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JUOZAPO DARBININKŲ'' SĄJUNGOS ORGANAS

; Vytauto Didžiojo Komite
tas yra nusistatęs statyti 
vieną didelį paminklą, ar 

-7 tai bus muziejus ar kuris 
a kitas paminklas, bet tik vie- 

ną ir prašo provincijos Vy- 
7 .tauto Didžiojo Komitetus 
7-' atskirų provincijos pamink- 

. ’ lų nestatyti ir lėšas skirtas 
tam reikalui geriau siųstų 

7ceųtran. didingam pamink
lu lui pastatyti.

<A? ■ x

7 SUSEKTAS LENKŲ ŠNIPŲ 
K UŽDAS LIETUVOJE 
t/' Kauno laikraščiai prane- 
7-7 ša, kad šiomis dienomis ta- 
7 po susektas Kaune lenkų 

šnipų lizdas. Suimtas Šau- 
Jių Sąjungos tarnautojas 

ęf Vilkickas ir gnsanj pulko 
S

■

-1

Kiekvienas žmogus privalo j visus klausimus teisingai 
-A ‘ ' *■

^.z

Voldemaras, paleidus mane

Jį Vilkickas ir gusarų pulko 
<7 vvr- Įeit- Kavaliauskas. Ve

dami stropūs tyrinėjimai.
. Vilkickas jau seniau buvo 

pastebėtas tą darbą dirbant 
įr buvo sekamas. Suimtas 

v lygiai'tame akies mirksnyje, 
’ į kada mokėjo'- j am pinigus 
^7-ąigykęą iš Lenkijos lenkų 

šnipų agentas ir davinėjo

Popiežiaus knygyne yra 
-- labai didelis žydiškoj kalboj 

ranka rašytas šventraštis,

į

Už ATSISAKYMĄ ATSAKYTI 
/ BUS BAUDŽIAMI

Balandžio 2 d. š. m. visoj šaly 
prasidės gyventojų surašinėjimas. 
Toks surašinėjimas daroma, kas 
dešimtmetis. To reikalauja Jung. 
Valstybių konstitucija. -

Valdžia jau yra pasamdžius a- 
pie 100,000 darbininkų, vyrų ir 
moterų. Šalis paskirstyta j 120,000 
distriktų. Yra 574 distriktų vedė
jai. Vyriausiu vadu yra Mr. 
Stuart, AVąshingtone.

Įgalioti surašinėtojai eis į kiek
vieną namą miestuose ir ūkiuose, 
kad sužinojus kiek yra gyventojų 
Jung. Valstybėse. . *
Surašinėtojai yra vadinami “Cen- 

sus Enumerators. ” Kiekvienas su
rašinėtojas turės valdžios įgafio- 
jimą ir blanką su atspausdintais 
klausimais. Klausimai bus maž- 

•v • ' .
daug toki;

1. Giminystė šeimynos galvai, 
ir stovis namų užlaikytojo kiek
vienoje šeimynoje.

2. Ar esi namo savininkas ar 
nuomuotojas.

3. Vertė namo, jeigu savinin
kas; arba mėnesinė nuoma, jeigu 
nuomuotojas.

4. Radio -setas? (Turi ar ne).
5. Ar ši šeimyna gyvena ūky.

(Taip Jtė »e). } J 2 37 7

6. Lytis (vyru >rmoteris).
. 7. Spalva ar - - -

Vį.h-Liį

s .

9. Vedybų padėtis.
10. Kiek metu buvai kada pir

mą kartą vedei.
11 Ar lankiai mokyklą ar ko-

JUNGTINIU AMERIKOS VALSTYBIŲ PREZIDENTO 
PROKLAMACIJA! ?

--42. Ar moki skaityti ar rašyti? 
(Taip ar ne.) '

13. Asmens gimimo vieta (vals
tija arba. šąlis. Jeigu gimęs Lie
tuvoje reikia atsakyti “Lithua- 
nia.”) " \ . 7. 7

14: Asmens tėvo gimimo vieta 
(Irgi reikia atsakyti jeigu tėvas 
gimęs Lietuvoje “Lithuania.”).

.15'. Asmens motinos gimimo vie
ta. (Jei gimus Lietuvoje atsakyk 
“Lithuania”).
. 16. Tėvą kalba kiekvieno užsie
ny gimusio ateivio. (Atsakykite 
“Lithuanian”).

17. Kuriais metais atvažiavai i 
Jung. Valstybes. (Šis klausimas 
bus užduotas tik užsieny' gimu
sioms).

T.8. 'Naturalizuotas pilietis ar ne.
19. Ar gali kalbėti angliškai.
20. Užsiėmimas kiekvieno dar- 

bininko. /
21. Kokioj industrijoj dirbi.
22. Ar’esi darbdavis, darbinin-

* • 4

kas, ar dirbi savo ištaigoj.
23»»Ar dirbk (Tai naujas klau

simas ir Į ji reikia atsakyti taip 
ar ne, t. y. tuo metu kada sura- 
■šynėja ar dirbi ar ne ir kaip se
niai jau be darbo).

24. Ar esi veteranas Jung. Val
stybių-militarią ,ar laivyno jėgų; 
ir kuriam kare ar ekspedicijoj 
tarnavai. . . -7- .-y
7; Tokie tai maždaug klausimai

Plečkaitis* 
lapkričio 27 i 
bą dirba nū 
1905 metais.'; 
tas 3 
kiečių okupae i>s metu bū- 
vo mokrioju, 'ėliau... Čia 
jis nutylu^ gjiė. tai prie 
progos> | 7 1
sim ką dūrė igi pateko į 
seimą,. Sakosi buvęs 7 me
tus atstovu, p skui po per
versmo jis pai 
perversmą, tx 7 nepavykus 
spruko į užsie iį.

Jis gana pla įai pasakoja 
(be vertėjo) a ie savo poli
tinius .sietius 
tuvoj. Teismb 
leidžia jam :1 ilbeti ir tik 
retkarčiais į ijstai 
klausimą. Ma 
klaitsimus

Cbarakte 
bėgoj" Būti

• "ir-———

Politinį dar-

1900 metu

UL - t.- •

i^iau... Čia t

eime ir Lie-
r . t*-

pirmininkas

‘ :to kokį

7 kiti tik i

atsakinėti.
w ■ .*1; P*•ko JIS 1S-

iš kalėjimo, pasakė arba per
24 vai. išvažiuok, arba..

1

sušaudys
VARŠUVA, kovo 26 d.

Plačiau į jo kalbą ir atsa
k i nejimųs dar grįšime; ve
liau. • ’

Ką papasakojo
— liūdininkai .

Iš liudininkų pasakojimo 
paaiškėjo, kad be šių 6 su
imtų, dar matė vieną be ke
purės su ilgais (tur būt au- 
liniais) batais, kuris paspru
ko atgal į mišką.

gėlėtas kaltinamųjų tu
rėjo pas save granatų, visi 
turėję revolverius, o kiti net 
rankose juos laikę.

. 4 - f , ....

Suėmimo vietoj buvo ras
ta krepšys . su šoviniais ir 
keliom bombom, be to dar 
kuprinė su bombom. Vėliau

s *

Lenkijos diktatūra taip nu
sigyveno, kad nebeturi žmo
nių, kurie sutiktų įeiti į val-

į[džią. Šiandien jau nėra
- /* t i

rimtesnio lenko, kuris sutik
tų remti diktatoriaus pro
gramą.

Prof. Szymanski, senato 
prezidentas buvo sutikęs su- 
daryti naują ministerių ka
binetą, bet nepavyko.
- Pakviestas’Jan Pilsudskį, 
diktatoriaus Pilsudskio bro
lis, bet niekas netiki, kad 
jam pavyks kabinetas suda
ryti.

ten pat rasta dar viena bom

(Bus daugiau)

PREKIAUJA

paleisti seimą šešiems meile*

tas naujas ministerių kabi 
netas. _ i- '. Jj

Eina gandai, kad bus vį( 
sai paleistas seimas ir pa< 
skelbti nauji rinkimai. 
7 Seimo atstovai sako, 
noruosią tą diktatoriaus į* 
vestą tradiciją ir ša 
seimą posėdžiauti.

Spėjama, kad įvyksią 
aštresni susikirtimai 
seimo atstovų ir diktato^ 
rįaus, negu kada, nors y 
buvę. - > ’r

LENKAI PIRKTUS LAIVUS JAU 
PAKRIKŠTIJO

Lituania” pavadintas kija pirktus laivus pak
tijo. Laivui “Lituania’

VARŠUVA, kovo 25 d.
— Associated Press žinių a-
gęntūra praneša, kad šešta-

vė vardą “Pulaski,
nia”—“Kosciuszko” ir “Po-^
lonia” paliko tuo pačiu

taip praneša kompanijos ę?Mausią rolę loš namų šėrtnmin- 
kės. Nuo jų priklausys cenzo tei
singumas. Užtat- lietuvės moterys 
turėtų būti pasirengusios atsaky
ti teisingai į kiekvieną užduotą, 
klausimą apie visus šeimynos na
rius. ‘

Begalo svąrbu, kad visi lietu
viai Jung. Valstybėse būtų užra- 

’šyti lietuviais. .
Dabar bus geriausia proga'at

sikratyti “polaekų” ir “rusų,” 
kurie ligšiol tokiais buvo užrašy
ti valdžios dokumentuose, y

Prezidentas užtikrina, kad su
teiktos žinios ėenžo rinkėjams bus 
tik jų žinioje ir neturi bendro su 
aksavimu, militare tarnyba, mo
kyklos lankymu, immigracijos tei
sėmis, arba priverstinu pildymu 
bile Įstatymų.

Cenzo rinkėjai bus po priesai
ka, kad jie gauti? žinių niekam

I y

neišduos.
Tos žinios nebūsią niekados 

naudojamos prieš asmenį arba šei
myną, kad įtraukus į bjle kokį 
Nemalonumą.

Būtų gerai, kad lietuviai, ge
riau susipažinę su valstybės rei
kalavimais, paaiškintų savo drau
gams ir jiems padėtų suteikti ži
nias cenzo rinkėjams.

iaivus . ‘ ‘ Lituania/ 7 “ Esto- 
nia” ir ^f^olonia/’ Juos 
naudos reguleriai tarp Gdy- 
riia, Lenkijos porto ir,Jung. 
Valst įr'Kanados.

ž Dąr prieš perėmimą Len- ki." .

jog -- . .....
ševikų valdinys -Einsnas<į^ fe Berlyne įgaliotinio 
vairiose vietose ■: siūlė - par
duotisprogstamos. medžia
gos. Per netikėtai jd bute 
padarytą kratą, surasta pa
kankamai ■ medžiagos, ■.; kad- 
galėti)'būti iškeltas skundas, motyvai. Kiekvienų atveju 
dėl nusikaltimo' : vokiečių 
sprogstamos medžiagos įsta
tymui. Emsinas nurodė į
• X »

zj“Berliner Tageblatt” pa- 
Stebi, kad ko! kas dar liepa--’ 
•aiškėjo, ar už Episįno pre
kybos sprogstamą medžiagą 
nesislepia koki <'politiniai

fisas. -7
Laivo vardu “LitūaniaWi 

jau nėra, ir skelbiamos eks* 
kursi jos tokiu laivu, S] 
me, važiuos laivu “P

“EUROPA” SUMUŠĖ GARLAIVIŲ GREITUMO 
REKORDį

NEW YORK.—Naujas vo
kiečių North Gerinan Llovd 
Linijos garlaivis “Europa” 
perplaukė Atlantiką per 4 
.dienas, 17 vai. ir 6 mįnutas, 
pralenkdamas kitą irgi nau
ją tos pačios kompanijos
garlaivį “Bremen,” kuris gulos.

