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320 BHJJONiK£fiALI8

Jungtinės Vastįjos tyri 
turto vertės 320 bilionų do
leriu. Ju turtas nuo 1850

■ a * a' a r \/a v ’

mos. Panorėjo .išvažiuoti

I t, Pradžioje visi komunistai |kė, kad jis kolonijai yra
4 d % su didžiausia energija dirbo Į prasiskolinęs virš $600.

Tą skolą jie prirodinėjo vavų tik penkis metus. ' ’

Jįųngt; Valstijose .pey pen 
Įdas dienas {kasyklose žuvo 
226 asmenys. Visose kasyk
lose, išskyrus vario Jjfęva-

J
i L ’

s narys, ku
ris serga, nuvežtas į prie- 
gląnfĮii

~V TrlpažįsUt 'kad kapitalistinė

4

S4JUNGdS ORGANAS
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tafvimik; 1las . at

kuriu šalį ' valdo tik viena 
fašistų partija, karalius 
Emanuelis pasirašė ir pa
skelbė' oficialiame laikrašty.

Nuo dabar kitos partijos 
neturės; teisės dalyvautir rin
kimuos nė valdžioje -

.
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vokatai, tik,fen nebuvo nė 
daktarų, nė advokatų na
riais. .?

Dirbdavo po 10 valandų 
vo žadėta vaian-

das sutrumpinti iki trijų ar
ba keturių į dieną, bet neiš- 
Pildė. ' J x s .

Vaikai už darbą1 iki 21 
metų negaudavo jokio kre
dito. Dirbo kitiems.

Vėliau krautuvė ’suban- 
krutijo ir taip kolonija nu
smuko.

Gana typiškąs atsitikimas 
Vietaas farmeris 

išvyko į Lottisiana dirbti ko- atvyko čia apsigyventi. Jis 
peratyvėje,organizacijoje. . J atsivežė $600 ir vežimą su 

 

Šioje komunistų kolonijoj arkliais ir viską atidavė ko- 
valdžia buvo vien iš komu-ron^a^ Turėjo ir šėimyną. 
nistų ir buvo, nepriklūuso-1buvo penki. Dirbo vi- 
rną nuo kitų valdžių ar vai-1 sb pamatė kad komunis- 
jdžios. - jtiškos svajonės/neįvykdo-

~ “Jungt; Valstijų valdžia 
būvo leidus komunistams sa
vo teoriją išbandyti prakti- 

r- koje. : 
k. ‘A

. tvarka yra geresnė už ko- 
TnniiiHUaK&i

. / j;'''
Komamsmas esą gražus ir ge- 

ras teorijoj, bet praktikoj
^ netikesį J r ‘

OMAllA, Nebraska.—Šio-
■ u ’ f’ : - iimis dienomis, - vienintelė
Nebraskos komunistiška ko
lonija, užbaigė savo dienas. 
Taip* praneša jos organiza
torius C. C. Miekėy, kuris Į čia įvyko.

• i i . • •

šiaip: jis. nedirbęs 275 yąl. o 
jo žmona’ 96 vai. , .

Ponąs Halę reikalavo, 
kad jam išmokėtų $120 už 
darbą, po 15 centų valan
dą. 1 Konumistai atsakė, kad 
jie po tiek parokuodavę, bet 

‘tikrenybėje jis pinigais ne
galįs gauti. ■'

Partneris Hale nieko ne
gavęs; ’o visus pinigus pra
radęs grįžo į Tekamah ant 
ūkės ir stojo dirbti pas kitą 
už'atlyginiųią.. - ;t ...
. Jį pasekė. ir kiti. . Li
ko tik organizatorius ir vie
nas ligotas narys.

Taip tai komunistų sva- 
Jonės ir pranvko.

Pasirodo, kad žemiškas 
rojus neįvykdomas ir patys 
komunistai sako, kad kapi
talistinė ‘sistema yra: daug 
geresnė už komunistišką. * .

Ši komunistų kolonija gy1

į Spitzber- 
eg, 2^ 

dipasiekė tikslą. Jis laimin
gai nulėkė prie^siaurėsjfŠi- 
galio ir numetė kryžių, ku
rį vežė iš Italijos. 'Šis-kiyr 
žiūs padarytas iš šv. Tėvo 
sodo in io ir ant jo yrą šv? 
Tėyo parašas. Jis buvo Ita
lijoj pašvęstas.

. Gen. Nobile ir kapelionas, 
kuris kartu lėkė nusileis iš 
orlaivio ir tą kryžių pasta
tys. Taipgi ant* tos vietos 
numetė vėliavas. ' Kaip tik 
kryžius buyo numestas gen. 
Nobile pasiuntė bevielinę ži
nią į Italiją.

Prie šiaurės ašigalio yra 
tik lediniai kalnai.

ir atsiimti ką įdėjo. Kada 
riuėjo pas kolonijos komisa
rus ir pareikalavo grąžinti 
ką įdėjo, tai jie jam pasa

komunistų programų.
—Niekas neturėjo- nuosavybės įa—

TZ’a A e žuvo 226
t
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sekėsi. Koloniją pakilo na- 
■rt 

vesi

rr.
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cl riii- 
socialistai.
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doj, visos nelaimės buvo nuo 
ekspliozijos.- .

CfY—'L* y*

VILNIUS, -r CSa; 
baigė garsi Hrbmada 
nizacijos 58 narių byla^ 
visi buvo kaltinami užimr 
valstybinį veikimą.

Teismas pasmerkė 
gūdžius kalėjimu.

Kuomet teismas 
savo nuosprendį, 
kaltinamieji wir«■ < ap* 
dainavo savo himnus 
patizatoriai gėlėmis i 
pasmerktuosius. 
■ Keturi baltgudžiąį 
smerkti ant dvylikos į 
sunkių j ų darbų* = kalėji»u0 
keturi pasmerkti ant iŠ 
nių metų, aštuoni ant 
metų, devyni > ant-? 
metų, o keturiolika s 
jų metų. > L, Ji' jį 

Baltgudžiai labai pai 
.tino tokiuo teismo TU’OS 
dziu. . / t;

- ■■— s
DAKTARAS. L. ^IBT 

v TRAUKIAMAS TK» 
atsakomybS^ 

Laikraščiai pranešaj'J&i 
sugrįžęs iš užsienių Liėį^l 
krikščionių, demokra 

422 nusikaltimų, išaiškintą t lijęs vadas D-rasįĮ
.m i__ . v Ji. 1 . . .

mvui p««uf,v u-^vv .ruimui. 

čių ir dar vis auga. Nors 
J. Valstijų turtas yra di
delis, bet vargo ir skurd o y- 
ra irgi neiįiažai. Paimkime 
bedarbius'ir streikuojančius 
darbininkus ir pažiūrėkime 
į jų padėtį. Rodosi turtin
goje šalyje tokio vargo ne
turėtų būti, bet tas turtas, 
yra mažos grupelės žmonių 
rankose ir už tai darbinin
kai skursta. Plačioj i-v isuo- 
menė, darbininkai tik tada 
bus lygūs šū visais, kada ša
lies tvarka bus pagrįsta ko- 
peracija;- kada - darbininkai 
su ^darbdaviais^turės lygias 
teises prie vedimo pramonės 
ir prekybos.

KRIMINALINĖ S^ATISTK 

ĘA. UETUVOJ Už' į 
*KDV .mokęsi 

Laikotarpy nuo kovo mėn. 
1 d. iki balandžio, mėn. 1. d. 
Lietuvoj: buvo padaryta J,-

ri^fe, Įr įišro(Įė,4€ad, bus ? 
vestas tikras rojus, kur su-. d ^^3]^ policija pa- 
lig komųntfctųj išdari# ųi&rfhčio “Ky
lės valgyti, gerti ir mięgoti. įį0”-L redakcijoj, krikščionių

Kilo nesusipratirhks. Pra- rdembkratų partijos centrb 
didėjo vieni kitų neapkęsti. Į komitete ir L. Krikščionių 
Tuomet rimtėsniejrįstatė, Dentokrūtn Partijos -biure. • 
kad komunistiška tvarka ne-j Kiekvienai šių trijų, kra- 
įvykdoma ’if kad rojaus nes I tų surašyti atskiri, protoko 
sulauks, bet dar į didesnį! lai. Be to, redakcijoje, ne- 
sktirdą įpuls.- Pradėjo vie-Įsant namie vyriausiojo įstai-

simą... — “b jūs/ prieteliai, 
kogi ieškote krėsdami mūsų 
redakciją, ir administraciją 2 
Bombų, kulkosvydžių ię ku
tų sprogstamų bei paujamų 
pabūklų neturėjome ir. netu
rime —ne įpūsų amatas. 
Priešvalstybine literatūra 
niekada nesivertėme ir da
bar nesi verčiame. .Ją paga
mina ir išplatina kiti. Jiems 

. nas po kitam apleisti kolo-lgos šeimininko —Vyriausio*, tai . jpp^eųgyiau sekasį kad

iii

I

j

kiniu ,

tovų,-8kaieių. Socžalistai pe- 
ręitamer parlamente* turėjo 
131 -atstovą, o naujame — Į 
160 atstovų. nacionalistai 
turėjo 111^. dabai/ 70; komu
nistai turėjo 45, dabar 58; 
Katalikų Centras turėjo- 69, 
dabar vėl tiek gavo; fašistai 
;turėjo 16, dabiaž’ 
vų. Kitos partijos netiek žy
mios invierios laimėjo, o ki-. 
tos parlaimėjb; •:: > c . į

.. -Politikai / sako, kad' nau
jo Vokietijos i.parlamrtrto 
gyvenimas bus trumpas, nes

—il4 atsto-
<1 _ . j *1 y__ '

-------  ------------- — r------------ -------- įtr“.  .......... ........ -r •' Z. ą _ y p,- .—
niją ir važiuoti į kapitalis- Į redaktoriaus ir kitiems tar-tdaug, saugumo oigapij, yra partijos negalės susitarti, 
Gčlmi TrnlHnmacs InoniA-ioma ’-J'Tk-nirkf»crfliiniT«n>f mfisni istniim krė+imil• L-azl

Kolonija pradėjo smukti'ik Į kad . krata daroma,, be jo. t ir mūsų žmonių, švelniai t_ą-
-----------------------1__ i ,. , ,—..—•------------- l__ ria^ priežiūra. Jau kę1 iii- ____ _____ ________

3 po visą Lietuvą yriai apsety be.diktatoriaus. Da- 
išplatinamos lenkų , išleistais Į bar. Europoj diktatorių lai- 
proklamačijos, kuriose yąiz- j kai. 
Ižiai įrodinėjama, kaipį^^— 
zafin^nbūtų Lietuvai 
pūis atgajitį. Taeiairihęs pe- 
gnraejomė?* kad'^ų lapelių 
spaųsdįntojai p* platintojai 
būtų>pagauti..'., ».*■'- - K • 

“Iš viso, kas pasakyta, 
mums kyla klausimas 
kogi jie iš mūsų nori? Nors 
mes iš tautininkų viso ko 
laūkiatne ir niekas mūsų ne
bestebina, bet vis tik viešai 

t klausiami: Vitešftf ir uteako ’ 
kitu .klausimu; -oikogi -g 
gale jūs 'benorite?- r Tui 
viską. ®avo-rankoje, ir džii

tiškai valdomas kolonijas. Į nautojams ‘ ; protestuojant, užimtj musų įstaigų krėtimu

nusmuko taip,~ kad betiko 
tik organizatorius Miekey’ir 
vienas sergantis narys? Ne
liko jokio turto.i ?’ T. 

\ kliuvo užtektinai darbą, 
r “bet kad iš to darbo maža 

naudos, nes nebuvo kas' dir
ba. Viši* norėjo bosautu•--rT................./ “• ; 1

Pamatė, kad jeigu nori ką 
padaryti, tai turi dirbti 
taip, kaip ir po kapitalis- 

i tinę sistema ir nauda iš to 
darbo nė kiek nedidesnė '■

krautuvę kur viską gauda.- 
r vo. Parduodavo ir kitiems, 
-u V ’ -b”.: «!4;. Kolonijos narįams,. už ,gy- 

venimui reikalingus daiktais, 
išskaįt^^vąj sąskaitos, 
kuri buv^yyj^ma ir kredi
tas atiduodamas už darbą;

Nors nariai negaudavo ąl- 
gų, bet į jų kreditą buko 
prirokuojama už darbą/ į 
15 centų j valandą. <Į

Darbininkai gaudavo lyį 
>' kreditą kaip daktarai ir

Ur~ *■’<!' V .
/ . -

krata padaryta *. prievartos 
kebu, kas įrašyta ir proto
kole. *; r * r ■ .; t i

. “*Ryto,r redakcijoje kra- 
os metu nerasta , lygiai ple

ko ką krėtusieji būtų laikę 
jeikalinga pasiimti. su sąvi- 

. Imi ir tai taip pat protokole 
;: J pažymėta Administracijoje 

rasta 22 egzemplioriai bro
šiūras J'* ‘Kaip’-Išmetama— 
Voldemūčaš Organizavo mū
sų kariuomenę. Toji bro
šiūra yra išleista 1926, metų 

Komunistai turėjo savo balandžio mėnesį ir pirma 
’ ' * * ' yraejusi per ^Rvtą” (1926

m. balandžio'16,17; 18 ir Ž0 
d. . NN. 84—87). Daugiau
•   m o. / • i.* ; “v -j 1' 
miš, tokia pat “literatūra^9

'■■ »•

■ ■» . i

kad sudarius -stiprią pozici
ją. Pagyvensime — pama
tysime. GaT-ir Vokietija nė-

vjTj* 
5Mather, Pa.....,. .>197

Yukon/ WVa* J.1?'. t’ lį 
Harlan, Ky. ...... 8
Elko, Nev. ...___ ■ 4'!

į .. ......
Viso-, r. j226*:

Z • * i *■ 1 į ' Į * • ’ I 1Valdžia tųrėtįj susirūpin
ti kasyklų saugumu ir priL 
versti sdvininkųš, kad jie į 
taisytų gyvybių apsaugpjį- 
itiui pagerinimus. Dabar ka
syklose nėra jokios apsau
gos nuo ekspiiozi’įos.

:__ i..-- ..
•KATASTROFA

MASKVA. — Kuban li
pė je apsivertė laivas, nu
skendo ir. kartiiprigėre 34 
vaikai. Dniepro upėj, arti 
Petrovs^ ant laiyįė Tolstoj 
kilo gaisras. Ugny žuvo 19 
asmenų. '

r

nieko nerasta. Mūsų žfnib-
uuo, VVFIVICI p«l UięiOMUOj 
tariant ’ ofįčiozo tėrinpui; kitės • sveiki. : < Mes nep^vy- 
r^sta didesnikme skaičiuje dim ir jūsų /pyragų’ negėi-

f

if D. Krikšc. Dėmi partijos 
trittre. Be td, biure pairutes' 
dat* asnieniškas p./Ji’'Matu
lionio laiškai kun. ' JA. 
Šmulkščiui J Ameriką? T 
'DfthraStis '

šioš kratės štato nmtą’kVau-,

<1/ Pi

•;.l ’ j'j h f/'
t

1 • a - vjaSS
į traukiamas teiftmov ^fe

Jveįfein^ į
■*■■4. , , ——iįi,i
y e h •»!: j 7i(,irtol

stijos'reikalai 
kaa nubaustu

mažėjo. * /• T

jt
J ( U

4 ž

jįABfr' <1.1Ž

u I

v

>

• *» ?/ f* ' ;rs;h •
Ii’ fUl>Qį;Ū

oĮįa

1 < ;•/

} .... . 

kty-s- .'IH i s i : j .____

v. LONDONAS/^iiSį 
kos- mtoisteris Kinijai-įi 
Murray įdavė-. notą Oa 
naciopalistų- valdžiai l iri 
ponijos; pareikšdami 

•i kariųomei 
bausta) tuos viršininkuk/kU-tPast<a^a apsaugo jin 
fietyrakalti už ^‘hežmoni^-Į gėrikus gyventojų^ 
kus ir necivilizuotais ’ ’»'dar-Tintsine.: j 1 e
btts Kinijoj.4' Sako? <kad A- 
menka taipgi pasiliko 
pėstatyti ir kitus Ttikalavi-, ščyfk” -r’ * 
mus, jeigu tiki matys driką- vj- įjf38.

,-1 ; :h

... i

DEGTINĖS IR SPIRITO |

: •■.» • -

’. 1 "» 
«s> .

