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nūs-
' .; . Kaunas. Jauijįjjų istorikų 
i grupe ruošia bendrų veikalų

■ apie Vytautą Didįjį. Dirba
’ęJsiorikai, baigusieji dau
giausia Lietuvos universite
tą, būtent: P. Šležas, Z. I-

Krasauskaitė, Šapoka, V. 
Dėdinas ir S. Sužiedėlis.

Veikals bus iliustruotas.
Leidėjai tikisi gauti iš Kro
kuvos fotografiją, kur prie 
Vytauto grabo buvo šv. Jono 
Kanto pasakytas pamokslas. 
Tas veikalas turės apie 300 
pūslių. Trys spaudos lankai 
jau. gatavi. Iki balandžio 
pabaigos išeis iš spaudos vi- 

• si. Veikalo redaktorius yra 
P. Šležas. Dirba su prof. 
kan. Aleknos patarimais.
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MASKVA.—Nežiūrint ko
munistų valdžios persekioji- 
mij katalikų bažnyčios ir 
pravoslavų cerkvės šv. Vely-

viiiskis, A. Kučinskas, dr. M.lk|J dien« buv° pilnos žmoniij.
Tas parodo, kad komunis

tų teroras sustiprino žmonė
se tikėjimų. Ir ateis laikas, 
kad komunistu vergija bus 
nušluota nuo žemes kamuo
lio ir Rusijos žmonės vėl ga
lės laisvai Dievų garbinti.
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X WASHINGTON, D. C.—
Pereitų metų Įgyvendintų a- 
teivybę šion šalin varžyti 
tautinės kilmės įstatymų se
natas panaikino.
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ĮSTEIGTA AMERIKOS
PASIUNTINYBĖ 

LIETUVOJE
KAUNAS.—Spauda pra

neša, kad Jung. Valst. įstei- 
? gė Kaune pasiuntinybę. Lig-

šiol buvo tik konsulatas. Pa- 
siuntiniu paskirtas p.- Ful- 
Įerton, bendros visoms Pa-

SIŪLOMA STEIGTI VILNIUI
VADUOTI BANKĄ

Kaunas. Vilniuj vaduoti 
sąjungos laikraštis “Mūsų 
Vilnius” siūlo steigti Vil
niui vaduoti akcinį bankų, 
kurio būtų išleista 200,000 
akeijų po 100 litų ir tokiu 
būdu suisdarytų 2 mil. pa
grindinis kapitalas.

GUBERNATORIUS PASKYRĖ 
KOMISIJĄ TYRINĖTI

Columbus, Ohio. - 
Cooper paskyrė tyrinėjimo
komisijų,’ kuri antradieny 
pradėjo darbų.

Pradėję klausinėjimų su
žinojo, kad nebuvę dedamos 
pastangos tuojaus kalinius 
paliuosuoti. Vienas kalėj i- , 
mo sargas suspenduotas pa- s 
kol pasibaigs tyrinėjimas. 
Kaltininkai bus nubausti.

ITALIJA TURI 41,508,000 
GYVENTOJŲ

Roma. — Italijos valdžios 
statistinių žinių biuras skel
bia, kad pereitų "metų pasku- 
tinioje dienoje Italijoj buvo 
41.508,000 gyventojų.

t
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OHIO KALINIAI TRIUKŠ- ' 
: ■ ' MAUJA - ;

Columbus, Ohio. — Ohio 
valstij os —kalėj ime kaliniai 
dar vis tebetriukšmauja dėl Šv. Trevbes ] 
sudeginimo 320 kalinių pe
reito pirmadienio naktį.*

Kalėjimo viršininkai pri
sibijo kalinių sukilimo. Pa
statyta stipresnė sargyba. 
Kaliniai keikia ir kolioja ka
lėjimo sargus, kaltindami 
juos apsileidime. , <
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Apie 150 kalinių ražetottfes

orientavo ka daryti. Bijojoį 
kad atrakinus kamaras kali
niai nepabėgtų. Kada p: 
dėjo atrakinėti jau buvo p 
vėlu. Daugelis sudegė, o4s|« 
ti užtroško dūmuose.. ,

Pasiliuosavę kaliniai nėbčr 
go į laisvę, bet padėjo gelbė
ti nelaiminguosius, 
begelbėdami žuvo. Tik vie* 
nas kalinys pabėgęs. ;

Kalėjimo viršininkai kai* 
tina pačius^ kalinius. BūJ 
kaikurie kalimai kalėjimu 
sargams ir gaisrininkams 
trukdę darbą ir net ėmę 
piaustvti. guminius .van& 
džius. ’ '

Bet greičiausia būta virsti
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PENKI KOMUNISTAI 
NUBAUSTI KALĖJIMU

AVir Tork. — Už vadova
vimų ir kėlimų riaušių kovo 
6 d. penki komunistai nu
bausti kalėjimu.

LATVIAI DALYVAUS
LIETUVOS PARODOJ

RYGA (Elta). — Latvi
jos ekonominė taryba svars
tė klausimą dėl Latvijos da
lyvavimo jubiliejinėj Kau
no parodoj. Taryba pareiškė 
pageidavo parodoj • daly
vauti. Kadangi lėšų klausi
mas vra sunkus, taryba nu
tarė, kad pavilijonas būtų 
surengtas Latvijoj ir, išar
dytas nugabentas į Kauną.

Tarp kita ko taryba svars
tė ir Lietuvos Latvijos pre
kybos sutarties klausmų. Ji 
konstatavo, kad prekybos su
tartis turėtų didelės reikš
mės Lietuvos ir Latvijos pre
kybos santykiams.
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DALYVAUTI KITOSE 

ORGANIEAOTJOSE
Roma (Elta). Fašistų par

tijos generalinis sekretorius 
Turati įsakė visiems vietų 
sekretoriams, kad nuo šiolei 
asmenys priklausydami prie 
?et kurios bažnyčios kontro- 
iuojamos organizacijos, ga

lės priklausyti ir prie fašistų 
partijos. Kaip žinoma, iki 
šiolei neibuvo galima priklau
syti prie fašistų partijos ir, 
katalikų organizacijų- tuo. 
aačiu laiku. Vatikano orga
nas “Osservatore Romano” 
karštai sveikina šį nutarimą. 
Pasak jo, “paskutinė kliūtis 
pašalinta nuo katalikų baž
nyčios ir fašistų valstybės 
kelio į širdingus santykius.”

COLUMBUS, Ohio.—Pir
madieny, 5:3Q vai. po-pietų 
valstijos kalėjime kilo gais
ras. Liepsnose žuvo 318 už
daryti]. kamerose kalinių, o 
apie 150 kalinių sužeista, du 
iš jų vėliau mirė.

Medžiaginių nuostolių gais
ras padaręs $11,000.

Kas kaltas, kad tiek daug 
gyvybių sunaikino ugnis ?

Kaltina kalėjimo viršinin- 
’ kus, kad nepasirūpino tuo
jaus kalinius paliuosuoti iš 
kamerų.

Kalėjimas buvo senas, 1890 
metais statytas. Vietos ja
me padaryta tik dėl 1,500 
kalinių, o dabar jų buvo 4,- ninku apsileidimo, ar žioplus 
650. '.

Gaisras-pirmiausia kilo I 
ir K kamerų blokuose. Ug
nis greit prasiplėtė. Kali
ma buvo užrakinti. Kalėji
mo sargai ir viršininkai, 
kaip praneša, greit nesusi-

\4J

į?5*' ’ ’ ■ ■ i -

j KUN. JONAS AMBOTAS, 
lietuvių parapijos klebonas, balandžio 23 d. š. 

m. kartu su gitais maldininkais laivu Rochambeau, Pran- 
..............’vyko į Eucharistinį kongresą. ir į Lietuvą, 

das yra plačiai žinpmas mūsų išeivijoje. Jis 
ų centraJinių organizacijų valdybose ir stara
is yra sušelpęs švietimo ir labdarybės įstai- 
ir Lietuvoje. Dalyvavo visuose organizaci- 

.visuonieniškuose seimuose ir konferencijose 
aivos Nepriklausomybę. Visur pasižymėjo

mo.
Kalėjimas aptvertas aukž£ 

ta mūro aiena ir kaliniai pNį 
leisti iš kamarų nebūtų, gal^ 
ję pabėgti į laisvę. Sieną 
buvo saugojama kariuoraėg 
nės:

cūzif linijos i 
Kun. J. Amt 
yra buvęs mi 
biomis auko 
gas Amerikoj 
jų seimuose’ 
kovoje u

! r •
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BOLŠEVIKŲ TEISMAS NUBAU
DĖ 29 ASMENYS

Charkovas, Ukraina. — 
Bolševikų teismas nubaudė 
kalėjimu 29 asmenys uždai, 
kad jie norėję atgaivinti ša
ly prieš komunistinę tvarką.

28.000 MAINIERiy GAUS 
DARBĄ

POTTSVTLLE, Pa.—Šio
mis dienomis Philadelphia 
and Reading anglių kompa
nija atidaro savo kasyklas, 
kurios per kelis mėnesius 
buvo uždarytos. Pradėjus 
dirbti apie 28,000 darbinin
kų gaus darbų.

Apie 18 meti] atgal atvykęs į Hartfordą rado nupirktą lotų 
žemės su aplūžusiu mūro nameliu, kuriame buvo laikomos 
pamaldos. Parapijonvs irgi ginčijosi ir rinkosi kunigą. 
Kūn. J. Ambotas greit sutaikė, parapijiečius ir taip visus 
patenkino, kad į trumpą laiką parapija be skolų įsigijo kle
bonija ir dar- vieną dviejų šeimų medinį namelį ir vėliau 
pasistatė puikią bažnyčią ir nusipirko mokyklą. Kas svar
biausia, kad pirkdamas ir statydamas neužtraukdavo dide
lių skolų. Ir dabar, kiek girdėjau, parapija turi labai ma
žai skolų. Parapijos mokykla puikiai veikia. MokojSese- 
rvs PranciŠkietes. x \ ?

Be to, jo parapija ir dvasiniai yra stipri. Katalikai 
yra susipratę ir seka savo dvasios vadą. Kun. Ambotui 
pagelbsti vikaras kun. Jonas Bakšys. Jis irgi yra visų 
mylimas ii- gerbiamą^. Tad katalikų veikimas šioje para
pijoje eina labai tvarkiai ir naudingai.

Gerb. kleb. kun. J. Ambotui linkime laimingi] atosto
gų ir lauksime sugrįžtant.

DIDŽIULISVOKEČIŲ LAIVAS BREMEN Į
....................  e-'■ ■'•"'Tr 
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DANVER, Anglija.—Ket
virtadieny Anglijos kanale

-z

didžiulis Vokiečių laiva^jįj°s;
Bremen susimušė su kubili- 
niu laivu, kuriuo vežė aliejų.

Didlaivis Bremen plauke 
iš Vokietijos į Southamp- 
tonų. Buvo didelė migla
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kuomet susitiko sukubiįE“ 
laivu, Britų Tanker kom

. ■ C

"^Laivas Bremen nepagąj 
dintas, o tik biskį įlenkta.

Britų tankeris gerai ap* 

daužytas ir keli darbininkai 

sužeisti. Bet dar galėjo 
plaukti.’

DARBININKAI LAIMĖJO KOVį PRIEŠ 
TEISĖJU PARKERI
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•Tung. Vaisi 
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darbininkai
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: LONDONAS.—Antradie

ny pasirašyta karo laivynų 

penkiems metams penkių 

valstybių sutartis.

Pirm pasirašant ^MacDo- 

nald pasakė prakalbą iš- 
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VARŠUVA — A^festelv 

Zawierėe bedarbiai suruošė 

demonstracijų^. Komunistai 

pradėjo triukšmauti. Įsimai

šė policija ir triukšmadarius 

bandė numalšinti. Kilo riau

šės. Keletas žmonių užmuš

ta ir keletu 'desėtkų sužeista
I 

^kovoje su policija. 26 komu

nistai areštuota.

NEPAPRASTAS ŠALTIS
NAUJOJE ANGLIJOJE

Iš balandžio 23 į 24 d. d. 
naktį Naujoje Anglijoje ir 
Rytuose buvo nepaprastai 
didelis šaltis. Temperatūra 
nupuolė iki 28 laipsnių. To
kio šalčio bal. 24 d. nėra bu
vę jau nuo 1882 metų. Išro
dė; .lig viduržiemy. Padary
tai nemažai nuostolių. p
— -- ----------------- -------- ... ——

ANGLIJA ATSISAKĖ IŠDUOTI 
VIZAS SOVIETŲ “SPOR- 

C TININKAMS”

Londonas. — Šiomis die- 
nomis Sovietų “footbolinin- 
kai” prašė Anglijos valdžios 
jiems išduoti vizas įvažiuoti 
į Anglija lošti “footbolę.” 
Anglijos valdžia atsisakė ta 
padaryti, nes žino, kad So
vietų komunistai per savo 
neva spoftihinkus užsieny 
skleidžia propagandų.

—  --------- --- ,------- —. ,--------

VYRAS RADO MOTERĮ IR BURDINGIERIŲ 
NUŽUDYTUS

KARO LAIVYNŲ KOHFERENCIJA PASIBAIte
Sutarta Paprašyta. • r ,- ><;; 

reikšdamas džiaugsmų, > kad 

padaryta didelis žingsnis 

prie taikos.

Tuoj po pasirašymu Ame«- 

rikos delegacija iš South- 

amptono išvyko laivu į Ame

riką.

WORCESTER, Mass. — 
Balandžio 23 d. Ravmond 
Montville, 31 m. amžiaus, su
grįžęs į savo namus 2Į 
Spruce St. po 6 vai. ryte iš 
darbo, ‘ rado savo moterį 
Mary ir burdingierį Fabian 
Spitalonį negyvus. Abu bu
vo nušauti ir revolveris pa
dėtas. ant moters krūtinės. ’ 

į

Montville tuojau pranešė 

policijai, kuri atvykus ’ į 

žmogžudystės vietų padarė 

tyrinėjimą. • >, ; n

Policija klausinėjo Mont

ville, bet jis užginčijo; kad 

ką nors bendro būtų tūrėjęs 

su užmušimu, ir kad.ką nors 

žinotų kas juodu galėjo, nu

žudyti. Jis sakęs, kad-jiėdu

kiek jam žinoma neturėję 
priešų.

Sulig jo pasakojimo, jis 
dirbus vielų dirbtuvėje nak
timis. ,

Policija rado kraujo lašų 
virtuvėje ant grindų, ir esą 
ženklai, kad norėta išplauti.

. Spitalonis esu vedęs, bet 
su motere negyvena jau ke
turi mętai. Moteris su dviem 
vaikais gyvena atskirai.

F Kai’* f

įrbęs jau8
vyras, n 

per ilgų laikų. Ji sake, tad" 

Jie f persiskyrė ir {jis nuėjus 

gyventi pas Montville.

Iš pavardžių, išrodo, kad 

lietuviai. Ar tik nebus Mont

vila ir Spiteliūnas ?

AStai prie ko priveda palai

das gyvenimas.

k

“Darbininke” jau rašėme, 
kad Amerikos Darbo Fede
racija įdavė, prez. Hooveriui 
protestų už paskyrimą teisė
ja Parkerį ^Aukščiausioj o 
Teismo teisėju į vietą miru
sio Sunderland.

Prez. Hoover protesto ne
paisė. Kapitalistinė spauda 
buvo pradėjus aiškinti, kad 
Teisėjo Parkerio “indžionk- 
šinas” prieš darbininkus e-

sus paremtas 
konstitucija.

Organizuoti 
dar griežčiau nusistatė ir<

davė griežtą pareiškimų-g 

natui, kad nei vienas dazh 
ninkas nebalsuos už tuos^ 
riatorius, kurie parems Tįį 

ker’io kandidatūrų.
Pirmadienį senate

svarst via Parkerio kandi 

tūra ir ji buvo atmesta. 1 

dinasi darbininkai lai 

kovą.

\ša,įad pirmadieny’ bal. 28 

d. būs matomas saulės' užte

mimas Jung. Vaisi. Užtenii- 

mas tęsis biskį daugiau kaip 

sekundą." Tai bus vienas iš 

trumpiausią užtemimų, ko

kie kada buvo pažymėti.

Sako,“ kid mėnulis prabėg
siąs per saulę.

—■— 
r 

|ai pra- Kėlias visiško >. 

būsiąs nuo Saii F 

iki Montana valstijos 

Vidurinis užteriiimas b 

nuo Montana iki C 

. ChicAgoj’bus matom 
linis užtemimas ap& 2 

(centraliniu laiku} iU 
3:30 vaL po pietų Ne 
ir Bostone.
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* Paskutinėje' ' vakarienėje talai dAr .nebuvo1 priėmę' šv. 

Apaštalai buvo Uolumo pii- Dvasios dovanų, taigi buvo 

ni. Visi, išskyrus .Judą, jau- žemiškos baimės pilni Bi

tė savyje tokią, meilę prie dėlė tai jiems buvo pamoka. 

Išganytojo, kad buvo pa'si- Savoms jėgoms pasitikėda-. 

rengę už Jį numirti. , Tą y- mi jie pasirodė kaip bailiai- 

patingu kapturhii' pareiškė 'nykštukai, nieko nežiną, nie- 

Petras: ^Viešpatie, kad ko negalį, gi Dievo malonės 

man ir mirti reiktų, niekuo
met Tavęs neužsiginsiu!” Ir 
savo ' pasižadėjimą1 ginti 
Krisįų j is sumanė ’ į vykdinti 
Alyvų Darže, kuomet karei
viai suėmė jo brangi) Mo
kintoją. Petras griebė kar
dą ir nukirto vienam ausį.
Kristus jį už tai si\barė 'ir 
liepė įdėti kardą į makštis. 
Petras nusiramino, bet ne
galėjo suprasti, kodėl Kris
tus leidžia save kankinti. 
^Paskum žemiški jausmai vi
sai paėmė virsi) Petro sie- 

; loj, ir 
žmones 
priklauso pQe V. -Jėzaus 
draugijos ir trhi sykius pa
reiškė, kad Jo visai nepažįs
ta. Taip pat ir kiti Apašta
lai išbėgiojo. Jų uolumas 

’kaž kur pradingo ir jie už
sirakinę duris drebėjo iš 
baimės, kad žydai jų nesu
imti).

Negarbingas toks Apašta
lų’pasielgimas, — tas tiesa, 
— bet Dievas taip surėdė, 
kad jie savo pajėgomis ne- 

y»asitikėtii ir matydami savo 
silpnybę .įbėgtų nuo pavo- 

v jaus, <F antra vertus, Apaš-

-; t ' r . ■

jis neišdrįso prieš 
prisilažinti, kad 

j^įe V. - Jėzaus 
trifc svknis pa

M

padedami, jie paskum drą
siai ėjo į visą pasaulį skelb^- 
dami Kristaus, mokslą. Tai
gi Dievo Apveųsdos-taip bu
vo surėdyta, kad Apaštalai 
pamatytų skirtumą: ką jie. 
gali padaryti be Dievo ir ką 
su Dievui Ir pats Petras 
jau nebesistatė drąsuoliu, 
bet aplamdytas, pasižeminęs 
ir nusigandęs, nė kiek už ki
tus nedrasdšniš, užsirakino
kambary ir bijojo išeiti aikš- mybė jums.

