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PENKTADIENIAIS

WASHINGTON, D. C.—
Visoj Palestinoj eina amaiki kova jau nuo pereito rug
pjūčio mėnesio; Viso pasau
lio žydai susirūpino savo
“tėvynės” būklę.
Austrijos sionistai kreipė
si pas Teisėją Brandeis, pra
šydami jo, kad jis’ vėl stotą
vadovauti Viso Pasaulio Žy
dų organizacijai.
Lenkijos žydai pareikala
vo- kad dabartinis vadas
Weizmann pasitrauktų, ir į
jo vietą kviečia Brandeis.
Žydai sako, kad Brandeis
esą vienintelis žydas, kuris
galėtą visus patenkinti. ■ <
Žydai nepatenkinti Di
džiosios Britanijos vyriau
sybe ir jie sako, kad tas pri
klauso nuo vado.
Britą vyriausybė yra už
draudus žydams imigruoti į
Palestiną. Dėlei to žydai pa
kėlė didelį protestą.
1 Spėja, kad Brandeis su
tiks savo tautiečiams vado
vauti.
”

KAUNAS (Elta). — Ko
kiu būdu lenkai vykdo savo
sudarytas sutartis, mes ma
tome, kad ir šio ryškaus
fakto. Lietuvos Lenkijos
laikinas susitarimas dėl ad
ministracijos linijos vietinią gyventoju susisiekimo
buvo Lietuvos ratifikuotas
1929 m. balandžio 3 d., įgi
jo galios tais pačiais metais
gegužės 4 d. Tautą Sąjun
goj buvo įregistruotas gegu
žės 13 d. Tuo tarpu “Dziennik Wilenski” praneša, kad
lenkai

K

Ukiškas 1
nimas paakį
miai pablog
migrantą pa
paprastais^
apgultas no;
gal i Lietuvį

» .laiku žy-Lietuvių emas yra ne
iš.Konsulas
ių grįžti at-

KAUNAS •Lietuvos vyriausybė gavo Praneijos už
sienių reikalu ministerio
Briando projektą dėl jo siū
- Prancūzą spaudoj pasiro lomos Europos valstybią fe
dė žinių kad artimiausiu deracijos. ~
metu buvęs premieras prof.
Lietuva prašoma tą proA. Voldemaras bus paskir
tas Lietuvos atstovu Ma^evoje.
\
■'.
Kiek ši žinia yra teisinga,
tuo tarpu nieko tikro negali
ma tvirtintu
BERLYNAS. — Vokieti
Aišku, kad tautininkams jos spauda smarkiai kriti
ir Voldemars neduoda ramv- kuoja Briando projektą ir
bės. Taigi susidarius stipriai pareiškia, kad sulig šią die
opozicijai iš visų pusią ir iš ną valstybią nustatytą rubevidaus diktatūrai yra rimto žią federacija neįmanoma.
pavojaus. Voldemaras vis Pirmiausia reika nustaty
gi, yra pareiškęs, kad jis ne- ti rubežius taip, kad dėl ją
nUriiUsiąs. Gal dėlto ir no- tarp valstybią nebūtą ginčą.
n jį išsiųsti.
Dabar kai-kurios- valstybės
valdo svetimą valstybią plo
tus.
Aišku, kad ir mūsą spauda tą patį • gali . pasakyti.
Pernai iš užsienio į Lietu Lietuva negi gali eiti į Fedevą įvežta užsienio fabrikatą
už 200,000,000 liti}. Vien
kruopą, tais metais įvežta už
400,000 litu, o ryžių už 1,•

jektą pasvarstyti ir savo* į
sakymą duoti iki liepos^
dienos. '
;

Be Vilniaus Lietuva ne
gali svarstyti apie kokią no
uniją.
1 '

—”*

■

raciją kol Lenkija tebeval
Vilniaus kraštą .
i r;
/

■

..

■ Tiesa, kaikurie Vokieti;
politikeriai Briando sun
nymą remia.
*

Pan-Europos konferen
‘joj irgi ^pareikšta sutikim
kad projektas būti} svars
mas.
'• •/'į

/

LONDONAS. — Brianu
projektas sukėlė daug kalbu
Išrodo, kad Britanija laikį
sis neutraliai.

siuntinėjo ūkinikams
Sjėles. ir jose Wy<> jį

tiktai nuo šią. metą

nib įvežta' maišą už 600,000 Perreitą savaitę Kongrese ną iš grėp'są ^vybadg^įj
ir virvių bei špagato už 600,- viešai iškėlė dar vieną kome Mokinti ką nors kaip pasį
na{
000 litą. Šokolado įvežta už diją. Pasirodė, kad agrikul- paryti vyną ar kitokius likę
bei
100,000 litą, muilo — už 1,- tūros departmentas (valdiš rius draudžiama įstatymais
sai
000,000 liti}, odos dirbinią — koji įstaiga) nuo 1925 metą Ne tik draudžiama, bet i
1
.2,000,000 litą, įvairią audi
baudžiama.
‘
nių už 45,000,000 lt., mezgi
Sulig Aukščiauisojo Teis
ir
nių
—
už
5,000,000
litu,
skal

LIETUVA
mo nuosprendžio ir už tą
sie
bimą ir pasiūtą rūbą — už
ščius butelius ir kamščiu
1,000,000 litų, medžio gamibus baudžiami. Ar ir išdirbi
Sudarius ‘tabako sindika
nią — už 1,500,OOOlitų, po
netoj ai tą daiktą bus bau
tą ir įvedus švedą degtuku
TROCKIS NEGRĮŽTĄS
pieriaus — už 600,000 lt., idžiami ? Taip ir ne.
monopolį planuojama įvesti
Iš Harbino praneša, kad
Viena. Trockis pareiškė
vairią knygą, daugiausia
Ar agrikultūros deparf
ir transporto monopolį. Mat “Neue Freie Presse” kores
menkos vertės leidinią rusą Siberijoj siaučia badas. Dėl mentas bus nubaustas už pa
dabar trestams ir monopo- pondentui, kad visos žinios
kalba—už 1,000,000 lt., stik maisto stokos Vladivostoke mokas kaip pasidaryti vj
poliams esą palankiausios apie jo susiartinimą ar susi
lo gaminią—už 1,400,000 lt., sukilo gyventojai.
sąlygos.
Mainieriai užpuolė ir api ną? Aišku, kad ne. ’
taikinimą su Stalinu netu
geležies, plieno ir špižio ga
Tik darbininkėlis pasieti
rinčios jokio pagrindoTTaip
minią — už 11,000,000 lt., vi plėšė traukinį ir geležinkelio ręs alaus ir kitokio skystimį
pat nepagrįsta žinia, kad
sokią mašiną—už 21,000,000 stotį.
gyventoju ple- lio, o dabar ir už tuščius bu
pas jį atsilankęs Stalino pa
litą, cukraus per metus — už v* Sukilimai
•
-i
tebus dažniausia turi nuken
Ba}očius irgi susirūpinęs. Tada siųstas Radekas.
ciasi.
17,000,000
liti},
aliejaus
—
už
LAWRENCE, Mass. — Šios ko
Vladivostoke
ir kitur mo- tėti, nes jis neturi ištekliau
kad
3,000,000 litą, visokią mais
•z
lonijos laisvamaniai - socialistai, Šleinis sušaukęs kitą susirinkimą. ZZTrockis pažymėjo,
patepti.
kurie vadovauja nezaležninkų pa Bagočius ramino nezaležninkų-so- dabartinėmis sąlygomis jo
to produktą
už 33,700,000 bilizuojama raudonoji armi
Būtlegeriai sugauti išsisn
APIPLĖŠ! KUNIGĄ
rapijoj, pešasi jau nuo seniai. Jų eialistų davatkėles. Nutarė pa susitaikinimas su Stalinu
ja sukilėliams malšinti.
litą.
ka nuo bausmių ir po to da
kunigužis Šleinis norėjo atsikrąty- skelbti Černauską ir Šimonį bepro
Balandžio 21 d. du pikta
Daugumą
įvežamą
iš
už

PABALTfiS VALSTYBIŲ EKO didesnį biznį daro.
ti dviejų kapinių trustysų Vinco čiais. Kaip tarė, taip ir padarė,
dariai,
įlirfdę
pro
langą
į
sienio
prekią
lengvai
galėtu
Černiausko ir Petro Šimonio. Mat bet kas jiems iš to išėjo.
NOMINĖ KONFERENCIJA
’ Prohibicija naudinga grai
kun. Grigalio butą, Grušlau- mūsą tėvynėj gamintos' pre
jiedu yra daugiau susipratę ir ne
KAUNE
Patraukė į teisiną už
teriams, būtlegeriams ir fi
pasiduoda Šleiniui taip vedžioti
kės bažnytkaimy, Darbėnų kės atstoti.
apšmeižimą
'
'
Prekybos, pramonės ir že natikams.
kaip jis norėtų. Jau buvo rašyta,
----------------- ’----- valse., išplėšė 10,000 litų’ pi •' r
Černauskas
ir
Šimonis
už
nu

UŽPALIAI. — Balandžio mėn.
kad prieš Šleinį buvo iškelta byla
Nauji įstatymai tik prt
mės ūkio parodos metu Kau»nigą
ir.
daug
dar
brangią
TARPTAUTINIS BANKAS JAU
sprendimą,
kad
jiedu
protiniai
ne

ir Černiauskas ir Šimonis laimėjo.
22 d. 13 vai. griaustinis trenkė į
ne birželio mėnesio pabaigoj plečia jąją veikimą.
’ ATIDARYTAS
Nezaležninkų prokuroras F. Bago- tinka būti kapinių trustysai, pa Jono Gipiškio gyvenamo namo daiktą.
Panaiknus prohibiciją va
įvyks Pabaltės valstybių-:
čius sako, suklaicįnęs Reinio pase traukė teisman penkis Šleinio išti dūmtraukį ir uždegė stogą. Namą
Bazely, Šveicarijoj, jau
Estijos, Latvijos ir Lietuvos stybė ir piliečiai sutaupyt
kėjus, jiems paaiškindamas, kad kimiausius perapijonys, būtent: savininko nebuvo namie. Kol žmo
SIUVĖJAI
PASISAKĖ
UŽ
atidarytas
Tarptautinis
milijonus dolerių.
jų pusė laimėjo. Sako, kad buvo Martiną Kirmilą, Antaną Lukoše nės subėgo į gaisrą, namai jau bu
ekonominė konferencija.
Bankas.
Visos
valstybės
ka

vičių,
Julių
Pesliką,
Aug.
Švenvo paskendę liepsnoje ir tik dalį
iškelta ir laimėjimo puota.
40 VALANDŲ
Čemiąuskas ir Šimonis sugadi čionį ir Petrą Baumilą. Iš jų Čer turto teišgelbėjo.
* banka.
. *
TORONTO, Ont—Perei ro skolas fnokės į* ta
į*drt 8udan praneša, kad
Prancijos laivas’ Asia su
1500 pilgrimą kelionėje užsidegė.
' ,' ■
Ar tas laivas sudegė ir ar
pilgrimai žuvo ar išgelbėti
dar negauta žinią.
SERGA
Tuo laivu, spėjama, važiaMONOPOLIAIS vo Moslemai.
'

tarimą vykdyti Pasak lai
kraščio, lenką. Storastą iki
šiol išduodami leidimai- pe
reiti administracijos liniją
tebuvę provizoriniai.

niauskas ir Šimonis atskirai reika
lauja po $3,000 atlyginimo už ap
šmeižimą. Be to, jiedu gavo “iŠ
Aukščiausiojo teismo “indžionkšiną,” kad jų negalėtų iš trustysų
kužės ir kad visos įeigos iš kapi išmesti. *
nių ir daržo turės būti padėtos at Vadinasi, nezaležninkai turi daug
skirai. Vadinasi Černiauskas ir Ši “triubelių.” Pradeda susiprasti
ir kovoti su mulkintojais. Gal Die
monis išėjo laimėtojais.
Nezaležninkuose kilo revoliuci vas duos, kad jie supras savo klai
ja. Daugiausia keikė Šleinį. Neza dą ir sugrjžš prie tikrosios Moti-,
ležninkų .pasirinktas prokurores nos Bažnyčios.

nęs visą biznį. Sušaukė .masinį
“susirinkimą ir pasikvietė savo ad
vokatą, kad išaiškintų teismo nuo
sprendį. Adv. McAnally paaiški
no, kad kapinės atskirtos nuo lhę-

Taip pat tuo laiku griaustinis
uždegė Vygelių km. Liudo Prieve- tą šeštadienį pasibaigė A
lio gyvenamąjį namą ir Norvaiiių malgameitą unijos konven
km. Repšio Prano — klojimą. Su cija. Priėmė keletą rezoliu
bėgę kaimynai Prievelio namą iš
ciją, kurią viena, kad pradė
gelbėjo.
Pirmasis griaustinis Užpalių val ti kovą už 4 vai. darbo savai
sčiuje iš viso padarė apie 13,095 tę. Nominuota valdyba ki
litų nuostolių.
tiem metam.
Visų ūkininkų sudegęs turtas
’
Kitą suvažiavimą nutarta
niekur nebuvo apdraustas.
;ąltttujt^zš' t etaoisnhrdlu taoh laikyti Rochester, N. Y. 1

KUNIGAIKŠTĮ ĮŠVENTINS
Į KUNIGUS

Roma (Elta).—Greitu-lai
ku bus kataliką kunigu įšvęstas buvęs caro adjutan
tas ir Rotuos rusą monarchistą kolonijos įžymiausias
asmuo
kunigaikštis Volkonskis.
f
?

MASKVOJ KOMUNISTAI VALOSI NUO ‘NEIŠTIKIM?
DRAUGŲ

MASKVA.
— Kitą* mene/
sį čia prasidės 16-tas komu
nistą partijos kongresas.
Kaip paprastai prieš kon
gresus, pavasarį, komunistą
partija daro “general cleaning.”

Šįmet tas darbas varomM
su didesniu smarkumu. VmH
Maskvos rajone išbrauktąjį
partijos 14,000 narių.
.2
' Vadinasi, komunistų patį
tijoj eina smarki kova it jB
patys sau pasidarys galą. 3

Balandžio 85 d. ties Tra
neštų, priešinęsi visus tro
Y'
nkų apskričiu lenkų karei
besius sakė sudeginsią, pasi
yA JT
i Bakorė ir reikalro pinigų.
k
’
viai iškasė du grioviu išil - ? j. **
kinkę į ratukus arklį išva
r> u;.-«.
j? BUS SUNAUDOTA
KIEK GAUNAMA PINIGŲ gai admin. linijos, iš kupų
Medeikių kaime Veyiržė- žiavo.
LENKAI TAIP PAT NORI
tyje .nauji rinkimai. Lietu- x y
'60,000,000 LITŲ PASKOLA
IŠ AMERIKOS
nų
valse.
Kretingos
apskr.
TARTI8
SU
LIETUVIAIS
vienas ant pačios admin. Iivįąi, kaip žinome, nerinko <.
Per 1929 m*, buvo išmokė nijos tako, antras ąpie Drię- bal.r 9 'd.,'
pinikų (vienas Už dviejų dienų arklys
į£ąip žinia, atidavusi -deg
Vilnius —? Lenkų spau pirmiau, nedalyvaus rinki- /į“
tų monopolį švedų degtu- ta piniginių perlaidų, gauti) žalkos upelio ir Bieloliesės auksiniais dantimis j apie 12 be-ratukų kieme iš nakties da praneša, kad neseniai į- muose, kaip teko girdėti, ir .
•*» -v
*trestui, Lietuva gauna jš Amerikos Jungtinių Val km., apie 100 mtr. nuol ad valandą naktį, kuomet' visi aUiradm Apie įvykį — po vykusiame lehkų organiza dabar.
igvomis sąlygomis iš to stybių apie 32,321,300 lt- ministracijos linijos, lenki) jau miegojo, per langą į A- licija tik už keturių dienų cijos eiliniame susirinkime
igto 60 milijonų litų ilga- Per 1928 m.—20,008,000 li pusėje. Grioviar iskasti po niceto Tolęikio butą įsiver tesužinojo. Plėšikai polici išrinkta dvi pakomisijos;.!)
LENKAI PERSEKIOJA
et’ę paskolą. Šie pinigai tų. Per pašto įstaigas buvo p/į mtr. ilgio 80 cm. pločio žė. Visų pirmą, surinkę vi jos ieškomi. Toleikis gyve mokslinė pakomisija, kuri
na
frakuose
toli
nuo
miestu