V' ■I
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✓

✓

rt • ū ' ? ’' i l«•»j -

WASmNGTON,JXQ.H
< \ 7" • ; jJungi.* V aisti jos ■ įdarir Kini- 
jos naeionalistai valdžiai no- 
tą, kurioj reikatadja, kad 
užmušėjas dr, Seymour, a- 
merikiečio, Tsinike, būtų iar 
raštuotas ir nubaustas. t. ?.

kaipgi reikalauja^ kad. nų- 

rie yra kalti už nežinomaimeri kės gyventojų:

Japonija laiko g
• « ♦ *•

įunjpj ir Įiile vali

Dabar Kinijoj atsmž 
no civilis karas. Nacion 
tai pasiryžę pkimti Pę 
in bolševikus išvyti. 
kvąji‘ Jeigu jiems ^pazi 

|tą padaryti; tai Kinijoj 
užsibaigti naminis k&H 
, Šiaip, ar taię, tKixdį

X /t

* t

o

£x' į

i

ižirosmų
. HAMBURH/ Vbldėtija.— 
Pirmadieni© vakare, čia tru
ko karo; gazųrtankas. šis 
gazas buvo naudojamas pa

iniame ikare ir yra .labki
pavojingas gyyybei. .«*7w;| !1 
n .Pasileidus gažui: iš tanko 
mieste žmones, s gyvuliai ir 
paukščiai > rižSinūodi jo; mteį 
džiai pagritou/ii'*^ 

Rito/baisį panika.- d 
hr Ugniagesiai b- »jr u ’ polie 

koktu bfcdac
l«0 MILUONV DKFICrrti .. neatsirado, dręsnolto. ku

,. Per koYQ, WWstbutų priejipB »®au pritetian- 
w . -t- -

Ikfl-
k ’ . • • , - .. ’

- f.f. * . i £ - v-. * <

džiame.” siMi
• Ib

; —j.j
— <■ - ---------------------

J i. J ♦ • »’

>• i

».«tj\
. i » 

- ’ t 

i J

'*1 . 7J
Kaip rodo valstybinio 

degtinės monojx)lio; stafist^- 
kos degtinį, ir-sęįritojgyj^^^ja 
my^a Lidtuvofe per 19» 
metų pintuosius /mėnestesĮjtraukti Juų 
žymiai padidėjo. {_ Vasarioi 
mėnesy degtinės pagamintaĮ'^: ’’

>ęreitaį metų vasario m3n.
C. «- k ’ • A' • • * •

J*

j.-~F:

v

Sakė, kad tą gazą Vokie 
tijoj ir dabar išdirbinėja įf 
pristato užsieniui, Rusijai ir 
Amerikai. . , ,

> -i Jf'i - < z ’* ■ '
>».Hugo ? Stolzemberg, guzo
išdirbystės .savininkas pra- 

, neša, kad 40 tonų “phoęgįe- 
rieįFi gazoiu*išgabenama į ?

< 1.4 Jungt. -Vulst.. kasmet; '• Taip 
Į -i pat daug išgabenama į Ru

ja. ityUY’ PfgamiBta 44Q$®
Kiti sako, kad Vokietjga ^a.. - 
; tiek išgabena užsienin, 
k sau gamina ir 

A^ tlk itfeirėngiiĮi j na 
e,l&kb;’ -kačt

N; \ Ą.;? ? :-if

in limite1,1 T ■ •gj

“V.

° spirto |3

i \Z

a,U

‘Vi M n i ‘ -rtMMH

'."'m'askva'.—'bviad 
du. Kaukazo žydai AtHl 
ir 390 sunkiai sužeisti^ 
kolonijoj ifKataia^ €feė 
kuomet, kildbatoušį^l 
-VNBr&nAai nenkim 4^1

žydų liko be pastogės. 
*.2?^t’-
r. * ' •'-.-s

irt

f >' 

i-PA.
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SKYRIUS XV.

NATPRATJZAGTJA

Genrikas ir -Pet-
Genrikąs

, BEDARBIŲ SKAIČIUS ' 
' ‘’ -DIDĖJA

Nežiųrin^pra; 
^įdėjusių pavasario darbų, 
Vilniuje bedarbių skaičius, 
diena dienon auga. PalygU 
nūs su pereita savaite, Be-; 
darbių skaičius padidėjo 100 

i asmenų. Dabar priskaitoma 
vreriame-tik Vrlnruje kri
kščionių bedarbių 4,998 žmo-

pdtžįa JI suėmė. Taipogi 
suįmtą sų vėliavomis Pane* 
vėžy, Kybartuose ir Šaukė
nuos. Be to, suimta keli" 
įtariami asmenys- ir Ruošė 
vietose,. Vienur| kitpr^ rąstą 
išmėtytos* kbrnurfstų^rbkla-

IV y . - . * ♦ J’ *3 Z . .

and aaaąazines, by 
men .ąpd‘byjfollow-

■■ ■

i SUĖMĖ KOMUNĮSfŲS
t- /Turžėnų valsčiuje ■ netoli 
Kauno kriminalinė policija 
šiomis, 
irilo^ 
į{& ^ųmovą,. Stepą 

iirovą, J akobą 
Tarno vskį ir Mironą Cista-

. r L ■* • • >’ . **

yą, kurie kaltinami- komu- 
rastiniame veikime; Visi su- 
imtieji yra rusai. -•

\ Į -»■ -- • - - » r- » '•

K^lis kaltus ^et mirštami H | 
1927 m. llejSds^l u. Hen

rikas sumušė Pfetj-d žmėnąd 
o vakare, ant lauko, kaip se
niau buvo.grąsįnęs— -‘pa
leisiu tau- žarnas —priši-J 
ruošk mirties marškinius,> 
— peiliu nudūrė savo'Brolį 
Petrą Makausku.

,«fe Wk«^M£>kią įįį4 
liską ■*4 meilę” nubaudė I2| 
metų s. d. kalėjimu. - .A|.-■» . < M
NEPAPRASTOS RISTYNĖSi

Tauragnų valse., Vilkįs-1 
idų vienk. balandžio 21 d., a-j 
pie 5 vai: ryto į p. Jonol 
Šidlausko kiemą atbėgo vii-Į 
,kas ir ėmė ve joti' vištas. J.| 
į Šidlauskas nustvėręs kažiiy 
j kokį menką pagaliuką išbė-Į 
go iš pirkios cgūati savo vis* Į 

Lčąs*^ Vilkai/papietęs' vi^ta^,1 
Įinefes ant J. Šidlausko, par
vertė, ant žemės ir pradėjo 
jam veidą kandžioti.
k Jo laimei tuo momentu 

Į Šidlausko šuo Ęuole ant nu- 
I garos vilkui, drasko jam 
j kailį ir kaip galėdamas gi- 
Į na savo šeimininką. f Dabar 
Į vilkas palieka Šidlauską Ir 
[kovoja su šunim; ...
I Į tą triukšmą atbėgo kai: 
mynas J. Ramanauskas ir 
dar 1 šuo.' Prasidėjo suar
ki kova tarp gyventojų ir 
šunų iš vienos pusės ir vil
ko iš kitos. Vilkui nesiseka,' 
persvara krypsta žmonių 
pusėn. J. Ramanauskas, 
prisiderinęs 3 smūgiais bas7

----------re , * / t J
KUNIGŲ PERMAINOS

- VILNIUS. Paskutiniu ar
kivyskupo parėdymu perke
liama šie kunigai: Lazdūnų 
klebonas kun. M. Pšemeriee-. . -T • •
kis į“ Riėšę, (paskutinėmis 
turimomis žiniomis kun. Pš- 
paskirtas į Zabrzezių), tį. 
Lazdūtfus klebonu paskirtas
* * / * * , . ‘A i ... ' i |
ilgai buvęs be vietos kun. J.
Karvelis . (Lazdūtiuose yra 
daug lietukų; bet pamaldų 
nėra nė žodžio), Vydiškių 
klebonas kun. V. Bobinas

• . '0 9 * ’ *•l* - ' -<• A J- *perkeltas klebonu į Kazo- 
kiškę,’ Gervėčių klebonas

i : .' ■»* > • **5- *5* 'L*' '
kun. D. Buivvs klebonu į 
Ceikinius, o Gervėčių " ” 
ras kun. Romejko vikaru i
Visų Šventų :pąrapiją Vil
niuje. Z-«, ;y. *

I,,.Ali...i.f'.Uafiairil. 
j . p;??

;‘mpgjpįi tu
. LIETUVIŠKAS DV

250 akprtŲ lemč*. dirbamos IT
rial, 2 jelmyn* namas. 14 Maml „ _ . -
vapduo. tiektrtkoB ftvieaa. tvartai (bartas) 1 re pBdą<'l 
te 3 grindi! ankMo. ondUnoB karv&nfc mėli i Kew 

i arta lauko, truoirt dviejfl griesti]: tniestas. ♦ntfiiita 
duUSa tolinho. antras nfleatas, Pomfret di

■ Mucur riuujoj. 20 mallll) nūn Iiorcester

įNUTORIUS PETRAS 
JtDBjf IŠVYKO Į 

^>UiSIENIŪS 

JAUNAS. Skulptorius 
rasBinoSa išvyko į užsie- 

V<W‘tiją, Angliją, 
Įj^eūziją, Italiją ii- Švei- 
tją> P. Rimša pirmiau-] 
krykšta Berlynan, kur 
^įys keletą savo kūriniu g?j>r"r- • *■ . , Į
^mnimn užsakomus; iš 
■vyksta1 Londonan, Parv- 

Romon, Venecij on.
gėncijon, Ženevoiųių L t|j 
^' Riięsos ‘kelionė riks- 
tį-' susipažinti su pasku- 
jįjų laikų užsienio skulp- 
Į^;ir grafikos srvtimis. 

ir susitarti su medalių 
čdinimo firmomis. P. 
BŠsU švietimo ministerija 
^ jgavedus susipažinti su 
ferfriomis pritaikomojo

. ........... . r »*>t' ,***'* '. ■11 1
MĄZJtS NAUJAS AUK8O AX.TPąnJS -

> * ’ ** •• . ■*

IDOS (prastais minkštais viršeliais)—
1DOŠ (prastais kietais viršeliais)-^—— - 
IDOS (geresnės minkštais viršeliais)—:—_ 
IDOS (geros odos rilšeliaisju—*— $1
.TOS (celdloidos viršeliais),—| 
TOS (eetaloidos virčiais, su kryžęliu)-3jfi 

fisuš užsakymus siųskite sekanšurautraSu>qt’

j ląMgįirtįn

L- J.-' > Z I
* > 1 

TI SLAPTO KOMŲ j 
ESTŲ POSĖDŽIO . J 

c DALYVIAI
is dienomis Mažeikių 
i^avo žinių, kad pasl 
kii^ėją Neįmaną turi 
^nelegalus komunistų 
Įrimąs. Apie 10 valJ 
'nurodytą dieną ^>olĮ- 
vyko JNeumano būtam 
*ado susirinkusius ko- 
jis. Suimti susirinki- 
IVviai Taumanas, jc 
Bekeris, Ordmanas, 

Soteriškė Kleinaifė ir 
irbininkai. > - 
įrsy su šiuo suėmimu 
Lpžidaią’ta eilė kratų.

paimtieji pasodinti 
kalėj ima n. ,

smij dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan- 
(Įsigykite ir. “Vanago Plunksną” tęn žodžių 
' r>. ' <» ' - r y
' . / -.7i/ / . ' ' " 4*’

i of the tąsęs,

^ptiier citiz^n pays1 
ifrk>or not pJay jFair

■ * •• a a i i i i»?
A. Nes praeityje kito© šalyse mokesčiai buvę mb- >. 

kąmi ne žmonių naudai, bet jų valdovų. ‘ ‘ .

8. K. Ar buvo kada nors Amerikoje mokami !».,
kesčiai valdytojų naudai? ■

A Ne, Amerikoje mokesčiai visuomet buvo pačių- 
iųnonių skiriaųii ir mokami.' z ' ' O ' • l« J ę <

9. K. Ar šioje šalyje mokesčiai varu primetami ž; . .
žmonėms? '■ • '

A. Ne, čia žmones patys apsįdeda mokesčiais savo < ;: 
naudai. ‘ ■ 1 ' ' >

7 > 10. K. Be apmokėjimo savo mokesčių, ką da tori 
į kiekvienas pilietis atlikti? v •’

( Ą. Jis turi. žiūrėti, kad ir kiekvienas kitas mo- j 
ketų savo dalj, kad nei vienas neišsisukinėtų. ' < fi

- ’ . • > • taj! > i , > . , . ; • ' B
. ! !- < 

|y- ij-it Į '"X-v . 7 * ■' • > 1i,; ■ • .
k">ri y>.-:rfį ,<!«> Pamokai. •

| 1. K. Koki yra trys laipsniai natūralizacijos pro- x<Hi'
|cese? i » ..yiii

A. Pirmas, “The Declaratmn of Intention” (Iš- ,1 
reiškimas, noro), antras, “The Petition for Natųrak f 
įzation” (Prašymas Naturalizuotis); trečias *‘The 
Pina! Hearihg in Open Court” (Galutinis Išklausryr

A - • ■« ... Hute Teisme)'! 'r
2 Q. Who w make “The DeeUnrtion of fefeąu ,

------- ,—7~~------‘~
A. Ainy inlmigrant who has reachcd the jągė OflS- Į |“A |£iąj^ehas immigrantas, Turfs jau 18 metu ir t 
irs ant? Hesires to hp> a. pifiz/'rt nfitlip Tlnifna -♦•hfvsiįvVV'jilštiin * a/vT J

• ■■■>.■ ■_1 ■ <-•> .* j

Mokykloms vadovėlį “Dai 
me didelį nuoSimtį. .Chorai 

i x/ :h.; J jn

VILNIUS. Šiomis dieno-Į 
inis ties Stolp^ais prie So-1 
vietų Rusijos ''sienos lenkų Į 
pasieinio sargyba sulaikė 
3 gimnazistus* iš Varšuvos ir 
Lidblind, kurie bęgo Rusi- 

;jb$L-‘ |

GERVĖČIŲ PARAPIJA BE 
OTGO v ■ /

Iškėlus iš Gervėčių klebo^ 
ną kun. Buivį įr vikarą kun. I 
Romeiką parapija palikta; 
kuriam laikui be kunigo. Y- 
patingai nuskriausta lietu- 
vijk katalikai,, peš, aplinkir 

yik&- nėfe pa^apijosąnėraJoAritė  ̂
~~ ; no- lietuvio kunigo ir todėl 

nėrii pas ką net išpažinties 
ėitL ; i;' ; l;,,'.'.. ■ '

\ V: -'i |J r ■tttii-'“.''1,1
KAS PIRKS i"’'

/(U nterta). m&ko 35 akr’ 
lįinhal Šiluma, Salta* rte Hitą 
i rttoHtaMbo, 40 

Sferas -SS 

liuli* nuo jituičto* vĮetc*., ■ 
Mena B zraHausik vietų Coati- 
0 maUe* nuųi SpringftelA 80<. 
|M Ir 50 Mailių nuo BMtono. 
. antroj ptmė) Mente tohtmo JT

tai u! mortanae veĄ. rtrkfJnR tori '

BROLIS NUŽUDĖ BROLĮ
‘ ' ♦-. ’ • - \ ' • f * >• I

Kariuomenes teismo sesi1 
ja Zarasuose balandžio 25 d! 
nagrinėjo krimihalę bylą 
prieš Genriką Makauską ‘ įš 
Smalvų valsč.,< Jurkakalpio 
km. •!-]/.■ .. !-».< C

Po tėvo mirties, likusį 'ti
kį iš 7 ha. pasidalino' du 
broliai 
ras Makauskai, 

i'iuao nepatenkintas,: ką^ ti
kis ne jam: vienaip liko; Bro
lio ir jo šeimos nekentimas 
dažnai pasireikšdavo iviešaif’

.r t ■' z y '.;i"' ? '

renka Aukas j
VILNIUS. Lenkų spau

doj pasirodė t žinių, kad 
Lietuvos" emigrantai, gyve
nantieji Vilniuje es^, nutarę 
pradėti rinkti aukaą Lietu
vos “teroro aukoms.” Tai 
bent ■ sumanymas. . ?

^AR BE VIETOS
VILNIĮJS. Kun. J. Kar

velis iki šiol dar nepaskir
tas į jolcią parapiją, nots 
jad antras mėniid yra grįžęs 
iš ištrėmimo.

