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ole Mušti Pikio

srni

pitalistų naudai

iu Suardyti 
Griebėsi

duota papiginto miško me
džiaga išvežimui į užsienį a- 
pie 400,000 kietmeterių už 
3 milijonus litif. Anksčiau 
įvykusiose varžytinėse sėk
mingai parduota miško į 
užsienį už 3 su puse milijo
no litų. Iš viso per šį sezo
ną bus parduota už 7Ų6 mi
lijono litip

kad Calleso valdžios agentai 
aueštayo j/kunigą Franerico 
Garza už tai, kad jis laikė 
šv. mišias San Pedro ligo
ninėj. Keliolika seserų ir 
maldingesnių žmonių, kurie 
klausė šventų mišių buvo ir
gi areštuoti. 4 Visi buvo iš
vežti į Torreon ir bus tei-

KARALIAI PAMĖGO 
VAŽINĖTIS

Iš Kairrtc-’praneša. kad 
Aigipto karalius Fuadas 
ruošiasi-važiuoti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Matyt, 
Afganistano karaliaus tri- 
umfališka kelionė, po Euro
pą neduoda- ramumo aigip- 
tiečių karaliui.* e,-

, 58 SULAIKYTI . .

KAUNĄS. Velykų šven
čių metu policija sulaikė už 
vairius prasižengimus 58 

asmenis ir sustatyta proto- 
kolai 159 asmenims.

NUKAPOJO ALGAS ANT 
> 10' NUOŠIMČIŲ •

*FALL RIVER^ Mass., ge
gužės 3 d. —Svansea Print 
AVorks dirbtuvės savininkai 
pranešė darbininkams, kad 
nuo kito pirmadienio jų al
gos bus' sumažintos ant 10 
nuošimčių. Sako, kad dar
bininkai, kurių yra 100, pa
skelbs streiką -ir prisidės 
prie kitų streikuojančių 
darbininkų.

PARDUOS MIŠKO Į UŽSIE
NĮ UŽ 3 MILIJONUS 

LITŲ ;

Žemės ūkio ministerijoj, 
teko sužinoti, kad balandžio 
mėn. 18 ar 25 d. ir gegužės 
mėn. 2 d. skiriamoš varžyti
nės Kaune, kuriose buvo par-

Delaney Negavo Progos 
. Pasirodyti

Išmuštas Buvo Pirmame

BELĄ KUN
BUDAPEST, geg. 3 <Č— 

Vengrijos valdžia jau parei
kalavo, kad Austrija išduo
tų Belą Kun, komunistą, ne
senai areštuotą Viennoj už 
ruošiamą sukilimą. Reika
laujama pasiremiant sutar
timi tarp Austrijos ir Veng
rijos. '

EINA ANTRADIENIAIS. tB

. PENKTADIENIAIS
r *■ . A ''
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Komunistų vadas su ke
liolika pakalikų atbėgo prie 
piketuojančių darbininkų 
ii- kurstė juos prie riaušių. 
Darbininkai nepaklausė ir 
sau.'ramiai pikietavo. Tada 

JT yado

-irT „
>, ILL. Į STO CKHOLM, Ą

Tik Lenkijoj Komunistai Su 
‘Socialistais Kraują 
f? Praliejo

^LONDONAS, geg. 3 d. /- 
Gegužės pirma diena praėjo

PLEČKAITININKAI 
VEIKIA

Iš. Vilniaus pranešama, 
kad į Ulkiškių .kaimą, y2 
kilm. nuo Rugiškio mieste
lio, balandžio 9 d. atvyko iš 
Lydos 15 ginkluotų “pleč- 
kaitininkų,.’ ’ apsirengusių 
civiliniais rūbais. Ant ‘pleč- 
kaitininkų,” rankovių pažy
mėta “Oddzial Kowienškich 
oartizanovv naczelnika K. 
Sėdieckiego. ” Visi išskirs- 
yti į. kaimus po 2—3-žmOf 
nes. Spėjama. kad'“pleč- 
kaitininkai” atsiųsti.propa
gandos tikslams:' '

j o masinįyskietavimą. >
Komunistams ir- socialis

tams7; nepatinka, < kad - čia 
darbininkai <be riaušių, ra
miai kovoja už savo teises. 
.Jie bandė sukurstyti ir ati
traukti darbininkus nuo li
nijos. Nepasisekė. Darbi
ninkai pasiuntė, raudonškar- 
malius ten iš kur atvyko.

Wamsutta dirbtuvės sa
vininkai davė progą bolše
vikams vėl. patriuk&nauti: 
atidarė dirbtuvę ir be darbi
ninkų, boseliai pradėjo dirb- tą pafodė, kad jie dirba ka

Maskvoje Komunistai Parodė 
______JPaugkarmgumo________

Sovietų Rusijoj komunis
tai pirmą dieną gegužės per 
visą dieną barškino ginklais 
IFgrąšmo pasaulini. Tai bu- 
vo didžiausia militarinė pa
roda raudonoje sostinėje. 
MiMtarizmas yra aukščiau
siame laipsny. Komunistai 
baisiai trokšta nekalti) žmo
nių kraujo. Jie, kad galėtų 
tai visus iššaudyti), kad tik 
pasidaryti rauddnesniais ne
kaltų žmonių krauju. <

Taigi gegužės pirmą die
ną socialistai ir komunistai 
matyt švenčia tik dėlto, kad 
patriukšmauti ir žmonių 
kraują pralieti. Kito tikslo 
jie ligšiol neparodė.

Jungt. Valstijose gegužės 
pirmos dienos kaip ir nebu
vo. Praėjo nepastebėta. Čia 
darbininkai yra daugiau su
sipratę ir socialistams su ko
munistais darbininkų tarpe 
nėra vietos. Turi keletą šim
tų tamsūnėlių; bet ir jie pa
skęsta susipratusių darbi
ninkų minioje. Jų (socia
listų) spalva Amerikoj visai 
nublukus. < . : ;

.... . . .............. j » '

Nelaime Su Automobiliu

ralių Emaiiūelį ir'Muss
* z • • * r'z : Kn j sumose patį** fasis 

kad tuo būdu rasti pr 
garbintr-diktatūrą ir tt.

Italijos fašistų, atato 
G. Amadori Kanne/delei- 
ži n jos pakėlė skandalą, >< 

• **‘Lietuvos Žinios14tą 
nią atšaukė! bet fašistų< 
tovui to neužteko. Jis k 
pėsi matyt • prie Lietu 
valdžios i r kai p pranešti 1 
Ž." iš bal. 16 d. KainftEt 
komendanto parėdymu 
yra uždaromos vienam4 
nėšiui. ' . i

t i bus toks, kaip kad dauge
lio kitų, turės kristi nuo .tari 
dėlių "kulkų. Už ką ? Npgi 
už tai, kad nepasiklausė bu
delių ar valią, .melstis prie 
Aukščiausiojo^

Tą pačią dieną čia sušau
dė be teismo sukilėlių vadą 
Maximo Salazar. •

dijuoja žemlapius ir smarkiai ruošiasi kelio- 
tfersviršūnės pasafilid Į Stockholm, Švediją. 
Viršuj kairėj yra Otto Milburn, ir dešinėj 
suoja šią kelionę.
Eiifri . . -■

Du užmušta į 4 sukeista , į.
LEWISTON, Me. — Ba- L 

landžia 22 d. apie bertainisĮ1 
mailės nuo Auburn, Me. at
sitiko baisi nelaimė. Dvi šei-11 
mvnos Beleckių ir Aleksan-|, 
dravirių važiavo automobi
liu iš Rumford į Lewiston.| 
Kelias buvo slidus ir oras Į 
miglotas. Kad išvengus ka
tastrofos su kitu automobi
liu vežikas pasuko automo
bilį. Automobilis paslydo ir 
trenkė į teleponų medinį 
stulpą su tokiu smarkumu, 
kad stulpą visai nukirto ir 
automobilis į šipulius subi
rėjo. Pasekmės tos katastro- 
pos buvo šios: Ona Aleksan
dravičiūtė, 10 mietų ant vie-l 
tos užmušta; Petras Belee-I 
kis, 36 metų amžiaus mirė 
nuo žaizdų į antrą dieną; 
Petronėlei Beleckienei su- 
žeistas veidas, bet dabar jau 

.tgija; Petrui Beleckui, 17 
metų amžiaus, nulaužta de- | 
šinė koja, bet yra viltis, kad 
išgys; <___  ___________
čienei baisiai sužeista galva, 
bet spėja, kad pasveiks; 
Viktoras Aleksandravičius, 
kuris operavo savo automo- 

—bilių liko mažiausia sužeis- 
tas ir jau parėjo iš ligoni
nės į namus. Kiti visi dari 
tebeguli Centrai Main Ge- 
neral Hospital.

Bal. 27 d. su gedulo šv. 
mišiomis a. a. P. Beleckas 
ir Ona Aleksandravičiūtė /
palaidoti airių kapinėse.

A. a. Petras Beleckas pri
gulėjo prie L. R. K. Susiv.

ramiai Londone. Parodavo 
keletą šimtų raudonųjų, bet 

* .* , į visuomenę nepadarė jo- 
>. 6 , <kios įtekmės.

Vienoj, Austrijoj raudo
nieji planavo pulti kalėji
mą kur sėdi kraugeris ko
munistas Belą Kun, bet nu
svilo. Vadai areštuoti.

į Paryžiuj keletą komunis-
! t Į * tų areštuota už tai, kad jie 

norėjo pralieti nekaltų žino-
\ nių kraują.

Kituose Europos didmies
čiuose parodos praėjo ra
miai.
10 Užmušta, 200 Sužeista 500 

Patupdyta Kalejiman 
Lenkijoj

‘/j " ; Varšuvoj socialistai paro- 
*►davo. Prie jų norėjo prisi

plakti komunistai. Kilo kru-
4 '■

. vina kova. ' Pasekmės to, 
4- ■, kad 10 užmušta, 200 sužeis- 
jįk ta ir 500 areštuota. Dabar 

socialistų vėliava aplaistyta 
krąuju bus daug raudonesnė 
ir vaikams geriau patiks. ,

1; p ■ . i <

GRAIKIJOJ

ATRNAI, Imi. 26. - 
kanas Soussaki, arti n 
Korinth, kuris vėliausi 
vo sunaikyhis nuo i 
drelx"jimo, vėl smarkia 
veržė. Pridarė daug 
toliu žmonėms gyvenau 
anV Svra ir Mitylene

«.’.-ri”, - AV• ■ -z.

aukso kasyklas La Luz i!r 
Bonanza. Padarę dąug nuo
stoliu. , . J

A. 26 kuopos it št. Baltra
miejaus draugijos. Jis buvo 
doras ir .įimtas žmogus. ■ ’ 

Ą. a. Ona Aleksandravi
čiūtė lankė katalikų pradi
nę mokyklą i r būvą visų my
lima mergaitė. ‘ r

Liūdi Beleckų ir Aleksan
dravičių šeimynos. Visi vie
tos lietuviai nukentėjusiom 
šeimynom reiškia huošir- 
[džią užuojautą ir prašo 
Dievo, kad jiems grąžintų 
sveikatą.

Laidotuvėse dalyvavo jų 
giminės iš Worcesterio pp. 
Kairiai ir Viliai.

Šis yra pirmas toks bai
sus atsitikimas tarp šios ko
lonijos lietuvių.

Nelaimingiems daug gelbs
ti p-lė Marijona Dailydaife. 

Į Ji pirmoji pribuvo į ligo- 
| ninę.
j Taipgi daug kamę padėjo 
ir p. Petras Jasiūnas. Gar
bė jiem, kad padavė pagal
bos ranką nelaimingom Be- 

Onai Aleksandravi-|,eck1} ir Aleksandravičių 
šeimvnom.

ant Tafriiai ĮJiklėtuojančių 
darbinVhkį. ■ Kilo inuštytiėš. 
Pašaukta policija riaušinin
kus numalšinti.

Vietos pasmerkę
nuo pat pirinos dienos ko
munistų ir socialistų bruki
mas! į darbininkiĮ tarpą, ntfe 
pamatė, kad jų tikslas yrą 
sugriauti darbininkų viėrty- 
bę.f Be vienybės (laTbinių- 
kai'strėiko nelaimes. Socia
listai ir komunistai dar kar-

fanrikitose degtuku paga- 
itiihtai 192:? m. 48 milijonai 
t^dežučių, 1924 m.—57 mil., 
1925 m.—54 mil., 1926 ra.-— 
55zmil. ir 1927 m.—65 mil. 
Į užsienį išvežta \iegtuku: 
1925 m. 1 mil. dėžučių, 1926 
in.—5 mil. ir 1927 ih. — 15 
mil. Daugiausia degtukų iŠ 
Lietuvos išvežama į Angliją.

Uždare ‘Lietuvos Žiniai’
• —-- -------- tr------r-----------—H------ i-----r—U4-4—

PLANUOJA LĖKTI' ATGAL
5 PER. ATLANTIKĄ 'i

Fitžmaurice sako, kad orlai
vis “Bremen” antradieny 
lūs prirengtas kelionėn po 
'Jungt. Valstijas.' . /

, AVASHINGTON, I). C.J- 
Vpkiečių ir airių ląkūiuy 
buvo čia iškilmingai priipt- 
ti.' Prezidentas Cq<>1 idge ap
dovanojo juos garbės meda
liais. ? f . ;

, Lakūnas Eitzmauriče pa-, 
reiškė čia, kad jis ir drau
gai planuoja lėkti atgal į 
Vokietiją. Betp,; jis- pasfikę 
laikraštininkams, kad orlai
vis “Bremen’’ bus prireng
tas antradieny pradėti kelio
nę po Ameriką.. Jeigu dėl 
kokių nors priežasčių orlai- 
,viu “Bremen’’ negalės lėkti,- 
tai paims kitą orlaivi tos pa
čios išdirbvstės. Kada jie 
grįš į Vokietiją Fitzmaurūje 
nepasakė. >
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įrarvos Arnuos kari. 
WKKAI VILNIUJE 

šeštadienį' per Ry- 
?tvyko į Vilnių du Lietu- 
jiiįmjop karininkai, ka- 
rjąkūiiai-: kapt Leonar- 
^Š^kas ir kapt. Anta- 
tSlašaitis pasiimti savo 
^^ Jkttris 1915 m. pa- 
&^<tūrėjo nusileisti pas 
Htt. Tuomet. lenkai lie- 
S^-prlaivi sukonfiskavo, 

lakūnus paėmė į ne- 
karioje jie išbuvo 

kjBįetų iki kol jiems pa- 
Kė pabėgti. Lietuvos val
iu pareikalavus per Tau-

? ?■ ' ■ W

. r'*
■■■ ■/ 1

■ • - \ . ■

kmt >
.-M4/'1
Mirties

■s1»'

nuo persileidimo. - 
kaltininkė. akušerė areštuo
ta. ' ' -

— Kdvo 28 d.'tūla Geru- 
laitytė Kaune nuodijosi ac
tu. > r

r-1 į* **Jf' ' - •* 2X_x ’

f. Per kffiFd.hnfiD.-
iš Lietuvos: į Argentiną —. 
262 žmonės į Braziliją—*154] 
žm.; Afriką t— 46 žm., Ka
nadą ~ 545 žm., Ųragyajų 
§0 žm.; . Ameriką — 145;

KIRSNEMUNE. S. m,
ndžio- mėn; £

Skirsnemunės miesteliu fs-

tvinusio Nemuno pakrašty
je tarp lyčių buvo-pastebė
tas skendūoiys. Keli jautil 

' Y a'va"* *4 w-f . 2
£ l 11 prisivarę, su busokais iš-™ . IPalestm^-ę.. Įš viso per|^.„M ?

j . u :;kovo mėn. ją Jdetuvos— Kovo 27 d. Kaune-j™ - *_v. - \ įgravo — 1223 žmones. >no namo aukšte rastas nezi-|» , į .-1 'Per šių metų vasario men. 
nomos moteriškės lavonas.__, emigravo į. Jyairas saus -r 

Kariuomenės teismas Į118 ir sausio, mėn. 524 žino-
’a J e ‘ •

emi-

z-

4‘iZ

.. A___ _

?r!

n **"

Šiauliuose kovo 24 d. nubau-Įpės.
■de P. Vąlužį mirtie^ baus-, '

hae, kurią dėl prisipažinimo Į .KATAT,nrp VŽT1CTMO~ 

 

pakeitė 15 m. sunkiųjų dar-Į - CENTRO KOMES-—:<■ 
bu kalėjimo ir jo motiną O. RĖNOIJA <

« iu- sunk, dai-bn džio 12~ d. ryta Kau-

. i

traukė į. krantą. Layonas 
moteriškos lyties, kiek suža
lotas veidas, su skrybėlaite, 
ant rankų pirštinaitės, ąnt 
[kojų uIakierkos/L sijonas 
I kiek apdraskytas. Naktį se- 
lnįnno pavaryti dabojo Javo-

r to make it im- 
posrible for men to succeed by praetidng fraud?

A. Every ode should be careful to deal with 

ind investiūg his monėy., -Bė'. should, aląo under- 
stand the laws and be p^epared to vote inteligently 1 
on them when there is occasion to do so.

1

A. Every one should bę careful to deal.with 
honest men and have good advice about speneli n g

'> -r

SBą^mgą“Šavo™oTThtvio, 
ikija po ilgų vilkinimų 
iko jp grąžinti, 
f&s ir. buvo pranešta, 
Ir^iįaivis esąs jau Vil
gė Porubanko aerodra- 
kbėt lietuvių karininkai 

iaivio sulaukti negali: 
kž kur kelyje iš Varšu-

y Vilnių 4 ‘ užkliuvęs. ’ ’
U(įu,y karininkai orlaivio 
judėjau keturios dienos, 
lokiu būdu negali sulauk- 
Mj.gal lenkai vilkina ati- 
FHną iki 30? Be to lenkų 
fcraščių korespondentai į- 
riaP.atakuoja karininkus 
Jsydann pajMi.sakoti savo 
©džius, bet dovanai. Ka- 
aukai - labai mandagiai I 
reiškė visokiems korės- 
pdemams. kad nesant 
ityJtiįiį , ^‘P Lietuvos i f 
©lajos, negalį pasakoti ii 
rpįspūdžių iš Vilniaus.

S" * J ’

ŲLIAUDIE8
^pĮanko bėdos 
pol kas dar viskas tvąi> 
įį bfc tfuinpu laiku fnr 
t Bus suimtas p. Trimakas 
Siti Toriai. •
Kaltė tokia: 
Jie-suėmė ūkininkų vęk- L 
Emą ir ant tų vekselių už-1 
amkė paskolą 
Mike kelių šimtų tūkstan-1 
Jutimai. Į
“Afėjus terminui sumokėk Į 

ai sumokėję bet ban- J 
is jfems vekselių negraži- J 
l&iies neturėjo pinigų jų | 
pirkimui iš Valst. Banko. | 
l^SfcLninkains išdavė vieni1 v -r . 1

rKaip kurių ūkininkų Lie j 
r^os? <Bankas protestavo J 
jikselius ir pareikalavo iš- [ 
Ėrkti-=7tai pristatė kvitas [ 
įdpinigai yra sumokėti... J

> jau esanti perduota [ 
Sotybės gynėjui.- 
£Fos pasekmės numatoma | 
įgenams po 2-3 metus sun-1 
hįjų darbų kalėjimo ir ei-Į 
SfeT iėškinvs keliu šimtu | 
ĮOgstančių litų. O patį ban-1 
i1 norima uždai-vt. ’ IKA.
fjei tas įvyktų, tai būtų I 
Btainkų Sąjungai kaput.

