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Laidotuves‘buvo; dŠ 
įos, liūdnos, bet labai 
tos, be jokiu svietiškų

ciais.-------------------------
Orlaivis nukrito į apgy

ventu vietą ir sužeidė vaiką.
■ " S-

numylėtam dvasios vadui 
pasimatymo. *

A. a. kun. Daniūnas gi 
Ramigaloje, spalių 26 d.,1 
m. iš labai dievobaimingų 
vų, kurių vienintelis troški 
buvo išauklėti sūnų kunig

Pradinę mokyklą baigęs 
jo į gimnazijų Panevėžy, o 
kui dvasinę seminarijų. 1 
pabuvęs atvyko į Ameriką, 
-stojo—j seminarijų, Dėt 
Mfich.

Birželio 17,1916 metais 
vo įšventintas į kuniggi 
Pšįto katedroje, Detanto?

Užsienių/'■ reikalu ministe- 
ris Chamberlain atsake, kad 
jis ir kiti atstovai drauge su 
p. Voldemaru svarstę tik 
tuos klausimus, kurie liečia <■ »* w
Lietuvos derybas su Lenki
ja.

Gal dėlto Lietuvos premie- 
ras Voldemaras tąip drąsiai 
ir pasipriešino Chamberlai- 
no rezoliucijai? < /

'• • - ... 
tfeį wo,ooov.

TRYS DANIJOS LAKŪNAI
ŽUVO

* Kopenhagen, birž. 13. — 
Trys Danijos lakūnąi užsi
mušė kuomet jie ęksplioda- 
vus orlaiviui iššoko iš jo ir 
krito ant žemės. Jie iššoko 
su paračutais, bet neveikjan-

Anielią Eąrhart ir Mabel 
Boll. Abi lakūnės dabar ran- 
dusi New Foundland ir lau- 
kia tinkamo lėkimui per At- 
lantĮką .oro. Viena ir kita 
turi vyrušv -pagelbininkais.

šiek tiek šelpia badaujančias 
šeimynas, bet ir jų kasos 
baigia išsisemti.

Anglių kompanijos pašel- 
jpos neduoda. Miesto valdžia 
atsišaukė į kompanijas, kad 
nors kiek pagelbėtų mainie- 
riams apsiginti nuo bado ar
ba surasti1 darbą.

Darbininkai turėtų pasi
rūpinti pašelpa. Kitaip mai- 
nieriai liks kompanijų ver
gai. g • •

MASKVOJ SIAUČIA 
ŠILTINĖS EPIDEMIJA

Spaudos žiniomis iš Mas
kvos, ten plečiasi staiga pra- 
sidėjusi^iiltinčs. epidemija.

Kennebunkport, Me., Jrirž. 
13. Gaisras, sunaikino Rock- 
wood viešbutį čia ir padarė 
žalos apie $15,000. Gyven
tojus prikėlė šunys. Kitaip 
gal būtų ir daugiau namų 
sudegę.

/. Šiomis dienomis iš Bosto
no ir iš New Yorko leidosi 
kelionėn į Europą orlai-

.Faijiiaven, N. J. — Tom 
Hęeney, kuris siekiačampi- 
jonato titulą, smarkiai trei- 
niruojasi čia, kad sumušus 
čampijoną Tunney,' liepos 
26 d. New Yorke. Jis tikisi 
kumštynes laimėti. .

EI Paso, Tex., birž. 13.— 
Praneša iš Meksiko Citv, 
kad pereitą savaitę Huautla, 
Oaxaea valstijoj valdžios į- 
sakymu Meksikos. budeliai 
nužudė aštuonius tarybos 
narius. Jie buvo aukomis 
politiškų intrigų, Kaikas pa
siuntė telegramą militario 
veikimo viršininkui su įsa
kymu nužudyti tarybos na
rius kaipo maištininkus. Mi
litario veikimo' viršininkas 
be jokio tyrinėjimo įsakė 
areštuoti ir WJeĮsmo pave
dė budeliams sušaudyti.

Tai mat kas dedasi Mek
sikoj, kuri seka Rusijos ko
munistinę tvarką.

'Kfloriaušės. Keliolika na
mų sudegintai Sako, kad 
prie šių riaušįų sukurstė 
darbininkus komunistai-!

. Pereitą savaitę Massachu- 
setts valstijoj ^automobilių 
nelaimės gana aukštai paki
lo. Užmušta 23 asmenys. 
Astuoni daugiau negu perei
tą metą tuo pačiu laiku. Ke
turiolika jš ' tų žuvor, kurie 
pėsti vaikščioja ir kartais iš 
tarpo automobilių Išlenda. 
Tokių daugiausia ir buvo. 
Penkiolika iš žuvusių buvo 
‘suaugusieji ir aštuoni vai
kai.

Registruotojas Parker su
spendavo ir atėmė 834 lais- 
nius ir registracijos nume
rius. Daug laisnių panaiki
no, kad neturėjo gerų švie
sų ir “brokų.” »

■ ••^^iF^lSarhari hHipr uiotiu- 
planu Friendshipf • pr p-lė 
Doll 1 monoplanu Col umbią, 
kuriuo lėkė Levine iš New 
Yorko į Vokietiją.

Vienas An- 
> atstovas į- 
įk/paklausi- 
Idemaro ąt- 
nan prieš

GRAIKIJA PANAIKINO 
SUTARTĮ SU RUSIJA

. Athens,_birž. 13. — Atsto
vų butas panaikino Graiki- 
jos-Rusijos mutto sutartį. 
Sako, kad ..Rusija pasinau 
dedama sutartimi siuntė sa 
vo agitatorius ir skleidė rau 
doną propagandą.

4 vai. po piątų mirė visų my- buvo priversti dirbti.’ 
limas ir gerb. Nashua, N. H. 
lietuvių klebonas kun. P. Ra
mūnas. , Jo kūnas buvo pa- 
šarvpta3 klebonijoje ikr tre- 
čiadienio, birž. 13 (L, -4 vai. po 
pietų. Po'to buvo nuneštas į mirtį pareiškė, kad jį 
šv. Kazimiero lietuvių bažny- tų paprastai ir kad nefc^ 
čia, kuriojeper^ metąs skęl- lių. Jo pareiškimas išpildj 
be Dievo žodį; mokino savo Palaidotas kaip paprastas i 
brolius mylėti Dievą ir^arty- iininkas. Ą. a. veKša^Oj 
ma. j tikras darbininkų tėvas-u

hm

AREŠTAVO 26 LENKUS 
-KOMUNISTUS

BERLYNAS, Vokietija. 
— Praneša, kad čia policija 
susekė/ slaptą lenkti - komu
nistų susirinkimą. Padarius 
kratą,) pasirbdė,kad susirin
kime i dalyvavo 26 lonkabko- 
munistai, visi jie turėjo pa
dirbtus pasus. Policija juos P 
areštavo. Be to, paėmė su- 1 
įašta phs juoą ljenkijos kd- ‘ 
munistų partijos centrajinio > 
komiteto atsišaukimą ir sU- 
konfiskavo apie 100,00(1 
markių Amerikos valiutoj.

j /GRAIKUOS STREIKE
I JA^fens, Graikija.—Dešimts 
Į darbi pinkųk sužeidė kuomet 
Į policija puolė mušti tabako 
streikierius. , ■ \

Daugiau Sovietų Aukso Pa
siųsta Britų Raudoniesiems
Londonas. — Arti $40,000 

pasiųsta iš Rusijos Britų 
komunistų partijai laike 
paskutinių šešių mėnesių.

Policija, kuri darė inves- 
tigaciją, komunistų veikimo 
tą patyru ' ' >;,t *< V.-'

Rusijos darbininkai ba
dauja ir skursta, o komunis
tai, kurių rankose valdžia 
aikvoja pinigus propogan- 
dos skleidimui kitose šalyse. 

| Jie norėtų ir kitose šalyse į- 
vesti “rojų,” kad. pasinaū- 

Įdojus šalies turtu ir išsker- 
I dus milijonus žmonių.

mą,. 7. ; j tikras darbininkų
Ketvirtadieny, birželio 14 d. rtjas. J# -.

10 vai. ryt* buvo iškilmingos) Įimtai žmonių lydėjo j 
gedulo šv. mišios, kurias laikė n4 ant kapinių. Pas! 
Velionio dėdė kun. Kodis iš kartą, berdanai ant jo J 
Brooklyn, N. Y.; asistavo kun. svetimą žemelę, pasakė 
V. K. Taškūnas, “Darbiniu- 
ko” redaktorius imNorwoodo>lietuvių parapijos klebonas ir 
kun. A. Petraitis, Atholio lie
tuvių klebonas. Kun. F. B. 
Norbutas iš Montello/kun. S. 
P. Kneižys iš Lawrence ir-kun.

viais dvi merginos lakūnės (Mežvinis iš. Harrison, N. J. 
buvo patarnautojais.

Dalyvavo J. E. Vyskupas <. 
A. Guertin ir atlaikė laidetu- 
yių ceremonijas.

Prie šalinių altorių, tuo pa- 
čiu. laiku, laikė šv. mišias kun.

E K si piliečiai. ' i
Ūkininkai demonstrantai 

“Sfį turėjo ir beną. r y

Jfcl Šiaip republikonų konven- 
BE|įcija*eįna sklandžiai. Jie nė 
BF-? neturi kito kandidato kaip' 
EVt Hooveris. J vice-preziden- 

tus stato senatorių Moses, 
dabartini vice-prez. Dawes 

^M^ffvpulky MącNider. Sako, 
1^^30,000 * ūkininkų nebalsuos 
fe\7>už Hooverį.

... i Demokratai, jeigu išrinks 
Y kandidatnSmithą, rinkimus 
SR ^^ti, ,-nės Hoęveriš
Hneyd perdaug populerus.

po jiietų įvykšC,‘LDS. Naujos _
Anglijos Apskričio sūv&žiąvi- ma, kad 5šgys. 
mas. !;.X- ' -i1 u-

Kuopos išanksto išrinkite at> 
stovus ir pagaminkite įnešiT 
mus. Šis suvažiavimas bus 
priešseiminis. Pageidaujama, 
kad visos kuopos būtų ątsto-

8 .

Šimtas tūkstančių vaikų 
nesulaukę vienų metų am-j 
žiaus miršta kasmet Jungt.

x Valstybėse, Dr. Dublino 
skaitlinės parodo. į ■> e 

Y' r Vaikų mirtingumas nė 
kiek nesumažėjo nuo 1918 

r\';
Dublin sako, kad tik 

nuo difterijos Vaikų, miri- 
mas sumažėjo išradus, nau- 

Ep jas gyduoles.
f**: A > V • . ' 'n.

išgelbėti ii*gi nusiplikė, tik 
ne taip pavojingai, ir spėja-

H r ’ * /'

čioj, Detroit; Midh.
A. 

te,
N. JJ. Į lietuvių parapiją v 
ru. Pabuvęs ten nuva&ą 
Gary;1 Indiana kur klebą 
keletą metų. Apie 9 meta 
gal atvyko j Naująją Ali 
ir apsistojo So. Bostone Ii 
vių parapijoj vikaru. Ne: 
30. Bostone jis buvoį nea 
nintėlis lietuvis kunigas J 
Nampshire valstijoj, a. a. 
Tyla, rugsėjo 14 d. 1920 :

iO-. 'j-i

Guertin 3 ‘ buvo“’ * priimta 
Nashua klebonu, km* ir^tt 
ev savo kelion ę pas tavo 1 
Kurio jis buvo siustas čia'

Jis Nashua, kaip ir I 
daug dirbo su jauninai 
nesniaišT Suorganizavo k 
draugijų ir jau gyvuoja 
sustiprino.

Laike klebonavimo jis 
naujino bažnyčią iį susti) 

’ parapiją dvasiniai ir fii
* •• • • - ’ * ■ •j *mai.

