
DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANASAMERIKOS LIETUVIŲ R. K SV. JU<

KAINA 5 CENTAI

Kunigo Antano Kodžio Laidotuves

Minios

Bal. 9 d. 'Kaunan sugrįžo 
7urmistra§ p. Vileišis, kuris 
niro užtrukęs Berlyne dėl 
derybų tramvajaus statymo 
reikalais.

Bet Senatas Nusprendė Jį 
Pažaboti.

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

P. Petraičio, A. Vismino, J. Brun- 
dzos, P. Hodelio, J. Stačioko, A. 
Stanšausko, kun. D. Puani, K. 
Strumskio, A. šiškos ir K. Hoff- 
mano. . •

Kaip teko sužinoti, dery
bose buvo svarstomi konkre
tūs klausimai: aptarta sta
tymo planas, tartasi dėl su
mos ir dėl išmokėjimo sąly
gų, perimant tramvajų savo 
žinion.

D-RAS GRAUŽINIS APDOV 
NOTAS TRUŲ ŽVAIGŽ

DŽIŲ ORDENU
Buvęs Lietuvos pašiūri 

nybės Latvijoj sekretori 
d r. Graužinis apdovanot 
Latvijos 3 žvaigždžių ori 
nu.

GASTONIA, N. C., 
23. — Policija ir šerifai

1SS1SU
laklusnuma ne

DEDHAM, MassJR‘1 
bininke” buvo rašy t^J 
K. Nevi arkas, Norvvoode 
vo areštuotas ir kaltinai 
už vagystę. District teii 
jis buvo rastas kaltu ir 
baustas $200.

Neviackas apeliavo į 
perior Criminal teismą, 
gynė adv. A. Šalna.

Svarbiausiu liūdini 
valstijos pusėje buvo p. I 
taškienė, kuri sako. kad' 
viackas išviliojęs nuo 
$25.00.

Aukštesnio teismojtttj 
klausę abiejų pusių nes 
taikė ir byla bus išnanjo 
grinėjama.

Pakartojame žinią, kad 
ateinanti sekmadienį nuo 2 
vai. ryto prasideda taip va
dinamas “Daylight Saving 
Time.”

Tad pasukite laikrodžius 
iš vakaro viena valanda pir
myn.

Esą miesto savivaldybės 
sudarytų planų įvykdymas 
reikalingas bus apie 7 mili
jonus litų.

Derybos 
; ateinančia

AVASHINGTON, D. C., 
balandžio 24. — Senatorius 
J. Thomas Heflin iš.Alaba- 
mos apsiskundė Senatui, kad 
jam kalbant Brockton, Mass. 
vienas iš publikos metęs į jį 
bonka.

lė streikuojančių darbininkų 
demonstraciją ir išardė. 29 
streikierius ir simpatizato- 
rius areštavo ir daug jų su
žeidė. Policija ir šerifai puo
lė darbininkus šautuvais, 
buožėmis ir durtuvais. Strei- 
kieriai būdami beginkliai 
skaudžiai nukentėjo. Bet už
tai jų ūpas pakilo; nes pama
tė, kad juos neteisingai per
sekioja. "

Policija aiškinasi, kad ji 
puolė darbininkus pasirem
dama miesto įstatymais.

WASHINGTON, D. C., 
bal. 24. — Prohibicijos agen
tai nužiūrėjo du vyru va
žiuojančiu automobiliu kaipo 
būtlegerius. Sušuko: ‘ ‘ Stop! ’ 
Jiedu nepaklausė. Paleido 
šūvius: vieną ant vietos nu
šovė, o kitas bandė pabėgti, 
bet nepavyko. Nušautasis 
buvo Ottmer Herman Flem- 
ing, 21 metų amžiaus. Pen- 
kioliką baksų su likeriu ra
do jų automobily.

Tai dar viena prohibicijos 
auka.

KOMUNISTŲ SUĖMIMAI 
' , VILNIUJ
“Slovvo” pranešimu, šio

mis dienomis Vilniaus kraš- 
te padaryta eilė komunistų 
suėmimų. Sekovseiznoj su
imtos trys komunistų agen
tės, o Dalmanavičiuos — 7 
žmonės. Rasta daug komu
nistinės literatūros.

bus tęsiamos 
savaitę Kaune, 

jos neramumams sukelti ge-jkur atvyks suinteresuotų 
gūžės mėn. 1 dieną. I firmų atstovai.

WORCESTER, Mass. — 
Balandžio 20 d. Aušros Var- 

f
tų bažnyčioje, kun. S. Vem
brė surišo amžinuoju mote
rystes ryšiu jauną porelę 
Leit. Vincą V. Šimkų, val
stijos policijos būrio C ko- 
mandierių su p-le Veronika 
Liubiniute.

Jungtuvės įvyko su iškil- 
mingomis šv. mišiomiis.

Vestuvių puota.buvo Fair- 
view Improvement svetainė
je. Jaunavedžiai gavo daug 
linkėjimų ir dovanų.

Tą pačią dieną išvyko pra
leisti “medaus mėnesį.’!, 
_ Sugrįžę apsigyvens pas 
jaunosios tėvelius, 11 Carle- 
ton St.

Ilgiausiu metu!

VARŠUVA. — “Express 
Poranny” praneša, kad 
Lvove suimti šeši komunis
tai, jų tarpe viena moteris, 
kurie ruošė ginkluotą suki
limą. Pas suimtuosius ras
ta daug komunistinės litera
tūros, o taip pat instrukci-

BERLYNAS, balandį 
— Praneša, kad Rusijos toj 
ševikų diktatorius Staliną 
vėl pradėjo “spring clėfii 
ing.” Komunistų partiję 
konferencijoj oficialiai pri 
nešta, kad opozicijos naru 
Alexis Ivariovit-eh Ryko| 
Nikolai Bukharin ir Mikha 
Tomskv bus išsiųsti kaip i 
Trockis į užsienį ir Stalius 
liks amžinuoju diktatori 
Sovietų Rusijoj.

Spauda praneša, kad p€ 
paskutinius kelis mėnesia 
diktatorius Stalinas išsiimi 
3 įžymius opozicijos vadųa 
Sibirą arba kitaip jų atš: 
kratė. Bet dabar paaiškėja 
kad tie trvs Ivderiai tebėr 
Maskvoje diktatoriaus gl( 
boję ir kad tik dabar su jai 
bus pasielgta taip, kaip ir g 
kitais opozicijonieriais.

Komunistų partijoj ein 
smarki kova. Opozicija stij 
rėja. ' 3

įsru-
Be to, 
“Ry- 

| pradedamajai 
Kstratas apmo
ti, ši vėsą ir re- 
putą ir esamus 
i

MENICO CITY, bal. 24. 
Per paskutinias kelias die
nas Meksikos valdžia nusto
jo “broadkestinus” apie lai
mėjimus mūšiuose su revo- 
liuc.ijonieriais.

Anksčiau paskelbtos ži
nios, kad Calles žygiuoja į 
Sonora su 20,000 kariuome
ne nepasitvirtino.

Buvo paskelbta, kad fede- 
ralistai pulsią paskutinę re- 
voliucijonierių tvirtovę ir 
kad tai būsią revoliucijai 
“kaput.” Visi revoliucijo- 
nierių vadai išnyks nuo že
mes paviršiaus.

Matyt, kad federalistai. it 
tie žvirbliai, nusigando. Ži
nių apie susirėmimus jokių 
nėra ir išrodo, kad Meksikoj 
ramu.

Velionis palaidotas antra
dieny', bal. 23 d. su bažnyti
nėmis pamaldomis, kurios į- 
vyko šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje. Buvo trejos ge
dulingos šv. mišios. Iškil
mingas šv. mišias laikė kun. 
J. J. Jakaitis prie didžiojo 
aukoriaus. Prie šalinių au- 
korių laikė kun. A. Daugįs ir 
kun. S. Vembrė.

A. a. Ginkus prigulėjo 
prie kelių draugijų ir jų ats
tovai nešė jo kūną. Palaido
tas šv. Jono kapinėse. Lai
dojo graborius Juozas Dirsa.

Balandžio 24 d. Bostono 
policija iš Roxbury' Crossing 
stoties areštavo 17 pikietuo- 
tojų prie Green Shoe kompa
nijos dirbtuvių. J uos kaltina 
už pikietavimą.

Bet kas bloga, kad darbi
ninkai pikietuoja ? Delko po
licija nepasirūpina areštuoti 
darbdavius už uždarymu 
dirbtuvių ir išmetimą ant 
gatvių darbininkų. Nežiū
rint, kad areštuoja už ramų 
pikietavimą, darbininkai ne
nusimena ir yra pasiryžę ko
voti prieš išnaudotojus.

WASim®0N, D. c - 

J. V. Aukščiausias teismai 
atmetė aliejaus karaliaus 
Sinclair apel acijąr ii- jis tu 
rėš atsėdėti J ^Mėnesius kalė 
jime už teisu uf nepaklusnu 
mą.

Sinclair ui šmugelį 
ko, bet už ne 
galėjo.

WORCESTER, Mass. — 
Balandžio 19 d. Bristo!, Ct. 
ligoninėje mirė Jonas Gin
tus, 27 metų amžiaus. Jis 
mirė nuo apsišutinimo, ku- 
met jis kovo 8 d. įpuolė į ka
tilą verdančio metalo—valy
mui skiedinį New Departure 
Mfg. Co. Bristole.

birželio 13 d. 1881 iš tėvų Anupro 
ir Onos Rodžių, Kraujalių kaime. 
Remygalos par. Panevėžio apskr. 
T kunigus Įšventintas spalhj 28 d., 
1905 m. Vienus metus vikaravo 
Lietuvoje. Į Ameriką atvykęs bu
vo paskirtas vikaru Karalienės 
Angelų par. Brooklyn, N. Y. 1908 
m. J. M. vysk. McDonncll pama
tęs a. a. kun. Kodžio pasišventi
mą ir darbštumą pavedė jam su
organizuoti naują parapiją Cent
rai Brooklyne Pavestas darbas 
pavyko ir 1914 m. pastatė naują 
Šv. Jurgio bažnyčią kur ir klebo
navo apie 18 metų.

1926 m. velionis buvo paskirtas 
klebonu Apr. Pan. Švč. kur irgi 
daug pasidarbavo.

Dabar Aukščiausiasis ji pašau
kė pas savę atsiimti užmokestį.

Ilsėkis Amžinystėje!

Dalyvavo be aukščiau -pažymėtų 
kunigų šie? kun. M. Daumantas iš 
Philadelphia, kun. Juraitis iš Ma- 
hanoy City, Pa., kun. V. Matulai
tis iš St. Cląir, Pa., kun. Dumčius 
iš Shenandoah, Pa., kun. Židana- 
vičius iš Amsterdam, N. Y., kun. 
X. Pakalnis iš Brooklyn, X. Y., 
kun. Cibelis iš Yonkers, N. Y., kun. 
Šatkus iš Albany, X. Y., kun. Kaz- 
auskas iš Waterbury, Conn., kun. 

Jankauskas iš Ansonia, Conn., 
tun. I. Kelmelis iš Xewark. X. J., 
kun. Vaičekauskas iš Bayonne, X. 
J., kun. Brigmanas iš Harrison, X. 
J., kun. Vanagas iš Jersev City, 
kun. Ežerskis iš Forest City, Pa., 
kun. Inčiura iš Kingston, Pa., kun. 
šiupšinskas iš Su gar Xotch. Pa., 
kun. Zabiela iš I’tica, X. Y.

Visi kunigai laikė šv. mišias už 
a. a. kųn.-Kodžio vėlę.

Po pamaldų minia žmonių ir ku
nigai lydėjo velionies kūną Į kapi
nes. Prie- velionies kapo graudų 
pamokslą pasakė kun. J. Židanavi- 
čius.

Bažnyčia ir klebonija buvo pa
puošta gedulo papuošalais.

Mūsų išeivija neteko dar vieno 
vado ir Kristaus darbininko. Liū
di visi.

SOUTH BOSTON^MASS,, BALANDŽIQ-A

BROOKLYN, N. Y.—Lie
tuvos sunkaus svorio kumšti
ninkas J. Vincą, neseniai at
vykęs į Jungt. Valst., bal. 27 
d., Nevv Ridgevood Grove, 
St. Nichols Avė.. Ridgevood. 
N. Y., pirmą kartą kum- 
ščiuosis su kitataučiu.

Kumštvnės bus įdomios. J. 
Vinča tai antras mūsų Shar- 
kev.

MENICO CITY, bal., 24 
— Meksikos revoliucijonię1 
riai Ė1 Pešo, Texas sako,Y^ 
ji e garina ginklus iš 
t i jos, bet atsisako pašakyti 
ar gauna iš valdžios, ar pri
vačių kompanijų.

Vokietijos laivas, prikrau
tas ginklų ir amunicijos at
plaukė į Yavaros uostą ir bu
vo iškrautas ir pristatyta 
gen. Escobar, vyriausiam re- 
voliucijonierių vadui. z ,

Meksikos valdžia sako,- 
kad jai dar nepavyko patvir
tinti šias žinias apie ginkit 
įvežimą iš Vokietijos. . A

BROOKLYN, N. Y.—Ba
landžio 16 d. netekome dar 
vieno. Kristausz darbininko, 
asmeny visų mylimo kun. A. 
Kodžiaus. Mirė Šv. Kotri- 
nosligoninėje. Tą pačią die
ną kūnas parvežtas ir pašar
votas klebonijoje, 
žmonių lankė jį.

Ketvirtadienio vakare apie 7-tą 
vai. a. a. kun. Kodžio kūnas-atneš- 
tas Į bažnyčią kur jis per 3 metus 
skelbė Dievo žodį. Didelis kuni
gų būrys, kun. J-. Ambotui vado
vaujant, giedodami atlydėjo kūną 
i bažnyčią. Minia žmonių bažny
čioje ir lauke liūdėjo netekus gar
bingo vado.

Įnešus kūną Į banyčią kun. J. 
Ambotas laikė gedulingus mišpa
rus. Jam asistavo kun. dr. Bru
žas. subdiakonu kun. S. Draugelis.

Kunigams pabaigus giedoti miš
parus, pasigirsta graudus vargo
nų balsas. Prof.;Žilevičiui vargo
nais pritariant, vargonininkų cho- 
jas gieda “Angelas Dievo.” 

Penktadienio rytą, bal. 19 d. 
prasidėjo gedulingos laidotuvių 
pamaldos ir šv. mišios. Gedulin
gas šv. mišias. 8 vai. laikė kun. dr. 
A. Bružas. Laike mišių giedojo 
mažųjų mergaičių choras. Solo 
giedojo K. Hoffmanas. Vargonais 
grajino muz. A. Visminas.

Iškilmingas gedulo mišias, 10 
laikė ■kun., J. Kaulakia, 

šv. Kazimiero parapijos klebonas, 
Philadelphia, Pa. Diakonu buvo 
kun. S. Remeika. Karalienės An
gelų par. klebonas, Brooklyn, X. 
Y.: subdiakonu — kun. Pankus, 
šv. Jurgio par. klebonas, Bridge- 
port, Conn. ' '1

Pamokslą pasakė kun. K. Vasvs, 
šv. Kazimiero parapijos klebonas, 
AVestfield, Mass.

Absoliuciją suteikė J. M. vysk. 
Molloy. Vyskupo garbės diako
nais buvo kun. šeštokas iš Xew 
York ir kun. Milukas iš Maspeth. 
X. Y. Ceremonorius buvo kun. Si
monaitis iš Elizabeth, X. J., turi- 
ferorius kun. dr. Bružas iš Alta- 
mount, X. Y. Abolitais buvo kun. 
Xanortas iš Miners Mills. Pa. ir 
kun. Vaškelis iš "VVaterbury, Conn. 
Laike mišių vargonavo muz. kom
pozitorius J. Žilevičius. Giedojo 
rinktinis choras iš šių solistų: art.

“Vilniaus Rytojus” pra
neša apie nepaprastai smar
kų butų tuštėjimą Vilniuj. 
Prieš 8-rius metus norint 
gauti butą reikėjo vesti dery
bas ne su namų savininkais, 
bet su nuomininkais ir ne
kartą duoti jiems gana žy
mias pinigų sumas, kad už
leistų butą. Dabar apie tai 
jau visai negirdėti, nors nau
jų namų Vilniuj po karo be
veik nepastatyta. Iš to laik
raštis daro išvadą, kad gy
ventojai iš Vilniaus bėga.

PALESTINE, Texas, ba
landžio 24. — Smarki viesu
lą nušlavė visą rytinę Texas 
valstiją. 10 žmonių žuvo ir 
daug sužeista. Daug namų 
sugriovė ir javus sunaikino.

Sunkiausiai nukentėjo 
Slocum. 18 mailių nuo Pales
tino.

Janes apylinkėj, arti Loui- 
siana jubežiaus, audra pri
darė daug žalos, bet gyvybių 
neatėmė. Apie 10 žmonių li
ko be narnų* ._____ _ _

Gydytojai ir ligoninių am- 
bulansai skubiai pribuvo į 
tornado paliestas vietas ir 
gelbėjo nukentėjusius.

Buvęs “Amerikos Lietu
vio” leidėjas Mikas Paltana- 
vičia. pasitrankęs Pietinėse 
valstijose, kaip praneša, ke
tina apsistoti Brooklyne, N. 
|Y..

apie Vilniau? lietuvių atsto 
vo dr. Šlapelio darbuotę ma 
gistrate, pažymi, kad 1928 m 
jisai išrūpina pašalpos 1.6CK 
auksinų Vililaus lietuvių a 
matų mokyčiai, o šiem: 
(1929 metams tai pačiai mo 
kyklai d-ras į. Šlapelis 

:pino 2,400 auksinų, 
jo pastangomis vienai 
to” draugi jo: 
mokyklai ma 
ka butą, kui 
montuoja tą 
jame baldus.

Paskutiniame mokslo dr- 
jos posėdyje nutarta įsteigti 
prie mokslo ^feugijos d-ro 
Jono Basanavieiauš~vardo 
fondą stipendijomis tiems 
studentams, kurie darbuosis 
istorijos, archeologijos bei 
folkloro srity, ir naudosis 
mokslo d raugi jos knygynu ir 
muziejum. Tani fondui pra
džią jau yra padarę Ameri
kos Hartfordo miesto lietu
viai, atsimltę 150 dolerių au
kų.

Senatas bigoto Heflino 
skundą svarstė tris dienas ir 
dar galo nesimato.

Republikonų lyderiai vis
gi nusprendė savo partijos 
narį, bigotą Hefliną pažabo
ti. kad jis taip smarkiai ne
jodinėtų ant Kukluksų ark
liuko ir kad taip demagogiš
kai nešmeižtų katalikų.