KADANGI, pagal Kongreso Ak- ; 
to patvirtinto 1929 m. Birželio 
mėnesio 18 d., Penkioliktas De- 
šimtmetinis Cenzas Jungtinu; A- 
merikos Valstybių turi būti pada
rytas pradedant balandžio -antrą 
dieną, tūkstantis devyni šimtai 
trisdešimtais metais; ir

KADANGI, teisingas suskaitv- 
mas gyventojų kas dešimts metų 
yra reikalaujamas pagal Jungti
nių Amerikos Valstybių Konsti-

- tueijos dėlei sužinojimo atstovą-: 
vimo įvairių, —Valstijų, Atstovų 
Name (House ofRepresentatives) -; 
ir

KADANGI, tas yra didžiai svar
bu visų žmonių reikalam^ Jung
tinėse Amerikos Valstybėse idant, 
šis suskaitymas būtų pilnu ir tei
singu pranešimu apie šalies gy
ventojus ir turtus:

z DABAR, TODĖL, AŠ. Herbert- 
' Hoover, Jungtinių Amerikos Val: 

stybių. P£Į^jd£Qtas’ š’uomi skel
biu ir darau žinomu jog, pagal 
viršminėto įstatymo, yra kiekvie
no žmogaus pareiga-atsakyti į vi
sus klausimi?' Cųnzosū tašuos e fie- 
čiančins' jo Ir tos .šeftriyiTtJs prie 
kurios jis priklauso, į iri • apid •'jb 
arba jo šeimynos apgyvena !ūkį1 

ir visus kitus Cenzo surašus ku
rie yra reikalaujami pagal įsta
tymo, ir yra baudžiama už atsi
sakymą išpildyti šį reikalavimu. 

Cenzo vienatinis tikslas yra į- 
gyti visuotinas statistiškas žinias 
apie šalies gyventojus ir. turtus, 
ir atsakymai yra reikalaujami nuo 
pavienių vien padėti surinkti to
kias visuotinas statistikas. Nė joks

asmuo negali turėti bent kokio 
nuostolio suteikdamas reikalauja
mas žinias. Cenzas nieko bendro 
neturi su taksavimu, su kariuo
menės arba teismo tarnyba, su 
priverstinu lankymu mokyklų, su 
tvarkymu ateivystės, arba su pri
verstinu pildymu bent kokių tau
tiškų, valstijos, arba vietinių įs
tatymų ar paliepimų. Taipogi ne
privalo būti jokios baimės apie 
informavimą bent kokio pavienio 
žmogaus- ar -jo reikalų. Dėlei tik
ro apsaugojimo žmonių teisių ir 
reikalų, kurie suteikia žinias, kiek
vienam Cenzo Biuro darbininkui' 
yra užginta po sunkia pabauda 
išduoti bent kokias žinias, ku
rios gali ateiti jo žinion. 1

Aš dėlto uoliai raginu visus 
žmones atsakyti greit, pilnai ir 
teisingai visus užduodamus klau
simus per saskaitytojus arba ki
tus Cenzo Biuro darbininkus, ir 
tuomi prisidėti su savo dalia prie 
padarymo pasekmingu šio didžio 
ir* reikalingo visuomeniško darbo.

Liudijimui šltrreikslo aš pade
du savo rankai ir^ Ūepiu pridėti 
Jtingtmhį ’ Valstybių
^l^/b&’ste Washington, lap

kričio menesio dvidešimt antrą 
dieną, Viešpaties metuose, tūks
tantis devyni šimtai dvidešimts 
devintuose, ir Nepriklausomybės 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
šimtas penkiosdešimt ketvirtuose. 
t4,r.u z; Herbert Hoover.

Prezidento įsakymu:
H«tfy L. 8timson, 

Valstybės Sekretorius.

aišku, kad Emsįnąs jokio 
leidimo pardavinėti sprogs
tamą medžiagą neturėjo.

- SUS10BGAN1ZAV0“iEPELIN” LINIJA
...... - • • ■*

f Sulig sutarties United 
Aircraft pristatys pasažie- 
rius į pajūrio portą, o iš ten 
paįiihš Zepelinu vežti per At
lantiką

* • ■ -
1

Vežti Pasažieriui ir Laiškus 

-NEW YORK. — Charles 
Mitchell^ pirm. National 
City kompanijos ir Dr. 
liūgo Eekener, komandįe- 
rius Graf Zepelino, pasira
šė sutartis su įžymiomis fi
nansinėmis it orlaivininkys- 
tė įstaigomis Jungi Valst. 
dėl įsteigimo orinės liiiijos 
tarp Jung. Valst. ir Euro
pos vežimui pasažierių ir 
siuntinių.

f 

perplaukė Atlantiką ..per 4 
dienas, 17 vai. ir 24 minn^į 
tas.

Eufropa yra 936 pėdų ii* 
gio, 101 pėdų pločio, 50/ 
tonų įtalpos, gali vežti 2,200/ 
pasažierių ir

* - 'z •

LENKIJOJ 268,000 
BEDARBIŲ /

ir 975. žmones

VOKIEČIAI DAR IR ŠIAIS LAIKAIS GRYNOS DUONO^ 

NEVALGO

in-

v

•A

.. z

trMo leisti laivus tiesiog į kuisi jas naujomis lini jonas.

»
>

1

l
*4

DVI GARLAIVIŲ UNIJOS ATIOARO SUSlSIEKIMį 
SU KLAIPĖDA '

: I'! ______

— Baltic

f

BOSTON, Mass.
America Linijai perėjus į 

lenkų rankas lietuviai' agen- 

tai, lietuvių turistų spau

džiami, pradėjo teirautis a-, 

pie atidarymą tiesioginio su

sisiekimo tarp New Yorko 

ir Klaipėdos. Sweedish A- 

merican Line ir Scandina- 

vian Amėrican Line jAu su-

Klausą jeigu tik atsiras 

lietuvių pasažierių. •,, -

Pirmas• švedu/laivas,' *jei 

tik bos; pasažierių^. išplauks 

iš Aiherikos tiesio# thrKlai- 

j pėdą balandžio; 26ndų. o piEr 

mas Skandinavų laivas iš

plauks gegužės 2 d., o kitas 

gegužės 24 d.

Lietuvių agentai tariasi 

padaryti pasėkmingas eks-

Lenkų konjunktūros 
Stitutas paskutiniam savo 
ptanešime konstatuoja Len
kijos ekonominės , padėties

S ' / „ 's ■. • '

pablogėjimą, ypatingai to- 
dėl, kad nepalankios sąlygos 
tarptautinėj rinkoj susiau
rinę K :ękspęrto galimumus.

t ■ ■ —
. f ' - . ;•

Vokiečių tiekimo ministe- 
ris pateikė valstybės tarybai 
naujo duonos įstatymo pro
jektą. Tuo įstatymu nusta
toma, kad rugiij duonoj tūri 
būtr mažiausiai 95% rugių, 
d kviečių duonoj mažiausiai

KINIJOS PLĖŠIKAI NUŽUDĖ SALEZIETĮ VYSKUP|
l -c.s’ ' V

į r,' t.. b b

į TORTNAS. — Saleziečiir

čentre gauta telegrama iš 

LTk Hong’o, kurioje trum

pai pranešama, kad toje sri- 

ty'. plėšikai nužudė Kinijos 

[saleziečių misijų vi&ininką 

I vyskupą Aloyzą Versigiją ir

(■ranronč^ sąmata sausio, 

mėn.'sumažėjo, o žemės ū- 

Juo padėtis žymiai pasunkė

jo. bedarbių skaičius nriso j 

Lenkijoj’ šiuo, mėtų siekįa 

268,000 žmonių.

t ,.. .-----------—------------- ———

.* Geriausias šokikas yra 

blusa. Ji nušoka kelias de* 

Šimts kartui ilgesnį, tarpą, 

negu ji pati.

95% kviečių. Duona, iš 
šinio turi būti pardavinėju 
ma tik aiškiu pavadinin 

■“maišyta duona.” Jei a 
nąs derlius to reikalaus, t 
vokiečių vyriausybė 
duonos priemaišų mtoši 

'padidinti.

”> U

misijonierių kun. Ka 
Caravario. Prieš kel 
nas juodu buvo išvykę į k 

nų kaimelius naujak 
nius aplankyti. Vysk* 
gija Kinijoū buvo išyį 
1906 m.



suklaidinančius įspūdžius apie

Ą KITAS IšDIRBĖJAS nori sakyt apie 

jo išdirbystę, tai ne musą reikalas. Nors 

jis ir itfatytę tinkamu klaidingai savo

. Garsiniams neteisingo fakto nėra didesnis
». ' ,' ‘j* *.*•,. ‘ •

i&rtipyfeas teisybės, kaip sakyt, kad karščio

AR IŠDIRBĖTAS AR NE by tik turėtą ką 

publikai kalbėt, prilipdo jo, kaištį vari šti 

mašinos sumanymą, Sutirštinti garą, kuris iš

aitrumdv^ ir netikim, kad kitų išdirbėję jie 

naudojant ------• * J

■HiiA•/ii? jūlH* n
•i';;?- • '

.ffiOKPt t

n&Š ėfcatetos. JIsirvėl pradėjo naudot tą
■ j,-,' Ą" ' r'i-t -.i-

faktą skelbimuos su permainom. ,,: ' <

tSb cigaretę karšfio metodo vartojimu išdir-

jį.

f' <>../ įgj ■' . ‘V
UOMET ŠIE FAKTAI pirmiausiai būro 

skelbiami, mes priėmėm kaip netikėtą to

Bet kuomet, jo skelbime, jis šneka daugiau,
• ■ • • J* > ■<• A • . a • • • ■ * - JT*, .k

TRAKTAS yra, kad tabako išdirbystei naudo

• jimas karščio yra veik paprasčiausias ir 

pasauly praktikuojamas išdirbystei metodis.
. i-i •: -i ’ ‘ j- -

apgarsinimuose, būtent, kad galitbūt laibi, 
•. * • -7 t

-ėž . . < <

rūkydami tos rūšies cigaretę, ir buto paliepta

sulaikyt kitos neteisingus faktus, o ypač argin

etą išdiroom karščio metodu. Kiekvieną iš 

biliOnų cigaretę kuriuos mes išdirbom fttto to 

pirmo buvo, išdirbtas karščio metodu. Mes at- 

sidedam karščiui padaryt musu gerus tabalus

v. . ’ -
M* .... , y

kenksmingą -i 

faiykki pra-

. Tx'- /-'j -Lu®81110ai

$Ii m

-J »į 7įį.<
’ -z t- —. jję-.

■t -Z



KELIAUTI
LIETUVON?

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINU 
(VYKIU PILNĄ (VAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS

f nepertraukiamą ’ ’ 
rką. Tos tvarkos 
ra ta, kad fabrikai

m£ Bet vis' dėttb'bent paV 

silsėti buvo galima. Būda

vo šventadieniais atsikelsi 

vėliau, laikraštį ramiai per

skaitai.^. . Po pietų vėl ga

ilavai pasilsėti, pamiegoti, 

nes savaitės metu nusidirbi.

Latvių dienraščio ^Pedęja 
Brvhdi” bendradarbis R. U. 
Sanders keliaudamas ■ po 
vak, Europą aprašo savo į- 
spūdžius. Tarį) kitko jis sa
vo £ ąprašvįitoše’g ^pažymi

Išganytojui sakant pa- 
m&kąlą, kelky tūkstančių mi
nia taip buvo įsiklausiusi, 
kad užmiršo poilsį, valgį ir 
įvėrimą. Bet po pamokslo 
gamtos reikalavimai paėmė

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTEEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus ir ne

laikau visą eile gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
S60 Millbury Street 
, Worcester, Mass.

Skaitykite ir platinkite mėnesinį 
mokslo, blaivybės ir sveikatom 

laikraštį 

“SARGYBĄ”

bet paprastai 

-Litauen.” Tas;'

Jei taip, tai tuojau* teiraukitės visais kelionės reikalais pas 
mus. P-lė J. Leonaitė, kuri tame darbe turi prityrimą tame 
reikale patarnaus Jums geriau nbcu ka» kitas. • *

» ■ .»

Dabar laikas pasirinkt geriausius laivus ir užsisakyti vie
tas ant: North German Lloyd linijos laivo Bremen, gegužės 
3-čią; Vnlted Statės Linijos laivo Leviathan, geg. 3-čią ir 24-tą ; 
Gunare! linijos laivo Aąultapia geg. 7-tą ir Berengarla, geg. 14; 
liolland Amerikos linijos laivo Rotterdam, geg. 81 ir naujo 
laivo Statendąm, geg. 24; Hamburg Amerikos linijos laivo 
Albert Baliu, geg. 29; Whlto Star linijos laivas Majestlc, geg. 
15; ir Buitie America linijos laivo Lituanla. geg. 26, dedelė A- 
merikos Lietuvio ekskursija. ' .

•Visą kelionę ir dokumentns prirengsime dovanai tiems ku
rie keliaus .per • .

AMERIKOS LIETUVIO AGENTŪRĄ
14 VERNON STREET • WORCESTER„ MASS.
" / . • - Telephone Parfc 5818

“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos 
skyrius: 1) Mokslo populiarizacijos ir 
Visuomenės klausimą, 2) blaivybės, 3) 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimą, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e- 
konomijos gyvenimo), 8) priešalkolinis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygą pasaulis ir 10) įvairenybės.

“SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rei
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkaus- 
kaitė, dr. A. Gylys, dr. jur. Raulinaitis, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas; dr. P; Ju&- 
ka ir kiti.

1930 m. “SARGYBĄ”, kaštuoja me
tams tik C litai, pusei metą 3 litai. Už
sienyje 12 litą metams, pusei metą 6 
litai. - < '! ■ ;■

Metiniai skaitytojai gauna priedą 
“Laimės Kalendorių” ir loterijos bilie-

*
- Skaitytoją skaičiui padidėjus 5kl 
10,000 loterija bus plečiama. eJl pri-. 
striuka 20,080 skaitytoji^ loterija tas' 
padidinta tnt kartus. •

Skubėkit užateakytl “Sargybą,” kad 
nepfffrūlčftf pirmą ją numerių.

Adresas: Kaunas, Liaudies namai, 
“SARGYBOS” adm.

namą 
darbo-, t 
prasmė 
dirba dieną ir naktį ir šio
kiomis ir šventomis dieno
mis. .Jokių bendrą poilsio 
dienų pavyzdžiui, sekmadie
nių ir tt. darbininkai tenai 
neturi. Šeimynos yra su-* 1 
skirstytos taip, kad vieni 
dirba dieną, kiti naktį, vie
ni šventą dieną, kiti šiokią 
dieną. Dėl to ,šeimynų na
riai niekad negali suseiti ir 
kartu -pasilsėti kaip ; pir
miau kad būdavo. Šitoji 
tvarka neišpasakytai slegia 
darbininkus, ardo jų šeimas 
ir žudo jų sveikatą. Darbi
ninkai jaučiasi prie J tokio 
darbo kaip katargoj. Nęąer 

'ViehfflBSta laikrąštyjc 

Socialistięeskyj Vestriik,’ 
kuris išeina Berlyne) buvo 
išspausdintas vieno bolšėvi- 
kijoj dirbančio darbininko 
laiškas, kuriame tas darbi
ninkas vaizdžiai atpasakoja 
lakiose sunkiose sąlygose 
šiandieną dirbą darbininkai 
bolševikijoj. Čia paduoda
ma- to laiško ištraukos.

3. Rusijos darbininko 
. laiškas.

* “Žmoną ir sūnų matau na
muose tik retkarčiais. Mūsų 
fabrikoj įvedė nepertraukia- 
.ma darba. įsivaizduokite 
mūsų laiką. Žmona tai grįž
ta vidurnakčiais, tai keliasi 
vos tik švintant. / Šią savai
tę aš ilsiuos ketvirtadieny
je, žmona šeštadienyje, o sū
nus trečiadienyje.

Ir kas beliko iš mūsų 
švenčių? Jau ir pirmiau 
mažai linksmumo teturėjo- 

<’

" S Dienos Per Vandenyną
Per cherbourgą—e dienos 

PER BREMENĄ '
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu _.

jų nusistatymą dėl Klaipė
dos krašto ir Lietuvos. Tą 
nupnionę kaįp charakterin
gą’ ir Lietu\^t p|l(mkią čia 
paduodame./' ** JT V * / % 
’ “Turėjęs progos arčiau 
pažinti, Rytų Prūsų nusi- —— • 
statymą ir įtakingesnius vo
kiečių veikėjus, įsitikinau, 
kad didžiausia K1 dalis su
tinka su Klaipėdos krašto 
priskyrimu Lietuvai iš to 
atžvilgio, kad kraštas nuo. 
Vokietijos vis tiek buvo at
skirtas. Tie, vokiečiai, sa
ko jei Klaipėda nebūtų Lie
tuvai priskirta, gal ligi šiai 
dienai dar būtų santarvinin
kų valdoma.^ Kiti vėl vokie
čių sluoksniai mielai nori 
matyti 
Klaipėdos kraštas reikalin
gas Lietuvos išsilaikymui .ir 
sustiprinimui ir dėl to, kad 
Lietuva per Klaipėdos uos
ių prieina prie jūrų. Jei 
Lietu va būtų silpna, . Lenkai 
lengvai ją galėtų pagrobtu 
Drauge su Lietuvos pagro
bimu būtų užliptas Klaipė
dos kraštas ir vis Rytu Prū- 
sai. Maždaug tokiais- išve
džiojimais vokiečių politikai 
Rytų ^Prūsuose ~ pateisiną 
iClaipėdos kraštų ’ priklauso
mą liiettmEL Žmonių ;Ąai-. 
pėdos krašto vokiečių pėr-k

1. Baudžiava ūkininkams.

Daug yra Lietuvoje' sene
lių, kurie gerai prisimena 
baudžiavos laikus. Žmonėse 
dar tebėra gyvi pasakojimai 
apie šiurpulingus baudžiau
ninkų kankinimus. Tie žiau
rūs baudžiavos laikai seniai 
praėjo. .Žmonės juos mini 
kaip baisią koronę, kurią, 
vartodavo sužvfctėję ponąį. 
Bet, štai, pasirodo, kad toje 
šalyje kur baudžiava ilgiau
siai išsilaikė, šiandieną bau
džiava vėl įvedama. Toji ne
laimingoji šalis yra tai socia
listų bolševikų valdoma Ru
sija. - v •.</.. ... <. : ,i

Bolševikai savo despotiš
kais socialistiniais įstatys 

^a^mais dabar uždraudė ūkinždt- 

kan^kett»'iš‘viehi&s 

kita. Tuo uždraudimu Ru- 
sijoj atgaivinamas senas 
baudžiavos laikų įstatymas, 
kuriuo ūkininkams taip pat 
buvo draudžiama, keltis_iš 
vienos vietos į kitą. ' Senovė
je tą {baudžiavą! vykdydavo 
ponai, o šių dienų Rosijoj 
baudžiauninkų engėjais yra 
bolševikų komisarai.

2. Baudžiava darbininkams.

• Šalia baudžiavos ūkinin- 
kam’s yra įvesta baudžiava ir 
darbininkams. Tik darbinin
kams tenai baudžiava, yrą 
daug sunkesnė ir žiauresnė 
negu ūkininkams. Darbinin
kiškos baudžiavos sunkumas 
ypačiai prasidėjo nuo tada, 
kada bolševikai panaikino 
šventadienius ir įvedė vadi.-

alkstanti, bet neturinti ką 
valgyt. Tuomet žmonės pra
dėjo gailėtis, kad nepasiėmė 
su* savim duonos. Bet Vieš
pats Jėzus tuoj parodė savo 
gerumą: pasotinęs minią 
dvasios maistu, Jis neužmir
šo' nė“ jos kūno reikalų ir 
stebuklingai parūpino Die
vo žodžio klausytojams tiek 
duonos, kad visiems pilnai 

"užteko ir dar atliko dvylika 
pintinių trupinių iš penkių 
duonų, kurių tik tiek tebuvo 
prieš pradėsiant valgyt.

Tasai stebuklas taip įkai
tino minią, kad ji pavadino 
Jėzų didėliu Pranašu ir no- y*. • . . • _
rėjo apšaukti Jį karalium, 
bet Viešpats nematomai nuo 
jų prasišalino. Štai kas žmo
nėms labiausia rūpi: medžia- 
giąiai reikalai. Iš tų stebė
tinų Kristaus pamokslų tiek 
nąudos teišsinešė, kad no
rėjo Jį turėti žemės kara
lium, nes Jam viešpatau
jant niekuomet duonos ne
pritruktų. Apie Dangaus 
Karaliją, kurią Jėzus skel
bė^, savo pamoksluose, minia 
matomai visai nesuprato. 
Stabmeldžių liaudis Romos 
eegarų laikais daugi: 
ritinosi tik dviem dąy 
“(plonos ir žaislų!”— šauk
davo jie, ir kuris imperato
rius mokėjo jiems to parū
pinti, tas buvo ir geriausias, 
ir garbingiausias, ir.pasek- 
mingiausias valdovas. Pasi
rodo, kad ir žydai buvo ne- 
geresni, nes, nors jie ir‘paži
nojo tikrąjį Dievą, bet Jo 
dvasios nesuprato, ir jų pa
linkimai buvo vien tik į že
mės reikalus nukreipti.

* Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 

veikt pradės nuo kovo mėn., 1930 m.

MUUi 8 VU.. g-
Patogus ir tiesus SUMlneSiman su bite Europos Miltai' 
Reguliariai Išplaukimai kiekvieną savaitę populiariais 

Lloyd laivais.

Dėl sugūžimo lltfdy- • k
mq ir kitų infortta- _ 65 STATĖ ST.
ciją atslklauskit sa-
vo vietinio a g o n t o BOSTON, MASS.
arta '

sų skurdaus šventadienio ’ 
poilsį. Atsikeli šventadienį 
iš ryto iKvaikščioji lyg pri- 
Takintas nuo sžalo prie lan
go ir atgal. / Žiponk'darbe, 
draugas fabrike, vaikas mo- 
kykloj. Namuose visai ne
jauti šventės. ’ Išeini į gat
vę ir tiesiog jautiesi lyg 
koks valkata esąs.’: kiti dir
ba,'o pats vaikščioji. Vaka
rais visai nežinai kur dėtis. 
Pas draugą.nenueisi, dėl to, 
kad nežinia kokia jam iš ei
lės išpuolė darbo diena.;.,

“Įvedus šitą ‘nepertrau
kiamą darbą’ mes visai ne
tekome poilsio. Poilsio mes 
neturime. Ar ilgai galėsi
me iškęsti — nežinia. Bet- 
dabar tai baisai bloga. O 
ką padarė su mūsų šeimy
nomis? Nieks negali su
prasti, kur einama. Ar gi 
tai galima vadinti gyveni
mu, kad su pieštuku ant po-: 
piene reikia skaičiuoti, ka
da mums su žmona ar šu sū- 
numi pasimatyti teks.” Tie
siog kaiįr kalėjime ‘tik tear
tą per savaitę su savo šei
ma tesimatau.

; Be to, Jris Jjajį. per: savai
tę vįsoki susirinkimai. Pa- 

niūiš; taiį) 
gręžtL :■ Žmonos nėra, mat, 
ka tik i darba išėjo, reikia, 
pačiam pietūs pasišildyti, 
vaikas ant kėdės1- apsnūdęs, 
reikia nurėdytiį • paguldyti., ‘ 
Atsiguli, negali užmigti. Vi
durnaktyje grįžta žmona, 
pasikeiti vienu kitu žodelitl. 
O iš ryto vėl reikia iš nau-. 
jo pradėti...” '

Štai- kaip vaizduoja socia
listinį'rojų paprastas darbi
ninkas savo laiške. Skai
tant šitą pavergto Rusijoj 
darbininko laišką negali 
rasti žmonių kalboj žodžių Į 
ir palyginimų tiems, kurie i 
tą vergiją įvedė žadėdami 
darbininkams ir duonos ir 
laisvės, visą pasaulį. O vie- 
toj duonos davė badą, vietoj 
viso pasaulio geležinės 
tvarkos retežius, vietoj lais-^ 
vės—negirdėtą vergiją. Gir
dint pavergtos Rosijos 4ar-

• - - '
bininkų skausmingus balsus 
kiekvieno žmogaus sąmonėj 
turi atsistoti ruso filosofo 
visuomeninko Gerceno pra
našavimas apie socialižihą. 
Būtent jis" yra pasakęs: 
“Socializmas išsirutuliuos 
iki kraštutinumo, iki nesą
monės. i Tada vėl išsiverš iš 
milžiniškoj mažumos pasi
ryžėlių kramių protesto 
balsas, prasidės mirtinga 
kova, kurioj socializmas už
ims konseįįvątorių pozicijas 
ir bus nugalėtas naujos,!

• » ■ • " - •

mums dar nežinonios- revo
liucijos.” Rusų pranašo žo
džiai išsipildė. J Socializmas 
išsigimė į vergiškiausias 
formas. Reikialaukti, kad 
ir antroji Gerceno pranašą- 
vimo dalis išsipildytų^ f. y.j 
kad įvedęs vergiją Rusijoj 
socializmas būtų nugalėtas 
n auj os revoliucij os.

Kauno “Darbininkas”

■ <<•■<*■ ■!£ - I
■ 41 ■ .t . ■ t. 'i

ti, kad jam Kristus branges

nis už duoną, kad Dangaus 

Karalija daug vertesnė už 

viso pasaulio turtą.