A. a. kun. P. Daniūnta 
tai mylėjo savo tėvynę I

• vą ir jau nuo senai iešknj 
. nigo į-savo vietą, kad |
į Lietuvą ir jos labui pat 

ii jrs. PBet neteko sugHM

> nę. 8AMIV h , 

i Nuo kovo mėnesio šta

Į&Y42 ŽUVO VOKIETUOŠ 
O i TŽAUKD(itrt BUBI- ,

DAUŽIUK&U

N uremburg, V okietija, birž. Į 
12. — Dvidešimts^du asmė- .. * - . > Inys užmušti, kurie važiayol 

' Munich-Frankfurt eksprest-l 
niu traukiniu, kuris nubėgo I 
nuo relių ir nusirito į pakal- 

. ‘ nę. Nuriedėjo garvežys ir 
vienas karas. Stebėtis tik 
reikia, kad laimingai, likę 
.sveiki skubinosi pabėgti iš] 
vietos kur ši katastrofa įvy- 
ko visaip nepaisydami apie 
sužeistuosius ir užmuštuo-

. sius.-

-•iitilta i-

™

t ■ ■ -T



Nep|ilrfattsd«ĮybSš Deklaracijoje. Ž 
-‘j-:;

300,000 LITŲ PRADŽIOS

JETUVOS UNIVERSITE
TAS GREIT IŠLEIDŽIA

vės ir visasL maistas. > *3
Trobesiai nebuvo, apdraus

ti. Visi to kaimo gyventoj 
jai't— 48 žmonės •-*-diko be

esdinkite mane 
n&keialy (tuoki 
ra diena faurita

saugos miuisteris gęn. - T. 
Dąukantas^atleido nuo areš
to ir piniginės, pabaudos vi-