Prieš Hefliną griežtai iš
ėjo Senatorius Watson iš In
diana, republikonų lyderis ir 
Senatorius Borah iš Tdaho, 

irepubltkomf oratorius. Jie 
{pareiškė, kad jų nenuorama 
Heflinukas neturi teisės į- 
traukti Senatą į savo priva
tinius reikalus su Katalikų 
Bažnyčia. ,

Bet nenuorama Heflinu
kas neklauso savo draugų ir 
Senate šmeižia katalikus.

Senatas turėtų apsivalyti 
juuo bigotų Heflinų. nes jie 

m. (neprisilaiko kdnstitcijos ir 
netinka būti senatoriais.

h

KĮ]nu

m



g“ JAUN. ZIN.” KORĘSPPNDĘN- 
TQ NUBAUDIMAS PA- ' 

L ^TVIRTINTAS
Galutinai tapo išspręsta 

Bs/* Jaunukas Žinąs” kores- 
i^poiidento Lietuvoje p: Jr 
I.Paleckio byla, kurioje jis 

buvo administraciniu būdu 
t nubaltas 2,000 litų arba 

dviems* mėnesiais kalėjimo. 
B- P. Paleckis buvo padavęs 
E Ministeriui pirm, ir Krašto 
£~'apsaug. min. pro L Voldema- 
r . rui dėl to nubaudimo skun- 
į - dą. P. Min. pabaudą patvir- 
jfctino.

* •/ - ■ ' ■ ■-

ŠIMONYS, Panevėžio ap. 
E Ne visiems šiemet blogi mė
lįtai. Sakysime, mūsų pone- 
& liųi St. Ropackiui, kurs val- 
R jdo 120 deš. žemės ir pievų, 

iš nusavinto 100 d. miško 
e'dabar grąžinama 25 hekt. 

Bus kuro, bus ir pinigo. Jau 
Olabar projektuoja pusę at- 
bjgauto miško parduoti. Su 
klaiku esą gal teksią viskas 
| atsiimti... Varšuvoj pas uoš- 
Kęyį mokosi jo dukrelė svieto 
t mandruino, tai nemaža tep- 

siųsti lietuviškų litų pas 
jį lenkų zlotą bičiulystėn.

• v

LIETUVOJ ATIDARYTA ANT
RA PSICHIATRINĖ

LIGONINĖ
• -v « •'

Bal 4 d. Paupy (netoli 
Klaipėdos) įvyko iškilmin- 
gas naujos psichiatrinės li- 
goninės atidarymas, kuria
me dalyvavo gubernatorius 
Merkys, burmistras Šulcas, 
gydytojų rūmų atstovai ir 
daug visuomenės veikėjų. 
Per atidarymą buvo pasaky
ta daug kalbų. Direktori
jos vardu kalbėjo p. Reiz- 
gys. Klaipėdos krašto gu
bernatorius p. Merkys pasa
kė kalbą.

Nauja ligoninė įrengta 
dideliuos 4 aukštų mūri
niuos namuos sų visais pa
togumais. Ligoninėj galės 
gydytis 75 ligoniai.

,7
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. ATIDĖTAS PRIVERSTINAS 
PRADŽIOS MOKSLAS■

Ryšy su praėjusių metų 
yBederliumi, švietimo minis- 
Vjerija priverstinojo pradžios 

mokslo įvedimo prašymus 
r-atideda iki naujų mokslo mo-

IŠ VARNIŲ Į BRAZILIJĄ
Kauno karo komendanto 

nutarimu buvę ištremti į 
^Varnių. koncentracijos, .stpy

STATYBA KAUNE
Prasidedąs naujas staty

bos sezonas Kaune būsiąs 
gana gyvas, nes šį metą nu
matyta didesne statyba ne
gu kad buvo praeitą metą. 
Šančiuose bus statoma dide
lė bažnyčia, sinagoga ir dar 
keli trobesiai. Kaune bus 
statoma dideli mūro namai: 
trijų augštų greta “Varpo” 
b-vės namų, keturių augštų 
namas Duonelaičio g., trijų 
augštų Keistučio g., trijų 
augštų Vytauto prosp., tri
jų augštų Kanto g. ir du 
dviejų augštų namai Laisvės 
Alėjoj. Žaliam kalne viena 
didelė bažnyčia ir daugybė 
smulkių medinių ir mūrinių 
namu. Kituose Kauno prie
miesčiuose taip pat esą iš
duodama nemaža leidimų 
statybai.
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C.G.LUKŠIS
192,8 M

Ką Tik Iš Lietuvos
Parvežti

NAUJIEJI, 10 METŲ LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS SUKAK
TUVIŲ AP VAIKŠČIOJIMĄ PAMINĖTI

KRUTAMI PAVEIKSLAI
BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJ

Tautiečiai! Kurie neturėjote progos aplankyti savo Tėvynę- 
- Lietuvę ir dalyvauti iškilmėse 10 metę Nepriguhnybės Sukak- 
* tuvių Apvaikščiojime,—tai dabar turėsite progos pamatyti visą- 
; tą atsilankydami i žemiams pažymėtą rietą.

Pamatysite visas Sukaktuvię—Jubilėjaus iškilmes:
Antrą Lietuvos Dainų Dieną, kurioje dalyvavo daug tūks

tančių dainininkų; žemės Ūkio parodą; Pradinių Mokyklų Vaikų 
Šventę ir jų gimnastiką. Motorciklistų lenktynes; Kariuomenės 
šarvuočių šventę; Arklių lenktynes. Tradicijinę Rambyno Kal
no šventę; Policijos Šventę, šienapiūtę ir kitus laukų darbus.

Dideles iškilmes pašventinime Švėkšnos Gimnazijos, kuri 
yra už Amerikiečių aukas pastatyta, ir daug kitų miestų ir mies
telių vaizdų; c

Pamatysite lietuvių Ekskursiją iš New Yorko į Klaipėdą ir 
kaip ją Lietuvos Valdžia priima. Taipgi bus ir puiki komedija, 
kuri visus prajuokins bei palinksmins.

žodžiu sakant praleisite 3 valandas linksmai ir pamatysite tą, ką, imtų 
metą laiko ir kainuotų kelis šimtus dolerių nuvažiuot ir pamatyt tą viską— 
pamatysit už mažą tikieto kainą vietoj. Rodys ir aiškins C. G. LUKŠIS.
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vykią kauniškiai Petras Va- 
i, Giršas Andručikas ir 

"Augustas Talaitis jau pa
leisti. Šiomis dienomis iie 
grįžo Kaunan. Iš jų du pir
mieji, kaip mes sužinojom, 
tuoj išvyksta į Braziliją.

L PALEIDO 8 SOCIALDEMO

KRATUS
x Bal. 8 ir 9 dd. iš pol. po- 

Llicijos paleisti 8 buvę areš- 
tuoti socialdemokratai. Jų 

įį.tarpe Galinis (geležinkelie- 
| tiš) ir studentas Žiurlys.

r' —-----------
DIDELIS APIPLĖŠIMAS 

į’ ’ . KAIME

i Salantai.—Kovo mėn.

PASKOLINO IR PRAGĖRĖ
Kaimietis S. kovo 19 d. 

gavo Žemes Banke paskolą 
ape 1.500 litų. Sutikęs savo 
draugą susitarė pasilinks
minti. Po trijų dienų jau 
beliko tik 700 litų, bet būtų 
ir tuos praleidęs, tik atsira 
dęs tiek sąžiningas žmogus, 
kurs ji pavedėjo Į stoti, iš
pirko bilietą ir paleido na
mo.

X

BALANDŽIO 26 D., 1929 M., LIET. KOOPERACIJOS SVETAINĖJ
brightoR/mass.

/

BALANDŽIO 27 D., 1929 M., ŠV. KAZIMIERO PARAP. SALĖJ,
41 PROVIDENCE ST./WORCESTER, MASS.

NEDĖLIOJ, BALANDŽIO 28 D., 1929, PARAPIJOS SVETAINĖJ, 
CAMBRIDGE, MASS.

BALANDŽIO 29 D., 1929 M., POBAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,
51 CAPITOL AVĖ., HARTFORD, CONN.

GEGUŽĖS 1 DIENĄ, 1929 METAIS, PARAPIJOS SVETAINĖJ, 
‘ MONTELLO, MASS.

31 
ęd. (Velykų pirnios dienos 
l rytą), Salantų valsčiuje. 
L Kalniškių kaime, nežinomi 
£ piktadariai apiplėšė to pa 
f ties kaimo gyventoja Simu- 
| faitę, atimdami iš jos apie 
|-500 aukso rublių. Kaltiniu-. 
LkaU ieškomi.
K-zAri’’' A

TRIS MĖNESIUS AREŠTO
Mažeikių apskr. komen

danto nutarimu Tirkšlių gy
ventojas- Jonas Kučka nu
baustas trims mėnesiams 
arešto už priešvalstybinį vei
kimą. Neseniai jis buvo pa
leistas iš Varnių koncentra
cijos stovyklos.

GEGUŽĖS 2-RĄ DIENĄ, 1929 M., CONGRESS HALL THEATRE, 
220 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Visur prasidės 7:30 vai. vakare.

L SOCIALDEMOKRATŲ 
SUĖMIMAI 

'faunas. — Kaip teko 
i sąryšy su krata “So- 

redakcijoj 
ištardžius 

paleista, o taip pat balan- 
<ČLžio 3 d. paleisti K. Bielinis 
ir inž. St. Kairys.

1 .....- -■

tirti
’jpiąldemok rato ”

pa-
sąryšy su

'areštuotų dalis

T«L Brockton 4757

STEP. C. VIŠINSKAS Į
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir- | 
. bu visokius dokumentus viso- | 

U ► ■' ‘ ■ kiems reikalams.
688 JTORTH MAIN STREET į

Brockton, Mass.
* OFISO VALANDOS

nuo 9 Iki 8 knjMlien

KAUNAS. — Žiniomis iš 
Maskvos, susitarta dėl tiesio
ginio Sovietu Rusijos Lietu
vos Vokietijos geležinkeliu 
susisiekimo, liečiančio vokie
čiu prekių tranzitą i Kiniją 
ir Japoniją įk*i- Rusiją.

KAUNAS. — Dėl kylan
čio vandens pavojaus nuim
tas laikinasis Slabados tiltas. 
Daugelis vaikščioja per ledą, 
bet tai pavojinga ir policija 
to neleidžia.

KLAIPĖDA.—Uoste pra
sidėjo ledų laužymo darbai. 
Veikia trys ledlaužiai.

KAUNAS. — Komp. .J. 
Tallat - Kelpša intensyviai 
dirba, rašydamas operą “Ti
jūno dukters” siužetu.

Š | 
i i

Sekančius Lietuvos Paveikslus 1
Galima Gauti pas C. G. Luksj, po * VrC

ALYTUS 
AIRIOGALA 
ANYKŠČIAI 
ALVITAS 
BALBIERIŠKIS 
BIRŠTONAS 
BABTAI 
BIRŽAI 
BUKONYS 
DAUGAI 
DOTNUVA 
ČEKIŠKIS 
GRINKIŠKIS 
GARLIAVA 
GIRKALNIS 
GRUšLAUKIS 
GUDŽIŪNAI 
ĮLAKJAI 
JURBARKAS 
JONIŠKIS 
JONIŠKĖLIS 
JEZNAS 
KAUNAS 
KĖDAINIAI 
KRETINGA 
KURŠĖNAI

KARTENAI 
KLAIPĖDA 
KALVARIJA 
KROSNA 
KELMĖ 
KRAŽIAI 
KAZLIŠKIAI 
KAMAJAI 
KLOVAINIS 
KRAŽIAI 
KRONIS 
LAUKUVA 
LAZDIJAI 
LIUDVINAVAS 
LIELIUNAI
MERKINĖ 
MARIAMPOLĖ 
MĖžIšKIAI 
NAUMIESTIS 
Šakių apskr. 
NAUMIESTIS 
Tauragės apskr. 
NEMAKŠČIAI 
PANEVĖŽIS 
PRIENAI

PALANGA 
PAŽAISLIS 
PLUNGĖ 
PALIŪNĖ 
PAPILĖ 
PAS V A LIS 
PANDĖLIS 
RAGUVA 
RADVILIŠKIS 
RASEINIAI 
RAUDĖNAI 
ROZALIMAS 
RUMSIŠKIS 
ROKIŠKIS 
ŠAKIAI 
SALANTAI 
ŠIAULIAI 
ŠVIEKŠNA 
ŠIAULĖNAI 
SEIRIJAI 
SINTAUTAI 
SLAVIKAI 
SlERIADžIUS 
ŠVENTAŽERIS 
SKRIAUDŽIAI 
SKAUDVILĖ

SKUODAS 
ŠILAVA 
ŠĖDA 
STULGIAI
TAUJĖNAI 
TAURAGĖ 
TELŠIAI 
TYTAVĖNAI . 
TIRKŠLIAI 
TRIŠKIAI 
UKMERGfi 
UTĖNA 
VARNIAI 
VILKAVIŠKIS' 
VIRBALIS 
VELUONA 
VEIVERIAI 
VILKIJA 
VARĖNA 
VIDUKLĖ 
VILNIUS 
VIEKŠNIAI
ŽASLIAI 
ŽEIMIAI 
ŽEŽMARIAI

i
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ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairu pata

rimai užsilaikymo draugystė- , 
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas---------- -— 20a-

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel—30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka --------------------- 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila................$1.50

Auksinio Obuolio Historija • 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva___ 50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B.................40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vąirius gyvenimo atsitikimus. . 
Parašė J. Tarvydas________45c.

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis__________65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. .... 15c.

I Tabakas—Nuodai — rūky-' 
įmo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
Jkolskį parengė S. Kaimietis... 15c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ______ _____ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis . ..... ...........   _....25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio_____________ -'.$1.00

Pramoninės Demokratjios Pa- " 
grindai. Parašė Uosis ______75c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikia. Kaina _ ________ 50c.

Aritmetikos Uždavinynas... 25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui..... ...... 50e.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ......   15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _______ _ __________ r... 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus---------------------------- -- 50c.

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas.......50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis _______ 50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ......      40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas ____30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas____10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis..._15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai,^Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys_________ _______________ 25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ____________________ $1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pic Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ____________50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys---------------30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio  _________ 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis --------------------------- 10c.

Elementorius ir Vaikų Skai
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia----------------------------------25c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)  ___ 15c.

Apie Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliauskas----------------- 5c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. ’ Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.---------------------25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas—50e

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai^ 
kas--------------------- -- -..... 10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis —... ... ...............-40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis.. . .............  50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti ? Parašv ' 
negyvoji gamta: žemė,. van
duo, oras. Parašė J. Baronas... 50c.

Mūsų Laikų šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius^ —.. —__ ____ _____ 35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliukas __________60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo - 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T. ........ ...20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis --------      15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais........ 75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis  ......... 25c.

Vaikų Knygelė — su pa, 
veikslais   .............. ......... ...30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ........    25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesąuskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune .......................  10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius............. ......... _40c.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P.... 25c.

Religijos Mokymo Metodi- . 
ka. Sutaisė K. J. Skruodys... 50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė Kul’ra- . 
naš..... . ..........    40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida   ..........  50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ___ ___ ________ 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. I’aaršč J. Damijonai
tis .... ........ ............. ;__________ 40c.

Europos ^Istorija. Vertė J.
AndziuLaitis--------- ---- -------- ..50c.

Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais  ................................ 4.00

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ........  25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Paraše Seirijų 
Juozukas ................  25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak 
tų. Parašė Seirijų Juozukas... 35c.

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis ......... 40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas... 10c

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas .............      30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; paraše F. V. ..... ...... ...10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas __ ____10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis___________ 75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—o aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas.__ _—__________ 65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-mc akte. Parašė Gineitis 15c.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laime.: 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., I). ir N._.15c.

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N.__15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)___ L._________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)______________ __ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (ccluloidos vir
šeliais) _________________ $1.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.



L. R. K. SALDŽIAUSIOS 
V. J. P Aš ALPINĖS 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. 

427 E. Seventh St, So, 
Vicę-Pirminlnka* — A.

885 Broadvray, So. Roaton.
Prot. Raštininkas — V.

40 Marine Rd., So.«Boaton, 
Fin. Raitininkas — J.

44 Glendale St, Dorchester, 
Kantorius — P. Kleponis, -

288 Bolton St, So. Boston, 
Tvarkdarį* — J. IzitolnskM,

141 Bovren St, So. Boston, 
Draugija laiko

r* paned^H kiekvteno 
vai. vakare, pobatnytinfij 
Ftfth St,- So. Boston, Maaa,

pirm negu

Bovel

Nuo Sausio mėn. pirmos, suvirs 300,000 žmonių pasirinko 
Chevrolet Six. Ir kiekvieną dieną, skaičius didėja, šis ne-

D. L. K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŠAI

NUGA-TONE SUTEIKĖ JAM 
STIPRUMO IR ENERGIJOS

Mandagumas mažuose da 
lykuose saldina gyvenimą 
dideliuose., d^njĮVilnim—

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOt 
PO GLOBA MOTINOS ŠVA

VALDYBA 5

Daug čia 
pasiženunimo priežas- 
Neištikimvbė Dievui.

Pirmininkas — J. Grubinakas,
24 Prescott St, Readville, Mass. 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionla
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh St, S. Boston, Mastu 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 W. Broadvray, So. Boston, Mas* 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston,' Mas*. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 Vinfleld St, So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedčldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mass.

Naujos Anglijos Pilnųjų Blaivi
ninku kuopų suvažiavimas įvyks 
12 d. gegužės, 1929, Lowell, Mass., 
šv. Juozapo parapijos svetainėj.

Gerb. kuopų valdybos ir nariai, 
nepamirškite sekančiuose savo su
sirinkimuose išrinkti delegatus ir 
padaryti naudingų įnešimų dėl la
bo organizacijos. Šis suvažiavimas 
bus svarbus ne vien tik kad yra 
metinis ir bus renkama nauja val
dyba, bet ir taip yra daug visokių 
svarbių dalykų apsvarstymui. De
legatai malonėkite nesivėluoti, nes 
sesijas pradėsime 12:30 vai. po pie
tų. Bus išklausyti kuopų raportai 
iš kuopų stovio ir kiek kurioje 
kuopoje yra narių.

ir( J. Svirskas,
pa- Piln. Blaiv. Apskr. Pirm.

Pirmininkė — Jieva Marksienė,
625 E. 8th St., S. Boston, Masa. 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^-
11 Monks St., S. Boston, Masa, 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Masa,. 
Telephone South Boston 3422-R, 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^
29 Gould St., W. Roxbury, Mass^ 

Iždininkė — Ona Staniuliutė, -į
105 W. 6thSt., S. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona MizgirdienĄ
1512 Columbia Rd., So. Boston., 

Draugija savo susirinkimus laikn 
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po- 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki* 
tės pas protokolų hištininkf 
laišku ar telefonu.