/ S. K.I
—---------------

IntUVA AR CHICAGA?

kalėjimo. \ alužis nuteistas prasidėjo ir vakare pasi- 
už tėvo nušovimą, o Valū-Įbaigg katalikų veikimo een- 
zienė už sūnaus pamokymą | fro konferencija, kuriai pir- 
tėvą nužudyti. mininkavo vyskupas Reinys.

— Kovo 26 d. Sintautų | Konferencijoj dalyvavo 149 

 

apylinkėje p. A. Šipaila šo-Įprovincijos skyrių atstovai, 
vė pro langą kaimyno Gyvio Buvo priimta visa eilė re- 
15 metų dukterį ir čia patĮzoliucijų įvairiais klausi- 

 

už lango pats mirtinai per-jmais, kaip tėvynės meilės 

 

sišovė ir jau mirė. Mergai; j klausimu, katalikų mokyk- 

 

tė gydoma Kaune ir išgy-|lų palaikymo 
sianti.

— Būblelių valsč., Šakių
apskr. pil. Danėnas, nesu
gyvendamas su uošviu, nusi-|liuci j a priimta ta prasme, 

 

šovė. Nusižudė atsigulęs lo-įkad darbdaviai Lietuvoje 

 

toje. • ; : ijturi geriau atlyginti darbi-

— Rietavo valsč., Degu-1uinkams už darbą, o darbi

 

nių km. nežinia kas ir ku-įuinkai turi tinkamiau eiti 

 

į.riuo tikslu nužudė amerikier|savo pareigas.,
tį G. Vincą. - Priimta užuojautos rezo-

[* — J. Lukšys, SubačiausĮĮiucija Meksikos katalikams 

 

valsč.. pasikorė, palikdamas Į dėl persekiojimų.
50.litų seseriai, kad jam pa- . Priimta taipogi padėkos 
dirbm grabą. 4rezoliucija išvykstančiam.il-

— Lekėčių valsč. ties Al- |gėshiam laikuį į Romą Ma- 
šeniškių km. kovo 30 d. ant 
Nemuno kranto rasta neži
nomoj moteriškės lavonas.
* Varnių valsč. Panakai-

► ir, tvarkymo 
reikalu, blaivybės klausimu, 
darbo klausimu ir tt. Pas
kutiniuoju klausimu rezo-

Iną.-žmonės. Rytą Jurbarko, 
Inuovados viršininkas atva- 
jžiavęs smulkiau apžiūrėjo 
lavoną. Kišenėje rasta ridi- 
kiilis,-kuriamo buvo, rodos, 
tik 2 litu, ir vizitine korte-' 
lė ant 'kurios (parašyta 
^Bronka.*’ Daugiau jokių 
žymių įrodančiu asmenybę 
berasta.

Balandžio mėn. 4 d. atsi
šaukę skenduolės tėvai ir 
giminės. Skenduolė esanti 
iš Kauno 5-sios klasės gim
nazistė. Ldvonas įdėtas į 
karstą, laukiama išsiaiški-l.1 
nant asmenybės—nelaidoja
ma.

Pfepared 
occasion 1,

CHAPTER XII.

OtĮuRAMCB

.; Letten 1

1. Q/What is insttranoe?
* t * ' - T » c

A,Insurance is a means of sharing each other’s 
burdens. ' . ‘ ' - ■ x , '

K

1

rijonų generolui, kun. Pū
čiui už jo darbus katalikų’ 
.organizacijų naudai. ’ q 

Į naują Valdybą išrinkti 
Įės vienk. šeimininką Skir-1 prof. Tumėnas, ponia Rugi- 
muntą nakčia nušovė Skir-|nienė, prof. Kuraitis, prof. 
muntienės meilužis Zelba.
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Valstybės SVSIŠAUPĖ KAUNO GELE

ŽINKELIO PAŠTO TAR-
. NAUTOJAI

Vienas nušautas, kitas 
’ sužeistas • .

Balandžio mėn. 11 d. 11 v. 
45 m. tarnybos metu susi
ginčijo du Kauno geležinke
lio pašto įst. tarnautojai 
Bieliauskas ir Tauza. Bie
liauskas taip supyko ant 
Tauzos, kad paėmęs revolve
rį paleido į jį 2 šūviu, ta
čiau šūviai pataikė į dešinę 
koją ir sunkiai” sužeidė. 

į Po to Bieliauskas turbūt 
manydamas, kad nušovė 
Tatizą, paleido porą šūvių 
pats sau į galvą ir tuoj mi- 

frė. .
Konflikto priežastys neži

nomos. Manoma, kad tai y- 
ra asmeninė nesantaika.

Bieliausko kūnas guli ge- 
| ležinkelio pašto įstaigoj. Ei- 
|na tardymas^ 
| Pažymėtina, kad dar 1920 

fervertęs tik paskutinės hn. Bieliauskas mėgino nu- 
Mteif- ^Lietuvos Žinių'* [šauti vieną pašto^ įstaigos 

te;įgali rasti tokią į-1 valdininką ir-šaudė Šančių 
^tistiką.-;----------
ariuomenės teismas 
>se kovo mėn. 22 d. 
g. tūlą Stripeikienę J 
l sunkiųjų darbų ka-j 
IŽ vyro nunuodijimą. 
Ikaviškyje nuo. kovo 
15 d. nuodijosi 4 pa-

B*. 2 mirtinai nusinuodi-

0. Vitkauskiene iš 
aiziių apskrities įnirę

d-ras Pakštas, prof. Mes 
kauskas ir d-ras Urmanas.
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12. K. Kaip kiekvienas privalo daryti, kad užkir
tus kelią tokių suktybių pasisekimams? \ ’

A. Kiekvienas turi stengtis atlikinėti savo reika
lus sų teįsįąią žmonfnūs ir gauti gerą patarimą aut 
ko lesŲ ax pasidėti savo pinigus. Jis turi suprasti į- 
statymus ir privalo būti pasirengęs protingai balsuo
ti uŽ juos, kuomet.'yra proga.
- * % "i * . ’ ■ ■

. - . SKYRIUS XII.

APDRAUDA

?Pam«kal
! t ■ : • •

1. K. Kas yra apdrauda?

/ A. Apdrauda yra ta? priemonė nešti kito naštos 
dali- * 4 -^ ; / ’ : . .

2. Bu kokia naštą ir sunkybėmis žmonėms dau
giausia tenka sukdurti? .

A Su baimė, kad dėl ligos ar kdkio prietikio iie- 
gaifa'uždai liauti, to. baime senatvės d>c ištekliaus 
pragyvenimui, su baime likti be darbo.

J

•*■,7 . . t e "■
2. Q. Whst burdens ąnd worries do mosi men

lf®» all the time? •.
• X.. *. * • * "

A The- fear that through illness or accident they 
,mny ha nnihlp tn vvnrV, tha fcar nf h«Moming nld 

without means of support, and the fear of being 
without work.'

, L ' „ * j’
3. Q. How is insurance carried on?

A. By the payment into a eomrnon iund by iii? 
dividual men and womėn.

A Q. How does insurance help those who suffer?

A. When any one who has contributed to the fund 
is in trouble for any’of these reasons, he may reeeive 
payments from the ftuid. ' ’ 1 ' . ‘;

5. Q. If ond is inju^ed while at wprk, can he collect
■insurance? * ' <■
Į' A. Yes, in nearly all the Statės there is a plau of 
I insurance against accidents. (

6. Q. What does tiie injured man reeeive in this
Įcase? ’
Į A. He reeeive&a part of hisvages and pay for the

ŪKININKŲ SUSIRINKIMAI| doctor and hospital bills. j t . . ; . t . J

7. Q. What .mušt, the injured workman do to
collect this insurance? . , t

A. All that is necessary is that he; have proper 
papers made out by the doctor and employer, and’ 
no fee-should be; prtd to any onė to collect 'the’ 
amount. t • . - I > • , < . '■ '

8. Q. In. cąse of death, is insurance paid to 
the man’s family? '

A. Yes, and in mosi Statės this payment is 
made to them whether they Ii ve in this country 
ormot. - r; : . .J *

9. Q. In Statės where there is no syrtem of ac
cident insurance, may the worker collect any dam- 
agtti from thė employer ih case of*accidejit? ;;. .. z. . 

į «' Yes, ih tho«?Statės’thė injurcd workmah may 
collect rdamages if the accident is due to the fanlt 
of the employer.,. / • .

10. Q, If it is necessary to employ a lawyer in 
such cases, what should the workman do?

A. He should take great care to get a capable and 
honest lavver and not sigri any papers that he does 
not fully tmderstand witbout consulting his lawyer.

KLAIPĖDOS KRAŠTE

Reikalauja daugiau rūpintis
I *

ūkininkų gerove

] Paskutiniuoju laiku Klai- 
įpėdos krašte dažnai būna 
| triukšmingų ūkininkų susi-l 
I rinkimų, kur ■- reikalaujama 
[pagerinti . ūkininkų būklę. 
I Ypač triukšmingas susirin- 
Ikimas buvo balandžio 10 d.
1 Šilutėj, kur buvo susirinkę 
rapie 1000 ūkininkų iš viso 
[krašto. Susirinkimo buvo 
I priimtos rezoliucijos, kur 
įprašoma autonominė krašto 
I valdžia
| kuogreičiausia pagerinti ū-| 
Įkininkų būklę; Ypač pra-l 
[soma sumažinti 50% žemės 
[ūkio mokesnį, suteikti žemo-! 
Imis palūkanomis ilgameti- 
|'nio kredito, panaikinti mui
tus už išvežamus užsienin 
žemės ūkio produktus, kaip 
antai kiaules, galvijus ir t. 
t., sudarant tuo tikslu grei
čiau prekybos sutartis su 
Vokietija ir pertvarkyti 
Klaipėdos krašto apdraudi- 
mo įstaigų. . • . »

Be to, susirinkimas vienu 
balsu pareiškė nepasitikėji
mų vokiškajai landvdrts- 
chaftspartei, 'kurios atsto
vus į seimelį dauguma ūki
ninkų* rinko.

ir centro, valdžia

ĮTARTINI TIPAI
SEREDŽIAU S apylinkė-1 

sė pasirodė naujųjų laikų.’ 
’*knygnešiai,’’ kurie siūlot 
enkiškas knygas, visai ne
mokantiems tos kalbos pilie
čiams. Tie tipai nori įtikint 
žmonesį, ‘kad tarp Lietuvos 
ir Letfkijos būsianti atnau
jinta unija. Armoniškių 
kaime vieną tokį tipą mote-

------------------------- t

NUDŪRĖ SESERĮ
TRYŠKIŲ valsč., Maldė-, 

nų dv. 6. IV. P. Plonis susi
ginčijęs dėl darbo su savo 
seserim Ona (42 m. amž.) ir 
iš pykčio šake ją nudūrė. 
Jie tarnavo dvaro sker- 
džiais. žiųpgžudys nugaben
tas į kalėjimą. .

; .UNIVERSITETAS EIRKS
RETAS KNYGAS

Lietuvos dvaruose ’ vta 
knygynų, turinčių re'tų kny- to kalnelio. Apylinkės, ūki- 
gų. Mflsų universiteto bib- ™nJ!ai. gj vena gana pastų- 
liotekų tvarkytojai pradėjo I rimtai už tat prieš didįjį 
derėtis su tų knygų savirim- j bu\ o išsirengę gražią
kais dėl svambesniųjų veika-ĮF1^0 bažnyčią, kuri pra- 
1ų perleidimo už tam tikrą džioJe karo buv0 atlečių 

'•1?*;
I ’ - ' ■ • i • € - -

DIDELIS LAIMĖJIMAS KAfr PI&K8
LIETUVIŠKAS DVARAS. MEA1XHVLA\D. TARM

250 nkerlą femėn. dirbam** 173 aktfrijfc ganykloj* 40 atariu. mUko 83'iUce- 
| riai. 2 kelmynų narna*. 14 kambariu, vlal Įtaisymai MHtna, Salta*- Ir-tiftas 
|vanduo, elektriko* Svleaa, tvartas (barnė) 175 p&itf itotfMo. 40 pėdą ploėia, i 
| Ir 3 prlndtj nukilo, tnnšlno* karvėm* melžti. Nea- York ketfaa ehm prfe j 
jffltlo lanko ir tarpe dvieju miestą: miestas Ptttnam 20.000 gyventoju 1% 
Į m a t lės tolnmo, antras miestas, Pomfret dvi mailės nuo minėtos vtetoa. P«a- 
Ifret miesteli* npnyvetitas turtuoliu žmonių Ir viena.Ik gražiausiu vtih) Orrtto- 
lectictit valstijoj. 20 mailių nno Worčester. 35 matiės ttuo SpringfleM. 30 
Įmall ft) nu** Protklcnce, 50 matliu n»<* Hartfonl Ir SO trotilą nno Bostono. 
(Lietuviu farmerlą gyvena nemažas skaitlius antroj parfj miesto tolumo 3 
ImuilėK. Minėta vieta pirmiau* nebuvo galima papirkti ne tik lietu vintas bet 
lir nfaeritonams. Prležaatis pardavime thi už mortgage vertę. Pirkėja* turi 
ItnrPtl tarpe $5.000 ar 3&U0O. Inettl apie $3.000. . Kreipkis pas P. VAIOJV-

NAS, savininkas ntortgage. Mostelio Coal Co., 50 Ameu 8t, Mouteilo, Maap.

NAUJA BAŽNYČIA
l^.JAVONVS. šis ba£

* 
nytkiemis raudąsi už 9—10 
klm. nuo Virbalio, ant aukš-

T

3. K. Kaip apdrauda vykdoma?

A.- Atskirų vyrų ir moterų mokama į bendrą 
fondų. 4 ,

4. K. Kaip apdrauda gelbsti kenčiantiems?
i . ■

A. Jei kas nors, kas u&imokėjo j fondų yra varge 
dėl tų priežasčių, jis gauna pašalpų iš fondo.

9

5. K. Jei kas yra sužeistas prie savo darbo, ar gsli 
gauti apdrauda?

A. Taip, beveik.kiekvienoje- Valstybėje yra ap< 
araudos nuo nelaimių planai.

6. K. K% sužeistasis gauna tokiame atsitikime?
• ; » J ; 1 . .

A. Jis gauna savo uždarbio dalį ir apmokėjimų 
daktaro ir,ligoninės atskaitų.

7. K. Ką sužeistasis turi daryti, kad gautų ap
draudę?

A. Viskas kas jam reikalinga, tai paliudymai nuo 
daktaro ir darbdavio ir nei vienam uz tai neturi reu 
kaio mokėti.

8. K. Jei mirtų, ar apdrauda išmokama žmogaus 
šeimynai?. ,

A. Taip, didžiumoje Valstybių išmokestis daro- 
^ną jai, ar ji gyvena šioje šalyje, ar ne.

9. K. Valstybėse, kuriose nėra sistemos apdraus* 
ti nuo prietikių, ar gali dafbininkaa gauti atlyginimų 
tino darbdavio už visas sav6 skriaudas?
* ’ ?'A; Taip- tose VžlstyHėsė sužeistasis darbininkas 

i gali išgauti atlyginimų už skriaudas, jei darbdavio 
buvo kaltė.‘

10. K. Jei tame reikale reikia samdyti advokatas, 
kų turi daryti darbininkas?

A. Jis turi gerai apsižiūrėti, kad gautų gabų iF 
teisingą advokatą ir nepasirašinėti ant jokių popie- 
rų nepasiklausus advokato, jei jų gerai nesupranta.

(Bus datigiou)

DAINOS f
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A**

KO
L .a) .Eisiu j girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve .25

l *

Ak, myliu tave________
Bernužel, nevesk pačios 
Graži čia giruže_________
Meilė____________' . ■

5. Meile uždegta krūtinė _
6. O pažvelgki.... ........ .... .......
7. ■“______ ________________
8. Penkios linksmos dainos

. Duetai

K DAINOS
Vienam Raimi Prie Fortepijono

—■.■y--" 
■ rf Aaia i ■

Visuomet širdis snmVintą ? 1».
A?

75 2. a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano .25
9>) Mėrgąvtiario dainai b) Ei, Te-

; ^4 Į yfeli, Tėveli '2—____
. .40 A 4. a) Močiute, miego noriu; b) Oi,
. .65
. .50
. .60
^1.00

5.

g*l-

derėtis su tų knygų savirim-

pašto Įstaigoj.------------—
JĮ-.-,,- ■■ ■■ , .j rį-. įnwii|Bi 1

[sudeginta ir likosi tik mūro 
"■a iteĮ sienos. Dabar gi " klebono 

i ĮSecevičiaus darbštumu, baz-
Inyčia naujai atstatyta ir ki-
tą vasarą manoma šventinti. 
Lig šiol pamaldos buvo lai
komos laikinai padirbtoje 
iš lentų, pastogėje, kur žie
mą žmonės daug privargda
vo. . Pajevonio monopolis 
ir smukles labai gerai vei-

*• ’ ■ •

kia. . , v,
--•,5- V *• '

a) Močiute, miego noriu; b) Oi,' 
varge, varge-------------- *--------------- .25
a) Aš toH nuleista; b) Tris dzie- 
nas (dzūkiška) --------------------------- .25
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at-.

J5
6.. i,

lėkė sakalėlis —--------------- ------
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo —— ----------- :--------------------

8. Tautiški šoktai L ____________ _
50 9. Tautiški Šoktai ..............   .

Z ’.50 K0MP. M. PĖTRAUSKO DAINOS
m .25 _ 1. Apvesdinkite mane  ------- _2.—1$0.0

a- -50 ; 2. šią nakeialy (dzuktakaL

9. Moterų Sąjungos Imnas _ 
' 10. Sįtenda, fckįa mv - '

11. Trisdešinrt dainą____ ___
Miiam Chorai

12. Ginkim salį Lietuvos____—
13. Giesme į šv. Kazinrėrą___

—14^ Liet&vos Vyčių. Imnas------
-Pirmyn į kovą -----------
Mes grįšim ten ---------------3. jojau dienų (aūgštam balsui)—
a) Išauš vasarėle, b) Tu mano mer- 
gėlė, e) Išbėgo mergyt®------------- -50
a) Kaip aš buvau jaunas, b) žiu- 
rau. .anksci rytų, e) Aš užėmiau 
Lietuvoj— ------- —.—— .50
a) Eikš mano mergele, b) Aš suti
kau žydeli, e) Kam anksci kelcis .50 2.
a) Miels'tčvcli, b) Oi ak 
vėlę, c) Atsigėriau žalio 
a) <

musų mintįs __

w —ii.

__ .50
— .75 
-41.50

7.

4

4 15.
v 16.

17.

18.

^19.’