ta^es ^rithout the conseęt
*■’"■ y .t 1

:»oye-V,; ii:(
o He haš ren<
. of and superku“ to the eitil; j
~~~ K^has taken away -Uhaflei* and ato
įof ^ovenunęnt; !; 5 >L- -fC 6.1
L- TTo has nlundered HTDDCrtv and <

yra‘.ųu<teos nyo pri-

* ’būti, Įiuosos ir nepriklausomos valstybfe.- i *• - ’ 1 • \ 1 
jAF Prietertk pąatTOiėjo kolonistas ra-

A. Buvę daug priežasčių• jos visos išskaitytos

įvykti; lunfvRėš,-kurioštcįa- 
vė nąpaprašfti ^ąiiiį. Rung
tynės įvyko^ntdJaŽdbiiai” 
sporto aikštės, Allenšteiue. 
;KlaĮpėdiečiai" ' n u g f ę J 6 
' Allensteinieeius sA rezulta
tu 4:L< ~

os virš paminMos dai 
nSAAJcvrmM<dtTMt<FA įtfr

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
IDOS (prastais minkštais viršeliais)---------
IDOS (prastais kietais tipeliais)—----------- .
IDO8 (geresnės minkštais viršeliais)---------
IDOS (geros odos viršeliais) 1 „>.„■ .

(oelnloidds viršeliais) r .. ----- —
uTOS (eeluloidos viršeliais, su kryžmių)— 
r»ns užsakymus siųskite

Įteiii Co Mes of UreatBptąin. yhioh (Jeclared |Ut
Ube thirteen United.Colonies are absolved from^alle- 
įgiauce to the BrĮti& Crowu\ao4 are,. antį, 0$ -Hght 

state8' r f . , 
*• Cotouls“ “rebel *g^‘

. Ą. Tkęrę Aęre toany reasons, all sel forth in the 
ftęeįrątiw; $ Thę ląeat Wqrtahi

w*z ■ • A \ r
s W ųuarteiįd darkė bo>

dies of troops upėnthem againsttheir will; *
M « wį$k S<ddiers

M just ca W
t That he

-y.'

MKLAUS0MYB8S DEKLARACIJA

' h^)^ad;re(v^ r^iMntation to |he CqV
/ t 

ThM h? W takeft ^e rįght of t rnl by jųry
and ęf trial in the place in whjeh crimes were alleged 
t^hųve, been committed. ’

tKp' ftninnigtg to cdutimie the stnurla after thev had trr-r Wi

T A. These eauses were many in number and are 

recited in detail in the Declarątion. Amęng them'are 
thesč ?‘ * • č 1 -M ' ■*<* " > r' A ‘.

The Crown has refused ąSsent to {lava necessary 
for the publie good.', of thę^Rinę is įtįąįąięl:, ‘ 
, ; Rę has ^bMĮfft4įa t®
^ęrce lą^’s of pre^hi^ importance until his consent 
lwas obtained, and has then ‘ rieglėctėd to attend to*

■ | ‘ He has called togethfer le gislative bodies at places
1 runUsual and distant from the depository- of records; 
‘ Į ! He has dissolved Representative Housęs ieg op- 
> posing his will; ,<2u ? j ,
j 1? He hhs neglected to cause qthęrs to be ęlectęd in 
jtHerplaces of those remoye^; *- . į 4 u

b Me has prevented immigration and naturaliza- 
Įtidiįof ^reigųęrsf : ' ■ ųl ,, f > .•
I /Hė haš madę jndges dependent for-their offięe, 
lactiyities, and salaries nponrbiiaself aicnrej ^7-
F • He;h^ cręaįted aj^miiltitude ,of unęeeessary af- 

- |ficers, haraj®ing Lthe ęęoplę, ąnd^edu rmg thęm to 
s. • A /V ■” ■ ' į***

the iniliiary £owei indepėncleiit 
' i. C t . • -X. t . t .

9

Lietuvos Darbo
. » jiMi

žff~a jįį

n v ' > ’'

- 1. 1_- «

įLR Snauda



pairujo

automobilis

minima

neįvykdomais; projek

tą 
galėtume

Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite it “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasiteĮ. ' j

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE i
KIEKVIENAS LIETUVIS priva’o aplankyti savo gi m tų J f krafitų. 

Km metai vis daugiap^daužiau amerikiečių raliuoja atlankyti sąvo
kius Lietuvoje arim'fnip sau Lietuvoje pastsvečiooti. Lietuviai deda 
visas pastangas, kad tie svečiai borų gerai priimti ir i&ivežtų malo
nins ispudl;ns i A.Lietuvos. .• ... * . '

dMVJ VJctlll 11 11 UdlllllllllO} V11“

ųį; ' tis pastate mums prieš akis 
Kristaus kančia ir kalbėto 
kalba: “Žiūrėk, žmogau, į 

įįg‘-kryžių. Ant jo mirė tavo 
t ' Atpirkėjas. Jis už tavę mir-

Jei. Lietuviai pdjegtų pa- 
našų paminklu " pastatyti 
Kaune tarba Vilniuje — a- 
oie kurio atgavimų neabejo- 

niekas iš mūsų, — mes 
dalinai prilygti 

kultūringoms Europos tau
toms ir tuom pasididžiuoti, 
kad mokame savo nepri
klausomybę branginti ir jos 
paminklui sukurti nepagai- 
lėjom aukų. O mūsų ainiai, 
lengvai galės pasimokyti- 
mūsų istorijos ir imti tėvy
nes meilės pavyzdį ir įkvė
pimo, ginti krašto liuosybę, 
kaip jų tėvij garbįngi žygiai 
ant paminklo*Iiūdyja./ V 
f Tokio paminklo pastaty
mas, beabejo, nemažai kai
nuotų, bet esant tautos no^ 
rili ir pasiryžimui — tatai į-

■-prie-tayžiaųsę 
kaltes ir'gausi atleidimą.”

v Žmogus; girdi tuos žodžius 
savo 'sieloje'ir gija dieliau- 
šią pasitikėjimą JDjevopasi- 
gailėjftnė. • Galų gale j*am 

ta mintis, kad Die- 
vas. yra musų geriausias 
prietelius ir tėvas, o koks tė
vas norėtų pražudyt savo 
vaikus? Dievai visados 
mums pagelbės^ khd tik mes 
tą jo pagelbą priimtume.

~ : L i « -'r*' - ■ -l
- Gražų vuties pavyzdi duo
da šv. Magdalena, šv. Pet
ras >it gerasis latras. Jie vi
si buvo sunkiai nusidėję, bet 
viltis juos išgelbėjo. Ji su
kėlė jų širdyse pasitikėjimų 
ir pagalios meilę prie Die
vo. Ta gražioji viltis pri
vedė juos 1 prie Išganytojo 
kojų i? papuošė jiį siėlas kib 
niausįąis jausmais. Jų vil
tis padarė dideliausj malo
numą ,V,t Jęzaus širdžiai, 
^Jes ištiesų .Dievui begalo 
malonu, kuomet dįdeliųuKias 
nusidėjėlis Jam pasitiki ir 
pripažįsta galę išgydyti ne 
tik kūną, bet ir sielų. “ Vieš
patie, jei nori gali manę ap
valyti,” — tarė: raupuotas 
V. Jėzui. Ir Išganytojas 
greitai jam atsakę: “Noriu < 
būk apvalytas.”; Taip ir 
mums Jėzus atsalto, kuomet 
prie Jo kreipiamės sielos 
reikalais. l >, «*» j •. V. ; u' t--

Taip, viltis tikroji mūsų 
paguoda.*’ • i •

Ateik šiandien pasižūrėti šį įspūdingų naujų karų! 1 Chevrolet turi lietuvišką skyrių, tad
' V inet'ateisite klauskite lietuvio, salesmano. -„ i > ■ ’ ’ J ą

■ . ‘ ' 1 . - L : ’ : : 1 '• '• x-r i ' z. -i iz ’ * > ’ • I. _____ ___ ‘

Nuo pat pranešimo nuo 
sausio lmos dienos šių me
tų Didesnis ir Geresnis 
Chevrolet buvo įteiktas ir 
priimtas visuomenės. Kas 
diena tūkstančiai žmonių 
perka naujus Chevroletus. 
Jau dabar yra virš pusė 
milijono šių naujų karų 
ant kelio! . , -.
Niekad pirmiau nebuvo su 
tokiu smarkumu priimtas

S&viltimi gyvena. Net kasdle- 
niniąm įgimtamjgyvtn nne 

-T* viltis vaidina svarbų vaid
menį. Žmogus visuomet ti
kisi geresnio būrio. Ta rif- 
tju jį paskatina prie dides- 

* nes darbuotės, prie smafkes- 
mų pastangų, žmogus be 

z vilties visiškai apsileidžia ir 
'* nieko gero nenuveikia: Tai- 

’ gi žodis nebviltis arba des- 
pei&eija ’ reiškia didetiaušią 

. nelaimę. * Įpuolę į dėspera- 
eiją^ žmonės, tankiausia nu- 
sižudo. J. .• ■';.' tev , /

Jei tiek daug reiškia vil- 
■■ ♦ t, r“ ’■ * :..-i ; rtis .paprastame , gyvenime, 

Jurtai jos trūkumas, dvasinėj 
srity yra neįmanomas.: Nes, 

/ ištiesų, dvasiniam gyvenime 
te- viskas priklauso nuo Dievo 
Sį? pagelbos bei maloijės.- O to-' 

ji "malonė begalo brangi ir E mes ją labai tankiai praran
dame per nuodėmes. .JKuo- 
met atsirandame tokioj pa
dėly, ’ kad tampame' Dievo 

^^'irepr ieteliais per sunkią_nuo- 
dėmę, kas tuomet būtų ^>u 

\ mumis, jei netektume vil
ties? Taigi čia viltis ir atei- 
na mums pagelbon. Ji nu- 
rodo mums Neišsemiamąją

no_ skyuų. - • ; ’
* Žodžiais paties dailininko 

e— patsai paminklas einant 
šiuo projektu turėtų apie 
trisdešimt > metrų aukščio iš 
granito ir:breMjaaai">! yp

Tngton St —r*-————— -
NONANTUM: Šilver Lake Chev. Co, 

444 WateHown St - - - -
NEWTON HIGHLANDS: >Voo<bvorth 

Motor Co. *
HYDE PARK; J. J. Delaney,, 1243 

Hyde Park Avė.
MALDEN: Frame Motors, Ine., 144 

Eschange St _
DORCHESTER: Colnmbia Chevrolet 

Ine.. 617 and 399 Colnmbia Road 
(Ųphams Corner)

NORTCOOD: Fenton's -Garage ' 
QUINCY: Washington St Garage, Ine,

216 Washington St
DEDHAM: Dedliam Square Chėvrolef 

Company, Washington, St
EAST BRAINTREE; Clark & Taber 
EVERETT: Melanson Bros., Ine.,

67 Chelsea St .
MATTAPAN: J. X Delaney, 1509 Blue 

Hill Avė. > .

; ./Tęsinys) ; vaizduojama tautinis
III. v. vos. atgimimas, Ą'uši 

Dabai* prisieis , paminėti dynė, kova deFspaud 
viėną, tur būt patį žvmiiausį Kiro katorga užspaude 
dailininko Zikaro kurinį, tinimą ir knygnešys" i 
kuris , dar pereitais metais ranką ant akių tėmi 
buvo išstatytas Kaune Liė- nemato rusų sargybą, 
tuvių dailininkų parodoje: 
Tai’ Lietuvos' Nepriklauso
mybės paminklo projektas. 
Dailininkas Zikaras minėtą
jį D. N. paminklo projektą 
dirbo. ke|etą metų,. Ir sukū
rė stebėtiną kūrinįf kuriam 
turėtume palinkėti’ kuoyei- 
kiau virsti tikru mūsų Pe^- 
priklausomos ' tautos pa
minklu, Minėto monumente 
projektas susideda iš dųuge-* 
lio ant kits kito pastatytų 
paminklo ‘pastovų, šar- ata- 
tinkamais bareljefais, nuo 
pirmutinio akmens :iki pa
minklo viršui. Išreikšti ant• .. i j * y*. T f ' • • * • 1
paminklo ^.vaizdai-bąrelję- 
fai-apima >risų1LiėttHos.iSė 
toriją. » Pradedant pamink
lo apatine dalim, papuoštos 
kampinėmis figūromis — iš 
visų keturių šonų7vaizduoja 
priešistorinius laikus, ak 
mens, vario ir geležies lai
kotarpius, lietuvių padavi
mus. Ant antrojo pastove 
keturkampio—jau yaizdno- 
jama Lietuvos istoriniai žy
giai, rnūsąl valstybes žydė- 

^Įkcjtarpy. Kaip Vil
niaus įkūrimas, Vytautas 
prie' Kijevo, ?Algirdai prie 
Maskvos vartų ir kt. Auk
ščiau eina trečįasai Lietuvių 
istorijos laikotarpis,: j&įa 
vaizdai-bareljefai plokšti, 
neryškus, jau tuom pabrėž
dami liūdną smunkantį Lie
tuvių istorijos laikotarpį, 
atvaizdojama Vytauto siųs
to karališkojo vainiko kely
je , pagrobimas, "unijos su 
lenkais ir Lietuvos krikštas. 
Dar aukščiau vaizduojama 
Lietuvos pavergjmo laiko
tarpis : Lietuvos padalini
mas, rusųK belaisvė, spaudos 
uždraudimas. Dar aukščiau 
ant penkto keturkampio

• JGaias)

-* Tas važia rimas tiesiog | Bal tiko-Amerikos Liniljoa be
persalimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus Ir visiškai 

keleivių nevarginu. .. .. ..r-y.-
Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtųJI kraAtų neatidė

ti. bet važiuoti pas savuosius Aių vasara su,viena H virtrainėtų eks
kursijų IS Amerikoj tiesiog j KiaipGIų.

ą . BALTIG AMERIOAtlNB < : P t
3 Bridge Street New York, N. T.

vzuursęs, viešpatie, Tt
; ■■ ' - f

Apsigavau!., buvąųrte 
Per porą žingsnių nuo

jokis
kad dar nebuvo niekur to- 
Ho gražaus karo ir 4ž to- 
kią pigią kainą! šiame ka
re yra išvaizda ir viduri
niai pagražinimai reika
laujami pasauMo geriausiu 
motor karų!
Ateik ir persitikrink pats 
ąau. Yra net septyni skir
tingi modeliai iš kurių ga
lima pasirinkt.

' :■ i'■ ,

:WEfiT ROXBERVt Mt nopa Mftol
Sales, 1782 Čentre St. t -

ROXBŪRY r Grove -Hali Chevrofet:Cou,
458 Bftie HIU Avė. , u

■READING: ’Bal-Don Chevrolet Ine
REVintE :,North,Shore Chevrolet Co^ 

1459 N. Shore Rd.‘"