Tik pamanyk ką gali gauti iš Chevrolet Sis! švelnu
mas, lankstumas ir jėga šešių-cylinderių engino, kuris 
važiuoja geriau negu 20 mailių į galioną. Gražūs bodies 
by Fisher su pritaikyto driverio sėdyne. Tykūs, dideli, 
neužsirakinantys 4 ratų brėkiai.ir bąli bearing steering. 
Paskui pamąstyk Chevrolet kainas! Ir surasi kad šį Six 
galima gauti už tą kainą kaip ir four. Ateik! ’ Duok 
mums išbandyti, jeigu gali įsigyti karą, tai gali įsigyti 
Chevrolet Six.

Begalinis švelnumas yra 
didžiausia dovana tikrai di
deliu žmonių.—D. Reskinas.

Bereljefas iš 10,000 figūrų.

Galima pamanyti, kad vie
ni ir tie patys architektoriai 
statė žinyčias ir namus pas 
Kremerus Indo-Kinijoj 
Maija Amerikoje. Tos

^PIRMUTINE DIDŽIAUSIA'
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

1 ‘Nesakyk, susimildamas, kad laikraščių pas mus perdaug, tik platink, prakaitin- gai, kurį nors vieną gera,” —Pijus X,

Pirmininkas — Mot Versiackas,
694 E. Fifth St, So. Boston, Mas* 

Vice-Pirmininkas — Povilas Kuka,
125 Bowen St, South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant Macejuna*,
450 E. 71 h St, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis,
109 Boweu St, Sonth Boston, Mass. 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street South Boston, Mas* 

Tvarkdkris -- Kazys Mlkallonls,
906 E. Brcadway, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrą nedėidienj kiekvteno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kerte E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami sustrinklman prašome at
sivesti naujų nartų prirašyti prie 
musų draugijos.

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-B 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis.
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, S. Boston, Mass 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadtvay, So. Boston, Masa 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 WinCeld St, S. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventi 
St., Sd. Boston, Mass.

EAST MILTON: Alfred East
ĮVEST RONBURY: Mt. Hope Motei 

Sales, 1782 Centre St
ROXBURY: Grove Hali Chevrolet Co., 

458 Blue Hill Avė.
READING : Bal-Don Chevrolet Ine. ., j ( 
REVEIIE: Nortli Shore Chevrolet Co< 

1459 N. Shore Rd.
KOSLINDALE; Mt. Hope Motei* SalęfL 

415'Hyde Park Avė. "
WAKEFIELD: Main St.. Chevrolet Co, 
WAI.P0LE: IValpole Auto Stn„

19 Stone St. ■ *
VVALTHAM: Rcbert O. Pease, InC, 

703 Main St.
tVATERTOVVN: Daniels Chevrolet Co, 

647 Mt Auburn St.
(ĮVEST NEVVTON: W. J. Furbush,. 
50 Davls Avė.)
1VINTHROP: Gordon G. Fullerton. 
57 Putnam St

VVOBU’RN: Lynch Motor Sales, Ine, 
40 \Vlnn St

Centralinėj Amerikoj Mui
lą gimine, jie sukūrė auk
ščiausią pasauly kultūrą, ką 
liūdija didžiuliai vietos'pa
minklai. Tas savotiškos kul
tūros atsiradimas vertė su
sirūpinti daugeli mokslinin
ku. Keliaudamas po Kam- 
bodže, senovės Kmenj šąli. 
Tomas Gaunas netikėtai- ra
do Indo-Kinijoj pėdsakus 
tokios pat kultūros.

Kmerai

Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 
tad kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano.

Eschange St.
DORCHESTER: Columbia Chevrolet

Idc., 617 and 399 Columbia Road 
(Uphams Corner)

NOR1VOOD: Fenton's Garage
QUINCY: IVashington St Garage, Ine, 

216 IVashington St
DEDHAM: Dedham Sųuare Chevrolet 

Company, Washlngton 8t
EAST BRAINTREE: Clark & Taber
EVERETT: Melanson Eros., Ine., 

67 Chelsea S t
MATTAPAN: J. J. Dalaney, 1509 Blue 

Hill Avė.

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽES 18 DIENA, 1929 M.
Garbės dalyvis vice konsulas P. Daužvardis

Palydovai bus prityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Dėl informacijų ir kitko, kreipkitės j Bnltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informacijas, 
taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.
„ BALTIC AMERICA LINE

8 Bridge Street New York, N. Y.

i ' ' .
Tomo Ganno bandymai .

Seniai ginčijamasi, kas 
pirmas atrado Ameriką. 
Nuo to laiko, kaip 1493 m. 
kovo 4 d. Kolumbas išlipo 
Naujojo Pasaulio krante, 
viena n aiksiu—hipotezė, pa
keičia kitą, atimdama ispa
nų didžiajam jūreiviui lau
rų vainiką. Neseniai visur 
pasauly pasklido žinios a- 
pie amerikiečių mokslo eks
pediciją, - išrodymų, kad 
prieš Kolumbą Amerikon 
jau buvo atplaukę norman- 
dai ir vykingaiz Grįžusi iš 
Brazilijos antra amerikiečių 
ekspedicija Pietų Amerikoj 
rado neginčijamus pėdsa
kus čia buvusių finikiečių ir 
gyvos prekybos su Vakarų 
Europa. Dabar išspausdin
ti anglų mokslininko, kara
liškos geografijos draugijos 
nario Tomo Ganno tyrinėji
mai, kuris keletą metų tyri
nėjo Maija giminės centra
linėj Amerikoj paminklus, 
dabar dar randamus Indo- 
Kinijoj.

Raudonodžius atrado 
geltonodžiai

Tomas Gannas priėjo iš
vados, kad prieš Kolumbą 
“raudonodžius atrado gel- 
jtonodžiai,” Azijos išeiviai. 
Istorikai senai patvirtino 
faktą mongolų ir eskimų-pe
rėjimą Šiaurės ’Ahihrikon 
per Beringo sąsiauri Į Alas- 
ką. Tomo Ganno išrody
mais , pirmieji gyventojai 
(emigrantai) centralinėj A- 
merikoj buvo iš Ceilono, .Ta
vos salų ir Tndo-Kinijos iš
eiviai.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK 
“POLONTA”..........Gegužės 11 l“ESTONLV’ ...........Gegužės 29

, “LITUANIA" ....Gegužės 181 “POLONTA”..........Birželio 12

Apie Kmerus, iš kurių pa
reina kai kurios šių laikų 
anamitų giminės, taip pat 
maža žinoma,'kaip ir apie 
Maija žmones. Ligi mūsų 
laikų paliko tik Angkoro 
miestas, pirmaisiais kri
kščionybės matais sudaran
tis stambiausią aziatiškos 
civilizacijos centrą ir turė
jęs per 2,000,000 gyventojų.

Angkoro žinyčia

Gerai išsilaikiusi žinyčia 
Angkore apsupta dideliu 
200 metru pločio ir 10 kilo
metrų ilgio grioviu, kuris iš 
vidurio išklotas tašytais ak
menimis. Tokiu pat griuviu 
apsupta, ir dievo Ren žiny
čia Jukotane. Prieš Ang
koro žinyčia stovi septynia- 
galvio žodžio—šventojo Na
ga paminklas.. Jis labai pri
mena Kukulkanus, šventų 
Maija žalčių, saugojančių į- 
ėjimą Į visas Jukotano ir 
Šiaurinės Meksikos šventyk
las.

Einant išpažinties reikia 
turėti pasižeminįmo ir tei
singumo jausmas. Pasižemi- 
nimo jausmas išpažinties 
metu yra natūralūs. Juk nu 
sidėjėlis nepasigirti ateina 
prieš Dievą. Tiesa, atėjo 
vienas fariziejus į „bažnyčią 
ir gyrėsi, kad jis netoks kaip 
kiti, bet užtai Dievas jį ne
išteisino, ir jis grižo na- 
muosna toks pats, kaip ir 
atėjo, vadinasi, apsunkintas 
nusidėjimais. Bet užtai ant
ras žmogus, muitininkas, 
taip pasižemino, kad nė akių 
nedrįso pakelti į dangų, tik 
mušėsi. į krūtinę sakyda
mas: “Dieve, pasigailėk ma
nęs nusidėjėlio.” Ir Krisr 
tus užtikrina mums, kad ta-j 
saLgrįžonainūosna. išteisin
tas, nes kiekvienas, kurs sa
vą augština, bus pažemintas, 
kurs gi savę pažemina, bus 
išaugštintas.

Prie išpažinties ką gi čia 
besididžiuosi: ne tam laikas, 
ne toks reikalas 
yra 
čių. 
Juk Dievas mus sutvėrė 
iš mūs, kaipo 
padaro, reikalauja klusnu
mo, o mes vieni visam pa
sauly Jo neklausome. Mūsų 
nedėkingumas mus pažemi
na. Juk Kristus už mus nu

mirė iš meilės, o mes labjau 
mylime kokius niekniekius 
negu mūsų Dievišką Išgany
toją. Pažemina mus silpny- 

-bė: kaip tankiai visai beveik 
be kovos pasiduodame pir
majai pagundai! Pažemina 
mus duotojo žodžio laužy
mas ir išdavystė. Kiek sy
kių buvom pasižadėję prieš 
Dievą ir prieš kunigą dau
giau nebenusidėti, o dabar 
vėl ateiname pas tą patį ku
nigą. apkrauti tais pačiais 
nusidėjimais. Ir kaip mes 
po išpažinčiai greit grįžtame 
prie savo klaidų! Atsiminus 
tuos visus dalykus, nėra ko 
labai didžiuotis iš savo pa
sielgimo. Taigi pasižemini- 

jmas prie išpažinties labai 
lengvai turėtų pasirodyti. 
Bet. ištiesų, nevisuomet taip 
vra

išpasakytas visuomeniškas priėmimas.
y' /

—■nes naujas Chevrolet ne tik atneša malonumą šešių-cy- 
liąderių padirbime, bet Chevrolet taipogi duoda dides
nę dolerio vertę negu koks kitas nebrangus karas. (

BOSTON: Commonwealth Clįev. Co., 
949 and 983 Commonvvealth Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co.
450 Massachusetts Avė.

ATLANTIC : North Quincy Garage, 151 
Hancock St.

CHELSEA: McBride Chevrolet Con 
_ Chelsea Sq.___ ____________ .
CHARLESTOTCN: Staniey ” Harlow 

Chevrolet O'rp., 334 Main St.
EAST BOSTON: IVarnock-I.ynch Mo- 

tors, Ine., 944 Saratoga St.
SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co., 

G64 Broadway
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 

277 and 308 Massachusetts Avė.
MEDFORD: Atton & Jonės, Idc., Med- 

fordeSquare
MELROSE: Field Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. 
WELLESLEY HTLLS: Stack & Mc

Adam Ine.

Chevrolet Motor Company
**■’ GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston -----------

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

NEWTON: Stuart Chev. Co., 431 Wash- 
Ington St

NONANTUM: gllver Lake Chev. Co,
444 VVatertown St.

NEVVTON HIGHLANDS: Woodworth 
Motor Co.

HYDE PARK: J. J. Delaney, 1243
Hyde Park Avė.

300,000
jau pasirinko Nauja

Chevrolet Six

štai yra pranešimas apie sveikatą 
kurį kiekvienas turėtų skaityti. "Prieš 
vartojimą Nugn-Tone aš negalėjau iš
dirbti visą dieną he didelio nuovargio 
ir iš ryto atsikėlęs aš nesi jausdavau, 
kati galiu pradėti dirbti. Bet dabar y- 
ra kas kita. Aš visuomet pasirengęs 
darban ir juo sunkesnis darbas yra tuo 
aš jačiuosiu geriau ir visai nuo to ne- 
nuilstu." .lohn Krumlage. Bellevue. I:>

Nuga-Tone suteiks jums geresnę svei
katą, daugiau stiprmno ir energijos. Jos 
padarys turtingą, raudoną kraują, stip
rins nervus, labiau stipresnius ir vik
resnius vyrus ir moteris. Jau virš mi- 
liono žmonių jos puikiai pagelbėjo ir 
jei jus esat silpnas ir sergantis, ner- 
vuotas ir turite silpnus organus, grei
tai nuvargstare, negalit tinkamai naktį 
pasilsėti, turite silpnus inkstus ir pūs
lę, prastą apetitą, prastą virškinimą 
ir panašius nesmagumus, vartokit Nu- 
ga-Tone ir pastel>ėkit didelį pasitaisy
mą. kuris apsireikš į keletą dienų. 
Nuga-Tone yra parduodamas pas visus 
gyduolių vertelgas. Jei jūsų vertelga 
neturi jų savo sandėlyj. reikalaukit, 
kad jis užsakytu jums iš olselio vais
tinės.

Kremero ir Maija gimi
nės kultūra pagal Ganno 
tvirtinimus, yra iš X amž. 
po Kristaus. Gaila, kad 
Kremeni pąminkluose neli
ko istorinių datų. Laiką nu
statyt tenka maždaug apy
tikriai. Prieš dešimt metų 
rastas Jukotane dokumentas 
su vienos didelės žinvčios 
aprašymu, nepaprastai' su
tampa su Angkoro tyrinėji
mais. Ten pažymėta 18 vyr. 
žynių, 2,740 paprastų, 2,232 
pagelbininkai ir 615 šokėjų... 
Tomas Gannas maųo, kad 
Jukotane rastas dokumen
tas vra “iš Indo-Kinijos at
ėjęs laiškas,’ pasako  jautis -
pie Angkoro miestą.” 

Rytas”

/

Yra žmonių, kurie net 
prie išpažinties nenori atsi
žadėti puikybės ir bijoda
miesi, kad apie juos kunigas 
ką prasto nepamanytų, sle
pia savo nuodėmes, arba jas 
sumažina, mėgindami savę 

.irįpateisinti. Toks pasielgimas 
is sa\o lan |]a])aį apgailestautinas ir 

'kvailas. Juk atėjai, žmoge- 
i # e

į Ii, apkaltinti savę, atlikti tą 
didvyrišką darbą, išpažinti, 
už knrf Dirvas- tau atleisi^ 
kaltes. Ir štai, nusigandęs 
k a sž i n ko ir pasiduodamas 
savo išdidumo pakuždoms, 
imi meluoti prieš Dievą ir 
slėpti tą ką Jis žino. Koks 
neišmanymus! Dievui pame- 
luot nepameluosi, o savę tik 
pražudysi, nes melaginga iš
pažintis bus sykiu ir švent- 

-. -vaginga.-------------------------
Taip pat nereikia nė per

daug savę kaltinti, nereikia 
sakvti per išpažinti tą.ko esi 
nepadaręs, nes ir čia būtų 
melagystė, kuri Dievui nie
kuomet nepatinka.

Išpažintis privalo būti tei
singa. nes ne vien kunigas, 
bet ir teisingasai ir gerasai 
Dievas klauso mūsų išpažin 
lies.

čios kvadratinės ir keturių 
pusių pagražintos' ^kulptūr 
Tomis kolonos, tas pats au
kotojų tarnybos žinvčiose 
sutvarkymas; toks pat da
lies stilius vaizduojantis 
žmogaus ir gyvulio biustus.

Tarp žinyčios griuvėsių 
Ceilono saloje, ligi šių laikų 
išliko didelis -akmeninis be
reljefas, rodantis beždžionių 
kovą su piktomis dvasiomis: 
ant didelės sienos .atvaiz- 

!duota 10,000 kovojančių fi
gūrų. Demonai ir beždžio
nės turi panašius ginklus* 
kaip Maija giminė. Atrody
tų, tie patys bereljefai.

A SIX IN THE PRICE RANGE OFTHE FOUR!
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“DARBININKAS”

West Broadway > South Boston, Mass.
• Telephone South Boston 0620
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|į HOOVERIS IR PROHI- 
p BICIJA
fe'-; Prezidentas Hooveris pra- 
&xleda rašyti ir kalbėti gana ^ atvirai; kurkas atviriau, ne- 

ęu rinkimų metu. Tuomet 
i jjs skrajodavo abstrakcijų 

padangėmis ir nieko neuž- gaudavo. Dabar jam tenka 
nusileisti iš abstrakcijų į gyvenimo faktus. Čia sunku 

' kam nors neužkliūti. Dabar > jau jo raštai ir kalbos tan
kiai nelabai tepatinka net ir 
artimiausioms jo šalininkams. Štai senatoriai jau

• pyksta, kam jis nieko jiems
• nesakė apie vadinamas de- 
“’benturas' apie po rą savaičiųatgal, kuomet su jais kalbė

josi apie planuojamą, pašel- .pą_ farmerianis, bet išėjo su 
kritika vėliau. Tuo būdu prez. Hooveris davęs jiems 
suprasti, kad nesąs priešingas debenture planui, ir pastatęs savo šalininkus, senatorius, į neaiškią padėtį. —Tačiau prez. Hooveris pa- leido didžiausią bombą savo kalba Associated Pivss po- 

š kyly. Ten jis kalbėjo apie 
L paklusnumą įstatymams. ; 318, tiesa, neakcentavo pro-- hibicijos ir Volsteado įsta- L tymo, bet nesunku buvo su- 
1 prasti, kad jis turėjo omeny 
y tu<Savo kalboje prez. Hooveris
- užsiminė, kad tūlas žurnalas 
t nesenai rašęs, kad nes.} ki
etos išeities, kaip tik nuli f i-kuoti kaikuriuos įstatymus, 15 nes nėra vilties, kadjie būtų kuomet nors atšaukti. Ga
ilinta spėti, kad čia jis turėjo omeny nesenai tilpusi kata- ’ likų žurnale Commomi'eal ,kun. John A. Rvan straips- i*nį <apie prohibiciją. Kun.Ryan tame straipsny į rodi-• nėjo, kad nėra kitos išeities, č'kaip tik nulifikuoti Prohi- Įbiciją ir Volsteado įstatymą. i»kitaip sakant, nusikratyti jųjuos ignoruojant. Tuo būdu 
^-panaikinta 14-toji ir 15-toji pataisos prie Konstitucijos
>5L.* — 
t; 

X'

k*

7>v

$£50 Amerikoje metu 
$5.50 Užsieny tautam*

tuos opiuosius įstatymus.
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Žalios gražios 
ąžuolo Sakelės, 
dar gražesni--------- -
t^veįo sūneliai.

• ’ ' **/*•.?. .

parpūtė 
šiurkštasai vėjelis, 
barė barė
man mielas tėvelis.Cit Besibarki mielas tėvulėli, aš išeisiu. 'šitam rudenėlį.