20-

21.

t
i

» r"

M

t

nagėiis, c) Kur Nemunas. d)H$ čiu-
Urtk.. I*- • '•

•A

- <O r.'rčjan vižlą .
22. a) Tykusis rytelis, b) Oi

čla-HuHa1-.
A *

5 ’

tai užsakymus drauge

S*' 

_ .50

į *•'

7 30 - 
, .50

.20

.20 t

.20

.25 z

.25 _
40

4. Ko liūdit sveteliai
5.
8.
7.
*■.

Siuntė manė motinėlė _________
Vai aš pakirsčiau--------------------
Saulelė Raudona--------------------

y KOlfr. VAIČIŪNO DAINOS
1. Jau kelias Lietuvi!__ :
2. Dvi dainos------

j 3. Mūsą šokiai I.
M ; 4. Mūmj AAiailL-
'OV ;įUDAWAOT DAINOS

VAINIKUONIES
L Mfisą šokiai —.—- ------------

1
.30
.40
.30
.30

• — 9

----
.40

Visos virš paTninėtos^dainoi flirtą giutt’n^arteninko” Knygyne. Si^sda-
1.............. ir pinigus. Visuomet kdtesuokite taip:’

‘ t
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jų arijos
Priimdami namuose sve

čią, duodame jjun ką geriau* 
.... šio, pagerbdamj čia ant že

mės Mariją, jiašvenčiame 
Jai gražiausiąjį mėnesį — 
Gegužės, naujai atgimstan- 
čios gyvybės mėnesį.. ^uzi- 
ka mums tuomet labjausia 

* patinka, kai po sunkiai šusi- 
'' painiojusių minorinių akor- 

du, pasigirsta švelnūs hai'- 
mohijos. tonai; gyvybė tuo 
met labjausia įvertinama^ 

—kuomet ji -pasirodo mir
ties. Ir .pavasaris todėl 
brangiausias, kad jis ateina 
po šaltos žiemos. Tą tai 
brangiausia laikotarpį atgi
mimo metą mes ankbjame 
Dievo Gimdytojai/ Prieš 
Mariją pasauly buvo žiauri 
žiema, Jai atėjtfs pražydo 
pavasaris, nes užgimė mir
ties Nugalėtojas ir gyvybės 
Dą Vėjas.

Pamalduinas prie Mari
jos viršprigimttri, iš dan
gaus buvo apreikštas. Pats 
Dievas pasiimto Arkangelą 
Gabrielių kad apreikštų Pa
nelei. kad Ji paliks Dievo 
Motina. Arkangelas atida
vė Jai dideliausią pagarbą 
tardamas: “Sveika,’ riialo- 
nės pilnoji!” Taip pat šv. 
Elzbieta, Šv. Dvasios įkvėp
ta, žemai nusilenkė atvyku
siai pas ją švenč. Marijai 
ir tAtė:'“iš kur £i tai man, 
kad Viešpaties Motina atėjo 
pas mane

Šv. B^nyčĮą jau jnio, se-. 
nų^eniaufuų .fyikųjkųrė pa* 
maldunią prie. Dievo Moti-. 
nosiK-'Kas’^nėnesisiyra kokia- 
nbi's Još 'šventė, Gegužės gi

•z . f

z

■ A t

' v-
*• ^v.. K - • i .

atgyja ir linksmais veidais 
dalyvauja Jos procesijose, 
kalba Rožančių ir litaniją ir 
vainikuoja Jos šventą ir pa
laimintą gąlvą, ir .pažemin
tai bučiuoja Jos koją, kuri 
sutrynė neprieteliaus-žalčio 
galvą. Marija- 
ir šventos linksmybės simbo- 
las. Jos vardas pergalėjimo 
obalsis.

Tečiau, pirmiau negu Ma
rija atsiekė tą dideliausią 
garbę ‘danguje- tr
pasitikėjimą ant žemės, Ji 
turėjo nešti kryžių per 63 
metus šiame ašarų klonyje. 
Visiems žinomi Jos septyni 
sopuliai, kurių didžiausias 
■buvo po kryžiumi. Marija, 
nors be nuodėmės, nors ma
lonės pilna,' sunkiai dirbo jr 
kentėjo, ir, nieks negali pa
sakyti, kad Ji pelnė dangų 
už dyką. Ta Jos garbė dan
guje ir ant žemės pilnai už
tarnauta.

Či.a yra mums pavyzdis, 
kad per darbus ir kančias 
keliautume į dangaus kara
liją. Bet tas kelias yra leng
viausias per Mariją. Ji pa
saldina mūs vargus ir pa
lengvina kelionę. Ji paleng
vina nimbs karionę, nes 
kaip tik Jos uždavinys su
triuškinti žalčio galvą. Tat 
laimingas kurs eina su Ja, 
lx't valgas tani, kurs Ją pa
niekina ir ignoruoja. “Kas 
prieš manę nušidės, tai Įžei
džia savo sielą,” taip kalba 
Marija šv. .Rašto žodžiais.

.jGėgužės mėnuo tai malo
nių metąs..,1 Tam linksmam 
ir garbingam mėhesy piriki- 
me Marijai vainiką ne vien 

mėnesy kiekviena diena pa- iš žemės gėlių, bet iš širdies 
švęsta,Dievo Molinai.' Tos maldų ir jausmingu atsidū- 
šveųtes žmonėse labai .prigi- sėjimų, kad Ji tą viską at- 
jo. Kad ir dideliausį sielos našautų savo Sūnui ir iš
vargtai, kad ir labjausiai melstų mums ramybės ant 
širdyje nuliūdę, atėjus Die- žemės ir amžino poilsio dan- 
vo Motinos šventei, tuojau guje.

VA LIO!! ,V >

gyvenimo

* > ' 1 
_ ____k

—“ ' -■ 11 * ; -įY ■ -
y Augustaitytė-ycd^^ii^ne,

GRAŽI TU, MARIJ^^
T *

...Ą'

Graži į Tu, Marija, danguje ir žemėj ,.v, 
' Sušvintusi saulė tarp dviejų naktų.. .4
Danguj Karalienė, o žemėj mergaitė, .
Kad mūs prakeikimai seni neplaktų!.1 -

■ ' V.’ . X • ' ' • ’ '

Graži Tu, Marija! Lyg tarp disonansų 
Pravirkęs džiaugsmingai akordas švelnus, 
Taip šypsos pasauliui ant kelių Tavųjų 

-Ištiesęs rankytes_mažiitis Sūnus.
į 1 % ■ . v*?- * t

Augindama Sūnų, žmonėms’ Atpirkėją;
Pasauliui Karalių, graži Tu visa: ’
Tavy susjpjmė ir viltys, ir aušros, , 1 

Ir tėkaričių saulių, ir žvaigždžių šviesa.
• i’.'. ; * ‘ji •

Graži Tu, po Kryžium gyvenimo žygį. 
Kaip svyranti saulė, užbaigus tyliai,

T

Tau giedančią žemę gaivma^ir šildo

A 
/ * <

J

■4

pūstų, kuriame 
jautienos gabaliukai. Ket 
virtą Valandą. Vėl bliuzas

ĮVAIRIOS KNYGOS

Gyvenimo Tavo tyri spinduliai.
— ’ • • i 1

Graži Tu, Marija! Ir Amžių Kūrėjas 
Sukurt negalėjo Tavęs gražesnės!..
Mes, grožį pamilę ir žemėj paskendę. 
Nematom už Tave žvaigždės šviesesnės.

(“Šaltinis”)
x « • * 1 .

K.^S, D K. LIETUVOJE

t

TREČIA EKSKURSIJA 
“NAUJIENŲ” *

GEGUŽĖS-MAY 29-tą D. 

LaivUr“LITUANIA”

Ekskursijai Vadovaus 
“NAUJIENŲ” ATSTOVAS

4 t

KLAIPĖDĄ
Be Jokią Persėdimu

BALTIKO AMERIKOS/ LINIJOS 
LAIVAIS

10-ties Metą Lietuvos Nepriklauso
mybės Jubiliejaus Apvaikščiojimui

KETVIRTA EKSKURSIJA
LIETUVOS VYČIŲ 

BIRŽELIOJUNE 16-tą D. 

v Laivu “ESTONIA”

.Ekskursijai Vadovaus 
KAZYS J. VIESULĄ

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIKKVTF.NAR T.rETITVIR nriirftlzi .oplontarU onir^ oimf.įiį

Kas metai ris (Liuciau Ir (langiau ntnerikleėly važiuoja atlankyti savil
kins Lietuvoje ari m taip, sau Lietuvoje pasisvečiuoti. Lietuviai deda 
visas pastatiRas. kad tie svečiai butą gerai priimti Ir isstvežty malo
nius įspūdžius iš Lietuvos.

* '* 1

Tas važiavimas tiesiog | Klaipėdą ant fcaitlko-Amerikos T.infijos be 
Jokit, persė limy pe-le daburtinlą aplinkybių yra malonus ir vlslšknl 
keleivių nevargins:.

Patartina visiems kurte trokšta pamatyti gimtųj] kraštų neatidė
ti. bet važiuoti pas savuosius šių vasarų ■*’n viena Iš vlršminėtų eks
kursijų Iš Amerikos tiesiog | Kinipėdų. ę • » . 'J

žiniom KreipJHtČ# f Vieton Apetitų ar i Bendroj

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

- ,Union Trust Bldg., PHtsburgK P»r J

Kauno sunkiųjų darbų ka-.kitaip būtų kokį urvą padir- 
lėjimas — vienas geriausių 
kalėjimų Lietuvoje ;z čia yra 
šioki toki patogumai^—-van
dentiekis, ’ kanalizacija, ži
nomą, ejektra, pirtis,1 vonios, 
vaistinė, ligoninė, kultūros 
padarai—biblioteka, kalinių 
orkestrėlis, bažnytinis cho
ras, bažnyčia, mokyklos ir 
dirbtuvės. Tačiau patsai na-< 
mas yra senas ir jo kon
strukcija atsilikus, tai ir pa
togumai mažai patogumų'tęs 
suteikia'. • < ; - ; ; z • >

;, Yra. e'
apie tai,, kaip šitas kalėji-; 
mas buvo pastatytas. • Sako 
esą jį statęs kažkoks žyde
lis, kuris turėjęs gerą pa
žintį su pačiu gubernato
rium. Žydelis, pabaigęs dar
bą, pasigyrė jam, esą pasta
tęs kalėjimą, iš kurio pats 
caras nepabėgtų. ♦

Gubernatorius esą atsakęs:
— Kol šitan kalėjimai! carą 
padėsimę, , pats tamsta jo 
stiprumą išmėgink! Paso
dino žydelį į k’alėjimą. Ir 
pradėjo jį kilnoti iš vienu
tės į vienutę. Patekęs iš ei
lės į šeštą vienutę, vargšas 
neišlaikė ir... pasikorė.

Matomai, sako, žydelis ne
sitikėjo, kad jam pačiam 
teks savo darbą išmėginti,

ANT RENDOS
> /

• •v •

“Darbininko” name, prie E 
gatvės, ant rendos didelė krau
tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu
vėlei arba šiaip koldam bizniui 
Benda prieinama. Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366 Broadway, So. Bostin. Te) 
S. B. 0620.

» <

I IR Iš . /

_»

:■

LIET UVOS
.... —Per. .BREjtim

Didžiaratfu fr Greičiausiu I 
Vokiečiu Garlaivio

C O L U M B Ų S
arba kitais Alos linijos 

laivais >
Tik 8 dienos vandenin 

Pnlkijs 3-čios kleaoa kamba-
- riai—tik miegamieji 

Pas bile vietlnj agentą arba' 
65 STATĖ ST„ BOSTON 
NORTH GERMAN 

L )YD/
t

bęs pasprukti.
Blogiausia tai. kad kalė- 

jimas ' perpildytas. No'rnia- 
jiai jisai Statytas dėl 600/na, 
700 klientų j o dabar; jame 
yra 1430 žmonių; Ir dar 
vis dauginasi Maskolių 
laikais vienutėse buvo apgy
vendinama po Į—2 kalinius, 
dabar 3—4 ir daugiau. Taip 
pat ir bendrose. Esant to
kiam susikimšimui, žinoma, 
nė- švaros tinkamai negali
ma palaikyti. Daroma, kas 
galima, plaujama 1—2 kar- 
tu savaiteje, ,bgt zięm,os me
tu, kada langai mąžai atida- 
rinėjįąmi, esti sunkokas o- 
ras.

Prie Kauno kalėjimo pa
togumu reikia dar pridėti; 
pasi va i kšč i o j i mo ant 
aikštelę.

stogo
Kliudo ten vaik

ščioti tik dūmai, kylą iš čia 
pat esamų kaminų ir sti|>- 
rūs vėjai.

. Maistas kalėjime neblo
gas, gal kiek vienodas. Da
bar, esant šalčiams, sakysi
me, negali fnilvių užpirkti, 
o jas kaliniai labai mėgsta. 
Rytais duodama kava (žino- 
rha, ne “Mokka”) ir cuk
raus “noperckėlį” (apie du 
lygmalius arbatinius šaukš
tukus),- kuri kaliniai užsi- 
barsto ant duonos riekės 
(“paikė”) ir taip geriama 
kava. 1 vai. pietūs, — bliū- 
das kruopų, barščių arba ko-

«• 
- ------------------------------ ---------------------- —-„į —■ 

dfANA8AimAIN0S_.
MOKYKLOMS

kruopų^ ^apspirgintų svogū
nais su lajumi,—tai ir visi
kas. Juodos duonos duoda 
tris kartus po 200 gramų; 
duona gera, nuo kalėjimo 
salgių neapsirgsi. Virtuvė
je nuolat budi du kaliniai: 
vienas politinis, kitas krimi
nalinis. Jie prižiūri, kad 
valgis būtų gaminamas pa
gal nustatytas normas.

Kaip tenka pagailėti, kad 
mūsų valstybėje nėra “Sibi
ro” ir-visokiausi nusikaltę- 
liai dedami į- tą •patį kalėji
mą. Sako; esą, dabar visoje 
Lietuvoje yra apie 8000 ka- 

- liniti, tai .mūsų 2 milijoną- 
gyventojų nemažas nuošim
tis.

Čia mūsų teisingumo dar
buotojams reiktų rimtai su
sirūpinti, kur to priežastis 
ir kas bus toliau: gal tai kal
ti žmonės, Į kuriuos blogai 
paveikė karai ir jų vargti, 
o gal pats gyvenimas pa
sunkėjo, ir žmbnės, ginda
miesi Tino bado ir nedarbo, 
padaro nusižengimus, o gal 
ir su pačiu teisėtumu ne vis
kas yra gerai?

- Pasakoja, kad atėjus žie
mos šalčiams ir sumažėjus 
darbams, apsileidėliai ir tin
gūs berniokai, tyčia simu
liuoja kokių niekniekių va
gystę, kad patektų .2-7-3 mė
nesiams kalėjimai!, nes čia 
jie visu kuo aprūpinti: bu
tas, kuras, šviesa, maistas ir 
apsaugą.

Dvasiniais, iš dalies ir me
džiaginiais kalinių reikalais 
rūpinasi Ka|ini^ globos 
Koniitetas, kuino prvšaltyje 
yra vietos kapelionas. Ro
dos, prie t<> darbo buvo mė
ginama pritraukti vieną ki
tą studentų organizaciją, ro
dos kai kas ir buvo pasiža
dėjęs kaliniits lankyti,' jič’ms 
šį tą paskaitytiy ar tai šit 
jais pasikalbėti. Kadangi 
šitas darbas labai ir labai 
sunkus ir nedėkingas, tai ne j 
visuomet ištesima. Buvo nu-1tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
si statyta kas sekmadienis 
rengti kai in fams paskaitėles.

Turint nuosavą “raganos 
lempą.” paskaitos galėtų bū 
ti paįvairintos. Dėt štai ko
voji d. nieko nesulaukėm. 
Gerai, kad vienas kalinys 
papasakojo apie Pietųslavi- 
ją ir pademonstravo iš tos 
valstybės gyvenimo gražių 
paveikslų.

Griežė ir kalinių orkes
tras, kuris neblogai išpildė 
lietuviškų dainų popuri. 
Kaliniai patenkinti skirstė
si, nes valandėlę gavo gali- 
rnumo užmiršti -slegiančių 
klaikią aplinkumą. “RytaJi”

■ Mandagumas—įvairūs pata
rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniuky- 
•Mfci...—------------------------------50c.

Apie Kataliką Tikybos Tik
rybei-pažinimas tikybos, jos 
privąlumą, ypatybių ir tikro
jo kątaliko priedermės. Para
šė Kuri. Jėzuitas Felik. Cozel 30e.

Tretininką Jubiliejus — 700 
metą sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Švento Pranciškaus 
vejnafliją ir 3 vienuoliją įsta-.___
tai ________________..______ ,__  8c.

Huckleberry Firmas — labai 
įdomi apysaka _____________ 75c.

,x

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo- r
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
.nimšunti.'g, Dainunk T T dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite “Darbininke” 

366 Broadicay, S o. Boston, 
Mass. Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.

• Pirkite visi “J)ainuok, 
ten rasite gražiąsias dai
nas,* ypatingai ^merginoms 
dainuoti. < -.'r

• * •

Vėliavos ir Organi

Išganymo At .
jimas ir gyvenimas ant žemės'bs 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas. ?^ 
su gaidomis —..... ................... —75®

V Fjr 4HM
’ s

Dangaus Karalienė.—Surin- yg 
ko Kun. M. Gavalęvičius; ;btfa|g 
apdarą 75 centai, su apdarais 14K

*
Legendos ir Pasakojimai a-yJ 

pie Kūdikėlį Jėzą. Vertė kūnA^j 
V. Kulikauskas —

Žmogus ir Gyvuolys. Para- / ? 
šė kun. P. Bučys___ .__ ______ 30e

Elementorius ir Vaiką Skai-. 
tymėliai. Išleido M. Paltana-yffl
V^*a- ■’.. 7--- -- “T“--- :---  :

Socializmas ir Krikščionybė. |
Prof. V. Jurgučio .........  ...lOk
- Žydas Lietuvoje. Parašė

kinimas moterims ją asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas......... ... J...15c.

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

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti . 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B..............................40c.'

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas .....------ ----45c.

• Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Paraše Uosis.............45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 jeną—apie. vienas derybas, 
be gjajo įdomūs nuotikiai kelio
nės ’per įvairius kraštus; Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Baleikpnio............................. ,j$1.00

Pramoninės Demokratijos Pa- •• 
grindai—parašė Uosis. ... 75c.

Didžiojo Karo Užrašai—sii 
paveikslais iš 1914—6 metą. 1 
Parašė P. Žadeįkis —..... ... .......75c.

Gerumas—aprašymas apie ge- r ( 
rūmą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ną. Vertę. Kun. P. L. ............... ...15c.

Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksmas; pagal d-rą Njkols- ■* 
kį parengė S. Kaimietis^.—......15c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzda8kutis^-apy*£ika 15ė.

Kataliką Bažnyčia Įr Demo
kratizmas. — Parašė, kun. Ta
rnas; Žilinskas ____________ .r..,.50c.

1 Apaštalystės Maldos Statu-

tis  ----- I.—.—  ......:..........——....25c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikio. Kaina ......... 50c.

Aritmetikos Uždavinynas....25c.

Vaiką Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui----- :____ 50c.

Petriukas^-] aišk ai vieno vai
kelio' Vertė S. Rakauskas___ 15c.

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj. -- -------------------------------------15c.

. J f '

Žaidimą Vainikas—Savybes 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas ,Gri
gonis ---------------------- :------------- 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
.Vaitkus........................ ■/_-...50c.

Mūsą Tikėjimas—Išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvinta.:____ 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis_______ _.50c.

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

*
fcnęs ir Kalbėk: Deklama

cijos, Monologai ir Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas.30c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik- 
ščionybės. Lietuviij kalbon iš- 
guldė P. B........... ......... ...............

Apie Apdraudę. Parašė X 
S. Vasiliauskas............ ........ .....