LIETUVIUS
□niausią bus panaudoti, išmokėta 13,584,600 lt., per’ įr
ieškos Vytauto Didžiojo pa
Metro gylio. Du grio sus šeimos narius į kamarą
klaikiam kreditui žemės akcinius bankus — 12,790,- viai ¥2.km. nuo Nerio 11'ir uždarė. Paskiau patį šeimi kų ; turi 18 ha. žemės.
laikų. Į šią komisiją nutar- Lynazeris, Varėnos valse.
.............
LIK'MI.
io pranionei ir miestų sta 700 lt.
tar pakviesti iš Krokuvos Bal. mėnesio pradžioje tapo
metro ilgio, 60 cm. pločio ninką musę, reikalaudami
Toliau, užnarinę
bai; taip pat bus remiaprof. W. Semkowič’ius, ku suareštuotas Dom. VadzbeJŪRA SUSISIEKIMAS SU
ir 50 en, gylio, Visi grioviai pinigų.
bs visos mūši) krašto ūkio
ris, kaip žinome, nesenai lis ir išvežtas Gardino kalė
iškasti skersai kelių einan jam virvę ant kaklo po bal
VOKIETIJA
MIRIMAI
l
kiu pakabino; kiek palaikę
kos — melioracijos vykdy
Kaunas.
Šiomis dieno-' lankėsi Nepriklausomoj Lie jimam Už ką suareštavo ne
1929 metais Lietuvoj mi čių per admin. liniją.
apalpusį žemėn nuleido įr mis tarp Klaipėdos ir vokie tuvoj. Į šią komisiją įėjo, žinia, nes darant kratą, bu
ta, susisiekimas ir kt. «
rė 29,704 žmonės, 20,645 vy
kaip jis atsigavo vėl reika čių uosto' Štetino įvesta nau be prof. Semkovičiaus, Vil vo rasta tik lietuviškų lai
NIEKO SAU* REIKALA
rai ir 19,058 moterys. 1928,
lavo pinigus atiduoti, net ir ja laivų linija. Tarp tų uostų niaus universiteto prot. Ko- kraščių ir knygų. Spėjama,
į SUMAŽĖJO EKSPORTAS
VIMAS!
m. mirė 35,698 žmonės.
iKdunas. Sąryšy su vokieKlaipėdos miesto tarybos tuos, kuriuos Toleikis nese- kas savaitę plauikos vienas scialkowski’s ir biblijoteko- kad tai bus pikto kaimyno.
ų muitų pakėlimu, sumaposėdy, darbo partijos frak niai iš savo skolininko buvo prekinis laivas su šaldytu rius M. Brenštein’as, 2) Pa Įskundimas.
NUŽUDĖ TĘVA
atsiėmęs. Taip plėšikai A- vais. Laivai atplauks iki komisija, kuriai pavesta tar
Įjo/gyvulių, ypač kiaulių
Šimkaičių valsčiuje, šeš- cija patiekė reikalavimą,
įvežimas iš Klaipėdos kraš- pilių kaime, balandžio 22 d. kad gegužės 1 d, visi miesto nicetą Toleikį iki keturių 4‘Eksporto” bendrovės šal tis su Lietuvių komitetu.
IŠ DŪKŠTO PADANGES
mVVokietiją.
Per kovo 19 metų mergaitė Rukštely- valdiški namai būtų papuošę sykių korė, kol atėmė nuo jo dytuvų ir čia pakraus svies
Dūkštas yra grynai lietu
j/išviso išvežta 7,193 gyvu tė kirviu nužudė savo tėvą. ti raudonomis vėliavomis, visus pinigus ir vekselius, tą, kiaušinius, mėsą ir kitus SEIMO RINKIMAI AVENČIO- viška parapija, išskyrus
NIŲ APSKRITY
lį tuo tarpu sausio mėn. Tėvas, kaip praneša laikra kad visos savivaldybės įstai
Paskiau kankino sūnų produktus. Tuo būdu palen
miestelėnus, kelius gelžkeĖtvo išvežta 8,416, o per va- ščiai, jau kelis kartus mėgi gos ir mokyklos tą dieną bū Petrą iš kurio atėmė 180 li gvės mūsų eksportui sąlygos: Vi’Zmus. Nesenai aukščiau liečius, valsčiaus raštininmo mėn. 7,833.
Kiaulių no ją išžaginti. Šį kartą, grį tų uždarytos. Tokiam siūly ti), jo žmoną, kuri 40 litų nereikės prekes krauti į va sias teismas Varšuvoje pa
kus4r kitus, kurie sudaro
^er kovo m. išvežta 5,655 žusi iš vakaruškų ir tėvo už mui pritarusi ir socialdemo atidavė, seserį ir kitus. Iš gonus, prekės nesigadins ir naikinu seimo rinkimus vos dešimtą dalį visos para
vasario mėn. 6.528).
pulta, mergaitė pagriebė kratų frakcija, tačiau pats1 visų atėmė apie 1000 liti) pats pakrovimas atsieis pi Švenčionių Apskrity. Tuo pijos. Žinoma, atsiranda ir
kirvi, persižegnojo ir po to siūlymas sukėlė juoko įr ap grynų pinigų, vekselius, giau. Be to, mūsų prekės, būdu visi tojo apskrityje iš sodžiuose išsigimėlių, kurie
iv'.V"’ ’
'
kiek valgomų produktų ir gabenamos šaldytuvu, pa rinktieji atstovai nustojo gėdinasi lietuvio vardo. YįLENKAI VIS TEBEŠAUDO
smogė juo tėvui į galvą. mestas.
Tarybos naujiems rinki vieną rūbų eilutę. Galų ga teks užsienio rinkon nesuge- atstovi) teisių: Neužilgo ža pač neriasi išskaito Alejūnų
SIELININKUS
Rukštelytė pati pranešė po
dą pūtį Švenčionių apskri- ir Degutėlių sodžiaus kaiku- ’
/ Balandžio 25 d. popiet Vą licijai apie žmogžudystę, z mams yra įteikta 13 sąrąšit le plėšikai prigrasinę, kad dusios.
šuos rajone, plukdant Alerrie gyventojai, nors kitaip,
|o' upe sielius, apie pusantKALAUTUVOJ MANOMA
kaip lietuviškai, neduoda,
$ kilometro žemiau Varč
ĮRENGTI KOPLYČIA
bet dabar sulig mados jau
ios, mūsų sielininkus apšaušvebeldžiuoja svetima kalba
Kulautuvos kurortas yra
lenkų kareiviai. 'Vienas vienas didžiausių nuo Kau
ir lanko Dūkšto miestelį.len
šėtininkas,
Užumelnyčių no važiuojant Nemunu že
kišką- koplytėlę. Koplytėlė
nedidelė, kaip paprasta so
mimo gyventojas* Peteška miu. Nors kurortas dau
Domininkas, šautuvo šūviu giausia yra žydų apgyven
džiaus pirkia, bet ir tai ne
įžeistas žemiau kelio i ko- tas, bet yra nemažą ir kata
prisirenka pilną. Gi Dūkštor
. Sužeistasis nugabentas į likų. Dauginantis katalikų
lietuvių. bažnyčioj kožnas
c
renos sanatoriją.
sekmadienis , vos sutelpa
^kąįgįu iškilo reikalas turė
žmonės/n ^Dūkšto bažnyčioje <*•
ti savo bažnyčią, arba bent
t
labai gražiai griežia pamal
KIEK BUS DAINININKŲ
tuo tarpu nors koplyčią.
fe?' DAINŲ DIENA
dų metu orkestras, kurį' su
Tuo reikalu jau daromi
organizavo susipratęs lietu
? Dri šiol dainų dienoj užsi- žygiai. Vietos inteligentai,
vių jaunimas.
feąšė dalyvauti 8,600 daini- ypač kariškių tarpe, su dva
—■.--------------------aihkii. Šventoj dalyvaus ir siškąja vyriausybe jau pra
svetimtaučių chorų. Žada at dėjo daryti pasitarimus. Ti
SUTAISĖ BAŽNYČIOS
kimasi,
kad
pasėkos
tų
pasi

vykti ir iš okupuotos Lietu
TROBESIUS
tarimų
bus
geros.
Yra
vil

vos. Numatoma, kad dainų
RATNYČIA, Gardino ap.
dienoj dalyvaus per 9000 ties, kad Kretkampy bus ka
Dabartinis Ratnyčios klebo
talikų koplyčia.
Choristų.
nas kun. A. Šimeliūnas, nors
dar nesenai čia klebonauja,
LENKAI PRIE ADMINISTRA
bet visur matosi jo nepa
CIJOS UNIJOS STATO
prastas darbštumas. Nupir
STULPELIUS
ko 3000 auks.* vertes varpus,
Seinų apskr. paliai admin.
kurių čia nebuvo; apdengė
liniją lenkai stato stulpelius
mūro bažnyčią cinko skar
savo pusėje nuo 1 iki 1^2
da, sutaisė bažnyčios visus .
metro atstumo nuo linijos, o
trobesius, kurie buvo jau
kai kuriose vietose ir ant
apgriuvę, pastatė mergai
tikrinamojo tako, bet savo
tėms tretininkėms vienuolvpusėje. Atstumas taip stul
ną-namelį. Bažnyčioje įtai
pelių 500 metrų. Stulpeliai
sė naują altorių ir-kitus rei
Suvirs 22 Meta
mediniai apie 1 mtr. ilgio ir
£ JUOZAS P. ŠARKIUNAS
kalingus dalykus. Kun. A.
20 centim. storio. Viršūnės
V.** v. .•
Šimeliūnas netik moka gra
Įžulniai nuplautos. Ant tų
DARBUOJAS SU
žiai ir gerai statyti, bet dar
rųkymui priežastis ir tai
malonumui. Gana
viršūnių stąto eilės Nr.
HME A SONS PIANO
didesnį dėmesį kreipia į sa
gerą priežastis. Cigaretą, kuri išairinksit, bus tas, kuris jums
y KOMPANIJA
Stulpeliai lenkų val§t. žen
vo parapijiečius. Kur jis
t
suteiks ^augiausiai malonumo.
tikras mane matyt pirm pirk* klų neturi ir, pasak lenki),
Jokio komiso nereikia mokėti,
klebonavo, visur įvedė reko
rduodn tiesiai.
jie pastatyti kontrolės kė
■ “Gamete* padalyti ta minčia
minSa nepadirbtą rūkymo
lekcijas. Taigi ačiū jam
Kllld garstjs V O S B grand. liai.
. .
'
Ir uprlght pianai. NatiJI Ir
maloiįpmį cigaretę. / _
’
Ratnyčios bažnyčioje balan
Orthophonic VICTROLA ir
MAJKSTIC radio.
džio pirmomis dienomis,
Pabandykit, rasit pastiprinantį skirtumą
lengvai nunokusį
UTENOJE RASTAS KOMUNIS
•
Reikalauk Katalogo
kaip visųmet, buvo trijų die
parinktiiuausių tabakų sultingumą — sumaišytą kvepėjimų SU*
TŲ “LITERATŪROS” ’
Co.
nų rekolekcijos. Žmonių bu
BOSTON
8AND1LĮUKAS ,
* tarimą,
švelnumą — kuris padaro malonumą rūkyme.
vo daug. Kelius pamokslus,
Kriminalinė policija Ute
fKįas,
kid daugiau milijonų pasirūko f‘0amel”, kaip kitus
rekolekcijoms pritaikintus,
• 1
noje Šiaulių g. 30 Nr. negy
>
pasakė kuh. P. Čaglys.
dgaretua, yra teisingam produktu duoklė.
venamame name rado vietos
“literatūros/
IP. G. VIŠINSKAS komunistų
sandėliuką. Rasta ten su
Etotnvb Advokates
krauta daug komunistų par
Kam reikalinga pirkti vyrHkus
n Visokias bylas ir padirdrabužius praiau ' prie manęs
ybokiua dokumentus viso tijos atsišaukimų gegužės
kreiptis, nes aš repreaentuoju vie
kiems reikalams. • J
mėn. 1 dienai ir įvairių ko
ną iŠ geriausią firmą. Status gau
north main mDn
munistinių leidinių. Kai ku
site pigiai ir gerai JONAS JAer^O^VAL^NDOS
rijų tokių leidinių rasta iki
ROŠA. 225 L St., So. Boston. Tek
S. B. 0394-W.
po 100 egzempliorių.
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Sūrint. Kiek mai^/ teko matyti
pačių geriausių “mūvis” pastaty
mų Amerikoje, tai prieš panašią
(Misterijos vaidinimą tik šešėlis

be Dievo malonės,nč vąrdo
Jėzaus negali vertai ištarti
Taigi būdami tokiais varg
tepalieka nors čia yra milionai
dieniais mes būtinai turime tiems pastatymams išleisti.
melstis. Malda daug kų
> Būnant Kaune svarbu pamaty
gelbsti. Trys bernaipiąi lig- ti naujai pastatytus Emisijps Ban
nies krosny nesudegė, nes ko rūmus, tai yra puikus pada
karštai meldėsi. Maldos iš ras kurio nemačius neverta ap
gelbėjo Danielių iš liūtų leisti.
nasrų. Šv. Petras stebuk Labai svarbu, prasilavinusiam
lingai buvo angelo paliuo- jaunimui, pažiūrėti “Čiurlionies
Galeriją” kurioje yra išstatyti jo
suotas iš kalėjimo, nes kri kuriniai, kuriais ihdomaujasi vi
kščionys dienų ir naktį už sos Europos menininkai. Keikia
jį meldėsi. Bet kos Čia beis-' iinoti kad niekais svetimtaučių
skaitliuos maldos naudingu neužindomausi. Ten pat randasi
ir .Valstybinio Muziejaus kolekeimų. Kiekvienas savo gyve įos, taurios -buvusios Italijoje pa
nime yra patyręs maldos ga rodoje, privertę, nęfc. atskirus vei
lybė. Tat melskimės nųola- kalus apie tai parašyti tuos žmo
tos, o Dievas išlaikys savo nes kurie visai Lietuva nėra užinteresuoti, o rašė vien tik dėlto,
žodį: “Prašykite ir gausite, iad Lietuvos menas juos žavėja.
belskite, ir bus jums atida Už nusižengimą reikėtų skaityti,
jūnantiems Kaune, nepamatyti aryta.” . .

. A

z Jei koks šio' pasaulio val mirtinai parblokšti. -L Žmo
donas paskelbtų savo žmo- gaus sveikata silpnute, ma
nėms: prašykite ko tik nori žiausia kliūtis jai kenkia.
te, o visk* gausite, kiek tai Tiesa, žmonija giriasi savo
būtų prašytojų ! O ką gi tas mokslu ir išradingais, bet
valdonas, sulyginus su Die nepadaro vieno išradimo,
vu, gali žmonėms duoti? Ne kursai duotų, tais išradimais
daug ką. Gal kiek pinigų, visados naudotis: nepašali
gal atleistų, kokį politišką na mirties. Ir ne tik’kad ne
prasikaltimą, numuštų kiek suranda būdo nusikratyti
mokesčių. Bet šiaip, nega mirties, bet ir to vargingo
li jis duoti nė sveikatos, ne gyvenimo nemoka pailginti.
sąžinės ramybes; negali at Kaip tik priešingai, juo to
leist nuodėmių, nė suteikti lyn, juo labyn žmogaus gydangaus. Dievas gi gali duo- Genimas trumpėja,
ti viską, nes Jis yra visų > Tiek tai kūno žvilgsniu.
daiktų Viešpats ir tikras Dvasinis gi mūsų gyvenimas
valdonas. Prieš Jį ir Jcara- dar vargingesnis. Čia žmo
liai tiktai žemės dulkės. Die-’ gus tikras bejėgis. Toks bemerikieeių atsiųstojo ‘ ‘ Laisvės ’ ’
vas pats ragina, kad mes Jo
varpo kuris stovi Karo Muziejaus
maldautume ir žada mus iš
jokšte, o kas svarbiausia, tai nu
klausyti. Taigi būtų tikra ĮSIDĖMĖTINA VYKS
eidamas vakarais ir pakėlimas ryt
beprotystė neprašyti Dievo.
mečiais valstybinės vėliavos daly
TANTIEMS LIETUVON vaujant pirmiesiems karo invali
O-bet gi daug žmonių nedams, sužeistiem kare už Lietu
^imeldžia- pilė Dievo, tar
v .■
.■.
tum jie nieko nuo Jo nerei- Dadgel lietuvių šiais metais je maudykles, kur mokama už vos nepriklausomybę. Reikia žino
ti, kad Karo Muziejus yra lietu
-kalautų. Užmiršta net trum pyksta) apsilankyti Lietuvon ir nusirengimui kambarį apie dolerį, viu tautos širdis, ten atsibūna vi
pą maldelę sukalbėti. Girdi, kiekvienas galvoja kuo daugiau tad suriku net įsivaizduoti, kuo si svarbiausieji valstybinio ir tau
turėti iš to apsilankymo pasiten met gali žmogus už tą kainą veik
tinio gyvenimo džiabgsmai ir aša
neturiu laiko melstis. Tar kinimo. Vieni iš vykstaneiųjų y- visą dieną prasimaitinti.
tum malda būtų koks nerei ra sustatę planą Lietuvoje pralei Pasiekusieji Kauną birželio m. ros.
kalingas pridėčkas trukdąs dimui vasaros, kiti tik važiuoja turės daug ko pamatyti Parodo Labai svarbu pamatyti mūsų'
tautos pajėgas ant kurių spran
tik laiką bereikalingai. Čia taip ir vietoje išriš kur ir kada lai je turės progos pamatyti visos dų Lietuvos ateitis- paremta, bū
ką praleisti. Tiems tat (nepa
yra didelis tų žmoniii apja- kenks ir kitiems ( ir norėčiau šį tą Lietuvos/produkeijos pavyzdžius tent: Universitetas, (su daugybe
santraukoje ne vien tik žemės ga
namų ir įtaisymų studijoms), ra
kimas. Juk mes visi labai patarti.
mybą^ bet ir dirbtuvių išdirbinius,
reikalingi Dievo malonės ir Gerai mes žinom Lietuvos gam spaudos, mokykit], rankdarbius, dio stotis, Meno mokykla, Kon
servatorija, Teatras, Teisingumo
pagelbos. .Esame prasiskoli tą ir daugiau laimės tas., kuris-va miškininkystės ir tt. Bus proga Ministerijos naujieji rūmai,- bota
žiuos kuo anksčiau.
Gražiausias
nę Dievui ir žmonėms, ne laikas Lietuvoje yra birželio m. savo akimis visą tai pamatyti, y- nikos sodas Fredojg ir tt.
būtinai pinigais, bet viso su žydinčiomis pievomis, dobilais, pae svarbu visa tai matyti žmo Norintiems sveikatos pataisyti
gui daug metų nemačius Lietu
kioms skriaudoms, kurios rugiais ir bendrai su žaliuojan vos ir tai, pamatyti turės progos yra žymios dr. Vfeįšekūno: minėra-.
reikia išlyginti, atsiteisti. Ir čiais laukais. Visur kvepia malo savo akimis įsitikinti ką Liefuva linės vonios pačiam mieste, o taip
kas gi yra žmogus ? Silpny niausi kvapai žolių, medžių, vasa yra pasiekusi ir kad kitos valsty pat netolimas 'Kauno Birštono kurojaus. Kuomet pievos ir dobilai
rortas su savo-gar ' ' “Birutes”
bių maišas, klaidų glėbis. Jo nusipjauna, tuomet vaizdas ir bės tai gerbia ir sale išstato, savo
“Vytauto” m^lera&iiaisyšal
gaminius.
gyfybė kabo kaip ant siūlo. kvapas keičiasi if grožė pradeda 1
-* ' kur ?
‘ "Aijt kiekvieno -žingsnia 'ne nykti, ik! rtfdud"’^sai nesuvaro ! -•
ri Sieros šaltiniai gyjyjpiuisi-ran
į pastoges. Liepos m. Lietu- į rie papuls į •'*' mos
tikėtas atsitikmas gali ii visa
voje yra vienas karščiausių, todėl j tyrioje dalyvaus virš 7,000 dai-S. .
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šventėn 20-tan Kongresan:
Am. L. R. K. Federacijos Sekreiorijatas
180 Hale Avė., Brooklyn, N.,Y.
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to praeities kultūras turtus, gali
vykti, netolimais Kinno, į Pažais
lio -vienuolyną,’ ten yra retos gro
žės bažnyčia; jos bokštas yra tiek
gražus if įdomus meno istorijoje?
kad tokių visoje Europoje vošįkeletas tėsiranda. Apie tai yra savo
laiku užsienių menĮninkai plačiai
išsitarę.
■
; *
,.

Visa kąs iki šiol pasakyta galės
pamatyti ir turės progos apžiūrė
ti tik tie, kurie anksčiau nuva
žiuos Lietuvon. 0 tai patogiausia
ir geriausia yra važiuoti su Vy
tauto ekskursija kurią New Yorko
Apylinkių
Vytauto Komitetas
ruošia gegužės 24 d. laivu “Oskar
II” Skandinavijos linija tiesiai
Klaipėdon.
Tą ekskursiją, Ko
mitetas -o taip pat ir laivakorčių
agentai, ruošdami visa tai turėjo
omenyje ir organizavo ekskursiją
pačiu geriausiu laiku, kumet gasvečiai ne vien t|k gimines atlankyti,.^ bet kas viršuje pasakyta
pamatyti ir drauge su tuo pakaks
laiko norintiems sveikatą patai
syti — pasigydyti,. nes Amerikos
oras daugeliui su savo kvepalais
yra daug sveikatos suėdęs. Ta tat
proga, važiuodami tuo Taiku, ga
lės vienu šūviu kelius zuikius šau
ti.
*
Baigdamas santraukoje paduo
du įsidėmėtinas dienas, kuriose
reikia atvykti- Kaunan, kad nepraleidus iškilmių pamatyti:
.1) gegužės 25 d. pradžios mo
kyklų sporto šventę (į tą tik pa
teks tie kurie seniai išvažiavę yra);
‘ <
2) birželio 18-22 d. jubiliejinė
žemės ūkio ’r pramonės paroda;
3) birželio 22 d. dainos šventė
ir visų karo orkestrų (kelių šim
tų žmonių orkestras) koncertas;
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Chevrolet pardavėjai siūlo nepaprastą tarnavimą
vartoto karo, dėlto kad jie dirba kaip sako under a
uniform factory plan kuris sudaro vartotų karų biz. ny taip pat svarbų kaip kad ir naujus karus parduo
dant.
?
’
'
X

žymus “OK kuris turi reikšmę” priekabas tikrina
kiekvienam pirkėjui kad kiekvienas vartotas karas
turintis tą priekabą buvo ištisai perdirbtas per eks
pertus mechanikus kad duotų tūkstančius mailių iš
tikimo, ekonomiško tarnavimo.
x

t

1928
' CHEVROLET COACH
Gražus Duco flnish—gra
žus apmušimas, geri t iręs
ir pilnai {rengtas. Paly
gink jo nepaprastų pigu
mų. Pradėk šiandien tei
rautis pakol dar neptyvėlu. Tik per 3 dienas. ;

.■ s

A

$289

\

*

i

>

1928 ESSEX COACH—Geram
stovy—tires kaip nauji. Ant
išmokėjimo lengvom išlygom.
Viskas puikiai jreng-

1928M0DEL

A FORD FORDOR
.