*> -.4
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vengiant pavojaus,' inėjo 

Kristus užrakintum durimis 

ir suteikė jiems ramybės. •
j-. . f. '

Ir mes neprivalom drą

siai šokti pagundoms į akis. 

Negalime sakyti, kad toji ar 

kita pagunda tai .niekis, ąp-' 

sidirbsime su ja." 5se, i>ran* DM. ( .. 

gličiai, jei taip sakysime, taij. “Elta” tai yra įstaiga jirie 

j- • . •• -ohlL.—i .»• • >. •'

gunda apsidįrbsf^ų.mumis jos,:kurios tikslas yra tiekti 
ir
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‘ KAVNAS. — Š. m. balan
džio 1 d. suėjo lygiai 10 me-< 
ti) nuo Lietuvos ^telegramų 
agentūros “Eltos’’ įsisteigj-
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nė nepąstebėįįęąe^ kaip. ,pa- .užsienių reikalų/ minįsteri-

Įtapsime . apgailestautina .žinių mūši) spaudai apie, už
jos auka. Istorija yra užra- sienio ir vidaus gyvenimą ir 
v*’ i i i*šius, kad daug galingi) vyru 
yra nupuolę dėl menkos pa
gundos. Ir mes už juos ne- 
stipresni. Ir nors galime 
sakyti su šv. Pauliniu: “vis
ką. galiu su Tuom, kurs ma
nę sustiprina, bet drauge 
mokinkimes nuo Apaštalu* 
atsargumo, o tuomet ir 
mums Kristus pasakys: “ra-
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:? . karas buvo ištisai atydžiai per
žiūrėtas ekspertą mechaniką, 
šie OK vartoti karai duoda tūk
stančius mailių pasitenkinančio 
patarnavimo. Jeigu nori ištiki
mo pervežimo—reikalauk var
toto karo’ ’su OK kuris turi 
reikšmę” — ir apturėsi didelę 
vertę už . savo įneštus pinigus.

r

Nėra jokio kito tikresnio ženk
lo vartotam kare vertėj ir pasi
tikėjime—nė didesnio persitik
rinimo vartotam kare kaip kad 
Chevrolet raudonas “OK kuris 
turi Reikšmę” priekabas, ran
dasi tiktai ant vartotą Chevro
let karą. Reikšmė šio priekabo,. 
yra kad, yra garantuojama kad

m3OF _ 
SPECTACULAR, 
VALU ES

Nuo sausio 1-mos kada Chevrolet buvo' supažindintas ir priim
tas tas atnešė nepaprastai didelį skaičių gerą vartotą karą vi
sose Chevrolet krautuvėse. Ydan t padaryt vietą dėl naują, ‘ 
reikia šiuos išparduoti. Todėl me s duodame šias speciales Vai- 
nas tik per 3 dienas, čia yra pažy mėta kainos tik dvejos iš ku
rią reikia parduoti. Tik dū iš visą ką mes turime nupigintą. 
Yra visokios mados ir padirbimo. Taupūs pirkėjai kurie nori 
pelnyti kreipkitės pas Chevrolet p ardavėjua žemiau pažymėtus.

< 1929 X
Chevrolet Coach | 

ŠEŠIŲ-CYUNDERtŲ Į 
Štai yra geras pirki-1 
mas vartoto karo. I 
į Motoras perdirbtas,! 
I apmušimas gražus,I 
| gert tlųes. _ I
1 Fislier Rody, šešių-1 
leylinderių karas su1 
lOK kuris turi relkš- 
1 rae. Speclalė kaina,
I >422

užsienio spaudai' apie mūsų 
vidaus gyvenimą. •

“Eltos” vardas yra kilęs 
iš žodžių “Lietuvos Telegra
mų Agentūra” paimtos 
pirmosios raidės — LTA. 
Kad geriau būtų šis žodis iš 
trijų pirmųjų raidžių ištar
ti, prieš tas raides dar pri
dėta raidė 44 E. ”, Tokiu bū
du ir susidarė Lietuvos tele
gramų agentūros pavadini
mas “Elta,” kuris dažnai 
sutinkamas dienraščiuose..

“Eltos” nuveiktas per 
pirmąjį jos gyvenimo de
šimtmetį darbas yra labai di
delis. Prieš “Eltos” įsistei- 
gimą tas pats darbas jau be
veik buvo dirbarąąs atskirų 
spaudos biurų užsieny ir Lie
tuvoje. Jie visi buvo 4 4 El
tos” pirmtakūnai.

Siaučiant žūtbūtinėms ko
voms, ginant Lietuvos nepri
klausomybę ir puolant Lie
tuvą5 Želigovskiui, reikėjo a- **V ** * * '* i. * •piė 'tai teisiūgai pranešti vi
sam pasauliui? reikėjo ragin
ti ^toti į' sari 

dirbo 4 4 Elta 
kūnai—įvairi 
raks 

spaudos , birute” t
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f 1928 1
1 Chevrolet C®tch 1

(Gražus Duco finisli 1
1 gražus išmušimas-1
1 geri tires ir pilnai Į-l
I rengtas.
i paprastai pig'4 ^al I
Ina Kiekvienas par-1 Vl’įėlas 
Į žemiau turi vienų i>» 

^u)kaS289 .

čia yra keletas nupiginimą kuriuo s rasite pas bile iš žemiau pažymėtą pardavėją

CO O B

1928 MODELIS A FORD—Tik apmai- 
nytas ant naujo Chevrolet Sport Sedan, 
labai geroj padįty. .
1929 MODELIS A FORD TOIVN CAR .
—Tai kai naujas. Sįs karas paprastai- C /i
kainuoja $1400,00. šią savaitę už

Esant tokiai dalyki) padė
čiau kilo^ klausimas, kuriuo 
gi keliu Amerikos lietuviams J c* 
pavyks pasiekti savo tėvynę 
ir ką daryti su tais mūsų 
broliais^ kurie buvo iš anks
to nusipirkę lai vakortes 
anais laivais, kuriuos dabar

S ■ į. ; •• ■ ■■ i
nupirko lenkai. į’ H,y ?

' \ t ’ ** • < 'ų I į' ■'
Tuq susirūpino kai kurios 

mūsų organizacijos • p: - dau- 
^iaiisia- įk&UŠ į mūsų Įgiltos 
:veik^ja$L Afartypas įlan-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ay

4 4 Mūsų Laikraštis ’ ’ rašo:
“Ligšiol palaikančius su4 

sisiekimą tarp Klaipėdos ir 
Naujorko laivus “Lituania” 
ir “Estonia” kartu su-tre
čiuoju laivu “Polonia” iš 
danų u|i 18,700,000 liti) nu
pirko lenkai. Amerikos lie
tuviai kaip tik visada į Lie
tuvą atvykdavo pirmaisiais 
dviem laivais. Šiais metais 
į VJ^teito Didžiojo, jubilie- . 
Ijaus iškilmes žada atvvktf 
net apie 12,000 amerikiečių t ’ * 
JWnviųL < Vadinasi, iše 
kad musų broliai į savo tinka
vyp? privalo vykti savo -laivų lidija- ir su ja
džiausiu neprietelių laivais,. susĮtarta. ..Švedų laivai 
Išeina, kad lietuviai savo pi- brolius atveš tiesiog Į
nigais palaiko savej priešus— • -- i--- - • • - -
ir turės vykti į savo tėvynės 
iškilmes po lenkų vėliava!

• v

J928‘ MODELIS A TUDOR—valiausios
mados, pirmos kliasos padėty, geras VOfi/h 
šeimyninis karas

1929 CHEVROLET COUPE — Pentis
kaip naujas, viskas yra geroj padėty. C*«QQ 
šis nepaprastas karas yra geras pirki- V v
mas už
1928 MODELIS A FORDOR—Penkių 
pasažierių sedan, viskas geroj padėty. SJJSfl

- Specialė kaina , ▼ w

c •»’

»•

■ cį

■

sveikata (laugiansia priklauso 
nuo rinkamo vidurių valimosi kiekvie
nų dienų. Tai reiškia, kad jei jus ken
čiate nuo konstipacijos, yra prisirinku
sių ligas gimdančių atmatų, kurios už
nuodys visų sistemų, pagimdys neteki
mų apetito, virškinimo pakrikimus, gal
vos skaudėjimų, vėmimų, kvaitulius, 
neskanumų gerklėj, gasus ar išpūtimų 
vidurių ar pilvo, inkstų ar pūslės įde
gimą, nerviški^.nų, praradimų miege,

— tų^jautimųsi pavargusiu, nusikamavo- : 
siu, štokų spėkų ar energijos ir alielną ' 
organų ir funkcijų silpnumų. I

N’uga-Tone greitai išvalo kūnų nuo j 
visų ligas gimdančių nešvarumų. .Lis 
suderina ir sustiprina nervus, inusku 
los ir organus, suteikia jums gerų a- 
lietitų, nugali konstipacija ir virškini- 1^ brollUS turėtų paleisti ku- • 
mo pakrikimus, pasalina inkstų ar pus- j - , . -
lės įdegimą, suteikia poilsingą. atgai- riame BOTS Vokietijos UOSte. 
vinantį miegų ir priduoda sveikų rau-1 
menų suliesusiam kunui.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visix

t

dų,

/• .
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Klausykis per Radio 
-CHEVROLET<

STOTIS ......... ..
Penktadenioį vakare 8 vai.

Klausyki* per Radio 
CHEVROLET CAVALIERS 
_ . STOTIS WNAC. 

Penktadenio vikare 8 vai.
DEALERS

Vakarais Atidarą
1VALPOLE: VaJpote Anto Statlon, 992 

Main St.
EAST VVEYMOUTH: Miller Motor

SOUTH WEYM0UTH : SargentBroi 
HINGHAM4 South Shorei Chevrolet 
CCo.
SOUTH BRA1NTREE: Ha«kell’s

Garase. ©
NE1VTONVIELE: Silver Lake Chevro-

let Co., 444 Watertown SL 
LEXINGTON: F. K. Johnson, 85 Bed- 

ford St
DORČHESTER: Columbia Chevrolet

Ine, 617 Columbia Road (Uphams 
Corner) an<l 767 Dudley St.

NEEDHA-M: Stack & McAdam, Ine. , 
MEDFORD: |fedford St, Clievrolet

Co., Inc,>M«lfonl Sq. 
1VELLESLEY: Haskins & Hynes, Ine. 
WATERTOWN: Dajiieis Chevrolet

Co.. 647 Mt. Anburn St.
EAST MILTON: Woodward's Garage, 

Ine. .
MELROSE: Field Motor Sales Co. 
DEDHAM: Dedham Sq. Chevrolet Co.,

JVashiųgton St
EVERETT: Meianson Bros., Ine., 67 

Chelsea St z

CHEVROLETių' eiles — 
ą sėkmingai 

pirmta-

“Lietuvos 
rbo fir. L. 

Bistras, Karvelis. Dr.
Ed..TfTrauskas, Pr^pająu-

. --- -
.‘“Eltai” organizuoti daug 

yra prisidėjęs.' jos , piriųasis 
direktorius prof. Eyetas. Jūs, 
turėdamas prityrimo spaų-:. 
dos darbe, “Eltą” suorgani
zavo užsienio telegramų a- 
gentūH) pavyzdžiais, bet, ži- 
noma, esant daugeliui kliū- 
čiiįj toli neprilygo užsienio 
spaudos telegramų' agentū
roms. Pirmiausia, nebuvo, 
kaip visur, taip ir čia'igudu- 
sių žmonių. Prof. Eretui te-

• — 
pirkusiųdaivakortes, mano
me, irgi perdėta. Gal keli 
šimtai ir buvo jau užsisakė 
vietas ir įdavę rankpinigius,

a

BOSTON: J2ommouweaith Chevrolet 

įevyolet kjoi, _. 

P®h?^G<Wnt»on- 
Bt, 25^WaBMngton

ATLANTIC: North (Juincy Garage, 151
TJ" o «> C? 4~

r f£įZ
NEWTO2tų.Stuart Chevrolet Co., 431 ,^į 

IVashingtUASt.
tVINTHROP: rdon G. Fullerton, 57 ,

Putnam St
WOUŲRNp ] r; Sales,. 40.laši
:W4d8t' • ■■..., s&s

WlJjCHESTBR: Krank Murphy, Ine., 
748 Main St z

ROKBURY: Grove Balt Chevrolet Co.— 
458 Blue Hill Avė.

ROSLINDALE: Mt Hope Motor Sales, 9 
Ine, 415 Hyde Park Ate.

WHST ROXBURY: West Roibury tS 
Motor Sales, 1782 Centre St . žaB

STONEHAM : Kent Motor SaTes,'350 
Main Št ' *Sj

NORWOOD: Fenton’s Garage.
MATTAPAN: J. J. Deianey, Ine., 1309 

Blue Hill Avė.
MALDEN: Frame Motors, Ine., 144 

Exchange St.
READING: Bailey Chevrolet Co.
QUINCY: IVashington St. Garage, Ine., 

216 IVashingtoJi St.
LYNN: H. E. Pėmbrook, 236 Washing- 

ton St
1VAKEFIELD: Main St. Chevrolet Co.
1VALTHAM: Robert C. Fence, Ine, 703 

Main St

Co„ 949 Commonwėalth Avė.
;. Commonwealth Cįfevrolet Co_ 20 

Provigce St^ oj>p. jJlty iffin. ;•
BTROfUvtlNE ILlJas^-' ' 0(^0^013. 

wealth Chevrolet 2FWasMngton 
St, at Broąkltae Avė.

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151 
Hancock St

CHARLESTO1VN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp.. 334 Main St.
CANTON: Morge & Mullin Motor Co., 

Ine. . '
CHELSEA: MeBride Chevrolet Co., 

9S0—986 Uroa<lway-
EAST BOSTON: VVamock-Lyneh Mot

ore, Ine., 944;Saratoga Št."-? •. '
CAMBRIDGE: Cambrldge Motor ,čo., 

277 ancl 3OS. Massaehusetts Avė.
ĖAST BRATNTREE: Clark & Tabor 

Ine. ‘ ’
SOMERVILLEt Hodgdon Chevrolet 

Co., Broachvay, at Magoun Sq.'
REVERE: North Shore Chevrolet, Ine., 

1459 North Shore Road.
SOUTH BOSTON: Dailey -Chevrolet 

Co.. 664 Broadvvay.

[Klaipėdą. Ji) laivai švarūs, rjjg įįpit 
jstatyti prieš porą metu — ‘ 
tad naujidr greiti.... Pirma- 

[Be to, laivai sU lenkiška ve- ,gįs laivas “Drottning-
jliava į Klaipėdos uostą su mūsų broliais iš-

t. Įvykti negali. Tad lenkai mu- Įplaks j§ Naujorko - balan
džio 26 d. ir bus Klaipėdoje 
gegužės 5—6 d.

Tie amerikiečiai, kurie jau 
turi nusipirkę laivakortes 
keliauti Lietuvon laivais 
^Lituania” ir ‘Ušstonia” (o 
jų jau dabar esama apie 6,- 
000) žmonių, grąžina laiva
kortes ir atsiima su mažais 
išskaitymais pinigus.” 

Mes abejojame, kad 12,000 
Amerikos lietuvių vyks į tė
vynę. Būtų gerai, kad nors __
trečdalis aplankyti) Lietuvą. į lengvai galės pataisv- 
Dėl amerikiečių, išanksto fj su mūsų agentų pagalba.

o gal net ir Dancige. Iš ten
.•(ugn-roiie yru iRtriiuviiiejaiiiti* »i><k i_l- • t • x j t v

vaistų pardavėjų. Jiįi.sni jūsų pardavė- parvykti į Lietuvą dar kaŠ- 
jas neturėtų jų stake, paprašykit ji . . nornažn' ninioni
užsakyti jų dėl jus iš savo džiaberio. lUOtl) nemaža pinigų.

T*
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PAVASARIO EKSKURSIJA LIETUVON

Į VYTAUTO JUBILIEJŲ
Ciinard Linijos Didžiausiuoju 

Greitlaiviu -
/
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BERENGARIA
1930 m^- Gegužės (May) 14 d.

IŠ NEW YORKO PER SOl’THAMPTONĄ 
' Į LIETUVOS PORTĄ 

KLAIPĖDĄ 
Ekskursiją asmeniškai lydės

v1 East St. Louis R. K. Parapijos Klebonas
• į I , ' J1 l A /

)

7

t-

1.....
V Gert. Run. S. E. KOLESINSKIS 

014 N. 15Ą' St., E. St. Louis, UI.
Gegužės mėnesis—tad smagiausia laikas keliavimui 

ir Lietuvos aplankymui.
Kelionėn išrengia visi Cunard 

Agentai
CUNARD LINE /

33 STATI STRIKT BO8TON, MA8& " *
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5 Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą—6 DIENOS

PER BREMENĄ
Važiuokite į ir iš

LIETUVOS
i ■ , ■

Šiais naujais milžiniškais ekspresiniais laivais

>

t

L ĮBREMEN ir EUROPE
į Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą.
S:'^Įaipgl Sfcfciarild jfahši su garsia

grupe pasažierinių garlaivių.
Patogus ir tiesus susinėsimas su hite Europos Salimi. 

Dėl sugr|tlmo Rody
mų ir kitų lnforma- ■ 
djų atslklauskit sa- ' ,

'▼ovietinio agento
arba

»*

65 STATĖ ST. 
BOSTON, MASS. .
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ko važinėti “Eltos” reika
lais po užsienius ir, kartais, 
dar, be to, su diplomatinėmis 
misijomis. Pavyzdžiui, prof. 
Eretas nuvykęs į Suomiją 
išgavo iš ten Lietuvos pripa
žinimo de jure.
Dabar “Eltos” direktorium 

yra Dr. Ed. Turauskas. “El
toje,” be direktoriaus, dirba 
9 žmonės. “Eltos” valdi
ninkai visą laiką seka vokie
čių, rusų, lenkų, anglų, italų, 
prancūzųHr Pabaltijo val
stybių laikraščius ir visa, 
kas įdomesnio yra, išverčia į 
lietuvių kalbą, priiminėja 
radio telegramas, duoda tik
rų žinių užsienio spaudai a- 
pie Lietuvą,- Dabartiniu me
tu “Elta” turi&savo kores- 

 

pondentą Rygo|b — Pabalti
jo valstybėms Jh’ antrą ko
respondentą- 3*lyne. Atei
ty “Elta” J ryžusi savo 
korespondentų ginklą ‘pra
plėsti, kad būtų korespon
dentai prie visų Lietuvos at
stovybių.

“Elta” buvo ir yra didelė 
paspirtis Lietuvos spaudai.

- “Jf. L.”