_  -Jgįįjįį
Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 

apysakos. (B. Vargšas) . ...... .....
Trumpa Apologetika arba ' z^

Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa- 
rašė kun. V. Zajančauskas—

Apsrikimą Komedija. Atsi- 
tikimas iš Amerikoniško gj’ve-* ...6? 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai-. 
kas. --------------- --- ----- ------------ 10c,

Moterystė ir Šeimyna. Vertė ,y 
J. Gerutis  .................. .........—JL40e.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti? Parašė Dr?
A. Vileišis......................  50e?‘:

Gamtos Pradžiamokslis—ne- Z -V? 
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas......._.„._50ei*

Mūsą Laiką šventoji, šv. Te- ' ^3 
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji. 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankeri- 
čius ......... .............. i.___ 4.—,^jj35ža

TEATRAI O

Giliukingas ^yras—2i 
konidija; parašė ^.> Tarvydagį25<?j

h Elgetą Gudrumas. 3-ju 
mą Sknmedija. Parašė
Juozukas ...____ il._... /._______ 1

‘ • • • ■ * D* -i
Ubagą Akademija ir Ubagą 

Balius—komedijos po 1 aktą. 
Parašė Seiriju Juozukas_____ i

Sniegas—Drama 4-rią aktą. 
Vertė Akelaitis...... .......    "

Esumas—3-čia dalis dramos 
Gims Tautos Genijus.” Para- 

šė Kun. L. Vaicekauskas.—._A(SK'!

žydą Karalius—drama 4 ak- ' S 
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin-' 7 
taS ................. -..................■:--------------

;
Visi Geri—3-ją veiksmų vaiz- 

delis; parašė F. V.     ..._10e<>

Patricija, / arba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama. Ver
te Jonas Tarvydas_ _________ Z

l
Piloto Duktė — 5 veiksmą

. , ja

.* >'.•‘N

■!<

- *^51

drama. Vertė Jonas Tarvydas 35^

Dramos: 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktą; 3) Liurdo Zjįffl 
Stebuklas—4 aktą; parašė J. .= Į 
Tarvydas . ............... . ....... 65c."

Vaiką Teatrai: dalis I: 1> / 
Pagalvok ką darai; 2) Jonp « 
laimė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. K., D. ir

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) { 
Ištirsime paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K, D. ir N.____ —15^.
______________________

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelią—“D-ko” * 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00"
Mažas Naujas Aukso Alto- | 

rius—juodos (prastais minkš- f| 
tais viršeliais) ------------------■t./i'.įBOyj

Mažas Naujas Aukso Alto- ‘ ' 
rius—juodos (prastais kietajs 
iršeliais) ........................ L.50fc,1

Mažas Naujas Aukso Alto- , J| 
rius-—juodos (geresnės, mink*

|8 Veriamai. — Vertė 
Baranauskas______ 10c.

Eacharistiikos Stacijos.—Su-'
1 it avino Kun. P4 Juikaitis____15c.

, Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalią mėne- *” 
siams. Išleido kun. K. A. Va- 
ayss--------------------- u_.__—„25c.

t — -V* r- ■

Siųsdami užsakymus arba, pinigus, visuomet adresuokite l

DA* B Iltį It KAS
y 5^ » •-* ■* F v \

000 Vveat BroauNfaj Bonui Boatem, m

Mažas Naujas Aukso Alto* 
rito—juodos (geros odos vir
šeliais) —........    J$1.0G

Mažas Naujas Aukso Alto-Cį 
rito—baltos (celuloidos virio? i 
liais) -----------------L--------

Mažaa Naujas Aukso 
rius*—baltos (celuloidos 
fiais, tra ktyželiu)-------- m-
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JŲ LAVINIMAS

. Iškovojo, 
priklauso-

Jiems nemažai kėbulinio su 
JT;apsiėjimu, ‘DrKugibgisiU

kalauta, kad Egypto parla
mentas atmestų mineC<įjį į- 
statvmą. Tuo pačiu Ihiku 
siunčiama karo laivai į E- 
gyptų. • “ ,

Tikra nepriklausomybe ir 
tikra laisvė yra tiktai ta, 
k^rią, tajit^p 
Tbkią laisvę ir 
mvbę ji paprastai moka ir 
apgUti. Keikia, tik pafr-

( Tęsinys)
<•

V//. SUSITELKUS TIPAS

Jungtinių Valstijų 
Gyventojų Skai

čius 1928 m.

finansine parama piniginė
mis aukomis. Visi.Gerb. Fe
deracijos skyriai ir visos lie
tuvių draugijos prašomu ar- 
tvmiausiame savo susirinki- 

•>

me padarytį rinkliavų 
minkštųjų anglių kasyklų 
straikieriams sušelpti.

Fed. Sekretorijdtas

mas ir skubumas jiems nežinomas—svetimas. 
Jie nemoka daug kalbėti ir garsiai juoktis. Sa
vo užsiganėdinimą jie dažniausia pareiškia vien 
šypsena. Kiekvienų savo pareigų—darbų jie 
atlieka pafnazu, bet sistematingai, nežiūrint to, 
kaip įkyrus jis nebūtų. " Jie gerai moka nusi
leisti, klausyti savo perdėtiriių. Skunda gan 
greit niekuomet neišsiveržia iš jų lūpų. Jie tik
rai moka tylėti, kentėti ir sąžiningai eiti savo 
luomo pareigas. Jų nuomonės-pažiūros, iš
imant labai retų atsitikimų, esti sveikos, teisin
gos, nes jie, pirm jų sudarymo, dalykų rimtai 
ištiria-apsvarsto. Sykį sudarytų savo nUomo- 
nę-pažiūrą -jie retai atmaino, bet laikosi jos-su 
stebėtinu stangumu. Mokslo jie neniekina bet, 
turint progos, godžiai jo siekia.. Romanai ir 
pasakos jiems nerūpi; juos magina tik gilūs ty
rinėjimai ir rimti bandymai. zTurint šiek-tiek 
filosofų dvasios, juos ne taip jau greitai sujau- 
dina-sucrzina gyvenimo prietikiai—skausmas ir 
linksmybe. Jie neturi savyje tuštybei, tat rū
bais ir oraline savo išvaizda jie ne labai rūpi
nasi. Blizgučiai ir papuošalai jiems nesvarbu, 
nors jie nėra apsileidę, apskretę. - .

Kas lyg.šeimyninio gyvenimo, jie velija ge* 
. rimis Sūti liuesais, nevedusiais.: A|Wtedę^

Dovanota "Nepri 
klausomybe ’

Kuri. A. Daugis

PROTO TIPAI

Straikas, tai yra ekono
minė liga, kuri paliečia ne 
vienų šeimynos narį, ne vie
nų šeimynų, bet šimtus, kar
tais tūkstančius šeimynų. 
Mat neužtenka turėti darbą, 
bet reikalinga, kad to darbo 
sąlygos būtų pakenčiamos to 
darbo darbininkams.

Suv. Valstijose straikas

Graži tai būtų šventė, Ge
gužio 1-ma, jei tai būtų is- 
tikrųjų darbininkų vieny
bės, solidarumo šventė. De
ja, dabar toji šventė yra tik 
raudonųjų piršlybų ir riau
šių šventė. Raudonieji ko
munistai ir nublukę socialis
tai panaudoja tų “šventę” 
piršimui darbininkams savo 
internacionalų ir surištoms 
su tuo riaušėms... Yra tai ne 
darbininkų vienijimo, bet 
skaldymo “šventė.”

Šiemet Gegužės 1-ma pra
ėjo gana ramiai. Maskva, 
žinoma, parodavo, šaudė, 
triukšmavo. Austrijos sos
tinėje Vienoje komunistai 
bandė paleisti iš kalėjimo 
kraugerį Belą Kūną,, buvusį 
Vengrijos diktatorių, bet ne
pasisekė. Kitose Europos 
sostinėse Gegužės pirmoji 
praėjo ramiai, tik Varšuvo
je buvo susirėmimų tarp so
cialistų paraduotųjų ir norė
jusių prie jų parodos prisi
šlieti komunistų. Užmušta 
keli žmonės. •

Gegužės 1-ma galės likti 
darbininkų švente tik tuo
met, kuomet virs iš raudo
nos ir rausvos propagandos 
ir riaušių dienos, darbinin
kų vienybės švente.

ju rasime nuolatos įvairiose! 
industrijos srytyse. Kuo- 
didesnis skaitlius straikuo- 
jančių, tuo “sunkesnė kova 
tuos streikus laimėti.

Pereitą metą prasidėjęs 
minkštųjų anglių kasyklų 
straikas dar tebesitęsia. Ka
dangi minkštųjų anglių ka
syklų darbininkai daugumo
je tai įvairių šalių ateiviai, 
Kalbantieji įvairiomis kal
bomis, per tai ir pats strai- 
ko išlošimas yra gana sun
kus, nes įvairios tautinės 
grupės nevisada vieni kitus 
gali suprasti, ir tinkamai 
susitarti.

Prie straikuojančių skur
do prisideda dar ir tas, kad 
mažuose angliakasyklų mie
steliuose angliakasiai gyve
no anglinių kompanijų pa
statytuose nameliuose. An
gliakasiams - sustreikavus^ 
kompanijos streikuojančius 
dai'bininkus mėto gatvėn iš 
savo namų, kas sudaro var
gingo angliakasio gyvenimų 
ne pakeliamu skurdo vargų.

Kadangi minkštųjų ang- 
lių kasyklos yra sutraukę ne 
mažų skaitlių ir lietuviškų 
šeimynų, taigi toji ekonomi
nė kova už būvį palietė ne 
vienų lietuvių šeimynų ku
riems vargas senai žiūri į 
akis. Todėl visi dirbantieji 
liętuviai privalo stoti pągal- 
bon šiem vargo prispaus
tiem žmoneliams ir suteikti 
materialę pagalbų. Pagalba 
reikalinga drapanomis ir fi
nansinė. Metus laiko strai- 
kuojant drapanos susidėvė
jo gi naujų įsigyti nėra už 
ką, taigi kas turi apnešiotų 
bet dar gerų drapanų prašo
me jas parinkti ir pasiųsti 
straikuojančių. šelpimui su
darytiems komitetams. Ka
dangi streikuojantiems rei
kia ir valgyti, taigi apart 
senų drapanų reikalinga ir

Komercijos Departamen
tas išduoda Cenzo Biuro pa
duotas gyventoji) skaitlines.

Sulig tų skaitlinių liepos 
1 d., 1928 m._bus 120,013,000 
gyventojų. Jungt. Valsti
jose, sulyginus su 1920 m. 
105,710,620 gyventojui Cen
zo Būras ėmė domėn gimi
mus, mirtis, immigraciją ir 
emigracijų.

Rokuojamos skaitlinės dėl 
įvairių svarbių valstijų yra 
— New Yorkas šu 11,550,- 
000 gyventojų, liepos 1 d., 
1928 m.; Pennsylvanija.su 
9,854,000 gyventojų; Illi- 
nois su 7,396,000; Ohio SU 
6,826,600; Texas su 5,487,- 
000; Michigan 4,591,000; 
California 4,556,000; Massa- 
chusetts 4,290,000; New Jer- 
sey 3,821,000; Georgia 3,- 
203,000; Indiana 3,176,000; 
Wisconsin 2,953,000; Virgi- 
nia 2,575,000.
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. Skaitlinės neduotoj jnažaL 
apgyventoms valstijotKži

_ ’ F. L. Į. S.

Turkijoje teismas nubau
dė tris mokytojas paneles 
Edith Sanderson, Lucille 
Day it Jennie Jilson už tai, 
rnd jos būk bandžiusios at
versti į krikščionių tikybų 
caikurias savo mokyklos 
mokines turkes.

Tas faktas nenustebintų 
nieko, jei tai būtų įvykę 
prie sultano-kalifo valdžios. 
Bet tas atsitiki prie to- Ke- 
malio, kurs atskyrė valstybę, 
nuo bažnyčios, panaikino 
kalifatą ir abelnai nesiskai
to sumahometonųtfkčj-rmn. 
Rodos, atskyrus bažnyčių 
nuo valstybės, reikėtų pa
likti bažnyčioms laisvę. Bet 
ne.

Pasirodo, kad bedieviai 
visur yra tokie pat. Lenino, 
Kemalio, Calleso, Amerikos 
bedieviij lygos ir kitų meto
dai ir principai labai pana
šūs. Jų laikosi ir mūsų be- 
dievukai. Vyriausias jų 
principas yra tas: Jei aš 
platinu bedievybę, tai tas 
gera; jei tu platini savo ti
kėjimą—tai yra bloga. Ta
rę reikia persekioti. Toki 
etika visai panaši į etiką 
ano negili viršininko, kurs 
šiaip apibrėžė “gerą” ir 
“blogą:” Jei aš nugaliu sa
vo kaimyną, atimu nuo jo jo 
pačias ir galvijus — tai na 
gera; jei jis man tą padary
tų—tai būtų bloga.

Priešingas išsiblaškiusiam minčių tipui via 
susitelkęs arba susispietęs savyje tipas. Šio tipo 
žmonės paprastai pasižymi tylumu, atsargumu, 
neužsitikėjimu kitiems ir slaptingumu. Jie la-. 
bai1 retai ■ pareiškia savo nuomones1 ir pažiūras. 
Vietoje atsakyti į duotus jiems klausimus, jie 
dažniausia tyli arba nuduoda jų negirdėję, ne
supratę. Pagaliaus priversti, jie kalba lėtai, 
pamažėl; jie atsargūs žodžiuose, tat jų kalba ge
rai suglausta, diplomatiška. Jie nemėgsta trukš- 
mo, linksmos draugijos, bet atpenč nuošalumą, 
ramybę. Draugijoje jie jaučiasi neesant savo 
vietoje—elemente; 
savimi, savo kalba 
siejimai, puotos—jiems tikras vargas. Tat drau
gijose jie atsilanko tik iš bfitinumo-pnevartos, 
atsilankę-gi nuobodauja, VMMį^fejP^^idi-

Mes atvažiavusieji iš Lie
tuvos žinom, koki buvo caro 
dovanotoji “laisvė. ” Dabar 
Anglija dar sykį • įrodo, ko 
verta y re dovanotoji “ne
priklausomybė.” Ji yra tos 
pat rūšies, ką ir caro duo
toji “laisvė,” t. y. jos visai 
nėra.

1921-ais metais Anglija 
suteikė Egyptui “nepriklau
somybę.” Naudodamos ta
riamąja laisve ir nepriklau
somybe Egypto parlamentas 
buvo bepravedąs įstatymą, 
kuriuo suteikiama pilie
čiams susirinkimų laisvė. 
Bet Anglijos aukštieji val
dininkai yra kitokios nuo
monės ir Londono kabinetas 
ilgai nelaukdamas pasiuntė 
Egypto vyriausybei Ultima
tumą. kūrino griežtai pa re L.

ART. RAPOLAS JUŠKA

vienas iš įžymiausių mūsų dainininkų-artistų. Jis dabar kon
certuoja Naujoje Anglijoje. Art. Juškos dainavimų jau tu
rėjo progų išgirsti Norwoodiečiai ir So. Bostoniečiai. Pla
tus aprašymas apie jo koncertų So. Bostone telpa 7 pusi. 
Skelbiant jo koncertų So. Bostone ir Norwoode pirmame pus
lapy įvyko klaida: vietoj balandžio 29 d. buvo įdėta gegužės 
29 d. Tiesa, kituose puslapiuose buvo O. K. Tad, jeigu kas 
buvo suklaidintas ir neturėjo progos art. R. Juškos dainavi
mo išgirsti, tai dabar yra proga tų padaryti sekmadieny, ge
gužės 6 d., 7:3U vai. vakare, Aušros ’Vartų bažnytinėj sve

tainėj, Highfield Rd. Worcester, Mass. įvyks art. R. Juškos 
ir vietinio choro koncertas. Šis koncertas bus nepaprastas, 
nes visos įžymiausios vietos pajėgos stoja art. R. Juškai pa- 
gelbon. Šv. Kazimiero parapijos chorvedis p. J. Žemaitis ir
gi bus su gabiausiais solistais ir solistėmis. Raginame visus 
worcesteriečius jr iš kitų kolonijų lietuvius ir lietuvaites į šį 
koncertų gausiai ateiti ir tuo pagelbėti jaunikaičiui Juškai 
pasiekti aukščiausio laipsnio muzikoje.

mui, kantriai klausosi kitų kalbų. Jie iš šifc- 
dies gilumos nori, kad juos kuo-mažiau užka
bintų, o užkabinti, kad greičiaus nuo jų atsi
trauktų—paliktų juos ramybėje. Jų mylimiau- 
sis poilsis—tikra dvasios puota tai įsigiliiiti sa
vyje, t. y., savo vidujinio gyvenimo kontempla- 
cija. Jie gėrisi įsigilinime, tyrinėjime ir paži
nime savojo “Aš.” Introspekcija—pasinėrimas 
savyje tai maloniausia jų užsiėmimas. Čia 
jiems kartais gręsia pavojus, nes dažnai ir il
gai nukreipdami savo mintis^prie vieno dalyko, 
jie gali likti nesukalbamais tame dalyke mania
kais. Iš kitos .pusės kontemplacija yra geras 
dftiktfttykndangi-iokitt—būdtt žmogus įpranta 
nuodugniau savę suprasti, pažinti. Gilus, inti- 
mis savęs pažinimas tiekia galimybes gerai su
prasti savo gerąsias ir blogąsias puses—ypaty
bių. Pažinęs-gi jas, jis labai lengvai jau gali 
smelkti, ravėti kas jame bloga, auginti ir bran
dinti kas gera. '

Hio tipo žmonės paprastai neužsitiki kitiems. 
Jie,niekuomet neatveria savo širdžių .ir hęsako 
sawhufdmcįkųj jie’ itgi’’iH*išWddapavestų jiems 
paslapčių. Jie visumet esti gerais, ištikimais 
draugais,* ką jie parodo ne tiek žodžiais, kiek 
darbu Jų apsiėjimas erdi lėtas riminę» ūmu

NAUJAKURIŲ EMIGRACL 
JA UŽSIENIN BŪSIANTI

SUVARŽOMA

, KAUNAS. — Dalis nau
jakurių, kurie kaip savano
riais šiaip yra gavę žemės 
einant žemės reformos įsta
tymu, paimta iš žemės ban
ko paskolas trobesių staty
mui ar padargų įsigijimui, 
vietoj įsikurti parduoda sa
vo ūkius ir emigruoja užsie
nin. Iš tokių emigruojan
čių, ne visi atsiskaito su že
mės banku iš gautų paskolų, 
išvyksta jam skolingi ir tuo 
daro valstybei nuostolius. 
Žemės reformos valdyba, 
kiek teko patirti imasi to
kiems įvykiams prašalinti 
atatinkamų priemonių. Nau
jakuriai, norį išvykti užsie 
nin, kol jie neatsįskaitys su 
žemės banku, nebus išlei
džiami.