ągo PĮynksaoa) ------- —+-
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VALIO!!VALIO!!

10-ties Metu Lietuvos Nepriklauso
mybės Jubiliejaus Apvaikščiojimui

Viešpats Jėzus ne tik įsa
ko mums melstis, bet pats 
savo pavyzdžiu tai parodo. 
Šv. Evangelija daugely vie
tų aprašo, kad Kristus labai

Teko patirti, kad- nekurie' 
neaamnningai ar gal neteis

■■

has bee 
checfcęd 
■M

graipas bus jvairns.T^Dajnuos 
didžiuliai parapijų chorai. 
Kalbės įžymūs kalbėtojai: Lm- 
deno miesto majoras, Lietuvos 
konsulas it kitVM8WVGTVy- 
čių tymai žais . ^asket balk 
Bus ir kitokiu paruarginimų. 
Gera orkestrą iš Brooklvno 

amerikoniškus ir lieto- 
viJkus šokins. Visas organi
zacijas ir draugijas meldžiam 
tą dieną nieko nerengti, o visi 
ir visos važiuoti. i Lietuvių 

Dienos rengiamą išvažiavimą.
yf i . 4.. v

Birželioi^Atulaivu “Ma- 
jestic” grįžtą Lietuvon mū
sų. įžymus artistas Antanas 
Sodeika. Prieš išvažiuosiant, 
gegužės 29 d. š- m. Lawren- 
[ce (Mass.) Katalikų Labda-. 
Įrvbės draugija rengia gerb. 
ar|. Sodeikos atsisveikinimo 
koncertą. • Art. A Sodeiką 
yra pirmaeilis Lietuvos 
Valstybės Operos daininin
kas. Jis čia' atvyko tik trum- 

|pam laikui, ir gal jau ne- 
[gręit, o gal ir visai į Ameri- 
| ką neatvažiuos.
I Todėl Lawrenco, Mass. ir 
lis kiti} Naujos Anglijos ko- 
I lonijų siiVažuiokite į šį kon- 
Icėrtą gausiai pasiklausyti 
I gražių dainelių dainuojant 
I gabaus ir talentingo artisto 
I A. Sodeikos. Jam akompa- 
Jnuos įžymus pianistas p. Jo 
I zavitas.

Antradienio vakarą, gegu- 
Ižes 29 d. padarykime kaip 

ĮI ir kokios šventės vakarą ir 
I gausiai sueikite į Šv. Mari
nos parapijos syetainę, Law- 
Įrence, Mass. R.

4 SILPNAS IR NERVUOTAS 
NUO FLU IR QUINSY

/ Ji surado gyduoles kurios atgaVo jos 
sveikatų ir stiprumų. Mrs. D. G. Low- 
ry, Milton, Pa., nori, kad ir kiti pasi- 

«f. naudoti; jog patyrimais. Ji sako: “Flu 
Ir Quinsy' ligos padarė mane taip silp
na, kad aš vos tik galėjau, vaikščioti ir 

f mano gydytojo gyduolės 'ni4ko man ne
gelbėjo. Pradėjau vartoti Nuga-Tone 
ir aš dabar jaučiuosi kuogeriausiai, vie- 

</ nok aš nevartoju ji} reguliariai, kaip 
kad aš turėjau daryti. Nuga-Tone ištik- 
rųjų yra geros gyduolės ir aš rekomen
duoju jas kitiems.

Dievas, medė ir tu
Būsit viena kilivoje ir tryse, 
Ir tau, brol, iš dangaus

i > , * T* ’ *•* *

Rojaus laimė nušvis akyse.

' ■ .» 1 , I * z Z

BOSTON: Commonwealfh Chev. Co., 
949- and 983 Commonwealth Avė.

AHLINGTON: Arllngton, Auto Co. ,
ATLANTIC: North Quincy Garage, 133 
. Haneock St.
CHELSEA: McBride . Chevrolet- Co., 

Chelsea Sq.
-fcŪARTy.STavVN: Stanley Hjrjc#

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE /
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį kraštu. 

Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja atlankyti saviš
kius Lietuvoje, arba taip, sau. Lietuvoje pasisvečiuoti. Lietuviai deda 
visas pastangas, kad tie svečiai butų gerai priimti Ir išsivežtų malo
nius )spudž;us iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog | Klaipėdų ant Baltlko-Amerikos Linlijos be 
jokių persėlimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus ir visiškai 
toelelvft} nevargini:. ' •'..-i

■' Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gtmtąJl kraštų neatidė
ti, bet važiuoti pas savuosius šių vasarų su viena iš v|ršminėtų eks
kursijų iš Amerikos tiesiog j Klalpėilų.

žiniom KrcipUUt i Vieta* Agentą er i Bendroj . q

BALTIO AMERIOA LDFE^r,^
8 Bridge Street New Yoyk, E. Tr

■fer

0 • ; f į »ti ’! ' C
Kun. S. Draugais,

A. L. R. K. Mot. Sąjun
gos Dvasios Vadas ir A. L. 
R: K. Federacijos Revizijos 
Komisijos Narys.

“Tėve mū
sų’* juk paties Išganytoj aus 
išmokvta.

liausiu pasiryžimu
Jis mylėti visomis sielos pa
stangomis; reikia Jam dėko
ti už visas geradarybes;-rei
kia Jo melsti, kad užlaikytų 
mus sveikatoje ir apšaifgb- 

: tų. nuo pagundų ir sielos ne-- 
laimių. Visi gi tie dalykai 
tik per -maldą galima atliV 

1 ti. Malda yra pasikalbėji
mas su Dievu. Jei mes ką 

. mylime, nuolatos su juom 
kalbame, jei ką nekenčiame, 

> nenorime nė žodžio jam pra
šę tarti. Iš čia išvada, jei kas 
.Dievą myli, nuolatos su 
fig'. : i : t i ! * i ; <. > ; t » ‘ i »"£ > i

VMotor

-i • . t Z-1 jį*
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston 

AUTUORIZED CHEVROLET DEA1ER3
i______

NEWT0N‘: Stuart Chev. Co., 4$L Wasb> 
ington St . ; ■

NONANTUM: Stlver Lake Chev. Co;
444 Watertown St , ■ : i

NEVVTON HIGHLANDS: Woodworth 
Motor Co' ’ ’ / ’ ' ‘ 1 •

. HYtJE PARK: J. .T. Delaney, 1243 
Hyde Park Avė. •-

amiAvietAus dau

— ir . į Jnrrj 
ai Tiraiišportatlo*

Tad pažvelki giliau,
Visados būki Dievo žmogus: 
Rojim kylam ne mes, 

’ Pats į mus nųšileidžią dangus.
, (“Šaltinis”)' * ’

r ■ » . > • » ’

į ■■■■■■■ ■ , . .... ..............

mmAivi. vRtiftucį

blogos
dus, būk tdf A. L. R. Kat. 
Federaciją -. remianti -, ^4et. 
Moterų Sąjungos Atstovės 
ponios F. Pikčilihgienės 
maršrutą ir katalikiškoji 
spauda garsina dėl to, kad 
gauna nuošimtį. Šiuo pa
reiškiu kad tai netiesa, ir 
kad panašios kalbos yra 
prasimanymas arba pikta 
valia.

I i .u. t i L į.f < t c. j v’-.l
uja < DANGUS f j. .

'UP..t..- ' J

Rytinių valstijų seimas įvy
kęs vasario 2 d. šių, metų nu
tarė rengti rytinių valstiją 
Lietuvių Dieną ir išrinko ko
misiją surengiihni išvažiavimo. 
Birželio 10 d. yra bengiamas 
išvažiavimas Progress Park, 
Linden, N. J. Vieta išvažiavi
mui vra labai patogi. Rengi
mo komsiija deda1 visas pa
stangas, kad išvažiavimas bū
tų kuopaaekmingiausis. Pro-

i'EAST MILTON: Alfred Enst.'
WEST ROXBURY: Mt. Hope Mote 

Sales, 1782 Centre St.
ROXBURY: Grove Hali ChevTOlet Cc 

458 Blue Hill Avė. V
READING: Bal-Dori Chevrolet Ine.
REVERfc: North Shore Clievrolėt Ct 

1459 N. Shore R<1. . , 2
■ ROSLINDALE: Mt. Hope Motor Šate 

ffipyde Park Avė. ' ' -
WAJ>«FIELP! Maln St..- ChevroletŽ 
VALPOLE: Walpole Auto Stn„ 

19 Stone St. ' /
WALTHAM: Rcliert G. Pense, Ira 

703 Main St > j, , ris
WATERTOWN : Oaniels CttevroletCŽ 

■J647 Mt. Anburh St . ' S
(MEST NEVVTON: W. X FnrbtuH 
50 Davis Avė.) ’į-S
VVINTHROP: Gordon G. Fnllerto 
57 Putnnin St

VVOBURbJ; Lyncji Motor Sales 
'3o VVir.rb-4$f. '

; atliekame darbą gerai. Motoras yra per- 
? žiūųėtąs per. ekspęrtųs mechanikus ir su- 
1 dėtas gerame stovy kad duotų tūkstan- 
)čius mylių pasitenkinančio' patarnavimo.

Tikros dalys sudėtos kiekyienam pertai- 

syme. .. t f - ■ • ■ ■ •
• ‘ ‘ v

Paskui mes' pridedam raudoną “0. K.” 
priekabą prie radiatorių—nurodyt tikrai 
kurios dalys karo buvo perdirbtos pirmos 
klesos stovy, šis priekabas yra tavo ga- 
ancija vertėj ir stovy.

Ateik į mūsų sales ruimą ir peržiūrėk mū
sų perdirbtus karus. Stovis ir kainos šių 

karų tikrai tau patiks! - ■. <
i ♦ T* v « ' t > i ■ ' ; f . »

jėtis. '• ' » : *«- 1
• į t ♦ r • į s ‘ ■

Kas yra tasai krikščionis, a 
turs nenori melstsi? Yra I 
tai 'maištininkas prieš Die- 2 
vą, n^s nenori fpripažinti Jį s 
savo Viešpačiu ir tinkamai e 
pagerbti. Yra tai išsigimęs 
kūdikis, kurs paniekina ge- 
nausią karstai myhntj 
Tėvą. Yra tai nedėkingas 
sutvėrimas* kurs apturėjęs 
iek geradarybių - iš Dievo . 
rankų, nenori Jam nė ačiū “ 
pasakyti. Yra tai‘beprotis, 
kurs tiek kartų Dievui pra-^ 
sikaltęs ir užsitarnavęs am
žinąją bausmę, nė kiek ne
paiso apie .Dievo rūstybę ir 
nužeminta malda Jo neper
prašo. Ištiesų, net baugu . 
pamąstyti kokiam pavojuj 
randasi nesimeldžiantis žmo
gus. Šv. Apaštalas sako, kad 
toks žmogus aršesnis už pa
gonį, nes ir stabmeldžiai juk 
meldžiasi ir aukas atnašau- 
ja. * -

Melstis reikia dar gi ir to
dėl, Lad Kristus taip įsakė.. , 
Štai Jo žodžiai: “Melskitės, 
kad neįpultumėt į pagundą. 
Melskitės ir nesiliaukite 
meldęsi. Istiesų jums sa
kau, ko tik mėlsite Tėvo 
mano vardu, gausite. Pra
šykite ir gausite, belskite, 
'ir bus jums atidaryta.” Ir 
daug daugiau kartų V. Jė-| 
žus mums įsako, kad netin- 

_________ _ gėtume melstis. Jis ir išmo- 
t________ yrą palaima- (lei kįno mus melstis. Ta gra-

7; kenčiančios žmonijos. Jos yni suteiku- ° T
Šios sveikatų, stiprumų, etoeifeijų niiliA-; Žia Ilsioj i malda 
nants žmonių. Jos greitai pataiso ape
titų, pagelbsti virškinimų, pfašalhia 
pūslės ir inkstų iritacijas, gasus iš vi- 
durių, skįlvio ir žarnų, chroniškų yklu- 

' rlų užkietėjimų, sustiprina nervus, rau
menis ir svarbius kūno organus, atšvie- 
iina miegų. Nusipirkit butelį šiandie 
—patalsykif savo sveikatų ir sustiprin- 
kit stiprumų ir jėgas. Jus galit nusi
pirkti Nuga-Tone kur gyduolės yra par
duodamos. Jūsų vertelga gali jų gauti 
dėl jūsų, o jei jis neturėtų sandėlyj. jis

/ gali užsisakyti iš olselio vaistinės.

Jis yra taręs patsai:
I£as tik klauso ir myli mane,
Mes ateisim ’į Jį
Nešini šventą meilės ugnim.

■ » ' i

KOMPOZITORIAUS A ALKSIO DAINOS KOMP. TALLAT-KELPŠOS DAINOS
Vienam Balsui Prie Fortepijono / 1- a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve .25

1. Ak, myliu tave________ ’ " .75 2- a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano .25
2. > Bernužėl, nevesk paeios ’ .$0 a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė-
3. Graži čia giružė   .50 • veL Tėveli----------  ----   .25

,4. Meilė------------------------------------—— -40 4- a) Močiute, miego noriu; b) Oi,'
5. Meile uždegta krutinę_  ■ ' .65 * varge, varge ■ • .25
6. O pažvelgki-------—----------------------------.50 5 a) toli nuleista; b) Tris dzie-

1 7. Visuomet širdis surakinta----- ______ .60 > > naš (dzūkiška) ___________' .25
8. Penkios linksmos dainos -------------$1.00 6 a) Kad ^buvau mergelė; b) Irat-

Dnetai z . lėkė sakalėlis___________________ .25
ia ' ’• 25

11. TrisdeStat dąta, -- --------»1.50 g ,________________

12. .50 “i Šokiai --------- —— z»

13. Giesmė į Šv. Kazimerą . ,50 KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS
14. Lietuvos Vyčių lianas----------------- .25 1. Apvesdinkite mane-------------------- 1$0.0
15. Pirmyn į kovą--------- - ----------------" .50 2. šių nakcialy (dzūkiška) ________  .30
16. Mes grįšim ten >----------   .75 3. Jojau dieną (augštam balsui)____ .60
17. a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer- 4. Ko liūdit sveteliai------------------- .20

gėlė, c) Išbėgo mergytė _________ .50 5. Siuntė mane motinėlė----------------- .20
18. a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu- Y“,8? pakirsčiad —-— -------------- .20

rau anksci rytų, c) Aš užganiau Saulelė Raudona------------------------25
Lietuvoj— I----- —-----—-50 . - - .KOMP. VAIČIŪNO DAINOS

/., 19. a).Eikš jnano mergele, b) Až auti-_______L Jau kelias Lietuva! . . -— JO
kau žyddį, c) Kam anksti ketos .50 2. Dvi dainos ____ —.40

20. a) Miela tė7cli, b) Oi skauda gaL. . . - 3. Mūsų šokiai L.^—,—------s
' vėlę*, ė) Atsigėriau žalio vyno------

21. a) Oi džium-džium, b) Už jūrių, e) 
Kalbiu Jąupas bernužėliu d) Al tu-

—' rėjaū vStą —-----------
... 22. a) Tvkuafervtelia, b) Oi lakato va-

1
J ? » - : ■ .j ■ • . .,>»

Varto tų Karų Verte Ant 
; : Kurių Galima Remtis

f i
• , Ateik šiandien pasižūfėti šį įspūdingą naują karą! hgį 

Chevrolet turi lietuvišką skyrjų, ^ad kuo-klauskite lietuvio salesmano.met ateisite

r; r . j 0 s
- rahkis išlaikyti mus ištyerT

is reikia visų pirma ti- 
iui palaikyti. . Be mal- 
ikėjimas neįmanomas- 
ištiesų, (kokios gi tikė- 
pareigos? Pripažinti 

t mūsų Sutvėrėju ir 
iausiu mūsų Valdovu 

^bei Viešpačiu. Tuo' būdu 

reikia

t
1
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RINKIMAI
*•?' - 'V' ‘ .. * r-: v ' . r !. į*.

ūrint,kad vyriausybė 
škai kohkordatą min-r "

p/Pereito sekmadienio rin- 
įsįmų į Reichstagą rezulta- 
čtąi jau žinomi. Daugiausia 
pralaimėjo kraštutiniai de
šinieji ir laimėjo kairieji.