- r
s

J

I
I

♦

t

MONTELLO, MASS.
Čia lietuviai gyvena gra

žiai ir turtingai. Šimtai lie
tuvių turi savo namus ir gy
vena kaip ant farmų. Čia o- 
ras tyras ir vanduo svei
kiausias visoj Amerikoj ir 
labai gardus. Mūsų mieste
lis Montello yra nepertoli 
nuo Bostono tik 18 mailių. 
Mūši) miestas ir tuomi laf- 
rningas, kad jis randasi ne
pertoli jūrių, gražių byčių, 
ežerų, puikių parkų ir miš
kų. Sakoma kad čia lietu
sių gyvena apie 6,000 o gal 
ir daugiau. Miestas turi a-^ 
pie 73,000 žmonių ir 251 
dirbtuvę. . Pereitais rtietais 
fabrikai išmokėjo darbinin
kams algų apie $15,000,000. 
Yra sakoma, jcad Montello 

lietuviai gyvena turtingai ir 

užlaiko namus švariai. Mies

tas dar jaunas, bet anga 

greitai. Dar čia galima priei

namai nusipirkti namus ir 

gana gražią: ir nebrangiai. 

Bartkevičius turi apie 15 

mamų ir labai gražių ant

£

f*.

pardavimo. Klauskit jo se- 
kančių adresu:

P. BARTKEVIČIUS
678 No. Main St., Montello, Mass. £

1930 METAIS
Skaitykite ir platinkite mėnesinį 

mokslo, blaivybės ir sveikatos 
laikraštį

“SARGYBĄ” ’ 1 

“SARGYBA” duoda populiarią^ 

Mraipsnią iš įvairią mokslo sričių, S 
supažindina skaitytojus su naujai- 
siais mokslo laimėjimais ir išradi- 
mais. | 
z “SARGYBA” plačiai rašo svei- 
kabos klausimais, pataria, kaip ap- ;^ 
sisaugoti nuo jvairiij ligą, kaip 
pačiam susirgus pasigydyti, pail- j* 
ginti gyvenimą...

“SARGYBA” kovoja su’ įvai- | 

riomis dvasios negaliomis ir gyve- ,-?į 
nimo nenormalumais, k. a. hedie- 
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir lt O 

‘ ‘ SARGYBOJE ’ ’ skaitytojas mn- ’įį* 
da įvairią žinią ir apžvalgą iš. 
mokslo, meno, politikos ir vjsuo- A 
menės gyvenimo.

“SARGYBOS” kaina: meUms ^ 
— 6 litai, pwį metą — 3 litai, 
numeris—75 ėcntaL UŽsienyj dvi- 
gubai brangiau. % *5

Metiniams skaitytojams duo&tO 
priedą “Laimės” kalendorius 
loterijos bilietas.

Adresas; “Sargybos” Admiai^fl 
tradja, Kūmas, Kandim smuL>3

L
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praleidžiami be 
lėivių kelį" ' 4 

tomą esamieji 1 

jiems reikalingi kelionėje 

yariojHd daiktai (drabu

žiai, skalbiniai, avalinę ir 

tti)~ ’trj ■’/.-1 C‘ ■? I: .1

-a.Be muito taipgipraleL 

džiama vartotieji rankiniai 

daiktai; .reikalingi kelei

viams jų amątė ar specialy
bėje. . '

4. Grįždami Lietuvon Lie
tuvos išeiviai gali gautis iš 
Finansų Ministerijos leidi
mą savo mantą (vartotus 
naminius daiktus) įsivežti 
be muito, jeigu- pristatys 
Lietuvos muitinei savo veža
mų daiktų sąrašą (trijose

Kaip , jau buvo pranešta, kiuš, tai miestiškus namus. 

— Amerikos svečiams bus į-Jau daugelis amerikiečių 

domu aplankyti Žmės rfcto apsigyveno" Klaipėdos kraš- 

Parodą birželio 18—

22 dienomis; Įspūdinga Dai- 

mu -i <įvyk^ taipgi jkytų, visados pįrjkito; laiva- 
Kaune bii£ėUo 22 d., daly- įortes į Klaipėdoj ’uosią^ 
vaujant kelių tūkstančių važiuokite tik tais >laivais, 
rinktiniam chorui iš visos 
Lietuvos. Po to svečiams 
patartina apsilankyti vasa- 
ravimo. vietose: Birštone, 
Palangoje ir Klaipėdos va
sarvietėse. s ' f

Rugsėjo 8 dieną patartina 
visiems būti Kaune ir daly
vauti D. L. K. Vytauto Di
džiojo svarbiausiose jubilie
jaus iškilmėse. Tuo pat'Iai- 
ku svečiai turės progos pa
matyti ir pasigerėti Lietu
vos Opera. ,/

Vykstantįėms į D. L; K. 
Vytauto didžiojo iškilmes 
Amerikos lietuviams, kurie 
per savo neapsižiūrėjimą 
nepasirūpino išanksto gauti 
Li^uvos pasą, Lietuvos Ge
neralinis Konsulatas išdavi- 
nės 'leidimus,yp^tiern^ ku
rie grįžta atgal Amerikon.

Amerikos .Lietuviai ir ' 
Klaipėda.

Jau yra visų pripažintas 
faktas, kad Amerikos, lietu
viai mėgsta keliauti per jū
ras; tiesiog Klaipėdon, mėgs
ta ^Klaipėdos ir, Palangos 

__ ___ _ __ _ grožybes, mėgsta net apsį-
, lietuviu (gyventi Klaipėdoje, laisvai

Inusipiijjdami tenai tai ū-

te ir yra patenkinti. / j ’
z. • ■ ' ' J ’ ’ '-i ■

■Tat vykstant Lietuvos laja-
1 2 • _•» 1*2 1 * <

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
VARGAI

jietuva turi daug vargo 
Klaipėda. Rodos tas 

štas teisėtai jai pripažin- 
ir savo žmonių apgyven- 

, bet vis nesiduoda sugiu-

tų, jų skaitomas kaip įgim
ta nuosavybė. , Žinoma, „vo
kiečiai dėl to degte ’ dega, 
kad Klaipėdą kuogreičiau- 
r,ia atsiemus. Bet kaip ? -

liuoti. Mat, Vokietija ne-1 Ginklu ją atimti nuo Lie- 
indžia. Išsyk, pasauli- tuvds kol kas neįmanoma, 
.m karui pasibaigus, Vo- .Vokietijos militarinė pajėga 

taip sukontroliuota, kad 
'pradėti karą kadTr su ma
ža lietuvių tauta nėra gali
mybės, labiausia dėl to, kad 
kitos valstybės įsikišti;. Tai
gi vokiečiai naudoja kito- 

lesi visai indiferentinga ir; Jien^^inoma,. kadyKlaįpė- 
atjaučianti’ Klaipėdos Mį7:dos’kržąto gyyęntojai^-^Ci- 
no. Bet dabar Vokietija miečiai yi-a lietuviai. Dabar 
?ijo. Teutonų buliui, 
, nulaužta ragai, • 'beį ■ rsųmj^į
igimt is 1 nlpakitoj^Tfedi"' riiaj jarisriiĮa 
s ir gūdis vo^Ži’' ’ L

irč nugŽfet 
m atimta žemes sklypas sū! gas n;
>stu. Ir kas tą padarė? pilnai jį išnaudoja ir gau- 
gi visi; paspirta ir panie-1 darni paramos ir instrukci- 

iš pat. Berlyno, varo 
ma sau įsivaizduoti, kaip kmarkią agitaciją, kad lie-

tija buvo lyg suparaližuo- 
jautėsi nugalėta, paže-į 

rita. Išoriniai prispaus- 
gelėžine Antantos ranka, 
luje suskaldyta savvtar- 
įių kovų ir ergelių, pini
kai susibankrutijusų ji'nišką ginklą — kultūrinį

7 "

C. 4* .A a Ji * *

nta lietuvių^tautelė! Ga- jų iš pat. Berlyno, varo 
na sau įsivaizduoti, kaip Smarkią agitaciją, kad lie- 
a kenčia vokiečių puikybe. Į tuvius klaipėdiečius suvo- 
ėl tos tariamosios jiems 
adarytos skriaudos vokie- 
ai negali ramiai miegoti, 
iesa, juk tai senovės lietu- 
ių kraštas, bet buvęs vokie- 
įų valdžioj virš šimtą me-

■ - -------------------------

kietintų. Susidaro gan keis
ta padėtis: valdančioji val
stybė matyte mato, kaip jos 
valdomieji žmonės kitos val
stybes yra nutautinami. Čia 
aiškus kišimasis Į vidujinius

A. Vaballišnis 

jURGŽDŽIŲ piliakalnis 
--------------------- \

Ą Gurgždžių kaimo ganyklose stovėjo didelis, 
pvalus kalnelis, kurį žmonės vadino pilakalniu. 
iaugiau nieko apie jį niekas tikra pasakyti nega- 
ėjo.e Vieni pasakojo, kad jis buvęs supiltas Napo- 
eono žygio metu, kai toj vietoj buvęs nukautas žy- 
nus prancūzų generolas. Napoleonas Kepęs gene
rolą ten pat palaidoti, o kareiviams įsakęs kiekvie- 
įam užpilti ant kapo po kepurę žemes. Jo kariuo
menės buvę tiek daug, kad iš suneštos po kepurę 
sėmės pasidaręs kalnas. .

Kiti vėl pasakojo, kad čia visai ne prancūz- 
tnečio laikų kalnas, o kari; su švedais liekąna. Mat, 
toj vietoj seniau buvęs pelkėtas ežeras su maža sa
lele. Prieiti prie tos saleles galėju tik vietiniai
žmonės,, gerai žinoję pelkių takus takelius. Arte-, 
jant švedams, žmonės iš visų apylinkių subėgę ton 
šąlelen ir susipylę kalnelį, kad potvynio metu, pa- 

‘ ', neliktų apsemti. Švedai iš tolo žiūrėję į sa-
jl^, bet prieiti negalėję: daug jų žuvę pelkių gel-

, nes vingiuoti! takų paslaptie^ jiems niekas 
__ avęs.

Tokios tad įpasakos ėjo apie piįjakalnį, bet 
į|tmp iš tikrųjų buvo, vis dėlto niekas nežinojo. Ir 

' ilgais žiemos vakarais, ar vasaros perpietėmis 
vo kalba'apie piliakalnį, tai kiekvienas pasa- 
apie jį daugybę būtų ir nebūtų daiktų, ~ tik 

gtįenas senis kerdžius Pilypas tylėjo. O šiaip, ro- 
tm, kerdžius paplepėti mėgo: visur ir visada jis 

bėdavo įterpti šnekon savo dvylekį, kartais net 
i gudriai. Tik, ot, kai ims kas kalbėti apie pi-

Cenzo Biuras ką tik išlei- valstijinius kalėj imtis ir "pa

do raportą apie kilimus fe- taisos hamils, iš viso 99 įstai- 

deraliuose ir valstijų kafeji- gas. ? Rokuo j ama, kad 49,000 ; 

mūdse 1926 m. Labai įdomu kdlinių'būvo teismų hubįąus- 
matyti,kad svetimtaučių ka- Įti 1926 m, tose 99 Įstaigose, 

liniįį.Siiiošimfiš gymiai nu-’bet' informacijos šuruiktos 

ooiYu.nj.ixvr xa|/ui~ tik apie 43,328 kalimus. Ala- 

1923 fnetais 12.0 bamoi^ ’ Floridos, Idaho, 

> Gėorgia, New Mexico, Texas

'9 .

kurie plaukia Klaipėdon, o 
grįžtant Amerikon — reika
laukite laivo iŠ Klaipėdos. 
Klaipėdiečiai bus mums už 
tai dėkingi, o ir mums pa
tiems šimtą kartų patogiau. 
Po to kai Lietuvai nedrau
gingi lenkai nusipirko sau 
tuos Baltic America Line

C. —

laivus^ kuriais lietuviai meg- kopijose), Lietuvos Konsu- 
davo kelianti,**Lietuvoą tu- lato paliudytą.
ristai rado sau kitą būdą:) L. R. G. Konsulatas
užsitarnavęs Lietuvos pa- 15 Park Row, 
triotas Martynas Jankus, New York City. \ . 
Lietuvos visuomenės prita
riamas, pataria Lietuvos

»».
• ę .

• i
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Didžiausioji Lietuvos upe
lankytojams naudotis daug ^munas, prasideda Baltgu- 
geresniais Švedų laivais, ku- ^e’ , Gvardin’
rie gražiai, patogiai ir ne
brangiau kaip kiti mus veš 
senuoju keliu—tiesiai Klai
pėdon. 5 • ;

Pirmoji lietuvių ekskur
sija švedų laivu “Grips- 
holni^ išvyks į Klaipėdą* 
birželio 27 d. Gi danai savo 
Skandinavą Linijos laivu 
“Oskar 11^ gegužės 24 d. 
veš Klaipėdon vieną skait
lingiausių lietuvių ekskursi
jų. Keliaujantieji per An
gliją (Soutliampton uostą) 
gali ten persėsti ir gauti lai-» 
vąy:;kini^^feipgi’ Klaipėdos 
uostau veža, i ■ '

Keleiviai ir Lietuvos 
' Muitai.

1. Nauji keleivių 
apmokami muitu

linu; ntiosi
puolė nio ’paskutinio rapor

to 19^3. m. : 
nuošimtis visi; žmonių paso
dintų kalėjimuose buvo sve- ir Tenhessiee kalėjimai hępa- 

siiintė .raportų tik pristatė 
nekurias informacijas. Tik 
galime sakytu kad tose vals
tijose negyvena daug svetim
taučių.
. Iš tų 43,328 kalinių apie 
4,321 buvo ’ svetimšaliai, 4,- 
035 vyrai ir 195 moterys iš 
tij, 785 paėjo iš Italijos, 632 
r ■ — *■

o 
Kauną ir Tilžę Į Kuršių ma
res; jo ilgis 936 kilm., basei
no plotas (įtekamų į Nemu
ną upių) 98,102 ketvirtai
niai kilometrai. •

timšąliai, jau 1926 m. tik 7,9 
nuošimtis. •' ••

Cenzo Biuras sako —
—Kad gal immigracijos su
varžymas sumažino tą nuo
šimtį, ries nuof 1920 m. ma
žiaus ateivių įleista į šią šalį, 
ir kad kaliniai^ kurie gimė 

»

Meksikoj nėr priskaitvti
=prie -svetimšalių kalinių^ iš Kanados, 330 iš Rusijos, 
Pirmiaųs jie buvo priskaity- 341 iš Meksikos; 300 iš Len- 
ti. ’ ' s . ; Arijos, 220 iš Vokietijos, 223

1923 m. kalėjimų raporias-jiš Austrijos, 143 iš Anglijos, 
apėmė visus federalius- ir 1113 iš Graikijos, 82 iš Ven> 
valstijų kalėjimus, pataisų (grijos; 66 iš Švedijos,'62- iš- 
namus iT apskričių ir miestui Jugoslavijos, 4b iš Norvegi- 
kalėjimus, darbo namus ir Į jos, 41 iš Franci jos, 38 iš Da~ 
panašia svietas', iš viso apie 
2,341 įstaigų, 1926 m. rauor- 
tas apėmė tik federalius ir

T—*

nijos, 22 iš LIETUVOS, 19 
iš Belgijos, 16 iš Čekoslova
kijos, ii* mažiaus iš kitų ša- 
lių. • ; - _ • • _

> . ■ . ... , —T
BROLIAI, AMERIKIĖClAl!

Daugelis Amerikiečių aplanko Lietuvą. Dar daugiau, 
jų lankysis šiais Vytauto Didžiojo metais. Veltui mes čia .

- Dotnuvoje laukiame jų. atsilankant. Kad nors užsuktų į 
Dotnuvą mano geri pažįstami, kokių nemaža turiu Ameriko
je—tai jau .per juor amerikiečiai sužinotų šį tą ir apie mūsų 
antiųją Aukštąją mokyklą, žemės Ūkio Akademiją, kur yra 
rengiami agronomai. Pamatyti verta. T^ vienas kuhūiin- 

čia dedami pagrindai Lietuvos gerovei. ' Mūsų auklėtiniai 
kels žemės ūkio kultūrą; o juk tai pagrindinė ir svarbiausia 
mūsų ūkio šaka., Kas vasarą mes čia susilaukiame tūkstan
čių svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimynių valstijų. Tik 
amerikietis ligšiol čia retas svetys. ;'

Tjftl maloniai kviečiu savo gerus pažįstamus, kai būsite 
Lietuvoj, užsukti ir į Dotnuvą—tiesiai pas mane, o as su ma
lonumu parodysiu tą įstaigą, kuria teisėtai didžiuojasi mūsų 

^ kraštas, šią vasarą niekur nežadu vykti, išskyrus tik į Ro
mą ir Kartaginą gegužės mėnesį, kur, tikiuos, sutiksiu ir dau
geli amerikiečių. 1

J Jūsų Kuk F. KEMBŽIS.
Dotnuva, 1^30, kovo 21 d. .

. ‘ ‘ , i ■ '
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ir sumaniai 
savo darbą dirba; kad lietu
viams tenka tik į tai žiūrėti 
ir — apgailestauti.

Kyla klausimas, ar dabar-(tvarka. Be muito pralei- 
tinė Lietuvos valdžia suge-Įdžiama tik tiek naujų daik- 
bės atsispirti Vokietijos in-'tų, kiek muitas už juos^ ne- 
takai Klaipėdos krašte. Kol. viršytų daugiau kaip 25 li- 
kas tokios atsparos nešima- tai. Ši muito lengvata tei
to ir tenka . gan kirtingai kiama tik vieną kartą galio- 
žiūrėti į Klaipėdos padėtį. jančio paso savininkui.

K. 2. Keleivių daiktai, kiek 
■■ ' '-------------- -

I

daiktai 
bendra 
pralei-

i

X

S 
B
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čiaupęs ar liežuvį prie gomurio pririšęs. Tas vi-1Išsiklausti senio apie piliakalnį, bet vis nedrįsda- 
siems krisdavo į akis^bet niekas negalėjo to^keisto - ------------------ _ m. -i-,-------------- .x-
elgesio priežasties susekti.

Šią vasarą, susirgus Pilypo vienam pagelbi- 
ninkui, Jurgiui, buvo duotas jam naujas antrinin
kas — Bubnį Andriukas, 10 metų vaikutis. Kad 
ir mažas metais buvo Andriukas, tačiau sumanus: 
raštą skaitydavo kaip riešutą krimzdavo, b botagas 
jo rankose taip mikliai raitėsi, čiauškėdamas, kad 
raguotiems piliečiams ir tiems padarams, kur no
simis žemę knisa, geresnį viršininką visam pasauly 
vargu ar būti; galima rasti. Nenuostabu tad, kad 
senis kerdžius savo pagelb^ninką pamėgo ir su juo 
beveik nesiskirdavo. Nuvijo jis Andriukui puikų 
botagą, papuoštą tokiais mazgais, taip nuostabiai 
sųrazgytais, didumo kaip mažą varliukė, kad nors 
parodon statyk! O botkaitis, pirmos rūšies darbo donams atkeršyti: Ir Vytautas šiuose laukuose, sa- 
vyŠninis vytinis, linkčiojo, kaip žaibas, kai tekdavo 
sudrausti per daug pasileidusią žalmargę ar deg
lę. .; Atsimokėdamas už tą geraširdingumą, An
driukas seniui Šį tą paskaitydavo iš knygų. Dyvu 
dyvaife negalėjo atsistebėti^ kerdžius, kai Andriu
kas, atsivertęs knygas; iš kažkokių juodų kreveizų 
sudėdavo žodžius ir įdomų dalyką nužiesdavo. At
sidusdavo tada kerdžių ir Sakydavo :

— Mano laikais tik kunigai ir valsčių pisoriaį 
rašto mokėdavo. Ir jei apylinkėj atsirdsdavo žmo
gus, galįs kilk paslebizuoti, tai jis didžiausiu iš
minčium buvo laikomas. O dabar kiekvienas vai
kiūkštis yra mafidresnis už adų laikų ponus! ;

Kartą, viduvasary, ^a^ų sel^hįadįlnįo jyfcj,) 

kerdžius su Andriuku nusiginė bandą prie pitia-* 

kalnio. Gyvuliai gardžiuodamiesi pešė rasotą žo

lę, o Pilypas su Andriuku, užlipę ant piliakalnio

-v .

vo ir geros progos nebūdavo. Tad dabar manė atė
jęs laikas ir tarė: .