ROSLINDALEt Mt. Hope Motor Sales. 

415 Hyde Park Avė. z
WAKEFIELD: Main St, Chevrolet Co.
VVALPOLE: IVnlpole Auto Stn., 

J9 Stonr.StL-l ? -4 :
WALTHAM: Robert G. Pease, In& 
- 763; Maln St

WATERTOWN: Daniels Chevrolet Cįfe 
647 Mt Aubum St 
(WEST'NEWTON: W. j. FurfKH^ 

*56 Davis Avė.)
WI\THROP: Gordon G. Fullerton, 
57,Pufnam St

WOBURN: Lynch Motor Saiės, B«Ž 
-40 Wlnn St '

j»e didelinuošimtT> Chorams fcr 

'7^ HDAE
366 W. Broadvrav.

-v ~ : . . t <
GENERAL OFFICES,11Q Cummington Street, Bdstori ' . t

- / L5 / AUTHORIZĖD C^EVĄpLET DEA(.Ek8 J?' : < H J ?/, 

realttt; ffltev. n» aai mE&ST MILTON : Atfrefl»»Žįk s

< galima visaip paįvairinti dainuo-, 
jaut)* _____________ _____ ________ 25c.

t- 8-NICS LIAUDIES DAINOS (dau. 
ginusiai dztikų.: tinka solo, dviem ir J 
4 balsam) --------- _______;----- ---------_40e. *

8. “DAINUOK” U Dalis (mokykloms " ’^4
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos) -------------------------------------l_60e.

9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOS- ■ .. 
TA (solo arba dietas; romantišku*- ■ 
mo ir meilės pilna) --l—. 60c.

10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti -

t



įklauso

pojąrinei pųgaį

nė slapstosi ūžkomu-

miesto gatvė būtų šiais ląi 
kais taki tuščia kaip kad bū

jausmų kaip t 
Aę dega širdy 
bar eina į p 
ekspedicUftil

dainuoja 
kursu š

jįe yra bepretensįjįj. 
neriimas — tai daina :

-- ».-.■> « “

turį jstatymų

gyvas, - taikatiina ’ visus ir 
viską, tik ne tuos stikliukus, 
kuriuos išmaukė svečiuose, 
kurie ir buvo tikri jo nelai
mės kaltininkai! 'Čia tai jo 
žmona, jo vaikų motina, —ė 
tų vaikučių, kurie taikiau
sią sykiu su tėvu ir motina 
Vftžiuoja į svečius—tUripa- 
yeįgos apginti vyrą, nūo 
perdidėlio, tankiai tiesiog 
žmogžudiško svetingumo. .•

tikėjimo supratimą, 
kaip tat padalyti? Mąžas 
buvo Poviliukas, jo balsas 
silpnas, nedidžiausia jo iš-..Z- 
kalba. Kuo gi tad užimpo
nuosi snaudžiantiems, priį^z 
versi išgirsti UVo balsą ir 
sekti paskui tavę į gražęsų^ę^

statymų daągiąu nebeleidžia- 
riaa ir iųį-
ciatyvos teisės. 4‘Teisę” leis
ti ukazus teturi tik Voldema
ras ir Čoi.) H ‘ •'

3. Seimas
(Seimo nėra ir vargu kada 

bus diktatoriams viešpatau

jant)-

- ■“ ■ ‘, 'fe

jisąs civilizuotas pą^ąu- 
yrą susidomėjęs ir ne-

Klaipėdafi ^Įaetuvos ĮCe- 
leiviš” iš kttfib persispauz- 
dinautę ištaikąs. P« žodžio 
p^ežbiikąbutese pridėjo žo- 

vVis?R teisingai. 
Piliečių dabar jiėra Lietu
voje. ¥ ra tik vieniopoddan- 
ntjeįr kfaumlaifct. -Visi yra 
[diktatorių pavaldiniai-—pa- 
donak Toc|eHlwia- kalbėti 
apie jų teisęs. Šiam? “kon- 
^titucijos” skyriuje plačiai, 
kalbamą apię asmens ir bH- 
to neliečiamybę, bet ką pa
rodo diktatorių darbai? Da
bar fuiethvoje yra tik tauti
ninkų neliečiamybė.-®— ■'■

§ 15, Piliečiui laiduojama 

Ikorešpondencijos ir susižinoji- 
Įmo paslaptis pašto, telefonu ir 
I telegrafu. Išimtis gali būti da- 
[rotna nurodytais įstatyme ąt§i- 

[diktatorių“ nurodytais” uka- 
Ižais ir jos- virto 'taisyklėmis. 
I Šiandien Lietuvoje korespon- 
Idencijbs ir susižinojimo paštu, 
| telefonu ir telegrafu paslaptis 
|yra išimtis)., A 

| §16. Piliečiams laiduojama
žodžio ir spaudas įaįsvė. (Chą! 

Jeha! chalįėha! chaL.) 
į §17. Piliečiams pripažistą- 
jma laisvė daryti nurodytą pi 
Įstatyme tvarka susirinkamus... 
[(diktatorių įvesta tvarka pri- tia vęl motina, nors irnege

naštos-:
Kun. J. Markevičius gabus vyras, beį' ’ 

os įr filosofijos mokslų, mėgo istoriją, 
mijįir tyrinėjo kitų tikybų mokslą, bū- ' 

tent-.žydų Talmudą, {ųrkų Koraną it protestan
tų klaidingus mokslus gerai pažino; klebonas ir 
miesto inteligentai jį profesorium vadindavo, 
nes painius klausimus mėgorištr Įrgerai išriš- 
davo. Būdavo nekartą teko matyti kai su žydais 
talmudistais rankomis mospodWRĮ 
bėjosi, profesorius gi jiems d&^ė 'ridOTf^klai- 

0O&U* tapiau# žydai gsąM
Uytu žmogumi-«Bažnyčioje labai įdomiai pa- - R* sakydavo, katekizmą arba švenčių apef- 
gasdėstč, žmones

igs nelaimingoji Nobile’s 
jpedicija į tolimosios ąiąiį- 
pjėdo ir vandens tyrus, 
fer pasaulio simpatijos ir 
jtėjjmai-yra su plūdūriuO- fc- '■* lįSais ant ledo’kalnų eks- 
iieijos nariais. Ši ekspe- 
Sją duoda jau ir dabar, | 
ėmėt galutinas jos ri?ųl- 
as'nera žinomas, daug pa- 
įį nety< ateities; polari- Į 
Ekspedicijų rengėjąjųs,! 
į ir plačiajai publikai. ; I 
šiųmetų, ękspedięija į 
turės nėra Nobile’s pirmo
ji Porą metų atgal Nobilej 
lyvavo Amundsen - Ells- 
fctiį ekspedicijoje. Tuo- 
£ orlaiviu* sėkmingai nu-1 
rit^o is Špicbergeno sąĮos 
r šiaurės ašigalį į Poįnt 
ĖrroW, Alaskoje. Neilgai 
akus po tos 'ekspedicijos 
išdėjo5 kivirčiai ’ titru A; i 

šmiame žurnale Tke 

SSd’s Wark tilpo A- 
Įndseno strąipsnisj kurią7 
& jis įtikinėjo, būk Npbile 
išpildęs sutarties, būk pa
šęs -daug smulkaus egoiz- 

būk temperamento 
ilgsniu esąs impulsyvus, 
įiajėgiąs padaryti1: greitos 
feizijos ir buk šie pastarie- 
irūkumai kelis sykius voę-■ ■ * lis nebuvę katastrofos prie-

pūi^'kąd ^foldemaras nėra 
jau tpl^jpktatorius, kokiuo 
Jįiįabiąvpjaopozicija.' Tai 
aiškus blofas ir tas greitai 
visiemš paaiškės. Ir vėb teks

T^uAĮmv<|^ ąį Povilas? i 
Dahiūuus—žmogus ir 
gtU- ’ : ' ; ’.^HS

vadindavo PovilyikĮb 
Jonis buvo * mažo ūgio. Sie
la jįs^yo^vi^^^nrižu- 
tėlių, į kuriuos - panašiems 
Krįstus.įsakūbųtĮĮic^^y^/;. 
siems, bet; jis sekmmgardir-

buvo jo darbas Nashuoj. Ha- 
do pąrąpiją. apsnūdusk, ^ '? 
susipTaiųšią. Ęeįkėjo pi- 
ži^tį išjudinti, j
pozityvų organįząįyvi mfo--

■ r ■■■ < : i; T v— -r.-iy ■V.'ĮRJĮ...- J r, •

Pereitą savaitę, ti y» $k ria.,bet leidžią mažiems vaį- 
per septynias dįeąąąs įį tai kučiams bėgioti po gatvę 
tik vienoje Massachusetts prįe namų lyg Amerikos 
valstijoje žuvo automobilių 
nelaimėse net 23 žmonės I O 
kiek žuvo visose L Valstijo 
są!?;x-V:<

Automobįtių nelaimes? ge
rokai figūruoja ir lietuviai 
Kuo tai išaiškinsi? Tiesa, 
tąąkiaitenka. skaitytį' ląik- 
raščiuose apie*, automobilių 
katastrofas, kuriose skamba 
italų vardai; Tečiau ūm’ęi- 
kia pamiršti, kad italų tenn 
parainentas yra impulsyvus; 
lietuviai gį yra šalto budo. 
Bet, dęja, įįetiiviąi tankiai 
mėgsta pavirinti savo šaltą 

zulfatę ^važiuoja ar į telefo-' 
no stulpą'ar į kitą automo- 
bilių, arba nusirita nuo til
to, ar kokiuo kitu būdu į- 
važiuoja į nelaimę. 1.

Dar blogiau, jei ne tik tė
vas bei ir mama su kūmu- 
tėmis prisiriagauja mūnšai- 
nės. Vaikučiai, motinos neb

eprižiūrimi tankiai palenda 
ipo automobilio^ratais.' Ki-

kuš k^eicum^j*#* 
ramios riprfmtieeur kotnum; 

Jidgi|tw^indava>Beitisl5m.
1

Mirė kunigas
__ _ _

■ tjėia nepažy- SyP^ua veide,
mdąu'. ku^gąą. ’; Jb^nes 
tąfiTmėgįU ^iška^ W 

U^siu kaišivtid^ak^j 

po nose, jomis didzįuotiB, už

daktm^

advokatas, aš ponas; aš pn>- 
letaras, aš pralotas, ąą kuni- 
gas, ąs ądnuniat^4p4uš,'^t , u t .. 
ortodoksas, aš literatas, aš bo vyro darbą, 
filosofas, aš mokslo Yyfas
t CFm 

kabos.' Ir kaip tąnkįąi titu- 
lai-iškabosyrakurkas dides^

čia” aitais laikaįs, kuomet 
pati mama gyvįeno Lietuvo
je L Toks apsileidimas nėr 
gali - būti; niekuo pateisina
mas. ■ <’.............. ■ • 1
-•F-. i J'. :

Atsimenaiitr tai, kad ir ge- 
riausiąi prižiūrint vaikus, 
vis dj^to nemažai jir šuva- 
žineja automobiliai vien tik 
dėlto,- kad vaikai yra daug 
peatsargešnį už suaugusius, 
reikia, juo labiau juos netik 
daboti^,bet įr nuolat mokyti, 

gotįs, kad išvengus pavojaus 
nuo automobilių.

’ • ’į ■ -

.Motinos tižiau privalo 
kurkas daugiau daboti to
kius savų vyrus automobilis- 
tiis, kurie - mėgsta prįsira- 
gąųti mųnšainės. Juk daų- 
giaifsia nelaimių lietiį- 
viąis ^jąsitąiko ne važiuojant 
į aveeiųsj bet grįžtant iš sv^ 
čių. Jei Šoferis pats išliek^

šviečia Amžino?.< >

Kryžiaus Latras > 
ri1-1. -!.!J >!!■■' ' j

čius, Ądomaa Smolenskiš, vikarai, kun. Jurgis 
Markevičius, Adomas Grinevičius ir kalėjimąW* 
kapelionas kun. Petras Maslauskas. Buvo tai 
ramūs, gražūs laikai, klebonijoje sutartis, baž* 
nyčioje tvarka. Klebonas kun. K. Smolenskis 
mėgo tvąrką. Būdavč giriasi kada laikrodis C 
dvyliktą, muša, bažnyčios tarnas vąrpu skam- 
bi$^ gaidys gieda, tarnaitė pietus stalan neša, 
tuomet džiaugdamasis trindavo ir saky
davo: tai tvarka, klausykite; į> prisižiūrėkite 
tvarkaiį bet kada' neįvyko tas tvarkingas supuo
limas, tylėdavo ir nidio mesąkydavęk ■ 
dieniais ryte punktualiai septintą valandą eida
vo bažnyčion išpažinčių klausyti, devintą valan- Oį 
dą vąrpas skambina, zakristijonas (prašo kad 
malonėtų eiti miestelėnams-ponams šv. 
iąikytt ” - ' —
t^ologrij

A t
•2^ 's

l ’< R

» • ■- >

F
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lenktynėms. Vieną iš jų^čampionę” čia paroda.

POS užtenka. Nes Rolandai
— — — ■ • - • •* —> ■

Jie sugeba tinkamai tvarky-
onu-t 

sustatytos ir paleistos

k

į 4 9-

y £

fe*. t *? -VK
1 15-11 k

• Al
---------------------

i. .yjiĮąy- , <te>

• r- tar atrodo tiesiog jųoo
Nėra kox stebėtisl BEobu 
jfrnn ką drttą, 
y s. '. -j 1. i-

•<Wl> 
ąyxępo ing<

dūo pa^te 
ąųkštumo ir 
l’ąakuį / PO Mįū t# 

Vanduo atslūgsta it ims 
ta ūoriik ųžūetftris ^rt 
bet ir gerokas jūrųipak 
tys. Toks potvinm’Ė^l 
slūgis kartojasi kasdi^5 
vieną kąrtą. . Buvo Mį

for* pilietp.

pulętys 
yo priimtas, ir siuig to 
ne pametei pilietę-stę iš

i
Ld., Į

1 t »

Vieną# žymi^ prancūzas 
.**Dįevįp vK

pą
-T<4]

vątetyb^ kiek mažesnė už 
mūsų Lietuvį Ji yra pajū
ry, tarp Vokietijos ir Ųėl- 
gįjos. Ten gyvena žmonių 
daug daugiau

14A U_rV« * »

šviesūs, kultūringi žmoųėa. 
Jie Sugeba tinkamai tvarky-

^nguage JĮnt__
rSerrice-ga^M^;

įs visur apū vįąo- 
tįaimĮgiantų problemas, 

ąįdks nuo klaiko .pasiųs ;įp 
iųs klausimus ir at- dama už ateivio po priėm 

mus Mq^ščimns, I. ’ " '
r' 3^* ~ . > * F *. t v

mo to akto.’ - ,
Atvažiarimo Taikąs ir laatvo . 

. Vardas

Kldūšimas: Atvykau į Suv.. 
Vakti^ k£^ iyįs ^18 
metais, bbt negąĮįų atrimįp- 
tį Įąįvo vardą ir dieną kada 
atvažiavau. Tik žinau kad

> i ./ 1 ri I

»

Va&ąs
‘ Klausimas: Turiu pilnas 

simoriu 
vizos ma- 

po žmgnai ir vaikams. Ma-
- ųp tyriausia duktė ką. tik------ --------------3-
^su!aUkė aStuoniolik(us--me- Atvaliavau, tų meti^ 

_ '.tys, ir-'<£ abejoju ar jį galės 
atvykti su kitais šeimynos 

fUąrUis kaipo nekvotįnįs im-
■ . ųūgrantasl . .

' /;< Atsakymus: Nęištekęjuri 
P* ne'apšivedęs sūnus 

Amerikos piliečio, būti įleis- 
ti kąipo nekvo^iniai immi- 

K A>grantai, turi būtį ; mažiaus 
f z .38 metųlsenųmo kuomet ap-

- Hkacija Imniigiaęįjos Ko- 
■fi^gŪsijonieyiaus užtyirtintĄ 

