaus žodis, skelbiamas 
kalba ir raštu, gali būti la
bai naudingas. Taip visos 
mokslo knygos ir dėstomo-

- Rodos, koks čia būtų tiks
las blogai kalbėti ir rašyti ? 
Juk kiekvienais žmogus, ro
dos, turėtų^ patraukimo da
ryti gerai, ne blogai.

Ištiesų, sunku suprasti to
kių žmonių sielos išsivysty-j 
mą. Jie gal ir nenorėtų blo
gai kalbėti ir rašyti, bet jie 
tur būt. kitaip nemoka . Ar 
nebuvo išauklėti, ar yra ne- 
damokvti, ar tiesiog išsigi
mę, bet ką jie ne kalbėtų 
ir kaip nerašytu, viskas yra 
ne sulig sveiko proto skonio. 
Tokia tai daugelio žmonių 
kalba ir raštai. Tai jų sie
lų žodis
kad tai labai geras žodis, bet I 
ištikrųjų tai nuodai, kurie 
tvirkina tūkstančius žmonių 
ir auklėja kitus jiems pa
našius. ; .

Tuo būdu skaityti blogų 
žmonių žodį labai pavojin
ga. Jų laikraščiuose ir kny
gose skelbiama ne tas, kas

Kas tiki, kas šankias ir nuolat maldauja. 
Išganymo sielai Tu juosius myli, * 
jiems suteiki brangią paguodą skausmuose. 
Prie savo švenčiausios krūtinės glaudi.

Ir aš tad šaukiuosi parpuolęs ant kelių. 
Paguosk mano sielą nelaimių audroj. 
Ii būk mano tč^u danguos Visagaliu 
Sustiprink dvasią skausmingoj maldoj

(“Sargyba”)

Ateik šiandien dėl demonstraci
jos. Mes su mielu noru pavažinė- 
sime—kur tik norėsi—ir per tuos 
kelius kur pats išsirinksi už šias 
žemas kainas! <
Chevrolet turi lietuvišką skyrių 
tad kuomet ate’site klauskite lie
tuvio salesmano.

• \
V ■' s
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VALIO!!

Kas Bus Po Tūkstančio 
Metų

x Nesenai laikraščiai’praner merikos Valstybės būsią ga 
šė, kad vienas Amerikos iš- 

Jiems gal išrodo, | radėjas, Robertas Kandit, 
išgalvojęs milžinišką raketą, 
kurioje manąs pasiekti Ve
nerą (Aušrinę). • Venera, 
besisukdama aplink saulę, 
arčiausia nuo žemės būna 42 
[milijonu kilometrų atstume.

Kitas mokslininkas, Aus
trijos profesorius Hęfty ieš
ko būdų pasiekti mėnulį, ku- 

Į ris vidutiniškai yra 384 tūkr 
Istančiai kilometrų atstume 
I nuo žemės.

Už šias žemas kainas!
The Touring T/ic Sport
or Konilster... Cubriolet...........vOt
The aCOH ’37tc ^H’erinl
Coach...................<?OOO Landau................v* J
7/zc oana Utilit.v Truck —
e<>ui>e..................<?595 (('hiixxi» nuli/)
'J’/tc 4-l>oor n/jHi; Lighr rh'iivery
Sėdau................... vt>75 ((’h<ixxix onl/i) $3 J

Ali prices f. o. I>. Flint, Michigan 
Check Chevrolet Delivered Prices
They inelude the lowest handling and 

financing charges nvailable

VALIO!!

TIESIOG Į LIETUVOS UOSTĄ

Daug yra mokslininku 
kurie deda- pastangas — į 
gyvendinti savo svajonės —’ 
pasiekti - nors -artimiausias 
planetas. ' Ar tai kada nors 
įvyks, dabar pasakyti sun
ku.

lingiausia ir turtingiausia 
pasaulio valstybė, Į kurią į-I 
eisią Kanada, Meksika, Vi
durinės Amerikos valstybės 
ir Australija. Afrikos ir In-I 
dijos kolonijos atgausią lais
vę.

Ši aplinkybė duos pagrin
dą įsteigti Jungtinę viso pa
saulio valstybę, kuri būsian
ti įkurta po tūkstančio' mė-1 
trr. Visos valstybes būsią re— 
spublikos; monarchijos ne
bus. Visų valstybių prezi
dentai rinksią penkiems me- 
jims vyriausią prezidentą.
U i iV « '■

liti 1960 jnetų_pręĮėtaxia- 
cas pamažu išnyk§iasrA.ūkš-
• % . • * i ‘ į’ į ■ .

tas technikos išsivystyrrias 
pašalins skurdu ir vargą.

3 i-

BOSTON: Commonvvealth Chev. Co., 
949 Commonvvealth Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co. 
LENINGTON: Arlington Auto (’<>., 
450 Massacliusetts Avė.

ATLĄNTIC: North Quhicy Garage, IŠ) 
•Hancock St. , •

iCANTON: Moore & Mullin Motor Co., 
ICHELSEA: McBrtdge Chevrolet <’«»., 

(’helseti Sy. . : i < , .
ICE ARLESTC)5VN: Ktafilėy Ilnrtmv 

Chevrolet <*orp., 334 Main St.
EAST BOSTON r \Yrvrno<k-Lyn<h; Mo

ters, Indu 944 Saratoga St.
SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co., 

664 Broadvvav
CAMBRIDGĖ: Cambridge Motor Co., 

277 Mass. Avė.
MEDFORD: Atton & Jonės, Ine.. Med- 

ford. Sųuare A
MELUOSE: Fied Motor Sales Co. 
NEEDIIAM: Stack & McAdam, Ine.

MATTARAN: J. J. Delaney, 1500 BtoB j 
Hill Are.

EAST \VEYMOUTH: Norfolk Motoru j

EAST MILTON: Alfred East • 
WEST RONBURY: Mt. Hope <

Sales, 1782 Centre St.
BONBURY: Grove Hali Chevrolet-Co, ' 

458 B1u«£ Hill Avė
READING: Lynch Motor Sales ‘ 
TIEVEREr Norfh Stare- ('hevroiet

No. Shore Ifond
ROSLTNDALE: Mt. Hppe Motet

Sales, 415 Hyde Bark Avenue
WAKEFIELD: Main St.. Chevrotet4C<Vį 
WALTHAM: Robert G. Pease,

JU3 Main St.
WATERTOWN: Daniels Chevrolet OPta

647 Mt Auburn St.
(WEST NEWTON: XV. J. FurbttS* . 
50 Davis Ave.f-------------- —- •'

1VOBURN: I.ynch Motor Sales / -

V C O S T -

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKYIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtoj} krafttą. 

Kas metai vis danginu ir daugiau nmerlkievlų važiuoja atlankyti savlft- 
kins Lietuvoje arim taip sau Lietuvoje pasisvečiuoti. Lietuviai deda 
visas pastangas, kad tie svečiai butu gerai priimti ir iSsivežtų malo
nins įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog j Klaipfrl.*) ant Baltiko-Amertkos Lhiiijos be 
jokių persėlimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus Ir visiškai 
keleivių nevargini:. • ____ ±4______ , • ,,

Patartina visiems kurie trokšfii pamatyti gimtų)} kraštų neatidė
ti, bet važiuoti pas savuosius šių vasarų su viena Iš viršminėtų eks
kursijų Iš AmeriKos tiesiog | Klaipėdą.
į“ žiniom KreiptUfu i Vido* Agentą ar, f Bendrotv

BALTIO AMERIOA LINE
8 Bridge Street , . New York, N. Y.

Union Truat Bldg., Fittaburgh, Pa.

Vienas vokiečių moksli
ninkas nesenai išleido kny
gų, kurioje, pasiremdamas 
moksliškais darbais, prana
šauja, kas bus už kelių šim
tų metų.

- Audros ir revoliucijos, jo 
nuomone, tęsis iki 1940 me
tų. Po to visame pasaulyje 
prasidėsiąs gerbūvis. Pra
našaujamo naujo pasaulinio 
karo nebūsią. Apskritai, dvi
dešimtame amžiuje būsią, tik 
nežymūs kivirčiai, nes nau
jai išrandami ginklai, du-, 
jos ir. elektros mašinos pa
darysią karą negalimu.

Rusija, be kraujo ir revo- 
I liucijų, atsisakysianti nuo 
1 komunizmo ir 1987 metais 
būsianti įsteigta Pan-Euro- 
pos (visų Europos valsty? 
bių) sąjunga. Jungtinės A-

1940 metais vIbų 
vestos dvi poilsio

Technikos ‘iŠ 
žengsiąs dideliais žingsniais 
pirmyn. 2000 metais maši
nų jėga pasieksianti keturių 
milijardų arklio- jėgų. • 2200 
metais susisiekimo priemo
nes tiek patobulėsią, kad vi
są žemes rutulu galima bū
sią apvažiuoti pešt 24 valan
das. Darbininkai ir valdi- 
ninkai poilsio dienomis ga
lėsią daryti ekskursijas į i- 

‘vairias pasaulio Šalis ir sa
vaitės pradžioje grįžti prie 
darbo.

Vienas mokslininkaš išra
stas prietaisą saulės spindu
liams išnaudoti. Sutelktų 
krūvą spindulių pagelba ga
lima būsią naktimis apšvies
ti didžiausius miestus.

y _ . t, r . J

Dvidešimto šimtmečio vi
duryje prasidėsi# bandymai 
pas'iekti tam tikromis rake-

1960 jn. orlaiviai jau galėsią 
pakilti 200 kilometrų nuo 
žemės. Šimtmečio pabaigo
je kelionė* į menulį nepavyk- 
sianti: raketa griž į žemę, 
bet žmonės joje žus. Susi
siekimas tarp žemės ir mė
nulio prasidėsiąs tik 2,700 
metais. . /

Pranašavimai drąsūs, bot 
taip sparčiai gyvenimui žen
giant pirmyn, tikėtini.

Įvairios Dainos
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

Vienam Balsui Prie Fortepijono
1. Ak, myliu tave____________________ .75
2. Bemužėl, nevesk pačios _________.’ .50
3. Graži čia giružė____________________ .50
4. Meilė_____________________________ _ .40
5. Meile uždegta krūtinė____________ .65
6. O pažvelgki______________________ _ .50
7. Visuomet širdis surakinta----------------- .60
8. Penkios .linksmos dainos $1 00

Duetai .. • ;
9. Moterų Sąjungos Imnas _________ .50
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X
tanje nž Vilnįų . t _ 
i: vienas karo frontas.

| frontas buvo panaikin
usi praeitą žiemą Gęnevoje, 

įvyko “taika” taip 
ras ir Lenkijos ir tapo 
kytas “karo stovis” 

p^tų dviejų valstybių... 
Šančiam karui.

t karo frontas nėra ta- 
i kiebintėlis frontas ko- 

už Vilnių. Kova kaip 
tebeina—tik kitu fron- 

4r su kitais talkininkais.. .■Z: L' S ■ •
antrasis frontas yra

. Gyvenimas—jūra, jos ban
gos—laimė ir nelaimė, kelia- 
rodis — gailestingumo dar
bai, O- atsilsio uostas—tikę- 

fsija. ' Basku- WMS>-sat<> pritynm^Ta- 
čiau gyvenimo kelionėje ne 
visados vadovaujamasi ke- 
tiarodžiu ir taikinama į ra
mybės uostą. Pavandeniniai 
akmenys, ūkaiios, rūkai, au
dros mums 'kliudo laikytis 
keliarodžio. Gyvenime tos 
kliūtys — tai aplinkybės, 
draugai, savi geiduliai. Jie 
tai kreipia įš tinkamų gy
venimo vėžių. Mūsų parei
ga—iškilti aukščiau šių kliū-

e-

kaip svarbi, yra žmogui tvir- . 
ta valia, kurianti tvirtą no- 
ra. Žmogus tvirto nusista- 
tymo dirba nebijodamas >
klaidų. Kas jų bijo—nieką- : į | 
dos nuo jų neišsisaųgoja. ■
Nėra didesnės klaidos, kaip 
laikymąsis silpnos valios, 
nedrąsumo. Kas beldžias, 
tam atidaroma, kas veržte 
veržiasi prie savo tikslo/tas/ • 
jį pasiekia. Kas nugali silp- • 
numą ir bailę,—tas Avišką 
nugali. “Iš tikėjimo—jūsų\ v 
vaŪa, iš valios gimsta jūsų. .f “
darbai!” — teisingai . sako 
Krasinskis. - r
_Darhas žmogij sutvirtina. . 
užgrudina ir laimingu pada- į į 
ro. Todėl antrai j sąlyga gy
venimo pergalei laimėti — / 
nuolatinis darbas. “Darbas 
Dievo paliepimas, tinginys 
— velnio pagunda”/— sako 
poetas. Ir labai teisingai. 
Žinoma, geras darbas yra 
toks, kuris? sielai nedaro 
nuostolių, bet atvirkščiai-r- J; 
ją kelia. Darbas apsaugo 
žmogų nuo pagundų ir kų-‘ 
no geidulių, darbaš sukuria 
reikiamą kiekį logio gyveni- A 
mui, jis yra viso geroJsaltL >; 
nis. “ĮJarbo dėka valdau ?? 
viešpatiją ’ sakydavo Llu-’ f 
dvikas XIV. Nuolatinis 
darbas kąlnus nuvrčia. La- • 
šas po lašo ir akmenį grau
žia. Darbas—išdirbėjas mū
sų būdo, savęs užvaldymas, 
takto ir. žmonių meilės.: _

Pats žmogaus tikslas yra 
augti tobulybėje, lavintis ar- 
timo'meilėje ir kitus prie to 
kviesti. Kiek žmoguje gė- 
rio/Įiek jame gyvenimo, nes 
žmegfcus laimę — tarriavime ^ 
Dievui ir artimui. Artimo v 
meilė žmogaus širdyje aukš
ta ypatybė., /’n".