Tokį Kristus palaimina 

ne vien dvasiniu maistu, bet 

ir jo kūno reikalus aprūpi

na. “Ieškokite pirmiau Die- 

v0 ^ąrąlystės ir Jo teisybės, 

■o*šie*kiti daiktai bus 1 jums 

pridėti” — yra pasakęs te

rasai Ganytojas, ir Jo žo-

—f“ -dėti nusiskundįmai ir verkSa 
leniniai dėl -jų. padėjimu 
Klaipėdoj, žinoma,, čia bęį| 
veik net jokios įtakos tiesu-/ 
dafo visuomenei.
j'Štai prieš mane keletas 
vt^iškij naujai išĮeistų že/ 

mėlapių, tuose žemėlapiuose 
Klaipėdos kraštas jau dau-> 

giau nežymimas kaip Me- 

imelgebiet, 
“Klaipėda 
pat pastebėti tenka ir kai J 
kuriuose naujai išeinančiuo- j 
se agitaciniuose raštuose,/ 
kaip štai Karaliaučiaus uni-^ 
veršiteto ekonomiškojo 
stituto leidiniuose..

• ■' ’v'i.- *4

Karaliaučiaus ‘ ‘ Prussia ” > 
muziejuje išstatyti dalykai, ? 
senos iškasenos ir visokie * 
radiniai buvo laikomi kaipo į 
Prūsų kultūros dalykai, da- ; 
bar to muziejaus vedėjas, * 
teisingas mokslininkas Dr, 
Enzel tuos visus dalykus ; 
taip' sutvarkė, kad jie be jo- i 

Lietuvą stipresnę, kių abejojimų liudija seno- i 
vės lietuvių ir latvių kultu- * 
ra • padariusią įtakos rytų ' 
gotų kultūrai. Dabar mu- I 
Žiej auš lankytoj ui visai aiš- i 
kiai parodoma, kokiam auk- į 
štam laipsny stovėjo lietuvių i 
latvių kultūra senovėje. j

Vadinasi, nuoseklieji vo- j 
kiečiai Rytprūsiuose yra / 

daug išmintingesni už Klai- * 

pėdos. vokietininkus.f Būtų 

. laikas ir Klaipėdos yokie- i 
čiarns susiprasti ir skaitytis, > 
pagaliau, šų; įvykusiu fak-; 
ĄffjaTąLjiems tik naųdon^-^ 

+' >/ ■' -V-’ * ••eifii,-. . .•
' •----------:------------- --------------------------- •

žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą.
$107.00 
$181.00 
$123.50 
$204.00 
$142.50

Už vietas turistine

Jetufra, o J Ameriką (Ųuo Rug- 
kainos padidinamos

I

Ii

Dėl Informacijų Ir laivakorčių kreipkitės tuojnus pas savo vietos agentą.

IŠPLAUKIMAS

Laito vardat f i Xaio-Y*rko

z

LAIVŲ 1930 M
Tiekiai »

Laivo vardas Klaipėdos

ESTONIA....balandžio 3

LITUANIA. .balandžio 17
POLONIA....... gegužės 1
ESTONIA........gegužės 17

LITUANIA .. .gegužės 26
/ * • * . J,

ESTONIA.. .balandžio M 
POLONIA .. . gegužės S7 
LITUANIA.;. .birželio U 
LITUANIA....... liepos 22
ESTONIA.. .rugpitičio 18

> LITUANIA. .rugpMOo M 
POLONIA... .fugaijįo 18

—- . . .. -

Trečia klesa J vieną pusę .................
Trečia kleSa į abi pusi ......................
Turistinė trečia klesa j vieną pusę 
Turistinė klesa j abi pusi (min.). 
Cabin kiesn ........................

PROMENADOS DENIS 
klesa ant Promenados Dėnio nuo Gegužės 1-mos 
iki Liepos is 
piuflo 1-iAosl 
sekamatf $7.5(Ft vfetią ’pfiBę.’o $12:50 į nMl

VAIKAMS: Nuo 1-nų metų iki 10 metų am- ____ iv VRTD1VTA rnrmndtLi
žlans pusė kainos. ESTONIA........gegužės 17 ESTONIA.. .TUgp»«O

KlftllKTAMS: įki ltų metų amžiaus $5.50 TTTTTANTA perūžės-26L vienį pusę.' I abi pusi 11.00, ■. . LITUANIA ...gegutei . rugeėjo <

U. S. Reverne Tax Ir Head Tax atskyriam. ------------------------------------- -------------- >---------- ------------ --------------- —

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELION

; NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ , ‘. C

BALTIC AMERICA LINE
8—10 BRIDGE 8T., NEW YORt, N. TT 316 80. DEARB0RN 8T^ CHICAGO, S
UNI0N TRU8T BLDG., PITTBBURGH, PA 616 8T JĄM18 M0NTRBAL, GANA
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AUT JOSBPH *8 UTHUAMIAM B. A AMMMASOB OI LABOB

Mand m aecon^as* matter S«pt 12,1215 ai tte pat offla ai Boatpn, Ka* 
u ander Art oiMawh

• ■ > • ‘ -L ‘ ' ■< .

aapfinra (or nailina at spedal
Art of Ortober 8, Į91T, J

BUBSCTIPTIOJ^|tAįW; 
aĮMrtlc yaariy . .xC..... .*.. .K00 
Ortaa yaariy ............•• *8^ę® į 

tartai ooce per veek yearly....93jp ūfcteay

'D AEBIB IMK A 8”
IM West Broadway South Boąoo, Maa.

; TelepMoBt Sovth Boaton 0820

VAIZDAS IŠ BOLŠEVIKŲ 
ROJAUS

x ■-• **-. - X - 3 • -
\l — —«*_*«*■*

■ - ■ ■ V

Kunigaikštytė Radzvilaitė reikalaujama naikinti cerk- 
jaskelbė spaudoje vieno ru-jves, įr po tais prašymais 

priversdavo žmones pasira
šyti visai jų neskaitant.

Į vieną sodžių Marinov- 
ką atvyko raudonarmiečių 
būrys ir įsakė žmonėms su
sirinkti ir sugriauti bažny
čią. Žmonės išsyk neklausė 

t » • i • • • • n •■ ♦- -« I w .» ■ o -o ■>

mą. Jie bandė taip dalykus miečiai parodė pasipriešini- 
sųtvarkyti, kad iš šalies žiū- mo. Tuomet kareiviai pra- 
rįnt atrodytų, kad valdžia dėjo juos skaudžiai mušti, 
tiksimo nepersekioja, tik Nuimant varpus nuo varpi- 
žmonės patys jo nenori.Tam nyčios, viena senukė pradė- 
|i£slui atsiekti bolševikai ė- jo garsiai verkti. Kareiviai

.*■

-

rodos sveika: įdubimo uįsL- 

jos idėja išgaravo. Pačium
pa kišenių, -t ’* dar neper- 
pilnas,h?t.8į( ‘
Kišepiui < tampriai už
rištam, litukai taip greit ne
išnykstą, o Dieyas duos, lai
kui bėgant jų ten atsirąs vis 
daugiau, pagalios uždeda 
ranką ant širdies, — ne, čia 
dar nebesveika... Vilniaus 
žaizda nauja, nebe užgyja... 
Taigi cacavimas atrodo tik 
skaudžiu pasityčiojimu. -

■*’•* “ v-*• •*

i'

širdį, smurtu atimdama Vil
nių. čia mūs nebeeaca- 
vo, nes ir cinikai lenkai su- 
pypto, kad. darant širdies o- 
įpęracijfcą geriau susilaikyti 
nup komplimentų.

** *v/Dąhar sumanyta atlikti 
4ąr vįena operaciją: per 
Klaipėdą pasiekti mūsų pė
dą, paskum blauzdą, o prie 
blauzdos žinote kas yra — 
kišenius! Taigi toji ekskur
sija į mūsų kišenių žada bū
ti patį smagiausia, jį čia Ir lietuvys, giliai pamąs- 
jpučiasi labai, labai švelnus'^ x ~x~~>“ ' “----- :
glostymas ir pakuždoms ta
riamas, meiliškas pagyri
mas: “eaca, caca, litvinek!”

** • t ■ » _---------c* .

Bet lietuvys jau įsigijo kiek 
prityrimo.Mis pats jau Jaro

&s jame nėra.

tęs, taip atsako: ' “ gerai, 
prošepanai, su viskuom su
tinku, bet statau vieną ne
atmainomą sąlygą: atiduo
kite mums Vilnių!”

5 • K.
•V A I' — z. v. .V . . 'I A *. A ■ . . St*. ... . "
-...M... KJ£Z v. AM. .

ni karininko laišką, kurs 
liškiai nušviečia, kokiu bū- 
lu bolševikai vykdina tikė
jimo persekiojimą Rusijoj.4 
Pradžioje, girdi, bolševikai 
lyg atsargiai ir nedrąsiai 
kandžiojo ir pašiepė rusų 
liaudies tikybinį nųsistaty- to įsakymo ir vyresnieji kai-

-r/ » - -1 - J • 1 1__ 1____ .

tikėjimo nepersekioja,

mesi šitokių priemonių.
Pirmiausią pradėjo vary-

paliėpė jai tylėti ir muse ją 
be pasigailėjimo; dažnai prį- 

“pati matai,tį prieštikvbinę agitaciją to- kaišiodami: “pati matai, 
kipše vietose, kur valstiečiai kad tavo Dievas nepajėgia 
buvo labiausia nuskurdę.

M ^°-ftų|kaąkMlįiį ipasiįirgį 
tlujantpigf j&£ lįfc, I karktąjį 

įdėtas vienas šventųjų pa
veikslas. Sužinoję tai rau
donarmiečiai, atkasė - grabą 
ir sudegino J)aveikslą drau
ge su velionės kūnu.

Tame persekiojime ypa
tingu žiaurumu pasižymi 
bolševikų auklėjami vaikai. 
Vienas kaimo senelis jokiu 
būdu nenorėjo išduoti kur 

rieji deimantai ir žadėdavo randasi paslėptieji bažny
čios paveikslai. Kariuome
nės viršyla liepė jį atiduoti 
mokyklos vaikams, kad kan- 
kįtų kaip nori, bv tik gyvas
ties neatimtų. Ir vaikai 
taip baisiai tą senelį kanki
no, kad viens kareivis nega
lėdamas į tai bežiūrėti, su
davė jam mirtiną smūgį. 
“Kyla klausimas, — sako 
to laiško rašėjas,— ar bus 
galima ką gero susilaukt iš 
dabartinių Rusijos vaikų.”.: 
„ Liūdni tai' vaizdeliai, ir 
kas liūdniausia, kad jie pa
imti iš tariamoje darbinin
kų rojaus.

'' <.

ĮBolševikaL įkalbę 
nėms, kad ^viė 
bendram neturtui, cerkvės 
turi prisigrobusios visokio 
lobio. Čia jiems buvo leng
va įkaitinti liaudies vaiz
duotę. Žmonės • paprastai 
mano, kad bažnyčios Jabai 

..tĮirtingos. Nors paveikslai 
■papuošti tik stiklo gabalė
liais, bet bolševikai įkalbė- 
/i|ąvo liaudžiai, kad tai tik-

• “ • • — —

:^ž juos gerus pinigus,, jei 
,fįk atsirastu drąsuolių iš- £3 v
.plėšti juos iš cerkvių. Drą- 
^Bliolių visuomet atsirasdavo, 
ir valdžia jiems už tai užmo- 

ivo. Tiems, kurie apsi- 
i

tavę išgelbėti.” Senukė nuo
t, .-v £ •«.s• w.; euj

___  * w

Lenkų laikraštis “Przeg-1 lyvąvo procesijoj. Kilo 
ląd Wilenskip’.pasižymįs to- 
lerancįja lietuvių atžvilgiu, 
štai ką rašo apie garsų Adu
tiškio įvykį. Vietinėj baž
nyčioj sistęmatįškai varp- 
mąs lenkinimo darbas. Ne
seniai nuox sakyklos buvo 
nuimta juosta su parašu lie
tuvių kalba ir jos vietoj pa
kabinta nauja su parašu len
kų kalba. Parapijiečiai lie
tuviai, kurių daugumas, ne- 
pakęsdami šio fakto, protes-

ir 5 skundėsi

:o nepe

su
mišimas. Policija surašė 
protokolą ir sausio 21 d. bū
vu teismas. Nuteisė vien lie
tuvaites: Šidlauskaitę, Sta
siūnaitę, L. ir J. Čepskąites, 
Petronytę, Burokaitę, Po- 
šiūnaitę, -Rinįašaįtę, Malčiū- 
tę, J. Burokaitę, S-. Petro- 
nytę it A. Šidlauskaitę; nu
teisė- sumokėti po 80 zlotų 
arba po dvi savaites kalėti. 
Keturioms lietuvaitėms ma
žametėms bausmės vykdymą 
atidėjo* Teisme tarp kitų 
parodymų temgjp kųn. vi
karas Bazįeričius. Reikia