Lietuvos universiteto prof. 
P. Bfiivickis, amerikietis,— nurodo, ’kad greičiausiai žmogus auga prieš savo gimimų. Per tuos devynetų mėnesįų žmogus paprastai išauga apie šešetų kilogramų svorio. Pirmąją po užgimimo savaitę, jo augimas žymiai apsistoja, bet greitu laiku ir vėl atsigauna. Atsigavęs, nors jis ir greitai auga, tačiau to greitumo, ko- kiuo jis augo prieš gimimą, normaliai jis jau niekados neatsiekia. Iki dviejų metų jo augimas yra dar grei
tas. Po dviejų metų jo me
tinis prieauglis, vidutiniš
kai imant, siekia apie du ki
logramu jper metus. Jis tuo 
greitumu ir auga, kol pasie
kia arti dvyliktųjų metų. 
Nuo dvyliktųjų iki devynio
liktųjų metų jo augimas pa
kyla iki 4 kilogramų. Nuo 
devynioliktųjų iki dvidešimt 
septintųjų ar aštuntųjų me
tų jo augimas kas metai 
mažėja, ir apie dvidešimt 
aštuntuosius metus žmogaus 
augimas visiškai sustoja. 
Daugelis nVūsų, sako prof. 
Šivickis, eina sunkyn, apkū- 
nėja ir po dvidešimties aš
tuntųjų metų, tačiau tas ap- 
kūnėjimas yra jau ne augi
mas, bet daugiausia tuki
mas.

Prof.
gamtos ir šalimų mokslų4 
žurnalo 
darbis ir ten dažnai nagri
nėja labai įdomius mokslo 
klausimus.—“M. L.”

----------------daiktai išanga iž1 mažiau
sių apsileidimų.

Dr. y. V. ForsterisTvarkingumas mums turi suo^ams netvarkingiems, ta gan .didelės reikšmės: jis y-nenyksta, bet vis labiau ‘ ra lyg rytmetinė žvaigždė, lyg spindinti saulė, kuri atveria pavasarį — grožybių dienas, nupindamas gamtą žaliais .vainikais; taigi ir tvarkingumas yra tas pavapi s, kuris pasaldina gyvenimą dorybėmis.Tvarkingumas, gyvenimo saldybės, savaime neatsiranda; jis turi būti auklėjamas. Be to, auklėjamas turi būti 
ne vien tik tvarkingumas, 
bet visa tai, kas ugdo, kelia 
užmirštas ir po kojų pamin
tas dorybes, reikalingas gy
venimui. Taigi Emanuelis 
Kantas teisingai pastebi a- 
pie žmogaus auklėjimą: 
“Žmogus yra vienintelis pa
daras, kuris turi būti auklė
jamas; tik geras auklėjimas 
jį padarys žmogumi; jis y- 
ra neįkąs kitas, kaip tik tai, 
ką padaro iš jo auklėji
mas.”

Dabartiniais laikais yra 
didelė stoka šviesuomenėje 
tvarkingumo, todėl plačioje 
visuomenėje apsileidimas 
nenyksta.bet vis auga, didė
ja. Mes priėjome prie tokių 
laiku, kada siekiame kultu-

7 

ros, mokslo. Tas senasis sli
binas—netvarkingumas, ku
ris turi gilias šaknis net ir

Iš šviesuonįenės pereina į visuomenę, todėl esant švie
•V auga ir žaliuoja. Be to, religingam šviesuoliui visai netinka ir nepridera auginti tas. teršiančias gerų dirvų rąuges — netvarkingumų.

Jeigu sėsime savo sielose 
netvarkingumo .sėklas, tai 
blogumai augs ir virs blo
gais įpročiais, ydomis; o pa
tekę į blogų ydų bangas, 
amžinai savo dorybes išnai
kinsime; o tiktai dorybėse 
tėra tikrasis ir garbingasis 
gyvenimas. Todėl teisingai 
ir Tekkeėjus pastebi: “Pa
sek elgesį, nuplausi įprotį; 
pasek įprotį, nuplausi cha
rakterį ; pasek charakterį, ir 
nupjausi likimą.”

Netvarkingunio pradžia— 
mažmožiuose. Todėl teisin
gai pastebėjo Dr. Fr. V. 
Forsteris: “Ilga, liūdna is
torija glūdi tuose žodžiuose: 
kaip dideliausi, blogiausi 
daiktai išauga iš mažiausių 
apsileidimų. Mat, mažiau- 
sis geras ar blogas įprotis la
bai limpa. Ir, tur būt, nėra 
kito įpročio, taip užkrečia
mo visų žmogaus veikimą ir 
mąstymą, kaip apsileidi
mas.” Toliau vėl Forste ristuose kituose 
sako: “Mažiausis apsileidi- Norėdami išsiauklėti tvar- 
mas ką nors dirbant, betvar- kingume, o paskui auklėti

Tai pasigesi stainelėj žirgo ir nebęrasi savo mielo sūnelio.
\ * - —*

Dainelė II. h

/

♦

Dainų dainelę pasidainuokiin 
mes mieli brolužėliai:
Turi broliukas ristų žirgelį 
ir tymo balnelį, neturi audėjėlės. 
Parduosiu žirgų ir tymo balnelį— 
samdysiu audėjėlę.
Ir atsiliepė jauna mergė
Po dvarą vaikščiodama:
Neparduok žirgo ir tymo balnelio 
aš būsiu audėjėlė:
Dėl tavo kalbų, meilių žodelių 
aš būsiu be audėjėlės.

ir tik tuo būdu tegalima pa
naikinti 18-tają.

Prez. Hooveris su 
nuomone nesutinka,
jo visus įstatymus reikia pil
dyti, arba atšaukti tuos, ku
rie piliečiams nepatinka. Jo 
kritikai visai teisingai pa
stebi, kad jei tiesa, ką Hoo
veris sako, reikėtų, vykinti 
14-tą ir 15-tų pataisą lygiai 
kaip ir 18-tą; kad Amerikos 
kolonistai, keldami revoliu
ciją prieš Angliją, bus nege
rai pasielgę, jei prezidento 
Hoov er io skelbiamas pri ne L 
pas yra teisingas; kad, vyk
dant prohibicijos įstatymus 
reiktų taip pat įgyvendinti 
ir senai nulifikuotus taip 
vadinamus blue la?rs, t. y. 
puritonų išleistus įstatymus, 
kuriais buvo draudžiama v- 
pač pasilinksminimai sek
madieniais; kad prez. Hoo
veris klysta statydamas pro- 
hifiicijos įstatymus lygiomis'' 
su įstatymais prieš žmogžu
dystę. plėšimą, vagystę ir ki
tus savaime blogus nusikal
timus.

Skaitant nuolatines pole
mikas už ir prieš prohibici
ją tenka pastebėti tokių pro
hibicijos šalininkų “įrody
mų.” kurie neišlaiko jokios 
kritikos. Kaikuriems įstaty
mų stabmeldiškiems garbin
tojams įstatymas draudžian
tis užsidegti papirosą atro
do lygiai tokios pat svarbos 
kaip ir įstatymas draudžian
tis padegti namą: “mėlyna
sis” įstatymas draudžiantis 
pabučiuoti žmoną sekmadie
nį atrodo lygiai priverstinas, 
kaip ir įstatymas draudžian
tis užmušti žmoną! Neno
romis kįla klausimas: ar ir 
prez. H ooveris laikosi tokios 
nuomonės ?
Tad 
prez. 
dinti 
vesti

Sunku tikėti, 
ir tenka spėlioti: ar 
Hooveris nori įgyven- 
prohibiciją, ar ją pri- 
prie absurdo?

--------- \

Švenčiant Spaudos Atgavimo 
Sukaktuves

» ____Parašysim vieną - kitą ‘ straipsnį apie spaudą ir tuo yiskas pasibaigs. Taip ne- • turėtų būtų. Spaudos laistę atgavome ne iš kieno tai 
^malonės, bet tik ačiū tautos pasiryžimui. Aušrininkai ir 
’jų įpėdiniai draug su knvg- Jnešiais įrodė ne tik žandarams, bet ir carui, kad tauta rjrra pasiryžusi turėti savo įspaudą ir galų gale net Ru- sijos biurokratų galvos su- ♦prato, kad tuščia priešintis gautos valiai.& Spaudos laisvės atgavimas tas jų paminėjimas.

— tai tautos pasiryžimo 
triumfas, jos pasišventusių 
sūnų darbo vainikas. Tad 
dabar, minint tą triumfą, a- 
tiduodant priklausančią pa
garbą tiems, kurių pasišven
timas iškovojo spaudos lais
vę, ar ne geriausiai tiktų 
mums lietuviams katalikams 
padaryti šiais metais milži
nišką, gerai paruoštą pa
stangą išplatinti mūsų spau
dą ir knygas. Toks darbas 
bus verias tų, kurie jį pra
dėjo 25 metai atgal, bus ver-

Leonas Vitkauskas

KAUN1ŠKA APYSAKAITE

Anglų literatūroje pastebėjau susidėjusių pa
juokiamą nuomonę apie kirpėjus, esą jie už vi
sus didesni plepiai. Jeigu taip, be abejo, kirpė
jo amatas nėra toks viliojantis.

Iki šio laiko aš negalėjau visiškai pritaikinti 
tos nuomonės mūsų kirpėjams: man jie vis dėl
to atrodė kitokie. Tiesa, kirpėjas, kuris man 
dažnai nuskuta barzdą, arba nukerpa plaukus, 
nemažai kalba, bet jis kalba taip įdomiai ir pa
našiai į tiesą, kad sunku patikėti, jog ir mūsų 
būtu didžiausi plejiiai. Kirpėjas plepys man vis 
atrodo kažkokiu negyvu, grynai literatūrišku 
daiktu, kurio gyvenime nėra. Tarp kitko, mane 
tuo įtikinu, ir ši maža Kauno apysakaitė, kurią 
nesenai girdėjau iš savo kirpėjo lūpų.

Policininkas Raudonskruostis stovėjo Žalia
kalny. O Žaliakalny yra ir to, nuo ko akyse ža
lia darosi. Kaip paprastai. Vienok, čia skirtu
mas buvęs toks, kad svaigalų būta ne toje vie
toje, kurioje jiems leidžiama būti. Kitais žo
džiais, kažkas ten svaigalus slaptai pardavinė
jęs. Leisdavęs savo patalpoje juos ir gerti.

Nežinau, ar tai yra tiesa, bet, mano kirpėjo 
nuoširdžiu tikinimu, ten, kaule yra kokie nors 
restoranai, jau nuo seno esanti susidėjusi tradi
cija jiems ramiai su policija sugyventi. Dar, 
jeigu, esą restoranai yra ir ne vieši.

Taip pat, esą, ir policininkas Raudonskruos
tis apie kai kurios panašios įstaigos s'avo rajone 
atsiradimą “nieko nežinojęs... ” Tiek to su juo, 
gana, kad jo būta Raudonskruosčio...

Kirpėjo pasakojimu, dar senais laikais, 
“prie senojo režimo,*’ būdavę taip, kad prieš 
vyresniųjų atėjima tokių “restoranų” tikrinti, 
jaunesnieji raudonskruosčiai skubiai pranešda
vo tų įstaigų šeimininkams:— Klausykite, ateis tikrinti tokių ir tokių dieną, tokių ir tokią, valandą, pasisaugokite!

stas daineles padainavo Kazys Jukna 77 me
tų iš Kalpokų kaimo, Papilio valse. 1928 m. rude
ni. Užrašė Juozas Purtulys. (“Ūk.”)

k iškas drabužių miė tymas, 
daro įtakos visiems kitiems 
žmogaus darbams ir stabdo 
juos pusiau kelyje... Rū
pestingas kokio nors darbo 
atlikimas atsiliepia gerai vi- 

darbuose. ”

visuomenę, visur patys turi
me būti tvarkingi. Vienas 
koks nors rūpestingas dar
bo atlikimas turi didelės 
reikšmės išsiauklėjimui 
tvarkingume. Todėl ištisa 
eilė rūpestingai atliktų dar
bų išauklėja žmogų, pri ruo
šia doram gyvenimui.

’ “P B ”

Šiviekis yra žinomo

“Kosmos” bendra-

Vyresnysis, pakėlęs balsą, sušunka:
— Ka čia tamsta imsi akis dumti! Tikrais 

daviniais, tamsta laikai degtinę ir ją piliečiams 
pardavinėji!. . Štai, pilietis, degtinę geria!

O ant skobnies pusiau nugertas stiklas stovi.
Šeimininkas staiga Įtūžta:
— Atsiprašau, ponas nuovada! Prašau ma

nęs neįžeidinėti!.. Tas pilietis vandenį geria, 
o ne degtinę. Prašau paragauti, ponas nuova
da, prašau!.. Taip įžeidimo palikti negalima...

C

“Nuovada” stovi ir mano. Reikėtų para
gauti, bet tas geriąs pilietis toks, o ir aplinky
bės iš morališkos pusės nepalankios...

— Paragauk, Raudonskruosti, tamsta, ir pa-

— Ir nieko nebūdavę.
— Mūsų laikais, aišku, nėra “senojo reži

mo,” taigi panašių dalykų įvykti, gal būt, ir ne
gali. Ir jų neįvyksta. Įvyksta kitaip...

Žaliakalnio slaptos gėrvklos šeimininkas be 
jokio varžymosi laikydavęs svečius savo patal
poje. Gal būt, nuo to, kartais Raudonskruosčio 
skruostai staiga lyg ugnimi užsidegdavę... Ži
noma, jam gatvėje bestovint ir nieko įtarimo 
nepastebint. O, gal būt, ir po “burnelės... ”

— Karią, vis tiktai, vyresnis iš policijos su
manė aplankyti Raudonskruosčio rajoną. Atė
jęs, tiesiai ir vietą nupasakojo—taip, kad Rau
donskruostis šiuo atžvilgiu visiškai nuoširdžiai 
nuraudonavo./. Kaip tai galėjo įvykti, kad iki
šio laiko taip Raudonskruostis tokio nusižengi- sakvk—vanduo ar degtinė šitam stikle! 
mo savo pašonėje ir nepastebėjo?.. Raudon
skruostis, gal būt, iš gėdos nuraudonavo, o vy< 
resnvsis imasi jį drauge ir sako:

— Eiva, patikrinsime!
Raudonskruostis, žinoma, kaip vedamas, ir 

eina. Taip sakant, kaip avinėlis.
Tamsus kiemas. Užpakalinės durys. Dar 

tamsesnis kažin koks prieangis. Jau jame šiuo 
tuo kvepia.Įeina du policininkai į šviesų. Geria vienas pilietis, ant skobnies pasidėjęs, iš stiklo vandenėlį. Ne arbatų.Atsirado šeimininkas. Vyresnysis į jį:— Tamsta degtinę slaptai pardavinėji! gerti čia pat piliečiams duodi!Šeimininkas užsigauna. Smarkiai:— Ką, tamsta?.. Degtinę!?.. Atsiprašau! Mano ne tokia krautuvė, ir aš degtinės nelaikau. ..Čia vylesnysis akimis geriantį parodė. Šeimininkas tų žvilgsnį momentališkai sučiupo:- — Ką?! Ar žmonėms nebebus galima už
eiti vandens atsigerti?.. Ar aš ne krikščionis, ar ką, kad lauk varyčiau?!

li

Raudonskruostis pirma kaip ir akis žemyn 
trumpam laikui norėjo nuleisti, bet jo žvilgsnis 
pataikė į šeimininko pusę, kur susitiko pastaro
jo žvilgsnį.

— Klausau! — trumpai subliovė Raudon
skruostis.

Už akimirksnio, kito, stiklas buvo visiškai 
tuščias. Raudonskruostis persnlarkiai ėmėsi iš 
jo paragauti.

— Vanduo, ne degtinė!—atšovė jis ponui vir
šininkui.

Po kai kurios kratos viršininkas išeidamas 
tuščiomis tarė į šeimininką:

— Žiūrėk, tamsta!
— Ko žiūrėti?...

kas.
pikui atsikirto šeiminiu-

I

♦

♦ ♦
APo kokios jienkiolikos minučių gatvėje, savo vietoj, stovėjo policininkas Raudonskruostis. Jis ėjo toliau savo sargybos i>areigas. Vienok, šiuo, tarpu jam lindo mintis į ėmusią svaigti galvų: , w— Kad taip greičiau ateitų imkeisti!.. .Būtų gerai numigus... Galva kažin ko ėmė suk- tV—---------------  ---------------- t
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Klausykis radio programo šio 
“'lludson-Essex Challengcrs” 

kas penktadienio vakarą

UH
695
695
71i

laimingi} atsitikimu, o 
j materialinio skurdo 
žastis.

Mes gerai žinome,

LENGVAS NUPIRKIMAS 
PAVYZDŽIUI šiame mieste tavo įne
šimas su dabartiniu karu gal bus $268 
ir į mėnesį $50.45.
Tavo dabartinis karas gal padengs [nešimo 
suni.'j. Musų laiko pirkimo planas siūlo 
žemiausias gulimas išlygas ant pasilikusiu . 
balanso.

savo karus ant Essex the 
Challenger, kuris duoda di
desnę vertę:
SMARKUME—perviršija bi
le ką kelionėj siūlo iki 70 my
liu i valanda. ATSITRAUKI
MO GREITUME—bile karą, 
nežiūrint kokio didumo arba 
brangumo. IŠTIKIMYBĖJ— 
60 mylių j vaalndą.

W. Lane, 399

W. Baker, Town 

and Carson, 84

Skyriai

Portland Bangor 
Worcester

LENGVA TURĖTI
Musų [>ačių gatvėse Essex the Challenger 
po visų tėmytojų skaitliuoju 22.9 mylių i 
galionų. Savininkas šiame mieste gali ti
kėtis nuo 18 iki 20 mylių ar daugiau. Var
totojai Essex karų sako kad tarnavimas 
ir užlaikymas apsimoku užimant milijonus 
mylių tarnavimo.

Essex siūlo puikiai užbaigtą 
karą ir palygintas su bran
gesniais karais, ir įsigyti ga
lima by kada, kaipo “extra” 
extra kaiiui Essex karų.

Pasiženklink šiuos dalykus 
kada pirksi—jie reprezentuo
ja lengvai suvirs $100 pride
damos vertės į Essex.

Standard įtaisai apima: 4 hydraulic 
SluH-k ebserverV—elektro gauge dėt 
gazo Ir aliejaus—radiatorių užden
gimai— sadle lempos — vvinshield 
\viper—glare proof veidrodis—elek- 
tro užrakinimas-—kontroliaciju ant 
steeripg rato—visos gražios dalys 

chromium-plated.

*695
ir aukščiau—dirbtuvės
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(nuomariu įnirš-
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kas čia kalbėtą? 
kad darbininkai

Kas ten rėkia, kas ten šaukia, 
Kad net laukai plyšta?
Beg ne mūsų tėtušėlis 
Iš karkiamos grįžta 
Matulyte, baltulyte.
Kur mums bėgt ?
Kaip čia bus. kaip čia bus? 
Pasislėpkit, pasislėpkit 
Vaikeliai mieliausi:
Viens po pečium, kits už pečiaus 
Lįskit kuo giliausiai.
O aš viena pasiliksiu. 
Kaip galėsiu pasitiksiu, 
Sirgdama, sirgdama . . .