Sbū. .£ j. ■ * 4«tai rinkimų rezultatai pra
dedant nuo dešiniųjų ir bai
giant- kairiausiomis partijo
mis, i. y. nuo kraštutiniųjų

5. < ' ■ f į t. ♦

nacionalistų iki komunistų: 
•vadinamieji fašistai turėjo 
14 atstovu — dabar turės 

... r .T2; nacionalistai (tautinin-
• > ■ 

•kai) turėjo 110, -r turės tik 
73; Stresemano liaudininkai 
turėjo 51, — dabar tik> 44;

dabar tik

-Pereito sekmadienio Vo-i 
kietijos rinkimai bene bus 
teisingiausias simptomas 
Europos demokratinės opi
nijos svyravimo tarp šovi
nistinio kooservatizmo ir in
ternacionalinio radikalizmo. 
Prasidėjus po didžiojo karo 
revoliucijoms, buvo įsivyra
vę radikalai internacijona- 
listai įvairiose Europos ša
lyse bet tuoj visiems įsipy
ko. Prasidėjo reakcija ir| 
Europa pašlijo j kitą kraš
tutinumą. Vienur įsigalėjo 
šovinistai, konservatistai 
diktatoriai, kitur rinkikai 
pakreipė savo parląipentus 
ta pūčia kriptimi. Vokieti
jos linkimai rodo^. kad Eu
ropos demokratija vėl kryp
sta kąiryn, bet jąu ne taip 
tolį, kaip tuoj po karpi Ap 
ilgam, pamatysime už kokių 
3-4 metų.. Vis dėlto negali
ma nematyti to, f akto, kad 
Europos demokratijos pa
maži eižtą prie lygsvaros. 
‘Ar ilgai galeshtto jįįi atsi
likti Europos diktatūros?

Vbldfuhąm^ k 
nepalankumo

I -v, ALT--

Dirbtinos Ne

fokai pasišliejo kairvn. 
Kaip matome iš viršpaduo- 
įtt skaitlinių, daugiausia lai- 
flBęjo sočia 1-demokrat ai ir 
^augiausia pralaimėjo dęši7 
nieji tautininkai. Pasiskirs- 
tymas partijomis likusiųjų 
28 atstovi}- if tas faktas, kad 
"dabartinio ’ Reichstago at- 
jstovų .skaičius sumažinta be
ne keturiais atstovais, tur- 
»ųt nepadarys didelio sldr- įgr - i?'?-' "'. t • •ęipgumo •Jproporcingsme 
partijų stiprume.
R^Netealča abe^bi^kad vy- 

įriaūšybes sudaryme vado- 
taūjanČią Tblę loš social-de- 
'mokratai kaipo skaitlingiau- 
sia Reichstago grupė. Ne
gavę didžiumos social-d.emo- 

' šratai gaus ieškoti talkinin
kų. Aišku, kad negali bft-- 
Ji kalbos apie koaliciją su 

.Talkininku 
grupėse iš de-

ažių-mąžiausiai 244-įų at- 1 
ovų. ;' Su kuriems palti
mis soeiaĮ-domokratai su- 
blokuos ir kokią rolę los 
atalikų Centras, parodys 

jintristai 
1 t * 'ws viena 

stago pa- 
Sovo ne- 
Hsusitar-

x ateitis. . 
įeis į bloką, 
ausiu Reicį

’’ Dabar laikraščiuose pilnai 
lakūnų atvaizdų,' bet visų į 
gražiausia fotografija’buvo Į 
"ta, kur kapitonas Hėrmanl 
Koehl, vokietys, spaudžią, a- Į 
merikięčio kapitono Robertl•- —»»-• ' 'įr J ; k ‘ - t - * \ - ■
E, Raymondo ranką. ; Abu] 
jie lakūnai, abudu dalyvavo] 
didžiajame kare ir sykį jie-Į 
dviem teko susitikti priešui 
rolėje orlaivių kovoję. Tuo-1 
met kapitonui Raymondui I 
kapitonas Koehl buvo pra- 

, keiktas “boche” ir, žinoma, 
Koehl atsilygino Raymon-I 
dui tokia pat neapykanta. 
Dabar jie nuoširdžiai spau-i 
džia ranką kits kitam. . /

Lakūnas kapitonas Koehl 
ir baronas Huenefeld yra 
dabar visur iškilmingai su-l 
tinkątai. , ;.Visi juos giria. 
Bebką šakė karo metu pro
paganda apie vokiečius ir jų I 
tarpe- apie tuos j pačius! 
Huenefeldą’ir KoehlįT Šian- 
dien su pamėgimu skaito* a- 
pie tokio von Lucknefio žy
gius, bet kaip jį šmeižė karo 
metul/Ęaigi amerikiečiai vėl 
pradedą matytį*, kad vokie
čiai herd tokie “velniai” 
kaip kad juos *fmaliavojbn 
karo nięto. propaganda ir _ _________________
neapykanta pamaži nyksta. Į;;”’

TatptauUnž į'neapykanta [maB, priebutis it- 

karo metu 
dos pato

lenkuoji 
žodžiu: 
kis. savo lltūanofobija - įn^ 
neša' ^mgEiibergiųs ir ki
tus panašius caro satrapus.

Iš viršminėtų dviejų poli
tikierių Wprcėsterio pryce
ris yra mažiau smerktinas. 
Jis tik plepa apie politiką, 
bet Jalbrzykovvskis satrapiš- 
kai rodo lietuviams savo ga
lingą kumštį. O. toji galy
bė, arkivyskupo autoritetas 
— tai grynai dvasinio po
būdžio jėga, bet yra panau
dojama atlikti lygiai tą patį 
darbą, kurį dar taip nese
nai atlikdavo rusų žandaras.

Tikybos panaudojimąs že
mesniems tikslams, paverti- 

■. mas jos įnagiu tiems tiks
lams atsiekti yra, buvo ir 
bus grynas farizeizmas. Juk 

i ir farizejai bandė panaudo- 
^Krisii}safo-^r4iriniamS

■ tikslams. Šlykštu matytį, 
; kaip bedievis bernas, norė

damas v^ešti katalikę mer
gaitę, pradeda “tikėti

t šlykštu matyti bedievį biz--
• nierių “besimeldžiant” baž- 
i- nyčioje; . .į savo kišenes do-
- lerius ir centus; bet. užvis 

šlykščiausią, kuomet poiiti-
i nis emisaras, prisidengęs
- aukštu dvasiniu autoritetu,
• bando padaryti /politinį
• agentą iš Kristaus. ’Tokiuo
■ yra šovinistas Jalbrzykows- 
I kis. r-'

^-55 /nuoma, iuuKtii petrapi m 
į._g gius, o nemokėti algų katali

ii Italijos daro bandymus ant jūrių su su
lankstomu rūbiniu laireliu, kurį & pasiėmė kelioųėn^.per 

šiaurės ašigalį orlaiviu “Ital‘ 
eSS=^SSS=aS=9ESŠaB><S^S99ES±ESaES! 
kščionys demokratai1 sten 
giasi ir net patį-Metropoli-Į ^reformos: 
tą į savo pusę patraukti. 
Bet tas esą būsiąs tokis, ko
kiu jį matyti norėsianti pa
ti valdžia. Mes abejojame. 
Ar 1(X gegužės, kada nutarta 
antrur kartą vyskupams su 
vyriausybe pasimatyti ir ga
lutinai ^odį tarti, jį jau ir 
tars tokį, kokį Voldemarai 
norės. 1

. Gražiausiai, kad jie mano, 
kad jau katalikus išnaikino. 
O tie, kurie liko, tai jie ap
šaukė esant atskalūnai ir tt. 
Tik vienas kan. Tumas, ka- 
dangi juos laimina, esąs 
šventas ir neklaidingas. 
Kibk jie begėdiškai elgiasi, 
kaip be jokios tarnautos per. 
akis meluoja, sunku įsivaiz
duoti. Gana to, kad, jau laiš
kus tik aplinkiniais keliais 
reikia siųsti, kad žiriotute, 
kaip mus cenzūruoja ir se
ka., Voldemaras mano, kad, 
taip mus “pąvaldęs” dar 
nekurį laiką, vįsai surirš-

skeletai, kurie neturės at
sparumo. r .

Permainos Valdžioje

Vėl numatyta naujų per
mainų. Daukantas į krašto 
apsaugos ministeriją negijš, 
jo vietą užimsiąs Birontas, 
Aleksą iškęisią. į Tuįielį, o
jo vieton turbūt pats ponas 
Voldemaras tūps, cįąu pra
džioje gruodžio ir pabaigoje 
lapkričio 1927 'metų buvo 
susirūpinę kaip pinigus iš
gelbėti, Jfet prie jų^ Tūbelis

i? liūdinčiųjų Motina.

Mudviejų guolis radosi prie pat garlaivio 
kamino. Naktis laikė giliai apglobus tamsius 
juros vandenius. Aš ilgai negalėdamas užmig
ti, atgulęs aukštieninkas žiurėjau aukštyn. Slap
tingi pietinio dangaus žiburini, nepaprasti, že? 
mes šiaurėje gimusiam žmogui—išrodė dar įsta
besni Laivas tyliai plaukia šiaurėn, tik kur
čiai, kaž kur, laivo apačioje trinksi mašinų ra
tai.' . '

Raudonoji jūra, taip pat rami, 'trumpos, 
mažos bangelės išlėto bliksi nejaukiai drumsda- 
mos taip gyvą daDgaus žiburiu atspindį.: Kaž 
kur dingo dienos metu laivą persekiojusios žu
vėdros, tik mūsų bendrakeleiviai, besivartydami 
mupvieniLanLkito šųntLŠnypštėarJknarkė. ^L— 

Mano draugas irgi susnūdo. Iš vakaro mu
du ilgai savo tarpe kalbėjomės, spėliojom kąra- 

Įsime grįžę gimtajin kraštan, svajojom savo žy- 
[gius, užmanymus, pasiaufcayimą viską,'ką 
Įtik gali svajoti ir trokšti toli buvęs t&rerntas 
lis gimtojo lizdo tremtinis: : ■.

Ryt Sekminės. . 1 jr ■ L \
C!/sVmi nSo t crirvirMa iinllln H ė&iolrito ■nVi'JcP—

>int^ nvtipyiiaiiHtiuiuB, prtcvuuS ir—Marijos,
5 būro ‘ ‘propagan- Į veikslas—altorėlis fen sekly 

jilnos viduriu.., Triefeišiil

— - ....... .. — • • 1

neprileido, tai dabarreikiąs
» .. , .i . > , 0 yąį

' - ’ •Ei, Juozai!—sveikinu Sekminių šventė- 
-ir nustvėręs draugų tempiau už kojos iš

rupskis, tai ir tų jau baigia 
ėsti; padavė ir jis pareiški
mą atsistatydinti, kitaip sa
kant ir jį išpijo. Plechavi
čius, nors būtų kiek įmano
mas, tai be savo malūnų ma
ža kuo rūpinasi/ Bet užtki 
socialistai labai sustiprino, 
savo pozicijas. Kiti jų būk* 
perėjo į tautininkus* kiti? 
šiaip. laikosi, reikią manyt i, 
kad socialistai neužilgo nu
suks sprandą , ir didžiajam 
diktatoriui ir būsimam ka- 
raliui. . - ■ . ■ "

\ • Z". ‘

,, Šmulkštys, Mikšys ir
; Draugelis .

Pirmąjį areštavo ir kali
no būk užtai, kad jis išvo
gęs, ar leidęs išvogti pinigus . 
iš Valst. spaust, kasos, bet . 
išHkrof kądne^alėjbkuy 
Šmulkštį pTTgriebti. ' Jiems 
svarbu sukompromituoti 
kaip galima daugiau katali
kų veikėjų. Panašiai pasielk 
gė ir su Mikšiu ir Draugė5 
liu. Jų jokios kaltės kaip ir ’ 
anksčiau Šmulkščio nebuvo^* 
bet sukompromituodami ir 
iškonerveikdami asmenis tau
tininkai mano sukompromi-^*

nimi

' Koresįon<

(Bus daugiau)

Želigovskis buvo pagrobęs Lietuvos sostinę, 
lenkai, nors žodžiais ir rodė noro meilintis, 
aiškiai lietuvių nekentė. If ši sykį jie sum 
mums įkąsti. ' v o

mes praųsemės, šukavornes, kiti jau rįiiJfosisa. 
indais arbatos, štai 'ateina vienas S lenkų, 

l.-.wl viOyy CSU jįlSUvyresniųjų” ir praneša^ kad šiandien esą j ūsų 
grupei, pereinanti eilę dežumoti valgykloje ir 
virtuvėje. Visa tai reiškę:—-šluoti, valyti sta
lus, skusti bulves ir panašiai. I

— Sekminės! > \ ;
— Štai ką jie mums šventėms užčėdyjo!
— Žalčiai!..
Mes visais baisais užnikom lenkus garbinti, 

tik nebuvo kas dar^ niekam nepasiskųsi, nes

rie už mūsų saujele buvo skaitlingesni ir tuom 
“galingbsū^ ffito ir -geresnes, patogesnes vifr?, 
tas įmt laivo dilao jie buvo’ užgrobę.

. - ■ ■ ■-* >.■ -
• Lenkų pabėgėlių bhvo už vis daogįaiųria.

viai grįžtantieji ii Rusų Sibiro it. Tolimųjų 
Rytip ‘

“iŠ eilės,v ir net vokiečiais išdrįsdavo ūitV —

— Nejaugi mes jų pasityčiojimui imsimės 
šluotos!—suriko vienas mūsų būrio bendinkefet 
vis jaunas kunigas. — Nejaugi tiems plėšikaąį(8 
mės~flūOgiin& išjuokimui? : —-———

■ —Tai ką-gi daryti? > <
— Samdyti

Nusamdv t, nusamdyti—imgavomgvi-ą su- 
manymą mes viri. Ir tuojau sumetę po dvide
šimt penkios amerikoniškus centus- nusamdettt 
vargšą, be, skatiko/k i&eniųjesCrbą hetaisvįJ.Kg 
vmnfe apsiėmė rim prignbnČius mūrns darbus 
atlflrtt ir dar džiaugėsi, kad Bftt

i
l



bėjo ir pati‘“Pavasario P są
junga. Ji tai vieniu*, tai ki
tur yra ruošusi jaunimo va
dams kursus. Beito, jie dar 
leidžia jaunimo vadams pe
riodinį laikraštį “Jaunimo' 
Vadas,” — vien tam tikslui, 
kuriuo pats žurnalas užval
dytas, skiriamą.