. -I < «

pastebėti, kad tuo metu, kai 
Vietos klebonas įsakė, kad įvyko incidentas, jis buvo 
SCmiMiVU-Vn 
mos pamaldos lietuviams, 
lietuvių procesija eitų pir
ma; lenkų sekmadieniais — 
lenkų. Pereitais metais per 
oktavių atlaidus lietuviams 
skirtą dieną lietuvių proce
sija atsistojo savo vietoj. 
Nepatiko tai lenkų procesi
jos dalyvėms ir jos pradėjo 
stumdyti lietuves, kurios da-

t

tropplį 
ij, tačiau, 

’askutiniu 
metu štai kas dar įvyko.

sekmadieniais, kuriais laiko- bažnyčioj prie altoriaus. Ta
čiau, vikaro parodymai apie 
įvykusį šventoriuj incidentą 
daug prisidėjo prie lietuvąi-. 
čių nuteisimo. Sis paskuti
nis atsitikimas slėgte prislė
gė lietuvius gyventojus, juo 
labiau, kad jie dar gerai at
simena tuos laikus, kada, 
nesigailėdami skatiko, sta
tėsi šią bažnyčią. E. -

ejsėdavo. Tiems, kurie apsi
imtų griauti cerkves, sovie
tų, valdžia pažadėdavo pa- 

uosavimą nuo mokesčių ir 
okius palengvinimus. Iš- 

j^adėję kaimiečiai valdžios 
durstomi, išplėšdavo bažny

čių turtą ir dvasiškius ar pa- 
onus, kurie pasipriešin- 

o jiems, kankydavo ar- 
ei tiesiog nukaudavo. Val

ai taip pat pagamindavo 
us, kuriuose buvo

LENKIŠKA GLOBA
A8kai nusipirko nuo Baltic 

Line tris laivus: 
Polonių ir Litųa- 

v Tie laivai keliauja į 
Kadangi Klaipė- 

, >s ubstas, tai, ži- 
lietuviams jarąnkiau- 
n keliauti. Ypač da- 

r, Vytauto metu, tikima* 
lį^tųvįip kpliaųniųkų 

ąt tėvyiię aplankyta 
būdu lenkų užsimoji- 

18 gudriai sugalvotas..

NERVINGUMAS 
(D-ro Bendoravičiaus radio paskaitos sątrauka) 

. •» e' . ‘ *•- ,

šia kaltė tentai tėran» už ne
tvarkingą auklėjimą. Dide
lis nervingų vaikų skaičius 
paeina, iš._ taip vądipamų 
“vienturių.” Juos tėvaįy- 
patįngąi lepina {‘myli,” a- 
not .vokiečių pasakymo “bez- 
džiūnįlkąja meilę.’’ Iš to
kių vaikų netenka laukti 
tvirtesnio būdo žmonių, ku
rie galėtų sėkmingai kovoti 
su gyvenimo sunkumais.

Dažnai pasidaro nervingais 
žmonės, kurie perdaug pa
sitiki savo jėgomis, bet tik
rumoje negali tesėti* arba 
per dideliais troškimais, ku
rių nesugeba įvykdyti. 
Nelaimingi atsitikimai, mir

tis artimo ir mylimo asmens 
— gali sukrikdyti ir pa
laužti nervus. Kiti staiga 
nustoję turto, per nelaimę, 
ar tai inflącijos laikais — 
neišturi ir suserga nervų su
krikimu. Tačiau tvirti iš 
prigimties žmonės paprastai 
be didelio susijaudinimo su
tinka, ir palydi nelaimes.

Susergą dąžnai ištekėju

sios moterys, kurioms teko 
pasirinkti blogą gyvenimo y - '• t-
draugą. Joms išįikro ne
lengva pagelbėti.
-\Iaunuoliai, kuriems švis- 

telėjo gražesnio, kilnesnio 
pasaulio žvaigždė. Tačiau 
jų tėvai senų pažiūrų žmo
nės. Jie negali vieni kitų 
suprasti.- Pasidaro vieno
je šeimynoje du pasauliu.

Priežasčių' šimtai. Jų č 

negalima išvardyti, 
sudaro šių dienų ' žmonių 
nervingumą. .. ' z

Štai kad ir šis pavyzdys: 
Mes esam pratę vaikščioti; 
į tai net nekreipiame jokio 
demėsio, net negalvojame^ Kristaus mokslą Žemaičiuo- 
Bet štai eidami per viešą sa
lę, tarp daugelio artimesnių 
ir tolimesnių akių, — mes 
imamės nervuotis ir 1.1. Ir 
daugybės dar įvairesnių 
priežasčių.— — • •

Jau žinome, kad paveldė
jimas daug sveria. Su ko
kia atsparumo jėga žmogus 
gimsta, tokios jėgos maž
daug lydi jo gyvenimo žings
nius. Didelę atsakomybę tu
ja ant savo sąžinės tėvai. 
Jie pradėdami savo vaikų 
gyvybę — turi būti dori, 
blaivūs ir pilni atsakomybės 
prieš būsiančias kartas.

J. M.

Vytautą ules vadiname Di
džiuoju dėl jo didžių laimŠ- 
j iinų lietuvių tautai. Jo žy
giai ir darbai buvo vesti lie
tuvių tautą ir katalikų ti
kėjimą įr užtikrinti jai vi
sišką nepriklausimą nuo sve
timų. * . -

13§3 m* jis priima katali
kų, q 
lįjįfĮję įl* visa lietuviu tautą. 
Tačiau Kryžiuočiai vis dar 
skelbė krikščioniškam Va-

. . j..... .

karų pasąjįlįui, kad Vytau
tas ir Jogailk esą apgavikai, 
prisidengę katalikybe. Ir 
kada 1410 m. ties Žalgiriu 
Vytautas sunaikino kryžiuo
čius, krikščioniškas pasaulis 
išsigąnęįo. Kryžiuočiai skeli 
bėf kad Vytautas, tai pavo
jus katalikybei plėstis į ry
tus, Jie skelbė, kad Vytau
tas ruošiasi girdyti savo ar
klius Reino upėj, vadinasi

. užimti-visą Vokietiją ir ją. 
supagoninti.

Deja apsiriko, nes Vytau
tas ne to siekė. Po Žalgirio 
mūšio atsiėmęs Žemaičių 
kraštą, kurį jis buvo užsta
tęs kryžiuočiams plėsdamas 
savo galybę į rytus, Vytau
tas susirūpino Žemaičiais. 
Žemaičiai, ilgus metus išbu
vę kryžiuočių valdžioj, ne
buvo apkrikštyti ir katali
kybės nepažino, nes kryžiuo
čiams tie tai rūpėjo. Žemai- 
ciųpse įvesti Kristaus moks
lą atiteko Vytautui. \

įrištai prieš Vytauto akis 
atsistojo proga naujam di
džiam ląimėjimui — įvesti

Čiųs skelbti Kristaus moks^ 
Iq. 1416 m. Varniuose Vy-'

T* Ą ’ y • 'k • ..

taųtąs pastato katedrą būsi- 
nįająi vyskupijai ir daug 
bažnyčių visoje Lietuvoje. 
Žemaičiai, pasitikėdami Vy
tautu, priiminėjo katalikybę 
ir krikštijosi.

. \ *” * * » i ' *s

bažnyčios susirinkimas iš
klausęs Vytauto pasiuntinių 
rąstą, nutarė siųsti į Žemai
tiją Vyskupų, krikštyti že
maičius ir sutvarkyti jų rei
kalus. Subrinkime pąaiš-. 
kėjo kryžiuočių nedoras pra
simanymas ant Vytauto ir 
Vytautas įgavo Popiežiaus 
pasitikėjimą.

Konstancijos pasiuntiniai 
^=Lvovo Vyskupas Jonas ir 
Vilniaus Vyskupas Petras 
1417 m. atvyksta į Žemaiti
ją. Čia juos Vytautas ma
loniai sutinka. Pasiuntiniai 
aplanko bažnyčias, pašven
tina katedrą, o vyskupų pa
skiria Vilniaus kunigą Mo
tiejų. .. z .

Konstancijos susirinkimas 
dar tebesitęsė. Sužinojęs a- 
pie katalikybės reikalus Že- 
maiti joj e, susirinkimas pri
pažino Vytauto didžius nuo
pelnus katalikybei ir popie
žius Maitinas V paskyrė 
Vytautą Livonijos (dabar
tinės Latvijos) vyskupijų 
globėju, o rytų pravoslaviš
kuose kraštuose garbės tie-

' - 'Taip Vytautas laimėjo dar 
vieną dideli žygį, tiemažesnį 
už Žalgirio laimėjimą. Jis 
įvedė dabar lietuvių tautą į 
kitų krikščioniškų tautų šei
mą.

i

se ir atitaisyti melą, kurį 
kryžiuočiai buvo paskelbę 
prieš Vytautą ir visą, lietu
vių tautą. 1414 m. buvo 
šaukiamas Konstancijoj vi
suotinis bažnytinis susirin
kimas. Jis turėjo nustatyti 
taiką tarp katalikiškų tau
tų įi> apsvarstyti kataliky
bės reikalus. Tai buvo kar
tų visos Europos seimas, nes 
šalia vyskupų, jame dalyva
vo daug pasauliečių. kuni
gaikščių.

Į šį Konstancijos susirin
kimą 1414 m. Vytautas iš
siunčia keliasdešimtis že
maičių katalikų, gražiai ap
rengtų ir protingų vyrų.Tie 
pasiuntiniai turėjo /susirin
kimui įteikti lotyniškai pa
rašytą Vytauto raštą, iš
dėstyti kryžiuočių dąronA 
skriaudas lietuviams ir pra
šyti bažnytinio susirinkimo 
sutvarkyti bažnyčios reika
lus Žemaičiuose. Vytauto 
pasiuntiniai pareiškė, kad 
Žemaičiai jau seniai laukia 
Kristaus mokslo, tik kry- 
žfuočiai jiems visą laiką 
trukdė. Valdydami Žemai
čius; jie nepastatė nė vie
nos bažnyčios, nelaikė nė 
vieno kunigo. Susirinkimas 
suylidžiausiik indomiW j»’ 
klausė Vytauto pasiuntinių. 
Pasiuntiniai prašė susirin- 

pasiųsti į ■ Žemaitiją 
pų ir įsteigti Vysku-

“M. L.”

KAM DRAUDŽIAMA 
RUSUOJ BALSUOTI

—-------- O

“Korrespondenz Frauen- 
presse” ir kiti užsienio ir 
Lietuvos “Motelis” rašo, 
kad Penzos gubernijos bol
ševikų taryba nutarė atim
ti balsavimo’leisę toms mer
ginoms, kurios turėdamos 20 
metų amžiaus dar yra nekal
tos. Esą tokios merginos 
yra lygios vienuolėms, ku
rios taip pat neturi balsavi
mo teisės. Vadinas, teises 
turi tik ištvįrkclės. Bolševi- 
kijjos tautų kultūrai pažinti 
d-ja Kaune gal malonėtų pa- • 
aiškinti Lietuvos visuomenei, 
kuris kultūros laipsnis pa
sireiškia šiokiais bolševikų 
nutarimais. O gal šituos da
lykus draugija, rekomen
davo Lietuvos visuomenei, 
kaip dalykus, iš kurių gali-* 
ma pasimokyti. Iš tikro. Y- • 
ra ko pasimokyt. •

HEDUCUK ATSAKYMAI
Teisybė Mylėtojui Montmfc 

Canada.—T&mistos protesto prki 
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vą globoti. Per visą istori
nį gyvenimą, ji yra padariu
si ant Lietuvos kūno keletą 
skaudžių operacijų, bet po 
kiekvienai operacijai visuo
met “mandagiai” mus pa
glosto: “caca, caca, litvi- 
nek!” Bet puo to cacavimo 
mums tenka gerokai atsi- 
rūgti. Pirmiausia, įkurdama 
Liublino Uniją/ Lenkija pa
glostė mums galvą. Kuo to 
paglostymo čiaudėjom per

Sakoma, kad mūsų gady
nė pasižymi nepaprastu 
nervingumu. Seniau to ne
są buvę. Senovėje, nebūta 
to šių dienų triukšmo, nebu
vo ir tos nelemtos valstybi
nės ir socialinės tvarkos. Žo
džiu mūsų protėviai buvo 
laisvi nuo kapitalistinės 
tvarkos.