— Dėdė, kaip tu manai, kas čia per kalnas ir 
ar teisybė, kas apie jį yra pasakojama?

Senis Pilypas, netikėtai užkluptas, kiek sumi
šo, bet, truputį pagalvojęs, atsiliepė: < - '

— Daug ko pasakoja žmonės, bet viskas yra 
neteisybe. Nė ptancūzmeČio ir ne švedų karų lai
kais šis kalnas supiltas.- Kai. aš mažas’buvau, gal 
toks, kaip tii, tai iš savo senelio girdėjau kitokį pa
sakojimą. Čia kadaise, lygiai kaip tavo knygose 
rašoma, buvo stipri pilis, bet tai buvo seniai, se
niai, kai dar kunigaikštis Kęstutis Lietuvą valde. 
Šią pilį kryžuočiai sugriovė. Išgirdęs apie tai 
Kęstutis pasiuntė savo sūnų, jauną Vytautą, nevi-

ko, daug vokiečių išžudęs, nes užpuolęs juos kaip 
tik tada, kai su didejiu grobiu ir belaisviais jie jau 
traukė atgal, į prūsų žemę, į Ragainės.pilį. Kad, 
iš tikri)jų, viskas taip buyp, kaip mano senelis pa
sakojo, jis jnan parodė didelį sunki; kardą, kuriuo, 
esą; Vytautas skynęs kryžiuočių galvas, ir kur; jis 
visai netikėtai radęs išsikišusį šio kalno viršūnėj.'

— O kiir dabar tas'kardas? — paklausė An
driukas. * -

— Matai, vaikeli, kai mano senelis gyveno, tai 
dar baudžiavąreiti reikėjo. Ponas, kuriam mes tu
rėjom dirbti,.buvo lenkas ir išgirdęs, kad senelis tu
ri tokį radinį;;liepe kardą ątinjHį opąčįam seneliui 
dftr;ry^čit| dirbti, kam* tuojAut}»H^sJ ponui neati
davė. f Paskiau girdėjom^' kad tą kardą ponas par
davęs kažkur Varšuvon arKrokuvon.^ ... / .

Ilgai pasakojo sems, kerdžius Andriukui apie

iiuočių gatvSB, ir kurį jis

l
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DARBININKU SUVAŽIA
VIMAS

LDS. Connėcticut valstijos ap
skričio suvažiavimas įvyks sekma
dieny, gegužčs 4 d., 1 vai. po pie
tą, Šv. Trejybės svetainėje, 41

suvaS&viinas turėtų būti 
gausus delegatais ir turiningas 
nutarimais mūsų brangios orga
nizacijos naudai.

Šiais metais mūsų organizacija 
mini 15 metų sukaktuves. Mūsų 
apskritis irgi prie to paminėjimo 
turi prisidėti. Suvažiavime kal
bėsime kaip mes šį jubiliejų pa
minėsime. Tad raginame kuopas 
išrinkti delegatus ir jiems įduo
ti naudingų sumanymų ir rapor
tus iš kuopų veikimo, kuriuos de
legatai malonės suvažiavime iš
duoti.

Pasižymėkite laiką ir vietų.
- B. Mičiūnienė, (

LDS. Conn. Apskr. Raštininkė

♦•<*

ninkams buvo draudžiama lietuviškai kalbėtis, ir 
melstis, ir kai baudžiauninkų tarpe ėjo paslaptih- 
gos kalbos anie gražia, laimingą Lietuvos senovės 
praeitį, kada joj viešpatavo didūs ir garsūs kuni
gaikščiai, Gediminas, Algirdas, Kęstutis ir Vytau
tas, kąi jokių baudžiavų tada nebuvo, visi buvo 
laisvi, be galo mėgo karus ir žygiuodavo į Naugar- 
dą, Maskvą ir tolimas totorių žemes. O lenkai bu
vo toki bailūs, kad pamatę lietuvius, lenkėsi iš to
lo, ir todėl lietuvių buvo praminti4‘lenkais,” t. y. 
žmonėmis kurie lenkiasi iš kelio. Daug, esą, lie
tuviai buvę paėmę nelaisvėn ir laikydavę juos ver
gi; vietoj.

Klausėsi, išpūtęs akis ir pastatęs ausis, An
driukas kerdžiaus pasakojimų. Be galo buvo jam 
gaila to jauno Vytauto, kurio kardą pagrobė len
kas, ir skaudu jam buvo, kam. jis negimė Kęstu
čio ir Vytauto laikais, kada taip laisva buvo gy- ‘ 
venti ir malonu su tokiais vadais muštį ir lenkus, ir 
rusus, ir kryžiuočius, ir totorius...

: Taip bepasakojant, atėjo vidudienis. Saulė* 

kepino, kaip petelnėj. Galvijai sugulė įr ramiai 

atrajojo. B * ' >

mingas. ’ Nįitra 

ir tarė?

s kerdžius buvo žmogus dievobai- 

e, pažiūrėjęs į saulę, savo kalbą
• * • ! ‘ • ’ * • .

— Gana, vaikeli, pati suma bažnyčioj. Kei

kia pasimelsti ir rąžančius sukalbėti. O tu pažiū

rėk galviju.

Nusiėmė nuo kaklo senis rainučių it eme Sabu 

rnbbtis. . Andriukas, paėjęs kelis žingsnius toliau, 

atsigillr'po krūmu, pavėsiu, ir vis galvojo apie ko

vą. kuri čia, šiuose laukuose, kadaise įvvko. Senio 

garsios maldos migdomas, Andriukas
f _ * .N z -
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Kun. J. J, Jakaitis—dvas. vid
B. Jakutis—I-as viee-pirttu; O; — ----- - — — - —,
A Akstinas—n^rifak^ l(HĮBeUevuė Ate., MoiitiBlo, 
O. SidahrienS,-MičL, 6 C^ninimaalih Aye^ Węieęst«r, 
Kun. And. Daugis—redaktorius, 105 Main St, Athol, • 

LitėratlnS Kbriisijav Kun. Petras Samt«»itię>

NTJIMD CKNTBO 
*

• ėtti
...TV-’- '

> ■

si;Sf-Sv.
~x*>~

t 'x • "** • '>*'*■ ii' q •

■ . ■’ -- v ■ ”■ /..i r>'
*> , a. '* - * ** —

/"fe

-* c

s'-"
■X 2

>4* B t* AB i'

5 X

8idabrienS.-MičL, 6 CanixiiQDWMltk Ai
Kuri. Anl Danga—redąktoP“

Kun. Jonaą Svagidya, Kun. Ūr. Navickas, ĮEunI £
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Būtų labai neteisingai pri
kaišioti girtuokliavimą vien 
tik vyrams. Yra, mes žino
me, nemažai ir moterų, ku-

K

rių visai nereikia su pirštu 
girdyti. Jos tame dalyke y- 
ra labai guvios ir moka deg
tinėlę — it teliukas buzą — 
be piršto srėbti. Štai keletą 
liūdnų pavyzdžių, kuriuos 
man pačiam teko—matyti. 
Viena moterė, kurios vyras 
pabėgo, pranešdavo man 
žmonės^ gyvena labai netvar
kingai. Todėl prašydavo nu
eiti ir ją paraginti, paska
tinti prie tvarkos. Einu. Nu
ėjęs, randu moterėlę gulin
čią lovoje ir keletą kūmučių 
— viešnių. Nieko blogo ta
me kad lovoje, bet visas blo
gumas tame, kad bobutė su- 
siriezdama “bielija ožius.” 
Nabagė per daug nusilesė 
“baltakės.” Tas atsitikdavo 
dažnai. Ypač šį sykį su di
deliu gausumu “mūnšainis” 
buvo liejamas atgal, nes sto
vintis prie lovos “spitūnas” 
jau buvo su kaupti ir varvė- 

, jo per viršų. Toks didelis 
d^JjŲ-tės Ji bonkos.’ pamylėji

mas ir graudus jos stenėji
mas taip įkirėjo jos vyrui, 
kad ant galo nabagas turėjo 
pabėgti. Štai kitas pavyz
dys. Man kalėdojant, vie
nuose namuose, šeimininkė 
sako: “vargšai Juozienės 
vaikai, matyt labai sušalę 
stovėdami ant gatvės!” Ko
dėl jie neina namo? — pa
klausiau jos. Ji nieko man 
neatsakė, tik nusišypsojo. 
Išėjęs ant gatvės, tikrai pa
mačiau tris nuo šalčio pamė

lynavusius vaikus, prisiglau
dusius prie namo sienos. Ar 
mamė, klausiu jų, ne namie, 
kad jūs čia šalate? “Na
mie,” — atsakė. Nu, eikime 
tad atsilankyti. Einame. Už
lipę ant trečiojo aukščio, 
barškiname į duris. Jokio 
atsakymo. Vienas su manim 
ėjusių vaikų ėmė ir. atidarė 
duris. Koks liūdnas, biaurus 
reginys. Ant kuknios grin
dų guli moterė. Sijonas su
sirietęs, galva pakišta po pe
čium. Gal .negyva, manau
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Dr. Ąl. M. Račkys

irt 1 rt?"- jsį egzejnpliorį. Gerai įsiŽift-

^kĮl^linKdLS Įrejus. pro padidintą stiklą 
ima-matyti Baranausko 

inidjadua tik Linėolno ran

kovės aįiačioje.

| Man teko susipažinti ir il- 
~ š&lbetifi sii šiuo garsiu 

skulptorium 1921 m., Amer- 
liean Numismatic--Society 
I muziejuje, • New Yorke, 
Džiaugėsi Baranauskas, kad 
studijuoju, fotografuoju ii 
sistematingai renku medžia
gą Lietuvos numizmatikaii 
Savo pašnekesy jis pareiškė: 
“Esu lietuvis, bet ne rusas, 
lies gimiau Lietuvoje. Ame
rikonų spauda sprendžia ma
no tautybę iš buvusios pi
lietybės. Mano gimtoji pa
vardė yra Baranauskas; juk 
tai lietuviška pavardė, ar 
ne? Tiesa; silpnokai kalbu 
lietuviškai, bet rusiškai nei 
tiek nemoku.”

San-Domingo respublikos

tfėtjbyuT
‘• T ■ A .Sąraaauskas _ 

įto Autorius
'■ k v'Ą.;?’ , fe . .. . _

kad Baranauskas esąs “klas- j® 

toto jas.” Už tat jį areštavo 

ir neilgai trukus jis sužibo  ̂

jo, jog jani gresia pavojus 

atsidurti Sibire arba Kam-
- i -U . • > ’ - w •.

čafkoj. Bet ^Baranauskui 
pavyko iš kacapų nagų pa
bėgti, ir 1890 metais jis atke- 

' liavo į Ameriką. Naujorke 
jis gavo darbą metalinių žen
klų ir medalijoniį dirbtuvė
je. Dienomis jis sunkiai dir
bo, o vakarais uoliai mokėsi. 
Baranauskas čia padarė 
daugybę įstabiai gražių “ba
reljefų” ir kitokių dailės kū
rinių. Bet kada jis padarė 
New York Musical Society 
Bethoveno portreto medalio 
modelį, tai dailės kritikąi, . . ,

j • x • r> i Ipmigus modeliavo taipgi Ba-spaudoje taip Baranausko r & 

 

talentą' išgĄ’rė, kad New| 

 

lYork City Kolegijos prof. 
‘Oettinger užrekomendavo jį 
American Numismatic Soci
ety įstaigai. Gavęs gausios 
iaramos iš keleto geradarių, 
1898 metais Baranauskas 
įuvyko į Paryžių ir ten tre
jetą metų studijavo Acade- 
mie Julian. Susidraugavęs, 
su garsiais skulptoriais Ro- 
din ir Roty, jis išsitobulino 
modeliavimo technikoje.

Pirmą kartą Baranauskas 
;u dailės. dalykais pasirodė 
Paryžiuje 1900 m., pasauli 
nėj parodoje >Toj parodoje 

ir Paiyžiaū^Tr^fene ‘jis lai-’ 

mėjo aukščiausias dovanas. 
Amerikos didžiosiose, paro
dose, Buffalo 1901 m., ir St. 
Louis 1904 m., Baranauskas 
taip jau triumfavo ir laimė
jo pirmąsias dovanas,. Tada 
jis pagarsėjo ir praturtėjo, 
' Europos valdovai ir Ameri

kos įžymūs žmonės jam po
zavo ir jį patronizaVo. 1908 
metais, prezidentas Roose- 
veltas atsilankė pas Cara- 
nauską pozuoti Panamos ka
nalo medaliui. Prezidentas 
Rooseveltas pamatęs- Bara
nausko studijoje plakietą su 
Linkolno biustu, taip tą vei
kalą pamėgo, kad paprašė 
Baranauską padaryti pana
šų modedį naujam Amerikos 
centui. ' ■ . . '■ .

1909 m., Amerikos Jūngt. 
Valstybės išleido naujo typo 
monetas — centus su Lin
kolno portretu. Visi gėrėjos 
tos monetos gražumu, visi 
stebėjosi iš Baranausko su
gebėjimo taip puikiai pada
ryti portretą “bareljefe.” 
Bet kitoj pinigo pusėj buvo 
dailininko mažyčiai inicija- 
lai V. D. B. Kai kam tie 
inicialai atrodė prasižengi
mu Amerikos tradicijoms, 
mat iki šiol joks dailininkas 

įtiivėn pdraklaptu policinin- Į neturėjo teisės dėti savo var- 
kii ir nsnrnšė in. kad nada- dn Am»»rikns mnnpfnsr indai
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Medališkosios daiįes žino

vai .sako, kad' gražiausias Ą- 

merikos pinigas yra dabar

tinis centas šu liinkolno į»r- 

tpettt.:. ’ . Z-J • • •

Numizmatiniu atžvilgiu Šis 
centas yra labai svarbus, nes 
tai pirmutinė moneta, kurioj 
yra Amerikos prezidento at
vaizdais.* i .1 •'j
Linkolno garbintoj ai džiau

giasi, nes prakilniausias A- 
merikoš prezidentas Abra
omas Linkolnas, buvo tinka
mai valstybės pagerbtas. 
Valst. iždas kas menuo kal
dina apie 22 milijonu tų Gen
tinių monetų ir paleidžia į 
pasaulį. Tai neapsakomai 
milžiniška skaitlinė! Bent 
tuo atžvilgiu nėra kito pa
sauly žmogaus, kurio portre
tas būt taip plačiai paskli
dęs, kaip kad Linkolno.

Mes, lietuviai galime di
džiuotis, nes to gražaus cen
te autoriumi yra I i e t u v i s 
Viktoras D. Baranauskas. 
Amerikos visuomenei žino
mas kaipo Victor D. Bren- 
ner. Savo pavardę jis pa
keitė dėl dviejų priežasčių: 
pirma, tai norėdamas su
trumpinti, kad lengviau a- 
merikonams būtų ištarti, 
antra, tai norėjo išvengti į- 

Ikyrių Rusijos šnipų sekioji-

'i.;:..įifi
Ir, Ne per : senai American

—
sau! Einame arčiau. Gyvu
mo tai gyva, tik pasigėrusi, 
kaip latvys sako, it Utėlė. Nu, 
mąnau, Juozui sugrįžusiam 
iš darbo bus didelė širdies 
“patieks,” - ihatant taip 
“šauname” stovyje savo dū
šelę. Mačiau ir šį reginį. I- 
einu vienuose namuose. Sė- /• 
di koks pustuzinis vyrų; 
dauguma su kepurėmis ant 
galvų. Ant stalo stiklai ir 
bonkos su alum. Šeiminin- 
kė, su nudažytais veidais 
mieiuoja į “čėrkas” stipres
nį “štofą.” Pjie stalo sėdi 
ir kita moterį Ji irgi pa
sipuošusi : jaukai sugarbi- 
niuoti, veidai nudažyti. Tik 
bėda, kad nabagė taip prisi
siurbusi, kad vos gali ant kė
dės pasėdėti. Ar poniai Pet
rienei nereikėtų eiti į namus, 
sakau jai, ir pagaminti Pet
rui vakarienę? Mat, buvd 
jau vėlokai. “Tegu! jis ir 
jo vakarienė.pasikaria; man 
čia gerai! ” — atšauna man 
Petrienė. Nu, misliju sau, 
nelaimingas Petras, turėda* 
mas tokią karvę ‘už žmoną, 
;Tr tikrai, imOterfes priėdęs- ______________
mė yra prižiūrėti ir užlaiky- įNumismatie Association iŠ- 
ti švariai namus ir pagamin- Įkilmingai minėjo Amerikos 
ti vyrui maistą. Bet ar visos Į cento dvidešimties metų ir 
moterys tą priedermę gerai ipenkerių metų Baranausko 
atlieka? Prisižiūrėkim ar-Įmirties sukaktuves. Jei sVe- 
čiau gyvenimui ir pamatysi- Įtimtaučiai pagerbia mūsų tė- 
me. Štai pareina vyras nuo Į vynainį, tad mums lietu- 
darbo. Jis pietums turėjo |yįams tikrai yra verta susi- 
įsidėjęs butelį kavos, šmotą

• išvirinto kumpio ir apdžiū- 
vųsios duonos gabalą. Parė
jęs namo nuo darbo jis tikė
josi atrasti pagaminto ska
naus valgio, nesusivėlusią I tėvas buvo gabus antspaudų 
moterį ir švai-ų kambarį. Bet dirbėjas ir graviruotojas, 
parėjus namo ką jis atran- Viktoras paveldėjo iš savo 
da ? Prirūgusią stubą, pai
šiną, apsiskurliavusią ir pa
sigėrusią bobelę arba išsite
pusią ir per dieną prie stik
lo besi glamonėjančią su vy-| 
rais moterį. Kaip vyras gali 
mylėti tokį sutvėrimą? Kas 
gali jį kaltinti tad, jei jis ją 
apleidžia — pabėga? Todėl 
moterys dėlei savo pačių la
bo meskite girtuokliavimą ir Į neapkentė ir neilgai trukus 
jūsų vyrai jus gerbs, godos Į jam skaudžiai įgėlė. Kartą 
ir mylės! '
—1^-— - , • ■.