suvirs aštuoniolįko 
metų kuomet jau atvykstą 
tas nepermaino nekvotinį 

į&į; 7. nnmigraeijos stovį.
Tarpe aštuoniolikos metų 

O' ?ir dvidešimts pirmų' metų 
M į 7 vaikai Amerikos piliečių 
,7' Agali prašyti pariliktinės vį- 

iŽ MsMtoini prie kriį-
tos bet gauna pirmenybę.

Tuoj išpildyk aplikacijoi 
formą No, 633 dėl šeimynos

’ > . < , ■£?

Pitietystė ir Ištekėjimas Ųž

M

•y?.

>

Dėl tos priežasties mano pi- 
lieystes prašymas buvo su
grąžintas. Kur galiu gauti 
šitas informacijas? ;r
' • ■ -■ k£J' i * r. į • * k/*

^tscf^ymaįs': Yra daug žmo
nių tame pą|. padėjimo. 
Bandyk sužinoti apie atva
žiavimu dieną ir kitas in
formacijas nuo tų žmoiiių, 
kurie su tavinHuo pačių lai
ku atvyko (jeigu atsimeni 
kas sų tavim atvažiavo).Jei
gu ištikrųjų žinai kokios 
kampanijoj laivų,atvažiavai 
tai pąrąšyk tai ^^pąnijaį. 
Jeigu gali pranešti apie kat- 
dą atvykai, kuliamo ųostb 
atvykai, iš kurio išvažiavai 
ir kaip ilgai kelionė, ėmė, 
gąl Eareign Languąge 
formatiom Service, 2221 4th 
Ąvenue, New York Cjty, kgą- 
Ks tau puMbėti šiame rėi-

Klausimas:1 BuvaU lega 
lišky įleistasi dumefai atgal,

nuą, kuris Vengrijoj mokr- 
nasi,ątvyktųčionais tęsti tep
liaus mokslą. Ar tą jis, gali 
fdaryti t • ; < .?■. *. ? A • bi 

Atsakymas: Studentas šir1 
virš, penkiolikos metų am- 

tystę ištekėdama- ųž ateivio? žiaus, jeigu gali darodyti A- 
merįkos konsului kad jis'iš
tiktųjų vyksta Amerikon-

5=^ 

ti ir negali tapti Suv. Valsti- Urnvo skaitomi kąįpo legalių
jų piliečiu. lt O- -r 

• Jeigu nors Tamsta esi A- 
nais ;tuiTw gaiAntuoti kad jį merikos pilietis, ir tavo sū- 

' 1 T’?‘1—2_ — aus vis nesulaukęs pilnų mo
tų, jis turės apleisti Suv. 
Valstijas, y į' 1;- f;

Ar Nelegališkai’Atvykęs 
'e Jūreivis Gali Būti z į 

Nąturaliziiptas <J
. vr r . ' i.

Klausimas:Atvažiavau į

‘^įleidimo.

' Atririo ’ f ■

**.3: k vyras, už kuria ištekėjau 
’ Į917 metais, buvo Amerikus

- " pilietis. Jis mirė. Aš perėi-
X<^;/tais metais vėL ištekėjau.

Alano dabartinis vyras nepi- 
>> £ lietis- Ar aš pamečiau pili?- 
įs^>-

r Atsakymas; Pilietystės nes- 
\pdiSefęi. Pasilieki Amerį-
kos pilietė. Kuomet išteki- tęsti toliaus mokslą, yrii Uei- 
jai' už Amerikos piliečio džiamas po specialių svetimų 

1 Į917 metais tąpai Amerikos studentų reguliacija, -Sulig.

sj . i
■ k

r t

ir-daba r — T

tų reguliacijų jis turi turėti 
užtektinai pinigu save užsi
laikyti, arba kas kitas čio-

■ •* 1. ■ X* 1 i • •

_
užlaikysi Jis.turi visą savo 
laiką praleisti besimokįnant. 
Negali eiti dirbti, tik kelias 
valandas kuomet .mokykla 
užsibaigus ir vakari jų ląiku. 
Pitm negu aplikacija Ame
rikos konsului pasiųsta jis 
turį prisirašyti, prie mokyk
los, kurią Darbo Sekretoriuj 
pripažįsta. Galima ^auti var- 
dųs ir adresus tų mokyklų 
i.š Eoreįgn Language Infor- 
mation, Service. x . X

Į mokyklos įleidimo eerti- 
, fikatas turi būti pasiųstas su 

prašymų, dėl studento vizos.
Studentas turės, parodyti 

kopiją -šio; oertifikato kuo- 
Jrnet atvyksta. » • ,

. > Studentas,. kuris: ketina 
. mokintis BuvrĄ alstijęĮsey tu- 

:ri suprasti'driek nors -anglų 
kalbos, ūžt et kiliai suprasti 
pamokas. V? • • r*” : .< A, • 
• Reikia .atsiminti, kad stu
dentas. gali pasilikti šioje ša
lyj? tik taip ilgai kaip ilgai 
jis užsirašęs pripažintoj mo
kykloj. Kuomet užbaigia 
mokslą iurLtuoj-ąpleisti Suv. 
Valstijas. Nes nebuvo įleis
tas nuolatiniam apsigyveni-

. ... ..
:,^Bųvo 

jog tąį pareina jjjM 
Tuo būdų pylime 
paliks lengvai atidaromas ’ 
uždaromus 25 spragas. Ali 
slėgio metu ją staiga a® 
rys ir dalią užvertoMos įtu 
kos vandens ištekęs į 4^8 
jūrai emu* trinti jie ątaįg 
spragą Uždarys ir naujoj 
vandens nebepriplūs. JKįį 
viena spraga bus 300 
platumu. Tad vienu 
nepaprastai daug vande? 
Įšei«.!Trž dĮjžmjn pyffiffirĮ 
roję bus supilti kiti pyiiM 
kurie neleis vandeniui < 
griąuti. . . '<■> <•
. Tai, žinoma, Holandiį 
kainuos ;ąpie 550 milijon 
guldenų. Be to, bus be gąl 
dąug darbo. Bet 
lienąujiėna. Juk 
pyliinąis aptveria .Įviaa jK 
ląpdija. !Įš užtvertosios

. Be to, balandai pasižymi 
didžiausiu darbštumu. Jiems 
žemės toli gražu nepakaktų, 
jeį nebūtų sugebėję didelius 
plotus atimti iš jūros. . 

- Visas Holąudijųų - pajū< 
rys yra didžiausias pylimas. 
Už jo ūžiu potojaiiti jūra, 
o ; šiapus pylūpoj; keliais 

. - ,v sieksniais žemiau jūros pa
ltimi jtavu^nylegališko. yliaus s^vi puikios sody

bos^ žaliuoja įąukai, pievos, 
žydi puikūs sodybos, žaliuo
ja. laukui, piėvoą, žydi pui
kūs sodai. _ Tuos (įidžiuęsuu 
kėlių dešimčių kilometrų 
plotus jiems teko iškovoti ii 
jųrų. Nusausinti ir iš smėr

1 lėto jūrų dugno padalyti 
: dipčią šalį. > J 

Dabar balandai ryžosį ižr 
tP \Ant kiekdaiko ta vizą | kovotifefc jūros naujų 224 

BEahčių hektarų plotui .Į

4žka Zuido ilat>W Jį 'W> v^“0'

kai įleisti. Galėjo gauti pi
lietybės. .Bet šiąndien tas 
viskas permainytų. - < •

- j " f ? ; » i < i f ;; i - ;• *

t ..Kad nors šiandien negąli 
tapt i Amerikos piliečių, bet 
tave negali , įjįdeportųoti • v ’ priea 
įlęidi 10, nes ‘‘deportacijos 
laikąsv ’ tavo atsitikime i&it 
baigęs.' ; x , & t

i 
t

i
______ < \. - • ■ - "',

Klausimas: Mano motinu 
Lietuvoj^gayo immigyącijoš 
vizą, bet M prastos sveil^-

Suv. Valstijas 1922 metuoę, Kaip Ilgai Galimą Laikyti* 
sę, kaipo lairiųinkas. Ap
leidau laįyą įr pasilikau šior 
je šąlyje. Išsamiau pirmas 
popieras tuoj, po atvažiavi
mui ir dabar n^riu tapti nįL
,ttu Amerikos! piliečiu;..• <Ai-|tos negalėjo tos vizos varto- 
jęalpsiu gauti pilnas >Ameri- 
kos pilietystės{popierąs7

AtsakomasTavo įvažia
vimas į šią šalj, be tinkamos 
iiilmigraciibs tiisįSekcijos, /-
ra-ndeg
du'hebbš
dą apie t a v o į 1 e i d i m ą 
daliniui apsigyvenimui, ir 
toki ’■>

b;.

vis-gerat iS'-t’’r -
* ffrblaudijąjyra isįki^i pril-

Aisiakynias: Imnugracnos1 ' ■
-i . J -.-l5 'A' Z. ' ’ į «* 4*^"

vW!tun. W' vactojatoą į įį gfiį didesni laivai jsja 
Iketuti£men<atus.iitt»,išjtovi-Į plauki jiegajiįir HeJandįjai 

ję; vraai-Tiėrh mimu,gV -Tad
f iaiVd kūris'ii ątrligįg uietąis HdlanllijOB paV-

11110 vež i Suv. \ alstijas prieš iš- nftBlelyte nagii^lėtae p«- 
sibaigima ketvirto ineuesįo.Isauiutį sumanymas. Vien šį 

•lotą 
ĮH- apgyvendinti.

riu per tų* patį kvotos metą j Pradžioj to sumanymo vyk- 
jeigu vizos savininkas galės |dymas buvo vilkinamas, nes 
paduoti gerą priežastį dėl Į Jaugelis nenorėjo tikėti, jog 
neišvažiąvimo. jlct galima įvykdyti. Tuo la-l 
mokėti kitus dešimts dole . • . • . f ' ’ • ■ - ; • - \ ’
nų. t
vi-.•• '

neišeis, v Toks pylioto* 
liejimas tęsis keletą r

tokiu, budu galėsi išgauti Konsulas gali išduoti kitą mi|žini5ki! randei„ pIol 
atvažiavimo ę^rtifikato. :; viaj tuo pačiu kvotos numę-1 nusausinti ii- apgyvendini 

W .vanduo. ta 
vąnaųo jsnyks, 3 
pč atneš gėlojo j 
atoslūgio, vand^iį iš įla 
varys’ ir patys holą: 
Prie pylimo bus įtaisy 
milžiniškos garu J^$3| 
pompos. > *

Likusį daibų pabaik 
lė įr-lietus. Saule i.Šdžioi

, Kiek laiko ^tgad išleisda
vo taip vadinamus ^nunc- 
pro-tunc ’' certifikjatųs j orei
viams arba laįvinirikaihs ku- 

. 41 t - • V
rie per kiek laiko čionąis iš- 
gyveno. Toki turejotik.už- 

mui, ir negali čionais pasilik- simokęti “head taksus” ir

IJUAILU IVYlkUVVl. , AUV iar * ,
aii tai padarė sunkumai
, T f. mm smėlio likučius

bū
.... ..... .. į tą įlanką įteka Isselio ū-

K I* ^- ^ Įpė. Bet dabar rimtai imtar
. y ■ -------- 1 pi darljo. Ketama du treč-

visuomenei parodo, įes tai svarbūs baznytūiėš Į daliu' įlankds husausiiiti. d 
isfc>rįos įįietuvoje Taktai/ d gilia butų kėi be Į vieną trečdalį palikti upės
— •• ‘-e v-x—k- i > 1 1- —__ y *• m ■» .S- i :J v

Žmogus, visus taikindavo, ypačlenkus su tie-; t i. Vi siems 1 i et u vių su t a rt i ni s giedojimas tiko, pa 111 inklų dėl apsileidimo dingsėk—-< X— tųssUmažęs jąų yądinsįs jį’ gypmfom žmog
Tačiau negalima-aplenkti1 nepaminėjus ne-Į ne Zuįdo, bet Isselio įlanka. kėuM, negaudėmais m£

jūrų smėlio likučius. i*ąi■z .... ..
*’ Ą • » ..«<*' jrr*‘ •’* ~ ".ę- .■ '*27*'’ t' **.go literatūrą/ parūpindavo žmonėms mąldak- 

*Aygių, Užsieninių laikraščių ir juos kitur pĮa- 
į tindavo.' Kun. P. Masląuskas taikus,.malonus

y,________> ’• ‘ . "• ----------r— —• -i- I-?—-'-

, tuviais įr kai kalėjimo kąpėlionas nusikaltėlius 
dabojo, juos moralizuodavo^'*dargi krimihalis- 

į * tus su dovanomis Sibiran .išleisdavo. Visiliys 
kunigai, būtent1 J- Markevičius, A, Grmevįįčus 
ir P, Majauskas skirtįpgo pobūdžio, bet taikiai ™, -v—~~~ 
,sąyp tarpe gyveno ii sutartinai savo pareigą^ |či°n tiesiąs ir nei Iėnkoipaiių vadas Juožas I4n- 

r ' ėįj<Ą parapijiečiai Sakydavo, puikius turime kd-|kevičbis išsireiškė: naujas klebonas, naujas baž- 
K - nigus, visi trys kai vienas žmogus. A. a. kun. Įnyčios ir parapijos ponas, kai norėsiąs, padary- 
h - '-4ekaRas Smalenskis, kai sąkiau, mėgo tvarką, Įsiąs, gal ir. panaikinsiąs lenkiškus giedrintus 
fe > Įjet bažnyčios priežiūrą kunigams atidavė. Tuo- bažnyčioje, gal įietųyiškųs įvesiąs. Kaimiečiai 
į *' inet vikarai įgalioti pasidalinę darbais bažny- [laukte lauke naujo klebono, nors, girdi, sykį bus 
\Čią remontavo, vadinasi, nauju skardos stogu I pabaiga lenkų viešpatavimo bažnyčioje. Deja, 
ti bažnyčią uždengė, naują Angelų Sai-gų altorių po mirties dekano Smalenskio, ateina Kalvarį-

, pastatė ir kitą paveikslą įdėjo, iš akmens bažny- Įjon klebonauti ir dekanauti Griškabūdžio vika- 
|p čios laiptai padirbti ir daug naujų daiktų pri-[ras kun. Jonas Žaliauskas. Žmogus labai ramus) 
tfe -buvo ąįpąujUlta. Peją, įpięstęlenai — lenkiškai Įbailįo,.Inovacijų nemėgstąs, šiek-tifck-nusimanąs 
Ssč -kalbantieji ^onnpolį bažnyčioje turėjo, vyravoĮapįė muziką ir giedojįihą. Pirmą sekmadienį 
z _ ir rąžaneįjus įr giesmės įr kitos apeigos jų ran-Įišgirdęs bažnyčioje nemalonų lenkų giedojimą, 

kęee-tmvo. Lietuviams pii sipiios buvo sakomąs įėipesį juos mokinti, vadinasi, lenkus paglostęs

Z,

9*... ..................-14..'..

to gatvėmis vaikštinėjo, lietuviai vėl ėmė su
sėdę į klaupkas giedoti ligi mišparų ir taip ruo
šėsi lenkiškus giedojimus iš bažnyčios jųašalin- paminėjimo jieji' dingtų, kai daug mūsų šalies] vagai. Tad įlanka tris kari

pet bešaliai lenkai gėrėjosi ir kaskart lietuvių 
choras stiprėjo, gi lenkų kriko ir kriko. Taip 
dalykams stovint, suserga kun. dekanas ir 1888

► . •* . 'm. miršta". Miestelėnai nusigando sąprotauda- 
mi; ateisiąs kįtas'klebonas naują tvarką bažny-

T ■ ■ > S-Hholandų ąpskąičiav 
nusaųsintaą plotas Juos kaį 
.mętgmrų pelno.- jK

■■ ■■ ■ Urr>
&nogW'dvkrioš 