Istorija, tačiau, ką kitką 
sąko. Būta nervingų žmo
nių ir senovėje.
t Nė miesto triukšmui per
daug užmesti negalima. Lie
tuvos kaimas — tai, rodos 
nebereikia tinkamesnių ra
mumo sąlygų. Žiūrėkime, 
betgi, kiek jame nervingi} 
žmonių. Kiek kaimo mote- 
rų nusiskundžia nervų su
krikimu ir t. t.

Matyt, kad čia nevien ci- 
vilizacija kalta. Reikią Ieš
koti nervipguiųp priežasčių 
kiek giliau. , '< <
, Mes dar pamename Didįjį

■ **■ ‘ « •*- - / « ‘ > k --U

vyrų išbuvo - ištisus 
Kokių jaudinančių baisybių 
jie nėra matę? Tačiau ar 
jie visi pasidarčjjeurasteni- 
kais? Anaiptol! Pasidarė 
nervingais tik tie, kurie bu
vo iš prigimties į nervingu
mą linkę.

Dabar medicina neabejo
ja, kad nervingumą galima 
įsigyti paveldėjimu. Ypač 
nervingumo priežastim bū
na tėvų venerinių ligų pa- 
žimiaf ir alkoholizmas.

Neblaiviai tėvų pradėtas 
kūdikis dažnai gimsta, dva
sios paliegėlis epileptikas* ir 
tt Mūsų žmonės mėgsta 
daug gerti. Nereikia nė 
miestų. Lietuvos kaimuose 
girtuokliavimas stipriai vy
raują ir kovą su tąja yda y- 
ra sunki. ‘
l' Kiti ■ nervingumo kaltę 
pritneta mūsų laikų mokyk-

DVAR|Į UCITACTJA 
LENKIJOJ

Nors Lenkijoj dvarinin
kai turi įvairių privilegijų 
— gauna paskolą ir kitų 
lengvatų, bet jų būklė pas
kutiniais metais žymiai pa
blogėjo. Žemės ūkio pro
duktų kainos žemos, o > juk 
reikia ir mokesčius mokėti, 
ir po užsienius pasivažinėti.

Lenkijos dvarininkų kre
dito draugijai reikalaujant, 
išstatyti licitacijai 6,096 
prasiskolinusių dvarininkų 
Ūkiau dvarų būsią li
cituojami jau kovo įpėn. 'Be 
to, ant daugelio ūkių,pelė
ti sekvestrui ūž 
to#
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BLAlVISIlįKP

A. Daugis 
TAPK ŽMOGUMI

’ : Seniausias realias'pastan
gas platinti blaivybę žmonių

- \ tarpe randame senobynėa 
kynų išminčių knygoše.Taip 
Konfųcius, gyvenęs šeštame

* šimtmetyje pirm Kristaus, 
uždraudžia savo pasekėjams 
gerti svaigalus. Tą patį da
ro ir^gmulas, Rymo mies
to įkūrėjas, nes jis uždrau
džia jo gyventojams varto- 

vaigalus. Panašiai elgia- 
įkurgas, Spartos įsta

tymų davėjas. Jis draudžia 
girtuokliauti. Tiesa, jis liep
davo svaigalais girdyti už
kariautas tautas, lies, jo sir 
pratimu, taip darant spar- 
tiečiąi greičiaus nuslopins 
jųjų liuosybės praradimo

- jausmą ir užlaikys- jas savo 
globoje._ Įdiegimui gi spar-

? tiečių širdyse girtuoklystės 
pasibiaurėjimo, dažnai, nu
girdyti vergai buvo vedami 
į mokyklas ir, taip rodomi 

, jaunuomenei gyvi girtybės 
-pavyzdžiai, ^partiečiai bu- 

; vo tivrti, narsūs ir galingi 
kolei buvo blaiviais- Žydai 
—įtrinktoji: tauta taipglbu.- 
vo raginama per pranašus 
ir vyresniuosius būti blaiva. 
Blaivybės pajutimas ir šian
dien yra gilai įsišaknėjęs 
tarp žydų, ne labai retai pa
stebėsi žydą įsigėrusi.’

Krikščionybė labai rim
tai, net po bausme praradi- 

• mo išganymo, raginą būtį 
blaivais, nes šv. Rašte'aiš
kiai pasakyta: ‘"girtuokliai 
neapturės Dievo - karalys- 
tės^I Kor. 10.

Bet kodėl didžiausieji iš
minčiai, įstatymų davėjai' ir 
tikybų įkūrėjai liepdavo 
žmonėms būti blaivais?

Į tą klausimą' gražiai at
sakyta vieno asmens sekan
čiai ; “ Mūsų didžiausi s" prie
šas yra alkoholis, dėlto kad 
per jį prarandame savo‘už
darbį, nustojame sveikatos, 
skriaudžiame savę ir šeimy
ną. Alkoholis išplėšia iš 
mūsų tarpo ramybę,, apšvie
ti ir paskleidžia tarp mūsų 
bedievybę; suklaidina mūsų 
gražų, gyvenimą, sudaro di
džiausius priešus tikėjimui. 
Alkoholis atitraukia mus

gero įr pritraukia prie 
blogo. Aš pažįstu »e- 
vieąą, ’jniris per gįrtuoklys 
tę liko atkaklus bedievis. 
Pažiūrėkime į girtuoklio šei- 

nas, nuplyšę, jau fcrautuv- 
ninkąs nebeduoda ^ant kny- 
gutčs.’ Jojo stufea 'išrodo, 
kaip kūtė. Patsai apskretęs, 
vaitai murzinu nepanašūs į 
žmones. Jau jo,to girtuok
lio dienos suskaitytos... L 
vis tai padarę alkoholis -- 
girtybė!

Prisižįūrėkim girtuokliui 
ir pamatysime, kaip jis kal
boje nębesivaldo; kalba ne
būtus daiktus ir vartoja ne- 
tyriausius žodžius. Žodžiu— 
gailu ir gėda žiūrėti į gir
tuoklio gyvenimą.” Tat mes
kime gėrę ir . tapkime blai
viais ! z !

plotas 4,5 mi 
gyventoją per 340 mik Ti
kybos atžvilgiu indai daugu
moje yra Dramos sekėjai 
(apie 220 milijonų). Maho
metonų skaitoma , apie *66 
Įnil '’Taip .pat yrų budistų,
kurią čia įkūrė VI-amžiuje 
Kristui; gimus Indijos -kara
laitis Sakija-Muni <Buda. 
Rasių atžvilgiu juodųjų 
dravidų priskaitoma apie 
60 mil., geltonodžių apię 15 
mil. Visi kiti-indai — bal
tosios rasės žmonės, kurių y- 
ra virš 2Ū0 mil. Indų vers
las — žemės darbas. * Jie 
visi yra ūkininkai. \ Sėja 
daugiausia, ryžius,-, soros.
Aukštesnėse vietose sėjamai 
kviečiai. Tampat Indijoj 
auginam vailnamedis, džiu
tas, iš kurie plaušų nuvytas 
virves ir pas mus atveža, 
kavos ir arbatos medis ir t. 
t Pažyųaėtina, kad indai 
gyvulių laiko tik žemės dar
bui;, piauti jų tikyba drau
džia. ' r \ ’ \.

Šiais metais, kaip žinome, 
indai labai sujudo, pradėjo 
boikotuoti anglų prekes ir 
reikalauti visiškos nepri
klausomybės. Kuo-tas vis
kas' baigsis dar nežinia, tik 
aišku, anksčiau ar vėliau, 
taikių ar kruinų keliu Indi
ja, kuri daug didesnę už pa^ 
čią Angliją nepriklaiisomy-j 
bę išsikovos. Kaj kas spė
ja, kad anglai Indiją valdo 
paskutinius metus.?. Žino- 
ma, gudrioji ^^Ąnglįją. dės! 
pąs^i^ gal jr daūg- ĮM 

ja liktą jo^glotįoį^nes pra
laimėjus ’ Indijoje, gresia 
įoks pats likimas ir, kitose 
Azijos kolonijose. Ateitis 
viską neslėpdama parodys.

" < ,‘ L.”

GREITUMAS—72 mailės į valandą, Old Orehard Beach, Me
LIPIMAS į KALNUS—ęfawford Notch, New Hampehire, aukštoj gyroj.

BREKIŲ IAMAGINIMAB-20 M- B.H.—23’ B. H.—M’ 6”; 50 M. P. H.—111’5”
EKONOMIŠKUMAS—21.4 Mailšs Galionu Gazolino.

H. Jrodyk Ką
Ateikit ir patys pasivažinėkit. Iš as
meninio patyrimo žinokite ką šis pui
kus Naujas Easeoc Challenger gali 
padaryti. Jo pasiekimai Challenger 
Savaitėj sudomino visą šalį. Demon- 

, strąeijai vadovavo patys Essex savi
ninkai. Jie, buvo taip plačiai sekami 
ir taip puoliką jais buto susidomėju
sį, kąd mes ir toliau kviečiame kiek-< 

t vieną Važiuoti—Važiuoti—Važiuoti!
Kiekviena apylinkė dabar žino Essex

Šiais metais tur būt kiek
vienam teko išgirsti Indijos ^ų pasaulio tautų, 
vardas. Kur neišgirsi, kad tolimoje praeityje .čia bu 
kiekvienas laikraštis pradė- 

■ o rašyti: - “ Indi ja.J—.karo 
išvakarėse.*’ Indusai reiką- 
auja nepriklausomybės.” 
‘‘Anglai valdo Indiją pasku- 
"inias dienas”’ ir panašiai.
kadangi šiandieną Indija / . • ’A • ■- ' i • . • . i ,•
atsistojo į dienos klausimų 
eilę, kadangi jos vardas tapo 
yisienis žinomas, manau,, bus 

: >Į^Y«rtų^sipąžiųtLsu pačią 
’ndija. Indija yra Azijoje. 

Ją sudaro Indostano pusiau- 
salis, Iridostano žemumayir 
lietinės Himalajų pašlaitės. 

Visos šios paminėtos sritys 
griežtai skiriasi viena nuo 
kitos, savo klimatu- ir auga
lais. Indostano pusiausalis 
vra didelė iškilusi aukščiau*
jūros Dekano plokštikalnė. 
Čia miškų verk" nėra. Lie
taus esti nedaug. Veik visa 
Dekano, plokštikalnė yra 
nuotaki į • rytus Indostano 
žemuma yra tai plati lygu
ma Gango bei Bramapūrtps 
upių ir jų intakų sunešta. 
Indostano žemumos vasaros 
vakarų dalyje lietaus labai 
mažai teesti. . Į rytus niūk
so didelė Taro dykuma. Čia 
gyventojai gyvena paupėse 
ir oazėse. Svarbiausias au
galas -7^datulių palmė. To
liau į rytus esti daugiau lie
taus, žemė geriau išdirbama, 
gyventojų irgi daug tan
kiau. Gango žemupyje ne
įžengiami miškai ošia. Hi
malajai, tai kaimynai. Pa
kalnėse teka upokšniai, že
mė balota, pelkėta, o ant 
kalnų viršūnių yra amžinas 
ledynas. Pašlaitėse auga 
spygliuočiai miškai'.

vo įsigyvenusi juodoji rasė 
— dravodos. 2,000 m. prieš 
Kristaus gimimą iš vasaros 
vakarii atėjo indai žmonės 
baltosios rasės ir dravidas 
nustūmė į Dekano pusiau- 
saiio-.pietus ir Gėilono. salą. 
XV-ame amžiuje Kristui gi- 
rmus vasaros vakarų Indijoj 
įsigalėjo atėję iš vidurinės 
Azijos mongolai, ir sukūrė 
Didžiąją Mongolų .Imperi- 

iisf-
Senovine indų kalba — 

sanskritų — parašyta įžy
mių kūrinių. Iųdai yra su- 

; manę skaitmenų ženklus, 
kuriuos ir mes iki šiai die
nai tebevartojame. Indijos

i * * ■ •

ŽMOGUS, KURIS LIETUVOJE RADO
AMERIKA

ė,-, v , - , - , • ' «

dryso kopti, Essex užlipo augštojoj 
gyroj. Visur tapo įrodytas nepapras
tas ekonomiškumas. Nauji greito pra
dėjimo rekordai tapo pasiekti.

Bet svarbiausia iš visų—Challenger 
Savaitė visur automobilistus įtikino, 
kad Essex duoda didesnę dolerio ųž., 
dolerį pasitenkinimo vertę, negu ką§ 
kitas visoj karų industrijoj. Mes mie- 1 
ląi asmeniniai demonstruosime kiek
vieną iš įrodymų,kuriuos Essex yra 
padaręs.