Todėl, su darbu rankose, 
su meile širdyje, tikėjimu 
tvirti—pirmyn. J.^Šnekutis

.• ;(“Žvaigždė”)

pasitraukus nuo demarklini- 
jos, lenkų kareiviai paleido į 
jį du šūviu ir dainuodami 
nukeliavo į PodVaraneų kor
doną. ' Spėjamai kad tai 
buvo daroma su tikslu nu- 

Žengelio Leonardo. Šiam kauti mūsų sargybinį. 
=========================—=—========—===^^>t**z^^
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Republikopų ir Demokra
tų partijų, konvencijos jau 
nebetoli ir atrodo, kad šie- 
met demokratų konvencijo
je ne tik kad nepasikartos 
1924-tų metų istorija, bet 
jau net pradedama kalbėti 
apie galimybę, kad Smith 
būsiąs nominuotas, aklama
cijos keliu, ar po vieno-dvie- 
jų baisa vi mų.
—Republikonų-partija—yra 
taip prasmirdusi žibalu, kad 
reikia tikėtis, jog Smith bus 
išrinktas prezidentu jei tik 

ratų, nominaci-

* •

Unijų -■
i

Reikia pripažinti bolševi
kams, kad jie yra pasirengę 
“gelbėti.”- viską išskyrus tik

tiniais laikais jie subruzdo 
“gelbėti” vaikus. Jų spau
doje tankiai rašoma apie 
vaikų auklėjimą bolševisti- 
įlėje dvasioje, apie jų orga
nizavimą. Ta .propaganda 
varoma net viešose mokyk
lose. , \ ~

Bet, kaip. kitur, taip Tr 
šiame lauke bolševikams ne 
kaip xtesiseka. ♦, jų pačių 
spąuda prisipažįsta, kadį^ j. 
vaikai kiek paaugę nebent 

~ ri mokytis neapykantos ka-z 
tekizmo irt priklausyti prie 
raudonųjų organizacijų. 
Mat jaunuolių širdys ne
mėgsta neapykantos maisto.

Vis dėlto bolševikai gali 
būti pavyzdžiu kitiems vie
nu žvilgsniu t. y. savo uolu
mu, kuris labai tankiai virs
ta net fanatizmu. Kiek tai 
būtų galima gero nuveikti, 
jėi visi statytojai parodytų 
.tiekuolumo, kiek jo rodo

Mūsų lietuviškieji bolše
vikai jau senai bando “iš*, 
gelbėti’? Susivienijimą nuo 
visokių nebolševikų." Tas 
4iems gal ir pasiseks, pada- 
ryti. Dabar jų vienminčiai 
Pittsburghe sugalvojo kitą 
pžmašų šposą ir užsimojo 
“išgelbeti” angliakasių -mai- 
ją! Ne-tik'eiliniai komu
nistėliai, bęt ir pats ,įų 

[“caras” W. Ž. Foster atvy
ko į Pittsvurghą tuo tikslu, 
bet Labor Worid pranešimu 
nedaug tepešęs ir nepaten
kintas išvažiavo į New Yor- 
ką. Angliakasiai tuoj pa
stebėjo, kas slepiasi po tuo 
gražiu obalsiu Save tlie 
Union ir pasiryžo gelbėti u- 
niją be veidmainingų rau
donųjų neva talkininkų.

tinėj situacijoj ne tik kad nesi- 
vysto, bet ir vystytis negali, nes 
tos teritorijos, kurias Vilnią, 
kaipo prekybos centrą, išaugino 
ir kurioms jis, tarsi atsimokėda- 

. mas, tarnavo, neįeina į Rygos 
traktato (rytuos.) ir demarkaci
nės linijos (vakaruos) ribas. 
Vilniaus pirkliai trokšte trokš
ta, kad kaip galima greičiau bū
tą pašalintos kliūtys, skirian
čios Vilnią nuo jo hinteriando. 
(nepr. Lietuvos. “D.” Red.) 
Tačiau kiekvienam aišku, tai gi 
ir Vilniaus pirkliams, kaip tas 
Vilniaus gyvybės ir ateities 
klansimas geriausia būtą iš- 
sprendus. (Grąžinant Vilnių 
Lietuvai”' “D.” Red.).

■» • ' -K

“Kai dėl Vilniaus, tai visai 
aišku, kad dabartinė padėtis y- 
ra lygiai sunki ne tik prekybi
ninkams ir pramonininkams bei 
darbininkams, tiek raumenų, 

ztiek smagenų darbo. Jeigu Vil
nius nebūtų tokiame maiše, ko
kiame jis dabar yra, jis Ubai ū- 
mai augtų,. jo gyventojų skai
čius didėtų. Tada ir amatnin- 
kams atsivertų dirva puikiai 
tarpti. Plečiantis prekybai la- 

! bai pagerbtų smagvnų (intėli- 
—griitinio) d»rixr darbininkų, ^yf 

pač biuralistų ir techniškojo 
personalo padėtis; jie rastų pla
čią dirvą savo energijai pritai
kyti. Raumenų darbininkai 
taip pat rastų daug naujų pel- 
nymosi šaltinių transporte ir į- 
vairiuose darbuose, kurie be a- 
bejojimo prasidėtų miesto fc- 
orės pagerinimo srity. .

“Tos sąlygos, kurios duotų 
galimybės pakilti prekybai bū
tų daug palankesnės ir pramo
nei, kurioj daug darbo žmonių 
rastų duonos kąsnį. E to aišku, 
kad Vilniaus prekybos ir pra
monės pakilimas plačioms daf- 
bo žmonių minioms tėra vienin
tele išeitis K to vargo ir tiesiog 
skurdo, kuris čia įsivyravo Pa
saulinio karo metu ir kuris neis- 

“ nyko per 10 metų tam karui pa
sibaigus.” - .

I , ■ ' . .

Iš to matyt, kad Vilnius 
>e Lietuvos yra tarsi galva 
le kūno. Vilniaus’ prekvba 
ir “pramonė merdėja. Nuo 

etą tarp Vlniaus pirklių, to kenčia ne tik’pirkliai ir 
fabrikantai, bet ir platesni 
gyventojų sluogsniai. ir, ži- 
ndma, k&p paprąs^ti, dau
giausiai darbininkai. Ir vis 
tai dėlto, kad Lietuvos rin
kos yrą uždarytos Vilniaus 
dirbtuvių išdirbiniams.
/Negalint prijungti Uetu- 

vos prie^ Vilniaus lenkams 
dabar labai parūpo sueiti į 

sįuVkįus su 
Lietuva, nes be tų santykių 
Vilnius smunka lenkų glo
boje ir toki “globa” vilnie
čiams dteosi kas kart šuh- 

M J 2 :______t____

Užtat be galo yra svarbu, 
kad Lietuvos: valdovai dery
bose t su lenkais nepadarytų 
jokių nusileidimų palęngvi- 

--a. ‘ Viimaūi
tikėtis, jie

tautiškai - ękono- 
ir tame fronte kovos 

^-Vilniaus nepasibaigs, 
^Vilnius nebus mūsų 

lenkai gblėjo užimti 
j, tai tik deT to, kad 

■jįdo nemažai pritarimo pa- 
į^vilniečių, sulenkėjusių 

betuvių, tarpe. Kuomet vil- 
paragavę lenkiško 

Sriiškumo” susipras esą 
įį&Jenkai, bet lietuviai, ne- 

igai telaikys Vilniji lenkai, 
kėlimas vilniečiuose 

;kdi-fautisko susipra- 
1 per mokyklą, spaudą 

jy/kitokiais būdais yra tai 
ojimas talkininkų kovo- 

Vilniaus nepriklauso-

Tmy ;riy j

j‘1- ’ -j
Apie Smitlio administra- 

toriškus gabumus ir apie jo 
sąžiningumą nėra reikalo 
kalbėti. Netenka abejoti, 
cad iš jo bus ne blogesnis 
^rezidentas kaip kad buvo 
STew Yofko valstijos guber

natorius. Įdomų užtat pa
galvoti, kaip jo išrinkimas į 
^rezidentus atsilieps į bigo- 
tizmą, kurio dar taip daug 
yra J. Valstijose.

I

Nėra abejonės, kad Sųliho = 
išrinkimas būtiy didžiausias 
smūgis bigotizmui. Sakoma, 
kad Velnias nėra toks-juo
das kaip kad jį maliavoja. 
Jįa, o katalikus protestan
tiški bigotai maliavoja kur
ias juodžiau už velnią. Rei
dą pripažinti, kad pas bi- 
gotus yra ne tiek blogos va
lios, kiek katalikų nepažino
jimo. Kaip, pas/mus, taip 
lygiai ir pas/jankius dau- . 
plaJL blogos'Falios parodo 
pinigiškai interesuoti vadai 
ir agitatoriai. Minia jų 
klauso ir jiems , tiki tik dėl 
to, kad nepažįsta katalikų 
ir jų mokslo.

Smitho išrinkimas ir jo 
administracija atidarytų 
akis tūkstančiams geros va
lios, bet sufanatizuotų pro
testantų. Būtų tai labai di
delis pliusas Amerikos gy
venime ne tik politiniame, 
bet taipgi ir religiniame i r 
kultūriniame. Norėtūsi ti
kėti, kad iš to būtų pama

žiavimą. Ar tuo norėta tik
rus unijistus sudiskredituo- 
ti, ar juos suskaldyti, sunku 
pasakyti. Vis' dėlto, šu rau
donais nesielgta kaip kad 
kompanijų policija elgiasi 
su .mainieriais. Matyt ang
lių baronų psichologija vta 
panaši į mūsiškių bedievau- 
j ančių biznieriij, kuriems ar
timesni yrą raudonieji už

parodžiusi" SLA. istorija.
Kam, kam, betjik jau ne 

bolševikams rūpi darbinin
kų unijos. Jiems rūpi įsi
skverbti i jas iš pasalų ir 
jas jpalengya užvaldyti, su
dalyki įš jų raudonųjų sva
jotojų batalijomis. Jei tas 
nepasiseka, jie yra visuomet 
pasirengę jas griauti. Pitts: 
burgho rajono mainieriai tą, 
matyt, gerai supranta ir už
tat nesidavė suvilioti raudo- 
niemsiems ir jų carukui W.

ka ir mūsą lietuviškiems bi-»Z. Forsterįui. _

tume užbaigę kovą patekti 
į ramųjį uostą. . ' •

Pirmoji tam sąlyga—tvir
ta valia. Žmogus be Valios, 
tai tik siūbuojanti nendrė 
arba meldas, linkstąs ten, 
kur vėjas pučia. Toksai 
žmogus nė savo gyvenimo 
nepadarys naudingu, nors ir 
kažin kaip ilgai jis tęstųsi; 
o juk gyvenimas vertinamas 
sulig atliktais darbais, o. ne 
sulig .jo ilgumu.

Kad tapti šventu—reikia 
raudonieji griovėjai ir ne- lik norėti, sakydavo vienas 

galvočius.' : Iš to matome,

v Provakacijoš Prie 
Demarkliniįos

KAUNAS^ — Kovo 18 d. Jiškiai pasukta mūsų pusėn 
IV rajono pasienio sargybi
nį Paplauską Juozą ties 
Daugirdiškio mišku, Trakų 
apskir.,. užpuolė apie 30 len
kų kareivių. Paplauskas at-

S lini^faižk0-

ke mūsų pusėj. Nuvykus į • Ui~ —A—' —-
įvykių vietą rajono viršinin
kui, lenki/ miške jau nebu
vo. Lenkai buvo perėję mū
sų pusėn apie 30 inetrij nuo 
demarkaeijos linijos, buvo 
pasienio uniforma, trumpais 
kailiniais, apsiginklavę, šau
tuvais ir granatomis.