X

’ . -

Yra 5 pasažierių karas.
Motoras ištisai perdirb
tas. Nėra jokio apdaužymo žymės. Parduodama
su “OK kuris turi reikš-,
mę.” Speeialė kaina

1928 AVHIPPET—Tikras bargenas, tik per 3 dlenas. Viskas Senui,ę2o5
1928 CHEVROLET SEDAN—
Viskas
—----kas puikiam stostf>AQnc
v
vy. 1Pirk Šiandien....

d

1929 FORD TUDOR—Geram
ištovy viskas, tires,
pentas ir L t. PirktggQ

$422

A

1926 CHEVROLET—Pilnai {-"
rengtas viskas. Matyk 4*1 C A
si. Tik .............

\

s

Klausykis per Radio
CHEVROLET CAVALIERS
STOTIS WNAC
Penktadenio vakare 8 vai.

r

n

Klausykis per Radio
CHEVROLET CAVALIERS
STOTIS W)iAC
Penktadenio vakare 8 vai.

CHEVROLET DEALERS
Vakarais Atidarą

BOSTON; Commonwealth Chevrolet
Co., 949~Cominonwealth Avė.
• Conuqon«ealth> .Ghevrolet Co., 20
HaU. ;
.
G® r Common., 25 Washington
SL, at Brookline Avė.
ATLANTIC: North.Quincy Garage, 151
Hancock SL •
CHARLESTOVVN: Stanley Harlow
Chevrolet Corp., 334 Main SL
CANTON: Morse & Mullin Motor Co.,
Ina
CHELSEA:. McBride Chevrolet Co.,
980—986 Broadway
EAST BOSTON: Warnock-Lynch Mot
ore,. Ina, 944 Saratoga SL
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co.,
277 and 308 Massachusetts Avė.
EAST BRAINTREE: CIark & Tabor,
- Ina
SOMERVILLE: Hodgdon Chevrolet
Co., Broadway, at Magoun Sq.
REVERE: North Shore Chevrolet, Ina,
1459 North Shore Road.
SOUTH BOSTON: Dailey Chevrolet
Co., 664 Broadway.

’Ž
|

1928 WHIPPET ROADSTER
—Viskas puikiausiam stovy.
Gražiai’ apmuštas ir
gražiai numalevotos. Cl QC
Pirk šiandien.............
v

1

• -jf

'

tVALPOLE: Walpole Auto Station, 992 NEWTON: Stuart Chevrolet Co, 431;
Washington SL
-1
;'VI
Main SL
ĖAST WEYMOUTH; Miller Motor WJNTHROP: Gordon G. Fullerton, W
Putnam SL
• < z.
Service.
. >•>
r.-.*'
VVOBtIRNi Lynch Motor
U'lnd SL
I
CCo. '
?
z WINCHESTER: Frank Murphy,
748 Main St
ėSOUTH BRAINTREE: Haskell’s
{jrfiFĮĮgP,
ROXBURY: Grove Hali Chevrok
458 Blue Hill Avė.
NĘWTONVILLE: Silver Lake ChevroROSLINDALE: ML Hope Motor
let Co., 444 Watertown SL
ine., 415 H.vde Park Avė.
LEXINGTON: F. K. Johnson, 85 BedWEST ROXBURY: West Rorbury
ford SL
• ■
Motor Sales, 1782 Centre St
DORCHESTER: Columbia Chevrolet
Ina, 617 Columbia Road (Uphams STONEHAM: Kent Motor Sales,
Main.St
Corner) and 767 Dudley St.
NORNVOOD: Fenton’s Garage.
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ina
MEDFORD: Medford SL, Chevrolet MATTAPAN: J. J. Delaney, In
Blue Hill Avė.
Co., Ina, Medford Sq.
WELLESLEY: Haskins & Hynes, Ina MALDEN: Frame Motore, Ina, 144;'
Eschange St'
WATERT0WN:
Daniels Chevrolet
READING: Balley Chevrolet Co.
Co., 647 Mt. Auburn SL
EAST MILTON: Woodward’s Garage, QUINCY: Washington St Garage,' Ine,
216 Washfngton St
Ina
. <
LYNN: H. E. Pembrook, 236 W
MELROSE: Field Motor Sales Co.
ton St
DEDHAM: Dedham Sq. Chevrolet Co.,
1VAKEFIELD: Main St. Chevn
Washington SL
x
EVERETT: Melanson B ros., Ina, 67 WALTHAM: Robert C. Fence, Ina, 708J
Main SL
Chelsea St
'
’4
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BROOKLYN, N. Y.

Taip pat. reikia pastebėti, no
rintiems Kaune lankytis, reikia r
nuvykus miestan apsirūpinti nak
vynėmis, nes žmonių privažiuoja
ne vien tik iš Lietuvos, bet ir Iš
užrubežio, tat suriku yra gauti
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Dykai išmfginimo būdas kttrį bOe
gali naudotis be jokio ten
dinimo arba laiko gaitininso.

\

garbfniavi-

tevinink* M. O. MtataUdeni,
678H N. Italu SL, Montelks Ma*
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TM. Brocthm MB2
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KUPONAS

Frontter Arthna (X,
1568J Frontter BMą,
Y
Nlatara, 8L, BaffkK N.'
PrtelVfc <W1 HMndy®

mo dalykus.
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DYKAI TIEMS,
KENČIA NUO
IR

GREEN BEAUTT
aiom

*>***■

. 4 *■
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•

gi atliekame ir
kitus pagrattnL

f

•

Me« turime būdą dėl sulaikyto
cullo, ir norime kad Tamlsta
Fed. Apsk. Valdyba tumėte musų pačių išlaidom. Nėra
tumo ar jsiaenčjusi arba dabkr et
A
. .......................
1 ■ dusi turėtumėte išmėginti S| būdą. NĮ
ra skirtumo kokiam klimate
nrbn kokio amžiaus esi arba kok) ds
by dilbi, jeigu tik turi dusuli
pagelbėti.
Labiausia tiems norime pasiųsti kv
rie jau nustoję viltie* dėl kokios 1
4
geibo*. kurte yra vartoję viso
dus ir be pasekmių.
Pagražinimo Įstaiga
Sis dykas pasiūlymas yra per
Garbiniuoja I svarbus praleisti. Raityk dabar ir
- plankua MUems dėk naudotis iia proga tuojatar
mėnesiams (Per siųsk pinigų. Tiktai iškirpk
dėtų kuponų ir pasiųsk. Pade
ai a nent Wav«)
ant vėliausiai iš Šiandien..
rastos mašinos
DYKAI lABAKDYMO
Thermkine.Tatp-

papasakot i—praleistų-niekais.

'

M O DELS

and

Laikraštis — tai
kraštu nuo sakyklos tesiskiria
tuo, kad iš sakyklos galima
bėti šimtams, gal tūkstančiams,
laikraščio gi — visam
— Vysk. J. Staugaitis.

:h. (jei kas dar užsitęstų) 27 d.
bažnytines iškilmes kurios bus at
liekamos nevientik katalikų bažny
s,
Padėka
čiose, bet ir kitų tikybų šventyk
Nuoširdžiausi ačiū tariam r kun.
lose. Visa tą programą galės tik
N.
Pakalniui už pasakytą taip
tie pamatytų kaip prieš tai sa
kiau, kurie vyks dabar Lietuvos gražią, įspūdingą ir patriotingą
Oficiale ir Vienintele Amerikos kalbą, Karalienės Angelų ir_Šv.
Lietuvių Ekskursija, gegužės m. Jurgio par. choram ir jų vadam
24 d. Skandinavų laivu “Oskar — gerb. P. Dulkei ir J. Brundzai,
II,” nes vėliau išvažiavę, viso to gerb. Hoffmanui ir A. Visminui,
kas aukščiau pasakyta, negrės p-lei Lašaitei ir kitiem choristam
pamatyti Tie kurie nenori tų iš ir choristėm, kurie prisidėjo prie
kilmių—tautinio* parado matyti, paįvairinimo. vakaro programos.
tiems nesvarbu kada važiuos, bet Ačiū taipgi visiems, kurie tą va
būtų didelis apsileidimas, kuo ga karą atsilankė ir prisidėjo prie
lėtų pasididžiuoti ir grįžęs kitiems to paminėjimo.
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kambarių. Tokiais atvejais geriau
siai yra kreiptis, kad nelikti ap
gautu ir išnaudotu į Amerikie
čiams sutikti Komiteto narius,
nesuradus jų, į Vytauto Komite
to narius, galų gale į Parodos
4) 23 d.—sporto iškilmės ir Komitetą kurie paprastai turi sa
sporto propagandos diena, -vbka- vo žinioje liuosus kambarius, žo
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Noktiems pažiūrėti mūsų kraš
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parodyti.
Prieš Jonines, išvakarėse, bus re (naktį) misterijos vaidinimas. džiu j ką iŠ tų komitetų nesiGrįžtant Amerikon galės dar kreipaite, kiekvienas nurodis tikperstatoma haktį vaidinimas, taip
vad
a misterija, atviram ore, pamatyti rugsėjo m. 8 d- Vytauto rąją<vietą.
Laisv. Men. J, ifbtuiu
dal/vaujaht šimtams vaidinime vainikavimo iškilmes ir lapkričio
t
t
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dasi ir apie Pasvalį.
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kuomet kaimas pradeda nustoti į nbiinkųi; arti 200 chorų yra jau
savo žavingą grožę, tuomet pra- užsiregistravę. Argi galima tokią
sid-eda geriausis laikas maudi- ProS^ esant Lietuvoje praleisti,
— I_ ~ v
I—
w
o
nietns Palangoje, Juodkrantėje ar»i Xtikėjo
kada
nors išvažiuoda(yra
reumatizmu
sergantiems- mas iš Lietuvos bent vienas da
30 d. gegužės, Montello, Mass,
purvo vonios). Nida su savo ža- bartinis amerikietis, kad Lietuvo
vėjančiais smėlių kalnais, Giruliai je tokie dąlykai gali dėtis? Ten
' 1. Parkas atidaromas 10 valan
pasižymi ypatingu ramumu. Šie pamatys toje šventėje visą Lietu
dą ryto.
trys pastarieji kurortai yra Klai vos valdžią, menininkus,rašyto
•
2. Nuo 1-mos valandos po pietų
pėdos krašte.
Gyvenančiam vie jus, muzikus, profesorius ir ben
ligi 3-čios base-ball. Loš Naujos nam iš tų kurortų Tengva yra pa drai iinant kelis desėtkuš tūkstan
Anglijos base-ball mėgėjai.
siekti visus kurortus, nes iš Klai čių vienon vieton susirinkusią lie
3. Nuo 3 ligi 5 vai. šokiai
pėdos veža Palangon kelis kartus tuviškąją minią. Tai tik sapnuoti
4. Nuo 5 ligi 6 vai. dainos—dai į dieną autobusai, o į kitus -ku galima visatai, birželio m.- Kau
nuos visos Naujos Anglijos kolo- rortus—laivais. Pažymėthfa yra ne galės savo akimis išvysti.
Nemažesni įspūdį padarys 25
nijų chorai.
vasaros laike ir pati Klaipėda su
5. Nuo 6-8 vai. tennis court, golf, savo 4‘už marių.” Persikėlęs lai birželio sporto •_ diena. Amerikie
virvės traukimas, į stulpą lipimas, vu iš miesto į “už marį” (vadina čiai išvvkdami dar prieš Lietuvos
čigonės burtai, lenktynės jaunimo dar “Smelte,” “Sandkrug’i) ten nepriklausomybės atgavimą nieks
randasi jaunas, ilga uodega, tarp nežinojo jokio sporto, net žodis
ir senųjų. „ '
tas buvo nežinomas. Apie' šiuos
Vaikams: kas greičiaus suval- vandeni] besitęsias pušytoasT'gradalykus
teko tik •Amerikoje suži
žus ant kalno “Kurhauzas/’ ka
- gys pajų ar donacą ?
noti ir susidurti arti kiekvienam6. Nuo 8 vai. ligi vėlumos šo vinės, ant jūros kranto restoranas
ir tt. Tai retas miestas turi to kurie turi vaikus ir tie vaikai diekiai lietuviški ir angliški.
kius patogumus, kad už 10-15 mi nomis-naktimis sportuoja į šal
Beisbolės geimio laimėtojai gaus
atmesdami kitus' kultūringesniusnučių gali žmogus jau jūroje
aukšta
dovana.
*
•
•
v
maudytis. Visas dienos pragyve ir daug svarbesnius dalykus žmo
Šis programas bus praplėstai
nimas tuose kurortuose su valgiu gaus gyvenime, neg sportas. Pa
gražiausiais pasilinksminimais.
ir kambariu atseina nuo 1 dolerio matysite žavėjančius vaizdus spor
J. Kumpa,
iki $1.50. Tai yra šitaip pigu a- to jaunimo, kurie . daug ’toliau
Sporto Komisijos Sekretorius merikiečųii lankančiam Amėriko- kaikuriose sporto srityse yra pra
lenkę Amerikos jaunimą: Pama
tysite kaip tas Lietuvos jaunimas
S
pajėgia mokintis, visapusiai tobu
i
z
lintis ir sportą nei kiek menkiau
xz
neatlieka už amerikoniškąjį jau
3
nimą. Tat važiuodamas Lietuvon
Šių metij Amerikos Lietuvių R. K, Federaci
pasiimk su savim ir savo sporti
I
jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-2D
ninkus, kad jie galėtų pamatyti
I
Į
dd. Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam s tą kas jam yra pažįstama ir tas
i
pas Adams Street ir New York Avenue, Newark, st gautas jaunuolio įspūdis ‘privers
gerbti Lietuvą, mokintis jos kal
X
New Jersev.
r .
•
,
>
«•
bos, o ne vien tik niekinti ir su
• Visi A. L. R. K. Federacijos apskričiai, sky
panieka žiūrėti į visa kas lietu-,
viška, o tai tik dėlto kad tėvai
riai, į Federaciją priklausančios parapijos, drau
gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai 1 nepajėgia nieko įdomesnio iš Lie
tuvos apart kaimo vargų nupasa
ir rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip
koti, ši vienintelė proga yra kas
svarbiem lietuvių katalikų išeivijos organizacijos
gražaus ir, žavėjančio jaunimui'
*
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j?gis, kad anot šv; Pauliaus, dalyvių ir tūkstandn&ns minioms
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W atstovą r arba
metais laukiam®,
pasų mokestį mok^puo pa-.
rikde lietuviai ;
'
gausiai atsilankys į Lietuvą. w gajįųą 4iem Lietuvos pilįėčįąms, kųrįP '
Visokiems nesusipratimams
dėl pasų taisyklių išvengtu gyvena Jungtinės? Amerikos
ąmerikįečių lietuvių žiniai Valstybėse ir yrą įsiregistra
pranešama: ;1) Lietuvos pi vę nustatytu laiku (Vyr. 2b
liečiai, gyvenantieji užsieny nįų Nr. 94, eil. 7773), išsi
su Lietuvos užsienių pasais, ėmę Užsienio pasus ir įmokė
gali atvykti į Lietuvą be vi- ję nustatytą pasų mokestį,
tačiau, išvykdami iš pasai pratęsiami nemoka
Lietuvos, tuH gauti išvažia- mai.

mos. Vįsas kalnas išrausta^

ijri 5 metrų gylio, grięvįąis
ii? duobėmis. Kalnas apsta
tytas sargais ir nieks į jį ne
įleidžiamas, Nesunku įspėti,
prie ko atves pilį tįe “ar
cheologiniai tyrinėjimai.”

Sakyki, Seneli t Kas slegia k
, Tuokia tavo ji vis spaudžia k
“■

.■ ' /M
■

ranka. Siųo jnętu eina grio
vimo (įarįas Opdijnino kąį- ^AUNĄg, (Bltą^-r6w8
ka įsiregistruoti pąą Lietųne. Pilies sienos, griąuną-

t

*"« a
> ■'f

Ęodčį nųsįmįnęs j praeitį žiuri 7
Tu sąvo skaisčiomis akimis «slap

.r

srityse viešpataųj a grioviko

_
r

Kodėl ?u šiandienų nu|iūdęs tąip^yU?
Sakyk, Seneli, sakyki greičįaU
.
Nes ašaras gailias ant veidą raukšlėtų
Dar tųip nesenai, aš pažvelgęs mačiau.

. Vytauto kaulo pagerhipio
klausimas vis tebeatvirąs.
KodėĮ Tų ištiesęs, yt kūdikis rankų
Arkivyskupui lietuviai jau
Pas*mQtynų savo, maldauji kąž ką?
pasiuntė antrą raštą, IWy'
Su šypsena meilės padėti norėčiau, r;
darni panaikinti kurijos vimo vizą, kuri lietuviams Vykstantiems į šių metų
Bet veltui... Sakyki, ko trokšti ko?
sprendimų sarkofago klau ąmerįkiečiam8 bus išduoda parodą Lietuvoje praneša
Kam linksi pasviręs Tu žiląją galvą
simu. Tačiau jokio atsaky ma be jokių formalumų ir ma, kad šiais metais parodos
-Visoj Amerikoj trūksta Atsirado daug patobulinIr siunti nustebęs Tu žvilgsnį kaž kur? ,
mo negaunama. Tuo tarpų kaštuos 102 litų j 3) patartie metu, t. y., nuo birželio mėp.
. Aukso šalis virto tĮ mdšįųų, kurios greičiau
lenkai sudarė savo Vytauto na lietuviams Amerikos pi ū d. iki liepos mėn. i d-, bus
Yt naktį pabudęs blaškaisi aplinkui
o klonimi. Ne tai kad darbą atlikdamos paliuosuoDidžiojo komitetų ir, matyt, liečiams imti Lietuvos vien duodamos svetimšaliams ne
Su širdgėla didžia žiūrėdams visur? '
L nebūtų aukso. Jo yra ja daug darbininkų. , Kur
susitarę su arkivyskupu, no kartines metines vizas, su mokamos vizos, jei tokie sve
Jisai atsiduso. Ko klausiau — nesakė...
ankamai, tik ne visiems. pirmiau dirbdavo penki, da
ri anksčiau išgauti lietuvių kuriomis jie Lietuvoj® gali timšaliai vyks į parodą.
Jis sumarmėjo į privilegi- bar su* vienu apsieinama.
'piktai sudejavo iškėtęs rankas,
sutikimą susijungti iškil gyventi be jokio papHdpmo
Lietuvos piliečiams, atvyIr balsas sustingo, širdis jo "apsalo,
tus kišenįus, o didžiulė Reiškia techniški patobuli
mių klausimu bendrai su mokesčio, kol ,viza galioja. kusiems iš užsienių į š. m.
Kas slegia krūtinę — nesakė jis kas.
didžiuma tik žiūrį ąpt jo iš- nimai ir geri ir blogi. Ge
lenkais ir tuomet jau daryti Neimti metinės‘daugkarti parodą Lietuvoje, grįžti at-4
piktai laižosi. jGĮalį- ri tuom, kad greičiau dar
“bendrus žygius” pas arki nės vizos, nes ji teduoda tei gal į užsienį bus duodamas
•
Išbalusį veidą tik prakaitas vilgė
ma pasakyt, kad didžiuma bą padaro ip sutaupiiia
vyskupų Neabejojama, kad sę gyventi Lietuvoje tik dvi nemokamos išvažiavimo viIr liūdėsis temdė meilias jo akis...
f
Renčia pusbadį, o kiti visai darbdaviams lėšų, bet blogi
už tokią “uniją” arkivysku savaįęęs, nuo įvažiavimo Lie--Zos
Kaune, vidaus reįkalų
1
Tik vien*į rytus žiūrėjo nuliūdęs
a. Ypatingai nuken- tuom, kad darbininkui at
pas leistų ir sarkofagą pa tuvos teritorijon dienos; 3) ministerijoj, jei tpląe pilie
• Ir laukė aušrinės, kada ji nušvis.
ięjuąi Naujoji Anglija, A- ima duoną. Pasirodo, kad
statyti, beti lietuviai atsar Amerikos lietuviai, kurie dpl čiai pateiks Lietuvos atsto
kos pramonės centras, permaža progreso — nege
gūs ir lenkų politinei meš formalių priežasčių, negali vybių ar konsųlatij atitinka
Taip metai po metų į praeitį slenka,
šniuose miestuose gy rai, bet perdaug — dar blo
kerei nusistatę nepasiduoti. gauti Amerikos ar Lietuvos mą pažymėjimą, kad jie yra '
Užleisdami kelią naujiesiems laikams,
ventojų skaičius vieton aug- giau. Kaip tą viską suderi
Lietuvių tautinis judėji pasų, gaus leidimus (sauf- atvykę į parodą.
. O Vilnius — Senelis ant savo lazdelės
- mažėja. F311 River, nus, kad ir vilkas būtų so
mas • paskutiniuoju laiku condult) kartu su viza iki š:
Dar rymo... ir ateitį, žada vaikams.
1920 m. turėjo 120,000, tus ir ožka neliesta? Bet
smarkiai kyla. Ypač tai jau m. pabaigos už 110 litų. To
nieks ta suderinti ir neban
• ,’ dabar turi 5,000 mačiama sodžiuose, kur vis at kie leidimai su vizomis duo Lietuviai Nepalai
do, nes kiekvienas darbda
New
Bedford
nuo
121,įr
ko “Sovietų"
vys tik savim rūpinasi, o dėl VILNIUS TEBESMUNKA viriau girdimi dejavimai: da teisę be jokio papildomo
M) :nusmuko iki 113,000f
‘
kada
ateis
lietuviai?
”
Ta