Švedijos Šoferiai Blaivėja ’ —

pažinti su tuo pagarsėjusiu 
skulptorium.
L Viktoras D. Baranauskas 
gimė Lietuvoje, Šiaulių mie
ste, 1871 m. birželio 12 d. Jo

tėvo ne tik gabumus, bet ir 
visas to amato paslaptis. Su
laukęs 16 metu, amžiaus, jis 
įsisteigė sau dirbtuvėlę Šiau
duose ir fjau savarankiškai 
sau duoną pelnė. Vėliau jis 
apsigyveno Kaime, kur greit 

I pagarsėjo kaip geriausias 
graviruotojas. Konkurentai 

j jam pavydėjo, intrigavo, jo

jis buvo Rusų policijai į- 
skųstas, būk sugebąs pa
dirbti pinigus už tai ir pra-
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Baranausko da 

yra Paryžiaus Mintos mu

ziejuje ^ Miuilcheno Glypto- 

tekę; American Numismatic 

Society • Muziejuje New 

Yorkej Art Institute, Chica- 
^oj€!; Mų9eum of Fine Arts, 
Bostone, ir tt. Beveik visi 
žymesni Amerikos bei Euro
pos niūziej’ai turi Baranaus
ko dailės veikalų.

Viktoro Baranausko dai
lėje ryškiai pasireiškia nuo
širdus dėkingumas jo antrai 
Itėvynei Amerikai, kuri"jį 
priglaudė, davė jąm duonos 
kąsnį, laisvę savo talentui 
ugdyti, įvairias progas, — gi 
jam mirus, 1924 m. balan
džio 5 d., suteikė jo kūnui 
amžiną poilsio vietą New 
Yorke.

Tikslinga dorinė pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimties jau
natvės prie dvasios jaunatvės. 
Prof. St. Šalkauskis.

pirmą Martą Rodomi <5 
SEKANČIOSE VIETOSE: 

' Balandžio tt d., 1930 
pijos Auditorium; Elizabeth, N. J,

Balandžio 28 ir 29 d, 1930
Šv. Juozapo mokyklos auditoriui^ 
Waterbury, Conn. "

Balandžio 30 d., 1930, Parapijos 
Svetainėj, Athol, Mass.

Gegužės 1 d., šv. Kazimiero 
Draugijos Svetaine j, Westfield,:; 
Mass.

Gegužės 4 d., Lietuvių Svętai-?. 
nėj, 356 Park St., New Britam, Ct;'

Gegužės 5 d., Lietuvių Koop< 
Svetainėj, 26 Lincoln St, Brigh* 
ton, Mass. »

Gegužės 6 ir 7 d., Liet. Ūkėsų.
Kliubo Svetainėj, 12 Vemon Št.,_ 
Worcester, Mass.

Gegužės 12 d., 1930 m., Pobaž- 
nytįnėj Svetainėj, Hartford, Conn.',

Gegužės 18 d., 1930 m., Apreiš- . 
kimo Pan. šve. parap. svetainėj, ; 
Brooklyn, N. Y. •

Rodys ir aiškįs rt
.C. G. L U K S I S ’

Paskutiniuoju laiku beveik 
v isuOse kraštuose yra susirū
pintai šoferių blaivinimu. 
Švedija šioj srityj jau nema
žai padarė. Čia pirmiaūsia 
valdžios tam tikru parėdy
mu neblaiviems šoferiams 
nustatė labai dideles pabau
das ir net atimtį jiems leidi
mus važinėti. Valdžios spau- 
diinas teigiamai paveikė vi
sus Švedijos šoferius'. Jie 

patys pradėjo galvoti apie 
tai, kaip pakelti Šoferių blai

vumu. Todėl 1926 met. vasa-

. ■■ „'Iv.

--------------  . a . ’ Įturtėjęs. Žinoma, tikrų iro-, 
rą nedidelis šoferių abstinen- Ljvmų nebuvo, bet slapta po- 
tų būrelis įsteigė vadinamą ^jop kiekvienų >jo

Švedijos abstinentų šoferi^U į at5jo |0 dirb.
draugiją. Is pradžių ta drau- į 
gija turėjo tik keliolika na-L . . - t- .• • . , ,

r, ' . • . , Ty. Ikų ir paprašė jo, kad pada
padidėjo iki 1000. 1928 ihe- t(U? a"« ° valdmmko 
tų pabaigoje Švedijos šofe- antsPaudo dublikatų. .Tau-

ųtadrau-J 
loliką na- 

Per metus jų skaičius 
padidėjo iki 1000. 1928 me-

r___ _________
,rių abstinentų draugija tu-lllas dailininkas ne’ nenuma- 
rėjo jau 4,360 narių, 0 šių Įt^kad jam pinklės yra ren- 
metų sausio mėn. 1 dieną — giamos, ir jis sutiko tokį ant- 
6,166 narius. Vadinasi, perspaudą padaryti. -Ir jo pa- 
pastaruosiUs tnetus Švedijos Įdarytas antspaudas taip pa- 
Šoferių abstinentų draugija piešėjo origihalui, kad sunku 
padidėjo 1806 nariais arba Įlmvo atskirti. Tai buvo po- 
nr/ i r zr j
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Važiuoti—Važiuoti. Sužinok iŠ prity- * 
rimo ką šis gražus Naujas Essex Chall- * 

enger gali. Su jokiu kitu prastesniu ka- | 

ru nebūsi patenkintas? •

*735
f. o. b. Detrolt, 

factory

■ /
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For the Coupe-1
Yra septyni modeliai. Didelis 
pasirinkimas spalvų be jokio . 

ekstra mokesčio ‘ JB

3a

ChallengJ
MŪSŲ KRAUTUVĖS ATDAROS VAKARAIS 

THE HENLEY-KIMBALL CO.
IR ŠIE METROPOLITAM PARDAVĖJAI

Johnson Automobile Corp., 916 Commonvealth Avė.

Kaip įsteigtas ir po visur plačiai išmėgintas 
per 8,000 Naujų Essex Challengers •?"

Visi motoristai matė koki stebėtini rezultatai buvo per* Challenger savaitę. < 
Naujas Essex Challenger įsigijo gerą markę kiekvienoj apylinkėj. Užlipa į kal
ni® kur su kitu karu retai tą padarysi. Yra žinomas ekonomiškume kurio seniau 
nebuvo.

' * •dą Amerikos monetose, todėl 
spaudoje iškilo audra. Sa
vaitei praėjus, Jungt. Valst. 
Iždo sekretorius Mac Veagh 
įsakė tas raides pašalinti. 
Tačiau 22,350,000 tokių cen
tų su‘raidėmis^ V. D. B. pa
teko į visuomenės rankas. 
Dabar monetų koiekcijonie- 
riai tuos Linkolno cetitus

41%. L. K.Blaivybes d-ja Iięijaiganėtinu “įrodymu,” gąudo ir moka net po 25c. už

* '.J —aa. J ", 5 • •

Svarbiausia priežastis yra tame kad 
Essex padarė gerą įspūdį čia pat šioj 
apylinkėj. Ir tą patį rasi visur kur tik 
važiuosi Nes tie nuveikti darbai—nėra 
tik kelių parinkti—bet per 5,000 Essex’ 
Challeūgers iš visur, daug savininkų. 
•Rezultatai kalba už save ką kiekvienas 
Essex gali padaryt.

Mes ir ant toliaus prašome Važiuoti—

ALLSTON: Hadson-Easer Company,
122 Brighton Avė.

ABLINGTON: WBmer G. Tenney, 783 
Masaachtnjetta Avė.

BROOKLINK: Hudaon-Esaex Co., 91 
Waahfngton St.

CAMBRIDGE: Hadson-Easer Co^ 978 
Mamachosetts Avė.

CAMBRIDGE: Henlėy-Kimbal Co.. 157 
Vaamr St

CAMBRIDGE: Nortir: Brown & Bose, 
1963 Mass. Avė. f i

CHARLESTOVTN! ‘ Saltivan Square 
Motor Sales, 644 Mala St \ 

CHEDSEA: Broedway Oaragv, Ine, 
15 Fourth 8t» « e

CONOORD: Bettef Motoru Ine 
DEDHAM: Dedliam Motor Mart, Ine, 
‘ 17 Eeetem Avė. i
DORCHESTER: Jamen T. Beckwitk

Co., Ine. 711 Columbia Rotd. 
East Mlltoft: E. E. ■ Wadsworth. Ine..

424 Adam* SL
EVERETT: Deun Motor Car Co.. 87 

Broadvay
FRAMINGHAM: Hu<toon-EM4X Co., 

Rondall St
FRANKLIN: 8nppl« Motorą, Ine. 

Summer St '
- «- . < "k. U. Ą-

HINGHAM: South Shore Hudson- 
Esaex Co. "y*...........

HYDE PARK: Thomas J. Halpin, 1217 
Hjnle Park Avenne

.TAMAIGA PUIN: Harohl O'Nell,' 579 
Centre St

MALDEN: IVright Hudsonl>sex C<t, 
284 Pleasaat St * n

MATTAPAN: Hudson-Essei Co.. 1380 
Blue Hfll Avė. ’ • J -

3IEDFORD: Hu<lson-Essex Co., 
4 Myatic Are.

MELROSE: K. W.'Feilow» & Co„ 
29 Uphatn St

MILFORD: Milford Auto Station, 
271 Mala St '

NEVVTON: Frank • W. Lane, 
399 WMhtoKton St

NORWOOD: Robert W. Btker.
108 Centrai St 

QUINCXi Rylvtthr a c*aoo.
M\VH»hington St. . -

QVINCr: South Shore Hmtaon-IUscr 
READ?N«: Rredla* Motor Mart, Ine.

Maln 8t »
RSVKRKt The Luna'Puk Garac*..

388 Oeean Ava
* : ' . A »

Retail and Who!eęali 
652Beaoon8t .■fe

ROKBURY: Hudaon-Etoex Co, į 
Blue Hlll Avė.

SOMERVILLE: Hu<teon-E»wex < 
192 Broadvay ‘

SO. BOSTON: Hudson-Eeoet Cfc, 1 
Rroadvray *i.

STONEHAM: Stonebam Auto1 
Ine.. 430-452 Maln St 

STOUGHTON; Tuttle-Ro<M M«f 
1VAKEFIELD: \VakefleM Motor 

& Servicp. Ine., 530 Maln St >, 
1VALTHAM: A u to mobile & Ma| 

Corp., 173-175 HUth St
WATERTpWN: Mathevs Motet* { 

12 Wa«Hown St ?
\VATF.RTO\VN: Claflln Hodaos-M 

Go.. 32 No. Beacnn Su
WAVKBLEV: Krank U HartH 1 

47 VVhfte St
1VELLE8I-KT: lVellesley MetMkl 

poloniai Bulldlng
ĮVEST ROXBCRY: BeilerM M 

1716 Centre St 'j
\VEYMOUTH: Llncoln-Permult 1 

Broad and Madlson Stot .
VHNtHROP: Hodaon-Emt (M, 1 

IVInthrop Centre •
WOBURN: McGllvarT Bre*. Sfcfl 

8tmt‘ ?.•



KOLONIJOSE

So. Boston, Mase

L. R. K Moterį? SąjurigošTcticr- 
pa yra gyviausia šioje .kolonijoje. 
Moterys ką sumano tą ir padaro. 
Daugiausia dirba parapijos labui. 
Velykoms nupirko gražų velioną 
prie Švč. Sakramento ir labai gra
lius liktorius prie gTabo.

goniriėn ir daug kitų dalyki] bol- 
ševikėliai nukniaukė.

Rašyk PepsinicSeUzerCo. Worcester, Mass. o
GAUSI SAMPELĮ DYKAI

Gegužės 5-tą prasidės misijos lie
tuvių R. K. bažnyčioje. Misijas 
laikys Tėvai Marijonai iš Lietu
vos.

į LDS. kp., kuri jau seniai mi- 
rus, bet kasoj tebestovi apie $30. 
-Galima būtų atgaivinti, tik nėra 
kam pradėti darbą. (Kviečiame 
Tamistą pasidarbuoti. Red.).

Darbai nepagerėjo, bet vis eina 
logym Viena priežastis, “išmū- 
ino” du geru fabriku, o. kita, 
Jmąšinos vis užima daugiaus 
arbininkų vietas.

Mūsų klebono kun. A. Petraičio 
rūpesčiu buvo užprašyti Tėvai 
Marijonai duotLšv. misijas. Misi
jos įvyko nuo kovo 24 iki balan
džio 6. Kaip moterys taip ir vy
rai gausiai lankė-, misijas. Prie to, 
tūkstančiai žmonelių naudojosi 
Dievo malonėmis, šv. misijas da
vė Tėvai kun. J. Vaitkevičius ir 
kun. M. Urbanavičius. Lai Visa
galis jiems gausiai užmoka už jų
jų taip didelį pasišventimą žmo
nijos labui. x •

Labdarių draugijos parko ati
darymas įvyks 30 d. gegužės ir tę
sis tris dienas. Taigi draugijos, 
kurios remia labdaringą draugiją 
kviečiamos dalyvauti atidaryme 
parko. Prie to, kviečiame visus 
labdarių prieteliufj toje dienoje da
lyvauti. šis parkas tuo metu, la
bai gražiai atrodo. Visi medeliai 
ir gėlės jau krauna savo malonaus 
kvapo žiedelius. Taigi kiekvienam 
busi gera* proga atgaivint — at
naujinti žiemos laiku nusilpnvju- 
sias jėgas. Prie to, pasigrožėti 
pasaulio Kūrėjo stebėtina gamta.

S. L. R. K. A. kp. taipgi juda 
ir nenori atsilikti nuo moterų. 

(Teko nugirsti, kad sąjungietės vėl 
'mokinasi gražų veikaliuką. Jųjų 
.tarpe yra gerų vaidintojų.

b šį pavasarį rengiasi daug lietu- 
vių vykti Lietuvon. Gegužės 24 
d. išvažiuoja Zuikis su šeimyna ir 
pp. Krųšinskai. Abi šeimvnbs y- 
ra geri palipi jos rėmėjai. Linkė- 
tiną laimingos kelionės.

JOS. G. ZUROMSKIS
Vieninteli* lietuvis lalsnluotas e- 
lektriAinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir (vedam motorus 
tr vandenio pompas. Taipgi taiso
me Ir parduodame radioc.

KENOSHA, WIS.
Lietuvos Vyčių 38 kp. valdyba 

rengiamam Liet. Vyčių XVIII-jam. 
seimui šiaip pasiskirstė pareigo
mis: dvasios vadas — kun. A. Bu- 
blys, pirm. — Petras Marčiukai- 
iis, viee-pirm. — Julijonas Klevic- 
kas, sekretorius — Vincas Judei- 
kis; iždininkas Romanas Pocius, 
nariai — Vladas Bitautas, Pranas 
Žielis, Vladas Milkentas, K. Mar- 
čiulaitis ir Pranas Stankus, redak
torius (? Red.) — Vladas Juzė
nas.

XVĮII-tasis Lietuvos Vyčių sei
mas Įvyks rugpiūčio 4, 5, 6 dd., 
1930,'Kenosha, Wis. . • ,

BLAIVININKAI RENGKITES 
1 i SUVAŽIAVIMAS1 '

Blaivininkų Naujos' Anglijos 
apskričio suvažiavimas įvyks sek
madienyje, gegužės 25 d., 1930, 
Cambridge, Mass., Liet, bažnyti
nėje svetainėje, 432 AVindsor St. 
Posėdžiai prasidės lygiai 1:15val.- 
po pietų.. Šio apskričio kuopos 
malonės prisiųst kodaugiausia at
stovų. Taipgi kviečiame gerbia
mus dvasiškius ir svietiškius imti 
dalyvumą tame prakilniame dar
be, nes laimingiausia pasaulyje 
toji, tauta, kuri blaiviausia. Tat 
meldžiame prie auktšo idealo.

, Juozapas Svirskas, pirm. 
Benediktas Jakutis, rast. 
Frances Zaletskienė, ižd.

DOLERĮ VELTUI Knygų mylėtojai naudokitės proga. Pasi
skubinkite atnaujinti prenumeratų, ir nauji užsirašyti'. Jokio mo-' 
kesčio už persiuntimų mes nereikalaujame. Kas norėtų įsitaisyti ar- 

papfldyti savo knygynėlį gena proga dabar tų padaryti, nes duo- -" 
dūmę didelę nuolaidų. Iškart imant už $5.06 katalogina gAi. 
site ęž $2.50. Ta kaina tik ‘'Darbininko*’ prenumeratoriams 'ir LDS. '•

Prie D. L. K. Vytauto mirties 
sukaktuvių paminėjimo, kurios į- 
vyks gegužės 4 d. smarkiai ren
giamės. Tą dieną pamaldos baž
nyčioje, demonstracijos gatvėmis 
ir prakybos.

Bažnyčioje šv. mišių auką atna
šaus (jeigu pasveiks) klebonas 
kun. S. J. Vembrė 10:3O vai. ryte. 
Demonstracijos gatvėmis prasidės 
pirmą vai. po pietų. Dalyvaus ir 
iš Northamptono, Eastįiamptono, 
Holyoke ir Springfieldo lietuviai. 
Į šias iškilmes yra pakviesti Lie
tuvos vice-konsulas P. Daužvar- 
dis ir “Darbininko” redaktorius 
A. F. Kneižys.

Taigi Vytauto mirties sukaktu
vių paminėjimas šioje kolonijoje 
bus iškilmingas.

Gegužės pirmą dieną C. Lukšis, 
Šv. Kazimiero draugijos svetainėj 
rodys paveikslus iš Lietuvos. Atei
kite. >

po supos. Malonėkite visi naciai 
atsilafckyti, nes bus rinkimas’ 
torų į LDSę Conn. apskričio su
važiavimą ir kiti dalykai reikia 
aptarti. Nepamirškite nors po.yie-

Nebus daugiau
Užkietėjimo 

pum Skilvyje 
Širdies PiktumoGreita pagelba  neardo jant

LDS. 65 kuopa, ir visi šios kolo- 
nijos lietuviai laukia atvažiuojant 
“Dėdės.” Jau paėmė svetainę prie 
High St. dėl 3 d. gegužės. Bus iš
kilmingas ir gražus jo priėmimas, 
nes tą viską ruošia gabiausi na
riai. Štai kas “Dėdės” priėmi
mui daroma: Mūsų narys duonke
pis J. Rašytinis jau kepa pyragus; 
narys barzdaskutis A. Augūnas 
britvas gelanda. Jis Bako, kad 
turėsiąs pirma “Dėdę” apdailin- 

jli. Ponas Mikučionis, real estate 
agentas prisižadėjo “Dėdei” duo
ti gerą “raidą.” Tad pasižymėki
te, kad “Dėdės” priėmimas įvyks 
gegužės 3, 7:30 vakare. . Po visų 

J dėdiškų ceremonijų bus šokiai iki 
12 vai. nakties. Jeigu kuri iš mer
ginų norės su “dėde” pašokti tai 
galės jam pasipiršti. -

Manchesterio LDS. 74 kp. na
riai, užgirdę, kad mes rengiame 
Dėdės priėmimą, pasiskubino pir
ma pas save surengti 26 d. balan
džio vakare. Ponai Vaičiūnas, Tą- 
parauskas, Šimutis ir kiti deda vi
sas pastangas dėdės priėmimą pa- 

. daryti iškilmingu. Ten bus dai- 
ritų, dialogų ir monologų. Valiuo

siu ir aš dėdės paamtyti.