Be. to, kovo 19 d. rytą to 
pat rajono 3 sargybos poli
cininkas Ogilka susekė 13 
lenkų kareivių pėdsakus. 
Lenkų eita demarkacijos li
nija nuo Valakių, ties Dani-

ir- grįžta vėl atgal už demar
kacijos linijoj KįmeliŠkių 
link. c

i* • . i r j 9 t. i ..į •

Tą pat dieną ties Porai- 
nių kaimu, ^Ukmergės apsk., 
lenkų sargybinis atvedė prie

kią moterį ir švilpdamas 
šaukė mūsų sargybinį. Mū
sų policininkui Tumečiuį 
besiartinant prie švilpusio, 
moteris tuoj pasišalino į 
lenkų sargybų būstą, o len
kų sargybinis tuo tarpu pa
leido į mūsų policininką 5 
šūvius ir pasitraukė.

Kovo 18 d. 10 vai. 3Q min. 
priedem arklini jos ties Pag- 
manaičių km. 12 lenkų ka
reivių, prisiartihę prie mū- 
sų sargybinio ‘ policininko

Kun. A. blogos valios—tyčia-nesistengia pažibti šavo

PROTO TIPAI
ir ...

JŲ LAVINIMAS

=== W 
siog stebėtis, kodėl, girdi, pasaulis nebuvo žmo- f 
nių pripažintas palaimos vieta. Visur .tekėjo 
džiaugsmo upeliai; kiekviena diena tiekusi tūk
stančius naujų smagumų, kurių atminimas esąs 
žmonijos brangiausiu turtu, kurį nemainytu- 
mėm į jokias kitas brangenybes! Jie mkto pa- 
vojų-pražūtį tautai ir šeimynai visame kame, 
kas priešinga jų pažiūrai, užsispyrimui. Prie 
kietapročių priklauso ir tie, kurie peikia ir kei
kia visą, kas praeities ir dabarties; kurie nori ‘ 
viską sugriauti ir sugriovę atstatyti pasaulį stf* 
lyg savo kurpalio. Prie šios grupės priskai* 
tomi žmonės kelią revoliucijas, maištus ir su
irutes, J nes jie arba tyčiomis nenori arba* tie
siog nepajėgia iš savo aklo užsispyrimO-atkak-/ 
lumo matyti griaujamų gerybių ir teikiamų ttto- 
mf žmonijai blogybių. . '

Jie yra atkaklūs partizanai, žiadrūs tam tik
ro kliko fanatikai ’ Jų idejos-pažiūros pepr f V 
tai yra kitų nustatytos ir tai jau iš kainom <J’iettr' 
partijos dievaitis meilesn is. negu sątaikos ir ra
mybės žmonių gyvenime rcalizavima&. Tas jų- 
jų parfiviškunuts, laikui bėgant, virsta manija •/ 
ir tuomet su jais negalimas nei ” <>:
nei sugyvenimas. Reikia žinoti, kad fl 
dalinai nustoja savo apsisprendimo liuč , 
bešališko pasirinkimo galimybės per jį ap 
Šią idėją, kuri jį . paverčia beveik 
dančiu. Čia veikia petiek taba, kiek 
dimas—atkaklumas dalyką pat

klaidų ir neretai, jas pažihę-supratę, jųjų ati
taisyti. Jie aklai laikosi savo nuomonės ir yra 
.didžiausi užsispireliai. Vulgarėje lietuvių kal
boje tokius žmones apibudina sakymu: “užsi
spyręs, l£aip ožys.” Šios rūšies žmonės neap
kenčia naujenybių; jie yra aršiausi pažangos 
priešai. ProgTesas-pažanga tampriai rišasi su 
ekonominių gyvenimo, sąlygų gerėjimu ir dvasi
nių jėgų plėtimosi, kas, savo kėliu, keičia ir 
maino esančias aplinkybes-sąlygas. Jie priešu 
naši kiekvienai permainai, bijo dalykų pakitė
jimo ir nori matyti viską einant priprasta seno
vės vaga. Jie yra uoliais skelbėjais visokių 
“jilue-laws,” gąsdintojais baubais ir pranašais 
pražūties naujajai kartai, kuri, anot jų, teki
niais bėga į pražūtį. Jie neapkenčia petmdinų 
politikoje ir moderniškumo socialiame gyveni
me. Jie vista mato pavojų ii mibdėmę. Ant 
viso pasaulio, anot jų, kybąs prakeikimas; 
progreso džiaugsmai tai tik apgaulė ir suktybė, 
daugiaus nieko; žmonių mylimiausi žaislai— 
kilpos ir spąstai.. Pasaulis, girdi, taip esąs ap* 
temęs, kad doros ir tikybos negaliina esą Už- 
matyti, žogžfa satamt, jų nuomonė, pro
gresą ir dabartinį pasaulį, primena 1, 

žygiuojančią lyjančią dieną į 
praeitį ir 
ybį pra^-

sa-

/ ♦ ' T■ * ’ • j •”wl •

(Tęsinys) • u
III. KIETAPROČIAI

A

M i i

4 . Į*

, 1- ’-vT'-
• •/■-J-'.*'''''- 
<r»f

. wf ,t*<

• / ; - _ . »
... •

‘ėvAV f

i—V '

i.'--jS*'-" A—''----- '■’t
S -• ■'

ir kt I&dieūraM- 
čio pakalbintą asmenų atsaky- 

ižinome, ko Vilniaus pre- 
ir pramonės atstovai 

trokšta normalių santykių tarp 
Lenkijos ir Lietuvos ir, kas dar 

u, kas dabar labiausia 
skauda tai pramonei ir preky-

-^Ką gi Vilniaus pirkliai ir 
pramonininkai autoritetingai' 

tatavo? Jie patvirtino, 
abartinej-i
Vilnius negali normaliai 

loti 'Jis pats r aplinkine 
atkirsta nuo tų 

į. su. kuriomis istorijos bė-
i dd ždiavos Tr”rin^ k«*nė, labiau nepakenčiama 

s- y ’ .-■ TT3+a4 Ra Mttlzv trra <nmrhntr dd labai nepatogaus 
imo Su esamomis rinko- 
b nepaprastai jbnngina 
rtą: jeigu Rytų Lietuva 

tą dar ir pagamina, tai .jos 
nurungia * Intų * vilti 
irtu daliai * de

>

Šis tipas, kaip ir kiekvienas kitas, turi 
vo gerąsias ir blogąsias puses. Labai blogas, 
tiesiog nepakenčiamas, yra sątykiavimas su kie- 
tapročiais žmonėmis, kurie atkakliai'vengia pri
sitaikinti prie besimainančių gyvenimo aplinky
bių ; kurie su nepaprastu stangumu laikisi se- 
nai nudėvėtų nuomonhj ir pasaulėžiūrų; kurie, 
nors ir klykta, bet tyčia—viėn iš užsispirimo ne
nori suprasti, pažinti savo klaidos ir jos atitai
syti. Su šios rūšies žmonėmis dažnai susidu
riame. Keblus dalykas su jais kalbėtis, bet dar 
keblesnis gyventi. Nenutikti, neigti jų nuomo
nę, nurodyti jų pažiūrų klaidingumą reiškia— 
pažeminti, užgauti, Užrūstinti. Kadangi jie y- 
ra abai jautrūs Asmeniškai juos liečiančiuose 
dalykuose ir, iš prigimties, labai kerštingi, to
dėl jie nepraleidžia mažiausios progos atmony- 
ti. vJie ilgai ataeija kiekvieną,

“ Vužgaulę ir, greičiaus ta veliaŪĄ

džiaugsmui t

nepasiti



(Sonetas)

ir smūt keliai.

irvėfiai.

kronikose vikiu

(Bus daugiau^

erelio

Krito ir sprogo žva 
Kraupų akimirksnį

Vleraitis, K. Vencius 
sėckas.

Nublokštas gaidykste ktyžkelio vingiais, 
Prarasto dvasios dangaus tebealksti, 
Svilnūs sapnas pavergė mintis!
Laužai rankas, tarp pakalnių, sustingęs. 
Nuobodis jausmų pagundoms nuyaįkstė. 
Sieloj—verpetai, krūtinėj-^naktis!

kas—J. Matuza, Iždi 
J. Liudvinaitis, Seki 
J.' Mačiulis, Iždo Gi 
Kun. Kleb. J. Simona 
Kulikaitis. v

2. Naujos Anglijo 
skirstymas pareigom] 
praneštas) Kun. Kle 
dys, Kun. Kleb. Jura 
Grybaitė, P-lė Leonai 
Siaurieriė, pp. J. Bau, 
V. Kudirka, V. Savi

Priklaupiau, merdinčių drąsų sukėlęs ; 
Palenkiau žvilgsnį, kur blėso žibinta]: 
Smilko viršum dar viena balana. 
Priešais žengiau—užsikorė šešėlis, 
Puoliau atgal—ten sugriauta, suminta, 
Šonais—erdvvbe, tamsos sklidinai*

sukompromituojamas įgyvendintų įpročių čam- , 
nonas, apginė jas esančios daiktų tvarkos, biu- 
rokratas ir partizanas... Kietaprotis žmogus 
>ilnai ipasitikį savo nuomonei, niekad nėra var
dinamas abejonių ir dvejavimų.” Tai tikrai ne

simpatingas tipas. NegeistinOjį-blogoji šio ti
po ypatybė, kas aišku, apsireiškia dideliame jo 
užsispyriroe-ktkaklume. Tat auklėtojas turi ne
mažai vargo su šios rūšies vpata.—Tikrai- rei
kia daug kantrybės ir ištvermės, kad tą*atkak
lumą arba užsispirimą galėtų šiek-tiek sumažin
ti. <5ia nieko negelbsti rūstybė; aštrumas ir 
bausmė; jei ką galima padaryti, tai tik išmin
tingai ir sąmoningai šaukdamies prie jo proto. 
Reikia jam aiškiai nurodyti keblumus, nesma
gumus, suirutęrir blėdį, kintančią iš jo klaidin
gos nuomonės^kitiems užmetimo; nurodyti nau
dą ir pasigerėjimą, įgyjamą prie aplinkybių ir 
gyvenimo realumo prisitaikymu. Kadangi, iš 
prigimties, jįs yra didelis savymeilis, tad nerei
kia pamiršti, darant išvadas, visados įpinti ar
gumentavime jo asmenybę. Patartina tąip-gi 
platinti jį prie civilės drąsos ir savo klaidų pri
pažinimo, jei reikalas, kad ir su skvymeilės 
įžeidimu. Nurodyti ryškiai, kad humanum ėst 
erraro—žmogus gali apsirikti, • bet didvyrišku 
tikrai yra daiktu prie apsirikimo prisipažinti. 
Blogųjįjšio tipo ypatybių šaknie yra didelė jo 
ėavymeilė—savimi pasitikėjimas. Tat jndnlroJ 
d oš, kad-nėra geresnės savymeilei slopinti prie- 
numės, kaip giliai Širdyje įdiegti tikybos prin- 
dta^SDius; statyti prieš akis Jąifcšįom^

- - - • - . . -j
- Petras Kapsainis

Statistinių Žinių Rinkimo 
Rajoninės Komisijos yra:

1. NewYork—NevJersev: 
Pirmininkas—Kun. A. Kodis, 
Vicef-Pirmininkas — Ponia Su- 
batienė, Antras Vice-Pirminin-

tas, gyvenusias dabartinėje 
Švedijoj ir Norvegijoj.