Aišku, kad girtuoklio šei- 
įpėdiniai ir liks gir-

tuoki i a is. bus silpni ne tik 
kūnu, bet ir dvasia. Gir
tuoklystė yra dar tuo baisi, 
kad ji eina palikuoniams ji 
gali būti žmogaus įgyta iš 
prigimimo. Prof. Deurnis 
ištyrė dvi darbininkų šeimy
nų grupi. kurios gyveno vie- 

inodose ekonominėse sąlvgo- 
Paklausykite, čia se. Pirmoji grupė, kurioj 

buvo 10 šeimynų, visai ne
vartojo alkoholio; antroje 
grupėje buvo girtuoklių šei
mynos. Šeimos pirmosios 
grupės turėjo 59 vaikus: 50 
jųjų buvo visai normalūs, 7 
nelaiku mirė ir 2 protiškai 
atsilikę. Antrosios grupės 
Šeimynose buvo 55 vaikai: 
normalių buvo 9, nelaiku 
mirė 24, 22 silpnapročiai ir 
epilepsikai 
tą).

Iš viso, 
jau aišku, 
turi būti blaivūs. Turi veng- 

’ti alkoholio. Kol to nebus,
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“ “ - VA Laboka*

ALKOHOLIS IR DARBO
ŽMONES

šie svarbus dalykai A; s

ERVIRŠIJ; 
IRGI!

gų daug priklauso ir 
bei valstybes gera ateitis.

Aš esu į si tikinęs, .kad kak j 
da nors ateis toks laikas, kį*; 
da darbininkas prasiblaivę' 
susipras. Tada darbingumas 
padidės, kultūra pakils, nter; 
žiau lx‘bus nusikaltimų. MeS; 
to niekiame, mes priėjo CHj 
name ir eikime. Vargai r|K 
nelaimės mums tegu hepašM 
stoja kelio. Mes jas nuf»-> 
losime. Tik drąsiai pirmytyj 
i kilnu blaivininko ir bŪKį 
vinimo darbą.—‘*Sargyba.n< 

z ‘/

h: TRBMPI :: 
j SKAITYMELIAI 
| NAUJA KNYGA 
Heje telpa daigiai kaip 
11QO trampų pasakaičių 
Į lSOpoal. 45centai? 
I ■ DARtlNlNlAS
|.396 Bnadvf, fbttM 27. Mau

* t ■*Šiandien girdime skaudžių nusiskundimų, dėl sunkios materialinės darbininkų padėties. Girdime liūdnų darbininkų aimanavimų, kad mažai teuždirbama, kad blogai' už darbų apmokama. Nusiskundžiama, kad negalima gerai pragyventi. Tuo klausimu daug kalbama, bet mažai, gilinimąsi į tas priežastis, dėl kurių netik darbininkų, bet ir darbdavių reikalai daug nukenčia. Mažai gilinimąsi į įvairių ne- vpač prie-
kad 

niekas neįvyksta be priežas
ties. Iš čia darome išvadą, 
kad turi būti tam tikros 
priežastys, nuo kurių parei
na ir darbininkų skurdas. 
Aš čia nenoriu sakyti, kad 
tas skurdas būtų labai jau 
ne didelis. Tad šio skurdo 
priežasčių rasime labai 
daug, kurios daugiausia vie
na su kita labai artimai gi- 
nnniuojasi. Aš čia noriufpa- 
kalbėti apie vieną svarbiau
siųjų priežastį —‘apie alko
holio vartojimą. Tuo klau
simu kalbant teks atsakyti į 
kaikurious priekaištus, ku
rie paprastai , yrą dąyomi 
žmonių, mėgstančių degti-, 
nėlę.

Darbininkas valgo duoną 
savo prakaitu uždirbtą. Ji 
jam brangi, nes vargsta, 
daug jėgų išdėta, kol uždirb
ta. Jei darbininkas dirba— 
duonos jis turi. Dirbti gali 
tik sveiki kūnu žmonės. 
Sveikata yra brangiausias 
žmogaus turtas. Sveikata 
ir darbas žmogų maitina, 
duoda jam jėgii kitam dar
bui. Kas ardo ir naikina sa
vo sveikatą, tas pats paleng
va save į kapus varo. Šian
dien jau nėra ne mažiausios 
abejonės, kad alkoholis žmo
gaus sveikatai yra kenks
mingas. Šiandien jau šim
tuose knygų 'aiškiai, kaip 
ant delno, parodyta, kad vi
sokios degtinės, vynai, kon
jakai ir alus žmogų silpni
na. žmogų iš palengvo stu
mia Į kapus, stumia ten, kur 
atėję artimieji ir gimines 
laisto šaltąją žemelę gailesio 
ir liūdesio ašaromis. Žmo
gus nustojęs sveikatos sun
kiai begali sau duoną pelny
ti. TAd aiški išvada, kad 
reikia saugotis viso to, kas

kenkia sveikatai. Pirmoj eilėj reikia vengti* nuodų, vadinamų alkoholiu. Vengti reikia jau ir dėlto, kad jų paragavus, organizmlas reikalauja toliau jau ir pats.Kai darbininkas vyras girtuoklis, kai nebegali atsidėjęs dirbti, nebegali sau duonos pelnyti, šeimą paskęsta skurde ir varge. O kaip gaila tos žmonos ir-tų. vaikučių. Jie ištisas dienas badauja, per ištisas savaites negauna gardesnio kąsnelio. Žmona verkia už svetimas 
kaltes, verkia už vyro bai
sųjį paprotį — girtuokliavi
mą. Jei jis nebūtų girtuok
liavęs, nebūtų įstūmęs į tą 
vargą ir skurdą. Pamėgin
kime apskaičiuoti kiek išge
ria vienas žmogus per me
tus. Sakysim, jei vienas vy
ras per savaitę prageria a- 
pie 2 dol., per metus jis iš
leis nuodais į gerklę 112 dol., 
per 10 metų $1,120. O su
ma nemaža. Tegul jis šią su
mą sunaudotų kitiems tiks
lams, švietimo reikalams. O 
kiek tokiu būdu būtų pada
ryta, kiek tauta apsišviestų! 
Bet deja, iki Šiol to nėra. 
Žmonės svaiginasi, ardo 

. sveikatą, greitesniais žings
niais žengia į kapus. Iš pradžių žmogui ątrodo, kad vie
ną antrą dolerį išleisti nėra 
daug. Bet tegu tuos išleis
tus dolerius krauna per me
tus, per dešimtį metų, -tuo
jau pamatys, kad susidaro 
tūkstantinė suma. Šitie do
leriai yra prakaitu uždirb
ti, žmonių ašaromis aplais
tyti ir išleisti vien tik savęs 
svaiginimtos tikslams, išleisti 
sveikatai suardyti.

Dauguma geriančiųjų ieš
ko pasiteisinimų. Vieni sa
ko geria dėl šilimos, kiti dėl 
sveikatos, treti, dėl darbštu
mo ir tt. Kaikuriuos jų pa
siteisinimus čia ir pažiūrėsi
me. •

Niekam tiek’ netenka bū
ti šaltyje, atvirame ore. kaip 
darbininkui. Žinoma, čia 
daugiau turiu mintyj lauko 
darbininkus. Žiema šalta. 
Darbininkui šalta. Bet žiū
rėkit. jis kišenėje turi ir bu
teliuką degtinės. Sušąlą — 
atsigeria ir jam kaip jis sa
kosi, šilta. Reikia čia pasa
kyti ir paaiškinti tą šilimą. 
Tš tiesų, alkoholio išgėrus 
žmogus sušilsta, bet ši šili- 

, ma išėjusi į kūno paviršių 
: labai greitai į orą išgaruoja.

T’o tokios šilimos žmogus 
dar labiau sušąla. Netik da
bar, bet ir seniau jau patir
ta. kad alkoholis nešildo. Se
ni prityrę darbininkai kelio
nėje nuo šalčio geria vien 
tik šaltą vandenį. Toks bū
das greitai ir gerai žmogų 
sušildo. Taip pat alkoho
lis sunkina darbą karštyje.

Man čia prisiminė vienas 
gyvenimo atsitikimas Lietu
voj. Tai dar buvo prieš pat 
karą. Per dieną gėrė, ulia- 
gėrė viso mėnesio savo al

gą. Pasigėrė. Kai išėjo į

lauką, krito į gatvės purvą. 
Buvo rudens laikas. Purvo ligi kėlių. Vakare pradėjo šaltį. Važiavo gmonoa Jie taip pat girti buvo. Jie važiavo gatve nekreipdami dėmesio į gulintį gatvėje girtuoklį. Kelis syk per jį pėr- vaziavo^ 6 buvo stiprus dar- bininkas. Taip jis išgulėjo minėtame purve iki ryto. Naktį apšalo. Rytą sužeistas, prišalęs ir prisigėręs degtinės mirė.‘ Pažiūrėkime toliau, kiek padaroma įvairiausių nusikaltimų vien'dėl girtuokliavimo. Pavyzdžiui, Vokietijoj ištyrinėjus daugiau kaip 25,000 kalinių, rasta, kad tarp tų įvairių nusikaltėlių (plėšikų, mušeikų, vagili, žmogžudžių) yra buvę 8,817 geriančių: 4,211 pajunkusie- ji, ir 4,606 progįiuaL Iš suimtųjų 3,324 geriančių yra buvę tiktai 859 (26%) pa- 
junkusieji, visi kiti 2,465 (74%) tiktai proginiai. Ši 
statistika rodo, kad dau
giausia nusikaltimų padaro 
ne tie patys didieji girtuok
liai, bet tie, kurie geria pro
gai pasitaikius. O tokių gir
tuoklių, tokių žmonių ir pas 
mus daug daugiau yra, ne
gu visiškai girtuoklių.

Pastebėta, kad kariuomle- 
nė, kuri nevartoja alkoholio 
gali atlikti daug didesnių 
kelionių, negu vartojantieji. 
Aš čia dėl aiškumo paimu 
vieną pavyzdį. Šalčių metu 
stovėjo dvi vokiečių kariuo
menės grupės ir joms reikė
jo pereiti 100 kilometrų. 
Pirmoje grupėje prieš išei
siant buvo vartojamas alko
holis, antroje ne. Antroji 
grupė, nevartojusi alkoho
lio, ^2% pasiekė tikslo, pir
moji gi tik 46%. Iš čia drą
siai daroma išvada, kad al
koholis mažina žmogaus at
sparumą. Alkoholikas tega
li padaryti daug mpžiau ke
lio, negu geriąs.

Darbininkas, nors ir men
kų jėgų, jei dirbs sąžiningai, 

, visada gerai pragyvens. Vy
riausias darbininko uždavi
nys yra sąžiningas darbas.

. Nuo jo galima sakyti pri
klauso visas darbininko gy
venimas. Tokių darbinin-

. kų, kurie tik dirba, kad-dar
bą greičiau atmestų, mūsų 
laikais niekas nereikalauja. 
Net dar daugiau: mūsų lai
kais jie nekenčiami ir tokie 
nesamdomi. Darbininkas vi
sada turi žiūrėti, kad jam 
paskirtas darbas būtų pada
rytas gerai Ir laiku. Čia ir 
yra visa darbininko pasise
kimo paslaptis. Tokie sąži
ningi darbininkai vra bran- 
ginami ir net du kartu bran
giau apmokanti už nesąži
ningus.

Jei darbininkas pradėjo 
vartoti svaigalus, jei jis pra
dėjo nors ir retkarčiais stik
lelius tuštinti, užtikrinu, 
vojo. Pragėrė pinigus, pra- 
kad jis jau nėra sąžiningas 
darbininkas. Jis darbą jau 
atliks daug blogiau, jo riepa- 
dirbs paskirtu laiku. Čia la
bai ypač svarbu įsidėmėti 
tiems darbininkams, kurie 
dirba griežtai nustatytomis 
valandomis ir būtinai pa
skirtu laiku turi atlikti dar
bą. Tokie darbininkai yra 
fabrikuose, prie geležinkelių 
ir kitur.Antras labai, svarbus darbininkų uždavinys yra kad jo darbas būtų- produktingas.

Jis’tari ttengtis, kad jb ’dit bamas darbas kiek galint daugiatf“duotų'naudos. To- dėl svarbių kad darbininkai dirbti} protingai apgalvoję. Turi pirma apsvarstyti pla7 nūs, kokiu būdu darbą atlikti greičiau ir geriau, nes tuo būdu turės jis ir darbda- - vys didesnį pelną. Tą klausimą gvildendami prieiname prie reikalingumo didesnio apsišyietimo.. Apsišvietęs darbininkas mokės tinkamiau sunaudoti savo muskulus, savo jėgą ir tuo pačiu jo darbas bus vaisingesnis. Reikia žinoti, kad ne- visada galima jėga laimėti. Gyvuliai juk irgi turi daug jėgos, o jų vienų darbas nevertinamas. Taigi, be jėgos reikia proto, reikia sumanumo. Reikia sveikatos. Girtuoklis žmogus jau . nėra sveikas. Klaidinga nuomonė yra žmonėse praplitusi, kad 
išgėręs žmogus daugiau įgv- 
jąs jėgų ir galįs daugiau padaryti. Ši nuomonė neturi ne 
mažiausio pagrindo. Moks
lininkų eksperimentai paro
dė, kad iš pradžių, alkoho
liui veikiant muskulatūros 
jėgos pakyla, bet greitu lai
ku vėl sumažėja, o apskritai 
pastebiama jėgų mažėjimas. 
Fiziologo Roko eksperimen
tai su orfografu Augelio 
Mosso ant piršto muskulatū
ros parodė, kad alkoholis ne 
kiek nepriduoda naujų jėgų 
muskulatūrai. Prof. Dr. 
Kraepelino tyrinėjimai su 
dinamometru (instrumentas, 
kuriuo yra matuojama ran
kos muskulatūros jėga) ant 
rankos muskulatūros paro
de, kad muskulų rankos jė
ga alkoholiui veikiant iš pradžių padidėja, bet greitu 
laiku visai sumažėja. Taigi 
daryti bandymai aiškiausiai 
parodo, kad alkoholis jėgų 
darbui nepriduoda. O ant
ras labai svarbus dalykas y- 
ra tas, kad gėrusio žmogaus 
darbas nėra intensyvus, nė
ra atydus ir nėra protingas. O toks darbas mažai tėra 
vertas. Todėl, pasiremda
mas mokslo ir gyvenimo 
faktais, pabrėžiu, kad alko
holis žmogui jėgų neduoda.

Olandų fiziologas Donter- 
sas sako: “...kad ir mažos 
alkoholinių ‘gerinu} dozos. 
bet fiziologiškai jos veikia 
panašiai, kaip ir didelės. 
Skirtumas čia yra kiekybėj 
(ųuanritas). o ne kokybėj 
(ųualitas).

Čia iki šiol kalbėjome a- 
pie girtuokliavimo ir aps
kritai alkoholio kenksmin-% 
gumą. Aš čia nekaltinu al
koholio kaip tokio, bet smer
kiu ir pasigailiu girtaujan
čių žmonių, girtuoklių. Jie 
nelaimingi. Juos turime mes 
vaduoti iš tos baisos degti
nės vergijos. Kol to nebus,, 
kol mūsų darbininkai, mūsų 
ir pačio krašto gerovė nepa
kils, teks skursji ir vargti. 
Todėl šiandien kalbėti ir ai- i
manuoti apie materialinį 
skurdą nėra pagrindo.. Mes 
dažnai esame patys kalti, 
mes nemokam taupyti už
dirbtų dolerių. Juos leidžia
me be reikalo degtinei, o ne
turime apšvietimui, neturi
me pastogei įsigyti. Dauge
liui yra tekę matyti suvar
gintas ir sunaikintas šeimas. 
Vyras nudlat girtas,5žmona 
išblyškusi, o vaikeliai silpni, 
ligoti. Duonos trūksta, o ką 
vyras uždirba,—jis ir pra- mos

E SSEX perviršija gražu
me, madoje, erdvus ir 

patogesnis negu kitas karas 
bile kaina, su ta išlyga kad 
nė jokis kitas neduoda tiek 
vertės už kiekvieną Įdėtą do
leri.
Todėl toks pirkimo patrauki
mas yra prie Essex. Todėl 
tūkstančiai motoristų maino

didelis pasirinkimas spalvų ir nebrangiai kainuoja
Įvairumas toks didelis, kad pritaikomas prie kiekvieno skonio 

Coach • . 
2-Pass. Coupe 
Phaeton 
Coupo - 
(with rumble teat) 

Standard Sodan 795 
Town Sedan - 85#
Roadetcr - - 850
Convertible

Coupe > . vn

watch ESSEX the CHALLENGER f
Retail and Wholesale .. '<1 

652 Beacon St. -v?1-s®
v -■* 4^9 

Johnson Automobile Co., 916 Commonwealth Ava s
REVERE: The Luna Park Garagfį.yJa 

368 Ocean Avė.
ROXBURY: Hudson-Essex CoM 401^ 

Blue Hill Avė.
SOMERVILLE: Winter Hill Hudson- t 

Essex Co., 339 Broadvvay - ,
STONEHAM: Pompeo Sales & Service ' 
IVAKEFIELD: Makefield Motor Salea 

& Service, Main St. -v-v j
tVALTHAM: IVilliam McKelvey, lot, /' 

173—175 High St. j
\VATERTOWN: Claflin Hudson-Essei',-- 

Co., 32 N. Beacon St;
\VAVERLEY: Harris & Roach, 

verley Square. >' ;' a
\VEDLESLEY: VVellesIey Motora,Inė, .3 

Poloniai Bullding
\VEST ROXBURY: Bellevue Moters, i 

1716 Centre St. '“"-S
WIXCHESTER: The Dean Motor

Co.. 605 Main St.
\VIXTHROP: Hudson - Essei Co, 

IVinthrop Centre 3
\VOBFRN :McGilvary Bros, 263 Maftl J 

Street '
■ ...........— .......-4/3

mes kosime skurdą, nenW»S 
dirbsime darbų ir būsime 
materialiniame skurde. Al- j 
koholis neša netiktai mate- 
rialini. btd ir moralinį skur^ Jį 
dą. Reikia mesti girtavimę,;^ 
ir tą leidžiamą pinigų SU1B$JI 
skirti apsišvietimui. Kaipa^l 
kils apšvietimas, pagerės ne.J 
tik darbininkų, liet ir da 
davių materialiniai inte 
sai. Nuo materialinių

ATIDARA VAKARAIS
THE HENLEY-KIMBALL CO.

Ir šie Metropolitan Pardavėjai 
Gilchrist Co., Washington at Winter

FRAMINGHAM: Hudson - Essex Co., 
220 Hovvard St.

FRANKLIN': Supple & I’olsey, Summer 
st.

HYDE PARK: Thomas J. Halpin, 12 
Centrai Avė.

•IAMAICA PLAIN: Coolidge. Hudson- 
Essex Co., 579 Centre St. 

I,EXINGTON: Thayer Hudson-Essex 
Co.. 480 M n ss. Avė.