Darbai
Katmilai kas sykis vis eina silp

nyn. Dirbantiems darbininkams 
Ivis daugiau darbo užkrauna. Da
bar reikia vienam darbininkui pa- 

j daryti už 3. Kai kurie skyriai dir
ba vos po 2 dienas savaitėj, trinti 
po 3 ir 4 dienas. Čeverykinės dir
ba geriau. Mokantieji darbą kai 
kada gauna. Bet mokintis tai ne
priima. Popierinė (card shop) 
dirba gerai. * Bet- ir ten darbinin
kų skaičių mažina. Štai prie vie-

r" - • •• ", X- "t* ' “ «...

rr ■ II*-." -

no darbo dirbo 15 vyrų, tai dabar 
palieka tik 5. Tame skyriuj dir
bo ir lietuvių, tarp jų 3 Maskvos 
agentėliai. Vienas labai karštas, 
bolševikėlis. Lietuviai nutarė iš? 
eiti į streiką. Kada to skyriaus 
darbininkai sustreikavo, tai “ko-

* fr*

votojai” už darbininkų reikalus 
komunistėliai už poros dienų su
grįžta pas bosą ir prašo, kad juos 
priimtų į darbą. Jie nepaisą, kad

WESTFIELD, MASS. ;
Didžiosios Savaitės ketvirtadie

ny sunkiai susirgo mūsų klebonas 1 
kun. S. J. Vembrė. Taigi Velykų 
šventės mums buvo liūdnos. Lai-j 
mė dar, kad Didžiąjam Penktadie
ny pas kleboną paviešėti atvyko • 
Tėvas Augustinas, Pranciškonas/ 
O. F. M. Tad jis Velykose ir po 
pavaduoja mūsų kleboną.

Gerb. vienuolis yra geras pa
mokslininkas. Žmonės džiaugiasi’: 
turėdami tokį svečią.

Velykų rytas.

Iškilmingos šv. mišios ir proce
sija prasidėjo šeštą valandą ryte. 
Procesijoje dalyvavo mokyklos 
mokiniai, mokinės ir . patarnauto
jai. Blaivininkų ir Šv. Onos ats
tovai, su-vėl iayoiiis. Procesija bu
vo labai graži ; Mūsų ;choraą,įpe 
vadovyste varg. J. Žemaičio, ir 
Lietuvių-(didysis, benas, vedamas 
J. Bliūdžiaus, sudarė gražią ir ma
lonią harmoniją^ Altoriai, ypač 
didysis, buvo labai turtingai pa
puošti baltomis, lelijomis, kurias 
aukojo kilnūs parapijonys, o gra-

rin^mas, šv. Kazimiero parapijos 
salMe. 'Nutarta apvaikščioti 4 d., 
liepęs. Vieta" da nepaskirta. Grei
čiausia bus Labdarių Parke. Iš- 
rinkta vyriausias komitetas, į ku 
iį įeina, kun. Aj Petraitis, kun. K. 
Vasy^^j. Gih&ns^Į šį komitetą 

nutaria“ phkvicstr ladv. A. Milerį, 
adv. Bublį ir adriBirkt]: Prie to. 
išrinkti Įvairioj1'komisijos. Dainų 
J. Žemaitis ir Kilinskis. Po to sN 
ka dekoracijų ir spaudos. Nutar
ta Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų 
parapijoms dpvaikščioti ‘ bendrai. 
Tolesnė tvarka bus , pagafsinta 
spaudoje. Be to, nutarta padary
ti ženklelius su Vytauto paveiks
lais, kurie bus papuošti Amerikos 
ir Lietuvos spalvomis.

Reporteris 
_____ • I

DABAR 
laikas pradėt rūpintis ke
lione į Lietuvą. Suteiksiu 
pilnas informacijas apie 
laivakortes ir reikalingus 
dokumentus.

JUZE RAUKTYTE
50 Sterling St., Worcester, Mass 

‘ .. Tel. Cedar a030-W. --~
J. r ^=S=BSai

■ * I i » . »

Vargšų sušelpimas. ;
• s: . ■ ■

Prisiartinus Velykoms atsišau 
• __ • v _• L k -i 

“DARBININKAS
366 Broadway,

Didžioje Savaitėje ir šv 
dienoje iš 34 bažnyčių i 
miero lietuvių. buvo gi 
papuošta gėlėmis ir š 
Garbė puošėjams.

prie jų kitus naujus, pastate ir dir
ba.. Tai matot-kokie jie yra dar
bininkų reikalų gjnėjai. ĮAęžuviu 
jie moka pamalti gerai už darbi
ninkų gerovę, bet kai prisieina ko
voti, tai pirmutiniai lendat po darb
davio batu. ‘ '

Mirė du lietuvin.
Šiomis dienomis mirė P. 'Zuikis. 

Prieš mirtį jis prašė, kad jam pa
šauktų kunigą,-"bet jo giminės at- 

yjgtinė sisakė tą padaryti. Tieąa, velio
nis per kokį laiką buvo bolševikė
lis, bet matyt nors prieš mirtį PO- 
rėjo susitaikyt su Dievu. Be to, 
jis prašęs, kad jo kūno nešvęstuo
se laisvamanių kapuose nelaidotų, 
bet palaidotų parapijos kairinėse. 
Giminės ir tą padarė prieš jo norą. 
Karsonas išrėžė spyčių ąpt jo ka
po. Tą tik gali padaryti žmonės 
be doros, be sąžinės. . Žmogus gu
li ant mirtieslovdš Irprašopagal- 
bos, o jie jam atsisako pagelbėti ir. 
dar padaro prieš jo norą.

J DOMEI
aa Sekmadieny, bal. 27 d. 1930, 2 
i [ vai. po pietų, šp. Juozapo parap. 

įI ! senoj svetainyj, Waterbury, Conn. 
I '(Įvyks šios valstybės Lietuvių Ko- 
i i lcniju (Hartford, Bridgeport, Nėw

1 1 t • • •
i i Haven, Ansonia, New Britain, 
i > Waterbury ir kitų) vietinių komi- 
i 't tetų labai svarbus susirinkimas, D. 

J » K. Vytauto Jubilejaus bendro pa- 
į ► minėjimo dėlei.
j > Conn. Valstybes Centralinis
® Veikimo Komitetas.

rioms suteikė peaApą labdaringo-
— 'j
ji draugija, kaip tai: maistu, dra
bužiais ir pinigais. Iš viso sušelp
ta 18 šeimynų.'** Renkaitt aukas 
sušelpimuf suvargusių šeimynų at
sirado daug geraširdžių žmonių ir 
draugijų, kurios gausiai aukojo. 
Prie to, aukų rinkėjai daug paro
dė pasišventimo rinkdami aukas.

Draugijų veikimas.

Moterų Sąjungos 5- kuopos mė
gėjai vaidins veikalą “Motinos 
Širdįs” 4 d. gegužės. Visas pel
nas parapijai. •—

Blaivininkų draugija vaidins 
gražų veikalą “Fabijolė 18 d. ge
gužės. Veikalas “Fabijolė” yra 
penkių aktų istorinė drama iš pir
mųjų krikščionių persekiojimo lai
kų. Pelnas šv. Kazimiero parapi
jai Įvyks parapijos salėje. Mi-' 
r.ėtą veikalą parašė Jonas Tarvy
das.

22 d. gegužės Blaivininkų drau
gija rengia “Whist Party,” 8 vai. 
vakare, šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Pelnas parapijai. Į visus 
parengimus kviečiame gausiai at
silankyti ir paremti parapijos dar
buotę.

Afttmetilroę Užd&vinynaa^25c. 
‘ Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui.--------50c.
Petriukas — laiškai vieno 

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

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

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _________ ■ 50c

Laime — (poėma). Parašė 
Vaitkus —:------------- --------------50c.

Atsargiai su Ugnimi. Ventė 
iš lenkiško kun. K. Š....... .10e.

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

Lietuvos Ženklai. — įleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas _______ 1________________40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas------30c.

Graudūs Verksmai ' Ver
tė Vysk. A. Baranauskas___ 10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis_ 15o.

Kristaus Kryžius: Stacijos, ' 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė* 
įesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys------------------------------------25c.

Dangaus- Karalienė. — Su
rinko Kun. M. GaValevičius; 
be fpdanj 75 centai, su ap
darais -------------- __________ $1.00

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys ___ ___ __30e.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio ______ .... 10e.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis —___________ lOe.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon ‘ , 

* nldė P. B. w
Apsirikimų Ko^ediji Attf- H 

tikimas iš Amerikoniško gyvo j. . 
trinto. Išguldė Lapšiaus Vai- - 
kas________________ ..... r. ..'10e
' Jono Kmito Eilės \........... $1.00

Lietuvos Albumas. Su pa- <’ 
veikslais ir aprašymais______1.50

Trumpa Apologetika arba 
Kai Tikėjimo Apgynimas. Pa 
raš$ kun. V. Zajančauakaa—50*

ĮVAIRIOS KNYGOS -
■ . j> ! / .-.j::

Patarmšs Moterims--pamo- L 

kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas —__ —15c.

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mytbologijos Žiups-r 
nelis) ąu paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva 50c.

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

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

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis___ ______ 65c.

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

Tabakas—Nuodai — rūky- . 
mo kenksmas ; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis__15c.

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

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tanias Žilinskas____ __ —50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis____ _____ L—J__ :----- -25c.

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

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai Parašė Uosis  ----- 75c

Gegužės Menuo — Kun. P.

rie^ duokles užsimokėti?"^ 
rinkimas tapo perkeltas iš pri 
ties šv. Velykų švenčių. , .

LDS.36 kp.ralti

RENGIA ŠV. JUOZAPO DRAUGIJA
ĮVYKS SEKMADIENY

Balandžio-April 27,1930
5 v- ' 7 vatvakare

PUIKIOJ NAUJOJ MIESTO MOKYKLOS ROBERT 
SCHOOL 8VETAINEJ

^Hndsor St., kamp. Broadway ir Harvard Sts., Cambridge ' 
PELNAS NAŠLAIČIAMS

Kviečiame visus Cambridge’io ir apylinkes lietu- ; 
vius atsilankyti ir paremti našlaičius, pasigėrėt . [ 
gražiu koncertu ir puikia svetaine.

Įžanga 75c. ir 50c.; vaikams be tėvų 25c., su tėvais 15c.
RENGIMO KOMISIJA !

BNN9WS9MMeWMe98S9MWe9SMMeSSSSSSSSSSN

Bal. 9 d. mirė V. Burokas. Jis 
irgi per du metu nepildė Dievo į- 
sakymų. Bet atėjęs į misijąs ir 
pasiklausęs pamokslų pamatė sa
vo klaidas, prisiminė jaunystės 
dienas, susitaikė su Dievu ir baž
nyčioj bąlsu verkė kaip kūdikis 
už savo klaidas. Visi katalikai 
džiaugėsi sugrįžusiu prie Die
vo. Tuoj po misijų apsirgo karšt
lige?) Tapo aprūpintas Šv. Sakra- 
Tjrfentąis ir mirė. Prieš mirtį pa
sakė: “Džiaugiuos priėmęs sakra
mentus ir dabar nesibijau mirti, 
nes tikiu, kad Dievas manęs neap- J šiai ir sumaniai šv. Kazimiero se- 
leis, nes aš Jį tikrai matau. Lai .selės jomis papuošė, 
būna paniekinti tie žmonės, kurie ‘ 
kitus traukia nuo tikėjimo.” 
Melsdamas prie Dievo mirė ir ta
po palaidotas sų bažnytinėmis ą- 
peigoinis šv.'Kryžiaus lietuvių pa
rapijos kapinėse. ~ i —

Genelis
/

t<|. >:Tr j __i_‘t • -n.; T,: . ! - I . ;e

. . s ’ : . • , • .

Dr. c Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tom^i. $1.00 

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas,------------------5c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ______ ;______ __40e.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis______________ 50c.

Limpamosios Ligos' ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas__50c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas _____—60c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis__________________ 15e.I __ *

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

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

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ________________ _ 30c.

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

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius..;..„10c.

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Rucevičius_______ _______ 40c.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50e.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas -________________  ,—406.

■ Mūsų Dainiai. Parašė Ka- x
zys Puida ------------------ ------50c.

Anderseno Pasakos—su Pa-^i;

■ i—~*• •
Iš Kelionės po Europą ir ’ '';

Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50
TEATRAI

Vienuolio Disputą su Kabi
au. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis------------- 15c.

Nepaisytoja—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina—-------------------35a

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das____________ __ _________25«.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks-__
:nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas _______ :---------------- 25a
Ubagų Akademija ir Ubagų • 

Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35a.

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

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

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė-J. M. Šir- 
rintas --------------- ---------------30e -

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. ——-—lOe 

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. . 
Vertė Jonas Tarvydas--------- 10c.

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

Dramos; 1) Germane; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tąrvydas________________ 65c.

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

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok, ką darai; 2) Jono 
laimė ; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N__ 15e. •

Valkų Teatrai: dalis H: 1) 
Ktirsime:paskui: 2\ Antanu
kas; Sūrinkb S. K, D. »• N—15e.

MALDAKNYGES
Pulkim ant Keltų—"D-ko” 

pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujas Aukso Aito- ' x 

rius—juodos (prastais minki- \ 
ais viršeliais).50a.

Malas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)_____

I
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Vietines
LDS. pirmos kuopos susirinki- 

las įvyks balandžio 24* 7:30 Vaf 
akare* ‘ parapijos 492^ft
toventhi St; t Visi aąriai-ės kvfo- 
iamf ;-<t^lankyti,-nes - tųrėsįm 
varbių reikalų aptarti. Taipgi 
;era proga atsilyginti, kurie esa- 
e užsilikę su mokesčiais. z

Kvieeii 'Valdyba
1 > r < »/t

»•

J■ i.-: 1 Jr/'
«4 Uižeda itoirtiiMr

Antradieny lankėsi redakcijoj t 
retas svečias kun. J. Ambotas, 
R&Įtfordo Sy. Treybės lietuvių 
klebonas. Jis atvyko į Bostoną iš
vykti laivu kartu su kitais inaldi- 
ninkais į Eucharistinį kongrąąą. 
Pasakojo; kad ir Hartforde yra 
daug žmonių be; darbo; bet su lie
tuviais dar nėra taip blogai kaįp 
šu kitij tautų žmonėmis^ Lietuviai. 
Šiaip taip minta S sutaupą. Para
pijos reikalus vesti peikęs kun. J, 
Bąk^ui. . .b;/

■ . • • ........ .

Trečiadieny lankėsi redakcijoj 
studentas Petras Zareckas iš Law- 
rence, Mass. Su juo kartu atėjo 
ir kleb. kun. F. Virmauskis. Pas
tarojo pakalbintas studentai Za

reckas sutiko pasidarbuoti “Dar
bininkui” rinkdamas prenumera
tas, skelbimus, spaudos cfcrbus ir 
žineles.

Pradžioje darbuosis Worcester, 
Mass. kuosomis nuo mokslo valan
domis. t? ___

Jis lanko Iloly Cross kolegiją, 
Worcestery.

Taigi patariame ivoreesterie- 
čiams paremti jauną ir gabų stu
dentą kilniame lietuvybės darbe.

Tą pačią dieną lankėsi C. Luk
ais, judamųjų paveikslų iš Lietu
vos rodytojas. Jis gegužės 24 d: 
laivu “Oscar II” išvyksta Lietu
von.
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ŽINIOS
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• . i ’. y* *
džius. Sekmkdiehy bal; 27 d. į^ 
sideda šviesos taupymo laikas, šv. 
Petro bažnyčioje pamaldos ir Su
sirinkimai bus jau nauju laiKu. 
Kelsim^ ėriena valanda anksčiau.
-.. l t T ' .'•>-»t * ; _• >
..v Pęnktodienių "vakarais vėl bus 
laikomos šventos valandos. Katali
kai turėtų įprasti lankytis į šven
tą valandą — sykį į savaitę pame
dituoti apie Viešpatį pasislėpusį 
šveričiausiame Sakramente. Po sa
kramentų priimdinėjimo ir po šv. 
mišių klausymo difetotumas prie 
Švč. Sakramento ir jo lankymas 
užima! pirmą vietą. Lankykimės 
gausiai į šventas valandas visi —• 
ypač jaunimas ir mokytieji.
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VAKARAS
SU MUZIKA MOKIAIS IR 

USKANDCIAir
Rengia Cambridge’tans Lietuvių 

Koop. MUCirove * 
SUBATOJ, BALANDŽIO 26,1980 

•; .7:80 val^vak. .
CENTRAL IR E88ĘK HALL

40 Prospect St., Cambridge, Mass.
Tąį irirmas toks linkimas vakaras po 

Velykų,. į. kurį Sifili 
suoąiępe skaitlingai'

Vifc k-to vakare* programus suaugu- 
slettš atsieis 50c., vaikams 25c.

e

4

. ,Ai5?

*1v ' -į
- i * ji

5

rat kviečiam vi.. 
3ilankyti.

atsieis 50c., vaikams 25c.
•, ff. L. C. B. Komitetą?

ę.. »-A

MALININAI Iš 0 ’
Trečiadięūy, 10 vai. ryte iš Com- 

momvealth- Pier laivu Rącham- 
beau išplaukė į Eucharistinį Kon
gresą, kuris įvyks Kartaginoje, 
Afrikoj, o iš ten į Romą ir kitas 
Europos šalis apie 200 maldininkų, 
iš kurių 40 kunigų. Kiek lietuvių 
išvyko neteko sužinoti. Suėjau tik 
kunigus J. Ambotą iš Hartford, J. 
Švagždį iš Brockton ir Balinską iš 
Milvrailkee ir p-nią O. Siaurienę, 
So. Bostonietę. ' ,

Didelė minia žmonių buvo susi
rinkus maldininkus palydėti

Laivas gražus ir visi buvo ge
rame ūpe. ,

J. E. Kardinolas O’Conueli dėl 
silpnos sveikatos šį kartą susilaikė 
nuo važiavimo.

Palydovų tarpe mačiau Bostono 
majorą Curley ir kitus viršinin
kus.

Šis laivas dar pirmą kartą plau
kią tiesiai iš Bostono.

Prieš dešimtą valandą suskam
binus visi palydovai turėjo apleis
ti laivą ir atsisveikintPsu maldi
ninkais.

Visi linkėjo laimingos kelionės, 
palinkėjome ir mes saviems.

Rap.
>

"M?

k. .'v

L**

■

Lietuviai klierikai grįžta šv. Jo
no Seminarijon šeštadienio vaka
re.. Lauksime jų sugrįžtant už še
šių savaičių.