4‘Pavasarininkai” giliame 
kaime, bažnytkaimiuose a- 
ria dar gana piktžolėnlis ap
nikusią dirvą — ateitinin
kai susispietę aplink mo
kyklas ir didesnius miestus. 
Šiandien Lietuva kaskart 
vis daugiau ir daugiau susi
laukia rimtų praktikuojan
čių katalikų inteligentų, di
dėja eilės idealistų veikėjų, 
rašytojų, dailininkų, kurie 
pranašauja naują lietuvių 
tautai gadynę — dvasios.at
gimimo laikus. O mes iki- 
šiol buvome gal perdaug su- 
materializėję, mums rūpėjo, 
kad tik savo asmenį paten- 

^avasarisA’-JLkaskart la- kinus, sočiau pavalgiu^, a^
sirengus puikiai, kad ir ne- fehybe/ Tūor 
visai padoriai'.' Kovai *su‘e- 
goizmu,'ištvirkimu, tinginiu 
— neturėjome laiko. Šian
dien jaunosios Lietuvos už
daviniai kovoti su visais ne
lemtais blogumais, ir dva
sios idomis. Gi turėdami 
prieš *akis tokius galingus 
būrius idealingo jaunitno — 
mes turime tik džiaugtis, 
jiems prigelbėti ir tikrai ne
boti toji sielos atgimimo 
aušra, kuri turės netrukus 
nušvisti sumaterializėjusioje 
tautos sieloje. 12

\Zinai — jokie priešai ar jie 
būtų svetimi ar vidaus—jie 
nieko pykto mums nepajėgs 
padaryti. Senesnioji karta 
dažnai būva šiek tiek su
rambėjusi, sustingusi. Ji 
jau nebėra tasai minkštas 
vaškas, iš kurio galima ką 
nori lipyti. Ji greičiau pa
naši į molinį indą, kurs 
greičiau bevelvja trūkti, su
dužti į skeveldras, nė leistis 
perdirbamas. Jaunoji kar
ta visų tautų viltis, kuriai 
tiek daug dėmesio skiria pa
ti valstybe ir krikščionybe. 
Jaunuomenei tie milijonai 
skiriamų lėšų, prądžios, vi
duriniam, aukštesniam ir 
aukštąjam mokslui Spau
da periodinė, didžiuma kny
gų įvairių leidėjų leidžiamų 
—vis jaunuomenei skiriama, 

Šiandien jau labai išsiša
kojusi po įvairiausius Lie
tuvos kampus Lietuvių Ka
talikų Jaunimo Sąjunga

vop.įMoF/HflNd basas
LA?8hTUTT0• 
-A.ScDeIk;

ART. ANTANAS SODEIKA
Lietuvos Valstybės Operos pirmaeilis dainininkas, aplankęs keletą 
didesniąją lietuvių koloniją, birželio ’2 d. laivu Majestic grįžta Lie
tuvon. Jo paskutiniai atsisveikinimo koncertai įvyks gegužės 27 d. 
Westfield, Mass. ir gegužės 29 d. Lawrence, Mass. Gausiai ateikite 
atsisveikinti su gerbiamu ir mylimu artistu ir pasiklausyti jo dai
navimo. Parodykime, kad mes branginame ir gerbiame savo ar
tistus. . —* :

TĖVŲ NAMAI

biau leidžia .šaknjsTLietuvds 
kaime, telkia' apie savo 
branduolį gražiausi, veik
liausi, idealumų .troškimų 
kupiną jaunimą. Pati “Pa
vasario” sąjunga su savo į- 
stabiai apdirbtais įstatais ir 
reguliaminu yra ištikro di
delio proto, didelių organi
zacinių gabumų ir kilnių i- 
dėalų kupinų vadų padaras. 
Pirmoje vietoje tenka pri- 
skaityti, dabartinį Centro 
pirmininką D-rą J. Eretą. 
Bet provincijos kampeliuo
se, kur tiek daug tos sąjun-

Pasaulyje gal dar nieks 
neužtiko tokios tautos, ku
rios poetai nebūtų jautriais 
žodžiais apdainavę gimtojo 
namelio. Nesurastum gal 
nei vieno žmogaus, kurs ne
būtų branginęs tėvų bakūžė
lės. Tėvų, namelis — kiek
vieno doro žmogaus širdyje 
laikomas lig kaž-kokia šven- 

farpu~ šiandie 
icai-kūrie''* ‘ žinoti ės * Skleidžia, 
supratimą, būk jaunimas 
branginantis tėvų * namus, 
esąs panašūs paukšteliui už
darytam narvelyje. Bet pa
nagrinėkime tėvų namų 
reikšmę. Kubm yra jauni
mui* tėvų namai ? Tėvų na
mai yra: 73 mokykla, 27 
prieglauda. Tėvų namai — 
jaunimtii mokykla. Gal kali
kam toks pasakymas atro
dys keistas. Bet tikrumoje 
nėra jokios keistenybės. Kas 
pripratina vaikus tėvų ria-

mus mylėti ? Pav., jeigu ma
mytė, užkaitus “katiliuką” 
ir pati prie1 jo sėdėdama, 
daug laiko praleidžia, tai 
tokie namai nėra mokykla. 
Bet jaunimui, kurių tėvelių 
namuose .“Ratiliukams” nė
ra vietos, toki vietelė- yra 
šventa ir brangi yra mokyk
la. Tėvų gražus gyvenimas 

r— gčriąųsiąs -mokytojas. Gij [ 
tėvų namai -r- svarbiausia4 
gyvenimo mokyklos kląsė. .j 
Jei jaunimas blogai lavina- . 
si tėvų namų mokyklos kla
sėje’. jis ir tolimesnėse gyve
nimo mokyklose klasėse nie
ko neišmoks. Jaunuolis grei
tai pateks į pavojus. Ko 
dol? Todėl kad tėvų namų 
mokyklos kįasėje girtuoklia
vimas. peštynės o prie to ir 
skurdas, ir greitai beširdė 
mirtis savo dalgiu pakerta 
gyvybės siūlą ir žmogus, da 
nesulaukęs senatvės, turi

&ltųs.X!>puf. Labai^Aūa, 
tad, taip. *aza.
turime žmonių kurie, sujpra- 
įę alkoholizmo blėdingūmą 
rtojaįeifesdarbttotojij,)ęp 
rie kovoji prieš baisų siąu-i 
būną—alkoholį. Dirvą pla- 
įi, ribų nesimato? bet dar
buotojų maža. Nėra pasau
ly giažesnio dąibo kaip-pla
tinti blaiyybp,' bet pakalbink 
žmogų purtosi ir nenori į 
apie tai ne girdėti. Nuo . 
amžių lietuviai kovojo. 4 Jie , 
niekam nenorėjo vergaut. 
Laikui bėgant, išsikovojo sa
vo tėvynei nepriklausomybę 
Bet da mes neatradome bū- 
do, kaip pasiliuosuoti iš al- 
koliolio vergovės. Kode! 
taip yra? Mes nemokame 
įvertinti blaivybės idealo. 
Jeigu visi lietuviai gėrai'sų- 
prąstūmėm, tąi tppjau atsi- 
bratytumėm paskutinį di
džiausi priešą alkoholį ir 
drąsiai pasidžiaugtum įfusi- 
kratę vieno didžiausių prie
šų. Daug kas aimanuoja, 
kad juos vaikai apleido, nėr 
kam pasiguosti senatvėje. 
Daug to mūsų gyvenime. 
Jei mes- patvrinėse, kodėl 
taip yra, tai pastebėsime, 
kad daugiausia vaikai aplei-, 
do tokius tėvus, kurių na
muose nuolatos dvokė alko
holio atmosfera. Aišku, kad 
vaikai pasibiaūrėjo tėvų el
gesiu ir vėliauš gaVo jiešinT 
tis iš tėvų nantų. 'Taigi iš.- 
meskime “katiliukus” iš sa
vo namų. Lai mūsų damai 
būna švarūs, - tai ir < mūsų 
vaikai mus paguos senatvė
je. Dar neperyėhi. Stoki-

; .v*-■ . •: •.* * ; ■ * -.»■ . .■: 
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Paskelbkime - alkoholizmui 
karą ir jį nugalėsime. Čia 
nereik nei kanuolių, nerei
kia gyvasčių aukoti; reikia, 
tik gerų norų ir ištvermės. 
Tat susipraskime, neduoki
me savęs išnaudoti shabes 
gamintojams. Apsvarstyki- 
mė kur.einamė ir kur nuei
sime; ■ . . .

Tebūnie tėvų namai mo
kykla — ne vien laikina, 
tvirkinanti prieglauda.

V ilniskis

Ištikro, rodos reiškėsi šventės ūpas. Keliau
ninkai vyrai, daugumoje pasirėdė švaresniais 
marškiniais (be kehiių—kitokių rūbų nė nene
šiojo; jau ir taip nuo prakaito buvo šlapi kai 
šluotos) moters naujomis bliuzėmis, suknelėmis.

Ant dūkio išsirikiavo orkestras; pradėjo 
griežti. Septyni smuikai, violenčelė basui pri
tariant—giliu ir liūdnu tėvynės išsiilgimu skun
dės ir dejavo... Keliolikos tautų, visų Europos 
kraštų atstovai, mūsų laivo bendrakeleiviai su
sibūrę tirštu ratu aplink—gaudė švelnius sim
fonijos niuansus. Sykiu iš jų kone kiekvienas 
nuo kits kito skirtingą ir kartu panašų savo sie
los gilumoje ilgesio jausmą pergyveno.

Signalas pietums.
Kiekvienam pusė lėkštės sriubos, tiek pat 

bulvių su sultimi, ir kąsnelis prėskos pikliavo- 
tos duonos. Pavalgėm o vis alkani, alkani, kaip 
ir kasdien. ' \ . .

— Sekminės! Kaip būt gera, jei bebūtume 
pačioje Lietuvoje—galvojau sau—privalgytume 
lx*nt sočiai, o dabar alkani b—guodėmės savo 
tarpe...

Saulė kepino tiesiai mūsų viršugalvį ir žmo
gaus šešėlis, tarytum saulės skaistumo įbaugin
ta^ slėpėsi tarp jojo paties kojų.

Rytuose aiškiai, saulės spinduliuose žėrėjo 
Arabijos kalnuotas krantas. Jūsų vandenys iš
lėto siūbuodami blizgėjo. Mūsų tėvyne būvo to
li, iuh's plaukėme artyn/skubinamės į šiaurę/ 
kur širdys mūsų traukė, panašiai Baltą j am 
Nitui? ten vakaruos, anapus įkaitinto smėlio 
dygumų, kada jis Vidufžetmo jaro. priegloba- 

- *-■ A lir- A.. J '-r

Leonas Vitkauskas

NAMO LIUOSUOTOJAIL
— (Iš Lietuovs kareivių gyvenimo)

, “Klausinėjo motinėlė
Koks kareivio patalėlis — 

. Salta rasar pasikloju, . 1 
Šinielėliu užsiklojo*. .’r

Kareiviai, kaip jauni žmonės visi, yra įspū
dingi, draugiški. Draugiškumą kareiviams į- 
kvėpia dar tas, kad jie turi bendrai pergyventi 
įvairių nesmagumų, trūkumų, nelaimių, kurių 
karo gyvenimas pilnas.

Ir iš vieno katilo bendrai žirnius srebiant, ir 
gulint kartu po daug į pašones besibakštinant, 
nuolat auga tarp kareivių draugiškumas, kuris 
ilgai kartu gyvenant visiems krūvoj ir nejau
čiamas kaltais yra. / ■

Kartais net kareivis ir širdį turi ant savo 
draugo ir, rodos jam, jo neapkenčia už ką noną,, 
bet-tik atėjo valanda"‘kuomet reikiaTūsieihs 
skirstytis kartas sau į visus Lietuvos kraštus 
ir./ jausmingoj kareivio širdyj k VI a liūdnumas, 
gailesys, kokis tai vidujinis sielos balsas išme
tinėja, rodos, ką tai, liepia susitaikinti su vi
sais draugais ir kareiviui pasidaro širdyje grau
du, liūdna—kam jis pyko ant draugi), kam toks 
negeras buvo... Ir mačiau aš kaip vienam ka
reiviui pabiro jausmo ašaros, kuomet jis. sa
kydamas draugui “sudiev!,” stotyje kur jiedu 
turėjo persiskirti gal ir ant viso amžiaus ar— 
labai ilgo laikų, pp to kaip, kaitų ♦išgyveno 
dviejų metų, kariu iškentėjo daug: vargelio. Sve 
daug visko pamatė, matė kaip draugai puo prie- Nie 
šo ugnies krito, lydįOtt' liūdnomis širdimis .

. Prisiminė kareiviui visas kartu išgyventas 
laikas su draugu, gal dar—kokis negerumas jam 
padarytas ir kareiviška sirdis gailesio apimta 
pagimdė jausmo ašaras ir jis draugą pabučia
vęs, jau nesulaikydamas karštų ašarų lašiij pa
sakė: “Dovanok, drauge, man—ką blogą tau pa
dariau, persiskirkime broliais!” i

Dar abu pasibučiavo ir traukinys vieną nu- 
vėžė toliau, pas laukiančius jo gimines, o kitas 
likosi ant stoties iš kur patraukė į gimtąjį kai
meli, vis kelyj atsimindamas dfaugą ir pasku
tinį kareivišką “sudiev!”

Ir rųan, prisiminus draugų kareivių būrius, 
graudu .pasidaro, širdis neramiai ima plakt, 
mintys j>as draugus skrenda... jog mes per du 
suvirs metu karo gyvenimu likome artimiausiais 
draugais, likome broliais, kartu žirnelius iš vie
no, katilo, srėbėm, kartu dainavom: “Klausinė
jo motinėlė, koks kąreiyio patalėlis... ”

7 Bendras tarų gy^ntmas mumis broliais pa
dalė... (“Tėvvnės Gynėjas”)............... - ■ «---------  -

f -e. X-' . t . JI ; „ i

Am. Liet. R. K. Fėdera 
cija įkurtu 1906. m. žymėti 
laikys jau 18-tą iš eilės savo Į 
Seimą rugpiūčio 27-29 dd., Į 
Hąrtford, ConA Kaip kiek-Į 
vienoje organizacijoje, taip, 
ir Federacijh. luti daugi 
svarbių reikalų, kurie veika-1 
lauja skyrių atstovų aptari-į 
mo, metinę Federacijos dar-1 
bĄ apžvalgą irt nustatymas i 

įL plano 161 iri iesniem£ _organij 
zacijos darbams. Federaci-j 
ja yra daug nuveikusi mūsų I ' I gyvMiimą liečiančių darbų I 
ir dar daug jai priseis pa-1 
darvti, todėl visi Am. lietu- 
viai katalikai, kuriems ne 
vis-tas-patš ar Am. lietuvių 
katalikų organizacijoms at
stovauja ir jų vardu kalba 
liet, katalikai ar laisvama- 
niai-socialistai ar net bolše-? 
vikai, tie privalo’ rimtai su
sirūpinti ir pasistengti, kad, 
jo kolonijos draugijos šia
me Federacijos Seime būti
nai dalyvautų per savo ats
tovus. •

Lietuvių Darbininkų Są
junga įkurta 1915 m. šymet 
laikys jau 13-tą savo meti? 
hį Seimą kartu su Fed. sei? 
mu. LDS. p-a lietuvių dar
bininkų atspara prieš viso
kius svieto lygintojus ir pro- 
letarijato užtarėjus, yra tai! 
lietuvių darbininkų' politinė 
mokykla, kuria visi darbi- 
nihkai privalo susirūpinti ir J 
jos iiariais pafaptL^ i>agėt-,1 
daujama, kad visos,kuopos 
šiame Seime dalyvautų^

Tikimės, kad kaip Fede
racijos, tąip ir LDS. prie- 
tdiai ir draugai kuo skait
lingiausią šiame Seime daly
vaus. ' y
Amerikos Kolonijų “Lietuvių 

Dienos.”

Gražus ir sektinas papro
tys laikyti taip vadinamas 
“Lietuvių Dienas” mūsų iš
eivijos lietuvių kolonijose. 
Tose dienose turime progos 
susipažinti su kitų kolooijų 
lietuviais, pasidalinti įspū
džiais ir draugiškoje pašne
koje tyrame ore dieną pra
leisti. “L. D.” nekartą duo
da ir pelno kokiam kultūri-. 
niam ar labdarybės tikslui. 
Tokias dienas rengia keletas 
I’ennsvlvanijos didesnių 
eentių/N. Anglija, Chicaga 
ir N. Y. ir N. J. lietuviai-. 
Pageidaujama, kad tokias 
dienas rengtų visi didesni 
lietuvių centrai.’ Apart “K

adjos ir t).’r kurios yra
Ivasaros metu.- tyramž 
Jrėiktų turėti ir apyj 

lietuvių kaattikų šeiriu! 
Kaip “L, D,” laikai 

leidžiama draugiškame 
kalbėjime,.-“taip' ap^g 
seimeliuose organizuot 
suariama bendraisiais 

į išeivijos reikalais. 
rengiama taip sakanti 
dienos politinio, labįa 
kultūros ir visuomenė 
buotės kursai. Bendi 

įriamasi visais mūsų/ 
hus-^yveirimą- liečia 
| reikalais. Labai pag 
Įjariia, kad tokie seį 
Ibūtų daromi kas met 
įsuose didesniuose ’-M 
| Centruose. i

Federaciįos.'

ATSISVEIKINIMO f 
PADĖKOS ŽODIS ■

Jau mano koncertų' ei 
šioje šalyje baigiasi^' į|| 
kutinieji koncertai geglri 
27 dieną Westfielde ir - j 
gūžės 29 dieną Lawreh 
Mass. Birželio gi 2drę 
sėdu Iaivan Majestię įr gi 
tu Lietuvon. . . • '-Vž i . Lankydamasis po įvair 
[kolonijas Suvienytose 1! 
štijose patyriau daugi md 
numo ir širdinguųMV^Ž 
šiuoipi -norėčiau . iškeik 
širdingą padėką visiems 
vo prieteliams ir inąjįo k 
cerių rėmėjams. ; Šųylin 
esu dėkingas visieoBPlzu . , - ‘ikoncertų rengėjams^irei 
jams ir koncertuose y da 
viams. Visiems aciit/’G I • •žioinis minti misvadųodai 
sis grįžtu Lietuvon^ Pąsi 
tinįs mano pageidąviąias 
ra, kad kada nors visi gi 
tuinėte patirti Lietųyps ę 
lės-muzikos dirbarpąjąyj 
vą. , . •
.. Ligi pasimatymo Lietu 

■le- -tiOj
Su pagarba,

Antanas Sodt 
________ - • /

Visa tai, kas tikrai didu 
vyksta išlėto, nejučiomis.— 
neką. > - •

• • ti
Saugok laiką ir vengt 

go. (Prier. 4-23).