mokesčio gyventi Lietuvoje,
tįyeĮĮ nuo 112,000 nupuolė tų visų patobulinimų darbi
Lietuviams skiriamas bol
Miestas—sodžius. Turtuoliai proletarą rolėj. Bedarbiai—ponai. čiau kartū su šiuo judėjimu iki jie galioja; 4) Lietuvoje
riki 100,000. O tie visi svar- ninkams tenka bandanti.'
šėlsta
ir
reakcija.
Kiekvie

duoda
pasus
ir
vizas
šios
įševikų laikraštis ‘-Raudona
Visi žiūri į Prezidentą. Ūkininkai “kultūrinami’’ Miškai šalin—vieton ją lenkiškos anglys!
būs industrijos miestai. Ko
nam
lietuvių/
organizacijų
staigos: vidaus reikalų mi sis Artojas,” leidžiamas
Bet ką gi Prezidentas gali? Gedimino pilis verčiama griuvėsiais. Vytauto sukaktuvės ir okupantą
ridos tam priežastys ?
žygiui atsiranda vis dides- nisterija, Klaipėdos krašto Minske, rašo, kad lietuviai
politika. lietuviai žūtbūtinėj kovoj.
.
'
jis butu pajėgęs, tai semetu žmones; prįr ’ •Jei
T.
nis pariprmšinjmąs/ir nuo- gubematūrą, Šiąųlių, Pąne- kviečiami aukoti lietuviško
rr-A* 4
i*
Jr/
arąVUniųstųrėjų.pramonę £^iihą; M°kes< taika'susidam tokia, kad il
ie tokių didmi^ą>
T
včžio^
oriaivior^ovietų armijai
dirbtuves:
juk
čia
eina
apįe
250,000
gyventojų,
bet
Įš
jų
niąi
paskutiniuoju
laiku
ų, kad paskui, grįžus į
Biržų,
Zarasų,
Ukmergės,
gai panaši padėtis tverti ne
Lalui, kaip dovanos, pažy
rmalias vėžes, nenorėjo jo vardą ir republįkonų šiuo metu liko vos apie 10Q,- nuo apyvartų jau neišskai galės. Metai į metus Vil Mąrijampolės, Vilkaviškio minčios lietuviųz ištikimybę
^atsižadėti didelių algų ir partijos garbę, Vienas sena 000, nors lenkai priskaito čiuojami, nes jų nėra. 'Mo niaus krašto likimas artėja ir Tauragės apskričių virsi-,
bolševizmui, visiškai neatsi
irkiai protestavo, kuomet torius iš Arkansas, Robin- net 170,000. Skirtumas—tai kesnių rinkėjams, vietoj to, prie savo sprendžiamos va nikai.
liepiu. Girdi, Qoiųely lietu
antai jas mažino. son, priminė Hooveriui jo milžiniški apylinkių valsčių suteiktos .laisvos rankos landos.
į 50d, .o Uk- '
Lietuvos piliečiai, kurie, vių gyvenama
o
^Darbdaviai atsirado sunkioj pasakytus 1928 m. Republi- plotai, .kurie dabar prijung rinkti mokesčius “nuo no
gyvendami užsieny, praleido rainoje net į 7000, o pinigų -padėty. Norėdami gauti pi konų konvencijoj žodžius: ti prie miesto ir turi papil sies” — kiek kur galima
užsienio paso galiojimo lai “nį kapia.” “Raud. Arto
lį darbininkų, daugelis “Republikonų partijos lai dyti retėjančias Vilniaus tiek imti.
• ’
paso mokestį moka nuo jas” piktinasi, kad šis ‘ ‘ gra
7/pęrkėlė dirbtuves į pietus, mėjimas užtikrįs kraštu žy gyventojų eiles.
Persekioja Lietuvį ką,
paso galiojimo pasibaigimo žus” sumanymas neįvykdy- ,
Miesto ponai dabar — be
nekurį laiką išnaudojo dintį biznį ir pastovi} dar Dabartinis Vilnius galima
Kunigą^
dienos.
tas galįs pažeminti ‘‘prole
hėsusiorganizavusius darbi- bą’.”
palyginti silkių bosui pasny- darbiai. Jų skaičius nuolat
*
tariato” akyse lietuvį bolše
; blukus. "Bet ir tas neilgai Kokios mintys ateina Pre ko metu. Visi, kas suranda laikosi 5000. Visi jiė regis Ligi šiol Taškente klebo Lietuvos piliečiai, kurie įsiręgistrąvo pasiuntinybėse viką.
truko. Atsirado tokių, ku- zidentui į galvą, kuomet kas sau kur darbo, bėga iš to truoti ir iš registro traukia
navo lietuvis kun. Rūtenis ar konsulatuose ir gyveno
'vie pamokino darbininkus jam primena tą nelaimingą vargų miesto. Jis tuštėja si tik tuo atveju, jei garan
Prieš pdrą metų jį ėmė kan užsieny be užsienio paso, pa Įdomi knyga “Kalėjimuose pąs
Jauti didesnių algų. Ki- pranašystę?..
kaip anasai bosas ir -‘gyvy tuojamas nuolatinis darbas.
bolšęvikus.” Pąrašė kun. P. Do
ątreikų, ir darbdaviai pa Vienas laikraštis su pasi bės” jam suteikia tik Pil Laikinai dirbti bedarbiai kinti ir persekioti čekistai so mokestį moka nuo paso gelis. Jis pats pergyveno tai, ką ;
parašė. Galima ją gauti
auto
lte, kad ir pietuose nepy- gailėjimu tą apsvarstyda sudskio gvardija: kariai, neina. Neapsimoka! Būda (žvalgybininkai). Per porą gavimo dienos.
i. Tuo būdu išsikraus- mas pareiškia, kad reikia į- valdininkai įr elgetos su val mas įregistruotas bedarbis metų jis tiesiog pavirto į Lietuvos piliečiai, kurie rių už 3 litus su persiuntimu į A.meriką. Kreipkitės adresu: Kau
iš gyventojų mokesnių, ku
ii kitur,' fabrikantai kurti. draugija, kuri apsau katomis.
giltinę. Niekas nežinoją jo gyvena tokiose valstybėse, nas, KamT. Dogelis, Bullife Lie
riuos renka savivaldybė ir
kuriose pasų sistemos nėra tuva. Knyga įdomiai parašyta, ir
g ką laimėjo, o Nau- gotų Prezidentą nuo pana
Prekybininkai, kaip per verčia į pašalpas, lengvai nusiminimo ir sielvarto pair pilietybei įšlaikytį. ųžten- nemaža—ĮSO puslapių. ,
r^ajai Anglijai dėlto teko la- šių kankintojų.
rungtynes likviduoja savo: pragyvena. Tuo tarpu laiki slapties. Tik vieną dieną
K. krautuves. Pramonininkai
daug nukentėti.
” r—■
• A
T““""
...................... . ...... .
nai išsiregistravus, į regis rado raštelį,s kuriame parasenai susilikvidavę. Iš gau truoti; bedarbių eiles Vėliau švta, kad jo neieškotų, nes
singų pramonės šakų dirba jau sunkų patekti.
jis negalįs daugiau pakęsti
utomobilistų kautynes vos
kelios lentpiūvės. Devy
Žemes ūkis nusmukdytas žiauraus sovietų žvalgybiDaugelis Amerikiečtą aplanko Lietuvą. Dar daugiau
nios galybės mokesčių, gy
ją lankysis šiais Vytauto Didžiojo metais. Veltui mes fii
^Amerikiečiai labai pigiai gasolinos stočių. Čia jau bū ventojų
suproletarėjimas iki to, kad Vilniaus kraštas ninku persekiojimo. Be\to,
Dotnuvoje laukiame ją atsOapkant. Kad nors užsuktą į
ina žmogaus gyvybę, delės su viliojančiais šaltais, numarino visą prekybos ir gyeit liks be savo žemės u- tam raštely rašąs, kad netjiDotnuvą mano geri pažįstami, kokią nemaža turtai Amerika
kio produktų. Sviesto savo rįs legalaus kelio grįžti į tė
ąvo/ar kito — vis tiek. Tai saldžiais gėrymais ir įce
je—tai jau per juos amerikiečiai sužinotą šį tą apie liftą
jis ir dabar jau nemato. vynę, nes jo Lietuvos pilie
rodo nukautiijų skaičus au- creamu — ledais. Užeigos
antrąjį Aukštąją mokyklą, temis Ūkio Akademiją, fanr ysu
suskaityti nukautųjų ląvo- Sviestas įvežamas iš Latvi
čio'pasą atėmę Čekistai. Pa
aobilistų eilėse! Vienas keliauninkams taip pat pa
rengM agnnmmąį. Kapstyti fortą. Tai vftft kultttrinnus;..”
jos. Linų gamyba visam sirinkęs slėpiningąjį kelią.
ruoštoj
su
visokių
užkan

’tis taip aprašo tą augiausią, graftusiai įtaisytą Lietuvos kampelių. Bi tą juk .
Nukautųjų skaičius kas krašte jau beveik išnykus.
džių
iškabomis.
Viskąs
pa

Bolševikai skleidžia gandų,
čia dedami pagrindai Lietuvos gerovei. Mūsą auUštiaiai
ių karą:
gaminta, laukiama tik auto metas didėja. Pereitais me Dvarai, kaip buvo, taip ir kad kunigas Rūtenis nesu*
kels žemės ūkio kultūrą; o juk tai pagrindini ir svartiaąria .
M/Tą karo laukas,— visa mobilių armijos. Neilgai rei tais pasiekė 31,000. Tai kol pasiliko. Jokios žemės re-,’ tinkąs su bažnytine tvarka
mūsą ūkio šaka. Kas vasarą mes fia susilaukiame lakstan
erika, karo metas nieka- kia lauktu Vienų gražų sek kas rekordas, bet jis bus su formos nepadaryta ir ūki įr slapstąsis nuo tikinčiųjų
čią svečią ąą tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyuią valstiją. Tik t
muštas
netolimoj
ateity.
Ap

ninkai
skursta
be
žemės.
visa
“w»toib
**•
neužsibaiga. Tiesa, žie- madienį jie atpylka
Taškento apylinkėje. Iš tik
skaičiuojama,
kad
per
.
de

l metu automobilistai, eilė, kelių mylių riĮgųmo.
■Miškai - naikinąmi ’ visu rųjų bolševikai nėnorį, kad
Tad maloniai kviečiu savo Mna aažistamns. kai hAatia*
šimtį
^teisiančių
metų
bus
t kyniečių armija, kiek Staiga vįenoj, kitoj vįetoj
tempų, be jokio plano. Len užsienis apie juos ką suži
Liltąvoj, ušsąkM ir j potnirvą-tiesbi pas mane, o a| w
ia savo energingas pasigirsta tormosų - breikų užmušta 4QQ,000 ir sužeista kai yra tos nuomonės, kad notų, tai skleidžia įvairių
lanumu Dftradratai ta iriaic*. kuria toMtai di
Tnftų
pypima./ ragų žviegimas, 10,000/XX) automobdistų.
Nukautųjų skaičius
juo greičiau miškų nebus. gandų. Gal žmogus kur ųž
* kraštas, žią vasarą niekur nežadu vykti, išskyras tik į Do
Ainepįkįečiaro pageidauju jųp bim Igngvįąų. Sųįfcęfoė- griežinių grotų kąnkipąsi.
imažėja. Bet štai jau sudaužytų , stiklų žvangėji
mą ir<P*|agipą gegužės mėnesį, kąr, Ūkiuos, sutiksiu ir dau
gelį amerildečtą. '
*
' ’
asaris*. iTau: pru^ngiama mas, o vįsą tų nyšyjų ųusi- stiprių gyvenimo įspūdžių— |s$ąs Btriris. lenkų
ezųos Vertėtų tiems,"kas
•n
foa seenerija karštiems va- gan dusiųjų klyksmas ir su ir. juos gauna, nors ir sąvo ąnglių pramonėj, nes jei he- kun. Rutenį, juo pasi
’ <
1
Kova I gyvasčių už tai užmoka.
bus miškų, bus . kūrenama
Mun> ĮM tam 31 &_
ti ir išgelbėti iš bol
mftšiams.
Pakeliui žeistųjų dejavimas...
y‘7 r
-•
7 :
-• *
y
‘
.V...
ha amunicijos sandėlių— įimtai prasidėjo. Tenka tik
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TINGINYSTE

šiuos mefųs prabl

BLAIVĮlĮlliia

a’.

gerti,

Wp». *»-

o

me, ■ sutaupykime padėdami tinginys.”

I

bankuosna; ir

’ »

BLAIVEKIME
rr. . ■

.

p

.-vi;

i

• - •_______

.’ • •. '

b

GoriaX ponai, geria valdiniekai, gęria ūkininkai ir
darbininkai įr kiekviena
proga: per šventes, sukak
tuves, krikštynas ir vestu
ves—ir vis į sveikatą.

.*

i’.

*

jį*-.

•

H

I Z■ ■

w‘

Mūsų kaim^mąs

čių serg|?y ir tt. ir tt.

PąųąšŪl
skaičųs sumažės-

!-V

J

*

metus,

neraginami.

►'■ r

a

■

-*

— kalėjimam; ne vięną ąw-

Ir taip metai

savęs

kaip

ir

Sunki

geriau bus gyventi.

pradžia,

.T

gelė palydėjo nekaltybę..
Dievas mums padės...
kas- čįa gal suskaityti.viŠalin girtavimas — berei
sąs tas nelaimes, kurias

kalingą^ Įr žalingas pinigų

:į

ir Brooklyno Lietuvių Tautininkų Klubo
vi.

Tinginystė gali paeiti nuo
žmogąųs organizmo sutriku
sių vidurių. Vervų suįrimas,
anemija (mažąkraujystė).

ir

ryžkimės

todėl

a

•’

DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVA
f

Tinginystė, — ar tai liga
ap Įprofis? >
Žinovai sako, kad ji nėra
ligą, taip pąt įr ne įprotis.

po metų. Pamėtysime, kąįp
nepažinsime

W

antrai-

* siaįs darysime jau niekieno

r»
-Ar

V
>v .V

.

išgirsi

posakių

'

Didžiojo
oOO■ Metu
Mirties
Minėjime*'
x--' ■ ”
-'

Amerikos Lietuvių Laivakorčių

'.

x

'4

>
- t

P^’

visur ir visada.
darę vienus

. —

neša mums degtinėlė l

\~

dokas kapitalas ir

-/•

- "k .

4ĮL

K

J

*

ivC'

^B

nJonąą

pamatysime, apąįleįdęs, darbo ųežįūri’ pe

kad pietų bagyje išauga

nn Petras
LiterąiiilA
Komisiją
Literąitaė NomhijĄ;
S M. TO,
*
Avągždys,
Ęuą.: fir. Jonas M. Navic
Pranas V. Strąkąu^kąnj Kuų. Feb
Feliksas Norbutas, p. VinoedtM
Blavackas.

į

• /

*2

KUn. And. Dąagįą—redąktoritis,

t

..____

Ąplankykit savo gimtinę šią vasarą’ ir dalyvaukite Ųyį

. f>‘

•j

•fžmogus tiįgL”

....