IR m METROPOLITAN ^ARDAVAJAI
Johnson Autompbile Corp., 919 CommonHresltti A ve.

: . . ___  ” i>.> ' ■“

ALLSTON: Hutaon-Essex Co^ 122 
Brighton Avė. .

AblINGTON: WUmer G. Tenney, 783 
Massacbusetts Avė.

BROOKLINE: Hadson-Essex Co., 91 
Washington St. ------L.____

CAMBRIDGE: Hndson-Esses Co., 978 
Massachusetts Avė.

CAMBRIDGE: Heųley-KimbaU Co., 
157 Vasaar St.*

CAMBRIDGE NORTH: Brown&Rose, 
1963 Massachusetts Avė.

CHARLESTOWN: SuUivan Sq. Motor 
Sales, 644 Main St

CHELSEA: Broadway Garage, Ine, 
15 Fourth St

DEDHAM: Detlbam Motor Mart, Ioe., 
17 Eastern Avė.

DORCHESTER: James T* Beckwith 
Co., Ine, 711 Coinmbia Rd.

ĮEAST MILTON: E. K’ Wadsworth, 
Ine, 424 Adams St

EVERETT: Dean Motor Car Co., 87 
Broadvay.

FRAMINGHAM: Hndson - Esser Co., 
Kendall St ‘ '

662 Baum

SOUTH BOSTON: Hutaea-EMes
722 Ėast Broadu ay ’ ‘‘ -

SOMEBVILLE: Hudwm Eseex ^82
Broadway "

STONEHAM: Stonetam Auto SMc* r-
Ine., 452 Malu St. ~

WAKEFIELD: IVakefield Mptor Zątaf
& Setvice, 550 Main St. : ? " 71

WALTHAM : IViUiam McKMngr, faZ 
U73—175 Hlgh SL

WATBBTOWN: Claflin TTwflJMiq -
Co., 32 N. Beaoon gu

U AVERLEK: Frank L. Harri*
47 White St ■ T=TJr.

WELLĘSLEY: Wellealęy MotoOfc^ ®
dolonial Building ’ 3 ' ii

WEST R0XBURY: BeUevta
1716 Centre St "

E. WEYMOUTH: Lineoln
Co., Broad A Madison 8U. ’

WINCHESTEB: The Dėto Motor O*
Co., 605 Main St

WINTĘBOP: Hntaon . Ssmx Co, < 
Wlnthrop Centre

W0BURN :MęGilvary Bros^ 263 Mala Į 
Street " jįū

Lietuvą matysi įkaitydamas |Ka- ' ' 
tadką Vykimo 
ttvattraštį

FRANKLIN: Siippte Motore Įnę.,
Sum»er St. ' ■ ’

HTDE P4BK: Ibomta JT. Halpifl, 12
Centrai Avė. t

JAMAICA PLĄIN; Harold O’Nell, 579

MALDĖS: Wri<ht Hutaon-Essez Co„
284 PlefiMnt St

MATTARAN: Hud«oa-E«ex Co., 1280 
Bluę HflI Avė.

MEDFOSD: H&teon-Eesei Co„ 4
MysficAve.

UILFORD; MitfoagUuto SU-, 271 
Main 81.

MELUOSE: K_ W. FęUo w« A Co., 29
UptaoSt. •" " ‘

NEWTON: Fru*
W*sWngton St

Centrai St - ~ :
QUINC¥: Sylveeter

• Washlngton St 
REvEREt The LanaPark Garage

368 OęęMi A VA
ROXBuRy : Hudson-Eseez Co., 491 

Blue HilI Avė.
„ ■■■ — ■■ .......... .

š
Aitvarai jau kaž kur pa- 

sikavojo. Mūsų žmonės pa
tys pradėjo savo gerovę 
kurti. Štai neseniai aš bu
vau nuvykęs pas Vincą La
zauską, gyvenantį Pajevonio 
valse., Eglupių kaime. Šis 
žmogus savo darbu ir suma
numu, per ilgus metus sura
do sau tikrąją Ameriką. Ne 
(UŽ jūrių, tik Lietuvoj. >

Artindamasis į sodybą, pa- 
mačiau Lazauskų trobas, iš- 
girdau trukšmaująnti malū
ną ir motoro kaukimą ;-sken- 
dėlių pjovykla cypė, raižy
dama išilgą medį: Akimis 
apmečiau.' Lazauskų laukus. 
Tai visa- yra šio žmogaus 
nuosavybė. . .

Kieme atradau besidai\ 
buojančią ršeimįninkę. Pra
dėjau Lalbėtis. Lazauską 

2 dukterys įr 3' sfi- 
Visį užsiėmę darbu. 

Šeimininkė įvedė mane tro- 
bon ir aš panorėjau arčiau •r fV 1 
pažinti šios šeimos gyveni
mą. . /. ■

Gera gyvenimo draugė ir 
pusantro margo žemės Laų- 
kupėnų kaime, kuriuos Vin
cas Lazauskas rą$o, atėjęs 
čia užkuriu, tai buvo šių

dėjo ju.bendras gyvenimas. 
Tai buvo 1905 metais. Vin
cas Lazauskas buvo darbš
tus ir sumanus žmogus. Iš
tisas savaites jis dirbdavęs! 
kaip arklys; mažai pavalgy- 
damąs, naktimis nepailsėda- 
mas.Vasarą dirbdavęs lauku | 
darbus pas ūkininkus, rude-: 
n į kasdavęs griovius, o žie
mą ėidavęs į girią sieksnių 
piauti. - x•

S - /■

Žmona likdavusi viena. 
Nešiodavusi iš girios karvei 
pašarą ir kurui |agarus. 
“Akys iš kaktos virsdavo,

_ 1 • - ____________

kol perveikdavau ant kup
ros ryšulį žagarų.”

1 »■ ' •

Išmokėjęs savo broliams! šakojo Lazauskas.

w.
NORWOOD: B<>bert w.

aod

- .. . .J

Lan«, 899

Baker, Į®

Caram, M

PRASTAS MIEGAS LR
NUSILPĘ NERVAI 

žmonėms, kurie turi silpnus, pakri
kusius nervus, negali rasti gero, nak
ties poilsio ir atsikelia rytais pavar
gt ir nusikafnavę, pastebėtinu pagel- 
bQ suteiks Nuga-Tone. ši puiki gy
duolė suramina ir sustiprina nervus,, 
stimuliyoja organus ir funkcijas ir su
teikia pollsingą atgaivinanti miep}.

Niekas negali prilygti Nuga-Tone iš
valymui kūno nt^o ligas gimdančių ne
švarumų, ar nugalėjimui konstipaci- 
jos. Jis pagamina užtektinai riebaus, 
sveiko kraujo, suteikia jums geresn 

. apetitų, i>agerina virškinimų, nugai 
gasus ar išpūtimų .pilve ar viduriuose' 

.' . ir prideda sveikų raumenų suliesusiems 
kūnams.

Senyvi žmonėm, ar tie, kurie jaučia
si seni ir nusllpnėję, bus maloniai nu
stebinti kaip daug jaunesni ir energiš- 
kesni jie pasijaus paėmę Nuga-Tone 
nors tik keltas dienas. Nuga-Tone yra 
pardavinėjamas visų vaistų pardavėjų. 
Jeigu jūsų pardavėjas ineturi jų stake, 
pu prašyki t jj užšakyti jų dėl jus, ik sa
vo džinberio. ’ 1

£ ?• •

v

4

c> /i. 

f v
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Įvename be vargo,’’ baigė pa-
] sikalbėjimą.. -
| /Girdėjosi malūno braškė- 
Į j imas. Nuėjęs radau mald
inę miltiną šeimininką. Tai 
dar nesęnas, 46 metų vyras;, , 

[linksmas jr energiškas. Pra-*^71^ 
pasakoja ji mąn ąsarodama, lj-jo man rojytį malūno į-

- rengimus. “Neseniai Įtaisiau 
Į malūne 30 jėgų motorą, f>a- 

“ Jis su- 
700 rublių, V. Lazauskas Ika malūną ir skendėlių1 pjo- 
paveldūjo 6 margus žemės ir vyįęlą. Be motoro aš nega- 
1914 m', pasistatė ten nedi-Įliu apsięifi.” Pats Lazaus- 
delį malūnėlį. Lazauskų gy-|kas viską veda ir tvarko.

' •« " ■' ‘1’ __-A'~

jau galėjo įsigyti 15 margų
žemės ii^^statytvdideBnt I Įraukė pečius. “Sunku vi- 
malūną Eglupių kaime. Še-f 
šiamargį pardavė. Prieš S5J 
nietns d»r pirko, 15 marpį. f ■ ;' ; -

-“paba'r jąų turimp gerai Į pjovykla mąp atsieiną 41.
maitiną, 30 iMrglj|0OO litų, 4 tmlx>s, manau, 

žemės Diejpil garbes ‘ nemažiau 8,000 Jitų* lankas

■ X v \

-r >•

Jį neikia užsisakyti na ApMM^ojs 
ir viaieme ginrfntas ir pažįsta* 
miems Lietuvoje.— *'. J , ž

“Mūsų laikraštis” metant* kai* 
tuoja keturi litai, pusei Metą da $ 
litai. ? ęUį

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj ) 
kaina ta pati, o visur kitur ufcie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai y 
brangiau.

Adresas: Lietdva, Kauna*, ii 
vės Alėja 31 Nr. “Mūmj 
tis.” '

i- . > . ’■ '-ygfri
Tai Bracktoa <7W 1 ’J.t

STEP. C. VRNSlM

to, dar 4 arkliai, karvės, pa
darinė ir kita.” : .

Ir visa tai tapasta įgijai 
savo darbu, paklausiau, 

pro rankų darbu,”
įkė man. “Pieno- 

]hk dirbari^nak'tį ilsiuos ir 
galvoju, kaip viską sutvar
kyti. Ir, tiskąs man gerai 
pavykstą,”

* *• ‘ t

Apie ką nors naujo dabar 
Lazauskas negalvoja. Pir
miausia nori baigti tvarkyti

♦ * .. j * M - ■ *.: •

reikalus. Tai jam užtruksią 
5 mėtau Už darbą malūne 
imąs miltais ir šeriąs kiau- 
lesr-kurios jam geriau apsi- 
mokapčios.
. r * < • . ,

Lazauskų šeima yra kata
likiška ir-gražiai sugyvenan
ti. Visi moka skaityti ir 
rašyti. Vaikučiai lęidtiami 
mokykįdn.

\

4'

šeima 
nūs. ’

sišfcaį tiksliai įvertinti. Ma
lūnas . su. motoru, x yalcąis, 

i ir skendelių 
r

venimas ėmė gerėti? 1918 m. Paklaustas kiek ivertintlT
.. rlsavo turtą, Lazauskas pa-

” Pats Lazaus-
I • •

II t
I

t
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VELYKINIŲ KONVERTŲ 
KLEBONAMS

•’ • Ah j..,:,“"-------- 1
Dabar yra laikas is kalno tižsišakyti Vely

koms konvertolių. Parduodame,gana pigiai. Už-J 
sakymus išpildome greitai. Kreipkitės pas:

V* f ' . »

“D
366. Vėst Broadmy
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Skelbimas'
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JETUVOS NEPRIKLAUSOMY- 
jST- v x- j _• - ■ r ♦,

BES 12-METINĖS ŽVEN- 
į.--' . ~ •

ČIONYgE <
Minint Lietuvos Nepri- 

iaūsomybęs paskelbimą, 
Švenčionių lietuvių gimna- 
sijos salėj buvo surengtas 
akarąs su gimnazijas di
rektoriaus p. Petraičio pra
eina ir kun. prof. Čibiro 
laskaita. Po kalbu mokslei- 
dų choras, p. Mikuckjfi. ve- 
Lamas, sugiedojo tautos 
limną ir sudainavo keletą 
autiškų dainų. Po to sekė 
trijų veiksmų vaizdelis — 
‘Kitaip Praamžius 
ir dūdų koncertjnė dalis. 
Publikos buvo labai daug. 
Matėsi net ir žydų ir lenkų. 
Be tautiško skirtumo visi 
perėjosi lietuvių vakaru.

i DIDELIS PIRKLIŲ 
■j" V MITINGAS

Vasario mėn. 23 d. Vilniu
je bitvo, sušauktas didelis 
pirklių ir pramoninkų mi
tingas, kuriame dalyvavo a- 
pie 1000 žmonių. Kalbėtojai 
safro pranešimuose nušvietė 
nepaprąstai sunkią ekono
minę krašto padėtį, skųsda
miesi nepakeliamais mokes
niais, kurie nualintą Vil
niaus kraštą tiesiog stumia į

ARTISTAS BABRAVIČIUS APIE 
LIETUVOS MAISTĄ

neišbrendamą skurdą. / Po 
kalbų susirinkusieji priėmę 
rezoliuciją, kurioje reika
lauja atatinkamų .veiksnių 
palengvinti sunkią pirklių 
ię pramonininkų padėtį.