Kaip rodo seniėji raštai, 
tarpe 8 ir 11 šimt Skan
dinavijoje, dėl žmonių dide
lio priaugimo, jų minios ėmė 
pulti aplink visas kaimyniš
kas šalis ir nebuvo Vakarų 
Europoje upių, kurių žiotys 
nebūtų buvusios skandinavų 
valdomos. Šie skandinavai 
gavo “vikingi]” vardų, o 
“vikingai” — reiškė — upių 
gyventojai. , Vikingai buvo 
narsūs kariautojai ir galvas 
turėjo apšarvoję šalmais su 
ragais. •

Aštuntame šimtmetyje vi
kingai kėlėsi į dabartinę An
gliją ir užėmė Flandrijos bei 
Prancūzijos pakraščius. Tris

Su šiuo laišku įdedu “Lie
tuvos Darbo ’ Federacijos 
statutą” kurs šiais metais 
Dr. Ambrozaičio pastango
mis visuotino Dąrbo Fede
racijos atstovų suvažiavimo, 
po karštų diskusijų priim- 
.tas, ir dabar yra organiza- 
ęįjaį privalomas. Jani prie
šingi buvo Drt Raųlinaitis 
(Čisavinis), Radzevičius ir 
kiti. Statutas skaitomas ne 
demokratišku, o Dr. Ambro- 
zaitis tvirtina, kad jis esąs 
kodemokratiškiausias, dėlto, 
kad jis jį išdirbo,...... Kokie 
to statuto priėmimo bus vai
siai, parodys sekančių rinki
mų į šeimą' rezultatai, bet' 
dabar jie turi ir pritarėjų 
ir priešų—nors ir skaitomi

Uždarbiai maži, labai ma
ži. Duokim sau apie Bai- 
siogalą darbininkui į dieną 
ant savo valgio temoka vos 
1 litą—amerikoniški 10 cen
tų ir tai į darbą ima tik ta
da, kaip yra reikalas. Už
tatai daugelis ir bėga į užjū
rius laimės ieškot. Pas ūki
ninkus metiniams samdinin
kams mokamos algos tokios 
pat kaip ir prieš didįjį karą 
būdavo mokama. Bendrai 
darbininkų • pragyvenimas 
Lietuvoje dabar blogesnis 
negu buvo prieš karą, o blo
gesnis dėlto, kad nėra darbo 
užtektinai, kad dieną kitą 
padirbus vėl reikia kelioli
ka dienų arba ir savaičių 
būt be darbo o pragyventi 
reikia... nedirbant—nėr ko 
valgyt.

Rytuos ir pietuose retežiai vergijos 
Supančioję brolį, grūmoja lietuviui. 
Pražydo padangės liepsnos kalavijais, 
Kur VilniuS'kovbja už laisvę it būvį.

Lietuvi! Mesk, barnius aitringus, peštynes. 
Pajūski kančia? numylėtos tėvynės, 
Balnok žirgelį į saulėtą žygį.

/ .-r.i ... .' .- :
Teskamba būgneliai ir šaukia trimitai. 
Mes sveikinam švintantį rytą;— 
kur šypsosi laimė, lelijos kur žydi.

“Darbininką” Lietuvos 
valdžia įvežt Į Lietuvą ir 
skaįtyt netrukdo. (? Red.) 
Gal, dėl technišką aplinky
bių, kokį kartą kitą buvo ne 
taip greitai išsiuntinėtas 
vienas ar kitas “ Darbinin
ko” numeris, bet neprapuo
lė, adresatus pasiekė, kad ir 
pasivėluodamas. Bet didžiu
ma NN. pareina jr yra gau
nami normaliai. Į gurbą ei
na kiti o ne “Darbininkas.”

Federantai

Btemkos ždžios
Statistinių Žinių Rinkinio 

VyriausiosKomisijos Žinioje 
i yra registruotų 112 parapijų. 
■ Iš jų 82 įeina vienan iš 6 Sta- 
, tistinių Žinių Rajonan; 30 pa

rapijų negali įeiti atstumo dė
lei. - j

žiaurus priešinimasis svetimoms nuomonėms. 
Tasai atkaklumas-užsispyrimas, lyg tam tikro 
bypnozo'rūšis, laiko surišęs jo dvasios lygsva
rą—sprendimo teisingumą ir verčia jį prie ap
gailėtino vienpusiškumo.

Kietapročiai esti žmonės labai tvirtos va
lios, didelės drąsos ir nepaprasto pasišventimo, 

“bet menkų-arba daugių-daugiausiai vidutiniškų 
- proto gabumų. Prie rimtesnės ir gilesnės jų 

psycbės analizavimo ryškiai patėmijame liguis
tus apsireiškimus, nenormalumus ir dalinius išr 
krypimus, kas, be abejo, yra tikra priežastimi 
to jų aklo užsispyrimo-atkaklumo. Dr. W. 
Trotter, savo veikale: “Instincts of the Hero 
in Peace and War. London” šį tipą aprašo se
kančiai: “Kietaprotis arba užsispyrėlis skai
tomas normaliu primityvių žmonių tipu. Šios 
lūšies proto savinilikas yra pilnas energijos, 

^.veiklumo ir tvirtos valios, bet nepasiduodąs pa
tyrimo įtekmei. . Apie daugumą dalykų jis nu
statęs savo nuomonę jau iš anksto; jis esti pasi
tenkinančio būdo...’ Savininkas šio proto tipo 
labai gerai atatinka savo socialiame gyvenime 
užimamoje vietoje. Moderneje visuomenės są
stato j e jų yra nemažai, ypoč valdančiose kla
sėse. Jis sunkiai prisitaiko ir susitaiko su grei
tai įvykstančiomis ir toli-siekiančiomis permai
noms, kurios dabar apsireiškia struktūroje ir 
dvasioje modeminio pasaulio. ” “Prie šios rū
šies priguli,” rako Ghas Bruehl, D. D.,*) “ne-

kauskienė, Iždininkas-^ 
Taiukevičius.

4. Vakarų Valstijų Rajas 
Pirmininkas-A. J. Žvirbly*; 
dininkas A. Bacevičia/ffcfl 
torius — A. Ruhliauskaitfc

5. Pennsylvanijos 
Wyoming Valley Rajonų 
misijos kol kąs nesudaryta

Komisijų nariai turi, kc 
tari jos „teisę. ..'->^*11

ryžių (845, 857 ir ;861 bk) 
11-tam šimtmetyje jie jau 
gyveno Italijoj ir valdė Sici
liją. Vikingai davė Rusijos 
susijungimui pradžią, o ku
nigaikštis Riurikas buvo ru
sų atkviestas iš vikingi].

Iki Ringaudo laikų, Vi
kingai buvo labai galingi. 
Jie plūdo visur, kur tik bu
vo galima atplūsti ir kūrė 
ten savo kolonijas.

Jie turėjo daug gabių va
dų bei kunigaikščių ir ne
buvo barbarai, nes jėį tokie 
būt buvę, nebūti] galėję įsi-

Įietuviai, negalėdami su
prasti iš kur jie mūs kalboj 
atsirado. Ar nebus tai vi
kinguos atbalsiai? Ar ne at
balsiai vykimo po visą 
Europą ?

Mūsų kalbininkai ir isto
rikai, užuot ieškoję mūsų 
tautos pradų tolimoje Azijo
je, ar negeriau padarytų, 
jei pasimokytų anglų kal
bos; senovės skandinavų 
kalbų; senovės saksų, vai ie
čių bei airių kalbų. Gal tuo
met pasisektų nors nuo 
Kristaus gimimo periodą iš- 
tirtr? Tuomet būt lengviau 
tirti ir senesnius laikus. Vie
na archeologija rhažai- ką 
šiuo atžvilgiu padės, nes la
vonų deginimas sunaikirio 
senovės liekanas, o metalai 
būdami žemėje- neilgiausiai 
išsilaikū. Man rodos, . kad 
sekant garbingos atminties 
D-ro Basanavičiaus keliais 
—kalbose ieškant bendrumo, 
bus galima susekti, ką mūsų* 
tauta veikė tais tamsia riž-‘ 
danga užskleistais amžiais. 
Pėdsakai prieš tai, kiek mū
sų istorija siekia, renio, kad 
Lietuvoje kažko vieningo ir 
galingo būta; kad ir kultū
ros būta, ir kalendorius; bu
vo, ir ginklai kalti mokėta. 
Ogi jikyba: be vieningos ir 
galingos rankos, ji negalėjo 
tokia gili ir filosofijos bei 
moralės pilna išsiplėtoti.

Susilpnėjus vikingams, ir 
jiems jau'vietoje apsistojus, 
prasideda dabartinė mūsų 
istorija. Taigi betyrinėjant, 
iš kur pas senovės lietuvius 
raguoti šalmai atsirado, gal 
bus prieita prie svarbių ir 
įdomių atradimų.

(“Trimitas”)

Mūsų žiląją senovę dengia 
dar didelė tamsa. Mūsų tau
tos istorija, palyginamai dar 
nesena ir mes nežinome, 
kaip gyveno ir ką veikė mū
sų tauta iki Ringaudo laikų. 
Nežinome, kokios į lietuvius 
įtakos tūrėjo Atila ir nieko 
nežinome apie šiaurės tau-

, Apie šį žmonių tipą' galima pasakyti šią 
skaudžią teisybę: atimk nuo jo tikėjimą ir už- 
inigdyk jo sąžinę—tai turėsi plėšri], žmogaus 
pavydale, žvėrį. Nenuostabu tat, kad romėnai 
sakydavo: “homo homini lupus, t. y. žmogus 
žmogui vilkas.” Patvirtinimui tos tiesos, čia 
paminėsime sekančius istorinius šio tipo pa
vyzdžius: Nero, Atillą, Joną Baisųjį ir Čingis- 
Haną.— .

galėti pas anglus, prancū
zus, ^romėnus ir savo protin
ga galva įei galinga ranka 
sujungti Rųsijąir įvesti jo
je: triuką ir kunigaikščių 
valdžią. Y -

'Esant, tais -laikais vikin
gams taip įsigalėjusiems, 
kyla klapsimas, ar Lietiivos 
jie nepasiekė / Ar lietuviai 
nebuvo su vikingais suridū- 
ję bemaršuodami po visą 
Europą? Iš kur tie ragai 
ant mūsų senovės kareivių 
kepurių ir didelė daugybė 
lotyniškų žodžių mūsų kai - 
boję? Iš kur žodis “Skan
dinavija,” kuris jokioje kal
boje neturi prasmės, o pas 
mus turi, ir kaip rodo ^apie 
vikingus Nelsono Enciklope
dijoje straipsnis, jie, sako, 
buvę ‘igeri narai,” vadinasi, 
mokėjo skandintis 
ir gintarą 
rinkti?

Senovės 
gai žinomi kaip “raguoti ka
riauto jai' upių gyventojai 
ir puikūs jūreiviai. . Taigi, 
kyla klausimas, ar galėjo 
vikingai aplenkti Lietuvą, 
esant tokiam puikiam van
dens .keliui, kaip Nemunas? 
Ar nebus jų kunigaikščiai 
Lietuvoje pirmą pili įkūrę 
ir čia likę ir ištautėję?

Kodėl tik vikingai ir lie
tuviai dėvėjo ragus, o jų ne
dėvėjo nei rusai nei lenkai?

Legenda apie Palemoną, 
keliavusį upėmis, iri davusi 
kai kuriems dabartiniams 
mūsų miesteliams vardų; ar 
tik nebus padavimas apie 
mūsų upėmis bekeliavusius 
pirmuosius vikingus ?

Nežinia ar daug skyrėsi 
vikingi] kalba nuo lietuvių 
kdfbps. Šių „dienų švedų kal
ba, beveik pusiau maišyta su 
anglų kalba. Tatai savaime 
suprantama, nes ilgainiui, 
didelė vikingi] dalis, šimt
mečiais gyvenusi Anglijoje, 
buvo iš ten išvyta ir iš nau
jo apsigyvenusi tėvynėje, 
sumaišė ten gyvenusių vi
kingi] kalbą. Be to, iš kur 
tie grynai Angliški žodžiai 
lietuvių kalboje, kurie vie
naip skamba ir .vienodą 
prasmę turi? Tokių žodžių 
sąrašus nekartą yra savo

Lietuvoje gerai gyventi 
tam, kas turi žemės šmotelį 
iri turi pinigų, bet tokių yra 
nedaug. -Pinigui daugiau
sia suėda mados. Nes dabar 
Lietuvoje rėdosi vienaip ir 
miestai ir sodžius, e pirkto
ji medžiaga krautuvėse kai
nuoja gana brangiair gero
kai brangiau nei kaip kad 
prieš karą kainuodavo. 
Taip pat pusėtinai pralei
džiama gėrimams,.. Bet 
kas žemės turi ir dirbt ne
tingi, tas gyvena gerai, turi 
ir duonos ir prie duonos.

Aš patarčiau į Lietuvą 
važiuot apsigyvenimui vri 
siems tiems amerikiečiams, 
kurie turi susitaupę vieną 
kitą tūkstantį dol. — nepra- 
kiš bet išloš. Bus ir pinigai

’X.

čielybeje ir pragyvens leng
viau kaip Amerikoje. 7

š. k.

3. Fmsburgo ir. 
Pirmininkas — J

- . J~------
Surinktų žinių jaųfyva^ 

džią padarė Gerb. Klėbril 
N. Pakalnis, Kun. Kodi 
Brooklyn, N. Y. ir' Kiliįij 

kus iš Coaldale, Pa. . 
. Iki Velykų rūpintas^ už 

ti tinklas—dabar jau 
pačiam rinkimo darban/ .

Yra tik 24 parapijos;'iŠ 
rių 'dar negauta tikslaus I 
kymo kas jose rūpinsis S 
Rinkimu. Kitos visos ari 
eina Rajonų Komisijų* 
arba tiesioginiai užmezga 
tikiuš su Vyriausia Konti

Atsikreipta beveik 'jiEtb.'i 
sus Gerb. Klebonus prai 
kad iki 30 bal. dienom 
pildvtos ir grąžintos “Pliti 
jų Anketas.” .