GIMTOJI šalis
<■. f _ ... . . j.- p u

Už jūriipmarelių, už augštų kalnų — *
Mano tėviškėlė teų aš gyvenų...

Ton gimiau, ten augau ląiniės dienose, 
Ji man kelią rodė šypsena šviesia.

Įr dabar nurimęs, oi dažnai jaučiu ' I 
Šventą, ramią tylą vasaros nąkčių. |

Ęct sudiev jaunystė, lajinės sūkurįai! 
IįkįiMe: ž«uuwis svetur ijvąrei.. r, ..i_,.

Nepalygmemas 
ir ivarumafl j
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gpm» nenuilstamojo darbuoto^

j||hĮTnenas svarbesnis gyvo- kun. J/Čapliko. $io.ji i.škil 
EppBūįtikis, įvykis tinkamai 
kapvaikščiojamas, pager-* 
■B8S. Gegužės ničn. 27 die-

yotcesteriečiains yra
BĮngos sVarbos diena visų 
fe hėgyje. nes joje sukanka 
Hm -trys metai nuo įsikūri- 
EjMitljos Aušros Vartą Švč.

Marijos jairapijos.
pd&en atskleidus taip, ro<lt)- 
aseit prabėgsinietfr
ĖJA;-- ' . \
Kalarpio istorinius lapus, 

me kaip tik pradžią tu 
vargą ir karštą ^asi-

v4
•i •

tlįmą tikrai Dievą'mylin- 
širdžių troškiiną sudundi 
jąf parapiją ir pastatyti 
rią bažnyčią. Nors daug 
to,,nemalonumu ir sunkiu 
indų teko minėtiems orga- 
rtoriams praleisti, tačiau

tuos idėjos'darbas nenuėjo 
tnį ir dėtos pastangos nešė 
ižaus vaisiaus. Tikrai Wor- 
feno lietuviai gali (lidžiuo- 
'gaVo nauja puošnia bažny- 
į kuri taip trumpu laiku ta- 
kČ- ■ • • • *

gražiausioje nuėsto dalvje 
Matyta rūpesniu ir pastan-

••. ■ : 

BScr
r~r
Įfet Park 5452 , Cedar 7336
|?NATI0NAL 
ĖOTTUNG C0MPANY 

įjSTaciitatfcaa Petrai Lozoraiti*
Mes įdirbame visokios rūšies to- 
Įdkį Įr pristatome'kožnam ant 
pareikalavimo, žinovai pripažino 
Bušą Glnger Ale geriausia visoje 
F: . valstijoje
#6AįfiHbury St., Worcester.

jo mūsų gerbiamojo klebono 

niingoji diena bus ' tinkamai 
apvaikščiota. • , v...

1 Išreiškimui giliausios pa-
■ . . J v . . - w , t z.

dėkos Augščiausiajani už su
teiktas malones ir pagalbą 
kilniame darbe bus atlaiky
tos šv. mišios-suma su įsta
tymu Švč. Sakramento, ku
riąs laikys gerbiamas klebo
nas kun. J. Čaplikas, assis- 
tuojant diakonui kun. A. 
Daugiui ir subdiakonuTkunl 
S. J- Vembre; iškilmėms 
pritaikintą pamokslą • paša-, 
kys pats klebonas. Laike šv. 
mišių organizacijos: Mari
jos Vaikelių Sodalieija, 
Vaikelio Jėzaus, Aušros 
Vartų moterų dr-ja ir kitos 
eis prie šv. Komunijos, vie
tinis choras pagiedos nau
jai išmoktas gražias mišias. 
'Trečią valandą po pietų Ma
rijos Vaikelių Sodalieija ir 
Vaikelio Jėzaus dr-ja, virš 
300 vaikučių, turės gražią 
gegužinę • procesiją į Šv. 
Vincento ligonbutį prie Švč. 
Panelės Marijos stovylos, 
vadovaujant pačiam klebo
nui kun. J. Čaplikui ir k<W 
S. J. Vembre. Vakarė gi 
parapijos didžioje svetainė
je bus grandiozinis parapi
jos choro, vadovaujant p. 
Kilinskui ir žymesnių Wor- 
'esterio solistų-čių koncer
tas, prie kurio jau nuo Il
gesnio laiko kąjštai .išlošia- 
masi. Nauj^ios "parapijos .

i •

F.

vystymosi».1 u

mūs kalbėtojai: ^ridami®: 
ji kun. Čaplikas*1 vietinis 

i klebenąs, kun. <F. J. Jakai- 
M šv. Kaziiųįero parapijos 
klebonas, kuh^ A. Daugis, 
kūn. S. J. Vembrė, advoka
tai A. Milleris, Pr. Bau- 
blis, A. Bartkus, gydytojas 
J. Landžius-Seyineur ir sve
čiai Įš kitų lietuvių koloni
jų. -Minėtose' iškilmėse, y-

lankysiančių netik viyų pa- S. 2-ra kuopa. Tij
' _ — . a I ' I • 4 I t

miesteua gp p^arse- 
o kajt$ ė, 
Čį» jrąį mifiĮeikta 
»• M”?***- 
įft f

janųimo/ kųrie P«>ka M 
kampų stovėti, to jaunimo 
galima tikėtis gerų mų, jei. 
gu jiems kas pri tų ir pa 
rodytų kelią. Tą^darbą turėtų 

pač .koncerte, laukiama atsi-1 paimti* ąnt savo pečių L. D. 
lankysiančių netik vigų pa-1 S. 2-ra kuopa. Tiesa prie mi- 
rąpijonų, bet ir svečiu išjnėtes kuopos priklauso virš 
kaimyninių lietuvių koloni- 'r'in
jų: Bostono, Westfieldo, 
Atholio, Nomvoodo, Provi- 
dence ete._ Taigi reikia 
reikšti gilaus džiaugsmo ir 
širdingi) sveikinimų visiems 
So. Woncesteriečiams lietu
viams, ypatingai gerbiamą- 
j am klebonui kun. Juliui 
Čaplikui, už taip? greitą, gra
žų ir prakilnų darbą, atlik
tą, visos išeivijos istorijoje. 
Ilgiausių ir pasekmingiau- 
sių metų visiems So. Wor- 
eosteriečiams!

»
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iškilmingų 3-jų metų, Po
parapijos įsikūrimo apvaik- 
ščiojimo sukaktuvių, reiškia 
nuo 27 d. gegužės mėn., pra
sidės vienos savaitės misijos, 
kulias vadovaus tėvas ma
rijonas, kun. J^^Kulikaus- 
kas. , Todėl yra kviečiami 
netik parapijonys, bet ir 
visi Worcesterio lietuviai 
tinkamai pasinaudoti Aug- 
ščiausiojo teikiamomis ma
lonėmis. -
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Įvyks Trečiadieny,
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^AŠvąn^ sayp4 Lajką,pįni- 
vį- 

suose vaidinimuos, nes jis 
yyą geras vaidintojas ir dai- 
nįiųnkas. Prigulėjo pęrie vię- 
iyip Šv? CĮpilijod bažnytinio 
choro per ilgą laiką. Lin
kių, varde Kewarko~katali- 
kų visu6me^esu\^eikėjui lai
mingos kelionės ‘ jr sūgriži- 
mo: r • f’

••P
YFesi &range, A7r

ll . "* •

IniikiaĮinas ir visais jo reikas
,* . f - z-.1 • •________:

300 nariy, bet .jamfuohų be- 
veik kaip ir nėra. Jaunuo
liams ir čia gimusiems gera 
proga būtų prigulėti prie L. D; 
S. 2-ros kuopos, kalėtų- susi- 
pažinti su draugijos tvarka ir 
jos naudingu veikimu. Gautų, 
laikraštį “Darbininką,”, kuris 
daugiausiai rašo apie Lietuvą. 
Aš manau daugumai jaunimo 
norėtų nuvažiuot; į Lietuvą ir 
pamątyti savo akimis, kaip ta 
Lietuva išrodo, kur jo ar jos 
tėveliai gimė ir augo. Ąš šią 
žinelę rašantis, turiu laimės 
važiuoti į Lietuvą ir pamaty
ti savo akimis kaip ta šalis iš
rodo, kur tiek daug girdėjau 
nuo savo tėvelių ir svečių kal
bėtojų. O tie, kurie neturite 
laimės' dabartiniame laike nu
važiuoti, tai tėmykite laikraš
ty “Darbininke,” o aš mėgin
siu aprašyti. Rašysiu teisin
gai ir atvirai. 'Birželio 9-tą 
dieną sėsiu ant laivo. O da
bar Prie progos noriu pasaky
ti ačiū LDS. 2-rai kuopai už 
tai, kad mane priėmėt į savo 
narius esant dar jaunu ir daug 
ko mane pamokinot. Jauni
mui yra svarbu prigulėti prie 
gefųnorgamgacl^is^tgryr 

ūsų mokyklai
' • . r * ' ■. f »•>*•' /

Bronys Bartkevičius,
LDS. 2-ros kp. prot. rast.

• I

■ i.
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fegužes-May 30,1928
įj į - Pradžia 10 vai. ryte.

ROMUVO
B ? • ■,-
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PARK!
Montello, Mass.

/

/

kngia L. D. S. Naujos Anglijos Apskritis

Petronė - Kandroftenė, Jieva 
Laurinaitienė ir kitos. . <

Prie to, viso yra vienas ap- 
gailėtinas dalykas.. Nekųrie , 
vėliaus •pribuvę į komisiją ųa-y 
iriai ne su tikslu kad viską 
bendrai dirbti, — ir
kaipjinątyt kad. j^^anįįrąs 
koncertas ^lendą.^ 
mjpįio ir komisiją, kųri.jdar- 
buojasi per septynius mėne
sius ir viską gerai sutvarkė ir 
sukėlė kapitalą seimo 
dengimui,' nori pažeminti : 
jos darbui pakenkti. Kaip gir-

-.iilaįš rGpnūtmąsil' Seiiųo rengi- 
lĮio komisija darbuojasi rūpės-, 
tingai. Susirinkimus laiko, ta- 
rfasi, svarsto, kaip geriaus ir 
tinkamiaus viską ^prirengti ų 
sutvarkyti? • ; ... ....

Delegatams norintiems apsi
stoti privačiuose namuose bus 
užtektinai vietų, nes clevelan- 
dieciąL pasirengje . visus priim
ti ir daug pridavė komisijai 
antrašų, kufip'galės priimti po, 
du ir tris. delegatus. Delega-, 
tai, kurie norite apsistoti pri
vačiuose namuose kreipkitės 
šiuo antrašu:.Mrs. P. Štaupąs, : ' - r • • ' ■ * »

‘i
i;

.ri1

u
. t
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PA.
■ r f..-.-

J.

vėl
NEWARK, N. J.

. Tenka nuliūsti ir 
džiaugtis, kad šį metą daug 
newarkiečių važiuoja į Lie-

jįtuvą. Gegužės 26 d. laivu 
1“ Al bert Bailių” važiuoja 
Lietuvon vienas iš įžymiau
sių darbuotojų Jonas Gvaz- 
daitis, aplankyti savo gimi
nėles ir gimtinį šalelę. Jis 
yra vienas iš rimtesniųjų 
katalikų narių ir nenuilstan
tis darbuotojas? Laikėsi vi
sur vienodai, teisybės ir ka
talikystės, kaipo tikras Kri
staus sekėjas?0’ Priklauso 
prie visų katalikiškų kuopų 
bei draugijų. ; Visur dirbo 
visuomenės darbe veltui. 
Dirbo labdarybės darbą kur 

' ?? *
__ .

; ■>

i« t įt

Šioje gegužinėje bus labai įvairi programa, nes dainuos mūsų įžymiausi cho- 
solistės ir solistai; loš basebolį mūs; gabiausi sartininkai. Be to, bus įžymūs 
ii, šokikai ir kitokių sporto mėgėjų.
s-N4ujos-Anglijos ęįiOTų jau pasižadėjo Montello Šv. Roko parapijos choras, 

•urke vadovaujant ir Norwood’o Šv. Cicilijos parapijos choras? p?"Staseviciur 
ivaujant,
Tikimės, kad dalyvaus ir Loveli ’io, Cambridgio, Lavreūco, Nasliuaūr Wor- ' 
hriajehorai, solistai ir solistės.
So. Bostono Šv. Petro parapijos choras, p. Karbauskui vadovaujant, gegužr- 
■?**šiur’f bus, nes taip nutarė, liet jie nori kitų pasiklausyti. z** • 
jMė M. Gribaitė, Naujos Anglijos lakštutė pačiulbčs mums naujatišhį ir gra
sių dainelių. Ji pasižadėjo ir “šiur” dainuos. Įvairumo bus iki ausų.
Kas niėgsta šokti, tas būtinai turi atvažiuoti į šią gegužinę, nes pasamdyta 
t orkestrą ir kvėpuojant tyrą orą, slidžioje svetainėje, btis smagu ir šokti. 
Važiuokite kas kuo norite: arkliais, antoTUobilųds, orlaiviais, gatvdkąrįais^ 

ir visiėms Imis vietos pastatyti vežimus parke. ; - .
is<bus didžiausias ppsileidčlis ir liurbis, kuris jųjatvažiuos į Romuvos parką*.;

d. »«•> z* j lt

‘ 1 RĘNGfiJAI
■;- - r*;.'T’ rr -

9 '

l (

-w".T ■. . <*JĮ

j-—,---------------r-----------------------------------r c— »,

dėt, tai yra darbas dviejų ; ??^
“artistų.” Vietos lapely jie k

Vilna Aptieka
Vidėta ą, a. Al.^adrev«iau»

Panele Elena TareMlotS, garsi di
plomuota aptiekonį baigus Co- 
lumbta Universitetą, ir per ažtuo 
nius metus praktikavus savo ap, ■ 
tiekoje Watert>ury, Conn., dabar 

.užlaiko šių aptiekę. Išpildo sąži
ningai daktarų receptus, parduo
da Jvalrias gyduoles. Prašom už-, 
ekl pas gausite gerus pa- _

, turimus Ir malonų patarnavimą.

' 122 MOLBURY STREET 
Worcegter?Ma88.

Tet Park 7814 '
L= =

J ii

■ v ' . -' ' Sįf ; 7- • ■

Metinis išvažiavimas įvyks 
Jėzaus Nukrj’žiuoto Seserų 
Purk o IHmhnrat, Pa.T gegu- 
žės 30, 1928, Decoration 
Dav.•r . • ’

• i- 1- k .

Visi broliai ir seserys Lie
tuviai skubinkitės i pirmą 
šių metų • išvažiavimą. 1 
minkite kaip tefk linksma, 
kaip gražu praleisti dieną.

Atminkite jog seneliai ir 
našlaičiai vaikeliai laukia 
jūsų paramos.

- Bušai išeina
Iš Scrantono į Elmhurstą 

_iš ryto: 8:30 jr 10:30; po 
pietų: 12:03 ir.2:30. .

Iš Elmhursto i Seranto- 
ną: iš ryto — 9:35 ir .ll:35: 
po pietų — 4:20 ir J :35.

Lackawanna Stoties trau
kinių laikas iš Scrantono į 
Elmhurstą: iš ryto —‘8:00; 
po pietų — 2 -.30.

Iš Elmhursto į Scrantoną 
po pietų — '5:24, ir 8:07. t .

Kviečia visus,?, : 
liengėįiį. Komitetas] 

weŠtfield, mass.
i ; Telegrama ‘ '

. ; • - t • • • 1 ‘ .

Visam pasauliui žinotina 
kas šiame laikotarpyje į- 
vfksta Westfielde. Tai kas •*
nors nepaprasto. Ko dar 
nebuvo ir nebus.

Sekmadienio vakare -7:30 
P. M., gegužės 27 dieną, šv. 
Kažimiero Dr-jOš saloje, bus 
p. A. Sodeikos, Lietuvos O- 
peros Artisto, koncertas. 
Bus tai paskutinis Ameriko
je atsisveikinimo koncertas. 
Pono A. Sodeikos atsižymė
jimai taip garsūs, kad nėr 
ką daug kalbėti. Garbė 
mums turėti tokį artistą ir 
nepaprasta malonė jį kon
certuojant girdėti.