ząyo esmę neaišku:

f.... . At * *

mąukęją, nyksta ir 
giąi tai pąt mebkūj v njl 
ij mirimą žmogąuz

p.-..- .-tise-- - ■> - -r . r ... . .r/gg.K^negnuiia maisto
sulenkėjusių lietuvių vyravo bažnyčioje, liętųų dugno susidarys visai pairi- mą įr galvojimų—Ve---- -

kai susipratus ir p 

padalinta, būtent: vienas sekmadienis lenkąrns,įdija yra 3 milijonų 262 tūk- 
kitas lietuviams skirtą. Lietuviai rainiai dva | dančių hektahj Jidumo.Tufr 
siškosios valdžios parėdymą priėmė, lenkams Į tarpu dirbamosios žemės ten 
giedoti* nekliudė, ]>rie§higai, lenkai ‘ lietuviams I tėra 2 milijonai 300 tūkstaų- 
kliudė;. Viena'kartą man besiviešėjaht Kai varinių. Nusausinti plotai Visi 
rijūj girdėjau, kai pasibaigus pamaldoms, vadi- į tiks laukams ir pievojnę. 
nas, po mišparų, lenkai ir lieturiai nesavais bal I Tuo būdu Holandijos diriįa- 
sais^giedąnt “Viešpaties Angelas^ rėkė įr rą-Jinoji žemė padidės visu dė
mius, maldingus žmones iš bažnyčios vi jo. Kad 
padarius riksmams bažnyčioje galą, dveji .iųiŠ- 
pariti įvesta, pirmi lietuviams, antri lenkams.

■ Dar vientta parėdymas: šventadieniais rytmety
je! i^i devintos rr būtent: nžanČįus, puŠioę, "1

normalumų, keistenybių, kokios ginčų metu į-1 Nusausintasis plotai bus 
vyko. Vyiuausįs nenormąlums Kalvarijoje bu-1224 tūkstančių hektarų di- 
vo, gaujelė miestelėnų lenkiškai kalbančiu, beįldumo. Tilo būdų iš jnndk

V i“w» • ? • m « * • t . v* • t* J ■ 1- . <

viai huvdį nustumti. Antra, lietuviams tiutjMją provincija, kurį padidina', 

ūyčibje teisių ir kilus ginčams. pamąidos pusiau I dalim. Daba r visk Holan-

<

Šv, giesmes giedojo. [tarpe-viso buvo, net peštynių tjažnyčioje. Kac

*
4

pamigus labai apsunkino. At
buvo

4

>į
*1.J

y.' vietą ir sutartinai, g
£- įas lietuviu elgesys
r*r. zurzėt jr įtakingiems denk . ___I vr J M

gi kunigam? pranešė ir gr^sind, būk būsią venau, rasi 
•'fe negera. .jei lietuviai nesiliausią giedoti. Knnri Į<fit

duos ųralėftmi daug 
dimnr^ukl aidiįti, to viso 
nerašap, žmovąi tų jų įvykiu ku

r|Holandiją visa keturioliktą

Žmogus labai ramus) 
lenkiškai Jhailįo,Inovacijų nemėgstąs, šiek-tifck-nusimanąs 

ir rąžančįius įr giesmės įr kitos apeigos jų ran- [išgirdęs bažnyčioje nemalonų lenkų giedojimą,

ITf
-«

pa*

« s

Šimtadaln. ’1 y v .

* Dabąr kyla klausimas, ku- 
puo budu' Maudai tų ^ūo- 
štųbų darbą keta padaryti, 

ums čia atrodo beįmano
mas dalykas, nes mdmš y-

jĮšfcai pamokslas U u Viešpą-Ijiems tO' ir reikėjo, liefjiyiaiųs jau nė gero n^
PĮ|es l^geĮąa” gulė jo gieddtb Tpometpo pamaj-Įduėdą,mūs, girdi, viršus ir gana. Ve4uyi|i ___ - ..

dų dar negreitai būdavo giedamai mišparus, tai- nusiminę tūno, kol neatėjo laikos permainas & e m(Atd.is h nkams skilia. Nuo devintos ligi vįė- 
' gi lietuviai pasitarę su vikarais užėmė tuščią h-yti lietuvių naudai, Ginčuose lietuvių lenlįp

’ 'mes giedojo. I tarpe- viso buv<5 net peštynių Ijažnyčioje. Kąc a 
■ųetįko, ėmė Inemalonūs lietuvių lenkų tarpe ginčai kilo ir 

peštynės bažnyčioj? įvyko, dS jau kur kitur

lietuviai n|hidojqę|.\į> vąbį 
parėdymas vietos ' 
gi nekeistcnvbes buv 
Man tariamu. 
kaVo Jietutiai ėmė



A

mą p«

us F

šia buvo. ■

X;

»To- 
dau-

uošę jaunos
____ Ądebonijos.' ; 
priniicijaiitą, lydint 
dgam, būtent: kun. 
iU5 ir kun. Tašku-

bėnavičius. . PO šv. mišią 
^ricijantaS k-Un. F. Nortiu- 
i guteikė visiems palaimini- 
Bi&iklauso, tart ačiū mūsą 
įbonui kun. V. Taškąnui, 
č^ik už jo gerą širdį 'ir pa- 
įąrbavimą noryroodiečiai ka- 
įmi/turėjo progį Jsvvsti to- 
^epaprastą^ iškilmę. Ka- 

ggi; kun'. Feliksas Norbutas 
įmoksią eidamas buvo nor-

3^--

Jw•'•kur Čia a^-
sinpnrau. Vien tik paminėsiu, 
kad visą kalbėtoją 'širdys bu-* 
yo l atvertos ir viso’ gero vAi- 
jaffiOfi jąuTiamkunigaiui fon. 
RVĮNorbtituL Linkėjo Vi§i vi
sokią malonią nuo Dievo. Taip 
pat buvo^teiktą? /devapėlės 

- nuo Marijos Vaikęliąf Dpaągi-
J J jčlės pei- pirnfinink£ įt ’

niokiutę ir nud vietos Katali- išklausyt šv.^mišii], Bet ke-^ 
Š ką Fed. lū -skyriaus per pirnn 
' V. filhdirką, atminčiai visiems 

, norwoodiečiams mylinčio as
mens kuri. F. Ndrbuio. Bai
giant programą kalbėjo patsai 
pripileijantas kun. F. Norbu-. 
tas. Jo kalba tai buvo sugrau
dinanti ir neužmirštanti.Svar- 
biausia kada jisripareiškė, kad 
paeina^,iš hiedną tėvą-darki, 
niriką* ir todėl kalbėdamas pa
sižadėjo nesiskirti nuo dariu-' 
nįjįku, bet būti visą savo gyve
nimą gerinsiu užtarėju ir tar
pininku darbininką. Dieve pa
dėk jam visus jo- užsibriėžimus 
laimingai ištverti.

Korespondentas

Jiams gerai žinomas ir 
_ ang pasidarbavęs vaka- 
įą. laž<e per kelis? metus mo- 
ądamas vaikučius, tai kaip 
triračiai taip ir seni labai jį 
^ja- Tą pačią dieną vaka- 
Norwoodo katalikai arba 

s^feiacijos 10-tas skyrius, ku- 
auja visus katalikus 

UBOgė vakarienę, pagerbimui 
|feRėlikso Norbuto. Įėjus į 

etainę primicijantą publika 
tmį gražiai sutikę ir risi at
stoję^pasveikino. Geriaasia 
sižyniėjo ir grąžą įspūdi da-_ 

vietos vargoninko p.,V.į 
ftsę'&čįaus orkestrą. /.Griežė 

Sėjos ir taip - pat vaka- 
mės Irake, už ką . ačiū ptiL- 
auso p. StaseviČiui. Susė- 
į^jpęč^ains in ąąbtikaišuž 
aŽai parengtu *- ir bž šokiais 
ilgiais aĮ&rafatą stalą, F^de-

Kūdirka truiŲpąis 
BfiiįB pėaiŠkino vakaro tiks- 

visą vakaro’vedi- 
E^ĮfĮĮtfęlld klebonui Irinter J. 
'ūg|dzįniv Kun. Švagždvs y- 

vfcą mylimas ir labai/ tx>- 
j|juyĮSg o ypač savą juok.e- 
ds. Tolei ir vakarą vesda- 
is.-fūądarė nemažai juoku, 
is publiką užrranėdino. Pra- 

jančiu skanią • mėsntę 
pisti pasidarė svetainėje^ tv-' 
įįhbet ne ant ilgo. Prasidė- 

programas. Pirmiausia.
>š bažnvtinis choras 

IpŠR&vo pora dainelių tam 
karui pritaikintą. Elena 
^siutė sudainavo' solo, kuri 

iH^Įda, tarp ir'cląbąr tiu- 

ką užžavėjo savo stipriu 
Įp^,. .TžuĮįti Elena Kersiri- 

$t-A. Kasparaitė sudainavo 
~ "®ėio ^‘tine.” ^Praju- 

Pjgįątea ęilė kalbu ir linkėji- 1 
J kun.vF. Norbutui. Tš ku- 
pįrkMbėio vietinis klebonas 
®. : Vę Taškūnas, knn. F W. 
Rakauskas, kun. Urhonavi- 
įOt krm. fivagždyS’ir sve- 
Bflrietiškiš Antaifas Kneižvs. 
ipgi kalbėjo ir, iš- 5?fetinią. 
ĮĮg. • " , :;-----------
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WORCESTĖR, MASS
Birželio 16 d., 1928 m., Mai- 

ręnio Parke rengia / šaunius 
šokius 41, ir 98 ex-kuopą pa
vieniai nariai.' Reiškia suba- 
tomis po pietą/dirbtuvės ne
dirba ,tak visi turės progą da- 
lvvapti. Kas porės, galės šokė
ti, gerti’ lėmohadą,^ valgyt? 
karštą, “šuniukui’ o Įšilę ga- 
lės atgivėdyti ežere'. Tad L. 
Ę. K; *S. A. pavieniai nariai 
kviečia visus brolius ir Sesu
tes katalikus dalyvauti kata
liką parengimuose, o šalintis

lėtas harią^ nežinia iš kokioj 
priežasties neatėjo į svetainę niąkas.p. Shtfpradėjo progTąi 
ir nėjo sykiu į fožny&ą, kaip “ " * -: '-----
buto nutarta sąsirinkime. Jei- 
gu nežinojo, tai patartina lan
kytis j šnsirinkiinus; SūsiriiF 
kimai šv. Vardo draugijos bū< 
na tuo pačiu laiką.kaip in.L. 
D^S. kuopos, kas antrą nedė-' 
dienv. no riamrfdą. Klebonas 
iš sakyklos visada pagarsina 
valandą. Taigi prašom nepa
miršt / ' ■

Buvęs^prie bažnyčios 7dži(>nk- 
jardas” jau tiko nuosavybė šv. 
Juozapo parapijos, iri 2 d. bir
želio . susirinkę parapijdnys,, 
skaitliuje apie 20 vyrą, nuva
lė. Dabar mūsą bažnytėlė tu- 

• rėš grąžą šventorią. . ’ t y y

> • i ••• - * ' -r .'
Rasė mana plunksna

nuo savo priešą.-< Jie pas mus 
nesilanko, tai .kam męs pas 
juos lankomės! ’ turime 
puikią vietą ir galime sjną- 
giai -laiką praleisti.1 Meskim 
k;

iaidaiką pra 
aąriaifiipns,, gėrimus ir ei

- I , . H • i C-* 1’

WESTVILLE, ILL,
■ Nors ši. kolonija yra pagar
sėjus alę labai mažai pasitai
ko j žiriučią laikraščiuose. L. 
Vyčią 85 kp. vaidino kome
diją “Tas Nelajmingaš 
Bąick’as.” Vaidintojai pri
juokino publiką Lošėjai kad 
ir pirmą kartą nekurie pasiro
dė vaidinime ale labai gerai 
išpildė savo užduotis. Ptfljli-

kokįposten 
deba|4s

- z 1

kii4-prieaukštesnią idealu. <
/ Reporteris

*• * ' • Z \ :. ' ■ • x. •

mą peršf&ttydahias kąlbėtojuš. 
Pirmiausia pakvietė J. J.'Bag- 
doną, kuris, kalbėjo angliškai 
if lietuviškai^ J, J; Bagdonas 
kalbėję trumpĮą,>bet karštai.

Antras kalbėjo adv. Begans- 
kis. Lęnkas, tai ir Kalbėjo 
vien tiktai -anglą kalba....'—-

Trečias kalbėjo dr. Matulai
tis,' nurodinėdamas reikalingu
mą klubo. ■ ‘

Ketvirtas Raibėjo adv. J. U- 
vikas. Jis kalbėjo ilgai ir 
karštai nurodydamas kaip rei
kia - mums'’ būt vienybėje ir 
kaip reikia prisirengt prie bal
savimą.. Actv. Uviko kalba bu
vo- nuoeekii,JlFKtdoiąi. ' Būtą 
mums, labai linksma, kad įbes 
turėtume daugiaus to^ią pra

kalbą kaip Uvikas mums pa- 
šalęė. : ■

Penktas' kalbėjo P. Čiurlio
nis. Tas pat Čiurlionis ką ke
li metai atgal buvo pabėgęs 
iš klubo. Čiurlionio visą kal
bą, galime; paleist į Varšuvą; 
nes patsai Čiurlionis prisipa
žino, kad jis r karo metu orga
nizavo lenką kariuomenę ir 
pasakė, kad daug'lietuvią pri
rašęs prie lehką kariuoĮnenės. 
Man atbodo, kad tokis žmo
gus nevertas dabar turėt lie- 
tu vią larpt££a fe.. lL/.LLL£±
į Dabar pakalbėsim apie klu
bo- komitetą.- j Komitetas ’ su
rengė viską lAhai gerai, bet 
užbaigė tai labai plastai. Pa- 
arodė, kad vfei^s arba du na- 
ftai Zpėgžgngrdflūbo1 teises ir 
fesielgė savotiškai ir padarė 

ne tiktai nariams, bet ir

WATERBŲRY/d6/NN.1 ?
BUžehVM^.r^via.-^ąW' 

txį įvyks; LDS. 5. kuopęs susi
rinkimas, senos /mokyklos
kambary, Congress Avė. Atei- 
’ ’ ' ■ > ■ VaMytia

' • ; •r t r '■ k •;

‘ , • . >■ i Či- L '

taip svarbiai ą 
.a ♦ ■» 5

giau prisiminti savo šalį, ku- 
oje ąies^giĮuęm iV ąugpnu Tą 
įlį, kuri mūsą hrplią krauju 

Jnin p?ūsą sesuČią aša^ 
mis apm^gpta. Jljfeš turime 
'gerbt ir mylėt, o ne ant 

_ oko ją laikyt, gerbkime įr 

mylėkime tuos kliulo pariup, 
kurie, sumanė’ tokį šventą ir 
prakilniu darbą, kad reikia 
tuviškos vėliavos.. Mes nū- 
mirsihi, bet mes paliksim at
mintį dėl. savo vaikučią. Jie 
nra£ atmins, kad mes buvome 
lietuviais.

-Taigi garbė kliubui, kad.nur 
sipirko savo vėliavą įr paširo-

lėnką su sąvo vėliava. *
Lai/gyvnbįi lietuviška vė- 

liava! /. /; /x j
Lai gyvuoja Amerikos lietn- 

vią pašalpinis kliubas!
Ten buvęs

DETROIT, MIGH.
; Šv.- Jurgio parapijoj, šv. 
PranciŠkaą^ rėmėją viepuoly- 
no ^draugija gražiai darbuoja
si^ ’ Birželio 3 d., susirinkime 
nutarta surengti piknikas, kU-: 
ris ‘įvyks 1 d. 1 iepos. - G aspa- 
doriai prirengimo į pikniko iš-, 
rinkti E. - Paiirazienė ir B. Va- 
lutkevičius. Šeimininkės, ku
rios pasižadėjo ne tik piknike 
pasidarbuoti, bet ir pagamin