MAI.DEN: IVright Hudson-Essex Co., 
284 Pleasant Sr.

MATTAPAN: Hudsou-Essex Co., 1360 
Blue Hill Avė.

MEDFORD: Hudson-Essex Co., 4 i 
Mystic Avė.

MEDFORD: Hudson-Essex Co., 6451 
Broaduav.

MEI.ROSE: K. W. Fellows & Co., 29 
l'pham St.

NEWTON: Frank* 
IVasliington St. 

XDRW(M)D: Robert
Square

QVINf’Y: Sylvester 
IVashington St.

ALLSTON: Hudson-Essex Co„ 
Brighton Avė.

ARLINGTON: Wilmer G. Tenne.v, 793- 
Massaehusetts Avė.

BROOKLINE: Hudson-Essex Co., 91 
IVasliington St.

CAMBRIDGE: I>. Ray Edger, 1077 
Massachusetts Avė.

CAMBRIDGE: Henley - Kimball Co.. 
157 Vassar St.

CAMBRIDGE NORTH : BFovvn & Rose, 
1963 Massachusetts Avė.

CHARLESTO4VN: Sullivan _Sq. Motor 
Sales, 644 Main St.

CHELSEA: Broadway Garage, Ine., 
15 Fourth St.

DEDHAM: Dedham Motor Mart, Ine., 
17 Eastern Avė.

DORCHESTER: .Tumes T. Beckvvith 
Co., Ine., Edward Everett Sq.

EAST MILTON: E. E. \Vadswortli, 
Ine., 424 Adams St.

EVERETT: Dean Motor Car Co., 87; 
Broadvvay.

gena. Jis laukia sekmadie
nio. .laukia pirmos progos 
uždirbtus dolerius praleisti. 
Žmona ir vaikai tos dienos 
laukia su didele baime. 
Jiems sekmadienis yra sun
kiausia diena, nes jie tą die
ną nieko daugiau nemato ir 
negirdi, kaip tik barnius ir 
smūgius. P ’ 1—- y- 
pacituosiu vieną Vienožins
kio dainą:
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KOLONIJOSE

Sr>

Klaidos Atitaisymas.
I

Laimė, kaip nesveikata: kai 
jos nepastebi, vadinasi esi 
sveikas.—Turgenevas.

WORGESTER, MASS.

no. Visi geri artistai mėgėjai. Bus 
ir kitokių pamarginimų. Pelnas

Whist

X1*
.4*

pijos svetainėje didelę

RCESTER^ASS.
• *

&
Susi jau, kiek paitaenu, buvo 
nors pranešta iš šios lietuvių 

"kolonijos darbuotės, taip kad ro
jau nieko čia nebūtų veikia

mojo tuomi gi tarpu tyliai yra jau 
kas neveikta ir toliau veikia- 

ma.
Negalima praleisti nepaminėjus,

kad nenuilstamojo darbininko, 
kun. S. J. Vembrės rūpes- 

kovo mėn. 17 dieną parapijos 
ėję buvo pastatyta judo- 

ji paveikslai: “Adomas ir Ie- 
rojuje” ir “Kristaus Kančia. 
..paveikslai’ nežinia kurioms 

istims ir aplinkybėms susidė- 
jus *taip gražiai pavyko, kas ne
buvo visai iš anksto tikėtasi: žmo- 

buvo pilnutėlė svetainė, pa
veikslai buvo ypatingai gražūs. 
. dominantys ir žavėjanti; žmonės 
labai maloniai gėrėjosi jais ir nors 

\ sykį paveiksluose pamatė tai, kas 
daugelį sykių buvo girdėta arba 

yta ,visi liko patenkinti ir už- 
ganėdinti. Gryno pelno parapijai 
liko $93.35. tai pirmutinieji pa
veikslai su tiek daugybe žmonių 
ir .tokiu pelnu visoje mūsų para- 
pijus istorijoje. Paveikslus demon
stravo p. J. Urbonas iš So. Bosto
no—. kiekvienam patartina juos 
pamatyti, pasigrožėti.

Gražiai ir sutartinai darbuojasi 
G šios kolonijos parapijoms Bažny

čias ir parapijos naudai, bet dar

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building
Worcester, Mas3.

Namų tel: Cedar 1768-M

Tuvis advokatas-

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

Ofiso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

iŠ J. BARIUS
726 SLATER BUILDING

Worcester, Mass.
N.a m a i — 101 Sterling Street

'■* Maple 4964

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

Telkiu patarnavimą laidotuvėms ir 
iŠžėndavojam automobilius vestu-' 
vėms ir kitokiems pasivažinėji
mams.
Gyvenimo Meta: 194 Millbury St. 

(tint 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953i
Ofisai: 212 Millbury St.. IVorces-1 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON drug company 
360 Millbury Street 

WorcesteT, Mass.

JOS. G. ZUROMSKIS

gražiau ir energingiau vietinis 
jaunimas. Jis yra susispietęspo 
Bažnytinio Choro ir Lietuvos Vy
čių 116 kuopos vėliava. Kovo mėn. 
4 dieną, šv. Kazimiero, jaunimo, 
y pac L. Vyčių globėjo dieną jauni
mas apvaikščiojo savo metinę į- 
kurtuvių šventę. Sekmadieny jau-, 
nimo intencija buvo atlaikytos šv. 
Mišios ir visi kuopos ir chorb na
riai virš 150 asmenų su lietuviš
kos vėliavos žetonu “in eorpore” 
ėjo prie Dievo Stalo, laike šv. mi
šių vietinės kuopos ir L. Vyčių 
Naujos Anglijos dvasios vadas 
kun. S. J. Vembrė jaunimui pasa- 

”.kė gražų pamokslą “Jaunimas ti
kėjimą ir doros šviesoje” tema. 
Įspūdis bažnyčioje buvo begalo 
gražus, davė gražaus, atsiminimo 
netik jaunuoliams, bet ir žilagal
viams jųjų tėveliams. Tos dienos 
.vakare metinės sukaktuvės buvo 
užbaigtos parapijos mažoje svetai
nėje, L. Vyčių klube, gražiomis 

i vaišėmis, bei jaunimo “Whist 
Party.”

Pastangomis susispietusio jau
nimo balandžio mėn. 4 d. šv. Jono 
parapijos mokyklos salėje buvo 
pastatytas gražus juokų vakaras, 
arba “Minstrel Show,” jo pasta
tymu daugiausiai rūpinosi gerb. 
kun. S. J. Vembrė, vyčių kuopos 
pirminnkas p. D. Šimkus, bažny- 
linio choro pirmininkas p. V. Vie- 
raiti^ (tai du veikliausieji iš jau
nimo tarpo jaunikaičiai), mana- 
ger’is p. A. Crosbie. Skelbimų 
komisijon buvo išrinkti: J. Kon- 

drotaitė, Fl. Manasaitė. Rožė Bo- 
risiutė, Vincas Vieraitis ir Danie- 

j liūs Šimkus. Viena is jii, būtent 
jp. J. Kondrotaitė per trumpą lai- 
Įką vakaro ' garsinimams surinko 
$169. Vakaro metu, nežiūrint kad 

Įtai buvo ketvirtadienis, publikos 
buvo beveik pilnutėlė svetainė, 
■virš 700 asmenų. Pelno grynais 
pinigais parapijos naudai, arba 
geriau pasakius naujos “Kleboni- 

. jys Fondui” padaryta virš $650, 
Tai yra gražus, kilnus ir skatinan- 
tis pavyzdys iš jųjų pusės. Už tai 
bravo jaunimo!

šeštadienio vakare, ’bal. 13 die
ną. vietos jaunimas turėjo gran
diozinius L. Vyčių Naujos ^Angli
jos apskričio vardu šokius. Sve
čių buvo iš visų apylinkes lietuvių 
kolonijų: Lavvrence, Montello,
Nashua. So. Bostono, Athol, Mass. 
ir Linden, N. J. — virš šimto žmo
nių. Minėtais šokių surengimais, 
pageidavimu apskričio pusmetinio 
susirinkimo, rūpinosi ir dirbo vie
tinės kuopos- vice-pirmininkė p. 
Monika Manasaitė. šokių tikslas 
buvo dvejopas — 1) kad duoti ga
limybės lietuviškam jaunimui su
eiti didesnėn bendruomenėn ir 2) 
kad sukelti išmokėjimui dovanų 
Naujos Anglijos apskričio base 
kalio čempionatui ($100) kuriuo- 
mi šiemet kaip tik ir yra pasipuo
šusi vietinė vyčių kuopa.

Praeitame mėnesiniame vyčių 
susirinkime daugelio kitų svarbių 
klausimų tarpe buvo išrinkta nau
ja Basehall’o tymo valdyba: pir- 
mininkas-manager Albinas Mana- 
sas, ir du asistentai — Jonas Puo
džiūnas ir Jonas Akstinas. Tymas 
pageidauja šiemet įsitaisyti nau-

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

Vieilntėlis lietuvis laisnlnotas e- 
Mrtrlšlnas. Tnrin S metus prity- 

Talsome ir (veriam motorps 
Ir vandenio pompas. Taipgi taiso- 
me ir parduodame ra <1 los.

i STOCK ROOM

10 Ellesworth St., Worcester
Ttk Park 5452. Tel. Cednr 7336

musų specialybė Ir ilgų metų prak 
tlka. Darbas artistiškas. Kainos Žemos 

M. A. NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lavrence, Mass.

Party” bal. 25 dieną — ketvergo 
vakare.

Teko girdėti kad mm pat pra_ 
ožių šių metų parapijos finansinis 
^tovis eina labai gražiai — jau tik 
nuo susirgimo a. a. kun. J. Čapli
ko, mūsų dabartinis' laikinai kle- 
bono pareigas einąs gerb. kun. S. 
J. Vembrė per porą-trejetą mėne
sių yra parapijos naudai padaręs 
virš 6,000 dolerių, reiškia daugiau 
negu porą tūkstančių dolerių suly
ginus tą trumpą laiką su pereitais 
metais. »

Gavėnios pradžioje rūpesniu 
kun. S. J. Vembrės tapo pradėtas 
darbas įsteigimo naujos klebonijos 
fondo, tam tikslui išsiųsta parapi- 
jonims savęs atsižadėjimo baksai, 
kuriuos grąžinus tikimasi surink
ti virš 2,000 dolerių. Tas darbas 
tai yra mūsų jauno ir nenuilstan
čio darbininko jauno dvasios tėve
lio.

Taigi matant didelį darbštumą 
parapijonų, ypač jaunimo, prita
riant ir sunkiai dirbant kun. S. J. 
Vembrei, reikia pasakyti, kad šios 
lietuvių kolonijos darbuotė yra 
greitai varoma pirmyn ir parapi
jos gerovė eina didžiu ir milžiniš
ku žingsniu pirmyn. Yra didis 
džiaugsmas, jei visuomenės prie
šaky randasi darbštus, energingas 
ir visuomenės labui atsidavęs Kris
taus kareivis. Garbė jam už tai!

“Dzūkas”

“Darbininko” 31 numery-je pa
rašyta, kad Šv. Kazimiero para
pijos koncerte dalyvavo svečiai 
kunigai, tarp kurių buvo kun. J. 
Petraitis iš Paterson, N. J. Turėjo 
būti kun. Tėvas Vaitkevičius, M. 
I. C.

Senis

WATERBURY, CONN.
Saugokitės netkiru pranašu

Laisvamaniai-bolševikai iškabi
no apgarsinimus krautuvėse ir ji<r 
dirbtuvėse ir visur mėgina apmul- 
kyt katalikus įkalbėdami, jog tik
rai tas kunigas Mockus kalbės 
mūsų kolonijoje, kuris keli metai 
Titgal darbavosi pas mus AVater- 
bury, paskiau vyskupo buvo 
siųstas į Baltimore, o dabar 
bonauja kur kitur.

Taigi gerbiami M’aterburio 
talikai nesiduokite save mulkiams 
išnaudoti. Jų skelbiamas Mockus 
nėra jokis kunigas, jis nezaliežnin- 
kas. Jis nėra pasakęs nieko gero 
žmonėms, o kaip sako jis pardavi
nėjęs tik velnius. Girdėjau, kad 
jis ir pramintas “velnių kupčiu.” 
Bedievių Mockus niekina katalikų 
tikrąją bažnyčią.

Pastaba katalikams biznieriams
Aš nematau šlykštesnio ir žemes
nio apsileidimo biznierių, kaip kad 
leisti bile šlamštą kabint krautu
vės languose. Kodėl jie pas mane 
neneša, rra^aš negyvenu? Da ge
riau. Taigi biznieriai katalikai ne
būkime ištyžę, bet susipratę ir 
mulkintojams parodykime duris.

Sekretorius

pa- 
kle-

ka-

PAIEŠKAI' Stanislovo IVn jciekovsky, 
kuris gyvenęs South Bostone, I.ynne. 
Holyoke ir IVorcestery. Iš Lietuvos pa
eina iš Dusmenų. Kas apie jį žino arba 
jis pats malonėkite atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą. VIKTORIJA WA.T- 
CIEKOVSKIENE. Ellsvvorth Street, 
tVorcster, Mass.

LAIVAKORTES
WORCESTERIEČIAMS

PARDUODU LAIVAKORTES Į IR 
LIETUVOS

Pagelbėsiu išgaut pasus, vizas, 
sugrjžifnui leidimus ir kitokius do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
suteiksiu gerfausj patarnavimą ir 
sąžiningą patarimą

JUZĖ RAUKTYTfi
Dienom Vakarais Ir šventad.

88 Front St. 50 Sterling St. 
WO R GESTE R, MASS.

Tel. Pirk 1910.

Didelę Padėka. Bolševikų misijos.

Balandžio 6 diena, Fittsburgho
’ * * • ' vmieste buvo pasekminga' rinklia

va, Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
naudai. Pasekmės rinkliavos buvo 
labai gražios, nes surinkta apie 
$3,000.00 dolerių.------------------------

Už tokias dideles pasekmes. Se
sutės atiduoda (^idžiausią padėką 
Gerb. Pittsburgho ir apylinkės 
klebonams. Nes visi Klebonai kaip 
vienas stengėsi kodaugiausiai pa
daryti, o ypatingai šie Klebonai 
pasidarbavo daugiausiai: Gerb. 
Kun. M. J. Kazėnas, Gerb. Kun’ 
S. Čepanonis, Gerb. Kun. J. Vaiš
noras, Gerb. Kun. A. Sinkevičius, 
Gerb. V. Abromaitis ir Ponas W. 
J. Hughes, kuris rūpinos dėl gavi
mo dienos, ragino darbininkus tam 
tikslui su noru, pasišventimu ir 
patys daug aukavo.

Prie to dar priklauso didžiausia 
padėka Ponia A. Mareiufaitienei 
ir Ponui Marčiulaičiui, Pittsbur- 
go geri graboriai, nes jie abudu 
rūpinos dienas ir naktis, organiza
vo darbininkus, paskirstė vietas, 
pašventė savo brangų laiką, kaip 
dideli biznieriai; nesigailėjo savo 
sveikatos, nei savo brangių auto
mobilių, kuriuos per porą mėnesių 
kasdien vartojo tam tikslui. Gerai 
yra pasakyta anglų kalboje: 
“There is no gain uithout pain.” 
: Taipgi Poniai A. Marčiulaitie- 
nei, kaipo pirmininkei, buv6 gabi 
pagelbininkė Ponia B. Stavinskie- 
nė, kuri parodė savo gabumus pri
sirengimui rinkliavos dienoje.

Prie tų dar buvo daug ir kiti] 
gabių ir geraširdžių moterėlių, ku
rios rūpinosi darbininkais ir tvar
kė dalykus. Net ir pačios pasiga- 
vusios dėžutes rinko aukas ir la
bai daug padarė.

Ačiū visiems rinkėjams, kaip su
augusiems. taip ir jaunimui, kurie 
su gerais norais stovėjo ant gat
vių kampų, prašydami aukų. Taip
gi ačiū visiems geraširdžiams, ku
rie atidarė savo kišenius ir ištiesė 
savo gailestingas rankas tam 
brangiam ir naudingam tikslui. 
Nes kas tik prisidėjo prie tos rink
liavos rūpesčiu-,- darbu ir auka, 
prisidėjo prie to brangaus ir šven
to tikslo auklėti neturtingas mer
gaites. nes Šv. Pranciškaus Sese
rys priimta kiekvieną neturtingą 
mergaitę: auklėja ir tobulina Die
vo garbei ir žmonijos labui.

Todėl kaip Sesutės, taip ir visos 
tos neturtingos mergaitės taria di
džiausią ačiū visiems geradariams 
už suteikimą tos gausios pagelbos. 
Lai Dievas visiems užmoka šimte
riopai.

K. J. V. K.

W. FITCHBURG, MASS.
Balandžio 17 d. Iknkėsi šioje ko

lonijoje gerb. kun. A. Petraitis iš 
Athol, Mass.. šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonas. Pasakė pamoki
nantį pamokslą ir klausė išpažin
čių. Visi katalikai atliko velyki
nę, priėmė Šv. Sakramentą. Yra 
labai dėkingi kun. A. Petraičiui, 
kad mus aprūpino dvasiniais rei
kalais.

t
f

A. Steponavičius

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
šėrininkams

Šėrininkų labai svarbus susirin
kimas įvyks šeštadienį, birželio 1 
d., 1929, parapijos salėj, 492 E'. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Pranešimai jau siunčiami kartu 
su proksėmis ir kurie šėrininkai iš 
priežasties tolumo negalės daly
vauti minėtam susirinkime, prašo
me prięiųskit savo balsus pavesda
mi kitam.

Direktoriai
. — --------------

WM. J. CHISHOLM I
Vienintelis Lietuviams & 

| Graborius v 
$ Patarnavimas dieną ir naktį. X

331 Smith Street v 
| PROVIDENCE, R. I. 2! 
J Tel. De. 1952 J;

LDS. 16 kp. ir S. L. R. K. 3 kp. 
nariams ir visiems lietuviams pra- 
nešame, kad vakaras su vaidini
mu įvyks balandžio 28 d., 7 vai. va
kare, parapijos svetainėj. Vai- 

“Kova ties Giedraičiais” ir 
“Amerika Pirty.” Abu veikalai

Kiek laiko atgal bolševikų ,‘ly- 
deris” pranešė savo pasekėjams, 
kad pakvietęs velnių kupČių, ku
ris laikys misijas. Įsako visiems dins 
ateiti.

Dabar Tik pamatysi bolševikus yra įdomūs. Vaidintojai įs'Lmde- 
susirūpi nusius, nes nežino kurį 
pirma kupčius jos į pragarą už ge
rus darbus kipšo naudai.

'Susipratę lietuviai tik juokiasi 
iš bolševikėlių manevrų ir žada 
jiems po raudonąjį nektaizą” nu
pirkti ir.palinkėti laimingos kelio
nės su jų vadu Moeku.