Iš Statistini* 1 
RinkimoMį

' /; / ' ’ A, Miliauskas

Kaip Pas Senovės Lietuvius Raguoti 
Šalmai Atsirado?

Pats rinkimo darbas 
pradėtas. Iki šiol spare! 
ir uoliausia dirba New J 
Rajono Komisijos Nariai 
Liudvinaitė, I. Kulikai&š 
Matuza. Vakarų Rajone 
na.< Žvirblis, Čliica^oję - 
gauta gražus pasiūlymais; 
metikas Lietuvių Daktili 
jos sekretoriaus p. DiU‘j 
čiūno dėl profesionalųėB 
nių Rinkimo. Sulig 
Pittsburgo. ir apielinkes^  ̂
no Komisijos sekretores 
niOs E. Svetkauskiene^ t 
pielinkčs veikėjai susieto 
St. Žinių Rinkimu. Bevei 
sose A. I>. R, K. Susivien 
knopose, pirmiau dar biW 
klausimas- svarstytas, nei 
sižinota su St. Žim* 

‘riausia Komisija. ~

skeršai kėlioj 
sutvisko, 1 l^lėiiy/ n^pilolė ant lauko lygmės!

Ryžkis, širdie: pranašingo erelio ' 
Rūstūs sparnai ties gaiva jau surizgo;
Krykštauk, nors kaktą skausmai žymėsi

4 į * -v “\ *
* < iie kiomiietiCo < kb VJ
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Seni ir jauni pra- 
linksmai ir srna-

sis-per tris dienas. Bus sveti
mų kunigų. Užtai, visiems pa- 
rapijonams vįetos ir iš apy
linkės miestelių

D. L K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot Versiackas, 
_ 694 4E. Fifth St, So. Boston, Mara.

95 C Street, South Boston, Mass.

450 E. Seventh St, S. Boston, Mass 
Fin. Rašt — Pranas Tuleikls,

109 Bowen St, So. Boston, Mara 
Iždininkas — Andrius Zalieckas,

150 H St, South Boston, Mm_ 
Tvarkdaris — Kazys Mikailionis,

906 Ė Broadway, So. Boston, Mara 
Draugija laiko savo susirinkimus kas 

antrą (2-trą) nedeidienį kiekvieno 
menesio Lietuviai Salėj, kerte F- ir 
Silver gat, So. Boston, >fara. 1:3C 
vai. po pietų Ateidami susirtaklman 
prašome atsivesti naują nartą pri
rašyti prie musą draugijos.

Prot. RaStlnlnTcaH-—' V. Mlckevlglug.
405 Thlrd St, South Boston. Mara 

Finansų Raštininkas — M. šeikls,
Š6B W. Bręadtvay, So. Boston, Mara 

Iždininkas — V. Balutis,
86 Mercer Street, So. Boston, Mara 

Maršalka — P. Laučka,
893 Fifth Street South Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, po nu 
vaL po pietą, Parapijos Salėj, Septin 
ta Gatvė. South Bpston. Mara

Ofiso tel: Park 3491
ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
725 Slater Building 

Worcester, Mass. __

Prityręs Lietuvis Fotografas 

Jonas Černius
8 Vernon Street, Worcester 

Traukis paveikslus parTenią. 
turtą, draugiją, Išvažiavimą. D» 
ro krutamas pakeiksiu*. Spėria 
listas piešime didelią paveikslą 

Telephone Cedar 3721-M
■* ........ ...................................................................—

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts 

Phone Park 5065
• - •

Vilna Aptieka
UMėta n. n. AL Budrcvičiaus

Panelė Elena Tareiltatė, garsi di
plomuota aptiekorė, baigos *Čo- 
lombla Univepdtetą. ir per nėtao- 
nius metus praktųaivus savo np- 
tlekoje tVnterbury, Conn.. dabar 
užlaiko šią aptfeką. Išpildo sąži
ningai daktarą receptus, parduo
da įvairins gyduoles. Prašom už
eiti pas mus. o gausite geras pa
tarimus ir malonų patarnavimą.

122 MILLBUR Y 8TREET

Tel. Park 5873

DR. J. C. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) -» 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
35 Trombui! St., Worcester.

Valandos : O-^-lO; 2—4; G—9.

THOMPSON’S SPA
t ’■ -----------

šioj krautuvėlėj galima nusi
pirkti visokių reikalingi vai
stą, ledų, minkštų gėrimų, 
saldainių ir vėliausių laikra-’ 
ščių. Skersai šv. Kas. bažny
čios, kampas Providence ir 
Vavariy Sta. 88 Providence

Ofiso tel: Park 2939

ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) 

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namą tel: Cedar 1768-M

Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS

VOSE & SONS PIANO 
------------KOMPANIJA______

<•

ši kompanija išdirblnėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirs. Lie
tuvis Ponas šarkiunas darė specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.
.Aukščiausios..

trolai ir Radios žemiausiom kai’ ' 
nom. Mainome senus pianus. Rą
žyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
fcarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

tai musą specialybė Ir ilgą metą prak
tika. Darims arttetMkaa Kainos žemos.;

M. A. NORKŪNAS , Į
P. 0. Box 1, Lavrence, Mass.

Resklence, 104 Millbnry SU Šr»l Floor. Telephone Cedar 4953

JOSEPH J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS
“AutM Pot Ali Occastons”

liūtėj M..yolungitrtė,ir M.Ma-ŽKasimiero; bažny
nauja Šv. Teresės, nasiutė? Solo dairiavo- panelė 

zaus,, stovyla. Pa- 
iškilmės vyks ba- 

dvidešimts-antrų die-
Įtaisė panelė Ona

Taipgosgi yrą
; Šventos Teresės

Į Švento Kazimiero 
t Relikvijorių ir nau- 

įtaisė Martynas 
č ir Kazimieras Ku-

* *
Teresės Novena šv.
bažnyčioj prasidės

trų dieną ir užsi- 
žio 29-tų dieną.

S Novenos dienas ves

;,,stovvla. Pa- J. Mitrikaitė, Bostono konser- 
Monika Manasiutė. Abiem su- 
vatorijos studentė, ir panelė 
teikta gėlių pluoštas. Moni
ka Manasiutė buvo šio kon-> 
certo žvaigždelė, ir ............
daug dalių programe.

* * *
“Minstrel -Show”

• i •
1

tis, X Manasas, V. Snarskiutė; 
S. Emkiūtė, J. Buikas; V. Kru- 
nehs. ir K. Ulevičiutė. ♦

išpildė^

A

Balandžio 15 d. įvyko Fedę 
racijos 16 skyriaus su 
mas. .Buvo skaitytas refera
tas temoje: Kooperacija ir A- 
merikos Lietuvių Jaunimas.” 
Referate buvo nurodyta reika
las organizuoti jaunimas Į ko- 
operatyves draugijas, kad tuo- 
ini pratinti jį prie kooperatv- 
vio veikimo. Taipgi'buvo kri
tiškai paliestas mūsų organi
zacijų veikimas. Po referato 
skaitymui buvo-diskusijos, ku
riose vieni pritarė referate iš
reikštom mintim ir patarė jas 
bandyti vykdinti gyvenimai! ;• 
kiti reiškė pesimizmo, jogxto- 
^Is užmanymas, tai ne papras- 
tiem darbo žmcnėnu vykdinti. 
Visgi diskusijos buvo gana 
gyvos, nes buvo paliestas vie- 
nfttr iš opiausių mfinų - lietuvių 
gyvenimo klausimų. Visgi 
tiem, kurie mano, kad papras
ti darbo žmonėm nieko negali 
veikti kaslink ^naterijalių sų- 
b'gų pagerinimo, ir bevelija 
vien tik aimanuoti ir laukti, 
koliai milijonieriai pasigailėję 
jiem kų nors gero duos; pa
tarė i a pastudijuoti kooperaty- 
vio judėjimo istorijų. Ypatin
gai Ročdalio pionierių. Tada 
esu tikras^ jog jie pamatyti?, 
kad ir paprasti darbo žmonės 
gali kų nors atlikti, jeigu tik 
nori. Sekančiame gegužio mė
nesio susirinkime nutarta refe
ruoti- ir svarstyti klausimų: 
kaip geriau sutvarkius mūsų 
vakarų ir pramogų rengimą, 
kad jie atneštų daugiaus nau
dos ir tuomi pat keltų dailę ir 
teatralį meną.

Koncertas. Tų pačių dieną 
įvyko bažnytinis choro kon
certas po vadovyste vietinės 
vargonininkės p-lės O. Grybai
tės. Choras ir solistai savo 
užduotis išpildė gerai. Buvo 
taipgi perstatyta trumpa ko- 
medijėlė: “Čigonės Atsilanky
mas.” Čigonės rolę išpildė 
P-lė Stukiutė< merginos Jutą/

ŠV, JONO E V. BL. PAŠELFIN1S 
DRJ08 VALDYBOS ADRESAI 

Plnntalntes — M. Stote,
638 K. Seventh St, 8a Boston, Mm 
Telephone Sonth Boston B6B&R. 

Vlce-Pimininkas — J. Petrauakaa.
24 TbtHnas P. So. Boeton, Mara 

Prot Baltininkas — J. Glineckta,
6 Tijomas Pk., South Boeton, Mara 

Fta. Bažtinlnkas — M. delkls, ,
888 Broedway, So. Boston, Mara 

Kasteriu — ▲. Naudžiūnas,
885 K. Broadway, Sa Borton, Mara 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 St, So. Boston, Mara 

Draugija laiko susirinkimus kas treSą
nedCMfen} kiekvieno menesio. 2-rą v» 
landą po pietų, parapijos salėj, 492 B 

7 Seventh St. 80. Boaton, Mara

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JO3 
—VALDYBOS ANT' -^-------

So, Boston Mass. v
Pirmininkas — Jonas Jarofia, 

225 L Street South Boston, Mara 
Vlce-Pirmininkas — Jonas Grublnskas, 

24 Prescott St, Readvflle, Mass.

A -

“Mes padainuosim r dainų 
U.” Norvoodiečiai pas- 

$go£miais laikais buvo gerokai 
— ' ntėję," t. y. nedainuoja,

&itif ką daryk. Gal jau 
'/ sejrti /pradeda? Bet štai pra

švito ir atšilo pavasaris. At
siminė ir norwoodiečiai vie- 
versiij ir lakštingalų giedoji- 
jnų ir Įgavo noro ir patys pa
dainuoti.

. Pirmieji sumanė padainuoti, 
—pakoncertuoti maži viever- 
siukai, Marijos Vaikeliai, ir 
rengia koncertų sekantį sek- 
inariipni -----

"Minstrel Show" surengi
mo komisijon įėjo: V. Vierai-

. Pranciškus V. 
iš Bostono. Pir- 

jnokslą pasakys bplan- 
22 per mišparus, penktų 
dų po piėt pradedant no- ' 

’ iomis dienomis no- 
s bus du švk į 

saikučiams 4:15 po piet 
msiems 7:30 vakare.

Šv. Teresės 
per vaikučių ir suau- 

pamaldas. Juozas K. 
s ĮaviųarJuokyklos vai- 
dr didįjį čhorą giedot 

les giesmes. Pamal- 
į. Šv. Teresę čionai.< 

inasi ir per jo- 
žnionės apturi- 

tų Dievo Malonių.To- 
a novena bus dide- 

minga.
« » « f

* *
Mirė A. Pauplienė (Lukas).

Bal. 15 d. mirė A. Pauplienė. 
.Trečiadieny, bal IR <1 šv Kn- 

zimiero lietuvių bažnyčioj bu
vo atlaikytos už jos vėlę gedu
lo šv. mišios ir palaidota šv. 
Jono kapinėse. Paliko nuliū
dime vyrų Juozų, keturis sū
nus ir šešias dukteris; du bro
liu ir seserį. Ilsėkis ramybė
je. _

Koncertas arba
1 Shov” Aušros Var- 
ijoj iš visų atžvilgių 

Suloštas tris sykius 
visuomet pilna. Bu- 

je matyt didelis lai- 
arašu “Aušros Vartų 

Tame laive sėdėjo 
ai gražiai pasipuošę; 

T* jųjų Vincentas J. Vie- 
kapitouas, ^vedė

j, iL , jį t * H • \ •' J < 21

Vartų Choras daina- 
Lgražiai. Dainininkai, 

jlis, J. Akstinas, .Į. 
X Strudenis, J. Kni- 

’. Stepšk-mokėjo atsa- 
krėst juokus. Šokt
elės Jloore ir O’Brien, 

svetimtautes, bet neghi- 
yo ..gabumais pagelbėt 

. Panelė Truneaite, 
TĘeĮgaitė, šoko su didele 
t. Visiems patiko Radio 
L airiai: Povers, Lin-

s, ir Baken Pto- 
o labai Įvairus.
k ♦ ♦

per Aušros Vartų 
: Show” pasižymėjo 

kad moka lietuviškai 
r bet kad moka ir gražiai 

Monika Manasiutė,

* * *
Labdarybės Draugijos šokiai 

gerai pasiekė Balandžio 1-Ltų 
dienų, Father Mathews salėje, 
vistiek atsilankė daug žmonių, 
ypatingai jaunimo. Sįusyk 
Worcestervje atsirado didelis 
ir gražus jaunimo būrelis lan
kantis lietuvių Įvairius rengi
mus. Labdarybės draugijos 
mėnesinis susirinkimas bus ha 
landžio 23-čių dienų, pirmadie
ni, šv. Kazimiero bažnyčios sa 
Įėję.