ti ydlgiis?^^aip^* padėjo 
pakolektuoti apylinkė^ ^iV’ 

nierius ir geros širdies žmo
nes. Jau. paaukojo V, Jedin- 
kns $5.0Q, J. TTsaris $2.00, P. 
Meškauskienė $L25, J, Rimai-* 
tienė 75c. Tbliau, kurie aukos 
bps paskelbta spaudoje. r Šei
mininkės yra: O. /Škulienėr Ą. 
Bladzevięienė, j. Biądįęvįčįu- 
ję^P. ^aąke.v^ięi^ jr Ų%, 
davinienė." . , • /—r~~

Gražu, ir malonu pastebėt 
kaip šioje draugijoje nariai 
gražiai darbuojasi. 1

Užbaigimas mokslo metą' •-

Birželio 17 d. 3 vai. po pietą 
ŠV. Jūrgio- par. svetainėje į- 
vyks užbaigimas mokslo metą 
vakaras. Programą išpildys 
šv. Jurgio par. mokyklos mo
kiniai. Įžanga ‘50c. Pelnas 
skiriamas šv. Jurgio parapijai. 
Vaikai jau senai rengiami priė 
šio vakaro. Programą bus la
bai įvairi. 1/ x -

Įvertinkime Seserų Pranclš- 
kiečią vargą. Ateikime visi. 
Gražūs ir malonūs yra darbai 
Seserų Prahciškieeiu; Jos daug

• v A
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kytje visi. 
X. z' . '

LAWRENCE,'MASS.
LDS? 70 kp; susirinkimas į- 

yyks_24 d. birželio po dvylik
tai vai.- Susirinkimą perkėlė
me dėl Šveento Kazimiero pik-' 
nikp, kuris įvyks l7'd. biržė- . 
Iio-I Taigi kvfečiame visus na?-l 
riu$ atsilankyti į šį susirinki
mą ir užsimokėti mėnesines. 
Atsiveskite' Sr savo' draugus 
prirašyti. Nariai, kurie dar ne
turite mokesčią knygučią tai 
gausite susirinkime.

S Čnilra.Tigkn.gj ' :r_
‘ LDS. .70 kp. raŠt;

< DETROIT, MIČĖ. ' 
\.>LDS. 72 kuopob mėnesinis i’ 
susirinkimas įvyks .nedėiioj, 17 
d* birželio, <tuąj; po .patoaldą, ? 
Šv. Jurgio parapljos-mo 
“' | Viši kuopos paf’ 
k-safečiami atsilank 
trinkimą dėl apsvai^tymo. jšihhA - 
tinai svarbaus reikalo. • •
i •

I ■■ I ■ ■ ■■ ■ ■■■ »■ - X *

'PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą 

pavyzdį, visiems. Visuomet 
lankytis į susirinkimus LDS. 
13/ kuopos. Kitas susirinkimas 
įvyks sekmadieny, liepos 1-mą 
d. tuoj po sumos, mokyklos 
kambary. Ateikite gausiąį. Ne- 
pamirškit^užsipiokėti duokles, 
i.; H ..’i ii ■ > r / ' “ Valdyba

į Sustiprina kraują ir
SVARBESNIUS F~

■ X L .'ORGANUS
•i ....r .
Vartoki t Nuga-Tone jei jus tu

rite prastą irsBpną kraują ir men
kus svarbesnius kūno organus. 
■VĮrs miliono vyrą ir moterų at
gavo* sayd sveikatą vartodami šias 
puikias gyduoles; Nuga-Tone taip
gi suteiks jiuns stiprius nervus, 
išvalys odą nuo pučką ir sustip-’ 
rins apetitą ir virškinimą. Praša- 
Hnr pūslės, arba inkstą iritaeiją, 
sustiprins kepenis, suteiks pasilsi- 
nantį ir atšviežinantį miegą ir jąs 
pajusite esąs kaip naujas žmogus. .

• Nusipirkite butelį, ’Nuga/Tone | 
šiandie. Pabandykit šias sveikatą I. 
buoavojančias gyduoles savodigo- 
~jgJtlŠl V^thniąĮalp&riiubdaįayĮ 
su tikrS/ garantija pinigą 
ainio. ____ b.___ __ __

3 ■ ' 1

! ..į ..■'Vi-. ■■ 11 . T’ ■ ■ 1 ■— |^' ■ >»
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KUNO-iCiZ

» t. .- .
' . i f? . '• Ajlt

ris
į. : ? —— ? 1 -15
C. BR0OKLYN, N.

Dirželiu 24 d. Iuųj įio 
įvyks LDS. 10 kuopos m&riesL/jl 
nis susirinkimas.*.- Kviečiame'. 
gausiai sueiti, nes tunme kete- 
tą svarbią sumanymą. 
veskite ir savo draugus(eš) 
prirašyti. * ’

-f ■ ’’
PROVIDENČK. b/l

EDS^ >li; kuopos mėnesinis ?’ 
susirinkimas "įvyks sękmadie- -. 
ny,' birželio 17 d., tuoj po su
mos, < bažnytinėj x svetainėj. 
Svarbu,1 kad visi šiame susirin
kime dalyvautą ir užsjiąo/kčtąi 
drife?: -;.;r ’‘v’

pavyzdį kitiems. A

NEW HAVEN, CONN. 
r LDS. 28 kuopos; mėnesinis 
susirinkimas įvyks^^ 
.ny, i birželio 24 <J., 71 vai. p^ĮĮIH 
pie^ą,-bažnytinėje svetainėje^ j 

339 G reen St. Kviečiame na-. 
rius(es); ateitiGeraproga už-: ’ 
simokėti ■ duokles. Valdyba.-

. ■

Parodyki131® l
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Ką tik išėjo iš spaudos!

’■ Artisto 
/ STASIO PILKOS 

Nauja Knyga .

JAUNAKURYBA
su paveikslais

n &
•Jrd-S 
... <į V 

.ui ■'
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jieiąsa . . wetimiems.’ <. - •
Geg. . ^AžuSb Svetainėj susirinkusiems va?

ka kataiiKui gražiai paminėjo karo vedėjas įsako: “Pils? 
mirusiAsj yKiūi* Ažnkaš unt» <šyentysim7 vėliavą arba ‘kri- 

kApinią atlaikė §v.‘ mišias ir 
pasakė gražą pafflbkslėlį. Lai
ke" šv. mišią Yargoninkei p-lei 
Ji Karpiutei vadovaujant cho
ras gražiai giedojo mišias,.kur 
turėjo ir Vargonėlius atsivežę. 
Katalikai labai patenkinti tuo 
įvykiu. Pad,ėka ispuoią kle
bonui Ažukui už pirmas tokias 
pamaldai ir vadovęi su choru 
ir Visiems kurie pasidarbavo 
prife surengimo.

- “N«aležia ”
' Mūsą ldrkpžninkąi susiban- 
krufijo. < Jau netoli metai kaip 
pamėgdžiotojo nebegali išlai
kyti. Keli metai at^al trnkš- 
mavo • ir “rymiokams * "skelbė

LOWELl, MASS.
27-tą 'dieną gegužės (Sek

minėse) šv? Jjiozapd lįetuvią 
parapijos vaikučiai savo baž
nyčioj • priėmė pirmą į Ko
muniją. Darė, malonu įspūdį 
į kiekvieną tikintį kataliką,. 
Vaikučiai gražiai ir . švariai 
btrvo parengti. Gražiui su pro
cesija suėjo į bažnyčią. Jiems 
įėjus į bažnyčią choras giedo
jo, “Marija, Marija” if/,t. f. 
^argonais pritariant. Pirmiau
sia atnaujino krikšto įžadus. 
Po atnaujinimo įžadą vėl atšr- 
liepe vargonai ir chofas. ~ Po 
to prasidėjo iškilmingos šv. 
mišios. Choras labai gražiai 
giedojo naujas mišias. Alto
riai buvo išpuošti gyvą _gelią 
vainikais. Šv. mišias laikė t _
komanįį, dalino klebonas kmi. 4^3 gavo.

F. Juras. - ‘ '
Po pietą 2 vaL visi vaiku

čiai husiėmė paveikslus, o 3 
vai. buvo įrašyti- į broliją* Šv. 
Rožančiaus škaptierią ir į Ste
buklingą P. Švč. medaliką^ ' 
. 7-tą vai. vakarę buvo per-, 
statytas veikalas “Išeivis,” o- 
peretė. Veikalas triją atiden
gimą. Vaidino šv. Cecilijos 
choras iš Lavrence, Mass. Pir
mame atidengime buvo paro
dyta išleistuvės į Ameriką;’ *

Jaro vedėjas sako: “Dabar 

kštysim’-” ir parenka kūmus 
vėliavai “krikštyti.” žinoma, 
pirmininkas biznierius, tai ir 
kūmus parenka, savo plauko, 
sulig savo amalo ir visai ne 
narius. Tai kūmai; bet štai 
išrenka kūmas—moterys': vie
ną lenkęs o kitą vokietę, ku
rios lietuviškai ^nesupranta nė 
žodžio. Tai ve tau ir “krikš
tas” lietuviškos kliubo vėlia
vos.

Tą vakarą pirmininkas 'taip 

kliubo narį ir narę. Gal ponas

I

H !!
t z . r . •- * 

f ' i

Daug rimtą ir juokingą pasi
skaitymą^ daineliąrideklemacL 
iv \ < .. ■ ' y

Verta; kiekvienam tiirėti na
muose tą gražią knygutę.

| Kainst tik 25c.
Už persiuntimą prisiąskit už

z

iti

i
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. Ofiso teL: Park 3491
ADVOKATAI

BARKUS IR ABODEELY
725 Slater Building 

Worpester, Mass.
IGNAS J. BASKUS >

101 Sterling St. Maple 4964 
MICHAEL N. AŲODEELY 

. 71 Suffolk Streef. Cedar 6771?
.. ._____________ Z ; I ' ‘

T

3e. pašto ženklelį*, t .

‘DARBININKAS” —/ 
336 B’way, So. Boston, Mass.

y ■ ■ ’

j _ . ■ - . - - - ------------------

k

TeLPark Odar 7386

darydamas papiktinome vieną yra -nuveikusios parapijos lą- 

pirmininkas nori padaryt su 
kliubo vėliava kaip Jogėla/pa- 
darė su Lietuva. Bet kliubo 
nariai gudrūs ir prie to nępri- 
leis. Pirmininkas'gali manyt 
kaip nori, bet, jau kliubo Ge
parduos lenkams ir savo po
litiką ant kurpalio ne išlaikys, 
nes _aš manau/kad kiiube ran
dasi nariį, kurie jau ne šian-

1

bui. Nepamirškim ir mes ją. 
Atnrinkim jog ją taamas neuž
baigtas kur jos turės prabilt 
per vasarą. Stengkimės kas 
kiek galim jas apdovanot. Jos 
atmins mus savo maldose. '

K-tetas
■ ■■' — ■ ■■ " ■' I 1 ■ ■■ / ■■■'■■■

Didžiausias tikėjimo prie
šas yra bedieviška spauda.

MMĮ.^ 
i ffižmZBG COMPANY 
' Savininkas Petras Loearaiiis

Mes išdirbame visokios raSies to
niką ir pristatome kožnam ant 
pareikalavimo, žinovai pripažino’ 
musą Glnger Ale geriausia visoje Ik 

7 valstijoje ’

Z, -
Prityręs Lietuvis Fotografas 

-r- ' ję' A Darbai - . /
- -- • • . - - - » .»**■ ■ '%
' Vienos kofbpanijos mainos 
du šaftai dirbtu po tris dienas 
ir žmoneliaf pragyvenimą pa
sidaro. Su bučeriais vis dar 
gali susirokuoti. P10 Body 
kompanijos, vienas šaftas ko
ris per &u metu buvo uždary
tai Prieš Kalėdas atidarė ir 
ketvertą menesią padirbo, vėl 
sustojo, o gegužės .mėn. vėl 
atidarė, penkias dienas padir- 

Dabar nežinia 
ar kada pradės dirbti^, ar -ne. 

Vaičkaus Teatras “Gyvi Na- 
ba^ninkai” įvyko 3 d. birželio 
Tligli School. Pasitaikė labai 
orasuprastas {—.lyjo. tai žmo- 
nią neperdaugiansia buvo. 
L-;

. ,». t c r m
■ ■a — . 1     ...
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dien duoną, valgo. Aš patar- Prarasti tikėjimą t reiškia

pražūtL"
♦ * ■ * /

“Tauta ginama ne jos 
ginklu, bet aukščiausios jos 
gyvybės.” (Vydūnas)

dyta įslemuves j Ameriką: a , _
antrame atidengime AiAerikofc T° ,UZ< are^

%

>

OPEROS O
dėka Člevelando ne

parduodu liaudies
IIRDTĄ po VIENĄ

ŽALČIŲ KARALIE-

r *
V

==

gyvenimas, kaip moterėlės su
ėję batiavoja su bur^ingie- 
riais; trečiame akte sugrįžimas

t

i

SĄSIUVINIS

čiau kliubo nariams, kad su to
kiais pirmininkais parengi
muose būtą atsargesni. Per
daug pirmininko-aė nekaltinu, 
nes gal viso komiteto taip bu
vo nutarta.

Po visą ceremoniją dar at
sistojo, kalb^^^o<^^lwl^-

464 Millbury St., Worcester.

. - _____ r~Tr<^
<

y

paveikslą, tai eikit nusifo-. 
tnoTAfnnt ilAA nat-tmim
tografistą—F.

F. KL ASTON
FOTOGRAFAS

Jei norit turėt savo aiftką 

tografūot įlas patyrusį fri7

Darbą 
išradimais?k 
rimo, einu*J stūbaą1 fotįi’ 
grafuot.
' ‘ ■ ■ N . į
.Beje, turiudąr išradimą 

padarysiu jūsų paveiks- 
tą ant vridrodtio. Ateikit 
persitikrinC Jli

T.KU8TOlė 
24 Millbury Street L

>•}



South Boston

nubaus-
savo pranešime sa-

PARSIDUODA PIGIAI £

Šimas sulig ųpro ir sutarties; Y- 
vieta ir savininkas turi “ per
eklei gaso stoties. Parduos vis-

v imAunuA 
LĮ^UV# IfOHiĘIS W <0 W9- 
tu dirbti prie namų darbo.
2d BoW0ard, Severe, g (B.15)

iš Įiew Yoriro kandidatuoja į 
viceprezidentus nuo Repųbli

100. Kitos doVųnas

MBV0KM1
ci44

W^us

PROTESTONŲ PRYČERIĄI 
NEKAIP PASITARNAVO

Kiek laiko atgal protestonų 
132 pryceriai parašė laišku "gu
bernatoriui reikalaudami viešo 
tyrinėjimo Statė House legisla- 
tornjgirtuokliavimo.

i Kad" legislatūros atstovai

Kiekviename “Svaigi 
icryjc pilna įdodbų’ aps 
ivasių žadinančių pranei 
»j $ viso katalikųpesai

f »**l r * * zį ‘4-. nevidonai, šunį tąj
vešąt^ (mat, jie vežėsi šunį), o 
žmogų tai nevęžtute. . . .

Kareiviai nęsuprasdaini žo. 
džų prasmes patekintai link
telėjo ir nuvažiavo, (“£-ba”) LIET. DŪKI 

PO GLOBA
» - v

*♦ J’ VA'

NŲOŠ^ŲS ĄČIŪ
‘^Geriau vėliau, negu nie

kad,” sako mūsų priežodis.
Čia keliais žodžiais tariu 

nuoširdų ačiū South Bostono 
jaunimui; o ypač šeimininkėms 