Darftai

eina gerai tik mašinšapėse. Dir- 
ba dieną ir naktį. Kitose dirbtu
vėse dirba ne pilną laiką. Yra 
daug žmonių be darbo. Mašinša
pėse reikalauja mašinistų, bet ne
mokančių darbo nepriima.

B. Spasabas

dieną ir antra ekskursija liepos 5 
dieną iŠ Bostnno į Tintnvį 
Republic. Kas sykį Važiavo ant 
laivo Republic, tas pamylėjo tą 
laivą ir antrą kartą važiuos. P-nia 
Helena Jakubavičienė iš Montellę, 
Mass. tą laivą Republic taip pa
mylėjo, kad šiemet ir vėl važiuoja ~ 
į Lietuvą tuo pačiu laivu. Šiemet 
bus daug ekskursijų ir matyt kad

LDS. CONN. APSKRIČIO 
KUOPŲ DŪMEI

Metinis išvažiavimas, kaip buvo 
garsinta birelio 16 dieną, atkeltas 
savaite pirmiau, tai yra į birželio 
9 dieną, Linden Park Union City, 
Conn. Meldžiame gerb. kuopų pa
skubint prisirengti su programų 
kuo kas galėsite prisidėti, nes lai
kas gana patogus. Pasekmės išva
žiavimo priklausys nuo mūsų pri
sirengimo. Rengimo komisija 
smarkiai darbuojasi ir išvažiavimo 
laiką permainė dėlto, kad 16 bir
želio yra rengiamas šv. Juozapo 
parapijos išvažiavimas. Norint tu
rėt geras pasekmes buvome pri
versti permainyti dieną.

J. Bernotas,
Rengimo Komisijos Narys.

ii aii v A. ių. pautai ginimų. x v
skiriamas kuopų reikalams. Kvie-| visos bus skaitlingos. Kas norite 
čiame visus gausiai ateiti. Rengėjai r i Europą nuvažiuoti greitai per 6 
t nu iri™ dienas, tai tą išleisiu ant laivo
LDS. 16 kp. narių ir visų darbinin

kų domei.
LDS. 16 kuopos susirinkimai į- 

vyksta pirmą trečiadienį (seredą) 
kiekvieno mėnesio, 7 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje----------------

Nariai privalo visi ateiti, nes su
sirinkimuose svarstoma svarbūs 
organizacijos reikalai. Be to, ra
giname, kad kiekvienas narys at
sivesti} savo draūgus(es)' prirašy
ti prie prie mūsų kuopos.

Ligšiol buvo paprotys užsimo
kėti mėnesines duokles pas rašti
ninką namuose ir bile kada. Da
bar pranešame, kad tą paprotį pa
naikiname. Kiekvienas narys turi 
ateiti į susirinkimus ir užsimokė
ti, nes sumokėti pinigai turi būt 
pas iždininką, kad nepasidarytų 
klaidos. Atėję į susirinkimus ži
nosite kas yra veikiama organiza
cijoje.

Susirinkimai visumet būna įdo
mūs ir naudingi. Prof. Žilevičius, 
nesenai atvykęs iš Lietuvos pasi
žadėjo duoti eilę paskaitų ir šiaip 
įdomių žinių iš Lietuvos.

Povilas Kirvelevičia, 
Kuopos Pirm.

Leviathan. Šiandiena jau visi ži
no, kad UNITED STATĖS Line 
turi didelius laivus ir teikia ge- 
riausį patarnavimą keleiviams. 

Linksma naujiena. Lietuva ga
vo didesnę kvrotą. Dabar iš Lietu
vos galės atvažiuoti 886 ypatos 
kas metą. O iki šiol galėdavo-at
važiuoti tik 340 žmonės. Šiandie
na tėvas gali paimti į Ameriką sa- i- 
vo moterį, sūnus ir dukteris, nors 
jis ir nėra Amerikos pilietis. O 
taipogi sūnus arba duktė, kuris 
jau yra Amerikos piliečiai gali pa- - 
imti savo tėvus į Ameriką.

Visiems parūpinsiu dokumentus 
išvažiuoti ir atvažiuoti. Taipogi 
siunčiam pinigus į Lietuvą ir į 
Lenkiją doleriais. Mūsų drabužių 
krautuvė ir agentūra atdara iki 9 
valandos vakare.

PETRAS BARTKEVIČIUS, 
678 No. Main St., Montello, Mass.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Čeplinskui, Baltimore, Md. — 

Tamistos atsakymo nedėsime, nes 
nepasitenkinimas buvo pareikštas 
susirinkime, o ne organe “Darbi
ninke.”

F. Miežiui, Chester, Pa. — To
kios žinios, kaip prisiuntėt, neįdo
mios. Netalpinsime. Rašykite ar
ba iškarpas siųskite apie lietuvių 
gyvenimą, darbus ir veikimą.



Kas Bus Po Šimto Metų

10121 F

Pradžia 7:00, vai. vakare.

PELNAS PARAPIJOS MOKYKLAI

Orcrestra wlth 
Incidentai Singing

SERGA GYDYTOJAS
Tarp lietuvių populerus gydyto

jas Franklin A. Perkins, M. D. su
sirgo pereitą savaitę ir dabar guli 
Boston City Hospital.

Jis nesitiki, kad galės sugrįžti į 
namus ir ofisus anksčiau kaip už 

Jo sekretorės yra 
kiekviename ofise nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro kasdien. Reika
le galite kreiptis asmeniai į Dor- 
chester arba So. Boston ofisus ar
ba telefonuokitc: Sq. Boston 2405, 
Talbot 0601. Rap.

BOSTON OFFICE:
18 Tremont.St.. Kimbal Bldg., 
Room 205, Tel. Liberty 7865. Ūkis bus dirbamas nepri

klausomai nuo oro atmainų 
todėl, kad, kada tik panorė-

ARTISTO, SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO 
ANTANO ŽID AN AVIČI A US

z Puiki, Patogi ir Pigi 
gyvenimui vieta. Dorchestery prie Cod- 
man Sq., ant gražios medžiais apsodin
tos gatvės gražus 1 šeimynos 9 kamba
rių (4 ir 5) namas su visais moderniš
kais vėliausios mados įtaisymais. Karš
to vandens šilumą- Daug žemės aplink 
apsodintos su vaisiniais medžiais ir ro
žių krūmais. Daug vietos dėl garadžių 
ir daržo. Savininkė liko viena (vyras 
mirė, duktė apsivedus išvažiavo) ir to
dėl nori greit parduoti. Parduos už 
$6,000.00. Matykite A. IVAŠKĄ.

“NERVAI” SCENOJE
Sekmadieny, bal. 28 d. 7 vai. va

kare, l>ažnytinėje salėje, AVorces- 
tcrio gabiausi mėgėjai, kun. S. 
Vembrei vadovaujant vaidins pui- 
<ų veikalą “Nervai.”

Patartina visiems vietos ir apy- 
rnkės lietuviams ateiti ir pama

tyti gražų veikalą gerai vaidinant.
- -- - Rap.

Nepaprastas Pirkinys
South Bostone prie L St 3-jų šeimynų 
atskirai budavotas namas. 6-6-6 kam-’ 
bariai su maudynėmis, šiltu ir šaltu 
vandeniu. i>ečiais, skalbynėrais. elektra 
ir užpakaliniais piazais. Viši kamba
riai dideli ir šviesus. Namas drūtas ir 
labai gerame stovyje. Naujai maliavo
ms. Rendų neša §101.00 į mėnesį arba 
§1,212.00 į metus .Savininkė per visų 
žiemų sirgo ligoninėje dabar sugrįžus 
dėl silpnos sveikatos turi greit parduo. 
ti. Kas pirmiausia atsišauks-tas jį 
galės nupirkti už $8,000.00 .Vertas ma
žiausia .$10,000.00. Naudokitės šia pro
ga. Matykite tuoj A. IVAŠKĄ.

Misijonierius kun. Bublys, kuris 
guli šv. Elzbietos ligoninėje Brigh- 
tone ir sergia širdies reumato liga, 
kaip praneša, yra geresnioje svei
katoje ir yra vijtis, kad su Dievo 
pagalba pasveiks.

Pasimelskime, kad Dievulis grą
žintų garbingam tėvui sveikatą, 
kad jis ir vėl galėtų vesti sielas Į 
Amžinybę.

Užpūtė šiltas pavasario vėjalis 
Paukšteliai pradėjo sukti lizdelius, 
Žvėreliai svajoja apie savo vaikelius, 
Turtingesni žmoneliai perka namelius

South Bostone
Kodėl nepasvajoti apie nuosavų biznį, 
bučernę, tai yra vienintelis biznis, ku
ris yni reikalingas kožnų dienų, kada 
žmogus išalksta. Mes turim gerų biz
nį ant pardavimo. Savininkas nori pa- 
siliuosuoti ant senatvės, nes pasidarė 
kapitalo užtektinai. Visas stakas ir į- 
taisai parsiduoda už $2,000.

Hyde Parke
3-jų šeimynų 15 kambarių namas ir 1 
ukeris žemės, barnė dėl 3-jų karų ir ki
tokio padėjimo, vištininkas, apie 20 vai
sinių medžių. Namas su visais moder
niškais improvementais, karšto van
dens šilimomis. Apie 5 minutės ėjime 
iki miesto centro. Rendų neša $1,212 į 
metus. Kaina $13,000, bet parduos už 
geriausį pašiulymų. Priežastis pardavi
mo—mirtis šeimynos tėvo. Matykite A. 
IVAŠKĄ.

Cambridge, Mass.
3 šeimynų namas 5—6—6 kambariai, 
visi vėliausios mados įtaisymai, pn- 
skaitant 3 štynio jieėius. Rendų neša į 
metus $1,440. Parsiduoda už $12,000.

L75; 8 iki 9 savaičių 5 
Berkshire ir Chester 
Yorkshire Ir Chester 

Persiunčiam COD. Nero- 
už gurbą. Garantuojam

Vienos Šeimynos Namas
4-4-3 kambariai su visais įtaisymais ir 
•furnace” šilima, arti Codman Square 
ant Millet St., Dorchestery. Geras dėl 
didelės šeimynos ir tinkamas dėl dvie
jų. Kaina $6,00. įnešti $2,000. Matykite 
J. P. TUINYLĄ.

8 Karvės
ant šitos 17 akrų farmos„ gera žemė, 
puikus pušynėlis, geri budinkai, prie 
gero kelio ir tik 22 mailios nuo Bos
tono. Parsiduoda už $5,500.

Suvirš 20 Metų x /
JUOZAS P. ŠARKIUNA5

DARBUOJAS SU
VOSE & SONS PIANO 

KOMPANIJA

MOKINIŲ

KONCERTAS

Ką manai dalyti: pirkti ar parduoti, visuomet pasi
tark su mumis, o gausi geriausi patarimą, nosines Uetik 
parduodam, bet ir mainom: biznius, farmas, namus.- Be 
to, mūsų ofisas išduoda visokius polisus nuo gaisro ir ki
tokių nelaimių.

ILSĖKIS AMŽINYBĖJE
Bal. 24 d. iškilmingai palaidotas 

a. a. St. Steponavičius, LDS. ir ki
tų katalikiškų draugijų narys ir į- 
žymtis biznierius.

Šv. Petro lietuvių bažnyčioje bu
vo atneštas jo kūnas ir atlaikyta 
gedulingos pamaldos. Gedulingas 
šv. mišias laikė klebonas kun. K. 
Urbonavičius, kun. F. Strakaus- 
kas ir kun. F. Juškaitis, Cam- 
bridgio lietuvių klebonas.

Didelė minia žmonių dalyvavo a. 
a. Steponavičiaus laidotuvėse. Pa
laidotas Šv. Kryžiaus kapinėse, 
Maldene. Laidojo graborius Ža
ltiškas iš Cambridge, Mass.

Velionis paliko dideliame nuliū
dime moteri ir dukterį.

Columbia

Bus labai žingeidūs vakarai pa
rengti. Dalį koncerto išpildys L. 
Buiuio orchestra suorganizuota iš 
naujų muzikantų, iš Cambridge. 
Longinas Buinis stoja i pagelbą 
Lietuvių Ūkėsų Kliubui. Pasižadė- v
jo visuose parengimuose dalyvauti 
Už tai yra jam kliubas dėkingas, 
o visuomenė be abejo jį parems.

Kviečia L. V. KLIUBAS

SVARBIOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS

CAMBRIDGE. Mass. — Sekma
dieny, bal. 28 d. tuoj po sumifc, 
bažnytinėj svetainėj įvyks svar
bus masinis susirinkimas. Kalbės 
įžymūs kalbėtojai apie Lietuvos 
politinę ir ekonominę būklę. Svar
biausia tai šelpimas nukentėjusių 
nuo nederliaus Šiaurės Lietuvoje.

Rengėjai kviečia visus lietuvius, 
vietos ir apylinkės, gausiai ateiti.

Rap.

Pd šimto metų,—kaip nu
mato vienas vokiečių inži
nierius — mūsų miestuose 
bus begalės pramonės dirb
tuvių, kurias varys elektros 
jėga. Apačioje miestų Įvai
riomis kryptimis bus iškas
ti milžiniški tuneliai, ku
riais, važinės paprastai leng
vo metalo greiti; traukiniai. 
Automobiliai, kuliuos dabar 
lydi be galo daug nelaimin
gų atsitikimų, visiškai bus 
panaikinti iš gatvių. Galės 
važinėti tik jiems iškastais 
keliais, kurie bus panašūs i 
griovius. Ore skraidys elek
tros varomi didžiuliai orlai
viai.

TEISĖJAS IŠDAVĖ INDŽIONK- 
^INA PRIEŠ UNIJĄ

Teisėjas Cox, bal. 23 d. išdavė 
čeverykų išdirbėjams indžionkšiną 
prieš darbininkų unijas, kurie 
streikuoja reikalaudami didesnių 
algų ir geresnių darbo sąlygų.
• Tuo indžionkšinu draudžia dar
bininkams pikietuoti. Bet dąrbi- 
r inkai nenusimena ir pasiryžę ko^ 
voti iki pergalės.

“Darbininkui” ir mūsų daininin
kėms (kams). • - ,

LDS. Centro Valdyba ir 
“DaxbinižikO”Red.

South Bostone
I’rie East Eighth St. 1 šeimynos 7 kam
barių namas atskirai budavotas ir se
na barnė. kuri gali būt perdirbta į 3-jų 
karų garadžių. Namas reikalingas bis- 
kį pataisymo. Parsiduoda už $2,500.00. 
įnešti $500.00. Matykite A. IVAŠKĄ.

LITH0AN1AN AGENCY
545 Ęast Broadway South Boston, Mass. Tel. 0605—1337

KITI SKYRIAI
BROCKTON OFFICE:

630 North Main Street, 
Telephone Brockton 228

Todėl kiekvienas džiaugiasi, kas 
užsirašė ir skaito °Mūsų Laikraš
tį.” Pamėgink ir Tamsta! Vargo 
nedaug.

“Mūsų Laikraštis” nuo balan
džio pirmos dienos iki metų galo 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina.ta pati, 
o vjsur kitur užsienyj (taigi ir A- 
merikoj)—trigubai brangiah.

Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 
31 Nr. “Mūsų Laikraštis.”

Per valandą galės važiuoti penkis 
šimtus kilometrų

SCHOOL
8 lekcijos..................$ 5.0Q.
License kursas........ $10.00

Išsimokyk su musų naujais karais 
Mes užtikrinam išmokyti iki kol 

license gausi.
LIETUVIAI MOKYTOJAI

579 Tremont Street, Boston. 
z Kampas Union Park 

Atdara vakarais ir sekmadieniais.
Back Bay 9152

Visi dabartiniai išradimai 
bus labai daug pagerinti ir 
visiems žmonėms prieinami. 
Visos vielos, kurios dabar 
bjaurina miestą,'bus nutrau
kytos. Žmonės už nedidelius 
pinigus kalbėsis per radio. 
Radio atstos laikraščius, ka
dangi visas žinias galėsi iš
girsti kuogreičiausiai. Pa
veikslus taip pat visi galėsi
me matyti per radio. Dabar 
tik mėgina tai padaryti. Nu
fotografuoti paveikslai bus 
rodomi taip, kad aiškiai ma
tysi visos žemes žmbnęs, au
galus, gyvulius ir kita. Ir 
visa tai kaštuos menknie
kiai. *

ATSIBUS SEKMADIENIO VAKARE
BALANDŽIO-APRIL 28, 19297-ta valanda

Nesiginčyk — vistiek nie
ko neįtikinsi. Nuomonės— 
kaip vinys: juo smarkiau 
jas kali, juo giliau jos len
da.—.Juvenalis.

JG131F i; GERK, GERK GIRTUOKLĖLI—Polka Orchesra with
ji SENOS MERGOS-POLKA Incidentai Singing

ANTANAS VAN.tGAITIS, Baritonas 
<n Orkestrus Akonipan.

16130F f MARGARITA (A. Vanagaitis) 
į BE NOSIES (A. Vanagaitis!

MAHA.XO.JAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ 
I^ader, Fr. Yotko 

Singing hy A. šaukevičius.
i, DARIAU LYSELES—Vulcas
Ii JONELIO POLKA
!| TRYS JAUNIKIAI
i' MUDU DU BROLIUKAI—A. Vanagaitis ir K. KraučiunaS 
ji NETUJl PLECIO
j| GIEDA GAIDELIAI Kdkniška Daina (Comic Song)
|| TĖVUKO POLKA—Orchestra vvitii incidentai singing 
į KŪMOS POLKA (iHdnuoja X šaukevičius) 4
t PALANGOS POLKA
5 tarnaites Polka 5
ji VILNIAUS POLKA—Orchestra
j| PETRONElJiS POLKA
Ii MAGDĖS POLKA 
J MEDŽIOTOJO VALGAS 
Ii PUIKI PORELE— Polka.
|f SEŠUI’ES BANGOS—Polka. V.T-'

J0115F I! JAUNIKIO POLKA
f ŽUVININKUVA4.CAS—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą. 

16HJ5F J ZANAVYKU PRAšMATNYĘfiS—Polka. Colutnb. Liet Ork.
J DZŪKU DZYVAI—Polka. Columbia Lietuvių Orkestru

1/W VILAI KOME VISOKIUS COLVMBIA IšDlRBYST&S 
, GRAMOFO.VtS IR REKORDUS

Rekordui lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų 
ir flioncfloglstų.
Phh mirt-galite gauti betik rekordų. kurie yra garsinami. I»et visokių,* 
kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi visokių rolių > 
<lel |4ayer pianų. Iiainoa. šokiai, viskas geriausių artistų. Kreipkitės 
pas mus, o gaubite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųakit 2c. štampą

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų, kurie pilto pas mus Player Pianą, Radio ar Gramo* 
foną, priimam Bonus kaipo dalį mokesties.