* * .*
Lietuvos Vyčių 26-tos kuo

pos vakaras įvyks balandžio 
22-trų dienų, šv. Kazimiero sa
lėje. Bus labai Įvairus pro
gramas susidedantis iš teatre' 
lių, dainų, eilių, ir prakalbų 
Mergaitės jau išmoko įdomių 
drilių. Kazys Viesulą, Lietu
vos Vyčių Centro pirmininkas 
užkviestas kalbėti apie Anieri- 
kos lietuvių jaunimo klausi
mus., Visi vra kviečiami rem- 

, - •C — -

■ ti jaunimų savo atsilankymu.
* * *

Aušros Vartų parapiją pra
deda ruoštis prie apvaikščios 
jimo paminėt trečių metą nuo 
įsisteigimo.

* * *
-'“Dėdė šiaudadūšis,”. opere

tė, bus sulošta balandžio 
22-trų dienų, Aušros Vartii pa
rapijos salėje. Marijos Vaike
liai, mergaičių draugija, išmo
ko šių operetę puikiai. “Dėtie 
Šiaudadūšis” pirmų sykį sta
tomas Worcestėryje yra l>e ga
lo graži operetė, ir visiems 
verta jų pamatyti. Aušros- 
Vartų didesnysis choras eis Į 
pagelbų operetės dainavime.

* * *
Iš tikrų šaltinių sužinota.

Jų vyresnieji įbroliai ir se
sutės irgi nepasiduoda savo 
mažoms sesutėms, geltonsna
pėms vieve^siukėms ir, užgir- 
dę apie p. Juškos atsilanky
mų Norvoode, tuoj subruzdo 
eiti jam į talkų sekmadienį po 
pietų ant šv. Jurigo svetainės 
scenos, balandžio 29-tą.
■' Ir senas vanagas, V. Stase-! 
vičius, pritaria ir mažiukų ir 
didžiųjų lizdo norui pačiulbė- 
ti, paulhėti ir, sušaukęs tai 
vienų, tai kitų giedorių lizdą, 
tai skambina pianų nagais, tai 
vėl plasnoja sparnais ir “trei- 
nina” vieversius ir lakštinga
las pavasario dainų.

Pačiulbės mažiukai, paskui 
atlėks dainos aras, Juška, ir 
su didžiaisiais užtrauks mums 
naujų dainų.

Ir bus koncertų Norvvoode. 
Pavasaris. Apuokas

j — ūkininkams 
bus prbga atlikti velykinę iš
pažintį ir pasinaudoti Viešpa
ties malonėmis.’

Kun. P. Zabiela, klebonas.

PHIL ADELPHIA, PA.
Šv. Velykos© šv. Kazimiero 

bažnyčia buvo labai gražiai 
papuošta. Klebonas kun. Kau- 
lakis, kuri. Draugelis ir kun. 
Daumantas gražiais ir turinin
gais pamokslai.^ daug atšalu- 
sių žmonių pritraukė pri&Jži£^ 
vo. - — —

Tegul jįems^ Dievas padeda 
koilgiausius metus mūsų para
pijoj darbuotis, j p. a. K.

UTICA, N. Y.
Atlaidai

Bal. 22, nedėlioj, šv. Jurgio 
R. K. lietuvių bažnyčioje, pra
sidės 40 vai. atlaidai ir trauk-

DETROIL MIGHIGAN 
pranešimas LDS. nariams 

“D-ko” prieteliams

LDS. 75, 105 ir 23 kuopos 
rengia vakarienę,, kuri įvyks 
28 d. balandžio 8 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėj, Dix ir 
25th. Ši vakarienė bus LDS. 
metinės šventės paminėjimui. 
Yra pakviesti Įžymiausi asme
nys. Tikimės, kad dalyvaus 
iš .Lietuvos dainininkas? ir iš 
Cliicagos kompozitorius ir visi 
Detroito inteligentai ir biznie
riai, kurie pritaria “Darbinin
kui.” LDS. nariai turėtų visi 
dalyvauti ir priimti garbingus 
svečjus. 29 d. balandžio, šv. 
Jurgio bažnyčioj bus šv. mi
šios 8 vai. ryte/- Girdėjau iš 
darbuotojų, kad aukų rinki
mas streikieriams gerai sekasi. 
Tai yra labai gražus darbas./ 
Dieve jiems padėk! ’

LDS. 72 kp. koresp.
A

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI
Pirmininke — Jieva MarfcsienS, 

625 E. Eighth St, So. Boston, Mass.
Vice-PIrmininke — Ona ZulonienS, 

11 Monks St., South Boston, Mara
Prot RaStlninkS — Ona Siaurtenfi. 

443 E. 7th S^., So. Boston, Mara. 
Telephone South Boston 8422-R.

•ta. Raitininke — Bronlslava Ciunieno 
29 Goold 8t. W. Rorbury, Mara.

Iždininke — Ona StaninMutė,
* 106 W. Bth St., So. Boston. Mara. 
TvarkdarS — Ona Mizgkąaenč, 
. 1512 Colnmbia R*L. So. Boston, Mara 
Draugija savo Bualrinklpiaa laiko ta. 

antrą otarataką kiekvieną menes 
T:30 vakare, pobažnytinSJ svetainei

Visais dr-jos reikalais kreipkitės pa> 
protokolą ražtinlnkę Jaišku ar telefonu

BROOKLYN. N. Y.
v ■ • i į;

Šv. Jurgio bažnyčioje kur 
klebonauja kun. N. Pakalnis 
šįhiet Velykos buvo labai gra
žiai ir iškilmingai švenčiama.

panelė, kurios pavardės nenu
girdau, Po perstatymui cho
ro mergaitės pasirengusios či- 
gonaitėmis gražiai padainavo. 
Programas buvo gana gražus 
ir Įvairus. Svarbiausias kon-

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. —Juozas Jackevičius,
92 Saw.ver Avė., Dorchešter, Mass. 

Prot Raštininkas — Leonas šva^ždis,
111 Bovven St, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas —_ Kazys Kiškis, __
366 Broadway; So. Tioston, Mara ’ - 

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Street, South Boston Mass. 

Maršalka — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St, S. Boston, Mara 

Draugija laiko savo snstrtnkimus kas 
pirmą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
antrą valandą po pietų, parapijos 
salėj, 492 E. Seventh St, So. Boston, 
Mass.

VANAGAIČIO DAINOS 
MOKYKLOMS

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dcilis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams. ’ •
Reikalaukite Darbininke” 

366 Etr^adu'ay, So. Boston, 
Mass. Mės turime visas Va
nagaičio kompozicijas.

Pirkite visi “Dainuok,” 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai nierginoms 
dainuoti. . ' < ■ n ■

sidėjo 5:30 ryte. įtaikė proce
sijos parap. choras vedamas p. 
Brundzos labai gražiai giedo
jo. Laike mišių chorui pritarė 
Simfonijos orkestrą. Šv. jni 
šias laikė klebonas Pakalnis, 
asistuojant klierikui J. Alek- 
srūnui. Kristaus grabas ir al
toriai buvo papuošti gėlėmis, 
kas darė gražų įspūdį. O jau 
tų žmonių tiek privažiavo,.kad 
nė Į bažnyčių netilpo. Kaip 
girdėjau, šįmet su Velykų au
komis žmonės labai puikiai pa
sirodė. Svečias

Grybaitė ir p. St. Pauras, apie 
kuriuos- sukos visas ratas. 
Taipgi ir kiti dalyviai solistai- 
solistės rimtai su jais konku
ravo. Mūsų chore yra geros • Vlce-KimlnlnlMis — Povilas Ruka, 

medžiagos tik ji galėtu būti JProt Rast. — Antanas Macejunas, 
genaus apdirbta. Visgi matyt 
pastangų padėta buvo nema
žai prie surengimo šio koncer 
to, už kų garbė choro vedėjai 
ir choristams-ėms, kad .nesi
gailėjo laiko ir energijos prisi
rengimui. Buvo taipgi ir sve
čių. Kunigai: Jakaitis ir Čap
likas iš Worcefįjterio. Prieš 
pradedant koncertų vietos kle
bonas kun. Juškaitis trumpai 
paaiškino apie fnuzikų. Per
traukoje kalbėjo kun. Čapli
kas, taipgi apie muzikų ir pa
peikė cambridgiečrus, kad taip 
mažai (teatsilankė. Teisingai 
ir verti papeikimo, kad net sy
kį į metus negali išsikelti iš 
namų ir ateit ant pramogos ir 
tuomi parodyti prielankumą 
savo jaunimui, bet lig kokie 
apsamanoję kelmai sėdi namie 
prie'pečiaus,ir rūko pypkes.

Šapets

aukojo $500 Aušros Vartų Pa-

i

' ■

.1 I

South Boston, Mass.West

Namij tel.: Cedar 2863-W.

.B5 
$1.00 
$1.00«' f

* *

Tel. Parfc 7814

i2 . Cedar 7336
NATI0NAL

GCOMPANY
Petras Lozoraitis 

rbame visokios rūšies to- 
| Ir pristatome kožnam ant 

vlmo. žinovai pripažino
inger Ale geriausia visoje 

valstijoje , 
uy St., Worcester..

ntviliute, Kazilevieiutė, kad kun. Jonas J. Jakaitis pa
uškinto dainavo kvar- ! ’ „

Špeciales dainas daina J rapijos reikalams. 
Snarskiutė, O. Montvh

Vėliavos ir Organi

A
1

♦

Advokatė Ona Stalgaičiutė, 
p-lė Anna Johnson, balandžio 
dvyliktų dienų buvo iškilmin
gai priimta i Massachusetts 
Bar , Assocdation. Teisėjas 
Thaver pasakė prakalbų apie 
advokatų ąjsakomingas parei
gas ir idealus. Sveikiname lie
tuvaitę advokatę ir linkime 
kuogeriausio pasisekimo profe
sijoj. .

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)----—
JODOS (prastais kietais visliais)-----------—

(geresnės minkštais viršeliais)____
(geros odos viršeliais) 

LTOS (celuloidos viršeliais)—
;-TOS (edulo&os viršeliais, su kryželiu)_u—$1.15 

’Vistis užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”

* * ♦

Margučių Kontestas Įvyko 
Maironio Parko nuosavoj sa
lėje, ketvirtadienio, balandžio 
19, vakarų. 
leido laikų 
giai.

»

Birutės-pašei pi nė ir drama- 
tiškardraugija pastatė scenoje 
“Karo Aukos’’ Aušros Vartii 
parapijos salėje, balandžio 15, 
1928 m. Šis- teatras davė pu
blikai gerų supratimų kaip ne
kalti žmonės kenčia nuo karo. 
Veikiančios ypafos atliko savo 
roles su pagyrimais.

• ♦ •

P-iio OI Lukšio krutamieji 
paveikslai buvo rodomi balan
džio 16-tų dienų, Švento .Kazi
miero parapijos salėje; gi ba 
landžio 19 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Paveikslai iš 
Lietuvos padarė visiems dide
lį Įspūdį. P-nas Lukšys va
žmos, į Lietuvų gegužės antrų 
dienų.

♦ ♦ •

Važiuoja į Lietuvų Marcele 
Bakšiutė, laivu Leviathan, ge
gužės šeštų dienų; p. C. Mille- 
riai išvažiuoja gegužės dvylik
tų dienų laivu Columbus. Gir
dėt kad Dr. P.. Puskunigis 
Puskunigis taipgi šįmet vyks
ta į Lietuvų. ŠĮ pavasarį ypa
tingai daug iš vorcesteriečių stiprins nervūS_._______r
važiuoja Į Lietuvų apsilanky- ' resnius vyrus ir moteris. Nusipir 

c 2 r - -----------_ -----

SUSTIPRINA ^LPNUS NER
VUS IR NEVEIKLIUS 

ORGANUS
Nevirškinimas, silpnas skilvys, 

prastas apetitas, silpnos kepenys, 
inkstų ar pūslės trubeliai, užkie
tėjimas, silpnumas, nusilpę nervai 
ir veiklus kiti svarbus kūno 6rga- 
nai, greitai pasveiksta vartojant 
Nuga-Tone, nuo tų puikių sveika
tos ir stiprumo budavotojų, ku
rios yra suteikusios didžiausios 
laimės milijonams vyrų ir mote
rų laike paskutiniųjų 35 metų.