Sveiksta. Sužeistoji mūsų cho
ristė p-lė Urboniutė sveiksta Car- 
ney Hospitalėje, So. Bostone. Au
tomobilis ją buvo labai sužeidęs. 
Bet ji tikisi į porą savaičių kilti iš 
1 igos. Panelė ligonė turi daug pa
žįstamų. Todėl ji turi daug ir lan
kytojų. Ypatingai tankiai ją lan
ko giminės, ponų Karbauskų šėi- 
•nyna ir choristai. Atlankė ją tre
čiadieny ir kunigai Urbonavyčius 
ir Virmauskis.

i

/•

PARSIDUODA
RONBURY—3 šeimynų 5—5—6 k»ųn- 

barių namas. Visi moderniški įtaisai. 
Yra didelis yardas. Netoli karų ir mo
kyklos. Graži vieta. Kaina $8,500. Jei- 
4ios $105.00 j mėnesį. Įnešimas prieina
mas. Savininkas apleidžia miestą. 
Kreipkitės: 81 Savin St. Higlilauds 
2876. . ■ . (B29)
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ANTRENDOS
3 kambariai—?10.00 J mėnesį, 5 kam
bariai—$20.00 į mėnesį. Gasai ir elek
tra yra vedama. 112 Gold St., So. Bos
ton. (B25)

A

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS
O /į

Net anglai giria išpuošimus al
torių per Didįjį Ketvirtadienį' it 
Velykas.. -Mūsų parapijos.angles 
merginos teikė Vincui daug-kom
plimentų. Sako: “ Your altars look 
tvonderful. Vincas ir dabar var
giai tegalįs supirktas ir šudovano- 
tas gėles sutalpinti prie trijų ai- 

■' tori* l’.'fl®
♦

Atvelyky po mišparų sakys pa
mokslą Įžymus pamokslininkas 
kun. S. Stonis, šv. Kazimiero 
Spaudos Draugijos, Lietuvoj, įga
liotinis. Po pamokslo bus pobaž- 
nytinėje salėje prakalbos.

•
Šeštadieny eidami gulti pagrei

tinkite viena valanda savo ldikro-

/tun

VISI KONCERTAN!

Sekmadieny, balandžio 27 d., 
Munieipal Svetainėje, 7:30 vai. 
vakare, kaip, jau buvo rašyta, į- 
vyks art. J. Babravičiaus koncer
tas. _ ' r

Programas bus labai įvairus ir 
turiningas.^

Art. Babravičius v turi susidaręs 
naujų'dainų programą ir tai rink
tinių. . 2 . -; i V • ąf £I i 
i 'Bė tėįijo koncerto-daiyvans p-lė 
P. Stoškiutė ir pianiste Tatarouiu- 
tė. ( ‘ -■>

Rengėjai sako, kad žmonių bus 
iš visos Naujos Anglijos. Taip ir 
turėtų būti, nes tokie koncertai tai 
retenybė. ,

AR JAU TURI TIKIETĄ?
Įvyksiančio Motinų Dienoje L. 

Vyčių 17-tos kuopos teatro “Mo
terims Neišsimeįuosi” tikietai jau 
padaryti ir pardavinėjami. Juos 
galima gauti pas 17-tos kuopos na
rius ir teatro vaidintojus. Kad ne
įvyktų nesusipratimų dėl stokos 
•vietos, tai prašomi, pasipirkti ti- 
kietus išanksto. Tikietai parduo
dami su visu smarkumu. Aš ma
nau, kad jų tuojaus neliks. Kaip 
žinoteJtikietų yra padaryta tiek, 
kiek telpa žmonių Svetainėj ir 
juos visus išpurdavus daugiau jau 
nebus galima gauti. Tai, reiškia, 
kurie pasiskubinsime,^ tai g^to 
JiasŲuokti ir linksmai Taiką *pra- 

Teisti, o kurie nepasipirksite, tai 
tiems nebus užtikrinta rietą.

Putpelė

4

■'■■9 i' ■ i 1 1 » ......... - ' 'B-.L -

Tel. S. B. 2613

JONAS S. MĖŠUS
(INSURANCE)

253 Broadway, So. Boston 
Apdraudžia visokias naivybes 
ir kas tij: reikalinga. Taipgi 
perduodame anglis ir Urendavo- 
jame kambarius.

i

n • -

* '
įvyks

SEKMADIENYC ‘ ‘ : rt. ... . .

Balandžio-April 27,1930
MUNICIPAL SVĖTMHĖJ

. , ; I : ■< i į, i ’ . •,....................... .

TAUPĖ ‘5G,” IR ‘‘li’.’.OAT,, . ŠO. BOSTOK, MASS.
j < 7:30 vai. Vakarę. .... j.,,.- ,

Šis-koncertas Bus kaipir atsisveikinimo, o gal geresnio 
susipažinilno’ su mtisų įžymiais aiiistais-dainminkaių.

•;Dainuos art. X, Babravičius, p-lė A.‘ Stdškiūtė ir kiti. 
Programa bus įvairi ir turininga. .Ątsilankę pasiklausy
sime gražių dainų ir £iid pačiu pagerbsime sayp/aįtįštiisr 
. / Bllibtai iiebraiigūs.' galima’ gautipas rengėjus įr 
11 DarbiBaj^g’^r’

PRAKALBOS -<
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PLĖŠIKAS PERŠOVĖ 
POLICISTĄ ;

Trečiadienio rytą apie 4 
prie kampo Adams ir Ashmont
Sts. policistas Franklin Dvvyer pa" 
stebėjo Spaulding vaistinėj judė
jimą. Kada jis priėjo prie durų 
pamatė ženklus ir rado atplėštas. 
Įėjo į vidų. Būta plėšiko, kuris už
girdęs įeinant užsiglaudė ir palei
do šūvius į policistą. Peršovęs pa
bėgo.

Ja mes Butler, First NationaI 
krautuvės duonos išvežiotojas, už
girdęs šūvius atvyko Į vietą ir ra
do policistą paplūdusį kraujuose. 
Jis paėmęs policisto raktus pašau-

r!

A. JANUŠKA-
KOSTUMBRSKAS 

KRIAU0IU8

Siuvu, taisau ir išvalau vyriš
kus ir moteriškus drabužius.

DARBĄ ATtlEKt 
GERAI

260 W. BroAčhrsy; Afo. Boston
■ ' ir "jr

kė policiją. Policistas nuvežtas 
ligoninėn ir randasi kritiškoj pa
dėty.

Plėšiko kol kas dar nesurado.- •

Spėja, kad jis bus iš Neponset ar 
Medford.

Areštuotas Gerald Vorce, ex- 
kalinys ir klausinėjamas.

Kad išgelbėjus policisto Divyer 
gyvybę gydytojai leido į jį krau
ją iš kitų jo draugų policistų, bet 

. tas mažai ką pagelbėjo.
fc-■ , m—L

. ■■

It »

ŠIDLAUSKAS AUTOMOBILIŲ- 
NELAIMĖJE

Šv. Velykų rytą aptiekininkas 
K. Šidlauskas važiavo Berkely ga
tve ir privažiavus kampą Stuart 
g-vės kitas automobilis trenkė jo 
automobiliui į kampą ir apvertė. 
Smarkuolis apvirtusius paliko ne
sustojęs. Bet Dūke Casper, kuris 
kartu su p. Šidlausku važiavo pa
žino smarkuolj ir pranešė policijai, 
kuri matė šią nelaimę. Vėliau kal
tininkas buvęs areštuotas ir byla 
perduota teismui. Byla bus peržiū
rėta ir abi pusės išklausinėtos šeš
tadienio ryte, Bostone.

Kaltinamasis yra Gus Rooney 
brolis. •

Šidlausko automobilis buvo pu
sėtinai apdaužytas ir vieno šono 
stiklai išmušti, bet važiavusieji tik 
smarkiai buvo sutrenkti.
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Parsiduoda švįeziausįps ii geriausios mėsos, dar
žovės ir groceris. /-• .

J

įtr

f

SPECIAL it# SAVAITĘ
Chop Suey ................... .3 svarai už 20c.
China Bay Sattce dėl Uhop diey........r... ,1 bunka 25č.
Lietuviški Skilandžiai ...........  39e. svaras

BLtm RIBBOt MARKET
60ft-8th St, kamp. L ir 8th Sto.. 

Tel. South Borton 3189-M.

-J •

357 Weit Broadvay 
tsl. South Boston 1129
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Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,
63 G St, So. Boston, Mass. 

Virė-PirmlninkS — F.-Zaleckienė,
448 Cambridge St. Cnpbrldge, Mam- 

Prot Raštininkė — Qna Šlaurlenė, . , 
•>'448 E 7-th $t,’ So.' Boston, Mass. 11 

/Tęlephohe Soūtij Boston 3422-B. ! .i;i <>Y
Fui. Ra5tinlnko~*^lurljoiui TAryiy

fi/U E mtrhth St Sn Rhefnn ’’T>P-- ZJ
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TėlephoneSoutij; Boston 8422-It eu; j.'Y .įį*” 
------- -------- ---- -- -- - —

664 E. Elghth St, So. Boston, Mass.’”’“- ^ 
Iždininkė — Ona Staniullutė,

105 West 6-th St. So. Boston, Mass. 
Tvarkdar* — OnaMlzgf rdfenė, , 

. 1512 Colnmbia Ęd., So. Boston, Mass. 
Kasos Globėja'— E. JantjSonlenė, 

1426 ColumbU Rd.. So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarnlnką kiekvieno menesio, 
7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės • :• 
pas protokolą raštininkę. /f-

$

d: L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

1980 M.

Pirmininkas — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St., So. Boston, Mass. V 

Vlce-ptrm. — Povilas žirolls,
554 E. Fifth St, So. Boston, Mass. , 

Protokolą Rašt. — Adolfas Navickas,
274 Boiton St, So. Boston, Mass. 

Finansą Rašt. — Juozapas Vinkevičius,
450 E. Seventh-St., So. Boston, Mass. 

Kasierius —- Andrius Zalleckas,
702 E. Fifth St., So. Boston, Jiass. 

Maršalka — Kazimieras Mlkailionis,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė
nesinius susirinkimus kas antrą ne- 
dėldlenį kiekvieno'mėnesio Lietuvlą 
Svetainėj kampas E ir Sllver Sts., 
So. Boston, Mass., 1-mą valandą po 
pietą. Ateidami atsiveskite drauge 
naują narių su savim prie draugijom , 
prirašyti. , ■ ~ '

BV. JONO EV. BL. PAŠAU
DEJOS VALDYBA

r>adniS{&€riėijdi. '; ■ --'f- - ,

i. i -Balandžio 11 d. įvyko šv. Kry-
Maloniai sutinkant^gfsi-b.. klebo- ■■ žiaiis katedroj įšventinimas į ku

inui kun. F. A Virmaų^kųi šventp ^Bigus 29 diak|nų iš-Įv Jxmo .sejųį- 
Petro parapijoje balandžio 27. d.r Iparijos.
atvelykyje, tuoj po’SIįšparų, mąž-j pijuje, buvo įšventinimas į diako-

Skalartdjs ir Kazimierai -Tankus. 
' T ' A. M.’ D. G.

PARSIDUODA BARBERNĖ
IR POOL ROOMAS sykiu su visais 
taisymais kas tik reikalinjja prie biz- 

nio7~Priežastis pardavimo, išvažiuoju-į 
Lietuvą, Kas pirmas atsišauks tam 
pigiai, parduosiu. . . (B29)

. ,- PETER YVANAŪSKAS 
8 Lincoln St., Brighton, Mass.

IŠRENDAVOJIMUI ~ 

KAMBARIAF
nDarbiiiixiko’’ name 5 arbs 
7 gražūs dideli ir šviesūs 
kanjbariai. Yra elektra, ga- 
sas,Į’ maudynės, skalbypės, 
duodama šiluma ir . janito- 
riuš patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės-Į 
^Darliminko** Administra-

r..-.;. ;

PAUSIOUODA
15 kambarių 3-jų šeimynų namas. Yra 
visi -įtaisai. Parsiduoda pigiai, tik už, 
$10,600.00.. Kreipkitės: K. KIRKUTIS, 
7 Cfjoney St, Somerville, Mass., (Prie 
Inman SąuareJ. - (B.-25)

. . • .5.

PirmininkasMotiejus Žioba,
53? E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirminlnkas — J. L. Petrauskas,
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. p

Prot Rašdninkas —. Jonas Glineckią
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. r y’-į 

Fin. Raštininkas — Matas šeikls, <35
?56 E.;,Ninth St, So. BOifton. iMąs^ 4 • 

’Iždininkas — Andriejus Naudžltmas, ''»
885 E. Broadway, So. Boston, Mass, ' ' 

Maršrfka\rr "Jonas Zaikteę " < ■
7 Winfiekt St, So. Boston, Mass'

Draugija laikM^irinkimus kas^ireėtą
. nedėldienį ki( oėnesio,- 2-rą

val.-'po pietą, i flalŠj, 482 JL...'vAg," 't a- 1 .... ■ ' ' Ii 1|r J

ŠV. KAZIMIERO B. K. D-JOI 

VALDYBOS ANTRASAI

Ą

GAZULIS GAVO 6 METUS 
KALĖJIMO

* . • *■*

Šiomis dienomis pasibaigė Costo 
Gazulio kriminale byla aukštes
niame teisme. Jis buvo areštuo
tas ir kaltinamas už rašynėjimą 

, grąsinančių laiškų turtingesnioms 
panelėms tikslu išgauti pinigų. 
Teisme jis kaltu prisipažino. Tad 
teismas ji nubaudė 6 metams į 
Goncord pataisos namus. Jis yra 
18 metų amžiaus.

PLUNKSNAS, Pūkus, 
kas, Patalus, KaMras ir viso- 
kias lpyųfrid! 
pigiauiiaL/E

daug 4 vai. pobažnytiųeje-salėje f-uus t tarp kuriu ir klierikai -ToPas 
įvyksta parkalbos apie katalHdš-. 
kąją spaudą^ Be to tuoj- po miš
parų bažnyčioje sakysiu, jaamoks- ’ 
1 "» • , . r ■ - .

Visus senus šv. Kazimiero drau
gijos narius ir bendrai visus kata.-- 
likus, kuriems brangus yra tikė
jimas. brangi yra Bažnyčia, nuo
širdžiai kviečiu ’kuoškaitlingiau- 
siai atsilankyti kaip .j bažnyčią, 
taip ir Į prakalbas. Nei vieno ka
taliko tenciieka, kuris neatsilan- 
kytų. Visi Į prakalbas! 

Kun. S. Stonis,
Šv. Kazimero Draugijos 
Įgaliotinis Amerikoje.

TAS JAU NEBUS JAUNAS 
ir negalės save jaunuolių draugu 
.vadinti, kuris 1930 metais neuž- 
siprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
tos-žiedo, žurnalo

J “ATEITIES”

KAM REIKAUN6A VIETA 
DĖL OFISO 

prašome kreiptis dėl visų informa 
rijų “ Darbininko” Administrad 
jon. , •

Pirmininkas ^3.. Grublnakaa, j į* J
24 Presčott Sr., Readvilfe, MaM'1 ‘ 

Vlce-Plrmininkas — J. Markelionla
140 Bowen St, So. Boston, Man,' 

Prot Raštininkas—Vincas Paplauskafc
116;Bowen St, Šo. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. fieikls,
256 E. "Nnth St, So. Boston, Ma« 

Kasierius — F. Grendelis,
237-W. Fifth St, So. Boston. MaM 

Maršalka — J. Zalkls, N
7 WfhflėM St, So. Boston, Maaa

Draugija laiko susirinkimus kas an>, < 
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, pC 
num. 492 E. Seventh St, perapŲoe « 
salėj, 7th St, South Boston, Kasa

i————V———’
y

■ t ' -

_ Žurnalas-eina-sąsiuviniais po 64
ps’l. kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, įdomių ir rimti} straips
nių, iliustracijų—pažinsi-visą Lie- 

/tuvos besimokančio jaunimo gyve
nimą. ' ■

“Ateitis” visų pigiausias Lietu
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi 
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pust 
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm. 
— $1.00. Moksleivams; met. — 
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!

Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais
vės AL 3.

Žolė trokšta rasos .gamta gaivi
nasi ir stiprinasi saulės spindu
liais, o žmogaus širdis ilgisi tėv|i 
šalies—gimtinės, gaivinasi ir stip- 

Cbftftr apsk. rašt. trinasi jos gyvenimu ir žiniomis.

’ ' ■ ' ? _ I

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 
CONN. APSKRIČIO KUOPŲ 

’ DOMEĮ

Apskričio suvažiavimas Įvyks 
gegužės 4 d., š. m. šv. Bernardo 
parapijos svetainėje, Tariffville, 
Conn., 2-trą valandą po įlietų.

Kviečiu Visas kuodas gaminti 
naudingus įnešimus ir siųsti skait
lingai atstovių i suvažiavimą, nes 
yra daug svarbių dalykų.

Marijona Jokubaitė,

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PAŠALPINĖS DRJ08 

VALDYBA
■ I

Pirmininkas —-V. T. Savickas,
451 E. Soaenth St, So. Boston, Masa 

Vice-Pirmininlns — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mastu, 

Prot RAštlninkaS — V. Tamoliunas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — D. LlngeviCiusį
62 Adams S t, Dorchester, Mass. 

Kasierius — P. Kleponis, . / -
266'Boiton S t, So. Boston, Masa 

Tvarkd&ris — J. LešCinskas,

Draugija laiko susirinkimus kas antrą

vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj. 
Fifth St, So. Boston, Mass.

iVEjrro PETRO IB POVILO 
bRJOS VALDYSI ,

- —
Pirmininkas — Jonas L. PctraaSta%

24 Thonras Park So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas—Juozas JacttoViChMb

92 Satvyer Avė., Dorchester. Mass. 
Prot RaŠtinlrdna

446 R 6th ŠV, 
Fin. Rašttniąfcns 
* 27 Tampa St, _ .
JMininkas — VlhCTs Kališius,

67 G Street Soąth Boston, Maat _ 
Tmr ”

uklrtnklmai bėna na pte 
mą nedėldfenį kiekvieno tafmalo 1

Triraty oi.* i1 <■

• :- >'

• z.

T

BUČERIS PAIEŠKO
j 'q, \

Kam reikalingas gera& ir prityręs bu-
ceris, malonėkit atsisaukt! i 815 East 
Broadvav, So. Boston, Mass.

Prof. A. Židanavičiaus '

MUZIKOS MOKYKLA 
SMUIKA-PIANAS wt* ' . * '■ . •

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip Ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos .Konservatoriją.

Pamokos aiškinamos lietuvlą 
kalboje. '•

149 Boston Street, Dorchester 
. Tek So-. Boston 1348-W.

....................  v-------- -
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_________ _ _____ _ _ __________ ___

141 Bowen St, So. Boston, Mass, ^įįt:

pirmadienį. kiekvieno mėnesio' 
vai. vakare, pobažnytinėj svetalMj, 
Fifth St, So. Boston, Mass. , j-Jg!