RINKTOS GĖLES TARP 
RASŲ
------ C

Anksti ryt<) atsikėlęs
■ Aš surinksiu visas gėles, 

Visas gėles tarp rasų. 
Ir kornet ją pamatysu, 
Užsidėjus juodu šydu, 
Einant vargo takeliu: 
Aš privysiu, apkabinsiu 
Ir praskleidęs juodą šydą, 
Juodą šydą nuo akių, 
Jai prisegsiu tas gėles, 

. Gėles rinktas tarp rasų, 
Prie palaidų jos kasų.

r"; Nėpamelavę, savaip neiš- 
z.kreipę—anei žingsnio. Toki 
S-jau laisvamanių taktika. 
^Garsas” metėz mintį, kad 
^Susivienijimas galėtų sau- 
f giai invgstyti pinigus į ka- 
| tafikų parapijų ir kitokių į- 
;'staįgų nuosavybes vysku- 
Lpams garantuojant. Į tai 
f vienas laisvamanių ldikraš- 
Į.^ių , ironiškai atsiliepia: 
ij^.Yes, boys;” o raudonasis 
jo kaimynas jam “vturavo- 

- ja:” “Klebono kišeniųje 
| viskas ‘saugu.’ ”

Taip! labai saugu, jei vys- 
»kūpi ja garantuoja. Kurkas 

Saugiau negu bankierio ki- 
; Šeniuje. Bankai tankiai ban- 
į Jfcrutija, ypač mažesni, bet 

kuri vyskupija yra suban- 
j/lęrutįjusi t Veik visos vys- 
įJfUpijos turi milijonų vertės 
Nuosavybes ir už priimtus 
[pinigus atsako savo turtu. 
JBe to dar vyskupas turi tei- 
į sę, reikalui esant, apdėti vi- 
Įąįfe. parapijas tam tikrais: 
įinokesčiais, jei parapija pa- 
Hįj negali išsikasti iš skolų. 
~ Taip pav. yra padaręs Mil- 
L^H&kee arkivyskupas, kuo- 
■: ihet viena lenkų parapija 
,paštačiusi perbrangią baž- 

Mtjrčią, nepajėgė išmokėti 
^skplų.
fe Kas kita yra skolinti kle- 
Lbontu be vyskupo pritarimo, 
^Įjęt visai kas kita vyskupui 
^ paskolą užginant ir garan- 
\tuojant. “Garso” sumany- 
.jjnas kaip tik ir kalba ajne 
^-tokias paskolas, kurias vys- 
< kūpąs užgiria ir garantuoja.

Apie tokių paskolų saugu- 
-mą negali abejoti joks svei- 
t^Ėai. galvojantis biznierius, 
^pors jis būti) ir didziausis 
i,bedievis. Tą turbūt gerai ži- 

ir mūsų bedieviški skrib- 
^jeriai, bet kaip čia išlaikysi 
gpepamelavęs, kuomet pasi- 
jį. taiko toki gera proga mul- 
ĮtHams akis apdumti! y

Štai dar vienas pavyzdys, 
į juo jie remia savo propa- 
^gandą prieš katalikus. Melu.

-~J1

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Moterų Sąjungos Mass., Me. 
ir N. H. valstijų apskr. suva
žiavimas įvyks gegužės 13-tą 
d., 1928 m. sv. Kazimiero pa
rapijos svetainėj, WorCCšter, 
Mass. Pradžia lygiai 1 vai. 
po.‘ pietų. Prašome delegačių 
nesivėluoti, nes turime užbaig
ti posėdžius prieš penktą vai., 
nes vietinė kuopa turės savo 
vakarą su programų. Šis sus. 
yra metinis ir svarbus. Turė
sime aptarti būsiantį išvažia
vimą. Šiame suvažiavime da
lyvaus mūsų brangi -viešnia L. 
M, Dr-jos atstovė ponia F. 
Pikčilingienė. Prašome pri
siųsti gausiai atstovių. Pri
mename skolingoms k-poms 
užsimokėti duokles į aps.

Aps. Valdyba
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AFGANISTANO KARALIUS
’ ir • 
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Šiais metais po Europą 
važinėjo Afganistano kara
lius, kurį beveik visur ne
paprastai iškilmingai priim
davo. Apie patį karalių la
bai daug ėmė kalbėti ir apie 
jo vizitus susidėjo gana 
daug anekdotų. Kodėl apie 
šitą karalių taip daug kal-

■' • . % -

jų* mokyklų, nes daugelis 
vietos gyventojų dar ligi 
šiol gyvena klajoklių gyve
nimu ir kilnojasi iš vienos 
vietos į kitų, taigi tokiems 
gyventojams yra pritaikytos 
tam tikros mokyklos. Norė
damas žemės ūkį - pakelti, 
karalius Aman . Ūla yra ^at
sigabenęs iš Europos žemės 
ūkio mašinų. ”

Savo valstybę Aman Ūla 
nori sutvarkyti maždaug

DRAUGŲ APLEISTAS
.. Buvo gražus -rugpiūčio mėnesio rytas. 
Saulutė savo auksiniais spinduliais švietė į 
didelį ligoninės kambarį, kuriame gulėjo a- 
pie keturiolika ligonių. Visi ligoniai gėrėjo
si tokio ryto gražumo. Apie devintą valan
dą iš ryto įvežė į kambarį vyrą apie trisde
šimt penkių metų amžiaus. Veidas jojo bu
vo tamsiai raudonas, o uosis mėlyna kaip ru
dens slyva. Krūtinė labai kilnojosi; buvo 
tai ženklas, kad jojo širdis smalkiai plakė,

- ’ * ' ’• 'A ,vi <• ” •

ti išėmus mažą dalį, kurie dar nesu 
ta, kaip yra naudinga priklausyti pri 
talikiškų organizacijų. Prie to darj 
kiliau, kad mes lietuviai turime didelę 
nizaciją, kuri vadinasi L. R. K. Susn, 
mas Amerikoje, prie kurio priklauso apifl 
dvidešimt penki tūkstančiai lietuvių kata* 
likų. Ligonis atsakė: “Ir mes turime dij 
dėlę katalikišką organizaciją, kuri vadinasi 
K. of C., bet aš dar nesu jos nariu. Bet, 
jeigu dabar pasveiksiu, tai tuojaus prisira* 
žysiu.. Kada buvau sveikas ir dar-galėja^

mes lietuviai

V-

i

ba? Todėl, kadTjis vis dėlto,.
• * y

yra nepaprastas žmogus,
. kad jis savo būdu ir sa

vo pasaulėžvalga yra ne 
panašus į visus kitus prieš 
jį buvusius Afganistano ka
ralius. Juk Afganistano 

** valstybė, apsupta Azijoj iš 
visų pusių nekultūringi) 
kraštų, ir pati yra nekultū
ringas kraštas. O šis kara
lius, kuris vadinasi A m a n 
Ūla, nori diktatorišku 
būdu pakelti savo šalyje 
kultūrą, neatsižvelgdams net 
į savo šalies papročius, nei 
į savo šalies dvasininkus.

Kai kurie Europos laikra
ščiai, manydami, kad kara- 

. liūs Aman Ūla esąs tos pat 
rūšies despotas, kaip ir visi 
kiti buvusieji Afganistano 
emirai, prirašė apie jį nebū
tų arba pramanytų dalykų, 
norėdami tik pasijuokti iš 
jo visų kelionių po Europą. 
Iš. tikrųjų, Aman Ūla važi
nėjo po Europą ne iš dide
lio išdykumo, kaip kad kiti 
karaliai daro, bet norėda
mas prisižiūrėti Europos 
gyvenimui .ir ypač techni
kai. Savo norais ir pasiry
žimais jis vra labai panašus 

' į buvitsĮj) rusų carą Petrą 
Didįjį, kuris irgi buvo des- 

* potas, bet despotišku būdu 
stengėsi kelti kultūrą Rusi- 

' joje.
Aman 

amžiaus 
pačiam 
stiprią valią ii- energiją. Jis 
pasiryžęs yra savo valstybė
je įvesti europišką civiliza
ciją. Tam tikslui turi pasi
kvietęs iš kitu šalių karinin
kų savo kariuomenei reorga
nizuoti ir mokyti; gabes
niuosius afganus- siuntinėja 
į Europos universitetus, kad 
jie ten aukštąjį mokslą baig
ti). Steigia savo šalyje aukš
tesniąsias mokyklas ir net 
stengiasi įvesti privalomąjį 
vaikų mokymą. Nemaža y- 
ra jau pristeigęs kilnojamų-j mineralinių turtų: aukso, si-
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rr jis nuolatos žagsėjo. Tai-buvo nelaimiu- dirbti, tai-BHmiaurkad-dar-yra laikui ¥v-,
liaus kada prisirašysiu, nes tuomet turėjau 
daug draugų ir maniau, kad ir nelaimei iš, 
tikus turėsiu draugų. Tačiaus pasirodo^

ga alkoholio auka. Neilgai trukus atėjo gy
dytojas, apžiūrėjo ligonį ir skubiai nuėjo. 
Buvo aišku, kad ligonis labai blogame padė

jo sustabdyti širdies plakimą. Širdžiai su
stojus plakti, iš gyvo žmogaus pasidaro “la
vonas.“

Vos gydytojui prasišalinus, skubiai prie 
ligonio ėjo gailestinga seselė. Tai buvo to5 
skyriaus pei’dėtinė. Prisiartinus prie ligo
nio ką tai tylomis kalbėjo.' Tas seselės pasi
kalbėjimas matyt sugraudino ligonį, nes di
delės ašaros riedėjo per ligonio veidą. Bu
vo aišku, kad seselės malonus pasikalbėji
mas sužadino ligonio gerus jausmus, nes Ii' 
gonis nuolatos savo galvos palenkimu pri
tarė seselės kalbai. Seselei vos prasišalinus, 
už valandėlės į ligonių kambarį įėjo jaunas 
ir ramaus veido žmogus. Tai buvo kunigas. 
Jis tuojaus užklausė, kurią yra J. N. Nerei
kėjo kunigui ilgai žvalgytis, nes ligonis jį 
tuojaus pažino ir graudingų balsu sušuko: 
Tėve, aš čia esu, meldžiu eiti arčiau prie ma
nęs, nes aš tamstos jau senai laukiu. Kuni
gas ligonį tuojaus pažino ir prisiartinęs iš
tiesė jam savo dešinę. Ligonis, abiems savo 
rankomis paėmęs kunigo ranką, spaudė ją 
prie savo krūtines. Tačiaus ligonis negalėjo 
nei žodžio kalbėti, iš ko buvo aišku, kad jis 
begalo susigraudino. Ant jojo blakstienų 
pasirodė ašaros. Neilgai trukus kunigas už- 
sidėjo stulą,, padaręs kryžiaus ženklą, prisi
lenkė prie ligonio ir figonis ką tai tyJonus 
kaltėjkunigas apakėlė į virau lie
sinę ranką Ti- ką tai Raibėjo. Tuomet ligonio 
veidas pasidarė ramus, tik lūpos judėjo. Mat 
ligonis susitaikė su savo Viešpačiu. Per ku
nigą atsilankymą ant ligonio paveikė Dievo 
malonė. Kunigui apleidus kambarį ligonis 
tą visą dieną gulėjo ramus. Sulaukus.vaka
ro atėjo daug lankytojų. Tačiau prie virš- 
minėto ligonio nieks nepriėjo. Aš, sulaukęs 
ry tojaus, prisiartinau* prie ligonio ir už
klausiau: “Turbūt tamsta iš kito miesto, 
kad vakar tamstos nieks neatėjo atlanky
ti.“ Ligonis maloniai į manę pažvelgė ir, 
giliai atsidusęs, tarė: “Aš' gyvenu šiame 
mieste, b£t kada buvau sveikas ir turėjau 
pinigų, tai tada turėjau net ir perdaug 
draugi). O šiandiena kai neturiu pinigų ir 
patekau į ligoninę, tai visi draugai manę 
apleido ir atrodo, kad šiame mieste nei vie
no draugo neturiu. Kadangi aš ir-gi buvau 
ligonis, tai ir su tuo ligoniu turėjau užtekti
nai laiko pasikalbėjimui. Pirmiausia ligo
nis manęs užklausė, ar esu kokios nors or
ganizacijos nariu.

kad sinuklčir stovmėiam netrūksta drau? 
y - A . . ■

gų, bet, ištikus nelaimei, nei vieno uesiran^ 
da ir turiu prisipažinti kad tapau alkoholių 
auka. Tik tuomi esu labai patenkintas, kai 
vakar atlankė mane kunigas. Pasirodo, kadi 
kunigas pirmutinis *r geriausias draugas; 
nelaimėje. Jis mane nuliūdusį suramino ir 
aš jam daviau garbės žodį, kad jau aš 
giau svaigalų nei į burną nebeimsiu ir dar 
kitus kalbinsiu prie pilnosios blaivytes, je' 
gu tik dabartiniu laiku išliksiu gyvai* N 
kųs manęs taip nenuskriaudė kaip < 
lis, kuris ne tik sunaikino mano sunk 
dirbtus pinigus, bet svarbiausia sun 
brangiausi mano turtą, tai yra>^frfk’ 
šiandiena guliu bejėgis ir visi) apk 
Rodos nėra žmogaus šiame pasaulyje 
ris atjaustų šiandieninį mano likimą. 1 
žmonių yra šiame pasaulyje, kurie tap 
lestauja, kad visą savo gyvenimą prah 
neišmintingai.“ . <•

Už kiek laiko eidamas gatve sutikau 
ra. Pusėtinai apsirėdęs. Jis staiga sus 
prie manęs ir, ištiesęs man savo dešinę, 
k i labų dienų. Aš nustebau, ir žiūrėdai 
jam j akią, nežinojau, ką atsakyti. T 
met jis suprato,1 kad aš jo negaliu pdŽit 
Tuojaus man paaiškino:- “Aš esmi J; 1 
-aš manau, kad tamsta pameni, kaip ni^s & 
voihe sykiu IfTIigomne^Tri'-tiek kįi^^ū 
širdžiai ,/ka^bejotnes apie daug -d&i"* 
ki).“ Tuomet man prisiminė tiė' v 
dai ir įspūdžiai, kuriuos man teko 
venti ligoninėje. Tolinus mums bėk 
sakau: “Dabar tamsta labai gerai atl 
Mano buvęs draugas atsakė: “ 
siskai pasveikau ir apleidau 
to laiko nevartoju svaigalų ir 
eiliosi visiškai sveikas, 
smagumų ir buvau priverstas 
su savimi ko visiškai atpratau nito 
Maniau kad jau neišlaikysiu, 
nūs man visus tuos malonius 
mus su kunigu, kuomet'jis' 
goninėjg,. prisimena man tas 
kurį iškilmingai daviau, kad 
galų nevartosiu ir. kada man 
visi gražūs patarimai, tai tuomet 
viau stoti. į kovą su tuo 
liu. Tačiaus šiandie jaučiu, 
kią kovą laimėjau ir rodosi, 
ginusias žmogus visame 
pai pasikalbėjus, buvęs mano 

Aš jam atsakiau, kadįdingai atsisveikinęs, nuėjo.

valstybės. Jau 1922 metais 
jis, atsižvelgdamas į Euro
pą, įvedė konstitucijų, pagal 
kurių turi tvarkytis Afga- 
nistano valstybė. Kol kas 
jis save laiko diktatorium, 
bet tvirtai jis įsitikinęs, kad 
ateityje Afganistanas turės 
virsti demokratiška šalimi, 
kur politikos vadovaujamo
ji rolė turės priklausyti de
mokratišku būdu išrinktam 
parlamentui. Vargas tam, 
kas stengiasi jo reformoms 
priešintis, nes tokiems žmo
nėms sunku išvengti baus
mės.

Aman Ūla važinėja po 
Europų su savo žmona ir 
palydovais. Apsirėdę jie 
pagal paskutinę Europos 
madų. Mahometonų dvasi
ninkams tatai labai nepatin
ka. Pavyzdžiui, kada jis 
lankėsi Aigipte, tai tenai 
norėjo jam didžiausių pa
garbų pareikšti vietinė val
džia. Bet kai mohometonų 
kunigai pamatė Afganistano . • *
karalių apsirengusį europe- 
jiškai ir dar net sU cilinde- 
riu ant galvos, tad tie kuni
gai visiškai atsisakė pagerb
ti tokį ‘‘atskalūnų.Y

Alium Ūla yra pirmasis 
Afganistano valdovas, kuris 
save vųdina karaliumi. Pir
mieji valdovai vadinosi emi- 
rais. Aman Ūla viešpata
vimo pradžia yra tokia: 
prieš aštuoneris metus buvo 
nužudytas jo tėvas, emiras 
Habib Ūla, po kurio norėjo 
viešpatauti jo dėdė. Bet e- 
nergingas Aman Ūla padarė 
sukilmų ir paėmė į savo ran
kas visų valdžia. Ar jam 
pasiseks visų laika išlaikyti 
savo rankose valdžią 
nieks nežino.

Afganistano valstybė turi 
savo žemės gelmėse brangių

Du vaiku užmušta ir vienuolika sužeista kuomet vėjas 
nuvertė 7J pėdų mūro sieną Plamondon viešos mokyklos 
Chicagoj. šis vaizdas parodo sugriautos sienos griuvėsius.

Balandžio Vakaras Kaune

Oras nutilo. Jokio vėjelio.
Tampa gamtoje visa ramu
Miesto tramvajai triukšmų tik kelia 
Spindi saulutė languos name.

Ūžesį didin: giesmės paukštyčių, 
Gatvėje riksmas miesto vaikų,. 
Lyg avilyje kruta jie, bičių 
Audrai bekylant karštu laiku.

Matos pro rūkus aukso saulutė
• Krinta į tol j jos spinduliai.

- Leidžiantis saulę paukščiai pajutę 
Ruošias lizduose migti giliai.

Lyg vandenyje nerias sostine -
• Sloksnin beširdis tad tamsumas.

' Žrnonęs gi triūsęs—prisikankinę*5'’’ 
Ieško, kas meiliai juos užliūliuos.

E. Vaišnoras-V entys 
Kaunas, 1926 m. IV. 15.

y

dabro, vario, švino, geležies,, 
akmeninių anglių, draskos 
ir kt. Bet mineralų pramo
nė nėra išsiplėtusi, nes tam 
kliudė gyventojų žema kul
tūra. Aman Ūla savotišku 
būdu nori tą kultūrą pakel
ti, ir ypač, ją pakelti per pa
lyginti trumpą laiką, taigi 
jis griebiasi visokių priemo
nių. Ar šitas jo eksperi
mentas pasiseks, parodys 
ateitis.

Kadangi Afganistano kraš
te yra brangių mineralų ir 
kadangi pats karalius yra 
suinteresuotas visokių maši- 

> I"—......... ' ■ !! ■■■'■ * 'T' ■“ ' '■■*" ' *- ■ .
Ir

visumet esti ištikimi irfgyvena su savo šęi- Jas steigti naują “kultūrinę tikybą.“

Ūla yra vidutinio 
— 36 metų, vyras 
smagume, ir turi

nų gabenimu iš Europos, 
tad visai suprantama, kodėl 
Europos miestuose pramo
nininkų bei prekybininkų 
sluoksniai taip jį nuošir
džiai priimdavo ir vaišinda
vo. “Trimitas”

PATARLES, PRIEŽODŽIAI

Kaip yra, tai kertaikaip 
nėra, tai kentai.

Su juo prasidėk, pupų rėti 
pasidėk.

Gaila jo. ale ir gerai jam.
Ilgų iešmų bedrožiant šuo 

kepsnį nuneš.
Be žvakės ir danguj tamsu.
Be triukšmo ir kiaulės ne- 

paskerdžia.

Kuom

ma sųtaikoje,*rąmybėje. Žinoma, laikui einant, 
vikresnioji pusė juos valdo arba, kaip žmonės 
sako, vedžioja už nosies. Tokių pavyzdžių daug 
turime šiandieniniame šeimynų gyvenime.