Paabndykit Ntęga-Tone ir jus 
■ tiesiog nusistebėsit kaip greit 
Ijums pranyks skaudėjimai ir ki- 
Į tokie nesmagumai. Nuga-Tone tei
kia kunui turtingą, raudonų krau- 

• jų, stiprius nervus — padaro stip- 
. Lvmnuo ii .lusipii'
■kit buteli šiandien ir pabandykit 
tas puikias gyduoles. Jos yra par
duodamos aptiekose su tikra ga- 
rantija,kad suteiks pilnų užganė- 
dinimų arba pinigai bus grąžina
mi. Neimkit imitacijų — niekus 
negali užimti vietos Nugt-Tone. -

OFFICEr Fanerai Home, 212 MUHrary St, Worcester



Ą rkB »T W ą«9žtęstų P? k£ta- 
ri^-penkis menesius, nes neuž- 
simokėdami ddro organizaci
jai nuostolius. Taigi ne užsi
mokėjusieji nariai prašomi sa- 
vo pareigą atlikti. Jeigu my-

- “Darbininką” skaityt, tai
■ mylėkite ir atlikti paivigą už- 

-i- simokedami mėnesines mokės-
> .tis. Šiame susirinkime pada

ryta daug gražių nutarimu.
■ UninH-a visi nariai be jo

kio pasiteisinimo dalyvautų 
kuopos užprašytose metinėse 
šventose mišiose. Taip pat bu
vo skaitytas laiškas, huo Lie
tuvos Dukterų po globa Moti- 
no& Švę. Dr-jos, su užkvietimu 
dalyvauti jų 25 mėtų sukaktu
vių jubiliejaus apvaikščiojime. 
Vienbalsiai nutarta dalyvauti 
ir valdyba dalyvuš. Taipgi 
buvo skaitytas laiškas nuo L.

< D. S. Naujos Anglijos apskri
čio gegužinės, reikdle. Liko 
vienbalsiai priimtas ir išrink
ta komisija iš V. .Valatkos, K. 

. Kiškio ir A. Nevienos. Jie or- 
X ganizuos būrius jaunimo, vi

duramžius ir senius ir vežš į 
Romuvos Parką, Montellon. 
Toje gegužinėje, anot apskri

tų Čio pirm. Jarošos bus tiek 
X linksmumo, kad gal nekurie 
Anė į namus nebenorės grįžti. 
/ ■ Išrinkta prie vartų, kurie pri- 
•. ims atvykusius svečius: p-lė
> ■ Kilmoniutė ir P. Kavolius, 
■y Apskričio pirmininkas J. Ja-

roča žadėjo kodaugiausia pa* 
.Sšvąrti laiko ir geriausia viską 
•S. sutvarkyti. * Koresp.
■Tčc- •

- ' y - " - • 4.Z. « *

APVAIKŠČIOS 25 METŲ
SUKAKTUVES ;-----Į

Balandžio 10 d. įvyko Lietu- ' 
vos Dukterų po gteba Motinos

• Svč. draugijos susirinkimas.
. Plačiai kalbėta apie paminėji

mą 25 metų sukaktuvių 
draugijos įsikūrimo.

“k j “   ~ , -____ . ’
X. Nutarta surengti iškiltu i u- 
įc gą vakarienę su programų. 
- Draugijos narės turės progą

(dvbos nares, “Darbininke”, ir 
pas vakarienė šeimininkes.

Vakarienė bus karališka, 
nes ruošia įžymiausios ir ga
biausios šeimininkės.

Kviečiame ' visus ir visas 
dalyvauti mūsų draugijos iš
kilmėse. . -Valdyba

PAVOGĖ DEIMANTŲ 
VERTĖS $50,0000

Nevton Eltinge, auksinių 
daiktų pardavėjas iš New 
Yorko pranešėzspolicijai, kad 
nuo platformos Boston ir Al- 
bany stoties pnė Trinity place 
jam žuvo baksas su deiman
tais ir auksiniais daiktais. Sa
vo, kad tas baksas buvo pa 
siųstas iš viešbučio ant sto
jęs ir savininkas '.atvažiavęs 
jakso jau nerado. ‘

VISA VALSTIJA ŠVENČIA 
V ATSIJOTŲ DIENĄ ■,

Bal. 19 d. yra tai. 153rčios 
metinės sukaktuvės karo su 
Anglija Lexingtone ir Concor- 
de. Visoj Massachusetts val
stijoj tą dieną minėjo iškilmin
gai 
Bostone, bet ir kituose nuėst
uose. Didžiulė patrijotinė pa

roda buvo čia ir baigėsi patri- 
jotinėmis kalbomis ant Boston 
Conimon.

nuo

CHORAS RENGIASI PRIE 
KONCERTO • *

Šv. Petro lietuviu parapijos 
choras, p. Karbauskui vado
vaujant smarkiai ruošiasi, prie 
koncerto, kuris įvyks balan
džio 29 d. Municipal Building 
svetaįnėj, So. Bostone.

Šio koncerto žvaigžde Jras 
Rapolas Juška. Choras jam ei
na į pagalbą.

Dainininkui Juškai turėtų 
eiti j pagalbą ir visa iii ūsų vi
suomenė ir padėti jam atsiekti 
užsibriežtąji tikslą. Jis yra 
vienas iš geriausių mūsų art.- 
dainininkų.

Tad visi ruoškimės į jo ir 
mūsų choro koncertą. , K.

’ KAUNĄS. — Kovo 22 d. 
Ministerių Kabineto posėdy 
buvo priimtos naujos -tai
sykles užsienio pasams, vi
zoms ir leidimams duoti. Iš 
oficialių šaltinių mes suži
nojome šių taisyklių pagrin
dinius dalykus.

Tie. _ dokumentai bus iš
duodami ne tik Kaune, het • 
ir provincijoje per apskri
ties viršininkų įstaigas; Tuo 
būdu provincijos gyvento
jams ^nebereikės važinėti 
Kaunan dokumentų gavimo 
reikalu. - ’ ' J 1 '• ' >

• ’.S «• • • ' • 4, . ’ ■ < 'j ' t <

Užsienio pasai, kurie da
bar išduodami nedaugiau 
kaip vieneriems metams, a- 
teityje bus išduodami iki 2 
metų.

Vieton* dabartinių 50 li
tų už pasą reikės mokėti tik 
10 litu, o už-vienkartinę vi
zą vietoj 100 litų — 60 litų.

Daugkartinė (viza kaštuos 
Pramogos įvyko TRrlik pusei irrrtTĮ—200 litu, -e-me- 

tams — 400, litų.ri r .-r a - - n1
Klaipėdos kraštui tokios 

kainos: pasas—10 litų, vien
kartinė viza—15 litų, daug
kartinė viza pusei nietų — 
200 lt. ir metams 400 litų. "

Svetimšaliams liudijimai 
kainuos pusei metų—100 li
tų, -jiems vienkartinė viza— 
100 liti), viza 2 mėnesiams— 
150 litų, 3 mėn.—200 litų, 6 
mėn.—300 litų ir metams 
600 litų. ' ,

Tranzito vizos be sustoji
mo Lietuvoje duodamos ne
mokamai, užtat su sustoji
mu tiek pat, kiek ir. vien
kartinė.
, Užsienių ir vietiniams žur
nalistams mūsų vizos bus iš
duodamos už minimalę kai
na arba višai nemokamai vi- 
liaus reikalų ministerio nuo
žiūra. Naujose taisyklėse 
taip pat numatomos lengva-' .J 
tos mokiniams, studentams' 
ir ekskursantams.

Kaltinamasis: Mano gynė
jas apsirgo. Ar negalėtų teis
mas mano bylą savaitei ati
dėti? r

Teisėjas: Taigi, Tamsta vi
same prisipažinai. Ką padės 
jūsų gynėjas? ■«

Kaltinamasis:, Aš kaip tik 
norėčiau žinoti, už ką jis pa
ėmė iš manęs tūkstanti litu.

Motina" (.Jadvygai*, kuri bu

vo pasiųsta vištinyčioh atneš ; 
kiaušinių): “Tai ką brangioji, 
nebuvo kiaušinių?”

Mažoji Jadvyga: “Ne, ma
inyte, tik tas kurį vištos var
toja sampeliuL,”

TURĖK MALONUS NAMUS
- ' _ A. ’ •" ■

Namai malogūs ir linksmi yra tuomet, kuomet 
jie tinkamai papuošti. .Tad papuoškit^ savo na
mus geriausiais ir gražiausiais rakandais.

Štai mes darome didžiausį nupiginimą ant 
PARLOR ir DINfNG ROOM SETŲ. Juis ga
lite įsigyti nebrangiai ir’puos jūsų namus. Mes 
priimame sėdus rakandus ir duodąme naujus. 
Užeikite pasibarti ir persitikrinkite.

APAŠTALAVIMO DRAUGUOS LABDARYBĖS DR-JA
' *- • i t' * »,

" - rengia c ...'
* ’ • - r*

O1ECO. 
MORTON, MASS316—328 tiRdADtfjnr io

telephone South Boston 4618-W 

(VAKARAIS ATDARA IKI 7:45 VALANDAI) -
4* ,z r

1 ■ • i ‘ ' - Z . . -i . ' J l> • * » W ■■
’■ ■ ■ .„2 - 1 - •- < ‘ _

KĄ TIK IS LIETUVOS PARVEŽTA NAUJI ĮDOMUS
KRUTAMI PAVEIKSLAI |

. ' ——; Fotagrofuoti 1027 metais —1:
PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJE

Tautiečiai! Ateikite pamatyti LietuvįgY'’4 paveiksluose, kaip ji šiandien išrodo, kiek pažangos-įfflr'; 

darėjpęr 9 metus laisvo gyvenimo. Pamatykit jos dabartinę valdžią. Amerikos lietuvių Ekskursiją i 
Klaipėdą laivu Estonia; Maždslos Lietuvio Svėfilę It Daliu; Diepą Klaipėduje, Žcmėa Ūkio patuilą, 
sari ninku Kongresą, Amerikiečius Vyčius, Pirmą Lietuvos dviratininkų šventę, Dr. Brundzos, kurį nušoi' 
vė J. Romanas laidotuvės, Prezidento kelionę po Lietuvą, Demarkacijos liniją lietuvių su lenkais, Gusar- 
rų pulko metinę ..šventę ir daug kitų kariuomenės dalių, būtent • Pavyzdingą ūkį ir ūkininktf darbuąįe 
daug Lietuvos miestų ir miestelių. Taipgi bus rodoma puiki komedija, kuri prajuokins seną ir jauną/ 
Žodžiu praleisk 3 valandas laiko linksmai ir pamatysit tą, ką imtų metą laiko ir kelis šimtus dolerių' 
kainuotų nuvažiuot ir pamatyt tą viską. Pamatysit už mažą bilieto kainą vietoj. Rodys ir aiškins, (X tL- 
lukšis

Trečiadieny, Balandžio-April 25 d. 1928 m. 
CONGRESS HALU THEATRE į

220 West Broadway So. Boston, Mass,'H
Pradžia 6:30&ki 11 vai. nakties. Įžanga 50c. Vaikams 25 centai -

BALANDŽIO 20 D., 1928 M., ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJ, N0RW00D, MASS.
BALANDŽIO 22 D., PARAPIJOS SVETAINĖJ, CAMBRIDGE, MASS.
BALANDŽIO 23 D., 1928, LIETUVIŲ SALĖJ, STOtJGBTON, MAŠŠ. /
BALANDŽIO 24 D., PARAPIJOS SALĖJ, LO WELL, ASS. > &S

BALANDŽIO 25 D., 1928 M, CONGRESS H AL L THEATRE, 220 BR0ADWAY, S. BOSTON, MASS 
BALANDŽIO 26 D., 1928 M., POBAŽNYHNĖJ, SALĖJ, HARTFORD, CONN. ', '

ęala, Anykščiai, Alvitas, Balbieriškis, Birštonas, Babtai, Biržai, Bukonys, Daugai, Dotnuva, 
Grinkiškis. Garliava, Girkalnis, Grūšlaukis, Gudžiūnai, Rakiai, Jurbarkas, Joniškis, Joniškėlis 

me, Kazliškiai, Kamajai^. Klovainiai, Kražiai, Kroniai, Lazdijai, Liudvinavas, Lieliūnai,1 Merkinė,' ifcfe-.- 
rianipolė, Mėžiškiai, .Naumiestis, Naumiestis, Nemakščiai, Panevėžys, Prienai, Palanga, Pažaislis^ Plun-' 
gė, Paliūnė, Papile, Pasvalys', Pandėlis, Raguva, Radviliškis, Raseiniai, Raudėnai, Rozalimas, Kumšiškiš, . 
Rokiškis, .Šakiai, Salantai, Šiauliai, Šiaulėnai, Seirijai, Sintautai, Šventežeris, Skriaudžiai, Skaudvilė, ■ 
Skuodas, Šilava, Sėda, Taujėnai, Tauragė Telšiai, Tytavėnai, Tirkšliai, Triškiai, Ukmergė, Utėna, 
niai, Vilkaviškis, Virbalis, Veluona, Veiveriai, Vilkija, Varėna, Viduoklė, Vilnius, Viekšniai, Žasliai, Žei
miui. Žiežmariai, Židikai. ’
- ■ ■ . ' ' . ' . --------- - -- r—"■ I ■ ■ ■■ —gj C

Maryte: “Sako kad ji buvo 
jo stenografe pirm apsivedi- 
iho.” -į f; ‘

Muriel: “Ji dabar perkeitė 
dalykus.”