Kmt J. J. !hkaĮtta-?4v|8. „M: kun. »ep. Kneį|ttą—pi$njta- e
ILJ^kutį
—I-ąsvįce-piTFn,; Q. AJomaW®-irji vfee-pirm£>
R At
įlOĮ BfHeyue AfĄ, MoąUUo, Įfa
librienč,—
—
(Jom
O. sidauncur,
!*<*.,- p6 wuuifw«ifv||
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Būtų labai naudinga, kad vumas — taupumas Tautos,
Tikybos ir Tėvynės labui:

Iš tikrųjų, pas mus per Blaivybės Draugija per sa~
Ą. Griskus Pirmiausia; reikia surasti s
daug jau išsiplatinęs girta vo -skyrius visus nelaimin
vimas, be degtines ir alučio gus atsitikimus, surištus su
negalės priežastį ir ją praša r
jokio reikalo nemokaipe at girtavimų, registruotų ir
linti.
•_
kasmet skelbdama pragertų
likti, visai pamiršdami, kad
Pagijus—žmogus, dažnai,
Sunku tikėti žiniai, kulių
svaigalai — visų nelaimių pinigų, sumą, paskelbtų
pranešu kiniečių laikraščiai. virsta normaliu, darbščiu
spaudoje ir tų nelaimių pa
šaltinis.
Į Pekiną neseniai atvyko žmogum.
•
vadinimus- ir skaičius, tas
Iš kur pas mus tas nelem
kinietis, gimęs Susunąno Darbas, tai nėra prakeiki
gaL padėtų įtikinti ir užkie
tas paprotys?7 Man r^osį.
provincijoje, sulaukęs nei mas.
tėjusius degtinės gerbėjus. z
kad tas paprotys užsiliko
Darbas — tai gyvenimas.
mažiau, nei daugiau, kaip
pas mus iš mūsų prispaudė Argi mes lietuviai kataM; 252 metus amžiaus.
Be darbo — apmirtų pąsau-'
jų rusų. Kas gyveno Rusi kai negalime nusikratyti to Šis senis ypa burtininkas; lis, artėtų ^laiki mirties
joje ir žipo rusus, tas pasa nelemto papročio — į8^ jis iš pat jaunystės tiria au naktis.
'
; ■
<
ir turime tat galus, kurie auga jo tėvynė , Ąutorįtetas, kuiį gerbia
kys, kad ten buvo / labai bes? Galime
daug geriam. Net rusų val padaryti, neš kitaip mūstj! je; tais augalais išgydė dau tinginys — gali labai geTai
stybės biudžetas buvo vadi kraštą gali pasiekti tas patsl gybę žmonių. Pats maitina paveikti, paraginti, sužadink
namas girtu, nes,, mat, iš Ūkimas, kaip ir .girtuoklia-j si tik augaliniu maistu.
ti..
’
—c
l
svaigiųjų gėralų monopolių vusią Rusiją. Jeigū. Rusi-il Senis, yra geros atminties, • Pavyzdys darbštumo —
rusų valdžia turėdavo di ja sulaukė to, ką ji šiandien pasakoja apie įvykius prieš daugiausia įtakos gali pada
džiausias pajamas. Mūsų turi, tai ji buvo sena stipri 200 m.
2
Laikraštininkams ryti. »
valstybėje ir tas šaltinis ir užkietėjusi savo papro parodė dokumentus, iš ku
Žmogus dėl to gyvena, kad
duoda žymių pajamų sumų; čiuose. Mes gi dabar visadilių matyt, kad yrą gavęs iš dirbdamas gerintų gyveni
^pereitais metais Blaivybės naujai atgimusi tautą, lyg Kįnijos Įmpefątorių pensi mą. Yra darbo dienos, yra
draugijos žiniomis pragerta tas ilgai ir nekaltai kankin ją, kai sulaukė 100 metų am atilsio ir šventės. .
105 milijonai litųT Šimtas tas kalėjime kalinys, vos is- žiaus; tą pensiją jain padi
Šventė kūno atilsis, šven, penki milijonai tai milžinišj yydę laisvę, vos. pradėję ną4 dina dvigubai -^į£; pp 10Q
ka suma ir išleistą 'kam? priklaiišomai’ gyventi tim*Į meWVeų^s yfkjau 23 kar
Imoga. <
i
*
Degtinei, iš kurios jokios me griežtai nusikratyti gird tus, paskutinė jo žmona 621
J. Mažeika
naudos negauta.. O jeigu tavimo, nes kitaip svaigalai I metų amžiaus, vadinas, 190 i
nors pusė tos sumos būtų užnuodys mūsų naujai atgįd m. jaunesnė. Kas yra Senį
buvusi sutaupyta bankuose musios tautos dar nesustip matęs, tvirtina, kad jis galįs OFICIALĖ L. VYČIŲ EKS
ar paverstą naudingiems rei rėjusi organizmą, įr mesi[dar ilgai gyventi, nes svęiKURSIJA LIETUVON
kalams, kurių kiekvienas iš greit tapsime paliegėliais. I[kas, mato ir girdi, gerai pra
mūsų turi begalės, tai aiš Ypač dabar turime būti la žilo, sulaukęs vos 100 metų.
ku, kad mūsų daugelio būk bai stiprūs, atsparūs ir pa Skaitai, žmogus, apie,tai -Didelė, trukšminga Vyčių eks
kursija išplauks iš NeVr Yorko
lė būtų pagerėjusi ir kraš siryžę, kad įstengtumėm iš [lyg kokią pasaką... Ir ti
liepos 5, 1930, Skandinavų Linija,
tas ekonomiškai būtų žy laikyti nepriklausomybę Įr kėti nenori. Vis dėlto tai — laivu “Frederik Viii” (per
miai sustiprėjęs. Dabar gi— užtikrinti savo, kraštui švie[teisybė. Jis niekad nevarto,- Cdpenhagen) į Klaipėdą. Ši tre
čia Vyčių, ekskursija bus viena iš
x
-J jo svaigalų.’
- pragerta, vadinas, praleista sią ateitį.
didžiausių ekskursijų paminėti
X.
niekais tokia milžiniška pi- Taigi, pagerbdami mūsų
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
nigų suma. Gal ne viena šei tautos Didvyrio kunigaik BLAIVININKAI RENGKITfiS [Vytauto 500 metų mirties sukak
SUVAŽIAVIMAM
ma suiro, ne vienas pateko ščio Vytauto Didžiojo at
tuves. Kas važiavo su Vyčių eks
Blaivininkų Naujos Anglijos I
mintį,
pasižadėkime
per
kursija, nepamiršo linksniaus jau
kaltinamųjų suolan, o iš ten
I apskričio suvažiavimas įvyks sek-

ŽMOGUS 252 METŲ

-

I '

Statytam 1927 m. Įtalpos 18000 tonų

grelčausiais garlaiviais

' '
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IS NEW YORKO PENKTADIENI BIRŽELIO 27 DIElĮĮę
S* <

I

< TIESIOG I KLAIPĖDĄ
J

Adelė Rubliauskaitė,

BRE>fBN-|

EUROPA

M

A

COLUMBUS
Infornacijii'tlaosktt pas'
vietini agentą arba

N0RTH GERMAN

vi. o y o
65 STATĖ STREET
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PAŠALINA GASĄ Iš PILVO AR
VIDURIŲ

j

' arba ppnųliarfueks- . .
prestafu garlaiviu

r

[81 jos Komisijos Narė.

Z- t . .

| Nesmagumas, kuri pagimdo casai ar
J iSpnati viduriai ar pilvas, yra greitai
|nušalinamas bu Nuga-Tone — vaistais.
|kurie nugali knnstfpacija. iivalo kūną
|nno Ilgas gimdanti) nuodų, palengvina
[inkstų ar pušie* Įdegimą Ir tuderlna Ir
]sr.8tlprina gaiviąsias ligas.
J Nngą-Tone yra puikua d4l menko a| petito, vlriklnlmo pakrikimų, nąrvl*kumo, nemigos, netekimo svaru trio ar
iBpikos. Ir panaSlų pakrikimų, pąeinan[Mą nuų lįonsttšaiHjoN Ir jos nuodų. Je|Jgu Jųa nesate ^tiprųs Įp pjlpl gytUmn.
lųa turite leisti bųąa-Tene atšauti |
[jums geresnę sveikatą. Nuga-Jone
.,, -yra
. tI
|pardąv|nWaiąM y|aų medicinos
Idnre panja-1
[vinetojų. Jeigu jųsą parda^Mai
" « neturi ’
jų »take, paprašykit j| ufeakytl Ją d«
Jąs Iš savo dtiaberlo.
3**'
'<
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Lietuvos Vyčių Centro pma
I Vice-Pirmininkė ir Vyčių Ekskur-

j

.

J?

Didžiausias Laivas Paskirtas šiais Metai? Plaukti iš New Yorko |
KLAIPĖDĄ

4

(Per Gothenbargą, Švediją)

’ ’

-i

SKERSAI ATLANTIKĄ, ŠIAUBĖg JŪRĄ IR BALTUOS JŪRĄ. ZTAM PAČIAM

'

LIAM VANDENYNŲ LAIVE, BE PERSĖSIMO VISŲ KELIU IKI KLAIPĖDOS UOSTOJ

ČIA KELEIVIAI BUS IŠKELTI Į KRANTĄ.

'4Ž

r

-

Šioji Didelė Lietuvių Ekskursija vedama garbės '
vado, Ifažosios Lietuvos Tėvo, MARTYNO JAN- ;
KAUS. Visiems žinomo ir mylimo kiekvieno lietu
vio, kaip užsitarnavusio už nenuilstamą darbavimąsij"
Lietuvių. Tautai. Bus lydimas Lietuvos Šaulių Są- •
'jungos spaudos atstovo p. J. V, Adomaičio ir ŠvedųU*
/ Amerikos Linijos atstovo Kaune p. K. Puodžio. Šie »
vedėjai visu keliu iš New Yorko į Klaipėdą daĮyįį
' . vaus keleivių tarpe.
VĖLESNI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:

'■'ĄH

• -Laivas

1£nw
Drottningholm Liepos 18, Rugpiūt. 23, Engs. 20, Sp&Hą
18 1
v
Gripshohn ....Rugp. 9, Rugsėjo 6, Spalių 4, Labutį
Kungsholm... .Rugp. 16, Rugsėjo 13, Spalių 11, Lapkr. 8;
.

X:

z

'

-

'* - - 4ZE
R jl'Ž^

Laivukorcią Kainos *if Ntw Yorko (ir Bostono) i Hali

>'JW

trečiaKlesa į ten $107; Ten ir atgal $181. Antra Klesš (Gabią) į kiekvieną pusę $16ąĄ9- Vį

Pilnų inforimaci jų užsisakyti vietoms, papams gauti: ir tt., kreįpkis į ai-čiausią
’

■

■ >

*

.

•

d

'v;

• •

'

S vedų Amerikos Linijos Agentų, arba bet fcurį mfisų Lių ii jos ofisą.

'/į1

i 1

nių kreipkitės į lietuvius agen
tus.

LIETUVĄ

|

v

nimo žavėjančių lietuviškų daine-,
lių, gražių .vakarėlių, lietuviškų
1 Cambridge, Mass., Liet, bažnytilnėję svetainėje, 432 Windsor St*J valcų, polkų ir visokiomis pramo" | gomis patįs linksminosi ir kartu
I Posėdžiai prasidės lygiai Į.:15 vai. i
J linksmino keleivius. Kelionė jū-1
Į po pietų.
šio apskričio kuopos I
[malonės prisiust kodaugiausia ąt-j romis pasidaro neilga. ir maloni.
1 stovų. Taipgi kviečiame gerbia- Ši Vyčių ekskursija žada būti tik
rai paminėtina.
' ,[
iimus dvasiškius ir svietiškius imti
Norintieji važiuoti Lietuvon ir
Idalyvumą tame pradiniame dartinkamai paminėti Vytauto Dir*3*
Pasaulyje | djiojo sukaktuves, kviečiami priĮtoji tauta, kun blaiviausia. - Tai1
aidėti prie šios didelės Vyčių Jau
į| meldžiame prie auktšo idealo.
nimo Ekskursijos.
.»■■■■ J<! ■, ■.■ii'! ’L
Laive vietos jau reikia užsisa
g Dieno* Akt Vaadenyną
kyti. Dėl kainų ir toliniesnių ži

I

• <•

.

.

“GRIPSHOLM”

Imadienyje, gegužės 25 d., Į930,

PER CHERBOURG —
6 PER BREMEN 2
keliaujant 1$ LfetąyocU? i

7

Populiariam Puikiam Motoriniam Laive

Kiti maųo, kad fizinis dar
bas, tai žmogaus jungas. Jo
reikia vengti kratytis.

mėtymas, tegu stiprėja blai

•?. « J
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Vietas Geriausia Užsisakyti Dabar pas &kaąčiu Agentas
MISS J. LĖOXAlTk\“Amerikos Lietuvio”. Ag.
14 Vernon St., IVojcester, Mass.
J. AMBRAZIEJUS, 168 Grand SL, BrooklyD, N. Y.
“VIENYBft,” 193 Grand SL, Brooklyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS. 814 BapK' Street. tVaterbury, Ct.
A. S' TR0ČIOJCAS, 197 Adams St.tNeuark, N. J.
J. SEJCYS, 22Ū park Street, Harifptd, (Tonu.
'‘NAUJIENOS.". 1739 80. Hateterl Street,-Chlcugp, Iii.
A* VELĮZKW,'50^ Souta Avenue. BrRigeporL Conn.
P. BALTUTIS, &327 86. Halsted StreeL Chicago. III.
•‘DIRVAI’ B83J uperior Avenue,-ClFveland, .Ohio.
K. MAKARkVlClUS, 95 Liberty S|ret, Anw>bl«, Conn.
K. tAMNOHA, Frankllnk Savings Ir Trust Co„
Ptttsbondu Pa.
J. J. tFRB8?Q, 187 Oak Street, pivvrence, Mass.
JIATA3 BIEKAA, “Sandaros”.Ag. Vedėją*.
• 37d Kehslngton Ąye-. ttoseland, Ghlcagn, III. *
-«r

*
t-*- <«8B
P. MOLIS. 17»>-24th Street Detrolt, Midi.
iC
J. G. BOGDBN, 32JWe«t Long Street Du Bota. I1*,.
J. ZOpp, 4558 So. Paulina Street, Chicaao, Jll/'.^fę
V. >L STULPINAS, 3255 So. Halflted 8fų Chlq$£(jjį
A. VARAAIU8. S. 12 ir Carson St, PltUbųr^fel^
“TARPININKO” Agentūra, A. Kupatta,
7.3>3£
J Ą-*
332 W. Broudtniy, South Boston. Mn$&
M *1
MI8S J. RODIS (RauktytS),
50 Sterltng St„ Woreester, Mass.
, *1
- ,>
N. Gl^NDRpLIUR, 805 Broadvaj, 80. Boaton. 1
KAtEMįcKAS. 703-707
703-797 Bank
Rauk SU Warerbury>
Warerbur£C
K. KAtKMpKAS.
St., MonteUe^
MonteUo^lį
P. BARTKEVIČIUS, 678 N. Matn SU
K.
875 Cambridge
K. SJD4BRAS,
SIDABRAS. 875
Cambridge St
St C«ąnbrtdfa
Ceinbrtdfk ii
j
- —
*-k— - — Rlchmond
- ’r" - —Trasi
“ - Oa.,
-*
- -Įti
J.
VlTkAVSKAS,
AiMgbeny Avė., P)illąrielpb|a. P*.
■• į
• ĄMKąmoS Lipruvip" Attotąra.

' ' 14 ternon 8U Knrcester, Matt,
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- Kalba kim. N. Pakalnis.“ Jis sa

f

tv
tytė dainavo.Moterų Są-gos him
C
iv?
vo įkalboje daug gražių minčių
ną. Ponia Šimanskienė ir p. Kri4UN
>x
pareiškė, ypač tų,- kąd nepaisant,pas, kurie visuose įrengimuose
" %
- -j. •
kur būtumear šioj šaly ai- Af ^Wd£>NeMr -Yo^o Fed. Apskr.. dalyvauja palinksmino visus savo
rikoj ar kur kitur/bęt lĮetuviąis mintingas yra šaukiamas geg. 30 gražiais* balsais ii par&ktoinm
esame ir tokiais būsim, ir stovėsi d. Ę<ralienės Angelų par. salėje, dainomis, už ką sąjnngiet&jr jiems
me už Lietuvą, kaipo Demokrati 8 vai. vakare. Visi kuopų, skyrių yrądėkingos.-.
šviesdamies katalikiškoje dvasio
nę Respubliką Po jo kalbos žmo^ atstovai, maloniai prašomi kuoPo dainų sekė kalbos,'Valerija
je, sulauks gražios ateities. Dieve]
sk£itlingiausiai atsilankyti. Bus Kauųietytė pasakė atsisveikinimo
nės ilgai jamjribjo. ‘
padėk!''5
? .
- .
Dainuoja varg. Dulkė- duetą. daug kalbama apie busimą Ryti prakalbėlę mokyklos vaikų var
—
Kun. S. Stonis
Ypatingai žmonėms patiko duetas nių Vaistytų Liet. Katalikų Sei du. J. Mončiūnas apgailestauda
melį, kūris bus Liepos 4 d« 1930. mas kun. Bakšid jam linkėjo ge-.
;l “ Bernužėli ”
$v.
Jurgio pir/^lėje, 207 Yęrk riausios kloties naujoje vietoje.
, Dainuoja šy/Jurgio par. choras
Št, Brooklyn, Ną Y. Hau laikas
v adov. muz. J". Brundsai. Šis cho^
Kuopos pirmininkė pakvietė pra
■»
.
.
kuopoms ir skyriams pagalvoti a- tarti kelis žodžius mūsij laikiną
ras
padainavo^
net
7
gražias
dai

Parko atidarymas
?.
nas ir gale “Eina Garsas nuo pat pie įnešimus ir delegatų rinkimus. jį kleboną kun. Vaškelį. Jis -savo
Labdarių Parko atidarymas bus I[ Vilniaus.” Už dairias publika dė
* Apskr. Valdyba kalboje išreiškė daug gražių min
30 dieną gegužės. Paikas bus ati-1 kojo gausingu delnų plojimu.čių apie organizacijų reikšmę,
dąrytas 9 vii!, iš ryto ir tęsię iki I P. KruŠinskas dėkoja ^chorams
žmonių 'susipratimą ir dvasiškijos

AWBEHCE, MASS
raliai remia katalikišką
spaudą.

- «*

**

i'

.y

T

r

Gegužės 8 d.,' Lietuvių Svetai
nėje- įvyko viešas susirinkimas.
Atstovų buvo daug. Taipgi buvo^
malonu, kad į šį susirinkurią at
ėjo dvasios vadai, šv. Jurgio par.
klebonas kuų. Vincas* Vifkutaitisf1
ir Mūsų Motinus Nėperstojančios
pagalbos klebonas kun. Antanas

"-“ vjedė rp.
Susirinkimu
tvarkingai ir* rimtai.
Lietuvis" w ’ -—1 dalyvauti Vytauto iškilmėse. Daugumas jau teiraujasi apie iškilmes ir vie- <
tą. Vėliau parašysiu ir apie .tat 1

.

'“W

i

Mūsų chorai jau pradėjo darbą.
Įvairiems darbams išrinkta dar
’ A' ' - bininkai ir jie planuoja savo už
duotį atlikti gerai.
>• •>’
Kun. Karufiškis apsiėmė parū
pinti dietuvį kunigą pamokslinin
c. •
ką.
•Xv
Šių iškilmių -pelnas bus skiria- "
mas kiekvienai draugijai, kuri sa
Ąvo atstovą prisius į susirinkimą,
t. y.'pelnas bus skiriamas proporeionaliai.
'
.
Nutarta ir pageidaujama, ^ad

Karužiškis.