Vėl kitas įvykis. Gegužės 
30 diena švento Kazimiero 
.. * : 1 * * . * r

Draugija, švenčia iškilmin
gai 25 metų jubiliejų. To
ji draugija daug nuveikė 
parapijos reikale, išlaikė vi
sados savo ’katalikškumą, 
užtai iškilmės bus nepapras
tos. Ryte iškilmingos mišios 
ir pamokslas 8:30 A. M. Po 
pietį} įvairus programas ir 
žymūs kalbėtojai. Kalbės 
kuri- • L. Kavaliauskas ir 

j J. Bakšvs>- ’ r * '
L 1 ' •' i , 4 j * :' ’

Kas gi galėtų pasakyti 
kad via ne žymiausi įvykiai? 

I »! " A.įkasys
•>.l . v , r.'-j'i ■

• — ■' -H
Telephone -Cedar 44K53 ?!

y>~t. itk

Kitais seimo reikalais, kaip 
tai: laiškus, telegramus adre
suokite šiaip: Seimo Rengimo 
Komisija, 6704 Superior Avė., 
Clėveland, Oliio, arba 1306 E. 
68tli St., Cleveland, Oliio. At
važiavę delegatai irgi galėsite 
'virš nurodytose vietose apsi
stoti, nes jos randasi paran
kiausioje vietoje, prieš lietu
vių bažnyčią ir Lietuvių Sve
tainę, kur bus ir Seimo sesijos 
laikomos ir visi programai. Iš 
virš minėtų vietų bus išskįijs7 
tyti delegatai, po . privatines 
vietas apsistojimui -laike sei
mo.

Seimo Vakarai
Nedėlioję, birželio 10 d. de

legatams vaišės, įmesto apy-1 
linkių parodymas ir visokis 
šurum-burum.

Birželio 11 d., kaip S. R. 
Komisijos yra nutarta, bus 
ii r

perstatyta juokinga komedija 
“Karolio Teta.”

_ —Birželio 12 d. koncertas, prie 
lrir-i—

lapai įžeidė S. R. Komisiia;‘
...

u'?.

visaip ją išvardindami ir nie-■ 
kindami. Labai nemalonu y- 
ra kelti aikštėn tokį negeisti
ną įvykį. Bet/ ką padarysi, 
sad-vietinis lapelis, jų rankoj 

'■ aikomas, nepriima 'atšaukimo 
ir priversti esame nusiskųsti! 
organe ir kituose laikraščiuo
se.

Vienas iš Komisijos

KAS mylite mokintis grajyt ir 
norite priklausyti prie

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

t JUOZO BLIUDŽIAUS
151 Dorchester Street Worcester.

■ ■

•.

lt.

/ •i

! ! - Resldence, Št, 8rd FToor.

JOSEPH X DIRŠA 
r LIETUVIS GRABORIUS 

“Autos For AB Occarions”X ’ ■

< OFFICE: Fjmeral Hotne, 212 Mfflbury Sk Worcester . ■

' kuriuos aš barite-patenkinU,s
įl .k .. •jjssr- -*:y-

X • „į/; / -v.'

(

<K

kurio rengiamasi rimtai^ -ener
gingai ir bešališkai. Koncer
tas ssidės iš mišraus choro 
dainų, kvartetų, sikstetų, du
etų, solo ir klasiškos muzikos 
šmotelių. .Jį išpildys rinktiniai 
CIevelando kolonijos daininin
kės bei dainininkai susivieny- 
ję j didžiulį chorą, kuris tą 
vakarą dainuos gražiausias 
dainas.
koncerto energingai darbuoja
si mtiz. mokytojas
Greičius, kuriam tik ir galima 
pasitikėti. Apvainikavimui šio 
viso programo dainuos Įžy
miausi clevelandiečių daini
ninkė artistė S. Greičienė. Po
nios S. Greičienės užtenka var- 

. dą suminėti,-kad sutraukus pu
bliką. Tikimės, kad šis kon
certas bus toks, kokio dar 
clevelandiečiai neturėjo. _

Birželio 13 d. bus iškilmin-

Prirengimui viso to

Vincas

Prityręs Lietuvis Fotografas 

Jonas Černius^ 
8 Vernon Street, Worcester 
Trankia paveikslus pavieniu, ves
tuvių, draugijų, išvažiavimų. Da
ro kintamus paveikslus. Specia
listas piešime didelių paveikslų.

Telephone Cedar 3721-M . „ .
f ■F I

l

Ofiso ;įel*-Park 2839 ' 1 >

ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOfeBLIS) '5 )

638-640 Slater Bnilding
Worce8ter, Mass. ;

Namų tel: Cedar 1768-M 'J ■ ; - ; . f; v
—...... .

1 ? f-

——1----

t

t

Ofiso tel: ParE 3491

IGNAS J?BAR
725 Slater BnilcGng i 

Worcester, Mass.
..Namų tel.: Cedar 2863-W. t

r.

TeL Park 5873 ’

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas. •
35 Trumbull St., Worcescer.

Valandos: 9—10; 2—4; 6—9.
./• * ‘

. j ’ ; l

' '

»!

r

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING 

Worcester, Massachifarttta 
Phone Park 5065 \1

niurni uuii v ui n
Šioj krautuvėlėj galima nusi
pirkti visokių reikalingą vai- 
BtŲ, ledą, minkštą gėrimų, 
saldainią ir vėliausią laikra
ščių. Skersai šv. Kas. bažny
čios, kampas Providence ir 
Waveriy Sts. 38 Providence 
St. Tel Park 8718
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F.KLĄSTON
FOTOGRAFAS J

! 1 < z »

Jei norit turėt savo aiškų 
paveikslą, tai eikit nusifo- 

► tografuot pas patyrusį fo- i 
! tografistą—F. KLASTON." 
" Darbą atlieku vėliausiais į 
; išradimais. Ant pareikala- 1 
; vimo, einu į stabas foto- j 
; grafuot. r’ d

;, Beje, turiu dar, išradimą . 
; —padarysiu jwj Paveiks

lą ant veidrodžio. Ateildf

!• i ’ • >. KjuaBivn—rv4vw«*»«o • . s
24 Millbary Street . ___ W«ro«Ur, Ifen. 8Į , Tetaptame PeA SSM |
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atsilankė apie

>1 bosite i 
hll Maln

Amžino
Moterį

nūs ir linksmi yra tuomet, kuomet 
puošti. Tždf papuošk! te «avo na- 
ir ymfiftįMparfrt rakandais

Komisijos atsiliepimus. 
mąža;sudėte ųųtej. Puo
lis žmonių sunešė drapanų. 
Gražus nasišyentimas vienu 
ir antrų. , Nęužiųigdykime 
te gražių dvasių. * < -

— Dabar tamsta, pąnele? esi 
kuo madniausiai įsirengusi; 
mądniai rerfgtis 
rengti, —baigė

f Sekmadi^ gegužės JJ-te 
ktm. Fęhkgųs Nprbita?1 tei- 
kys savą? F-ūmąsias tiil- 
niin^tes yv. &v-
Mišios bus lifte vnlųndų

• ’ • •' g.t'r.'jHifi '/fl S< i H
PALAIJfDtBtAfi -; V - s I 

-Pabaigoje pamaldų bus 
suteik i amas, Palaiminimas 

įv Šveneiausiu. Sakramentu. 
Palaiminimų suteiks Kfeb. 

J?/ Kun. Kaz. Urbonavičius. -

-perkėliau savo barberag naujon 
ton Darbą atliekame pirmos ru? 

, Visi lletGylai Jkurig lankote 
tauftus, mokate braTigJat if nėsatę 
ganėdinti, tad kviečiame visus nū 
ir didelius atsilankyti pas mus ir
ti krinam kad gausite gerą patam 
&ą ir

zimidro
Povilo 
to draugijos, lx Vyčių 17I

Treciojo Ordeno? Draugiją1 

iterįfeų^oHb-Įdopa, 

prieladnūtaų^dalyvąvL-.
[mą mūsų iškilme* 25 meti

Parsiduoda -4 -Šeimyną medinis"-TS® 
mas čuincy, Mass. Kaina $6,000. 
Simas sulig noro Ir sutarties. Yra vie
ta ir savininkas turk “peraift" dfel gft- 
so stoties. Ptirduoą. viską už-tą..pa£i| 
kalną. ' >-

Taipgi parsiduoda 6 šeimyną nanaj 
Ip krautuvė atskirai nuo namo . Canfr 
bridge, Mass. prie Maln gatvės. Įfą* 
mas geraine < stovy. Parsiduos pigiai. 
Apie kainą ir kitas smulkmenas kiaušį 
laišku. Adresuok šiaip: “Darbininko^ 
ofisas T. L '.** ’

PRANEŠIMAS -

miero R. K. Drujos pirmi-j I 
ninkas Jonas Jaroša, Mote-] 
rų Sąjungos 13 kp. iždinin-Į 
įke Ona Jankiene^ir kiti. II 
Paskiausia, kalbėjo virš mi-į 

Į nė tos'draugijos < raštini rikė] 
B. Ciūnienė. Vakarų vedė]! 
pirmininkė Ieva Marksienė. 
Maldų atkalbėjo klebonas] 
kun. K. Urbonavičius. • I -gįįĮ " i

Į Visiems dalyvavusiems šio* į 
Ise iškilmėse/25, metų sukak-j 
|tuvių vakarienės komisija] 
taria širdingai eiū. Taip pat] 

|visoms gaspadinėmš kurios] 
[prisidėjo darbu'ir aukomis^ I 
[Ona Mizgirdienė, Gailienė;
J. Stravinskienė, Mat i e Juš
kienė, Vjlkišienė, P. Venie-I 
ne, Ona Staniuliutė, E. 

[Marksienė, Čiurlionienė, -J. 
| Šukienė, Kavolienė, P. Ną- 
[viekienė, Jąkųnškienė, • B. 

JL, Šž Petrox i yLsonis gaspadinems uz 
grali j pasidarbavimų irpa-! 
aukavimų širdingai ačiū/ta- 
Ha?vakarienės gaspadinė ; 

5‘*. , QnaSi(ULriene

Rengėjai
1 *

JAUNU MERGINŲ 
>, SODALICIJA

Šy. Petro parapijos Jau
nų Merginų Sodalicija spar-i 
čiaijauga. Per paskutinius 
du mėnesių naujų narių pri
sirašė suvirs 30. Sodalicija! 
dabųr turi net 125 nares. 
Garbė Sodalicijai, ypač su
sipratusioms merginoms ku
rios apkainuoja sodalicijos 
vertė. Linkime, kad Soda.

— *■'- • - , , . x • •’-« ( •* . . Lt n ■ L ’ ’ ■ ■“

iiėija Išaugtų j vienų iš di
džiausių ir stipriausių jau- 
nimodraugiju. - '■/

NAUJOS VĖLIAVOS
Šį metų per gegužinę pro

cesijų turėsime progų pama
tyti' keturias * naujas vėlia
vas. Kas metų daugiau ran
dasi gerų žmonių, kurie no- 

4. 1 ' ' • ’ * ’ * W ‘ J • t VI • 1

et u von Į pi jos salĄį.‘'Būva kviesta 
ė, D. daug svečių, bet iš priežas- 
ą A. ties blogo oro mažai atvažia- 
Mass. | VP- : Vietinių buvo daug. I 

uktereĮMūsų mylimas ir gerbiamas Į.
«.• Vtbonavi-J; 

mWa.r 
^į^ĮVaitei. kalbėjo apie įrangi- Į 
^^Įjos gyvąvųnųiir jos nuvdk-|; 
įat\ųį_ j tus darbus. Paragino visas ] 

moterys ir merginas prisira- Į 
Įgyti prie šios tvirtos drau-Į 
gijos. Naujų narių prisira-Į 
išč 28. yĘaį)ėjo svečias, vi-l 
tstems žinomas ir visų rnyii-] 
mas Cambridžiaus klebonas] 
kun. F. Juškaitis? Jis visai-1 
met yra mums prielankus ir Į 
įužtad nepaisė nė blogo oro] 
[atvažiavo ir palinkėjo mūšų] 
draugijai sulaukti auksinio] 
jubiliejaus su tūkstančiu na-Į 
rių. Vietinis visų mylimas] 
yikaras kun. F. Strakauskas] 
savo kalba visus pralinfcsmi-j 
no. Garbe mums yra turėti 

Į gerus dyasios vadus, prau- 
] giją turi šias garbes nares/ 
| kurios organizavo šią drau-i 
gijų: Ponios Agota Stra- 

[kąusjkiene, Grasilda Valec- 
[kienė, Ona Mizgirdienė, jtu-į 
]zė Dusevįčiene, P. Virbic-j 
Į kienė ir P. Račkonienč. Šios 
Į narės buv;o pagerbtos ir joms 
[įteikta garbės bukietes. Į-- 
[teikė vakarienės gaspadinė 
[raštininkė Ona Šiaurietė. 
[Gera muziką p. L. Buiniui 
iš Gambridge vadovaujant 

[linksmino visus. Jis patar- 
įnavo dykai šiose iškilmėse. 
[Už jo prielankumų tariame 
ačiū. Prie papuošimo va- 

Įkarienės stalų žaliomis, rau- 
J donomis ir baltomis gėlėmis 
1 prisidėjo grąborius I*etras 
JAknn^vičink. JoznTnnft'y- 
ra mūw yfcaugyjg pare, 

|Grab(fcįs; jĄrte^ptičiu^ pri
sidėjo" su aukele. ir pąkHlbė- 

| jo keletu žodžių. Visus pa- 
linksmšid gražiomis dainelė
mis panelės •Margašėta'ĮGri-

[teiOnutef. Džiaugiamės., .kad 
Įjos abi prisirašė prie mūsij 
J draugi jos: Vėliau kalbėjo

Kunigas aplankęs kaiiuo ’ 
kyklų, klausia mažo yaikn: 

pasakyt map>
Ii dalykai reikalingi krikšti

— Trys kunigėli dp} 
atšovė vaikąs.V jE, nėteoeUat^ž 

Krikštui reikalingi fek 'da
lykai; yąnduo ip Dievo žodi 

— Juk reikaingas ir k 
kisl..-^-atsakė vaįkas..

r. 1 _ . > j \ . ■ '

. SIŲSDRAFASŲ
įv^ Vinręnto DePauliaus 

neturtingųjų šelpimo drau
gija irgi neatsisakė šelpti 
streikuojančius mainierius. 
Stų savaitę"imųs“Setery7 
-šulių drapanų į paskirtas 
vietas.

{ LIETUVIŲ ANGLIAKASIUI 
sELPIMOKOMITEtO 1

Į - PADĖKA t

[ So. Bostono Streikierių] 
Į Šelpimo Komitetas gavo [ 
[laiškų nuo streikuojančių] 
[ angliakasių komiteto, kuria- ] 
me dėkoja už aukas. Rašo:] 

1 “Du Bois, Pa.,
Gegužės 17,1928] 

Į Re v. F. W. Strakauskaš, 
]So. Boston, Mass.
[Didžiai Gerb. Tėveli:

Šiuomi pranešame jog So. 
4Bostono lietuvių katalikų] 
.[darbininkų siųstas' aukas 
į Į priėmėme. Čekis $35.00 pri- 
-limtas. '■ .’ ■ ’ i > • * ■' ’■ i j .1 ;| Vardan visų suvargusių jų 
1 mainierių tariame jums So/ 
"jBostono Lietuvių Streikie-! 
5 Į rių Šelpimo Komitetui ir vi- 
IJsiems geraširdžiams aukoto- 
| Įjams, nuoširdingiausių ačiū. 
| Lai gerasis Dievas atlygina 
I]visiems šimteriopai. •. > 
| Su t ikrą pagarba, „

Lteittvitį Ai}glekasitį 
BĮ ŠelpimoKomitetas}

* f rB Kun. M. J. Urbonas, pirm.] 
Į V. J. M^eUome.»
I ' 3 - * X k , J c •
j Streikas dar nepasibaigė, 
]tad ir streikierių štdpimo| 
[komiteto Ųarbąs daF kepasi- 

[baigė.. -
T Atikas galite’pfįddoti1 K. 
’Ęi&iuį, korteteto įždininlęųi: 

“fiarbininkp” ofbe, 366'

— Mamyte, aš norėčiau ište
kėti.

— Negalima. Tū dar per jau- 
na ir per kvaila šiam žygiui.

Į — Tai kada gi aš būsiu tiek 
protinga, kad galėčiau tekėti?