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

>• ’ i

, FURNACE IR PEČIUS
TAISOME, f

43SSCHJ
— > Tel. South Boston 2870

Į ■ - -

b Rusteiką- 
., ov. uv^ioia. Mass. 
TĄ+rjlJjoeA Gnzevifloib 
, Mattapan, Mass.
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Gvarantuojam už- 
9 siganėdinimą. 

Pas mus gausi
te tikras enroplš- 
kns plunksnas ir 
pukns. Aplanky
kit Mošų NatxJą 
Storą LEPIEM.

*aHHengliirę“" ■

,A 2AII

Eftropcan Ecathcr Co., 54 Chauney 
St,'Boston, Me«. (Chauney St 
eina ,iš Summer St lr yra netoli 
tVashlngton St, arti Jordan-Marsh 
Dept Krautuves, ant kampo Be<l- 
ford St)

asBaEanamsaaaocasKsasE
. -' G • ' ‘
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‘•CRAŽI MAGELIONA"
! ■; ‘' Mėlodramar—keinrių aktųįj

Gegužis (Nay) 4 dieną,1930
25 CAMDEN ST., WEBT LYNN, MASS.

Tad^|įny1)ė Lynn’ę, yįlIpuįktf’Vcikala pamatyti. 
Todėl np|>ral^lpte«pasitaiH|i8iosr jprogos. Visi 
LvnnA) ir apyjįnkės lietutiaS1 atrakite pamatyti šį 
puiku teatrą. ?b ' Jjg **

Įžangą: suaugusiems vaikams 25c.
- - . ' KViečia RENGĖJAI

> ■ .i. ■ .?.•*» v,. ,

«<

♦

NAMySAVININIČAiAS
_ ĮSIGYKITE METALO LUBAS

* < \'4 ' 

Aja labai t virtb$ ir kabia prieinama. Darbaiat
liekamas i*fbitai. Pamėginkite.

SALĖM METAI CEILIM
19 Fay Street, Boeton 

/ 4 * » *
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£ PRIETARINGI KARALIAI

■

t

L <

pirmiau priklausė nelaimin- 
. _ gam Meksikos karaliui Mak-

_ Ne_ tik paprasti tamsus s^|-anHį * Dabartinis ka- 
_■ žmonės tiki bui tais, bet pasi- Jurgis y tiki nuosta-

. -Xj. - bia mažos misingines statu- 
bai prietaringų. Stųi apie gaiįa^ kuri yra pastaty

ta ant jo automobilio radia
toriaus. ~------- * <)■>• 
. Ęuvęs Vokietijos kaizerri

Jjz

* rodo, kad ir valdovų būta ki- bia mažos misinginės statu-

Napoleoną pasakojama, kad 
jis buvęs didžiai prietarin
gas. Jis laikęs ant piršto Ti
są gyvenimą žiedą, kurs,.y »
nuomone, turėjo gelbėti nuo Vilhelmas II, dabar gyveną^ 
ankstybos mirties;Tas žie-‘

* « V . * a’ • *■ ’

daš vėliau teko Napoleonui" 
' III, kurio sūnus, tačiau, ne^ 
panorėjo to žiedo-nuimti nuo 

>. mirusio tėvo rankos. Netru
kus po to, Napoleono III sū
nus, jaunas vyrukas, žuvo 
pietų Afrikoj, kovose su 
negrais. Kitą karią Napo
leonas I padovanojo vienai 
grovienei žiedą, kurį jis bu
vo radęs vienam faraono ka
pe, karo metu Egipte. Na- 
poleono manymu, tas erotiš
kas žiedas jam davęs daug 
laimūs.

Anglų karalius Eduardas 
VII nešiojo apy-rankį, kuris

VAIDUOKLĮ
■ **' E

Angiijoj, tarp^ŠefiĮdųjįr 
Mančesterio įhiesto, yra vie
ta, kurioj per-paskutinius 
dviejus metus įvyko 18 ne
laimingų atsitikimų su auto^ 
mobiliais. Iš iriso užsimušė 
per tų laikų toj vietoj trys 
žmonės iū sunkiai susižeidė

kintas. <
•‘Fr^-!TaaTiBW KAVBN, CONN.

X

NEPAPRASTOS VEDVBOS
----- . - ------- ----  • -A.

Žoze Pacifiko, kuriam su
ėjo 122 metai ir Marija Pie- 
dadę, 119 metų, šių metų, va-

i

fe • 

P'- 

£*zv

įX'. 
l’r-

fe

10 DU
(turinšių arti 5000 pusi.) 

mošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris 5^9 
nį,” didžiausĮ^mėne^ii 
ros, mokslo, visuomenės ir į__ ,
miš.kojo -gyr^efenoŽurnalą, 4So 
I»at j^lėic^hotpradžios. Bet “ži
dinys** darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei- 
«u įi^Ugentas, vistįjk ta-
riosr profesijos jm bebfltiL.it kur 
begyventų, jo- neprenumeruotų ir 
įskaitytų bent nuo “ 193U mėtų 
pradžios. i /•h»lTCt
T ■ : ■ - ■ ' : • .-.UjĮa-
■| ‘^Židinio kaina Amerikoje: met. 
4-$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 
įer—"Bff lt; pusm. — 20 ltf m

II t : ' 4 ’ £ i

• Adresas: KAUNAS^ Laisvės A- 
lėja 3 nr. “ŽIDINYS.”

<7

gll f

R
’» -A"

L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 27 d., 1 vai. po pietų, baž- 

- nytmėį-avetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
'proga užsimokėti duokles.

Valdyba
j..-,- Į.

J B ^ SąęOKLYN^ N. Y.

’ . Balandžio 27 d., tuoįj po sum 
įvyks LDS. 10 kuopoj i 
susirinkimas. Kviečiame ,»«. *4*„wu*
sueiti, nes turime keikti ^rbiųl^^^ ^<5^
sumanymų. ,Atsiveskite ir aavoĮ^d ------  ‘
®*ugus(es) prirašyti. V “

ii, maHemnia susirinlti- 
tifečiadieny, gegužės 7 

totirilje sve- 
čiamT gausiai 

ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti v Valdyba

iroir, MAfe? (j 

2 kuopos mėnesffcią 
įvyta-- penktadieny, 

gegužės^-T:30 vri.-vak/Lmcohr

mas

t&inėje. Nariai ki

» Jį5. Dabari visai neseniai, 8 dien^ susituokė Jratv
pat vietoj [vėl įvį^oWaime: Plėšte, Pararia va^tįąjė1, 
apvirto, ^ažiavę motociklu, Brazilijoje.; iA ■ ie

Manoma, kad^ą^aitipuj- 
jų^amžių istorijoje tai bus 

, i geniausieji, metų skaičiumi, 
naujai susįtuokusi pora.

“M. R”
•■i ''■V■ —
A* *. ?•' . . ' .

«« 1

du jauni \ 
sįmušė ne[_ 
rižeidė, bet pasveikę.

<ai; vienas bž- 
V,o antras su-

t.

Teisme, bylos metu, jis pa
aiškino, kad jie važiavę ne
labai greit, bet nelaimės vie
toj staiga pamatę bevažiuo
jantį atbulų iš gretimo kelio 
didžiulį automobilį, su ku
riuo jie norėję prasilenkti ir 
todėl pakliuvę griovin. Teis- 

, mas nuvyko nelaimės vieton 
ir jįidžiai visi nustebo, kad 
pasirodė, kad jokio kito ke
lio toj vietoj nėra, taip J<ad 
ir automobilis iš niekur ne
galėjęs atsirasti. Tačiau jau
nuolis tvirtino savaip.

Tada teisėjas nutarė nuei
ti naktį SU visais bylos daly- — Ko tu, Petrai, įgėręs labiau- 
viais ton vieton ir pasergėti, siar bijai, kad toks neramus atro- 

_ _ ar tik vėl nepasirodys tas
jie seniai laiikia vaijaj ir la- keistas automobilis, kuris, 
bai džiaugėsi vilčiai išsrpil- teisėjo nupmone, galįs būti girtam nebėra malonių.

ištrėmime,
ięk sosto,’miomtstt savitnnėr 
šioj a gabalėlį medžiagos, kū
lių kartų per spiritinį sean- 
sų jam padovanojo mediu
mas. Sušaudytas rusų caras 
Nikalojus II nešiojo nuo vi
sų nelaimių žiedų, kuriame 
esu buvęs aptaisytas Kris
taus kryžiaus medžio gabalė
lis. ..

jlf

/

Pievų .žiogai tarškučius 
balsui išduoti turi savo ko-

*.

< 
j t 
i
• j

? V Tš: JI i Valdyba
'jk.. :

"Jf. B.”

KŪDIKIS SU DVIEM 
GALVOM •

Lenkijoj, Lodžės mieste, 
igmė vyriškos lyties kūdikis 
su dviem galvom. Abi galvos 
turi smegenis, akis, ausis, 
nosį. Tėvai turtingi pirkliai.

Suvirs 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU > '

VOSE & SONS PIANą' 
, KOMPANIJA^/

Buk tikras mane matyt pirm plrk- 
sianL Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.-/ •'

Pasaulio garsus VOSE grand,
‘ ‘ *1 ir,

ir
player ir npright pianai. Nauji 
vartoti Orthophonic VICTROLA 
puikus MAJESTIC radio.

Reikalauk Katalogo
Vose & Sons Piano Co.

160 BOYF.STON ST. BOSTON 
LENGVOS IŠLYGOS

-------------------------------------------------------------------------------

.$• ■

net vaiduoklis. Kaip pasaky-

MONTELLO, MAS8.
LI)S. 2 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 6 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti f šį 
rdri rinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

KAIP NAMIEKAS KO BIJO?
y,v ; r-'-

Smuklėj pas žydą kalbasi du 
draugai, -

dai?. <
— Labiausiai bijau Dievo, nes

,s
VOBOKSTEB, MASS.

LDS. 108. Jęnopos anrirm Minas 
vyks gegužės 4 d., Aušros Vartų 
jarapijos salėj, tuojaus po su- 
uos. Viri nariai meldžiami pri- 
iflti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba
Tel. So. Boston 1)823

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS

511 E. Broadway, So. Boston
.Ofiso Valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėtdieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ray

EASTON, PA

LDS. 40 knopos susirinkimas į- 
vyks gegužėj- 4 d.į,-tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit viri nariai atsilankyti 
ir mėnesines -mokestis užsimokėti, 
r mėnesines mokestis užsimokėti.

. KSong^
VPolicininkas atveda pagyvenu

si pilietį, kiek įsikaušusį, j nuova
dą: . . ( • ’

— Atsargiai tėvai, ėia laiptai! 
— sako policininkas, įėjęs į silp
nai apšviestą prieangį. ,į

— Būk, tamsta, ramus! Aš tuoą 
laiptus žinojau, kada dar tamstai 
trumpas kelnaites nešiojai.
. '1' < /6-.; -. r “H kj

•t

Į?’

Kam reikalinga pirkti vyrišku^ 
drabužius prašau prie manęs 
kreiptis, nes aš reprezentuoju vie
ną iš geriausių_firmų. Siūtus gau-. 
šitė pigiai ir gerai. JONAS JA- 
ROŠA, 225 L St, So. Boston. Telį 

rS. B. 0394-W. • į(-

W ATBRBURY, CONN

Baland. 27 d., 1 vak po pietų į- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite vist valdyba

• f,. ... J X 'w ■ ' ' . ' » ,

PHILADELPHIA, PA

LDS. nariai turi rodyti gerą pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į suririhkimns LDS^13 kuopos. Ki
tassusirinkimas įvyks penktadie
ny; gegužės 2 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite-užsimokėti duo
klės. ......- Valdyba

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

mas"‘įvyks gegužės 4 dieną.tuoj 
po -paskutinių mišių, pobažnytinęj 
svetainėj. Kviečiame narius ateiti, 
nes yfa keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi fctriyėskite fc savo draugūs 
prirašyti gie žios organizaeijos.

iri 1
j^-į«Al»T.iQLMR;. PĄ^- ^r-;

- ,‘ LDS; 107 kp. mėnesinis susirin- 
'karnas įvyks gegužės 4-tų dieną, 
tuoj po ųjimos, ftz. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokesti* jr naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

Tel. So. Boston 0506AV.

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS,
• • ' ■ - t • . i. ' ...

251 Broadway, South Boston
..č’- (“Keleivio” name) J

■ ’
Ofiso valandos nuo 9 iki. 12, nuo 
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną.
Suimtomis nuo 9 iki 6 vak.. Ne-. 
daliomis nuo-9-iki 12 (pagal su
tarti).

— Aš bijau velnio, kad neužsės- 
tų ant’ sprando, kaip tam gaspa- 
doriui. O tu, leki, ko taip bijai, 
kad vis neramus. Vaikščioji.

— Ui! Aš labiausiai bijau, kad 
jūs . gėrę, r^ėrę, galite ųehepžtekti 
stambiųjų fr'rriHn neužmokėję pa
bėgti. Tai ši mano didžiausia bai- 

“M. L”
«*-.«•

džius. Bet gimęs kūdikis jįj 
džiaugsmų suardė. Kūdikis |ta, taų>J>adaryta. Lyg tyčia, 
tuo tarpu gyvena ir priima f tų naktį vaiduoklis — auto- 
maistų, bet gydytojai sako,! v’v’ -—~ 21" t- x —-
kad jis vistiek turilūirti.^Sti- 
žinoję visoki muzėjai pradė
jo siūlyti tėvams Jčdelius pi
nigus, kad parduotų kūdikį 
kaip tik jis mirs. - Mat, ma
žėjai nųri įdėti mirusio kūdi
kio lavonų į spiritų ir rodyti, 
kaipo nepaprastų gamtos 
reiškinį. ' Tėvai kol kas vi
sus pasiūt vmus atmetė:

' . . <eM. R ^
j :1. < L - s , l

■ KATE PADEGĖJA ^

Lenkų laikraščiai praneša 
šitokį atsitikima. Lodzės vai
vadystėj, kaimė Skurka, pas 
turtingų ūkininkų Visnievs- 
ki grįčioj. gulėjo po užkurta 
krosnim Angoros katė. Ši
tos veislės katės pasižymi ii- I 
gaiš tankiais plaukais apau- i 
gusia uodega. Staiga iš kros
nies iškrito degantis pagalys 
ir nuo jo užsidegė katės uo
dega. ^Nusigandusi katė šo
ko ir su degančia uodega 
spruko žaibo greitumu per 
duris daržinėm Nuo uodegos 
užsidegė šiaudai, ir bema
tant visa daržinė buvo apim
ta liepsnos. Esant dideliam 
vėjui, ugnis persimetė ant 
kitų trobų ir visa Visnievs- 

(kio sodyba tapo sunaiknita. 
Katė padegėja išsigelbėjo, 

Įtik uodega apdegė.
R.”

7

pibbilis nepasirodė, bet vis 
dėlto, nežinia dėlko, važia
vęs keleivinis automobilis toj. 
vietoj netikėtai paslydo ir į- 
krito griovin. Netolimos kar
kiamos savininkas papasako
jo teismui,_ kad kiekvienų
kartų, kai įvyksta nelaimė, 
jis girdįs sunkaus autorrtobi- 
Ėo ūžimų, bet niekas niekad

jnė..^
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NESUSIfcNEKAJO
— Tai Ss’ vežimas pono Uosio-?
— Ne, aržuolinis. “M. L.”
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A.GALVARISKI
... (GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston

_ . TeL So. Boston 2300
- Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL- 

ryto, i

tV <'
-

TeL Pofter 8789 '

jOHN REPSHIS, M. D.
.(REPįYS)

r Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—9

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq. 
. Cambridge, Mass.
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GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GADI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR-BŪDUS VADUOTIS 
įS VARGŲ IR NELAIMIŲ J. . ,

- ------- :-----------------—------ ----------------------- ..t----------------------------------------------------------------------------------_■

“ DARBININKAS”
’’r' yra i-.-.

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
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Laidotam aprūpinu gerai ir M> 
brangiai. Patarnauju dėl kriktty- 
nų, vaatuvių Ir Šiaip visokiems rel-
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Apkurtinas 
Dusulys Kataras 

BRONCHUS
ir kitos ligos akių, ausų, nosies, 
gerkles ir plaučių pagydomos mo
ksliškai ir protingai per 

Dr.Grady, 327
Valasdoa: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10-12 tiktai.

ti

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. 1VĄSHINGT0N UNIV. su 1,1. B. 

‘‘Darbininko’’ Name 
' (antros lubos)

366 Broadway, South Boston
, R e z i d e n c i j a 

30p Harvard St, Cambridge. Mass.
Tel. University 1463—J. r

Tel. S. B. 0441 Hubbard9396 
' ADVOKATAI

P. IR K. KAUNAUSKAI
KAMPAS BROADWAY IR IĮ ST. 

SO. BOSTON, MASS.
TAptiekoriaus Šidlausko namej 

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1662 Columbia Rd., S. Boston 
Tel. So. Boston 1882 

KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 404 Sears Bldg. 
Ree.: 83 Roeemont SU Dorchester 

TeL Talbot 2878
Ofisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

, J- * n --  . ■ —

Kauno miestas, mūsų lai
kinoji sostinė stovi ankščiau 
jūros paviršiaus 20,8 metrus 
ir 208 kilometrai atstu nuo 
Nemuno žiočių (Kuršių ma
rių).

“DARBININKO” NUPIGINTA KAINA:
Amerikoje metams .. . ......................    .$4.00

Pusei metų..........................................   .$2.00
Lietuvoje metams.......................................      $5.00

Pusei metų.......................................  $2.50

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina

Amerikoje metams.................    j - - - .$2.00
Lietuvoje metams ..................:.................. $2.50
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. -

Reikalauk pasižiūrėjimui. ",

LAWRENCE, MASS.
J. LpS.(70 kp. šio mėnesio susirin- 
kimas yra perkeltas viena savaite 

,-yra įvyks nedėldienyj, 
Įbsd. 27 'd^ Šv. Pranciškaus pžra-
pijos klžubcK kambaryj, tuoj po 
paskutinių šv. mišių.. Kuopos na- 

Įriai-ės prašomi susirinkti skaitlin
gai,-' =. • v , . •; ~-

>.<> ' Valdyba
—u-u ' 

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS PARBUS 

PRIEINAMOMIS lUINOMiS.'’-
!" • ’ i1'-j Reikale KreįpkitSs.Pag. į’^;. E <

fng’ jo ?-«tc 
Oi “DARBININKAS” i

Reikale Kreipkitės,Pas 

“DARBININKAS” , 
Ėiroadway t *' - "I

<” Tel So. Boston

Ką tik iffjo Ji spMdMl
. ... . /-

Nauja Knyga
.. Artisto '

Oa KŪRYBA” 
p&veDulais

Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų, dainelių, deklemaci 
JO- - -
Verta kiekvienam turėti na
muose tų gražių knygutę.

s Kaina tik 25c.

(Jž persiuntimų prisiųskit už 
3e. pešto ženMelį.
f. -yj “DARBLnlNKA8”. ‘ 

8a Bo«ton» Mass
A ?•>■■ ta—lt.;.

tlETUVIS GRABORIUS
♦ X

VLADAS P. MIKiA

•SS*

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ 

0,,A,ZALHSIAS

bebfltiL.it