Doriniu ir tikybiniu žvilgsniu šio tipo žmo
nių negalima peikti. Jie gerai supranta doros 
reikšmę asmeniniame ir socialiame žmogaus gy
venime. Tai supratę, jie sąžiningai savo gyve
nime prisilaiko doros dėsnių. Tą patį galima 
pasakyti ir apie jų tikybos supratimą ir prak- 

£5 Likoje užlaikymą.
. Politika—vieši visuomenės reikalai jų nein-

1 , teresuoja, nes tame perdaug trukšmo, rėksmo ir 
ergelių, kas jų netraukia savęp.

Šio tijio žmonės iš prigimties esti gerais vie
nuoliais—pasaulio atsiskyrėliais. Vienuolynų 
ramybėje ir pasaulio nuošalume jie atranda tin
kamiausias savo dvasiai sąlygas—elementą.

* -» • » . ... ...

Čia peprošalį pridurti/ kad iš šio tipo daž
niausiai kįlsta sumanytojai naujų sistemų ir 
naujų tikybų. William James (Die reli^iose 
Etfarung. 80 p.) plačiai aprašinėja tokį asme-

fcr
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nausiai tikdavo vienam pačiam vaikštinėti ir 
tėmyti žolę, medžius, gėles, šviesos spindulius 
ir dangų, klausytis paukščių čiulbėjimo, žiogų 
čirškėjimo, varlių kanksėjimo; jis su nieku Be
sibardavo, nesiginčydavo, niekuomet nesiskųs
davo dėl lietaus, skausmo, ligos ir abelnai at
rodė nepajėgiąs jokio ūpo pareikšti. Iš auk
ščiau pasakyto savaimi paaiški gerosios ir blo- ,J 
gosios šio tipo ypatybės. Tad čia priminsiu tik 
tai, kad šios rūšies žmones būtinai reikia pa- 
lenkti, paraginti prie didesnio visuomeninio 
veikimo. Ir tai delei to, kad nors kiekvienas 
žmogus visųpirma turi rūpintis savo esybe—sa
vojo t4Aš“ tikru pažinimu ir gludančias tame 
“Aš” jėgas išplėtoti, vienok jis turi irgi tam 
tikras sociales pareigas. Įgimtųjų savyje jėgų 
išplėtojimas yra tame, kad gerosios būdo ypa
tybės ugdnamos-tobulinamos, btogosios-gi sinel- 
kiamos-mažinamos. Tas tai vra artimiausia 
kiekvienos protingos esybės tikslas—užduotis. 
Nereikia vignok pamiršti, .kad 'žjnogus( gyvena 
beudrai su Teitais—turi sątykrų šu visuomenės 
nariais. .Tatai šalia nuosavaus asmeninio tiks
lo^ jia turi ir taxn.tikrtJswiaHų pareigų. Jis 
vra soėialr vienata ir gyvena visuomenėje. Vi*

Jam la- suomenė jam teikia visokeriopos paramos, už
kurią jisai privalo sulyg savo išgalių atsiteisti. 
Pamiršus'tą priedermę, žmogaus gy venimas lie
ka beprasmis. Tą mintį gražiai išreiškia Kris7 
taus sekimo autorius “Jei tu tik savęs teieškai, 
be abejonės rasi savę, tik, deja, savo paties pra
žūčiai,“ sako jis. Tatai žmogus, kaipo sociaiė 
būtybė, gyvena visuomenėje. Gyvendamas-gi 
visliorm/nėje turi artimų sątvkių su tosios vi
suomenės nariais. Čia jam tenka susidurti su 

‘SOt-lUlėiuiK pureigumsi, l. y.. jis privalo,darbuo 
tis visuomenės labui. Nes visuomene tik tuo
met galės e bendrojo labo siekti, kai josios na
riai supras bendrojo labo reikalų ir kiekvienas 
jos narys sulyg savo išgalių tų visuomenę rems. 
Jei visuomenėje rasis daug tokių, kurie tik ty* 
kos iš visuomenės kų nors gauti, o nieko neno
rės jai duoti, toki visuomenė, aiškus dalykas, 
negalės ilgai gyvuoti. Taip tatai visuomenė tu
ri iš kiekvieno pavienio asmens reikalauti ben- 
ylvajam labui darbuotis. Iš čia seka išvada, kad 
gyvenimovY^rten^biiĮ įgyjama ne kitų išnaudo

jimo keliu. bet savęs lavinimu dorybėje ir vi-

Nei viena tauta negali 
gerovėje be ihokytų 
na kultūringa tauta 
rus ir mokytas 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis

iii kilti kultūroje 
ir moterų. Kieki 
da savo mokytai1 
Taip ir pas lieta?

turi žinoti a1
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietai 
pirvalo gupažindinti savo vaikui su littttl 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reik 
nustoti kalbėjus apie lietuvių ižlikim| Jjt 
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKSJt

YRA ISLKI8TAS PUIKŪS VBIKALAS VADINAMAI

Kaina HM'
DAMBIMIMIAB"

sųomcnėe laimi darbavimosi
•■ (BUS- * v



vių parapija po

zlotas

Kalbas, kuris ir viepus 
us galėtu lengvai rū- 

i. Nutarta, padaryta, 
pačiais. 19Q3 metais len- 

i

Pūtylęa Lietuvis Fotografas 

Jonas Černius
8 Vernon Street, Worcester 
Traukta paveikslus pavienių, ves* 
tuvių, draugijų. tšvniiavlmų. Da- 
,ro krutamas paveikslus. Specia
listas pleglme didelių paveikslų. 
— Talfl^h^na r«i»r 8721-M

fU._ 
laugppi^

biam moterims. Moterėlės lan
kosi labai gražiai taip kad net 
jos vienos pripildo bažnyčią. 
Tėvai marijonai: kun. J. Vait- 
keyičius ir kun. V. Kulikaus- 
ca§ abu iškalbūs pamoksįinin- 
<ai, skelbia misijas.

Geg. 7. iki 13 d. bus misijos 
duodama tik vyrams. Geisti
na kad vyrai taip kaip mote
rėlės pripildytų bažnyčią. Se
kančioje savaitėj pamaldos 
bus irgi kaip ir šioj savaitėj 
rytais ir vakarais.---- —Rep.

žvaigždutės dainų, šv

” ‘ 11 < - U
Bet ir tuo kartu neilgai

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP. 
DR-JOS VALDYBA

Prmininkas — M. žloba,
539 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3552-R 

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,
24 Thomas I*k., So. Boston. Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Gllneckis,
5 Thomas Pk.. South Boston, Mass. 

Fln. Raštininkas — M.šeikis,
3(X5 Broa<hvay. So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broa<hvay. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 VVinfield St.. So. Boston. Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečių
nedėidi^nį kiekvieno mėnesio, 2-rų va
landų ]>o pietų, paranijos salėj. 492 
E. Seventh St., S<f. Boston, Mass.

Plfmininkė—Jfeva Marksienė.
625,E. Ei gliti) St., So. Boston. Mass, 

Vice-Pirminlnkė—<>na Židonienė.
11 Monks St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkė—Ona Siaurienė.
443 E. Seventh St. So. Boston. Mass. 
.Telejihone South Boston 3422-R. 

Ein. Raštininkė—Bronislava Chmienė.
29 Crould Street, \V. Roxbury. Mass. 

Iždininkė—Ona Staniuliutė.
105 West (>th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė—Ona Mizgirdienė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. 

Draugija srtvo susirinkimus laiko kas 
antrų utaminkų kiekvienų mėnesį 
7:30 vakare, jiobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
'pas protokolų raštininkę laišku ar te* 
lefonu.

Bal. 
viams 
Misijos tęsis per dvi savaiti. 
Pirma —šia savaitę yra skel-

pasekmių. Kunigo Vysku
pas nedavė ir duoti nežadė
jo.

Lietuviai tada patys pra
dėjo kunigo ieškoti. Ną ii 
neilgai trukus surado koki 
ten Mickevičių, neprigul 
minga, šarlataną, kuris, ži
noma niekam nepasisakė 
kad jis yra neprigulmingąs.

Džiaugėsi lietuviai susi
lankę-savo n6rs Trteftkos baž- 
nvtėlės .ir savo tautiečio, 
“dvasios vado.’’ Visi urmu 
atsitraukė nuo lenkų ir (in 
bona fide) 1907 m. susispie
tė prie lietuvių neprigul- 
mingos Šv. Jono parapijos.

rūpintai kaip savo pa 
inigus 1 atgauti

WORCESTER, MASS. 1
Artisto Rapolo Juškos 

Koncertas

Aušros Vartų lietuvių para
pijos choras, p. A. Kilinskui 
vadovaujant, smarkiai ruošia
si prie koncerto, kuris įvyks 
gegužės 6 d. 7:30 vakare, Auš
ros Vartų svetainėj.

Šio koncerto visa viršūnė 
arba* centras bus pats Rapolas 
Juška, gerai reorcesteriečiams 
žinomas muzikas ir daininin
kas. ChorAs, p-lės Mitrikaitė, 
Manasiutė, žinomos apielinkėj 
kai______________
Kazimiero parapijos gabiausi 
solistai ir solistės, vadovau
jant gabiam vargonininkui ir 
chorvedžiui J. Žemaičiui, stoja 
į pagelbą art. R. Jhškai. Šis 
koncertas •bus įdomus ir tur
tingas. Artistui Juškai ne tik 
kad stoja Į pagelbą jaunimas 
ir dainininkai bet turėtų eiti ir 
visa mūsų visuomenė ir padėti 
jam atsiekti užbriežtąjį tikslų. 
Jis yrą vienas iš geriausių mū
sų da i ninku. Worcesteriečiai! 
nepraleiskime progos smagiai 
praleisti vakarą ir tuo pačiu 
pagelbėsime jaunikaičiui to
linus lavintis muzikoje..

Reporteris

metai? 
jie į pašei pinę 
ją po globa Šv. 
tytojo. Išleidžia 
gijos konstituci- 
gryniąusiais Ka 

8ų Bažnyčios pamatais, 
ie savo^parapiją- vięnok 
Juvo-galima svajoti, net 
rmažai dar buvo žmonių 
kad dvasinius reikalus bū- 
falima lengviau aprūpin 

,1903 metais,.lietuviai nu- 
preade prisidėt i prie lenkų 
uirijį 
neg®

’3®fčd-**biskį daugiau 
lietuvių, ir kartu įs- 
^parapiją St^i^ant

talikų bažnyčia. Taigi pa
mažu lietuviai vėl grįžta 
prie lenkų. Kiti gi laikosi 
"savosios? Bet čia prasideda 
betvarkė. Štai lietuvių “ku
nigas” su nekurtais savo 

-• * myliniais ’ ’ parapijonėmis 
pradeda "VaikSCidti pu res- 
tauranus, viešbučius, viso
kias pasilinksminimo vietas 
ir už parapijos pinigus ūžti. 
Tas, žinoma, parapijonams 
buvo nepakenčiama 
“kun. Mickevičius” 
Providence 
Mickevičiui 
sorkininkas 
Pastarasis 
“šventino" 
mį, liet 
buvusio 
viuose 
r;

na n 
turėjo 

apleisti. 1*0 
atsilxddė kitas 
nekokis Bobek. 

iškilmingai 
lietuvių įnaldna- 

vistiek gyvumo ii 
entuziazmo lietu 

jau nebesukėlė. Pa- 
apija pamažu bet rimtai 

slįnko prie bankruto. Pabu
vęs kiek laiko ir Bobek iš
važiavo savais kaliais apie 
1911 ar 1912 m.

Dabar peprigulmingoji lie
tuvių parapija jau visai 
stovėjo ant slenksčio ban
kruto. Taigi skolintojai pa- 
rapijųųys kiti,* viętoj5 nV 
pintis kaip gauti vėl “kuni
gu 
^ęliBii^

Ji

kaus darbo t ir.. pasiryžimo 
vaisiais. Nežinia kokiu bū
du, bedarydami raštus len
kai lietuvius! apgavo. Vie
toj kad būtų palei sutartį 
padąryti raštai ant “Lietu- 
viškai-Lenkiška ” tai. pasi- 
iarė “Polsko-Litewska Pa
rari ja.” Lenkai dabar jau
tėsi savininkai naujos įstai-. 
gos, lietuviaį-gi.. .,. kampi
ninkais, nors lietuvių kele
riopai daugiau buvo negu 
lenkų.—Bet permainyti ras-, 
ų jau nebūvu galima, nes 

lenkai nesutiko. Kunigą ir
gi vėl gavo lenką nemokantį

kartu lietuvių pastangos įsi
gyti savo parapiją nuėjo 
niekais. Nor^lietuviai buvo 
begalo nepatenkinti tuoNsa- 
vo nepasisekimu ir lenkų 
smurtu, bet išėjimo kitokio 
nebuvo kaip tik pas lenkus 
kampininkauti arba vė 
steigti naują parapiją. Len
kai likę savininkais lietuvių 
parapijos džiaugėsi, lietu- 
viai-gi verkė ir neturėjo, 
kad juos kas užtartų. Kle
bonas lenkas. Vyskupas irgi 
Į juos žiūri kaipo į lenkų 
provi nei jonai istų grupę, vi
suomet nepatenkintą. Lie
tuviai vienok dvasioje nenu- 
puolė, nors tiek daug jų pa
stangų liko lie pageidauja
mų pasekmių. Svajojo jie 
vis dar apie savo lietuvišką 
parapiją ir darbavosi toje 
srityje pakol galutinai neli- 

jū pitsfhhgoS' apvainlkiioi 
tos pasisekk
r

. v > a > r '■
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LIETUVIAI IR JŲ VEIKIMAS

PHILADELPHI A, PA.
Linksma Žinutė

Netikėtai sužinojau, kad 
Philadelphijoj, South pusėj 
lietuviai vėl turės linksmą, 
naujienybę. ' Žada-apsilankyti 
Lietw»» Valstybės Operos pap-’ 
maeilis artistas-dainininkas A. 
Sodeika. .Jj> atsilankvmasepas 
niu^. Sbutlripusė^- šf, Kaziinie* 
ro parfepj^ stiklė^erftažą ju- 
-dėjinią.—Manau no vioi 
mena kada A. Sodeika darba-

. c*. *vęsi-šv; Kazįinięro- parapijoj, 
kiar kleĮoaaUja .Hin. J. .T. Kau- 
lakis. ' Artistas Sodeika daug 
kur apvažinėjo. Italijoj stu- 
dijavo ir Lietuvoje 'užėmė 
aflkštą< vietą operoj,:' o mes. 
kūr?. 'jZHtimpai atsakius, visi 
dar stovim susispietę prie šv. 
Kazimiero parapijos su klebo
nu Kąulakiu priešaky. Nėra 
.abėjbnės, kad viri ateis pama
tyti iar-Išgirsti L. V. Operos 
'dainininko - artisto. ^Sodeikos 
dainavime^ Jo kdneertas._į- 
vyks gegužės 13 d., šv. Kazi
miero parapijos svetainėj. Kas 
gal sakyti, kad 13-tas numeris, 
heriliukingas!..' Philadelphie- 
čiams jis giliukingas. Taipgi 
p. J. Hodelis žada pasirodyt 
su savo choru ir solistais. Tai 
bus linksmiausia lietuviams 
diena, kad nebuvęs per ilgus 
metus, o šiandie vėl teks ma
tyti svečią" artistą A. Sodeiką 
Spėjame, kad tą dieną ir haž- 
pVčioj per‘immą-parodys savo 
balsą. K. Dryža

ResMence, 194 Millbury St., Srd Floor. Tetaptame Oedar 4053

JOSĘPH J. DIRSA
—- LIETUVIS GRA RORin»S  

“Autos For Ali OocMions“
0FFWE: Fanerai Home, 212 Millboiy 8t, Voroester

JelRu mirtis atlankytą Jtmų felmyn*. te«nl jonų prtateltai parakta 
mane dėl patenkinančio plgtanalo darbo; aH nttikrian. kad taktajtoata, 
kurtam ai prUtarln, bartis pttanktatt. , .

.. .............................. M.imiHMmagl!

WIBIHB6ErMA$S.-
Misijos

30, šios šolonijos lietu- 
prasidėjo šv. misijos.

ši kompanija i^dirblnčja pianus 
Bostone per 75 metus suvirš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

■ Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai jr Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. ^Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną .., { , t

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST- BOSTON

. ■ ■, • - —k- -

t ’ • »• ’• r •. . < > •• i

Suvirš 20 Metų . ; i :
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

ka delegatus ir siunčia pas 
a. a. Vyskupą Mateu^ą Hay- 
kinsą su prašymu atskiros 
nuo lenkų parapijos. Bet 
Vyskupas gana šaltai'į lie
tuvius žiūrėjo ir nieko\įierdš|jųju bažnyčia visgi nėra ka 
konkrečiai neprižadėjo. Ma
tyt Vyskupas skirtumo tar-

_ __ /

pe lenkų ir lietuvių nežino
jo, o vėl galimas daiktas, 
kad ir lenkų kunigo buvo 
painformuotas kad lietuviai 
Tai' tik užsigeideiiai. Nes lie*• 
tuviams pradėjus kalbėti a- 
pie atskilų parapiją, lenkas 
kunigas pradėjo nuo savo 
vargoninko, lietuvio, mokin
tis lietuvių kalVios. Net baž
nyčioje Evangeliją buvo 
pradėjęs kaip ten žabalioti. 
Bet tas lietuvių nepatenkino 
•r Vyskupo šaltas į lietuvius 
atsinešimas jų neatgrąsino 
nuo pasiryžimo.

Nors nuo Vyskupo nega
vo leidinio steigti savo para
pijos, tačiaus sudėję kiek Į>i- 
nigų, patys papirko plotą 
niekam tikusios žemės prie 
Valley gatvės, na ir vėl eina 
pas .Vyskupą su prąšymu, 
kad pa velytų statyti bažny
čią. Bet Vyskupas išbaręs 
iietuvius už saitvaliavimą 
nepayelino ant tos žemės 
statyti bažnyčios. Vyskupui 
atsisakius lietuviams pageL 
beti, vienas iš delegatų 
(šiandien tas žrąogns yra 
tikras ; bo^eyifcas) išsitraų-

is’iLLbTnvs umFn pasakė:1 
“Jei tu neduosi mums sta- 
.tyt: 
tys,'/ rodydamas.: pinigą. 
Vyskupas žinoma liepė tuoj 
delegatams išeiti, bet jų pa- 
^frvžimo’Visvien nemimalši- 

; Ho. Sudėję vėl kiek pinigų, 
kitus gi pasiskolinęvai
rių .privačių asmenų,- lietu
siai pasistato ant pirktos že
mės,mažą, medinę bažnytėlę. 
Bažnyčia be kunigą visgi 
"žmogaus reikalų nepataiki- 
na. Taigi lietuviai vėl eina

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS , 

iUODOS (prastais minkštais viršeliais)—1  .50 
ŠUODOS (prastais kietais viršeliais)------------- ' z .50
3tJ0D0S (geresnės minkštais viršeliais)^------  .85
PpODOS (geros odos viršeliais)-------- -—----- __$1.00
BALTOS (celnloidos viršeliais):------------------- __$l.00
3BAITOS (celnloidos viršeliais, su kryželiu)-----$1.15
f Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
L “DARBININKAS”
$66 West Broadway , South Boston, Mass. 
E--- -■ r.

WORCESTER, MASS.
Moterą Sąjungos 5-tos kuo.-, 

pos susirinkimas įvyks pirma-' 
dienį, gegužės 7 dieną' 7:30 
vakare, šv. Kazimiero parapi- 
jos svetainėje. Visos narės j . 
kviečiamos atsilankyti. Draą-,. 
gija rengiasi apvaikščiot Mo- ' 
linų dieną, tad ateikite skait
lingai ir pągelbekite piriširėng- 1 
ti prie tos brangidš šventės.-o ? 
Yra ir daugiau svarbią klau-„ • ; 
simų, kuriuos turime, aptarti.