GEO MASILIONIS
377 WE8T BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Farma
Gal manai pirkti fariuų? Mes turim 
visokių: pradedant su vienu akeriu ir 
sieks iki 500 akerių. Kurie svajojate 
apie farmas, klauskite per laiškų, tik 
pažymėkite kaip didelės farmos ir kokį 
biznį norėtumėt varytu Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, ančių 
ir kiaušinių, trečias—-daržovių. Tai šte 
vieninteliai bizniai iš kurių farmeriai 
daro .prtigyvenmą šamę krašte.

Nauji Lietuviški
Rekordai

LANKĖSI REDAKCIJOJ
Šiomis dienomis lankėsi “Darbi

ninko” redakcijoj retas svečias 
kun. K. Vasys iš Westfield, Mass.; 
kun. J. Švagždys iš Montello ir j 
kun V. K. Taškūnas, buvęs “Dar- poros savaičių

/T 8
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GYDUOLĖS,
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Ant Rendos—Parsiduoda arba 
Mainais

PRIE JŪRIŲ VASARNAMIAI 
Nantasket, su garadžiais.

DABAR atdara pasižiūrėjimui: 
kertė C ir Beach Avė., Waveland; 
furnace šiluma, prieky žemės: 1 
lotas 28,000 pėdų—ir keli maži na
mams lotai į. taipgi Concord upė, 
Billerica lotai; cash arba Išmokė
jimui ; mažas įnešimas. v

Viršuj Arlington Heights 
1 ir 2 šeimynų namai, šilto van
dens šiluma ir visi įtaisymai, šauk 
arba rašyk : DR. GRADY, 327 Tre
mont St, Capitol 5395. (G-5)

.Juokų programą išpildys South 
Bostoniečiams nepažįstamas Lietu
vis Juokdarys-Artistas.

W|Į LAIKRAŠTĮ”
Įsi tik rink patsai, kad “Mūsų Lai
kraštis” yra geriausias, didžiau
sias ir pigiausias plačiai visuome- 
mei leifjžinmas savaitraštis!

“Mūsų Laikraštį” leidžia KA
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.

“Mūsų Laikraštyje” rašo ge
riausi rašytojai ir labiausiai paty
rę visų gyvenimo šakų žinovai spe
cialistai.

ši kompanija išdirbinėje pianus 
Bostone per 75 metus suvlrS. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specią- 
Ų raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianą!, Yik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai- ~ 
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną. ‘ v

Vose & Sens Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

NAUJOS 
MALDAKNYGES 
j A'.J TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS 
ĄIALDU RINKINĖLIS, jjiodais viršeliais. .$1.75 
s .. ,, ,1 $|25
MALDŲ RINKINRLLS, juodais viršeliais. .$1.75 

” ” ” ■” $1.00 
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, 

juodais prastais viršeliais..................... 50
Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu:

(<I)ARBININKASff
Afi6 lUr.sf Broadway South Boston, Mass.

, Dorchester
Upliani Corner, 3 šeimynų 15 kambarių 
namas ant geros gatvės su visais įtai
symais. 3 furnace šilumos pečiai, pilnai 
purenduotas, ant metų gauna $1,368.(X>. 
Savininkas norėdamas apleisti šį mies
tų parduoda tik už $10,000.

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ,
JjDS. Centro Valdyba ir “Dar- 

l?mihko,i štabas taria, nuoširdžiai 
ačiū gerb. kun. K. Urbonavičiui, 
Šv. Petro parapijos klebonui už 
paėmimą svetainės koncertui, ku
ris įvyko bal. 21 d. ir už išgarsini
mą bažnyčioje ir vikarui kun. F. 
Strakauskui už garsinimą; p. Vin' 
cui Grudzinskui už lapelių išdali
nimą; pp._ U. Jankai, A. Sandai, 
A. Vaisiaiiskui ir J. Smūgiui už 
darbą svetainėje; p-lėms Dusevi- 
Čiutei, Sabiutei, Šidlauskiutei ir 
Šejevkiutei už patarnavimą atsi
lankiusiems įkoncertą.

Didžiausias ačiū p-nei Elenai 
Rakauskienei, p-lėms F. Karbaus- 
kaitei, A. Stoškiutei, p. S. Paurai 
ir p. M. Karbauskui už programo 
išpildymą.

Ačiū dalyviams už atsilankymą 
ir moralę ir materialę paramą

5$^
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k- KĄ RAŽE RUSU GĮUBERNATO-į perkrikštijo 
. RIAI APIE LIETUVĄ
(1893 m. rusų valdžia Kau- 

|| UO gubernijos 50 metų įstei- 
F' gimo sukaktuvėms paminėti 

"išleido jubiliejinį leidinį 
P“Kauno gubernija 1843— 

1893 m.” pavadintą. Tame 
||; leidinyje randame gana įdo- 
Įy mių žinučių iš rusų šeimi- 

ninkavimo laikų Lietuvoje.
i Prie progos tenka pažymė

lį- ti, jog iš atitekusių Rusijai 
I* trečiuoju Lenkijos padalini- 
Fy mu (jisai įvyko 1795 m. spa- 

hą mėn. 24 d.) Lietuvos že- 
& mių rusų Carienė Katrė II- 

ji 1795 m. gruodžio 15 d. 
y dekretu įsteigė dvi vietinin- 

kijas, būtent, Vilniaus ir 
Slanimo. Rusų caras Povi- 

( las Iasis tas vįetininkijas

L 811-812 Old South Bldg. ? 
| * 294 Washington Street
| Boston, Mass. |
® Valandos: 9 A. M. iki 5:3O P. M. 1
£ GYVENIMO VIETA 1
S 37 Gorham Avenue, Brookline. J? 
© Telephone Beacon 5578 ©

Šidlausko name, 
E Street.
S. B. 0575.

33 Ilosemont St. 
Tel. Talbot 2878

usinnki» T’jv^toe gyventojai “duoną su 
pelais valgo.” Gavęs toki 
gubernatoriaus raštą, minis- 

gubernija^r1 teris tuojau-paBOaTav^B šio 
“nepaprasti reiškinio” prie
žastis ištirti, ‘d "Tyrinėjimo 
“išdavas” jam pranešti, 

atsakę, s 
“valstiečiai šitaip elgiasi e- 
konomijos sumetimais va- 
duodamies^ie nori daugiau 
sutaupyti javu pardavi
mui.”

................
o 1736 m. gruodžio 12 d.

I ciesoriaus dekretu iš Vil
niaus ir Slanimo gub. liko 
sudaryta viena vadinamoji Į Gubernatorius

‘ Lietuvos gubernija su 19 
apskričių. Carąs Aleksan
dras I ją .vėl suskaldė į Vil
niaus ir Gardino gubernijas, 
o 1842 nx gruodžio 18 d. 
Mikalojaus I dekretu liko į- 
steigta Katino gubernija.

“įžengiamųjų darbų gu
bernijai įrengti eilėje,” 
skaitome minėtose knygose, 
“pažymėtinas tikrojo tarėjo 
Kalkatino įsakymas: “Kau
no * civilinis gubernatorius, 
tikrasis tarėjas Kalkatin’as, 
tikslu išvengti galinčių į- 
vvkti* suktybių, prašo Kano
no • policmeisterį paskelbti 
Kauno krautuvininkams ir 
šiaip įvairiems pirkliams, 
;kad viskas, ko Jo Ekscelen
cija pats, jo virtuvė ar Eks
celencijos tarnai bus reika
lingi. bus perkama už gry
nus pinigus ir kad pirkliai 
ir prekybininkai nei Jo 
Ekscelencijos taniams, nei 
kahn kitam nieko bargan ne
duotų, nes Jo Ekscelencijos 
šitokios sąskaitos nebus pri
iminėjamos.”

• ‘ Pirmieji gubernatoriai,’’ 
skaitome toliau, “nepraleis
davo progos, kad savo apy
skaitose neparašytų apie vie
los gyventojus.” Tarp Įvai
rių papročių, Į kuriuos at
kreipę aki gubernatoriai,! 
pažymėtinas carui praneši-

Egyptian pentas 24 spalvų ...................
Special flat pentas .............. ...................
Baltas žibantis pentas...............................
Geras baltas Enaniel ................................
Geriausias Enamel ........................ . .........
Siekas, baltas ir raudonas .......................
Pento ir varnišiaus remuveris ..............
Screen pentas (pusė galiono) ..............
V a r n i š i u s ...........................................
Floor varniškis..................................... .......
Baltas tyras lead, 100 svarų ....... ...........
Sienoms popieros parsiduoda rolas nuo 
Stogams smala, galionas ....... . ........... ....
įrangų sietukams dratai, pėda................
Žolių sėklos, svarais................... . .... ..... ....
Zuperis svaras .............•................. . ... .......
Šakės žemei kasti .................... . .......... .
G r ie b 1 i a i ..................................

1848 m. apyskaitoje esą 
tarp kitko štai kas apie 

. Kauno gub. gyventojus pa
sakyta : ‘ ‘ Gubematoriiis pats 
įsitikino, jog vargu visoje 
Rusijos imperijoje ar atsi
ras gubernija, kur tiek būtų 
skundiki) (jabiednikov) ir 

I pranešinėtoj ų ( donosčikov ) 
kaip Kauno. Vyriausias čio
nykščių. gyventojų palinki
mas — tai skundai ir prašy
mai ; jais užverstos visos val
džios įstaigos ir valdininkai; 
prašytojai nesitenkina vieno 
pareiškimo viršininkui įda
vimu: jie tuo pat laiku ir 
tuo pačiu reikalu skundžiasi 
ir gubernijos viršininkui ir 
vyriausiam krašto viršinin
kui ir tt.” 1848 m. skundų 
gubernatoriui buvę perduo
ta raštu 2,360, o žodžiu 120.

Ypač įdomiai apibudina 
gubernatoriai savo valdinin
kų veikimą Lietuvoje. 1848 
m. apyskaitoje, pavyzdžiui, 
sakoma: “Jūsų Imperato
riškos Didybės iždas rastas 
tvarkoje, išskyrus Raseinių 
ir Kauno;” pasirodo, jog 
Raseiniuose iždininkas Lo
pata “iškraustęs” 23,858 
rublių SS1/), kapeikų,” o 
Kaune Radzišauskas 50,114 I
rub. 34 kap. Dėliai Lietu- 
jvos žydų vienoj vėlesnių a- 
pvskaitų (1870 m.) aiški
nant prekybos sustingimo 

,priežastis Lietuvoje, vienas 
gubernatorių bus šitokia iš- 
vadą padaręs: pakeisti visas 
šitas sąlygas galėsime tiktai 
tada, kada pritrauksime ka
pitalistus iš kitų luomų. Ta
čiau šitokiam žygiui ilgai 
dar kliudys ne tiktai veik 
nenugalimoji žydų konku
rencija, bet taip pat ir jų 
(žydų) slaptųjų kagalų iš
sisukinėjimai bei suktybės, 
kagalų, kurie vra gana ga
lingi tiek aukštesniu admi- 
nistracijos bei teismo valdy
bų raštinėse, tiek žemesnio- 
se įų instancijose.” Apibu
dinimas. reikia pasakyti, ga
na vykęs... ‘‘Trimitas’'

JpBROOKLIN

Apart paminėtų dalykų, turime visokių įrankių: pentoriam, 
plumberiam ir kitokiems mechanikams. Viską pristatom į 
namus veltui.

IŠ MEILES IRGI Į TEISMĄ
— Baltučiai rytoj rengias į teis

mą. ' ----y
— Tai ko? Juk jie, rodos, gerai 

sugyvena? _________ .
— Ot, tas ir yra. Žmona giria

si labiau savo vyrą mylinti, o jis 
sakosi labiau ją mylįs. Ir nė. vie
nas meilėj nenori nusileisti. Buvo 
ir seniūfią parsivedę. Tas sako: 
girdi, abudu lygiai mylitės. Nepa
tenkinti tuo sprendimu rytoj eis 
pas taikos teisėją.—“M. L.”

! . T ' f '

BARZDA NEAUGA.
Viename pasilinksminime tūlas 

žmogus užklausė juoko dyliai: 
“Kodėl panelėms barzda neau
ga?” - * ,

Jam į klausimą atsakyta: “Kad 
jos nė biškučio negali pabūti ne
plepėję.”—“L D.’

KITAS GABALIUKAS
— Mamyte, duok man kitą 

baliuką cukraus, šis įkrito.
— Kur?
— Į burną.—“!. D.”

DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS

Balandžio 28, Brooklyn; N. Y. 
Gegužės 1 d.—Bridgeport, Conn 
Gegužės 3 d.—New Haven, Conn 
Gegužės 5 d.—New Britain, Conn. 
Gegužės 9 d.—Boston, Mass. 
Gegužės 10 d.—Norvvood, Mass. 
Gegužės 12 d.—Boston, Mass. 
Gegužės 15 dė-Montello, Mass. 
Gegužės 17 d 
Gegužės 19 d.

piet)
Gegužės 19 d.

(vakare)
Gegužės 23 d.—Worcester, M^ss. 
Gegužės 25 d.—Worcester, Mass'.
Gegužės 26 d.r—Athol, Mass. 
Gegužės 2 6d.—Athol, Mass. 
Gegužės 29 d.—Westfield, Mass. 
Birželio 1 d—Hartford, Conn. 
Birželio 2 d.—Newark, N. J. 
Birželio 5 d.—Ansonia, Conn. 
Birželio 8 d.—Philadelphia, Pa. 
Birželio 12 d.—Baltimore, Md. 
Birželio 14 d.—Wilkes Barre, Pa. 
Birželio 16 d.—Scranton, Pa. 
Birželio 18 d.—Mahanoy City, Pa.

.—Nonvood, Mass.

.—Lowell, Mass. (po
o

Lawrence, Mass.

Norint elgtis protingai, 
maža protingu būti. — T, 
Dostojevskis.

S U B A T O J
BALANDŽIO-APRIL 27 D., 1929

7 :30 vai. vakare

40 PROSPECT STREET
CAMBRIDGE, MASS.
■>.--------------------------------------------------------------------------------

SOUTH BOSTONE
LABAI PUIKI DVIEJŲ AKTŲ OPERETĖ

“P E P IT A”
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

E IR SILVER STREETS, SOUTH BOSTON, MASS

Ši operetė yra viena iš gražiausiu kokią jūs ka
da esate matę lietuvių kalboj. Ją sulos gabiau
si visoj Naujoj Anglijoj artistai dainininkai ir 
visas Laisvės Choras. Vadovauja ir pats vaidins 
žymią rolę gerai žinomas artistas M. K. BOLYS

ĮŽANGA $1.00, 75c., 50c. VAIKAMS 25c.

. . NURAMINO.
— Kaip sakai, Aldute, ar myli Į 

mane mano sužadėtinis?
— Žinoma myli!
— Iš ko sprendi? -------- —----
— Mat aš pastebėjau, kad jis, 

apskritai, visas moteris myli.

PENKI BELAISVIAI.
Du kareiviai žemaičiąi kartą 

buvo žvalgyboje fronte ir neju
čiomis pasimetė vienas nuo antro.

— Juozai, kur tu dingai? — 
šaukia vienas.

— Žmoguli, tu mano, aš paga 
vau penkius lenkus?

— Na, tai gabenk juos čia.
— Kad jie manęs neleidžia, 

sako Juozas.—“I. D.”

Ar ponas namie“
— Nėra... išvažia

PASIIMK SAVO GALVĄ
SVEČIAS. -
TARNAITE 

vo užsienin.
SVEČIAS: — Taip. Na, tai 

tamsta pasakyk savo ponui, kad 
jis, kitą kartą važiuodamas pasi
imtų ir savo galvą, kuri prieš 
pusvalandį žiūrėjo pro langą.

“I. D.’4

Tel. So. Boston 0823
e NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(EASPĄRAVICIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Ofsio valanda:

nuo 8 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 5 
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dčldieniais, ta i p-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

8 Apkartimas
Dusulys Kataras

BRONCHITIS
ir kitos hgos akių, ausų, nosies, 
gerklės ir plaučių pagydomos moks
liškai ir protingai ]>er 

Dr.6rady,327SX
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužės 5-tą dieną, vyks LDS. 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

WATERBURY, CONN -
Baland. 28 d., 1 vai. po pietų j-

1. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

----------------- ■ x

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki

mas Įvyks ‘trečiadienį, gegužės 1 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks gegužės 5 d., .tuoj po 
antrų, mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir -savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 28 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

SAINT CLAIR, PA.
L. D. S. 107 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės 7-tą dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. z Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Gegužės 9 dieną, 8 vai.-vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinktu Rašt.

CAMBRIDGE, MASS. :
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi-_ 

rinkimas atsibus sekmadieny, 
geg. 14, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir uąshnoC 
keti užvilktus mokesčius. Valdyba

BRIGHTON, MASS. :
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny; 
geg. 3, 7:30 vai. vakare, Lineolrt 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, gegužės 8-tą dieną,- 

7:30 vai. vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South 4th gatvių į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba 1929 
m. Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

PHILADELPHIA,
LDS. nariai turi rodyti 

vyzdį visiems. Visuomet 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, gegužės 3 d., 7:30 vai. vakarė, 
mokyklos kambary. Ateikite gail
iai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. ' Valdyba

BALTIMORE, MD.
Gegužės 12 dieną, sekmadieny.1 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 80 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si. Kviečia Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 28 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame nariu^(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 7 d. šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles. 
Taipgi per susirinkimą turėsime 
aptarti kaip iškilmingiau apvaik
ščioti mūsų organizacijos Patro
no, šv. Juozapo šventę, kuris bus 
po Velykų. Valdyba

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. susirinkimas įvyk: 

gegužės 7 dieną tuoj po antrų šv 
mišių, bažnytinėje svetainėje. Ra 
giname kiekvieną narį ateiti į su 
sirinkimą, o ypač tie, kurie užsi 
likę su mokesčiais.

Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks gegužės 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj 
Malonėkit visi nariai atsilankjti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M Songaih

WORCESTER, MASS. .
\LDS. 7 kuopos susirinkimas i- 

vyks gegužės 12 dieną, 6 vai. vak. 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

Lietuvis Dantistas

DR. S. A.GALVARISKI
(OALTNAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 2300 ,

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki B :SO po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

papai Riisltarimą

PA.
gerą pa- 
lankvtis

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 5 d.. Aušros Vartų 
parapi jos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius 
258 Ėroadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4488
Mimo Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVSČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Bpston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester A v. 
Dorchester, Mass.

LAIDOJIMUS

TONASPETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadivay. So. Boston. Mass. 
Resldence: 313 W. Third St.

Telefonas: 'South Boston 0304-W.

E. V. WARABOW
(IVrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAI^AMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 1503 

MONTELLO OFFTCR 
104 Atneš Street 

Telephone Brockton 1644-J

877 ir 08 Cambridge Btnet 
Cambridge, Mass.

Telephone Unlrerafty 8831-W

I