Nutarta, kad butų\ atlaikytos
Patinant katalikišką, spaudą
mišios atviramę. ore. Kviesti p?
daug kur pabuvoti, geresDaužvardį kaipo kalbėtoją.
r prastesnių įspūdžių gauti,
^Nustatyta kaina įžangos į KMiljražių gauni įspūdžių reikia
mes.
f •
aityti Laivrence. Nuvykus 1
Šv. Jurgio parapijos ehoras gie
teko pasakyti pamokslą ar
dos laike mišių po. vadoijyste p.
Atalikišką spaudą. Žmonių
J. čižausko.
susirinkęs gražus būrelis,
Salėje tautiškas dainas dainuos
vėlumai nAktiės. - 2 valandą po į ir susirinkusiems į svėtainę ir pra •
gerbimą. Taipgi palinkėjo kun.
klausėsi atsidėję. Po pamalM.
M. N. Pagelbos bažnytinis cho
pietų šv. Kazimiero parapijos cho-1 neša, kad su šiuo baigasi vakaro
kiekviena draugija gavus paskir
Gegužės 11 d. 'Moterų Są-gos Bakšiui geriausio pasisekimo.
ukštai, busimoje bažnyčioje,
ras po vadovyste Vinco Greičiaus. tą dalį skirtų tuos pinigus Įrengi
ras, vadovaujant varg. J. Žemai- programa. Gale abu choru sugie- 17 kuopa apveiktojo savo meti
Kuopos pirmininkė Moterų Są
> parapijos kermošius. NuNutarta pakviesti L. Vyčių 25 mui lietuvių ‘ darželio Gordon
įčiui, sudainuos keletą gražių dai- įį 4a Tautos Himną ir žmonės skirs- nę šventę, t. y. Motinų dieną. Ry jungos 17 kuopos vardų ^atsisvei
pasižiūreti kermošiaus. Tik- j
kuopos
jaunimą prisidėti prie pro- Park’e.
i nehų. Prie to, bus ir kalbėtojai Ltosi į namus.
.. j
z
.
.
‘ i *!
te, 9 vaL Šv. Trejybės bažnyčioj kino ir įteikė kun. Bakšiui pinigi
labai sumaniai surengtas ir
gramo
dalies,
išpildymo.
Kitas
susirinkimas
įvyks
utarVėliaus salėje ~ grieš Lietuvių į Žmonių buvo nepetdaugiausia, buvo atlaikytos šv. mišios už gy nę dovaną
7
ikos nemačiausiai atsilankė,
Pakviesti jaunametes mergaites ninke, 3 d. birželio, Lietuvių Sve
Cherry Valey orkestrą, kur jau [bet atsilankę buvo patenkinti.
vas
ir
mirusias
kuopos
nares.Lai

Baigiant programą, kalbėjo ku
ėjau šnekučiuotis su žmonėM.
Sąjungos, ir šv. Jurgio para tainėj.
nimas ir seneliai galės linksmai
ke mišių didelis būrys narių ėjo nigas Bakšys.
Pastebėjau, kad
Maloniai besikalbant malopijos mokyklos mergąite^ suda
Sp. komisijos narė S. O-nė
praleisti laiką. Toliaus bus įvai
lprie 'šV; Komunijos. .Tai dienai jaią irgi buvo sunku skirtis, bet
įsirašyti į amžinus Šv. Karymui lietusių vėliavos, ir kad
rių įvairiausias programas, kaip
pritaikytą pamokslą pasakė Są stengėsi kitus raminti priminda
3ro dr-jos narius N. N. O į
mergaitės sugiedotų Lietuvos him
tai: baseball, bėgimas ir tt. Pasi-1
jungos dvasios vadas kun. Bak mas, kad ųaums nėra taip bloga,
nius narius įsirašė: Matas
ną. Joms vadovaus p. M. Čižausžymėję gaus dovanas.
šys ir. taipgi atsisveikino su para- nes turime gerą kleboną, kokių
iškis, Uršulė Studzienė, Makięnė. Kun. Vilkutaitis pasižadėjo
——
Bendras rengimas.
pyieciajs. •
.
mažai galima rasti ir pas ifius
Ipškelevičienė,
Ona StanisMaloniai sutinkant gerb. klebo > 5-tą vaL vakarį mokyklos sve viskas gražiai sutvarkyta, tik tuo reikalu pasirūpinti, nes jam
Viršminėtoje dienoje įrko ati
^!ia lietuviai ''gyvena gra
kienė, Ona Mikutienė, Antatas yra^ prieinamiausią.
daryme bus šv. Kazimiero para nui kun. K Vasari, Aušros Vartų tainėj. įvyko-vakarienė. Nors y- žmonėms reikia tą gražiai pradėtą
Ragulis, Matas Grubkaitis,
žiai ir turtingai. Šimtai lie
pijos ir Labdarių dr-jos geguži Šy. P. M. parapijos SalSje, gegu- ra didelė bedarbė, bet susirinko darbą vienybėje toliau tęsti. Ir
►ele Tenienė, Magdė Batward.
nė. Taigi kiekvienam Worcesterio žes 25 d., sekmadienį, tuojau po gražus būrelis narių ir syečių. Vi ištiįrfųjų, nors gaila skirtis, bet kunigų. Matyt, kad Dievo tokia tuvių turi savo namus ir gy
jas Jankauskas, Povilas Ba
lietuviui yra begalo svarbu. -Vie Mišparų 4 vai. 30 nųn. įvyksta si buvo maloniai priimti ir pavai turime atmintl kad 'mes negali valia, kad jį pašaukė į tokią vie-z vena kaip ant farmų. čia ois, Marė Kriaučiūnaitė, Petna savo skaitlingu atsilankymu prakalbos apie katalikiškąją spau šinti Dera muzika visus' linksmi me perdaug norėti. Mes turime tą kur turės sunkiai padirbėti kol ras tyras ir vanduo svei
Raznauskas, Agota Stanikiuparemsite savo parapijos reikalus, dą.
,
.v.
no, bet nepralinksmino, nes visi garbės vertą kleboną. Jam į Lie viską tinkamai sutvarkys.
kiausias visoj Amerikoj ir
Julė Albavičienė, Jokimas
o antra pagelbėsite Labdarių dr.
Maloniai kviečiu kuo skaitlin apgailestavo kun. Bakšio..
tuvą išvažiavus, jo. vietą užima
Daugiau mums nieko nelieka
štas, Uršulė Žemienė, Eleonolabai gardus. Mūsų, mieste
šiame prakilniame darbe, kur giausiai į jas atsilankyti,
Vakaro vedėja, kuopos pirmi mums gerai-pažįstamas kun. Vaš kaip tik palinkėti kun. Bakšiui
švenčioniene, Emilija ŠimonieLabdarių draugija galės da sėk į
Kun. S. Stonis,
ninke V. Elijošienė, pakvietė ku kelis; kuris taip ^ąt yra visų my- geriausio pasisekimo, sveikatos ir lis 'Montello yra nepertoli
Emilija Žukienė, Paulina Remingiau darbuotis ir varys gražų I
Šv. Kazimiero Draugijos nigą Bakšį atkalbėti maldą. Rarr limas ir, daug pasidarbavęs mūšų ištvermės.
nuo Bostono tik 18 mailių.
kienė, Feliksas Krancevičius.
vargšų šelpimo darbą. Prie to, ge
Įgaliotinis
Amerikoje
valgę
visi
klausėsi
turiningos
proI
tarpe.
Kitiems
—
Irgi
reikia
gerų
. Irutė Mūsų miestas ir tuomi lai
■ ačiū, kilnūs nariai už parėmi—i
---------- - ------- #———■
ra proga tyrame oreTrnksmai pra
• 'S
katalikiškos spaudos,
mingas, kad jis randasi ne
leisti laiką ir atgarvnti savo kūno
teikia stebėtis, kaip geriems
pertoli jūrių,, gražių byčių,
nusilpnėjusias žiemos laiku jėgas.
81ams nesigaili aukų. Juk daug
Dabartiniu laiku Labdarių parkas Į
ežerų, puikių parkų ir miš
7
• yra skolos, daug dar reikia
stebėtinai gražiai atrodo. Visos;
kų. Sakoma kad čia lietukoti ^savo bažnytėlės užbaigiZ
gėlės ir medeliai išduoda ^begalo
X
L O vienok karštai parėmė ka-.
viij gyvena apie 6,000 o gal
z
malonų kvapą. Taigi į viršminėtą
ikišką spaudą. Matyt gerai su-'
ir daugiau. Miestas turi aLabdarių parko atidarymą širdin
I
įrita Lawrenciečiai, kad šianpie 73,000 žmonių ir 251
gai kviečia visus dalyvauti
- I
n katalikams svarbiausias gin-šv. Kazimero parap. klebonas
dirbtuvę. Pereitais metais
is kovoje prieš Bažnyčios prie-ir Labdarių* Komitetas
fabrikai išmokėjo darbinin
i yra spauda. Reikia manyti.
/
••k
—
d.fiawrenciečiaL turėdami tokį
kams algų apie $15,000,000.

WORCESTER,MASS.
•

HARTFORD, CONN.

MONTELLO, MASS.
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rbštų, pasišventusį ir sumanų
^ąą.Jkaip.kun. Jufą, ir patys
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10 metų St. Seimo minėjimas. /

•

•

- »■

I

ADVOKATAS

IRAS J. BUBLYS
(BOBBLIS) .
W8 ^40 Slater Building
Vorcester, Mass.
ną te!: Cedar 1768-M

ADVOKATAS

Y J. MHLER
ERBUILDUTG
W«rcester, Mass&dnuette
' Fhone Park 5065
i-

Jurgio parapijos chorai
• Po vakaro vedėjo p. Krušinsko
prakalbai, gieda-dainuoja Kara
lienės Angelų par. choras vado
vaujant muz. Dulkei. Sudainavo
3 dainas ir gale “Mes be Vilniaus
nenurimsim.”
Publika gausiai
plojo šiam chorui už dainas.
Dainuoja p. Hoffmanas—“Kar
velėli.” Kadangi publikai jo dai
navimas labai patiko, tai buvo iš
šauktas net du sykiu. Ištikro p.
Hoffmano balsas yra nėpaprastas
— švelnutis. Jam akompanavo p.
Visminas.
Dainuoja p. Lašaitė ir kiti du
etą. Plojimu pirmoji daininkė iš-

» •*

X< . A

ViflBhrtilis BgftrtrMtae

automobilius realu-

LIETUVIS APREKORItni
HpUdau gydytojo recepto* Jr at
laikau vbą eilę gyduolių.

Pieta: 194 MUIbury St
aukšto) TeL Cedar 4958
: 212 Millbury 8t, Worce»

NjNlooeeoeeooeeeoeeeoeo

VERBOM DRUG COMPAMY
360 MOTraiy Street
Woreester, Mm*. x
7

n

x

k

■

.*

. ‘ Parduodam namu* ir visokios ruples apdraudė (inaurance). Slunpfnlgu* j visas dalis pasaulio. Parduodam visų liniją lalvakorMt, Darome dokumentus. Suteikiam patarimus. Abi nuo senai pri
gavo srityse. Kviečiam užeit 1 musą nAują rastine-

E. ŽUROMBKIENt ir X RAUKTYTt
1ŠS tilL£BURY STREET \

"

WORCE8TER, MASS.

į
y

Į

X?
✓

■<

4 •'.

•fe

•<

<

,

r:

*
J

v
-Ar

-

r'

-j

/•-

i

■*.

V

g&vo

didžiausį pagyrimą nuo ekspertų ir buvo

DR. V, B. AGUGLIA

bėtinas palaikyme high speed” ir “clean perform-

GYDYMAS

ance.” Ekspertai irgi raportavo kad per 60 mailių

Valandos: 2—4; 7—8
33 Trumbull St, Worcester, Mass.
Tel. Cedar 9333

važiavimo į valandą dar turėjo daug greitumo ne
palyginant prie kitų karų/ kurie buvo išbandyti.
" 'I

.
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"""V 11'
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Pats Sau.
Afes Pristatysim Karą Prie Jūsų Durų

•
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Skyriai

"'

Portiand
Bthgot

Vdfcestėr
Mndmter

for the
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TEL. PARK 5878
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THE HENLEY-KIMBALL CO.

SKtMOUB
61 FBOVIDEVCE STREET
WORCESTER, MASS,
.

t

N ine otMr models just as attractively priced. Wlde range
of color*. Ali prlcea f. o. b.
Detrolt, Factory. -

M08U KRAUTUVES ATDAROS VAKARAIS

♦

DR. J. C. LANDŽIUS

*10 5 0
*

Tik parivatinėjant galėsi sužinoti ir gėrėtis jo maloniu operavimu. Prašome :
. imti karą dėl išmėginimo ir sužinoti jo švelnumą, greitumą, jėgą, lengvą vartojimą, patogumą ir taupumą. Tik patelefonuok mums o mes pristatysim
■ ’
/i
•
Diddį Hudson R
<
v
t

Retail and Wholesale
652 Beacon St./

*

i
.
\

IR HE MĖTROPOLITAir PARtlAVEJAI

į

*

Johrison Automobile Corp^ 916 Commonvealth Avė.
’

■.

-i

Hudson-Ee*** Compatiy, • East Mflton: E. E. Wadsworth, Ine.,. MILFORD: Mllford Auto Station,
271 Main St
424 Adams St
122 Brighton Avė.
ARLINČTON: Wiimer G. Tenney, 783 EVERETT: Dean Motor. Car'Co^ 87 NEWTON: Frank W. Lane,
390 Waahlngton St
Broadvay
Massachu*ett8 Avė.
NORTVOOD:
Robert W. Baker,
FRAMINGHAM:
Hudson-Essei
Co.,
BROOKLINE: Hndson-E*eex Co., 91
- 108 Centrai St
Kendall St
Waahingt<m St
QUTNCY: Sylvester 4 Carson,
CAMBRIDGE: Hu4son-Ea«ex Co., 978 FRANKLIN: Snpple Moters, Ine.,
84Washington St
Summer St
•
Maasachuaetts Aro.
QŪINCY:
South Sboro Hudron-Eaaaz
CAMBRIDGE: Hėnley-Kittibel Co., 157 HINGHAMT: South Shore HudsonCompany
*Eeaex Co.
»
Vaaaar St
READING: Reading Motor Mart, Ine.,
CAMBRIDGE: North: Btown & Roaa, HYDEVPARK: Thomas J. Halpln, 1217
Mato St
*
Hyde
Park
Avenue
1968 Mase. Avė.
, JAMAICA PLAIN: Harold O'Nell, 579 RKVERE: The Luna Park ,Garage,
CHARLESTOWN: Sullivan Sąuare
388 Ocean Avė.
Centro St
s s
Hndeon-Eases Ctx, 491
Motor Sale*. 644 Main St
MALDEN: Wright Hudson-Eeses Co., ROKBURY: J
—
CHKLSEA: Broadway Garage, Ine, ' 284 Pteaaant 8t
Blue Hill Ave.
.
15 Fourth St
MATTAPAN: Hudson-Essez Co., 1&0 SOMERVJLLE: Hudson-Eesez Co.,
192 Broadrfay
CONCORD : Better Motorą Ine.
ttue Hlll Aro
SO. BOSTON: Hudron-Eaaez O).,"
DKDfiAM: Dedham Motor Mart, Ine, ■ MEDFORD: Hadaon-EMes Co„
Broadway *
• •
4 Myutte Aro
’ --fc‘ *' Aro. .
.
,
i
STONEHAM: Stooeham Auto
: Jame* T. Reckvlth MELROSE: 1G W. FeOow* & Co.,
Ine, 450452 Maio St '
29 Uphatn St
Ooų Ine, 711 Colombia Road.

ALLSTON:

1

'■

\

.

f

Spemalė atyda buvo atkreipta prie Hudson’s “ste

/

■

678 No. Main S>., Montello, Mass.

perkami dėl Highvay Control department.

/

Yra sakoma, ikad Montello^
lieiuWYgfveria turtingai it1
užlaiko namus švariai. Mies
tas dar jaunas, bet auga
greitai. Dar čia galima priei
namai nusipirkti namus ir
gana gražių ir nebrangiai.
Bartkevičiui turi apie 15
namų ir labai gražių ant
pardavimo. Klauskit jo se
kančiu adresu:
P. BARTKEVIČIUS

Prieš šiuos gerai žinomus brangesnius karus, Hud-

JUOZAS L SOOTKOOS

GRAB0RIU8
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AS J. DIRSA
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sujungti Karalienės Angelų ir Šv.
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1930 m., geg. 18, TransfiguraĮlBso telefonas Park 3050
tion salėje, Brooklyrie, Ved. Aps
1 ’
ADVOKATAS
kritis minėjo 10 metų Steigiamo
jo Lietuvos Seimo atidarymo-su 
kaktuves.
............. ..
Šiš minėjimas buvo rengiamas
BUILDING
vien katalikų ir vierf lietuviai ka
- Worcester, Mass.
talikai tame vakare dalyvavo.
Št«« a 1 — 101 Sterling Street
Programa buvo -gana įvairi.
»
E Z;
J^ple 4964
Atidarius p. Krušinskui, vaka
Ir
■Įnj.'i1
■
i .... —
ro vedėjui, programa prasidėjo
Į Lietuvos Himnu, kurį sugiedojo
tai: Park 2939 .

•

z \U

STOUGRTON: Tuttle-Rodd Motom
WAKEFIELD: Wakefleld Motor Sales
■ & Servfce, Ine., 550 Mato St
wALTHAM: Automobile A Ftnance
, Corp., 178.175 Htgh St
WATERTOWN: Matheve Motor Coh
.12 Watertown St
WATERTOWN: Ctofltn Hudeon-Kms
Co., 32 No. Bedcdn St
WAVERLEY: Frank L Harris, Ine,
. « Whlte St
i
WELLESLEY: Wellestey Motor*, Ine,
Colonial Bnllding
TVRSTX ROSBURY: Bellerue Motom
1716 Centro St
WEYMOUTH:, Lincoln-Rerrault Co,
Rroad and Mad!«m Sta. *
WINTRROP: Hudaon-EMęz Co.,
ftlifthrop Centre
WOBURN: McGilvarv Brat, 988 Main
Street

.*«.

“

X**

I
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Jonuko relę ir Monkeliūnas, kuris
geriausiai atliko savo partiją
“Velniukų šokyje." Puikiai atro-1

v\ •

■>

tk, Aptąąąa Ząveckas, Francas
Zaleckienę, Jurgis Mockevičius,
Kavoliėnė, Gedrienė, Juozas Moc
kevičius, Sųnjukieuė, Valentas,
Ribokienė, Norbutas, Sandarienė,
Zablackas, Pleekavičienė, TamputpnieęĄ Kapuodienė, Ka?;. Binge
liu Jakutis, .
Seimininkės — Morta Gedzienę
ir Petronėlė Krolienė su pagelba
Zavecko ir Jurgio Mockevičiaus
rengiasi kogražiausiai priimti da
lyvius ir dalyves.
Pan. Švč. N. Pras. Parapijas Iš
važiavimas bus 29 d. birželio Pa
langoje. Komisija bus’ų Janeliūįas, Zaveekas, Morkūnas ir Jaku
tis jau^ardavinėja bilietus.

HMTFOtD, m.
- *

»

Ai

Neparastai amdrinkinaiSekmadieny, gegužės 25 d., tuoj
pa mišparų, 4 :30 vai po pietų, 41
Capitol Avė. parapijos svetainėj,
įvyks LDS. 6 kp. nepaprastas su
sirinkimas. Yra labai svarbus rei
kalas LDS. Conn. valstijos narių
■ gerovei
Ateikite visi, peš tai ne vieno,
bet visų darbas.

Stasys Žrupšas,
LDS. 6 kp. pimn.

CAMBRIDGE, MASS.

25 d. gegužės bažnytinėje sve
Darbai menkai eina. Yra lietu tainėje bus gražus vakaras. Verta
vių kurie jau seniai kaip nedirba, pamatyt.
‘
nes dirbtuvės neišdirba pilną lai
Patriotas
ką, o kitos kraustosi į kitus mieš
tus. Dabar daug motinų eina už
darbiaut, nes iš tėvo algos sunku
verstis.

CAMBRIDGE, MASS.
Vaikų vakaras.

Mirė Ą. Rutkauskas, 17 metų
jaunikaitis. Jis darbe buvo užgau
tas į smilkinius su plaktuku. Stai
ga atsiskyrė su šiuo pasauliu. Gai
la kad motina neprivedė prie šv.
išpažinties, gyveno be šventų sa
kramentų/ Jaunikaičio tėvas ne
galėjo dalyvauti laidotuvėse, nes
jo iš kalėjimo neišleido. Jeigu bū
tų užmokėję $13.50, tai būtų su
policistu dalyvavęs. Mirusiojo mo
tina gal būtij ir paėmus jį iš kalė
jimo, bet dėl finansiškos priežas
ties negalėjo.

Gegužės 25 parapijos svetainėje
lietuvių parapijinės mokyklos vai
kučiai vaidins veikalą “Išpažin
ties paslaptis.” Vaikelius priruošė
ir vadovaus lošime Seselės Pasijonistės. Pelnas irgi visas skiria
mas seselėms. Todėl visi kas gyvas
ateikite į šį vakarą. Prasidės ly
giai 7 ;30 vai. vakare.

Rengiasi prie malįavojimo
klebonijos
Švč. Panos Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos klebonija jau
reika.inga maliavoti. Vietiniai lietuvisi-parapijonai — geri mecha
nikai — patįs apsiėmė visą klebo
niją iš lauko numaliavutl I}a-bas
prasidės po nedėlei. Kviečiami vi
si kurie nusimano maliavojimo
darbe ateiti vakarais. Taip daryr
darni daug sutaupysime pinigų pa
rapijai.