už surengi maniau taip iškil
mingo bankieto ,gegužės 27 d. 
Savo maldose visūmet ^prisi
minsiu jus.

Kun- E. Narbutas

setts valstijoj, gub- *uUer iš
leido pranešimų Aląss. apsau
gos department u i ir policijos 
stotims, kur ragina, kad pada
rytį “drive” prieš neatsar
gius važiuotojus ir. 
tymų būtų areštuoti 
ti. Gub.
ko, kad daugiausia žuvo dėlto, 
kad važiuotojai nepaisė gyvy
bių.

Taigi dabar bus paleista į 
darbų, visos priemonės, kad 
tuos, r kurie nepaiso . gyvybių 
‘‘žmogžudžius” areštavus ir 
nubaudus.

niūkė—JleVa^ Marksienž, C i
E. Ęighth St, So. Boston, 
•irmlnlnkS—Ona Zulonienė, 
tlonks^t, South Bostaua, •

■tt Kaiaš buvau jaunas 
triskart U vietas perplaukiau 
K&nųnų visai nesustodamas- 
'' — Kuriame gi krante buvo 
Tamstos jtrapanosfr

BLAIVININKŲ SUVAŽIA- Į 
VĮMAS

r N. A. Pilnųjų Blaivininkų! 

Apskričio suvažiavimas įvyks 
i 17. d. birželio, bažnytinėj sve- 
įtaiųęj, šo. Bostone. Visos kuo- 
Įpos malonėkite išrinkti ir pri
siųsti atstovus ir rengtis su di
džiausiu siparkumu prie šio su
važiavimo. Šv. mišios bus ll:00l 
vai. ryte. Tad, kurie galite da
lyvauti labai prašome įr in cor- 
Ipore sykiu dalyvausime.

Apskričio Pirmininkas „ 
I Juozas Svirskas

|704Dorchester St., 
|Woręester, i^Įass. V < '

Į LIETUVĄ IR ATGAL 
..'v‘ ■ Užlaikau 
Laivakorčių pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių.

tik Ws. valstijoj 
Nuo ugnies ir nelaimes: au> 
totoobOius, forničius, gyvas- 
tį, samus, ątiUusį 
.? *•?: • - • ••

kolegįj^ 
Aavp- £11 
sudarą $43/100,,
' Gub. Fullerio davananuste- 
bino visus. Jam iškelta dide
lės ovaęijps, Plojo per. kęletų 
minučių. Kun. Dolan pranešė, 
kad dovanų gavo birželio 11 cL 

Ki ta $10,000 dovana gauta 
nuo ponios Thomas Gprgan iš 

’ Washxqgton, Įk C., -ir buvo 

duota atminčiai jos mirusio 
vyro, kuris buvo įžymus Ęos- 

i tono advokatas. Buvo duo- 
į ta naujam kolegijos knygynui. 
: Kitos dovanos buvo$7,50Q;

$5,0ČQ; $3,000 ir po tūkstantį 
i dolerių. ?

Kada mes lietuviai susilauk
sime'tokių stambių aukotojų.

r'.**paik^^parc|-

Parodyk — pritarė kiti. .
Jis atsiklaupė, nusiėmė ke- 

|purę ir privažiavus vokiečiams

įėmėjų [WĄ$$EB NOMINUOTAS Į 
tojams READING’OVIEtĄ 
*ai ge- Mągsaehųsetts valstijos pro- 
įsiems kurorui Reading’ųi rezignavus I 
palai- po to kada butas jį apkaltino 

už blogų valstijos reikalų ve- 
dimų, birželio 13 d. republikp- 
nų partijos atstovai susirinki- 

Igisjfe. mė nominayo į ja vietų^prą-.Į 
ittii i kūrorb pagelbininkų Jošeph K j 
pirm., WitĄer< Bako kad šis nomį-l 
X navimas yra taip kaip ir iš- 

rinkimas.
jį j Lee mok ratų partijas atsto- 
™ 'įg va* išrinko kandidatų į Read-1 
ad na- inS’° vietų Joseph L. llurlev 
atfeto? 1SnaįlRįver; ■ ■ .. _>
bęšjr_ P- Hurley buvo narys Read- 

inkais *nS’° tyrinėjimo komitete.

neitas READING’O BYLA PADĖTA 
h - ANT “FILE”

.v6 ar- Mass. Atstovų butas, priėmė 
i dau- rezoliucijų užbaigti buv. pro- 
. sąvo kuroro Reading’o bylų, kuris 
> iždį- buvo kaltinamas už netikusį 
is kas reikalų vedimų. Kadangi ns 
ita<Ųe- iš prokuroro vietos rezignavo, 

tųi atstovų buto manymu nė 
-x..r t nebuvo reikalo bylų tęsti. 
£ tas Byla padėta ant “filc?’

tis mokytojus. Pranas GaUnis. 
Jis Marąuette Universitete' 
mokino chemijos. ' .
? Atostogų laike jis studijuos 

r kalbas Harvardo umrersitęto- 
Milwaukėe jis buvo vadas 

turelio lietuvių, kurie užd^ą 
r Vainikų ant Kosč(uŠkųs pa

minklo. Amerikonų spauda 
labai plačiai apie tai rašė, kad 
lietuviai uždėjo vainikų ą$t 
lenkų pastatjdo Kosčiuškos 
ixuninklo. /'

Lenkai baisiai pasipiktino ir 
kerštavo. Veliųu lenkai su
rengė parodų, bet mažai kasi 
dalyvavo ir ^e turėjo nuosto-l 
Kų. ' Sa^O, kad jiem pakenkė 
lietuviii vainiko uždėjimas.

j- RAIEŠKAU vietos, galiu, būt ir za- 
kriątijonas arba ir pašalinį darbą

1- dirbdamas- eiti vargonininko p^. 
reigas. Kaipo vargonininkas savo

L amatų suprantu ir myliu. Turiu 

' klebono paliudymu- Antrašas 
r “Darbininko”. Administracija.

Kvistekomitetas

iskutįirčekj($30) 
itą savaitę. Nuošir- 
Mūsų st reik iena i

KITO NIEKO NEGALĮS
__ -r-. Ponuli, nors skatikėlį„, 
vargšui ubagėliui. ’

— Gęda jųųšytį*eįk lMdbtų< 
I; -t- A? prašau išmaldos, ųę 
patonųio/ r\;'

—.0 aš advokatas be darbo, 
tai galiu tau duoti tik patari
mų. • . ' ' ^fRytas”)

i'.
Meilė gera padaryti ndaų- 

kia progos, bet pati jos ieško, 
nennilsta, nebijo, bet linksmi
nasi 1$ naudojasi proga.—Pa-

-o

VABGOHININKAS
nesenai iš Lietuvos atvykęs, galiu ge
rai chorus vesti, pąžjstu svietiškų mu
zikų, vartoju keletą instrumento, tusiu 
kuogeriaųsiuę liudijimus ir, buvau yk 
są laiką Rochester’io liet. parap. var- 
gopmku; ięėkau vielos. Ręikaįe, Gerto. 
Klebonu, prašau kreiptis šituo adresu r 
CAHIJllK BA.ŽYS, 5^7 Hudson Avė., 
Roęhester, N. (B-19)

' ''liti" A**'; . ęioo.b:
—' Kur gi dabar jūsų sūnų^t -
— Jis universitete!, niokinaši, 

studijuoja veterinarijų. . '
— Ą; reiškia, galvijotagijį.

1 • i ' V. p b iV.dru
ri. .’.’i ; r'

ninkaS.' PasakyfiičĮ nėiwfęrikaJ 
reikia įrodymų. Gubernatorius' 
Fuiler pryčerių reikalavimų 

‘patenkino. Įsakė padaryti vie- 
įšų tyrinėjimų. Pasirodė, kad 
[svarbiausieji liūdįninkai Ąnti- 
■Karčiaminės Lygos viršinin- 
Įkas Forgravė ir protestonų 
p.ryčeriai neturėjo jokių įro
dymų, kbd legislatūros atsto
vai girtuokliavę Statė Housėj, 
o. tik rėmėsi gandais. Iš dide
lio debesio mažas lietus.'

Dabar nori prigriebti gandų 
skleidėjus ir tuos, kurie gan- 

Idais pasirėmę reikalavo tyrį- 
įnėjimo. .

, ■ ""T . . 1 .. iiiį '..r
Ą. J , KUPSTI

BOSTON, MASS.

MALONE Y 1

« .
i

I
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Prof. V. JurguČio

mėsos

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas.

373 WEST BROADWAY
Kampas TST Street. Room 2 
(Viršuj Šidlausko aptiekos)

Valandos: 9—9 >

Maldos Ge- 
Niūųmėne- 
✓K. A. Va*
■ ii i m w i 25e.

itaseinių mieste .esančią 
Muškafih^. ginklų krautuvę, 
staiga užįhlti ir užimti ko? 
mendantūrą, policiją ir ki
tas valstybines įstaigas.

Toliau sukilėliai* turėjo 
nueiti į butus, suimti svar
besnius valdininkus ir juqį

n _________________ X

I , • S • ' <

Kariuomenės teismas Ra- 
» ■ , f

šeiniuose geužės 9—11 d. na
grinėjo 
Špuko, .
Petraus"

kad visa šeimyna susi? 
MriųktŲ prie pietų ir papasa- 
ĮKejant savo visus atsitiki- 
Smus. laikas labai greit ir 
linksmai bėgs. Tas pagel
bės maisto virinimą. ’ Vai
kai Juri pietus valgyti vi- 
durdieny.

;-*• Kuomet pietus valgome 
namie tai šeimininkė viską

pusryčių. Nereik daug, val
kti; tik užkąsti ko nors. Iri 
Jlėreik per greit nuryti pus
ryčius. Daug gerinus biskįl 
jmksčiaus atsikelti ir ilgiausi 
jKvalgyti negu praduti die-j 
■b bexgerų pusryčių. Tas 
greitas rytinis skubėjimas 
^nekenks sveikatai iš pradžių 
ffet jausime pasekmes už ke- 

metu. ‘ V’t
įKy.._.VĮ ' t d
V - Apsieiti be vidurdieninio 
yalgio irgi prasta ekonomi* 
ją. Jeigu per daug vidur- 
dienį valgysime, taipgi ne-j 
galėsime tinkamaiw atlikti) 
Savo darba.- Reikia nešku- 
bėti bet atsisėsti prie stalo 
ir povaliai pavalgyti kad 
Ūprs valgytume tik sandvi- 
KjB-''
V ^~eigu dienos maištingiau
sias maistas — tai-yra pie- 
įuss — valgytas vidurdienį 
etai, jau turime imti laikd pa- 
Valgyti gerai ir povaliai. Bet 
Ijeveik visi žmonės . .- pietus

-----   . u - ■ . > r x 

pasodinti^.'kalėjimą,s o dalį 
kalinių paleisti. _

Vyriausiuoju sukilimo*va
du Rasęirduose-buvo numa
tytas Pr. Vikonis, sukilimo 
ginkluotų jėgų vadu — Al f. 
Žukauskas; o Al. Špilkas or
ganizavo Kelmėje sukilėlių 
Jūrius.- 'Vikonio ’ įsakytas 
Juoz. Do^daitis turėjo iš
irti žmoniŪ ir politinių par

tijų ūpą ir nustatyti tikrą- 
sias veikimo gaires.

Tačiau (Jalykaiy virto.- ki
taip'; ir 7visi pravadvriai ’ ’ 
atsidūrė policijos rankose.

■Kariuofeenės teismas ra-

Huckleberry Filmas labai ' 
įdomi apysaka —----- - .■4./-,.... 75e.

Patarmes Moterims—namo- 
kinimas moterims jų asmeni- ♦ 
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė ...

Ben-Hur—Istorijos apysaka \ 
iš Jėzaus Kristaus laikų. lai
bai įdomi ir plačiai žinoma 

i knyga (audimo apdaru).. Ver- 
įtė Jonas Montvila----------------- 1.50

dojuos kaltes ir A. Aukaus

E. V. WA8AB0W

, mymo Apsireiškimai—atė- 
j imas ir gyvenimas ant žemėdR-M^y 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 
su gaidomis x ; ; _75ftyr

Dangaus Karalienė—Surin- 0 
M W Įt,

Alf Žukausko. Al. 
Ąnt. Grigiškio, Zuz. 
ikąitėą Petro Šiau 

dyčio, Juoz. Dovydaičio, Ig
no Banio, Liūdo ir Broniaus 
Zvęgos, Jono Nhvogrodskio, . 
Juozo Sirtauto, Ant. _Poci- 
lausko, Aleks. Porštokišino, 
Juoz. Brežimo, .VI. Krapiko 
ir Liūdo Petraičio bylą. Vi- L 
si. jie kaltinami, kad su gin
klu rankoje ruošęsi nuversti 
Voldemaro vyriausybę.
< ■' • >*■

.Sukilimas; buvo numaty-

Tauragėj’ įr kitur'1927• ūk 
riigsėgo 8^—10 dieną.

Gautomis žiniomis, sukili? 
mą ruošė, Pranas Vikonis, 
Alf. Žukauskas, Aleks. Špu- 
kaš, Ant.-Grigiškisy o jų ai;^ 
timiausi bendradarbiai buvo 
J. Dovycfaįtis, Ignas Banys, 
Petrauskaitė ir k. , )

Rugsėjo iš 9 į 10 naktį po
licija nuvyko į Šilavos v., 
Paluknio k. suimti Pr. Vi- 
konio, bet jis. drauge su ki
tais vvrais, kurie tuo metu 
buvo pas jį, pradėjo šaudy
ti ir atsišaudydamas pabė
go į Tatušių mišką.____

Ten jis su Baniu, Dovy
daičiu, Zvegu ir organiza
vo ginkluotą būtį ir nutarė 
slapstytis, kol prasidės suki
limas visoje Lietuvoje. Ta
čiau policijai pasisekė syaj>. 
blausiuosius dalyvių^ suim
ti. Pabėgo tik Vikonis.
“ Tardymo daviniai parodė’ 
kad Raseiniuose buvo tikrai 
ruošiamas sųkilft&is. Suki
lėliai nakfį^ltąi Vniegotų ad- 
mmishactovttiane išpiešti

- ’ ■ . t x,u’i f I
*- • t

■f V’-f ‘ 1 “S ; « ■ 4-* 1 -k.
ĮVAIRIOS KNYGOS

Mandagumas—įvairūscpata- , 
rimai užmlaikyųio draugystė- 

tje Ir: visuumnuiniaine. gyveni*-----
rlmfi, Parašė Kuo. A. Staninkv. 
Į na&____ __

Įrybę—pažinimas tikybos, jos 
į|privalumų, ypatybių^ tikro- 
<| jo kataliko priedermės. Para-. 
*|šė Kun. jėzuitas Felik. Cozel30c,

. Į Tretininkų Jubiliejus — 700 ,
I metų sukaktuvėms .paminėti

• {aprašymas Švento Praticiškaus 
tvenuolijų ir 3 vienuolijų įsta- r

ir jeigu tįe mtuskulti/neturi 
maisto tai. patys išsibaigia. 
TdjėF reikalaujamė daugiau 
maisto per žiemą negu va
sarai Taipgi todėl žmogus 
kuris per menkas arba ku-/ 
ris nešioja mažai drabužiu 
turi dvi porcijas grūdinių 
produktų pavalgyti, r arba 

‘laika nuo laiko gerti stiklą 
!»<». 1 rpieno. Kaip žmogus sensta 

1 turi xis mažiau ir mažiau 
valgyti, ir ypatingai turi už
laikyti ręguliariškas /valgy
mo valandas.

L
t .