M. Z. S.?

nyčios, tai šie pasta 
rodydamas;

s žinoma

Čia šliūbus jėm£,vaikus 
krikštino, išpažinties ėjo jr 
visus, kitus sielos reikalus 
aprūpinėja Lenkas kuni
gas perspėdavo lietuvius, 
kad toji bažnyčia nėra kata
likiška, bet lietuviai neklau- 
sė, manydami, kadjenkas tą 
Įdaro norėdamas vėl lietu
vius prie savęs susigrąžinti. 
Laikui vienok bėgant, lietu
viai ir patys jau pamatė kad.

Vilna Aptieka
Uidifn a. RttdreričtaiM

Panelė Elena TareUlntė, garsi <11- 
jilomuotn aptiekorė, baigas Co-
Inmbia Universitetu. Ir per aštuo- 
nlns metas praktikavus savo ap- 
tiekoje Waterhury, Onn.. dabar
TIZiTUkO M| 1FKJJ • i * iCTO RIJZT“
nlngal daktarų receptus, parduo
da {vairias gyduole*. Prašom ui- 
eiti pas mus. o gausite gerus pa- 
tarirtius Ir malonų patarnavimų.

122 MILLBURY STREET 
~~—^Worcerter, Man.

• Tel. Porte 7814 
ataKsssM«l«BKs=ans 

i • ■■

arpe liūdnų istorijų A- 
□kos lietuvių išeivių, vie- 
£ liūdniausių tai gakbus 
Fridence, Rhode Island, 
įįyįų.
it?'/-'.-
£aip visi Amerikos lietu- 
^įaip ir Providence’o 
^fcojąmų ir priespau- 
1 į varomi apleido savo 
lįitttų kraštą ir spruko į 
rubeži ieškoti šviesesnės

Pirmi lietuviai 
ovidence pasirodė apie

Būdami ne- 
ritJingi pradžioje jie ne
garbesnio nuveikti nega
ni Džiaugėsi gavę kokį 
rbą pas svetimtaučius ant 
lOj geižkelio a/dirbtuvėje 
ifir viskas. Daugiau jų 
iB-pradėjo atvykti į šį 
Ha 1901 ir 1902 metais.

ir tuomet nekiek jų 
vienok apsisaugojime 

gegužio 11,190: 
fiecr

litas-kunigas Vaitiekus 
nal, lenkas, lietuvių 
s bemokąs t Čia lietu
ku apsivilta, bet kadan- 
i šiek-Jiėk mokėjo lem. 
kųai ir kentė.
kbl 'bėgant lietuvių
ius?žymiai padidėjo tf pas Vyskupą liet/ir vėl be 
Sdo tokių, kurie lenkų 
s visai nežinojo. Taigi 
‘lietuviai pradėjamąs- 
r kalbėti apie savą lie
sų, atskirą nuo lenkų 
>iją. Vadovaujant Šv. 
R<K. Draugijai, lietu- 
kro susirinkimus, ren-

Tel. Park 5452 Ccdnr 7338
NATIONAL 

-RnTTT.TNfl COMPANY
Sarininkan Petrą* Lozoraiti* 

išdirbame visokios rūšies to
nikų fr pristatome, kožnam nnt | 
pareikalavimo. Zlndvnt pripulta* ’ 
musų Oinger Ale geriausia visoje 

vnlstijoje
464 Mfflbury St, Vorcester.
----- 1 -va=.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOJ 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So, Boston Mass. ,
Pirmininkas — Jonas Jnroša,

225 L Street South Boston, Ma* 
Vlce-Pirmininkcs — Jonas Grublnskas,

24 Prescott St, Readville, Mass. » 
Prot. Raštininkas — V. Mickevičius.

405 Third St, South Boston. Mass 
Ftnrnsų Raštininkas — M. šelkta.

388 Broadway, So. Bokton, Mass 
Iždininkas — V. Balutis,

SB^Mercer Street So. Boston, Mana. 
Maršalka — P. Laučka,

393 Fiftb Street, Soutb. Boston, Mass' 
Draugija laiko susirinkimus kas antrų 

nedčldieni kiekvieno mėnesio, po du 
VaL po pietų, Parapijos Salėj, Septln 
ta Gatvė. South Boston. Mass.

LIET. DUKTERŲ DR-GIJOS 

GLOBA MOTINOS ŠVč.

'2--



VAKARĄ

MONTELLO, MASS

ĮŽANGA TIK

326—328 B!tO,

Visos
Š-te

nupigmimą ant 
>ETŲ. Jytos- ga- 

Mes

Ižauga suaugusiems ir vaikams: kuo pigiausia. Pradžią 8-tų vai. vakare.

l)ar dalyvaus M. Grybaitė, B. Totoroniutė, V. Jankauskas

Pirmu sykiu Bostone—ką tik iš Kauno importuotas dar ne 
pažįstamas, juokingas Ė. JUKNEVIČIUS!

Senas visų pažįstamas 

rengia VIENINTELĮ, neva atsisveikinimo

U IR

Ii nuveikti. Ypatingai rei
kia pastebėti, kad jos pilnos 
balses “pleUh voce” frau-

DARBININKŲ / VAKARAS

Šeštadieny, gegužės 12 d. 
8 vai. vakare įvyks LDS. 1 
kuopos šokiai, parapijos 
svetainėj, 492 E. Seventh 
St. Bus gera orkestrą. Jau
nimo bus iš visur. Kas dar 
nesiruošė į šiuos darbinin
kų šokius, tai dabar laikas 
pradėti. Nepamirškite gegu
žės 12 d. ' Kvieslys

• DRAUGIJOS 

susirinkimas įvyks sekma
dienį, gegužės 6 d., 2-rą vai. 
po pietį] parapijos salėją 492 
E. Seventh St. Visi nariai 
prašomi ateiti ir pakalbinti 
savo draugus ,'prisirašyti 
prie vienos iš tvirčiausių fi
nansiniu atžvilgiu Boston’o 
dr-jų. Įstojimas mažas. Na
riai priimami nuo 18 iki 45 
metų. .Ve Reporterių

JAUNMO ŠOKIAI
Jaunimas sudaro mūsų di

džiulį šv. Petro .parapijos 
chfną. Šis choras, šeštadie
ny, gegužės 5 d. 8 vai. vaka
re rengia šokius, parapijos 
svetainėj, 492 E. Seventh 
St. Visi turėtų ateiti, nes 
bus geriausia proga links
mai laiką praleisti. Re p.

Vaikinas gerai valdantis- 
gonus, geras chorvedys, i 
vietos. Reikale inalon 
creiptis į “Darbininko” 
ministraeiją. •' (

ANT PARDAVIMO
•.D?r

11ONBUR Y—Bučernė latviu apgj 
tam distrlkte. Gera proga inokani 
latviškai. -

A Res. Tel. Norwood 1130-W ,,
| Lietuvis Advokatas ; į 

| BENJAMIN G. SYKES i 
| (SINKEVIČIUS) ' i
| 1134 Washington Štreet | 
| Ųorwobd, Mass. |
X Ofiso TeL Norwood 0330 »

MOTERŲ METINĖS ŠV. 

MIŠIOS

Sekmadieny, gegužės 6 d. 
8:45 vai. lyte, šv. Petro lie
tuvių bažnyčioj bus A. L. R. 
K. Moterų Sąjungos 13 kp. 
metinės šv. mišios, 
narės turi dalyvauti

KAMS Į PAGALBĄ.

Ketvirtadieny, gegužės 3 
d. 7 vai. vakare, pobažnyti- 
nėje svetainėje įvyks lietu
vių darbininkų mass-mitin- 
gas suorganizavimui strei- 
kierių šelpti komiteto. Yra 
pakviesti kalbėtojai išaiš
kinti streikuojančių darbi
ninkų padėtį. Šį mass-mi- 
tingą šaukia LDS. 1 kuopa 
ir jos valdyba kviečia visus 
lietuvius darbininkus į š. 
mitingą gausiai ateiti.

Valdyba

UAMBIUDGE'IUJ—stuBa su ganfeT 
Ožiais už $0,000; rendų nešit $87 1 
nes). / - ;53ElM

ĄRLINGTONE—vienofe šeimynos nfe i 
mus už $5,400. Pirmas morglčius 
000.* f....., "1rl:«TT|

Jų šeimynų namų. Kreipkttės pas 
N. RAMANAUSKAS, 407 VVImlsor 
Cutubrldge, Mass. Tel. Univ. 1< ' 

(G.-4)

■nr*
mingas. Tarinė begalo aiš
ki. Aidumas malonus. Ma
tėsi, kad j is pilnai valdo 
savo balso pajėgas taip kaip 
jis no#. Kuomet reikia pa
siekti “basso” tenai jis at
randa vietos, kuomet reikia 
augštesnes gaidas paimti, 
jas irgi išleidžia švelniai, be 
mažiausio, draskančio atsi
davimo. Kaipo artistas, jo 
programo dalis buvo gaiTį- 
vairi. Dainavo sunkesnius 
operos kurinius Guonod, 
‘‘Fausto,” Don Carlo ir 
Verdi. Antra dalį teikė 
lengvesnius muzikos kuri>

. rjH/TMin-.'.ii ■in., u Ti. • 
kiAnči^s/net malonu židr^ti Frafitž. Proseho^sky sykiu 
kaip -ji pirm laiko gerklės ir garsios opefcrik daininin- 
lambarčlius taip suivarkoy kės Galli-Curci mokytojas 
kuomet reikia paimti sun
kesnius ir augštėsnius gaidų 
balsus, jau viskas prirengta, 
šį dalykėlį- pastebiu, nes šis 
gabumo mokėjimas balso su
tvarkyti reikalauja artizmo. 
P-lė Margarita turį ii: gali 
džiaugtis, kad ji viena šią 
brangiausią artistų dovaną 
turi-savo gerklėje.

Solistas St. Paura daina
vo Šimkaus “Oi Kas.” Išė
jo gerai. Balsas malonus. 
Aidas skambantis. Tarmė 
aišku Šiek-tiek sakyčiau, 
kad artizmo nudavimo vei
do išreiškime ir pozoje ar-* 
tistas*silpnokas. Gal ta va- 
karą buvo nervuotas.

Duetas'Petrausko “Skam
bančios Stygos” išėjo gerai. 
Balsai vienas kitam neuž
stojo kelią. Harmonija švel
ni. ’ Antras kūrinys Šim
kaus “Aš įsivilkčiau čigono 
rūbą” sakyčiau, kad išėjo 
šiek tiek silpniau vietomis 
dainininkai parodė nedrąsą, 
paskui “tempo” šlubavo.

Štai trumpą apžvalga viso 
koncerto. Daryti pastabas 
iš muzikališkų rengiamų 
vakarų begalo sunkus daly
kas. Kiekvienas gal kitaip 
perstatyti savo muzikos iš
traukos kritiką.. Taip kaip 
daugelis balso lavinimu mo
kytojų sako, kad balsą gali
ma išdirbti, nereikia tam 
tikrų įgimtinių dovanų, bet 
garsus balso lavintojas

TURĖK MALONUS NAMUS
Namai malonūs ir linksmi yra tuomet, kuomet 

jie tinkamai papuošti. Tad papuoškite savo na
mus geriausiais ir gražiausiais rakandais. 
“ ŠTai mes darome 
PARL.0R ir DlNISh 
lite įsigyti nebrangiai ir puoš jūsų nairiūs 
priimame senus rakandus ir duodame naujus. 
Užeikite pasitarti ir persitikrinkite.

Naujalio. Trečia dalis su
sidėjo iš rinktinių itališki}, 
vokiškų ir angliškų dainelių.

Abelnai imant Rapolas 
Juška šiame koncerte pali
ko begalinį džiaugsmo įspū
dį kaslink savo balso. Jeigu 
mokės save gerai užlaikyti, 
turės ištvermingumo, tuo
met ateityje, netiktai jis 
pats galės džiaugtis bet mes 
irgi turėsime naują lietuvių 
išeivijos žvaigždę kuri puoš 
Amerikos operos veikimą. 
Rapolo mokytojas jį ir ren
gia prie, to garbingo darbe. 
Čionai reikia tą faktą pa
skelbti, kadangi patsai ar
tistas per liekurį laiką turė
jo šį dalyką paslėpęs.

Instrumentalinę dalį pro- 
grarho atliko Antanas Kiš
kis. Savo dalyje programo 
pagriežė smuikos solo Ch. 
de Beriot-o . “First Move- 
ment.” Kūrinys begalo sun
kus, kadangi . nesykį įėjo 
transpozicijos. Balsas smui-, 
kos' visiškai saldus. Aidas" ' • t-i z • • » ■ ’ į j

malonus. Artistas matvti į 
šį savo perstatymą buvo į- 
dėjęs savo širdį. Tiesa airių 
patarlė sako: “Be prakaito 
nebus vaisių.” Kritikos jam 
teikti negalima^ nes savo už
duotį atliko kuopuikiausiai. 
Tai mūsų išeivijos, jaunimo 
tarpe nauja žvaigždė. Tai 
mūsų (ietuvių būsiantis 
Kreisler. Garbė.

Solistų dalį programo ati
darė- Florijamv -KarbauskaL 
tė. Teikė Gastaldon’o “Mm 
sica Proibita.” Gražiai at
liko. Tarmė aiški. Aidas 
švelnus. Artistiškas nuda- 
yimas traukiantis, žodžiu, 
parodė kad turi menininkes 
dovaną.

P-lė Margarita Gribaitė, 
mūsų išeivijos Gaili Curci, 
gražiame rinktiniame Kelp
šos kurinėje “Mano sieloj”

Darbininkai jauni ir seni visi kaip vienas į 
te, automobiliais.

' Meįjerbeer

susirinkite
Pirmadieny, gegužės 7 d. 

7:3Q vai vakare įvyks-A. L. 
R. K. Federacijos skyriaus 
susirikimas, parapijos svg- 
tainėj, 492 E. Seventh St. 
Draugijų atstovai ir šiaip 
katalikų darbuotojai kvie- 
ciami ateiti, nes bus svarsto
ma daug’ svarbių klausimų. 

•*' Valdyba
I . . ! '

Tel. S. B. 04-11

JONAS S. MEŠLIS
(INSURANOE) f

384 Broadway, So. Boston. 
Apdraudžiu visokias nuosa-t 
vybeš ir kas tik reikalinga.'"'

ais, karais, traukiniais, 
lūs chorai, dainos. Taigi 

nebusite Gegužinėje.

•o®'

PRANEŠIMAS

Pranešu Cumbrldgio lietuviams 
perkėliau save barbernę naujoji 
ton Darbų atliekame pirmos rušleę, 
\ Įsi lietuviai kurie lankote svetim-; 
taučius, mokate brangiai ir nesate už- »f jg 
ganėdintl, tad kviečiame visus mažus 
ir didelius atsilankyti pas mus ir UŠTf 4 
tikrinam kad gausite gerų patarnayU ,-dfeį 
mų ir visi busite patenkinti. LEO; ŠIEr '" 
KINIS, 711 Main St, Combridge, MąaSvJ^

REIKALINGAS • /į* S

JAUNIKAITIS, kuris turi noro 
kytis už barberj.«Aš apsiiinu išinoky- 
ti. .Darbas ant visados. Prašau greit '/j 
atsigaukit: LEO. ŠILKINIS, 711 MafiVs ft 
/St., Cambridge, Mass. • < '.-^8
!................................. ■ ■

4

UlfflTDRE CO.
SOUTK BOSTON, MASS. |

Šouth Boston 4618-W
(VAKARA18 ATDAftA IKI 7:45 VALANDAI)

? “MUZIKA TURI SAVY ‘
- ŽAVĖJIMĄ.

Sekmadienio vakare baL
39 d. Municipal svetainėje, 
ŽJaat Broadway vietoj šv. 

4*etro bažnytinis choras po 
< Vadovyste M. Karbausko su-

■ rengė koncertą pagerbimui 
‘ “Irt. Rapolo Juškos, mūsų

Naujosios išeivijos baritono, 
v Žinomų sakyčiau galėjo 
daugiau dalyvauti, bet abel
nai ėmus rinktiniai muzikos 

—taylgtojai srttirinko. Neap- 
fcigauta. Programas įvairus, 
rinktinis. Visitr matosi jaU- 
nijjih hiŠsų naujosios 

—tos vaidai. * —
Prasideda vakaro1 progra

mas. Vietos Klebonas Kuri. 
Kaz. J. Urbanavičius užsu
ka vakaro muzikos ratą, 
trumpai apibriežė svarbą 
inuzikos žmogaus gyvenime,

- ir reikalingumą paremti 
dailę, nes tiktai per dailę

z tautos kįia pasaulio aky- 
v žaizdoje. Gražiai ir vaizdin- 

ygai perstato Gerb. svečio ar- 
/ kišto gyvenimo troškimus 

, Sjmes jis pažino artistą ir jo 
i a a. tėvelį labai gerai). Lin- 

kAjo geriausio pasisekimo 
savp prakilniame užsibrieži;

' me'ir ištvermingumo. • 
Kadangi, choras, artistai 

. po kelis kartus pasirodė sce- 
noje, taigi manau nėra čio- 

' nai reikalo kiekvieną jo dai
navimą skelbti.

- ' Choras padainavo dvyliką 
dainelių. Jeigu kada nors 
Vietos šv. Petro choras atli
ko savo užduotį su geriau
siais įspūdžiais, tai šį sykį.

f Kiekvienas, matėsi iš veidų, 
^4ttrėjo savo širdyje tikrą no-l 

rą ^paskirtąjį darbą atlikti 
. gražiai. Dainos visos išėjo 
gražiai ir jausmingai. Bal- 

. sai gerai suderinti, lygsvarą 
merginų ir vaikinų balsų 
švelni. Skambėjimas malo; 
nūs. Tempo tvarkingas.

■ Matyti, kad į šį prirengimo 
darbo pasistengimų pridėjo

' vietos vargonmeistras M. 
. Karbauskas. Antra, negali- 

-ma užtylėti neištarus pagy- 
~ros žodį už muzikos rinkinį, 
^kurį choras atliko. 'Kompo

zicijos mūsų tautiečių lietu- 
/ vių, kaip tai: Sasnausko,

* Petrausko, Vanagaičio, Šim
kaus, Struolio. Tankiausiai, 
kuomet chorai surengia kon-

< cerius, tai sumaišo visokių, 
i tankiausia, mažiausią dalį 
' sudaro lietuvių kompozito- 
į <rių kuriniai.

*•? . Sekanti svarbi dalį pro-
gramo išpildė patsai svečias parodė ką josios balselis ga 
Rapolas Juška. Tai Lštik- 
rujų mūsų tautos Tito Ruf- 

c fo. Balsas galingas, reikš-
-------- .......................... ...........

- - , •

PRANEŠIMAS
Pranešu savo draugams ir kosttu 

riuius, kad aš persikėliau | nauj* .1 
tų, pas A. Ivas, su visais reikalais,-1 
kale real estate kreipkitės dienos lai 
18 Tremont St. rooni 205 Tel. Libe 
7865, vakarais 545 Broadsvay, So. 
ton. Tel. S. B. 0605. V.. 1’- YANK1 

' (G-4)

Ti 1'1 '• 1
tini T



ės apie moteris ir „moterų 
ūomonės apie vyrus, 
ėkim su moterimis.
■ Didžiausias vyras bus tas, 
urs savo pačią pilnai su
ras. Jis dar nėra gimęs.1
Tu nuo vyro nieko nesu- •-Z ■ •

inosi, kol ji nuvarginti bi-

Visuose luomuose moters 
ra daug geresnės arba 

daug prastesnės už vyrus.
^Patyrimas moko, kad mo- 

Pra-fjtoris yra vyro ištikimiausia 
pagelbininkė; tik vieno da
lyko jai negalimą pavesti 
tai rašto su skai
- Moters savo a
musitik tiems pareiškia, ku 
rie jas nustebinti moka. 