Cambridge’io lietuviai rengiasi
prie didelių darbti šią vasarą.
Daug važiuos į Lietuvių Dar.bininkų Sąjungos Naujos Anglijos Ap
skričio gegužinę 3Č d. gegužės

Montello, Mass. Vieni važiuos ar
kliais, kiti makabiliais, kiti trokais ir bus’ais, o drąsesnis jauni
mas, ypač šokikai ir šokikės, tai
gal ir aeroplanais lėks, kad nepayėlavus į šokius. Pradės -važiuot
nuo ^lietuvių bažnyčios 10 valandą
ryte. Patartina, važiuot visiems:
mažiems, jaunimui ir seneliams.
Kaip matyt- iš garsinimų, tai bus
margas, gražus, istoriškas progra
mas, kurį viso pa'saulio lietuviai
tėmįs spaudoje, net ir svetimtauciai.

'ž >

' -z Piknikas
f. - - '

Toliau sekė vaikų gimnastika.

Buvo išpildyta švedų suprastinto
ji gimnastikos dalis.
Berniukai
buvo puikiai uniformuoti, ant krū
tinių trispalvės vėliavos skydai
su raide K (Kazimiero par.).
Be šio deklemavo E. Šilkas “Ka
reivio gromata” K. Binkio. Ket
virtu numeriu pasirodė vaikų gru
pė. Buvo parodyta keletas gyvų
paveikslų. Ypatingai įdomiai at
rodė paveikslai su vėliavėlėms.
Penkta pasirodė p-lė J. Navic
kaitė, kuri pašoko baletą — so
lo.
Toliau išbėgo vėl vaikų grupė.
Šiuo kartu buvo “Improvizacija
iš signalizavimo.’’ Vėliavėlės su
darė puikų reginį, kurios gale
susiliejo, jas besukant..
Po šio- deklemavo Šidlauskų
9 metų Elzbietukė, “Už Palan
gos’’ P. "Vaičiūno. Ji taip jaus
mingai pasakė, tarytum patyrusi
deki a matorė.
Tuo buvo baigta pirma progra
mos dalis ir buvo pradėti šokiai.
Žmonės skirstėsi patenkinti ir
dėkingi gerb. klebonui už jo dar
buotę.
Visam vakarui akompanavo pa
nelė O, ^alšiūtė, kuri priruošė
mergaites jų Partijoms. Veikalė
lis buvo parašytas Eųg. Žiūrio,
kuris ir režisavo.
žymaus Phiiadelphijos Civic Operos Baritono su Šv. Petro Lietuvių

Rėpi

Kitas svarbus įvykis.

NEW HAVEN, CONN.

L .VYČIŲ DOMEI

vaikų vakaras.
Vakarą atidarė gerb. klebonas.
Savo kalboje pabrėžė jaunosios
kartos svarbą ir jos auklėjimą.
Buvo suvaidinta, tikriau pasa
kius pašokta “Jonuko sapnas,”
III-jų veiksmų vaikų baletas. Da
lyvavo visa eile vaikučių. Iš ku-

Lekcijos duodąpJO* pi

mažiems taip ir sp

i kaip
_.......
sulig

programo Muzikos &«t*wvatorijų.

Pamokos aUkiuamos lietuvių

149 Bostag SSžfc ĮtarcVester
Tel. Sa Rertefi 1M8-W.
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Parašė KUN. PROF. PR. BDCIS, 1L L C.
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PUJOS VALDYBA -

1
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(G.-23) Pirminiu&as — Motiejus žioba,
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PUIKI PROGA

-- ---------------- "..J

19 Athens St., So. Bostone parsi
BV. KAZIMIERO R. K. D-JOS
duoda 3-jų šeimynų namas po 5
VALDYBOS ANTRASAI
kambarius su visais įtaisymais k.
t. ikalbynės, gesaš, taHė&i; taipgi galima ir' išrendavoti už

RTAS
Šv. Petro lietuvių parapijos nau
dai metinis koncertas įvyksta šie
met pobažnytinėje atnaujintoje
Salėje, sekmadienio vakare 7:30
vai. gegužės .,|5į^l9ao. B^ų^sis
parapijos jaunimas — choristai-ės
po vadovyste pono Karbausko ren
gia šį koncertą. Apart choro kon
certe dainuos solistų-čių. Kas svar
biausia kad žymus Philadelphijos

Civic operos artistas-baritonas po
nas Rapolas Juška dainuos. Jis
užims didesnę7 koncerto ’dalį bei
koncerto bus centras. Bus ir kvartetų, duetų. Artistai-ės patenkins
visus-as.
Kad būtų visiems prieinamą, į
koncertą įžanga padaryta tik pusė
dolerio, vaikams dvidešimts penki
centai.
Į šį didelį didelės parapijos kon
certą laukiame ko.<&aitlingiausios
audiencijos. Kad ir karštas oras
būtų dainų ir parapijos mylėtojai,
tur būt,' pasišvęs ir atsilankys koskaitlingiausia. Lauksime.

Kvieslys

r
■

----------------
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ATVAŽIAVO
Rapolas Juška kaip pasižadėjo
telegrama, atvažiavo geg. 23 d., iš
Baltimorės koncertuoti So. Bos
tone ir apylinkėje?-Sekmadieny
artistas Juška giedos šv. Petro
bažnyčioje iŠ ryto, vakare duos
koneertą pobažnytinėje salėje.

'

žemą rendą: pirmas aukštas už VTce-PIrmlntnkas — J. MarkeltonM
140 Bowen St., So, Boston, MaR...
$9 o antras ir trečias aukštas po Prot Raštininkas—Vincas Paplausk**
116 Bowen St, So. Boston, Mass.
Girdėjau kad daug bostoniečių $10 j mėnesi. . Dėl platesnių infor
Fin. Raštininkas — M. Seiki* - •
važiuoja mūsų brangion tėvynėn macijų klauskite pas E. Plevokie256 Ę. Nnth St, So. Boston, Mmį
laivu “Oscar” kuris išplaukia iš nę, 948 E. Broadway, So. Boston. Kasierius — F. Grendells.
1 2S7 W. Fifth Št, So. Boston. Mmi*
•
(G-23)
New Yorko gegužės 24.d., 10 vai.
IfarSalka
— J.St,
Zalkis.
/
7
8o. Boston, Mas«
rytą, 1930.
Ši lietuvių ekskursi
Draugija laiko susirinkimus kas an*
ja yra oficialė. Jai vadovaus kun.
rę nedėldlenl kiekvieno mėnesio, BC
PARSIDUODA BUČERNfi
num* 492 Ę. Seventh St, parapijos
S. Vembrė, Vestfieldo klebonas.
salėj, 7tk St, South Boston, l&a*
ir groserio krautuvė, Cambridge,
Laivą pripildys vien lietuviai.
■ I ■■■■■'
-■ ■ ■ "■ 1■
’
.
A
Mass. Biznis išdirbtas per 16 me Ir
L
R.
K
8ALD2IAUHI08
iIRD
Bostoniečiai, kurie plaukia tuo tų. Apyvartos daroma tarp $750
V. J. PAiALPINES DEJOS
laivu tikėdamiesi siekti Klaipėdą ir $800 į savaitę. Ateišaukit koVALDYBA
tiesiog iš Bostono, važiuoja New greičiausia kas norit pirkti tokią
Yorkan gegužės 23 d. vieni laivu, krautuvę. National Bottling Co.
Pirmininkas — V. T. Savickas,
• i
kiti traukiniu.
Tel. Univ. 4111. J. Troskey 104
451 Ė. Šsęenth Št, So. BoBton, Masė,
VJce-Pirmininlsąs — A. Naudžiūnas,
Bostoniečių ekskursantų būry y- Hampshire St. Tel. Univ. 8712.
885 E. Broadway, So. Boston, Mas*
(G-23)'
Prot Raštininkas — V, Tamoifuna*
ra ir panelė Bronislava Gecevičiu-

VAŽIUOJA LIETUVON

te. Ji važiuoja į Varnius pas savo
tėvelius. Ji yra maža atvažiavusi
Į Ameriką ir augo pis poną a. a.
Vincentą Jušką, Montelloje. Vė
liau ji dirbo ilgai Brocktone Bos
ton Store Restorane. Išmokusi ge
rai virti ji buvo virėja pas kun.
Taškūną klebonijoje. Jaunimo tar
pe ji .'buvo populeri. Užtat Norwoodo jaunimas — sodalietės ren
gia jai išleistuvių vakarą pobažnytinėje salėje, geg. 22 d. Vienus
metus ji tarnavo So. Bostono lie
tuvių klebonijoje. Penktadieny,
penktą yklandą po pietų ji sės ■}
laivą ir plauks New Yorkan. Jš
ten Lietuvon. Ar.grįš Amerikon ji
pati nežino. Ieškos laimužės tėvy
nėje. Linkime jai laimingos kelio
nės.
\
.

*

'

N.

Vytis Nutarta surengti vakarą su pro
gramų. Tam darbui išrinkta komi
sija, kuri'suras tinkamą veikalą.
Taipgi išrinkta atstovai į Naujos
Anglijos Apskričio suvažiavimą,
2-jų šeimynų namas City Point, kuris, įvykę- gegužes 25 d., Camfc
prie byčių. Visi įtaUąi. šiltas van bridgė, Maas. į... Į, /
duo, šiluma, gražus yardas iš prie
Labai apgailestaujame, kad mū
kio (yra žemė* Ataiiaukite: J. sų pirmininkė ponia Adomaitienė
STI/KAS, 2 Balmoral Pk., tarpe Į serga.
'.
7
r'“ ‘.Ut
L jf M gat., iš 8-tos gatvės. (G23)
Valdyba
►4J
•
-1
i
.
.f2f.’’ •
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a
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JONO KV. BL. PABALĮ

PARSIDUODA

. Malonus skaitytojau "katras prijauti artistui pasirūpink šių
apgarsinimų paskleisti: perduok jų kitam, pasiųsk kur, pakabink
rąutuvėje ir k.
saių) stuboje, kito

Jį <
UA
X'
; 4 ė af
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589 E. Seventh St, Sa Boston, Mąot>
Telephone South Boston 3552-R.
Viče-Pirtninlnkas — J. L- Petrauskas,
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot BaStlnlnkas — Jonas Glineekls,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Mažai vartotas, dar naujas dining Fin. Raštininkas — Matas šeikls,
room stalas. Kreipkitės': 95 West 256 Ę. Ninth St, So, Boston, Ma9<
— Andriejus Naudžiūnas,
6th St./ Šo. Boston, Mass. (G.-23) Iždininkas
885 E. Broadway, So. Boston, Mas*
Maršalka — Jonas Zalkis,
(Trečias auktšas)
7 Winfield St, So. Boston, Mass. $
Draugija
- - laiko susirinkimus kas trečią
nedčldienl kiekvieno mSnęąio, 2-jy
vaĮ po pietų, parapijos salėj, 492
Seventh St, SĮo. Boston, Ma»s.
'

•

miškų. Kad visi išgalėtų tame didžios vertės koncerte būti įžanga
bus tik 50c., vaikams 25c. Malonia i visus kviečiame atsilankyti nepaprastan koncertan, padžiuginti savejdainomis, paremti garbingą
parapiją ir savąjį artistą,
.e '
-RENGĖJAI

PARSIDUODA

Labai įdomi knyga. Apražymas žymiausių nuctikių Kunige
Prof. P. Bučio, M. I. 0. keliones į Australiją. Kaina minkitaia viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

-r '
■ i

stogas.
Tat visi, kurie manote anksčiau
paimti atostogas, kad nepamirš
tumėte Vyčių Seimo, dienų ir vie
tos.
Geriausia šią vasarą atostogoms
proga — tai Vyčių Seimas. Kenosha yra gražus miestas, ant'
ežero kranto. Medžiais apsodin
tas, gražiais parkais papuoštas.
Oras tyras. Apylinkėje daugybė
mažesniij ežerų. Kitaip sakaitę

*

Pirminlnkaa — Jonas L. PetraustaHk
24 Thomas Park So. Boston, Mass.
Vioe-Pirmiūlnkas—Juozas Jackevičių* ’ S
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass,
x
Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika,
446 E. ęth St, So. Boston,
Fin. Raštininkas —, Juozas Guzevlčlu*
27 Tampą St., Mattapan. Masa.
Iždininkas — Vincas. Kališius,
67 G Street, South Boston, Mas*
Tvarkdaris — Petras Geležinis,
14 Vintai} St, South Boston, Mas*.
Draugijos susirinkimai būna kas plr <
nedėldienj Idek'deųo mfinesio 1
vaL po pietų, parapijos salėj, 498:
B. 8eventb St, Sol Boston. Mas*
zj
—----------- —------------------ -|

Bostono ofiso valandos: ryte
nuo 7 iki 10, po pietų 12 iki 4;
vakare 5-7.
- '
Kad būtų parankiau South Bosniečiams ir kitiems, atidariau sa
vo ofisą po num. 569 Broadway, AV.
Galima matyt nuo 10 iki 12, 4-5,
7-8. Nedėldieniais pagal susitari

Koncerte dainos.,hus gerai pajuktos. Bus ir labai linksmų, ko

'

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
KONGRESAS
.

s

32 CHAMBERS STREET
BOSTON, MASS.

G.

t

“Wisconsin the Iand of thousand
lakęs.” O ypkč tai gera proga
■
■■
' •
Šiandien inteligentytarpe yra tUl
rytinių (valstijų delegatams at
BLAIVININKAI VEIKIA
▼iena nuomonS
vykti į Vyčių seimą ir praleisti
Pilnųjų Blaivininkų 49. kuopos
r
atostogas Wisconsine.
susirinkimą? į^yko gegužės 11 d.

VARDU

866 Wsst Brea4way,

H. M. LANDAU, M. D.

Parapijos Choru, vadovaujant p. M. P. muzikui Karbauskui Pobąžnytinėje atnaujintoje salėję, 7:30 vai. sekmadienio vakare, geg. 25
Gegužės 11 d. New Havene pra
d., 1980.
•->
z , ' ”
\ ? ' • y’

Mūsų kolonijos klebonas kun.
Karkauskas yra tikra ašis, apie
kurią sukasi visos kolonijos dar
buotė. Gerbiamas klebonas ypatin
gai susirūpinęs jaunąja karta.Čia
jauniesiems yra kliubas, puiki
krepšiasviedžiui (basketball) salė;
ir graži scena, kur gali norintiejii
parodyti asvo gabumus.
Ne jis.
Gerb. klebono pastangomis bu
vo įsteigta vaikams gimnastikos
Vietos kuopa išrinko šiuos ats pamokos. Prie gimnastikos buvo
tovus į Blaivininkų Apskričio su dar mokinama deklamacijų, jude
L.. Vyčitj 18-tas seimas įvyks
važiavimą: Kleb. Kn. Pr. Juškai- sių harmonizavimo ir rikiuotės.
Po keletos mėnesių darbo jau rugpiūčio 4, 5, 6 dd., Kencsha,
nieji ir pasirodė t. y. balandžio 27 Wis. Laikas yra labai patogus ir
d. Įvyko
tinkamas seimuoti, ypač leistfatoProf. A. Židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMŪJIMUWAS

Gyvenimo Tel. Hay. 1436

Keturdešimtė

Pankuš, pamokslą gi sakė<7gerb.
kun. Valantieji
Antrą — mišparai buvo atlai
kyti kunigo Valantiejaus, pa
mokslą gi sakė kun. Pankus.
Trečią — kun. Cibulskis, pa
mokslas — kun. Jankausko.
Pirmomis dienomis žmonių bu
vo neperdaugiausiai, bet užtat
paskutinę buvo pilnutėlė bažny
čia.
Labai gražiai atrodė procesija.
Ypatingai tos mažytės mergaitės,
kurios bėrė gėlelių lapus. Bažny
čia buvo puikiai išpuošta. Pažy
mėtina didžiojo altoriaus skonin
gas papuošimas. Ta visa garbė
priklauso klebonui kun. Karkauskui.

"

V-'

PONO RAPOLO JUSKOS

sidėjo didelė šventė
Keturdešimte. Ypatingai gražiai buvo šį
met ji atšvęsta.
Jau pirmą dieną matėsi svečiai
iš artymų ir tolimų parapijų. Tarp
jų kunigai : Jankauskas, iš Ansonios, Pankus, iš Brid^porto,
Valantiejus — Watcrbuno, Vaš
kelis —• Hartfordo, Petraitis, šv.
Kazimiero ir Vasys “Aušros Var
tų,” abu iš Worcesterio, Mass.,
Grikis — New Britain, Cibulskis
—^HartfoM.
,z,

» ‘

/

Pintfąsdiena jįnišpajMfeuikėji»n.

Dideliausios pastangos<dedama,
kad vietinės parapijos piknikas,
kurs bus birželio 29 Mėthuen, Pa
langoje, geriausiai pasisektų, Gaspadinės jau aukas renka. BusJai
iau paimti. Visi rengkitės Palangon birž. 29 d.

25 gegužės š. m. suvažiuos Pil
nųjų Blaivininkų Naujas Anglijos
Apskričio atstovai į Cambridge,
Mass. lietuvių bažnytinę svetainę
svarstyti kaip kovot su žmonijos
išnaudotoju alkoholiu. Vietos blai
vininkai tikis daug svečių taip iš
dvasiškių, ’ taip iš svįetiąkių intę.ligentų, kaip tai: redaktorių, gy
dytojų, advokatų ir kitų profesijonalų, nes tai svarbus ir kilnus
tautos darbas. Sesijos prasidės
1:15 vai. po pietų. *

Noriu gauti graliu lietu*
viip šeimyną. Kambariai yra UETUV. DUKTERŲ DR-JOI
gražūs su visokiais įtaisy PO GLOBA MOTINOS BVft
VALDYBA
mais. Namas gražioj vietoj,
medžiai ir kvįetkos iš visų
Pirmininkė — Tefclė Ašmenskienė,
pusių. Kad vanduo būtų iy* V 88 G St, 8o. Boston, Mass.
Vięp-PIminiakfi ™ F. Paleckienė,
ras ir Šveikas, tai vandens 448 Cambridge St, Cambridge, Mat*
RaštlnlnkS — Qųa Siaurlenė.
paipos yra sudėtos žalvario- Prot
443 E. 7-th St, So. Boston, Mas*
Talephpne South Boston 3422-R,
Vieta linksma ir rami. Ren- Fin.
Raštininkė—Marijona MarkoniutA . I
864 E. Elghth St, So. Boston, Masa.
da bus tik 27 doleriai dėl Iždininkė
— Ona Stanlullutė,
geros lietuviškos šeimynos. 1CB West 8-th St., Sa Boston, Masa.
Tvarkdarį — Ona Mhsgirdienę,
Namai randasi po num. 4-2 1512 Columbla Rd., 8o. Boston, Man.
Kasos Glfibėja — Ę. Janųšonienė,
Vine St. netoli nuo North 1428 Columbla Rd., So. Boston, Mass.
sąvo susirinkimus laiko kai
Main St. Savininkas tų na Draugija
.antrų utaminkų kiekvieno mėnesio,
vai. vakare, pobažnytinėj sve
mų, yra PETRAS BART 7:80
tainėj.
draugUon reikalais kreipkite »
KEVIČIUS. Jis taipogi tu Vidais
pas protokolų raštininkę..
t
ri drabužių krautuvę ir už
laiko laivakorčių agentūrą ŠVENTO PETRO IR J’OVILO
po num. 678 No. Main St.,
DEJOS VALDYBA
Montello, Mass.

dč'antrasis veikimas t- fėjos na
muose. Puikiai pašoko fėjų špkius, mergaitės, p-lės O. Balšiūtės Masė.