— Kada nemanysi apie ves- 
tu ves. • .. “M. Rytoj us ’ ’)

pArsiduooapigiai
4 šeimynų namas ir krautuvė. Ge
ra vieta dėl grocernes. Apgyventa 
lietuvių. Taipgi yra 6 kate .gai
džius. Rendos neša $170.00 j mė
nesį. Kreipkitės laišku ari>a ypa- 
tiškai: Jacob Purinas, 10 >erk- 
shire St., Cambridge, Mass.,—
■■ 1 1 — ■ - . \ * T

,kų darbininkę, 
beveik piję 
draugijų ir kųopų ir jose] 
dilba Ypąč pasižymėjo jJ 
D. ^organizacijoj; pngulč-j 
jo nįio pąt įos sųsiorgaųr J 
zavįmo. Šių organizacijų! 
parėmė stambiomis paskolp- ] 
mis ir aukomis.- -Visa- šir-| 
Ųžia buvo pasiaukavus kata-] 
likiškos spaudos platinimui Į 
Spaudos platinimo savaitėse! 
ėjo po stubųs. ir .susirinki-] 
mus, ragino visus skaityti iri 
paremti katalikiškų spaudų. [ 
P-lė Paulina be Abejo tųldl-l 
nųf apaštalavimo' darbų tęs] 
ir Lietuvoje.
- D. Jankus irgi yra daug 

j pasidarbavęs LDS. organi-j 
zącijpje. ir jų parėmęs auko- 

]mis. Jte važiuoja Lietuvon 
Į aplankyti. savuosius. X3 rįžš 
iš tėvynės su naujausiomis 

[žiniomis,- -J 
Į ,P-nių M. KJpviepė buvo] 
[mūsų organizacijos L. D. S,i 
lir kitų katųlikiškų organi- 
Izacijų narė, bet, vėliau išsi- 
[braukė. Sugrįžus Lietuvon 
[gal kupras savo klaidų^ip vėl- 
Įstos į tikrąjį kelią ir dirbs 
prie katalikų. 

] Taipgi yra geri katalikų 
[darbuotojai p. .plųzeyičius 
ir p-nia Kliorikaįtienė. . . . t 

b Daugiau LDS/ nariv ir 
[darbuotojų yųžiu£>ja iš. Sęw 
[Yorko, Newarko, Plnladel- 
[phijos; Clevęlando, Detroito 
ir. kitų kolonijų. Visiems 

] ekskursantams linjmn^;lųis 
Imingos kelrodis.
[ Ekskursantus palydės į 
Į NeW¥orkų p-lė M. Giybai- 
tė. Laivas Alhert Ballin iš- 

| plauks iš Nęw Yorko šešta- 
dieny, gegužes 26 d. 5 va£ [draugijų atstovai; Šy\ Kazį 

Įpo pietų. ' ~ '
, F. Viraks, LDS. narys ža

dėjo patikti ekskursantus 
Virbalio -stoty ir lydėti į 

' ‘ Į : .. v , • Kep.

PARAPIJOS VAKARIENĖ 
ATIDĖTA/

CAAfBRIDGE, Mass. -r-j 
Lietuvių N. P. P. Švč. pa-1 
rapijos metinė- taip vadina
ma pasiliuosavimo iš po ai
rių globos , vakarienė, kuri 
turėjo-įvykti gegužės 27 d., 
atidėta.

Vakarienė įvyks birželio 3 
d. Taigi dubai* bus dar dau
giau laiko prie tos vakarie
nes prisirengi, kad pada- 
riusįkodaugiaušia pelno pa- 
rafijai, *“^7^.

* Ši permaina įvyko ddtri, 
■kad tų dienų So. Bostone 
į bus naujo ^unigo Felikso 
j Norbuto pagerbimui vaka
rienė.

' — Patark man,-ponas siuvė
jau,- kad galėčiau. apsirengti 
kuo inadniausiai?

— Labai gerai, — atsąko siu- 
yėjas, — prašau tik viską pa
daryti, ką atliepsiu, o tamsta, 
panelė, būsi kuo madniausia... 

L — Labai malonu. ’ -
— Prašau, panele, nusivilkti 

paltų. - - ‘-A '
' ry Klausau.

— Suknelę prašau man ati
duoti. . . ! -

-■ Ir stamkuų. > ,
— Gerai, ką. tik Tamsta no 

ri„. > ■ •
?—Taip pat ir apatines “ran 

kovęs.” '
.. — Jau../

— Dabar tamsta, pąnele.

— reiškia išsi 
siuvėjas.

• »■ — • ' "t . • • . >.  ..................... v* *. - • ■ '
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Pirmininkė—Jieva Marksienč,
625 E. Eighth St., So. Boston. Mass. 

Vlce-Pirmininke—Ona Zulonienč,
11 Menks St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkė—Ona Siatfrienė,
443 E. Seventh St.- So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

Fii). Raštininkė—Brontslnva Ciunieng,
29 Gonld Street, <W. Rosbury, Mas* 

Iždininkė—Ona Stanluliutė,
105 VVest 6th St., So. Boston, Masi 

Tvarkdarė—Ona Mizglrdienė.
1512 Columbla Rd.. So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antnj utarninką kiekviena mėnesį 
7:30 vakare, pobažnytlnėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke laišku ar te
lefonu

Žmogaus širdis per vieną 
parą išmuša šimtą tūkstan
čių kartų.

Žmogaus širdyje gali tilp
ti apie 650 gramų kraujo.

Per vieną minutę per 
žmogaus širdį perbėga tiek 
kraujo,, kiek jo yra visame 
kūne. Kraujas teka gyslo
mis greitumu vidutiniškai a- 
pie p metrus per sekundę.
, Žmogaus griaučiai suside

da' iš 200 atskirų kaulų.
Žmogaus odoje yra apie 

du milijonai skylučių pra
kaitui išeiti.

Žmogus atsikvepia per 
minutę 18 kartų ir per parą 
įtraukia 23 tūkstančius lite- 
rių oro' (“Mūsų Rytojus”)

SPECIALISTAS 
nuo nervišką ir chronišką M? 
gą per virš 25 nietus/prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay 8quare, Boston 

Olympia Theatre Eldg.

pareiną nuo mūsų nervų, t. 
y. toks žmogus tada nebe
girdi, nebemato, nebeužuo- 
džia ir t, t. Vadinasi, sulig 
tuo amžiumi ir baigiasi žmo
gaus gyvybė. Visoki žmo
nių pajauninimai maža tetu
ri reikšmės, nes atėjus tam 
tikram laikui (150 metų), 
žmogaus kūnas tięjc nusidė
vi, kad jokia gyvybė nebega
li reikštis. (“Sargyba”)

ŠVENTO PETRO IR POVILO 

DB-JOS VALDYBA
•g ■ • ’ r ■ . . . _

Pirmininkas — Antanas Navikas,
702 E. Flfth St, SO. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Juozas Jackevičius,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mas& 

Prot Raštininkas — Leonas švagždls,
111 Bowen St, So. Boston, Masa 

Fln. Raštininkas — Kazys Kiškis, 
.386 Broad.way, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Vineas Kaiišius, “ ‘" 
67 G Street South Boston Mass. 

Maršalka — Kazlmjeraą Ambrozas,
492 E. Sevepth St, S. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
pirmą nedėldienj kiekvieno mėnesio 

' Antrą valandą po pietų, parapijos 
salėj, 492 E. Seventh St, So. Boston, 
Ma8S.

sius teleskopus. Naujas te
leskopas mokslui/turės ne- 
pąprastai didelės reikšmės. 
Jo pastatymas atsieis pus- 
trylikto milijono dolerių.

’ (“M. R.”)

Birželio, d.

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1662—1373 '

Sintai ant
| ankščiau. 6 
.prašiname . 
kaip nauja 
kns rnbCBt-

‘ . z 7 ; , < j -r - » *

nervų jautrumas būtų tiek
i , , •v./’ -f; • c u-l

MILŽINIŠKAS PARKO ATIDARYMO

811-812 Old South Bmlding
294 Washin‘3’ton Street 

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

GYVENIMO VIETA
I

37 Gorham Avė., Brookline 
į j • Telephone Regent 6568 r

b. REAL ESTATE ANT
| . PARDAVIMO

į. . So. Boston, Mass.

Dvieją šeimynų kampinis namas 
ar krautuvė, su įtaisymais.
* Šešių šeimynų namas su dideliu 
kiemu, elektra, gasas, skalbvnės. 
i Trijų’ šeimynų medinis namas 
3-4-4 kambariai, su įtaisymais.
L Naujas<Jviejų šeimynų namas 
sn naujausiais įtaisymais gražiau
sioj vietoj ant Marine Road.BL. Medford’e
Dvfeję šeimynų namas, su vieta 
delel dvieją garadžią ir naujau
siais įtaisymais.
| Readville

Ibrieju šeimynų namas su įtaisy 
likis, vištininkai ir daug žemės.

suvirs 2u Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU •
VOSE & SONS PIANO 1 

KOMPANIJA i 
** , 

ši kompanija IšdirbinĄja pianus!
Bostone per 75 metus snvlrš. Lie- A 
tuvis Ponas šarkiunas daro spėria- * 
U raginimą dėl lietuviu biznio. t

Aukščiausios rūšies Pianai, Vii-? 
trotat ir RadIOs žemtaustourkat-?' 
nom. Mainome senus pianus, Ra
šyk dei katalogo. Pristatymas visur'' 
dykai. Prieš plrksiant matyk Bonas 
šarkiuną.

Vose & Sons Piano Co. įt *
160 BOYLSTON ST. BOSTON 

■' .... , y, > ; 1 •

Į į TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas ] Į 

H A. L. KAPOČIUS
I 251 Broadway, South Boston l 

! ! (“Keleivio” name) j Į 
J ; Ofiso valandos nuo 9 iki 12, ;
į į nuo 1:30—6 ir nuo 6:50—9 
i vakare. Seredomia nuo 9—12 L 
l I vai. dieną.,r,Suhatpmi8 nuof 9 [

Nesenai Švedijoj mirė sa
votiškas žmogus, kuris pa
garsėjo kaip atsiskyrėlis 
žvaigždžių stebėjas. Jo var
das Augustas, pavardė Mat-, 
sonas. Iš mažens jis buvo 
jūrininkas, per ilgą jūrinin- 
tavimą aplankė jis kuone 
visus pasatilio uostus, o pa
stebėjęs kad senatvė jau 
čia pat, metė šį verslą ir 
apsigyveno- Švedijoj vieno 
ežero nedidelėj salelėj. Čia 
jis pasistatydino trobelę, į- 
sitaisė žiūroną ir su didžiau
siu zriekahtrumu kasdien'

ištisa# ridktis Matsonas pra- 
leisdavo žiūrėdamas į žvaig
ždes, studijuodamas jas. Gy
veno labai' vargingai Vienui 
vienas tik su trim ožkom* ir 
pora vištiL Patyrę švedai 
apie savo tautiečio tiek var
gingą gyvenimą, parėmė jį 
aukomis. Ši aplinkybė leido 
Matsonui. dar ęlidesniu uo
lumu savo stebėjimams atsi
duoti. Jis nebuvo mokslin
gas astronomas, bet savo dar
bais pasižymėjo dideliu ori
ginalumu. Prieš keliolika 
metų jis" yra pasiuntęs 
Prancūzų mokslo akademi
jai kalendoriui refųhnuoti 
sumanymą^ už kurį akade
mija burokam labai .dėkin
ga. Be to, paliko parašęs 
keletą astronomiškų. veika
lų. Geraširdžiai švedai sa
vo tautiečio atsiskyrėlio at
minimui pagerbti ruošiasi 
toj pačiojs saloj jam pa
minklą pastatyti.

• ’ > 

Vėliavos ir Organi 
zaciją Ženklai

iftlLŽINIŠKAS TELES

KOPAS

Amerikos astronomai su
manė pastatyti didžiulį te
leskopą.

» Šis naujas teleskopas bus 
pastatytas ant Wilsono kal
no Kalifornijoje. • Telesko
pas svers 16,000 centnerių. 
Jo padidinantis stiklas bū
siąs 25 pėdų skersinio plo
čio ir galėsiąs padidinti 
dangaus liūnus dū milijonus 
kąrtif, nėgu Žmogaus pa
prasta akimi galima matyti. 
Naujuoju teleskopu galima 
bus, kaip spėjama, matyti 
tris kart toliau, kaip iki šiol 
buvo įųatoma per galingiąų-

Iš to galima padaryti iš
vada, kad 130—150-ti metai 
yra aukščiausia žmogaus 
amžiaus ilgumo, riba. Žiąo- 
gui, sulaukusiam 150 metų, 
nustoja ėie visi vyksmai,

Japonija, - yĮ25’ Austriją 
—r 78, Prancūzija—74, Len
kija — 70, Kinija—39, Lie
tuva — 38, Latvija — 28, 
Estija — 23, Europos Ru
sija. — 15, Švedija, — 14, 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės — 13, Norvegija — 8. 
Rečiausia apgyventos šalys 
— Kanada ir Australija. 
Ten viename keivirt. kilo
metre gyvena nepilnai vie
nas žmogus. Pagaliau, pas
kutinę vietą užima Sibiras, 
kur vienam ketv. kilometrui 
tenka nepilnai pusė žmo
gaus. (“M. R.”)

G'tVENTOJŲ TIRŠTUMAS' 
ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE
Vienas vokiečių žurnalas, 

pasiremdamas paskutiniais 
statistikos daviniais, paduo
da tokių žinių apie gyvento
jų tirštumą įvairiuose pa
saulio kraštuose.

Tirščiausiai apgyventa pa
sauly vieta yra Javos sala, 
Zondo salyne, tąr.p Azijos ir 
Australijos. .Pustrečio kart 
didesniame plote, negu Lie
tuvą, ten gyvena arti 35 mi
lijonai, tai yra 266 gyvento
jai viename kety, kilometre. 
Toliau eina .Belgija — 255 
žm. ketv.. kjlometrui; Olan- 
dija —- 200, Anglija.-r- 187, 

ia 134, Italija ir

jV. JQN0 EV.BL. PAŠALP. 

DEJOS VALDYBA

---------- ______ 
Prmininkas — M. Žloba,

539 E. Seventh St. Boston, Mass. 
Telephone South Boeton 3$52-R

Vtce-Pirnalninkas — J. Petrauskas,~ I 
: 24’Thomas'Pk., So. Boston,' Miisš. 
grot Raštininkas, t- J. Glineckis, -i . ~ 

5 Thomas Plc. South Boston, Mass, 
IKUi.’TtaStįninkąs — M. šelkis, 
! * 366 Brt>adwajV So. Boston Mass. 
įKaslerluą — A. Nąudžiunas,

885 E. BCoodVay, Sn. Boston, Mass. 
Tvarkdarys — J. Zaikis, .

7 AVInfleM SU, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldięnj klekvieuo mftneslo, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492- 
E. Seventh-SU-So. Boston, .Mass,

■ ■ ■ -O-l— ■---■■■ ■ ■

LIET; DUKTERŲ DR-GIJOS 

po Globa motinos švč. 
.. VALDYBA L

RUSŲ PROFESORIAUS
IŠRADIMAS

fcė Rnsų Mokslo akademijos 
"posėdy, kuris įvyko Petra- 
july, prof. Lazarevas pada
lė'įdomų pjanešimą apie są- 
ĮVo darbūs, liečiančius žmo
gaus ilgiauso amžiaus nu- 
statymą. Profesorius pa- 
Jreiškč, kad žmogus didžiau
sio nervų jautrumo pasie
kia 25—55 metais; po to lai
ko jautrumas eina mažyn, o 
80 metais sumažėja net visu 
ketvirtadaliu (20%—25%). 
JEr-pagaliau, jei žmogus su- 
feuktų 130—150 metų, tai jo

Į LIETUVĄ IR ATGAL
Užlaikau

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių.

Inšiūriuti tik Mass. valstijoj 
Nuo ugnies ir nelaimės: au
tomobilius, forničius, gyvas
tį, namus, stiklus, sveikata 
ir. t. p. -

Parduodame Anglis ų M 
Malkas

* ,

Pristatom netoliau^ kaip 12 
mailių nuo Bostono.

x Turiu 1 ’ \ ‘ 
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo ijr 
mainymo, kurių čia negali
ma suminėti.'

Galima Kreiptis
Ypatiškai. laišku arba per 
telefonų. T*' ,,r'' ”/

Ofiso Valandos
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 

r P F P
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D. L. K. VYTAUTO PARKE, L0WELL, MASS
į- ____ . • ‘ 'j • -
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