“Ūkininkai

Broadvay įr F Street 
South. Boston

s. j 
s jaus-

SEKMADIENY 

GEGUŽES 6-TĄ

‘Tks COLLEGE HERO’
su Ren Turpin, Bobby Agnew, 

ir Pauline Garon ' :
• - f

PENKI AKTAI VODEVILIO

. Juo mažiau vyras apie sa- 
Yo pačią žino, juo mažiau 
^is ja-pasitiki.

Įvykiais butu galima įro- 
sHĮlyti: juo gi'eičiau vyras pa- 
: ciai paskutinį žodį palieka, 
? juo greičiau vaidas tarp jų 
ę ‘basibaigia.

Nė vienas vyras to savo 
inty nelaiko, ką užmūš- 

nori.
7 Jei moteris graži, tai vy- 
ras stengiasi ją ųuo kiekvie
no nesmagumo apsaugoti, o 
jei negraži, tai viskas gerai, 
kas tik atsitiktu.

>Vyi*as laiko pačią vis šal- 
fSato esant, jei ji glamonėtis 
7^enori.

Vyras nori nuo savo pa- 
^ios,. kad ji puikiausiai iš- 
jrCizdėtų; bet jam nepatin
ka, jei ji giliai susimąsto. 
X Nė vienas vyras nesakys, 

įjkad tikrai graži motin iškė

i Artistas ^.St. Pilka

buvęs Lietuvos Valstybinės
peros’ įžyTmaušias' aftišfaą 

duos keletą vaidinimų Nau
joj Anglijoj. Turėsime pro
gų dar kartą pasigerėti jo 
gražiais vaidinimais. Šiame 
puslapy telpa jo vaidinimų 
maršrutas. Pasinaudokite 
proga jį ir jo vaidinimą pa- 
matvti.

Pirmadieny, Antradieny^ 
Trečiadieny

GEGUŽES 7—8—9

Harold Lloyd j
“S?EELDY

. »■ ■• 
Z 

su Donald Keith.tr Ltla Lee

“TOP SARGENT 
MULLIGAN”;!

;--ų-
Ketvirtadieny, Penktadie 

ny, šeštadieny

GEGUŽES 10—11—12

g/

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

. r . . ■------“T—— -y-5---------- tv—

Baigęs du Universitetu

I
UORNELL UNIVERSITY su A. B. 

TOASHINGTON UNIV. su L LB.

a r b I n i n k o ” Name
- *■ (antros lubos)
366 Broadwayr So. Bostor

Rezidencija
805 Harvard S t., Cambridge. Mass. 
•j. Tel. University 1463—J.

«-rr-----
*■ ---------------------------- -—----------- ---------------------------------------------------------

c •>'

rr ?

Liberty 7296. |

—NEWARKODIOCEZIJA __ 
AUGA

‘^Newai*k Ledger” kovo 
29-tą, 1928 m. paduoda ži- 
11111 IcD (Į
ra didžiausia dioceziją Su
vienytose Valstijose. Ateity, 
galimas daiktas, bus pakelta 
Į arki-dioceziją ir suteiktas 
gailies titulas. Newąrkas su 
Nc\v Yorku, St. Paul, Phi- 
ladelphia, Chicago ir San 
Francisco kaipo metropoli
jos miestai. Nevvąrkas turi
707,785 parapijonų. Kalba 
Ryme, kad nauja katedra 
/Sacred Heart) S. S. bus 
antra bazilika Su v. Valsti
jose. Pirma randasi St. 
Paul. Nevvarko dioceziją ap
ima šias vietas: Essex, Hud- 
son, Union, Morris, Bergen, 
Susses ir Passaic. Dabarti
nis Neivarko diocezijos vys
kupas Thomas J. Walsh 
turi po savo globa 470 dva
siškių, 240 religijos skelbė
jų ir 226 bažnyčias ir 50 mi
sijų, 8 stotis, 125 koplyčias, 
1 seeutiaria, 4 seminarijos, 
1 kolegija, dėl vyrų su 227 
studentais ir 1 dėl moterų 
su 301 studente, 5 privati
nės aukštos mokyklos dėl 
berniukų su 2,225 mokiniais, 
12 privačių mokyklif dėl 
mergaičių su 2,415 auklėti
nių, 35 komercinės aukštos 
mokyklos 
mergaičių 
niais, 15
mokyklų lierniukamš ir mer
gaitėms su 1442 mokiniais, 
150 bažnyčių su parapijinė
mis mokyklomis, kur moki
nasi 82,653 mokiniai, 14 na
šlaičiams prieglaudų, vienas 
protektoratas dėl vaikų su 
180 įtalpos, 4 namai dėl se
nelių, 12 ligoninių.

Newarko dioeezijoj 1927 
; m. buvo 14,000 vestuvių ir

13,540 mirimų.’ Newarko 
dioceziją palyginus su New 
Yorko arki-dioceziją yra 
mažesnė. Ten visais atžvil
giais viršija. Nevv Yorko 
katalikų skaičius siekia 1,- 
273,291, studentų 124,445 
katalikiškose mokyklose. 
■New Yorkas turi 1,314 liu- 
nigii iš jų 830 yra parapijo
se, 484 yra nariais religiji- 
niu ordenu.

dėl bernaičiu ir 
su 1228 moki- 
klasiškų aukštų

GEORGE H. SHIELDS |
ADVOKATAS | 

811-812 Old South Building I 

294 "VVashin^ton Street i
Boston, Mass. X

Valandos' 9 A. M. iki 5-30 P. M. | 
G7VUNTMO VIETA |

37 Gorham Avė., Brookline |
Telephone Regent 6568 v|>s’

E M»S©S«S®i©««5^i©«©^©«©S«=&5S

. ..... Vietinis
Ėlizabeth, N. J.

-------------
KOMPOZITORIUS ROSSINI 

1792—1868

Savo laikais Rossini bu
vo garsus kompozitorius, ži
nomą, kad jis per. 19 įąetų- 
parašė apie 35 operas. Pir
mąją operą -parašė turėda
mas vos 18 metų. Paskuti
niai savo operai “Šarka va
gi) ka/' kuri ryt dieną turė
jo būt statoma, Rossini ne
buvo parašęs uvertiūrą. Ta
da operos direktorius kom
pozitorių areštavo ir patal
pino jį pastogės kambarėly
je. Prie durų pastatė ketu- 
rius sargus ir tenai lengva
būdis kompozitorius turėjo 
parašyti uvertiūrą, kiek
vieną parašytą lapelį sargai 
perduodavo raštininkams, 
kurie gaidas tuojau perra
šydavo įvairiems instrumen
tams. Rytojaus dieną opera 
praėjo su didžiausiu pasise- 

^SafgyFa^

DARBŠTŪS ŽMONĖS

Stebėtiną darbštumą, pa
rodė daugybė genijų (nepa
prasto gabumo žmonių), 
kurdami savo*veikalus. Is
panų poetas Lope de Vega 
parašė apie 200 teatralinių 
veikalų, iš kurių ligi mūsų 
laikų išlikę apie 500 ir dari 
21 tomas poezijos kūrinių. 
Aleksandras Diumas (tė
vas) sulig'nepilnu prancūzų 
knygininko Levv katalogu 
parašęs 300 tomų. Apie ra
šytoją- George San d sako, 
kad ji liaigdama vidurnaktį 
vieną romaną ji jaii pasidė
davo popierą ir parašydavo 
įvadą naujo • roman o. J i pa
liko 109 tomus. Garsaus ma
tematiko Leoiihard__Eiilet
rankraščiai • užimą nė ma
žiau 30,000 puslapių. Eulėr 
taip pat buvo nėpaprdštai 
geros atminties, sako, kad 
jis per 22 dienas išmokęs at
mintinai “Iliadą” ir “Odi
sėją.” '“Sargyba”

I

KEISTAS UŽDRAUDIMAS

Prancūzijoj Marley mies
te teismas uždraudė gai
džiams giedoti anksčiau sau
lės patekėjimo. Bet .vienas 
rašytojas skundęsis teismui, 
kad jis dėlto dirbti negalįs. 
Todėl dabar teismas įsakė 
gaidžių savininkams, kad 
jie gaidžius pamokytų, ka
da reikia pradėti koncertą, 
arba privalo toliau keltis 
nuo miestelio. “Ūkininkas”

Kanada ir Meksika Pristato 
Didžiausią Dalį Immigracijos 

į Jungtines Valstijas

Per septynius mėnesius, 
baigiant sausio 31 d., 1928 
m., Kanada, ir Meksika^pri
statė didžiausią dalį- visos 
immigi-acijos į Jungt.''Yals-. 
tijas. Iš 132,953 immigran- 
tų Kanada ir leksika pri
statė 79,950, Europa 51,542 
ir kitos šalys 1,461. Bet Ir 
Kanados immigracija nu
puolė 8% sulyginus su pe
reit metų tuo pačiu laiku.

Immigracija iš Europos 
irgi yra mažesnė. Į Graiki
ją, Italiją, Portugaliją ir 
Ispaniją išvyko 4,510 dau- 
giaus- ateiviu negu iš tų ša- 
lių atvažiavd. ~ ■

PaČiu laiku, 11,493 atei
viai Sulaikyti ir negalėjo at
važiuoti i Jungt. Valstijas. 
Daugumoj atsitikimų dėl 
neturėjimo tinkamų immi
gracijos vizų. 6,716-ateivių 
išdeportuota. iš Jungt. Val
stijų. - F. L. Z. S.

J '• » »

... . . * .

| TeL S. B. 2805—R. £

Įlietu vis
H OPTOMETRISTAS '

iš priežasties savininkų senatvės 
didelė 218 akerių farma; 50 ake
rių dirbamos žemės, 168 akeriai 
gražaus miško ir ganyklos. Miško 
malkoms yra virš 1000 kortų, o 
lentoms yra virš 3000 dolerių ver
tės, Kaip vanduo taip elektra y- 
ra įvesti į namus ir j tvartus, ku
riuose yra vietos dėl- 30 k^rvių.4 
Farma randasi viena’ milia nuo 
miestelio Petersham, Mass., ir 9' 
milios nuo Athol, Mass., šaly gero, 
kelio. Parsiduoda visai pigiai—tik 
už 10,000 dolerių. Apie sąlygas 
kreipkitės prie: ?. • (G.-4)

JULIUS REGOS, 1 •'
64 West Street, Petersham, Mass.

Tel. So. Boston 0823 f Į71'
r,NAUJOJE VIŽTOJE 
LIETUVIS DANTISTAS. 

DR. M. ¥, CASFER
. (( C^SPA^AVĮCrOS) '

511 Brodav/ay,. So; Boston 
vaianibt: 

noo 9 1M 12. ryte ir nuo 1:80 IKI S 
ir nuo 6 Ifif 8 va!Pv5Enig~ 
uždarytas subatos vakarais ir ntf- 
dėldienials, taip-g^ sęredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas
i. i t

1 fe /r- l »i:

* i Begkamlnuoju akis, priskirtu aki- 4 > 
į j niua, kreivas akis atltlesipu ir j 1 
< I amblijonižkose (aklose) akyse «- (j 
O grąžinu šviesą tinkamu laiku.

y J. L. Pašakarais, 6. D. K 
į Į 447 Broadvay, 1 So. Boston. ; į

“THE SKY SCRAPER” 
su William Royd ,

• t

■ ■ ';ž

Fred Thonipson j 
“THE PIONEER 

SCOUT”
. t »• r • • •

. • f 1

KETVIRTADIENIO VAKARE 
KABARETAS

_-------------------------------- ----------------
' ; » ♦ 

-s «1 5 r |

Nėra to. kampelio, kad ne
būt krvželio. W < < •

Z

TeL Brockton 5112 ”
DANTISTAS

DR. A, J. G O RM A N 
'F1 (GUMAUSKAS) $ ’ ♦ w 
705 Maiu St^MonteEo, Mass.

' (Kampas Brdad StreetX 
Ofiso valandos:.. ■ .. ..

Ryte nuo 10 iki 12 vai. 
Diena nuo 2 iki 5 vaL

JLŽT UVIB D

0R.ST.A.GALVARISK1 (
- (GALINAUSKAS) - |

414 Broadway, So. Boston!
i Telephoriei So. 2 Boston' 2300
g Ofisas ataras nuo 10 Iki 12 ryto, § 
g nuo 1:^5 Iki 5:20 po plet ir nu» 7 g 
S Iki 9 vakare. Šventa dieną pagal go- g 
S gitarinę. z - S

251 Broadway, South Boston
5 4 (“Keleivio’’na 
Ofiso Valandos jiiioe
nuo J :30-^-6v ir nu© 6:30—9 

• vakare.. Seredomis nuo 9—12
vai. dienų. Subatomis nuo 9 

' iki 6 vak.- Nedėliomis nuo 9
iki 12 (pagal sutartį).

TeL’So.,Boston O5O6-W. 'įį

Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS

T-
t

A. J. KUPSTIS
332 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS-

v
Telępbone South Boston 1662—1373

REAL ESTATE ANT 
PARDAVIMO

So. Boston, Mass/*

f

f Į LIETUVĄ IR ATGAL
Užlaikau

Laivakorčių pardavimo ir

' -

O

per

.Jį

į^i.. . *’t\

y

c

J. PETRUŠKEVIČIUS ’
Laisniuotas Oratorius

Laikau automobilius dėl veseD- 
KnntymĮrir smip pasiv&ti- 
nfijimo, pigiau n« kiti.

182 Broadwsy, 8. Boston, Mato 
Ofiso Tel So. Boston 0804-W 

Res. Tel & B. 0304-R
•i

Ofiso Teteftoas So. Boston 0779-U

S. BARUSEVIČHJS

z------ -

l

I 
r

SPECIALISTA& 
nuo nerviškų £ chroniškų U» 
gų per virš 25 metus, prityrus 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sųnare, Boston 

Olympia Theatre Kdg.

i . 4
r ' L

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS

Ekskursija į Lietuvą
įvyks

•1 Gegužes (May) 26 dieną, 1928 
Dideliu Laivu

| ALBERT BALLIN -
------Iš------

New York’o į Hamburgą ir iš Ten Traukiniu į Kauną 
Vadovaus

A. F. KNEIŽYS, L. D. S. Sekretorius

Hamburg American Line Laimu Albert B a Itin
Iš New York’o į Kauną ir Atgal $203.00

Valdžios Taksai Atskirtom
Visokiais kelionės reikalais kreipkitės pas vietos laivakorčių agentų 
arba pas IJetnvių Prekybos B-vę paraikydami. kad norite važiuoti 

_ W l* D. S. ekskursija laivu ALBERT BALLIN.
HAMBURG AMERICA LINE 

United American Lines Ine.
Oeneral Agentą

131 Statė Street Boston, Mass.

TURĖJO SILPNUS INKS
TUI IR NEGALĖJO 

f Ufi_____
Ponas G.JįUuh|

sako: 
Tone
i ; „_________________ __________________

reikia atskelti, Tai yra puikirtR'gydūa- 
I * ”!
tariu kiekvfeūąm kuris turi tokį ne
smagumą vagoti Nuga-Tone.

Virš miUooo žmonių yra pasekę to-
■__ - ♦ *■ —____ ______ »_______ •_ •*________ _________ c

kias pasekmes nno Nuga-Tone. Jos su
teikė jiems geresnį apetitą, pataisė jų 
vidurių nevirškinimą, prašalino iš vi
durių gasus ir raugėjimą, galvos skau
dėjimų. svaigulį, pataisė kepenis, inks
tus, pūslę, silpnus nervus, silpnumą, 
prastą miegų, padaugino svof|. Nuga- 
Tone parduodamos pas visus 'gyduolių' 
vertelgas. 'Ir jei jus nesijaunate svei
ku ir stipriu, jus turėtumėt Vartoti šias 
puikias sveikatų ir stiprumų teikian
čias gyduoles. Jei jūsų vertelga netu
ri jų savo sandėly, reikalaukite, kad 
jin (išarikylą.jutus iž nluelfti raiutinfau.

GOTI
, Gal veston. Teras, 

imo vartotĘ Nsgaf ' 
(langiau manęs n£- 

trnkdo. Aš'nriegu gerai ir naktyj.nebe- 
reikia atsikelti, Tai yra puikirts gydūo- 
lės rino šifimą Inkstų ir pnslės Ir aš 
tariu kiekvfeMm kuris turi tokj ne
smagumą va»|nti Nuga-Tone.

Virš miUooo žmonių yra pasekę to
kius protingas patarimus ir įgavo pui-

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Oratorius

820 e. siyriOTTtoi bmtcūT
TeL 8. B. 4488

Pasiryžimu prieinama g^yve- 
nimo ,tikslo, prie kurio visi

— V *’*’'“'** * -X

žmonės yarūmi gyvenimo 
skausmą fi vargą, jo linksmy
bės šešėlį;

 — —

NAUJOJ VIETOJ
NAUJOS KAINOS

• V. ’
Slntai > ant; orderio po $30.00 1r' 
nnkSeidb. J-Taipgi senas taisome, 
prašiname valome. Padarome < 
kaip na n jti's- moteriškus ir vyr®- 
taw rabOA t V ; -r >

MIKAS NECIACKAS
597 Broadway, So. Bostone

■'" (Ari “J” Street) -
;.....""-1

■ ■■ - I BSSSB

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Boston'
Ofise tik vakarais

4 Y -v

ir krautuvė, «u į taisymais.
šešių šeimynų namas su dideliu 

kiemu, elektra, gasas, skalbynės.
Trijų šeimynų medinis namas 

3-4-4 kambariai, su įtaisymais.
Naujas dviejų šeimynų namas 

su naujausiais įtaisymais gražiau
sioj vietoj ant Marine Road.

Medford’e
Dviejų šeimynų namas, su vieta 

‘ delei dviejų garadžių ir naujau
siais įtaisymais.

Readville
Dviejų šeimynų namas su įtaisy 
mais, vištininkai ir daug žemės.

Randoiph
Astuonių kambarių namas su visu 
forničiumi, ir šeši akeriai žemės.

E. Bridgewater
Farma, 50 akerių žemės, 22 kar
vės, 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, visokių farmos maši-

. naeijų,-

—

Inšiūrinu tik Mass. valstijoj
Nuo ugnies ir nelaimės: au
tomobilius, fomičius, gyvas
tį, namus, stiklus, sveikatą 
ir t. p. , ■ - i

Parduodame Anglis ir 
Malkas

Pristatom netoliau kaip 12 
^hnailių nuo Bostono.- — ■ ;■

• Turiu
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo ir 
mainymo, kurių čia negali-, 
ma suminėti.

Galima Kreiptis
Ypatiškai, laišku arba 
telefonų. /

Ofiso Valandos .
Nuo 9 vai. ryto iki 9 
*¥akaE9rr

-a

vai.

PATARNAVIMAS DOBTĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Oratorius ir Balsanmoto jai 
877 ir 448 Oambridfe Stoto* 

CambiMg% Mito*
Tdephot* University 8881*W

Keith.tr