_

“ŽIDINYS”
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KAM REIKALINGA VIETA
DĖL OFISO.
prašome kreiptis dėl visų informa
Ra
cijų “Darbininko” Administraci

ANT RENDOS

'

D. L. K. KEISTUČIO DRJOS
VALDYBOS ADRESAI ¥
1980 M.
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A. JANUŠKA
kostumerskas
kriaučius
Siuvu, taisau ir Išvalau vyriš
kus ir moteriškus drabužius.
DARBĄ ATLIEKU
GERAI

I

7

, :♦ .** \*a-

v
.-!

260 W. Broathray, 8o. Boitoa
*

K" f

i3

673 Eighth St., South Boston
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-K. JANKUNAVI6IUS

-
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X
Pirmininkas — Antanas Macejunaa,
450 E. Seventh St, So. Boston, Masa,
SO. BOSTONE—Kam reikalinga,
Vlce-plrm. — Povilas žirolis,
prašau kreiptis pas W. SWEET554 E. Fifth St, Sa Boston. Masa, »,
LOWICH, 102 W. Third St., So. Protokoly Rašt. — Adolfas Navickas,
274. Bolton St, So. Boston, Mass.
Boston.
Finansų Rašt —r Juozapas VlnkeviSaą
450 E. Seventh St. Sa Boston, Mana, -r
Kasierius — Andrius Zalleckas,
702 E. Fifth St, 8a Boston, Mass.
Maršalka — Kasimiems Mikailtonis,
£
906 E. Broadway, So. Boston, Mam.
Draugija D. L. K. Keistučio laiko ota \
nesinlus susirinkimus kas antrg naKostumerakas Kriaučius
dėldienj kiekvieno mėnesio Lletuvti
«
Svetainėj kąmpas E ir Sllver Sta»
*
Moteriškus ir vyriškus drabužius
So. Bo3ton. Mas8., 1-roą valandą pa jg
siuvu, valau, prašinu, perdirbu ir
pietų- Ateidami atsiveskite drauge
atidarau. Putras perta įsom ir
naujų narių su savim prie draugtjea
y
išvalotn.
prirašyti.
-1

t
’

4

BEKARJT1

Adr.: “lidinys," Kauna* Laisve* AL

z

t j®

.• <3H

• •‘židinio” kaina Lietuvoje: met 85 L,
pusm. 20 lt; Amerikoje metamu
pusmečiui 12,50. V

✓
• '•*

vTį

J
-į
40 Marine Rd., Sa Boston, Mass.
'U1
Fin. Raštininkas — D. Lingevlčius, / I
62 Adams St, Dorchester, Mass.
.J
Kasierius — P. Klėponis,
'
'
»
266 Bolton St, So. Boston, Mass. - -~*
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
J41 Bowen S t, So. Boston, Mass.
’
’
Draugija laiko susirinkimus kas a&trų
4
pirmadieni kiekvieno mėnesio 7430vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj*
**
Fifth St, So. Boston, Mass.
JA

Prof. Dr, V. Mykotaičlo-Putlno rodaguę
jsmaa literatūros, mokslo, visuomenė*
Ir akademiškojo gyventam muštruota*
mėnesinis žurnalas yra didžiausias,
rimčiausias, įdomiausias ir kiekviansm
praslla Tinusiam f
(austas
lietuvių žu
te užsisakyti
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rvulys, ięgu žmogus.
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kūnas buvęs apaugęs vilnos garsiai ^Jįikytų: ^karaliau,
.S
•' ■
■<
' f-:
’*x pavidalo plaukais, o bhrna atsimink, kad esi žmogus!
O. BROOKLYN, N. Y.
TOORCESTER, MAS8.
^ŽMONES MEŠKŲ IR VILKŲ ’
gyvendiną, vaikus savo ur negalėjo ištarti nei 'vieno [ Tie žodžiai jam daug daug Gegužės’25 d., tuoj po sumos LDS. ^108 kuopos susirinkimas
“Darbininko” name 5 arti* '
TARPE
vuose ir žaidžią su jais. Jei žniogiško garso. Jis tik me daug pasakydavo,
vyks LDS. 10 kuopos mėnesini* įvyks birželio 1 d., Aušros Vartų
■* ■.
.■*.
susirinkimas. Kviečiame gausiai parapijos salėj, tųojaus po su 7 gražūs dideli ir šviesūs
Pasaulinėj literatūroj prieš iš netyčių, koks lokis nu- keno kaip avis. Jo kakta tu •v
_
teS. B.”
sueiti, nes turime keletą svarbių mos. Visi nariai meldžiami pri
'•
• ■
v
•.
kambariai. Yra elektra, gai
karą buvo labai paplitę, y- skriausdavęs .vaiką, tai kiti rėjo kažką panašaus į avino •' -----—r---------------------------- - sumanyiųų. Atsiveskite ir savo būti, nea turime svarbių reikalų.
draugus (es) prirašyti.
Valdyba
PAIEŠKOMA
Kviečia Valdyba sas, maudynės, skalbynės,
phč Amerikoj ir Anglijoj, lokiai puldavę savo draugą ragus ir jis gynėsi ir pulda
URZYEVKauS, Mykolai gyve
gyvenimo aprašymai žmo ir čia pat -pamokydavo, kad vo, kaip avinas, durti kakta nęs Nantieoke, Pa. pas Kanievsduodama -šiluimt ir janitoz LAWRENCE, MASS.
BRIGHTON,'MASS.
nių, kurie netikėtai, vaikais reikią atsakiau elgtis.
su nepaprastu stiprumu. Jis, kį, netoli lenką bažnyčios. Iš pro LDS. 70 kp. šio mėnesio susirin
rius patarnauja. Dėl plates
L.
D.
S.
22
kuopos
mėnesinis
būdami, pakliuvo į laukiniii
Pilypas vamerarius pasa kaip avis, graužė žolę burna fesijos —> buvęs vargoninkas. - kimas yra perkeltas viena savaite susirinkimas įvyks penktadieny, nių informacijų kreipkitės į
žvėrių tarpą. Iš tokių ap koja, kad ,1544 metais Vo ir neėmė jokio kitokio, be KERNAZICKIS, Petras, gyve vėliaus, tai yra įvyks nedėldienyj, JiriEelio 6, 7:30 vai. vak. Lincoln “Darbininko” Administra
nęs 68 Johnson Stį Pįttston, Pa.,
sakymų ypač pagarsėjo Tar kietijas miškuose buvęs pa žolės, maisto.
, būk tai suimtas ir esąs-kalėjime gegi. 25 d., -šv. Pranciškaus para svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite
. K
Valdyba ciją.
zanas, kuriam atvaizduotas gautas jaunas vyrukas, gy ‘ Prieš kelis metus Lietu Wilkes/Barre, Pa. Prašoma tikru pijos kliubo kambaryj, tuoj po vist
paskutinių šv. mišių. Kuopos na1
pakliuvusio į beždžionių ne venęs kartu su vilkais. Jis voj, netoli Jonavos, buvo amų. >
riai-ės prašomi susirinkti skaitlin
EASTON, FA.
laisvę žmogaus gyvenimas. ' lakstė, kaip vilkas, keturko- rastas uždarytas vienoj pa USVALDAS, Antanas ir jo žmo gai. •
Tel. So. Boston 0823
LDS. 40 kuopos susirinkimas įna BAJORINAITA kilę iš Šaka
LIETUVIS DANTISTAS
Valdyba
vyks birželio 1 d., tuoj po siimos
Tačiau istorija žino visai jiškai ir taip greitai, kad ki girio trobelėj pamestinukas,
linės,
Gaurės valse.,
gyveną
i v. Mykolo parapijos svetainėj.
tikrų tokių atsitikimų, kurių, ti vilkai jo negalėdavę pa 10 mėnesių vaikas, kurs a- Brooklyne ar New. Yorke, iš už
x
z
DR. M. V. CASPER
Malonėkit visi nariai atsilankyti
kelis paduoda prancūzų is vyti. Jis buvo tikras vilku pie du mėnesius išbuvo vie siėmimo kirpėjas (barber).
TOATERBURY, CONN
r mėnesines mokestis užsimokėti,
(KASPARAVIČIUS
ZAMŽICKIENĖ-BELAZAROVA,
:
r
mėnesines
mokestis
užsimokėti.
Gegužės
25
d.,
1
vai.
po
pietų
įtorikas Deray.
511 E. Broadway, So. Boston
būrio karalius. Jis taip bu nų vienas šaltoj troboj’ ir Elena, Amerikon atvykusi su Jo
'M. Songaila
vyks
LDS.
5
kuopos
susirinkimas
Ofiso Valandos:
Štai, 1661 m. vienam Lie vo įpratęs lakstyti visomis 'maitinosi... keliortiis žalio
z - ■
•
'
nu BELAZĄROVU 1905 metais, senos mokyklos kambary, ConNuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki
tuvos miške medžiotojai pa keturiomis, kad pagautas mis bulvėmis. Kai netikė- gyvenanti Binghamton, N. Y. \ gress Avė. Ateikite vist Valdyba
S ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
MONTELLO, MASS.
sas uždarytas subatos vakarais ir
stebėjo du vaikus, žaidžian jokiu būdu negalėjo atsisto- tai jis buvo rastas troboj, DANIELIS, gyvenęs ConneetLDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo
12-tos dieną uždarytas.
icut
valstybėje
turįs
seserį
Oną.
birželio
3 d., šv. Roko svetainė
čius lokių būry. Vaikai ga tį ir vaikščioti dviem kojo- tai buvo panašus j- žaizdų,
NETO HAVEN, CONN.
' KARALEVIČIU.S, Mykolas, Aje. Visi nariai prašomi ateiti Į šį
Taipgi nuimu ir X-ray
ilėjo būti 10 metų amžiaus. mis. Tuo tikslu jam ture- mėšlo ir pūlių kamuolį. Bet
. Lu D. S. 28 kuopos mėnesinis
merikojė apie' 34 u|.,’ atvykęs iš
susirinkimą
ir.
užsimokėti
senai
įvyks sekmadieny,
Išvaikę lokius, medžiotojai davo apdėti krūtinę lento jaunoji gyvybė pasirodė Raguvos, Panevėžio- apskr., 1913 susirinkimas
gegužės 25 d., 1 vai. po pietų, baž užtrauktas mėnesines duokles.
norėjo sugauti vaikus. Po mis ir tik tuo būdu pastaty stipresnė;, jaunas organiz m. gyvenęs 38 S. 2-nd St, Brook nytinėj svetainėj, 339 Green St
Valdyba
Tel. So. Boston 0506-W.
lyn,
N.
Y,,
guvėliau.
Pittsburgh,
Kviečiame
narius
(es)
ateiti.
Gera
didelių pastangų jiems pa davo jį stačią. Hesseno ląnd- mas tiek laiko atkakEai koproga
užsimokėti
duokles.
LIETUVIS DANTISTAS
NABHUA, N. H.
vyko sučiupti tik jaunesnįjį, grafas Heinrichas susido vojo su mirtimi. Vaikutis Pa. <27 Pine St. ar Avė.). Paieš
Valdyba
ko duktė Marijoną.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinkikurs priešinosi iš visų jėgų, mėjo tuo vaiku ir pats rūpi buvo gailestingųjų žmoniij ŠATAS-SGATAS; Zigmas, gy
mas įvyks birželio 1 dieną tuoj
A. L. KAPOČIUS
o vyresnysis paspruko. Vai nosi jo auklėjimu. Bet jis augintas. Kiek maža reikė venęs 172 East Jfairi St, AmsterBROOKLYN, N. Y.
po paskutinių mišių, po bažnytinėj
251 Broadway, South Boston
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin svetainėj. Kviečiame narius ateiti,
z
kas buvo šviesių plaukų ir žmogiškai gyventi jau neiš jo, kad iš jo vėl būtų, išėjęs dam, N. Y.
(“Keleivio” name)
ADOMAVIČIAI,’jonas, Antanas kimas įvyks gegužės 23 d., 7;30
nes yra keletą svarbių sumanymų.
malonių veido bruožų. Jis moko ir tik ieškojo progos naujas žmogiškas žvėris? Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
ir Kazys, broliai, pasivadinę vakare, Karalienės Angelų para
—6 ir nuo 6:30—9 vakare.
liko pristatytas Lietuvos ku- pasprukti atgal į mišką.
z z “Tr.” ĄDAMS. Jonas gyvenęs Fallon, pijos'svetainėj, kampas Robling Taipgi atsiveskite ir savo draugus -1:30
Seredomis nuo 9—12 vai. dieni}.
prirašyti prie šios organizacijos.
Subatomis nuo 9 Iki 6 vak.. Ne
; nigaikščiui ii\ pakrikštytas.
III.,-Kazys — Granville, III. Ieško ir South ’4th gatvių.
Valdyba
Olandų gydytojas Tulpius
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
Taigi malonėkite visi susirink
brolis Vincas.
{Krikšto tėvais buvo kuni
tartį).
pasakoja apie visai subren KARALIUS IR JO TARNAS
Ieškomieji arba apie juos ką ti ir užsimokėti duokles kurie egaikštienė ir prancūzų ats
SAINT CLAIR, FA.
dusį žmogų, kurį jam pavy ’ Makedonai karalius Pily nors ’ žinantieji malonėkite atsi sate skolingi. Nepamirškite ir LDS. 107 kp. mėnesinis susirin
tovas. Tačiau, nežiūrint vi^7’ *
kę rasti Airijoj pusiau lau- pas, garsaus karžygio Alek liepti Į Consulate General of Lith- naujų narių atsivesti prirašyti kimas įvyks birželio 1-mą dieną,
įsų pastangų, jo galutinai
įuania, 16 Park Row, New York prie mūsų brangios organizacijos.
Lietuvis Dantistas
tuoj po sumos, šv." Kazimiero pa
kiniii avių būry. Ir šis ne- sandro Didžiojo tėvas,- buvo
Į City.
Kviečia Valdyba
v
|
prijaukinti nepavyko. Jis
rapijes salėj. Kviečiami visi na
------------------------ '
•
DR. S. A. GALVARISKI
| nemėgo rūbų ir juos sudrasriai dalyvauti ir užsimokėti mėne
v-u . ■'
(GALINAŪSKAS)
sines mokestis ir naujų narių at
?kydavo, kai tik būdavo ne' •’S
sivesti, prirašyti.
Valdyba
414 Broadrcay, So. Boston
£ saugojamas. Mokytojai pa
f
TeL So. Boston 2300
rdėjo daug darbo, stengda»
Ofisas
atdaras nuo 10 iki 12 vai.
EUZABETH, N. J, s
z
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po plet ir
C miesi jį išmokyti kalbėti, bet
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
nuo 6 Iki 9 vakare, šventą dieną
pagal susitarimą
mas
įvyks trečiadieny, birželio 4
febe jokių? vaisių. Jis mirė,
11
d., 7 vaL vakare, bažnytinėje sve
| sulaukęs 23 metų, ir per vir
tainėje. Naruti kviečiami gausiai
i•
- L- ' ...........
' '
|.są savo gvvedimą buvo išti
ateiti ir StsivetNi MVv draugus(cs)
TŠL Pdttlr 3789 J
.
ąįĮgįliiiBfi 9
kiu riksmui
eiseprirašyti . r
5 Valdyba
i
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PHILAPELPHIA, PA.

(REPŠYS)

LDS. nariai turi rodyti gėrį pa
vyzdį visiems. Visuomet lankyti1
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, birželio 6 d., 7 -.30 vai. vakare,
mokyklos kambary. Ateikite gau
siais Nepamirškit užsimokėti duo
kles.
Valdyba

Lietuvis Gydytojas

LOWELL,MASS.

d

, LDS. 97 kuopos susirinkimas
įvyks sekmadieny, birželio 8 d.,
tuoj po Sumos. Ateikite vist Ge
ra proga darbininkams prisirašyti
prie vienintelės darbininkų orga
nizacijos.
V

Valdyba

Ofiso Valandoj? 2—1 ir 7—6

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq.
Cambridge, Mass.

ODOS ir GALVOS
ligos. Neišpasakytą niežėjimą ir gė
limą eczema, tetter, salt rheurir ir
kitas ligas labai greit palengvina
vartojant mano odos mostj. Daug
ligų greit gagsiįyta jomis.
Geros dėl pilės,'“Suskilusių
rankų, kojų skaudulių ir
akių. '

NENUSTOK VILTIES
Teiraukis Prie Manęs.
Patarimas Dykai.

Dr.GraW27“£
Valandos: Antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
e

ROMUVO

«->

Tel. So. Boston 3520

MONTELLO, MASS.

\

A.O.ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

>

t

Baigęs du Universitetu
CORNELL UNIVERSITY su A. B.
G.VTASHINGTON'UNIV. su LLB.

✓-

; ‘‘Darbininko” Name
<

JOHN REPSHISjM.D.

>

ghl gydytojas Conrior
Imate Varšuvoj, 1694 m., ki
lotą, vaiką, irgi 10 metų amI žiaus, £urs buvo pagautas
k taip pat Lietuvos miškuose.' Jis buvo įpratęs tik
kaukti vilku. Jo kūnas buvo apaugęs šiurkščia vilna.
gz'Jis irgi sunkiai įprato į
į žmonių gyvenimą, bet pra; moko kelis žodžius kalbėti.
Tačiau, paklaustas apie sa
vo praeitį, jis nieko tikro
negalėjo pasakyti. Taip liko
jo paslaptis neišaiškinta.
■^Gydytojui seni medžių kir
bėjai pasakoję, kad lokiai
į dažnai vagią vaikus ir nusi
nešę juos į miškus. Jie ap-

/

UETUVIS GRABORIUS

.•

*

PARKAS BUS ATIDARAS 10 VAL. RYTE

(antroslubos)

866 Broadway, South Boston
Rezidencija
SOS Harvard St, Cambridge, Mass.
Tel. Universlty 1463—J.
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TeL «. B. 0441
Hnbbard 9896
ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
■-KAMPAS BROADVAY IR B ST.
U '
SO. BOSTON, MASS.
f - 'tlytMoitau* Šidlausko
įėjimas; 819 B Strset
t FBANA8 J. KALINAUSKAS '
į Bar? 1882 ColuinMa BdL, 8. Boston
MTtL So. Bottoą JS82
KASYS J. KALINAUSKAS
J Bostono ofisas: 404 Ssan Bldg.
tt ItosesMot St, DorAsstsc
TsLTalbot2878
tss atdaras: 9 A. M. 1H • P. M.
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GERBIAMOJI VISUOMENE:

VLADAS P. MDOA
49 Churoh 8L, Lovrell, Man.

Nuoširdžiais^iečiame visus kaip jaunus- taip senus, didelius ir mažus, skaitlingai
dalyvauti pirmojesių metu GEGUŽINĖJ, kur galėsite linksmai laiką praleisti ir tyru
oru pakvėpuoti gražiame pušynėly, pažaisti, pasišokti, gražių dainelių paąįklausvti ir
gabių basebollninkų pasižiūfėti, nes bus visokių žaislų, lenktynių, virvės traukimas vy
rų su vaikinais, motelį su merginomis, programas' bus įvairus, gal dar tokio niekad
nebuvo. Dainuos šv. Roko parapijos choras iš Montello, Mass. po vadovyste gerbJ vargo
nininko P. Šoko; taip-gi šv. Cicilijos choras iš Norwood, Mass. po vadovyste gerb. var
gonininko p. P. Btasevičiaus. Tikimės’kadbus ir solistų įr solisčių. Todėl visi kuriems
tik aplinkybės pavelys dalyvaukite Šioj Gegužinėj.
1.
' :

Telephone 5788.
Laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. Patarnauju d« krtkityntj. vestuvių Ir Šiaip visokiems reU
kalama.
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Įžangos į šokių salę nebus. >' Visi galėsite šokti kiek tik norėsite per visą dieną. Įžanga į parką nebrangi tik 35 centai.
'
Visus Sirdingdi kviečia KOMITETAS
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