Marytė’ “Kaip tai?”
Muriel: “Jinai dabar dik

tuoja.”

...Beje, rūkyk Old Gold Ci
garetus—nėra nė kosulio veži
me. Šiame laikrašty nuolat tel
pa komiški skelbimai įžymaus 
kartunisto Briggs. .Sek juos... 
skaityk juos ir persitikrink, 
kad Old Gold Cigarėtuose “Nė
ra Nė Kosulio Vežime.’*

Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite).- • - , ' 1 -

. „ Solo Dainos:
1. MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne

lengva)--------- ------------------------------- 60c.
2- AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė/ 

baritonui, mezzo soprano) _________40c.
3. LITAI (baritonui: lengvutė, tinka 

“Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va-
f nago Plunksnos”)_______ -_______ 50c.

4. GOT®LĖS (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)_______ _60c.

5. STASYS, (rinka ^Barbora” iš “Vtu-
nago Plunksnos) •-------------------;____ i.60c.

6. DUL DUL DŪDELĖ (aukštam bal- ’
sui: lengva, graži) ----------------------- 50c.

Chorams Dainos:, .
2. VĖJUŽĖLIS-(ilga, .lengva, lyriška

daina)------------------------------------------- 35c.

4. MUZIKA MUZTKA (galima šokti 
t . galima visaip paįvairinti dainuo

jant) ------------ .-------------------- ---------- 25c.
6. MOLIO UZBONAS (galima sudžia-
- sinti: linksma, visiems patinka)—JOc.

7. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau- 
giauriai dzūkų: tinka solo, dviem ir
4 balsam)---------------- —:—.—,----- 40e.

8. “DAINUOK” H Dalis (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių

^dainos) ------------------------- --------------- 60c. TL
9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ-

TA (solo arba d natas; romantišku
mo ir meilės pina)---------------------- _60c. y" ’

10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti.
koncerte, publikai nustojus; patrio
tiška) ------------- ----------------------- - —_30c.

1L VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms meliodijoms ir dėklė- ? 
macijoms) ’.——s----- -------------- - ------25c.

FORDUKAS (Ponpuri iš 14 liaudies 
dainų. Vyrų chorui ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoti). <

<. * Spaudoj*: -

1. TŲ IR Aš (ilga ehftrui daina -, rom&n- 
tiška, įiairoe spalvos, lengvutė)

2. SAULĖLEIDŽIO GIESMĖ (nelengva, 
rimto pobūdžio, juoktis neteik, nta,“ 
b»W) •

3» NAKTIS (basso arba baritonui Ir 4 
vyrų balsams. Serenada, lengva, gthfi, y 
romanso pilna) . ’ 'X.

Mokykloms vadovėlį “Dainuok II dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda
me dideli nuošimtį. Uhorams taip-gi duodama nuolmda. Kreipkitės į . ” >



5-KI AKTAI VODEVILIO

V. Kulikauskas..

tebOfasdelvteeli*

nuo ne
CTP»

Dėl tokio plataus ceremo
nijų maštabo daug kas nu
taria nesivesti. Darbas pa
prastai, duodamas toli nuo 
namų ir jei jau kuris turi 
kelias pačias, tai yra pavo
jaus jų nustoti, nes kiti pa
vilioja. arba pavagia, nors 
žmonos ten ir ištikimos sa
vo vvrams.

(poema). Parašė
___i....... ... .............._.50c

Reikia stengtis palaikyti ir 
stiprinti kuogeriausius santy
kius šeimynoje, jei norima, kad 
pasauly viešpatautų teisingu
mas, taika ir sutikimas.—Si
monas.

rtaus Kryįnus: Stacijos, > 
lūs Verksmai, Maldos Ge- 
Birželio ir Spaliųxnėnc- * 
Išleido kun. K. A. Va- 

2Se

Tuose kraštuose, kur vv- 
rai sau žmonas perkasi, la
bai dažnai ištinka vyrus ne
malonumai. Apie tuos ne
malonumus prof. I^arenas 
rašo:

Atsitinka ir tokių dalyki), 
kad vyras pamylėjęs vieną, 
jei ji nepatinka, ją meta ir 
jis -sukasi prie Ritų.

Krikščionis,
S ir turkas. Pamokinanti 
aka. Paraše T. Vyšniaus- 
Vertė P. B._____________ 40c

patabnavdcls nm 
' tu KAKTĮ

o. Liūnus

Ben-Huv—Istorijos apysaka 
i Jėzaus Kristaus laikų. La
ši'Įdomi ir plačiai žinoma 
nyga (audimo apdaru). Ver- 
į Jonas Montvila ,________1.50

Trys Keleiviai

Pristatom netoliau kaip 12 
mailių nuo Bostono.

Turiu
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo ir 
mainymp, kurių čia negali
ma suminėti.

Galima Kreiptis
Ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.
: - Ofiso Valandos

•Nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL 
•vakaro. • - <

Vienas Australijos I 
gas, turėdamas labai di< 
po girias ir tyrlaukius ii 
tytą parapiją, nesenai įs 
sė orlaivi, kuriuo apli 
toliau gyvenančius savo 
rapijonus., Pirmiau jis 
dodavosi šiam tikslui t 
mobiliu, bet šis susisiel 
būdas dėl tolimų ir b 
kelių pasirodę netikęs.

Tai bus berods pirma 
lai vis parapijoms Janky 

♦ • • ••
Susisiekimas orlaivių 

patogus, ir kiti Austrą 
kunigai nutarę įsitaisyti 
tuvus. - *r *-Jf.

Trumpi Skaitymėliai—labar 
gražūs pasiskaitymai apie i- 
fltąirius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė j. Tarvydas ..................45c

Į LIETUVĄ IR ATGAL
Užlaikau

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių.

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

Parduodame Anglis ir

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis..........45c.

- Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
bėgai© įdomūs nuotakiai kelio
nės per Įvairius kraštus. Pa
lūšė Julius Verne. Vertimas 

'Jt Balčikonio-------------------- „..$1.00

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosisl ____.....75c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų. 
Parašė P. Žadeikis.......... .............75c.

Pirmadieny, Antradieny, 
Trečiadieny

Balandžio 23-24-25
Clara Bow į 

“RED HAIR”

neatiduoda, kaip už. “baltų
jų žmonių” dirbinius: ta
baką, spalvuotus drabužius 
ir kt?. .Įsigyti be pinigų tų 
visų dirbinių jau negalima. 
Todėl vestuvių kandidatai 
yra verčiami dirbti planta
cijose arba perlų pramonėj. 
Tatai vietiniams gyvento
jams nepatinka, nes prisei- 
na anksti keltis- ir dirbti 
sunki) darbą, ko jie nėra 
pratę. - į V , - . . .

1849 m. Italijoj numirė 
kardinolas, Mezzofąnti, ku
ris sakoma buvęs' didžiau
sias pasaulio kalbininkas. Iš 
trijų tūkstančių žemės kal
bų jis mokėjo 120. Turė^ 
jo nepaprastą atmintį, per 3 
savaites ne tik išmokdavę? 
numatyta kalba kalbėti, bet 
ir galėjo vartoti jos įvairias 
tarmes. . “D-kas”

V 1 Z

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komdija ; parašė S. Tarvydas 25e.
X 

, Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks
mų^ komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas ___ _________________ 25c.

37 Goruai
X Telept
lOOOOOOOOO

prižiūrėtojas sugrąžino jį 
atgal, kad tiuneštų Į paskir
tą vietą ir paskutinį rąstą. 
Dramblys, . rodėsi, įtempė 
visas pajėgas, bet jam*, ne- 
pasisekė-nė pajudinti iš vie
tos ątrodžiusio gana sunkiu 
rąsto. Nieko negulėjo padė
ti ir antras atvarytas dram
blys, ir rąstas liko tą dieną 
savo vietoje. Ant rytojaus, 
suskambėjus varpui, kuris 
duodavo žeūklą darbo dienos 
pradžiai, dramblys nuėjo 
prie vakar- likusio rąsto ir 
lyg kokią plunksnelę nunešė 
jį į paskirtą vietą. “D-kas” 

_r____________ 1

-Mūsų Tikėjimas—Išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvinta.______50c.g*. - '

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis______ _ _50c.

- Lietuvos ženklai-^Išleido J. 
Šeškevičius ir B-vė, Kaunas._._40c. 
iJk *

Bmęs ir Kalbėk: Deklama- 
eįjos, Monologai ir Dialogai. 
Jpiniė Juozas V. Kovas.____ 30c.

[gfai-mirtfig. Verksmai.—Vertė 
■Jfeak. A. Baranauskas______10c

-Gerumas—aprašymas apie ge
ismą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ną.-Verte Kun. P. L...... ......... .... 15c.

Tabakas^-įtuodai—rūkymo—— 
^kenksmas; pagal d-rą Nikols- 
^jAiengė S. Kaimietis..'.____ _15c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c

* p “ * ■ • -

Katalikų Bažnyčia ir Demo- 
krštizmas. — Parašė kun. Ta- 
■MjĮ'Ž8inskas __i ...... ........ 50c

. ' Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
tfc------ :------------ ----- _____ ...25c

Seniau tėvas savo dukterį 
atiduodavo už paprastus mt* 
mų darbo drabužius arba už 
bet kokius papuošalus. To
kie daiktai nesunku būdavo 
namie pasigaminti. Jau vi
sai kas kita daliai*. Tėvai 
dabar kitaip -savo dukters

MOTERĄ VALSTYBĖ

Vienoje didžiojo vandeny
no saloje gyvena 146 žmo
nės. Jų tarpe 136 moterys 
ir 10 vyrų.

■ .. t i. i z į i
Vyrus šioje saloje,jnote 

rys laiko dievaičiais. -Jiems 
nieko nereikia ■ diibti, vis 
kilo aprūpina •‘moterys.

| : h ir jp j
Didžiojo karo metu vie 

nas Irlandietis' pakliuvęs į 
šią šalį, buvo tų moterį) 
areštuotas ir vėliau dėl savo 
juodos gražiom barzdos buvo 
išrinktas salois “karaliumi.” 
Didžiausia > moterims. baus
mė yra ta, kad uždraudžia 
ištisus mėtys matyti vyra.

- ' “D-ka«”

ŠUO UŽDIRBA DU TŪKS- 
TANčnTDOLERIŲ PER 

SAVAITĘ
(.!

Žmonės, kurie lanko kine- 
matografus, tur būt pasfėbė- 
jo,.kšid tėti dažnai vaidina' 
nė.tiktai zmoųės, bgLįr.šii^ 
nes i r^kiti “gyvuliai. Iš šunų 
ypač pasižymėjęs paavdintas 
“ Rin-Tiri-Tin. ’’ Jis ‘ gimė
1918 metais Prancūzijoje 
karo* lauke. Jį paėmė kari
ninkas Duncari, ir, grįžęs iŠ 

- karo, į Ameriką parsivežė 
su savim ir šunį. Toliau is- 
nlokė jį’i'ii’dinti. Dabar po- 
has Dūnean gauna 2,000 do
lerių per savaitę už šunies 
vaidinimus. “D-kas”

a. j. Kupstis ; ; Z ’
332 WEST BK0ADWAY j SOOTH BOSTON, MASS.

Telephone Sontii Boston 1662—1378 e-r - - -r-

“ALMOST HUMAN”
x su Vera Reynolds

5 Aktai Pirmadienio Vakare

■r

B- /!■