Kartu., Krengelio salėj į-
„ '* "*• * - a ’ '

vyko dar skaitlingesnis žy
dų pirklių ir.pramonininkų 
mitingas, kuriame dalyvavo 
apie 3000 asmenų. Rezoliu
cijos priimtoj tos pačios. *

■ . u . ą > n*

ŽEMĖS PARUELIACIJA 
VILNIAUS KRAŠTE

Spaudoj pasirodė žinių, 
kad sulig paskutinio parce
liavimo plano, Vilniaus 
krašte 1931 metais bus iš
parceliuota 6,650 ha. valsty
binės žemės ir* 20,000 ha. 
privatinės. Kam teks mūsų 
krašto išparceliuota žemė, 
iš kalno yra žinoma.

Amerika ne Lietuva; jos. kiekviena ( 
turi ypatingų savybiį, kurias pasilai
kys visados. \ "

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Kas nori^tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro 
leidžiamą'Savaitrašti ..*-.'

t“Mūsą Laikraštį”
Ji reikia užsisakyti sau Amerikoj ir 

visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje. ■ ■

“Musų Laikraštis” metams kaštuoja 
ketur litai, pusei metų — du litai. .

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kajna( 
ta pati, o visur kitur' užsieny (taigi ir 
Amerikoj) — trigubai brangiau.'.

AUresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės A- 
lėja 31 "Nr. “Musų Laikraštis.”

f
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Tariu širdinga aSlu už man prisiųstą-siuntini 
•u lietuviškais saldainiais, salami ir palengvlca. 
Turi Jau progos persitikrinti ant kiek-yra geras

< lietuviškas proviantas,- tai yra maistas. z 
. Turėdamas repeticijas savo koncerto, "Sueidavo

;/ daug amerikonų pasiklausyti dainiavimo mano, o aš 
L' prie progoj pavaišinau tuos ponus "Bimitės" saldai^ 
£ niais ir teipgi su lietuviškomis dešromis. O Kaip 

Jiems’ patiko. Kaip Jie gyrė Lietuvos produktus.
& Jus nuslstebėtumet tą išgirdą, žodžiu sakant, Jiems 
B taip patiko, kad Jie man bevelk viską suvalgė, bet 
y- ai nesigailėjau', ir vis prašiau valgyti daugiau. — 
K; Taip ir padarė. Suvalgė viską. Tai matote, kaip 

įvertina svetimi ausų lietuviškus pagaminimus.
pv Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuva pagamina taip - 

gardžias saldalnias ir dearas. Patariu lietuviams 
r vartoti musų pagamintas saldalnias Ir dešras kadangi 
& yra ištikro labai skanios. Eidamas ant repeticijos 

ar koncerto, aš vis su savim paimu keletą "Birutės" 
saldainių. Suvalgęs vieną kltą^man vis geriau dai-

£ niuo j ašį. . ' e-
> Su pagarba,

* ' • d.*
č /i -t* ;
Tai taip atsiliepia apie Lietuvoje gamintas prekes 
ausis lietuvių dainininkas Amerikoje. ? '■

į v Kiekvienas dabar gali gauti pirkti Čia Amerikoje ne? 
k “Birutės” saldainių, saląmi dešrų ir palengvicų, bet 
lįpgi rūkyti; ir sūdytų lašinių, sprandinių, rūkyti; kum- 

su kaulais ir be kaulų, lietuviškos virtos dešros, sūrių, 
_ . ir t. t . r'. •

1. Reikalauk kad Tamstos krautuvninkas laikytų pre- 
i iš Lietuvos. Tuomi paremsi Lietuvos gyventojus ir 

te galėsi gauti-skanaus lietuviško maisto.
Krautuvninkai visada gali gauti iš Lietuvos' atvežtų 
ų pas: Lithuanian Importing Co., 818 E. -Sixth St.,

Šių metų- spalių mėh. 27 įgyvendindamas krikščiony- 
dieną sukanda lygiai 500 Kę Lietuvoje.’ Jisai pasta- 
TV'Z'+” jg amžinai savo garbingo

vardo ... atminčiai^ . daugelį 
krikščionybės- paminklų,. bū
tent bažnyčių: Kerną vbje, 
Kaune parapijinę ir Tėvų 
Pranciškonų, '. Dubingiuose, 
Naujuose ir Benuose Tra
kuose,- Darsūniškyje, Dau
guose, Perlojuje, Punėje, 
Švenčionyse, Eisiškyje, Vol- 
koviske, . Breste. Lietuvos 
didžiūnų-bajorų, Vytautui 
raginant ir pritariant tapo 
atstatyta savo lėšomis šios 
bažnyčios: Giedraičiuose,
Vyšnevoje, Gevanoniuose, 
iTrokuose, Didžiuose Šalči- 
ninkųose, Gardine.

Vytautas, pavadintas Di
džiuoju, (nes po savo val
džia turėjo 55 mažesnių ku
nigaikščių) buvo labai ap
sišvietęs valdovas, garsaus 
mokslininko Windenhelmo 
mokinys, ir laisvai vartojo 
net 6 kalbas: lietuvių, loty
nų, vokiečių, lenki;, gudų ir 

Jis daug keliavo 
vakarų ir pietų Europoje 
ir akyliai studijavo vakari; 
civilizaciją. Ant kiek Vytau
tas turėjo didžios įtekmės 
svetimtaučiuose galima jau 
suprasti iš to, kad net Pe- 
chai kvietė jį užimti kara
liaus sostą, bet jisai atsisakė 
nub tos garbės, geriau vely- 
damas savo pintoj į kraštą 
valdyti ir jam. pašvęsti sa- 
Vd jęgas.r . Papa Martinas. 
V kvietė Vytautą, kad su 
savo galybe stotų prieš husi
tus. Anglijos karalius Hen-

Penktadienis, kovo28 dtaą, 

ę įvairiose gyvenimo srity
se ir specialybėje 
plaukimo čempionais p-lė > 
^bina Osį^ayičiutė irgi va- 7• 
ziuojaV keliautų kuoskait- 
ingiausiai -šiemet Lietuvon < 

prisidėti prie ir savo aki
mis pamatyti įspūdingas šio 
jubiliejaus iškilmes tame 
numylėtame, didvyrių ir 
dainos, krašte. ' r t ;

Taigi, brangūs Vyčiai, 
stokite petys petin. į darbą:

* X #

tegul kiekvienas apskritys, 
kuopa ir kolonija skatina, 
skelbia ir remia tų ekskursi
ją ir tegul vyčiai* ar svkin 
ir ne vyčiai, važiuoja po 
“Lietuvos Vyčių ekskursi
ja Lietuvon” vėliava ir 
vardu. Šia Vyčių ekskursi-x 
ja vadovaus Naujosios An
glijos Lietuvos Vyčių dva
sios vadas kun. S. J. Vem- . 
brė.

Visais tat kelionės infor
macijų reikalais kreipkitės 
į ekskursijos. komisijos na
rius, sulig' patogumo; bū
tent: Rev. S. J. Vembrė, 12 
Casimir Street, Westfield 
Mass.; Miss Adelė Rubliaus- 
kaitė, 514 No, Homan Avė., 
Chicago, III.; Mr. A .T. Ra
jeckas, 1713 Grier Avė., Lin- 
den, N. J.; arba Mr. .L F. 
Smitrus, 8—10 Bridge St., 
New York, N. Y.

Vyčiai, gyvuokim Tautai 
ir Bažnyčiai —

Valio! Į Lietuvą, mūsų 
Tėvynę numylėtą! z .

Kun. S. J. Vembrė

metų nuo Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto Di
džiojo mirties (1430—1930). 
Visi tikrieji ĮJetuvos vai
kai, nežiūrint kur jie gyven
tų, Amerikoj, Kanadoj, 
Brazilijoje, Argentinoj, Af
rikoj ar Lietuvoj dideliu ti
pu ar pasididžiavimu išvien 
su savo senąja Tėvyne, Lie
tuvos Respublika,/garbingai 
minės drąsą ir patriotingu- 
mą to žmogaus, kuris vi
są savo gyvenimą, gabumus 
ir jėgas yra pašventęs sun
kiai kovai pilnam Lietuvos 
nepriklausomybės ir siivere-

< z

numo užtikrinimui.
Jei kitos tautos entuzias

tiškai ir su didele meile ger
bia savo praeities istorijos 
didvyrius, statydami jiems 
kilnius marmuro paminklus, 
pav. rusai Petrą Didyjį, 
prancūzai Napoleoną, prū
sai Bismarką, amerikiečiai 
Washingtoną, Linkolną etc., 
lygiu būdu visiems kilnios fotonų, 
dvasios ir patriotizmo lietu
viams yra gerbtinas, lietu
vių tautos tikras didvyris, 
Lietuvos Kunigaikštis Vy
tautas. Jisai lietuviams la
biau yra gerbtinas dar ir 
tuomi, kad savo gimimu yra 
tikras , lietuvis, garsaus Že
maičių Kunigaikščio Kęstu
čio ir Birutės Pąlangietėš
SUnUS. -? Į, .cO-. viv

v.
Kodėl gi lietuviai prrva7 

lo pagerbti- tą4 savo tautos 
garbingą sūnų, Vytautą?

L. D. K. Vytautas buvo 
lietuvių tautos jėgų vienyto- I
jas. Savo uoliais darbais, 
energija ir karingumu iškė
lė Lietuvos vardą aukščiau 
kitų Europos tautų. Vytau
to laikais prieškarinė di
džioji Rusija sulyginus su 
anų laikų Lietuva, buvo tik 
maža, nereikšminga, silpna
jėgė valstybė. Lenkija visa
me kame skaitėsi su Lietu
va. Vytautas nesibijojo^pul- 
ti nei Totorių, nei Kryžuo
čių, nei kitų savo skaitlingi; 
priešų todėl, kad jis mokėjo 
palaikyti tautos vienybę — 
galybę.' Jisai, kaipo vyriau
sias kunigaikščio Kęstučio 
sūnus, užėmė Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštystės sos
tą, tačiau pilnai teužvaldė 
kraštą tik tuomet, kai jo 
brolėnas silpnabūdis Jogai
la, Algirdo sūnus, vedė Len
kijos karalaitę Jadvygą 
1386 m; Savo lenkomaiių pa
tarėju įtekmėje, Jogaila jau 
anksčiau tapo -krikščionimi 
ir buvo įsakęs sunaikinti vi
sas senas pagoniškas šven
tyklas, ir užgesinti Šventą
sias ugnis, biet jojo įsaky
mai neturėjo visuomeninio 
pritarimo ir idėjos įkūniji
mo. Tiktai TautoŠ mylima- ‘ ___ "' - - ■ * 
sis Vytautas, matydamas, 
kad stabmeldiškoji Lietuva 
negali susilyginti su Euro
pos krikščioniškąja kultūra, 
jis pats priėmė šv. krikštą 
ir visą tautą 1387 met Ap- 
krikštydino, tuomi galutinai] kų biaurios ir veidmainiškossėdimų, tąsimosi su

KUK Č. J. VEMBRĖ,
Westfieldo šv. Kazimiero parapijos klebonas, šįmet vyks
ta atostogų Lietuvon. Jis yra N. A. Lietuvos Vyčiu-dva
sios vadas, karštas jaunimo prietelius', gegužes 26 d. va
dovauja Lietuvos Vyčiu ekskursija Lietuvon, laivu “Li- 
tuania.” .

pinklės ir ginkluotas pasiun- rūpesčio su svptimų valsty- 
tinių su karūna kely pašto- bių vizomis, kas sudaro daž- 
jirnas - neĮeido jam senam 
virš 80 rnetų amžiaus 
(1355—1430) Vytautui to 
plano įvvkdinti ir Jis mirė 
1430 met. pirm vainikavimo. 
Vytautas buvo paskutinis 
didysis Lietuvos kunigaikš
tis ir valdovas.

Taigi Tautos mylimas did
vyris Vytautas ^yra suteikęs 
sajvov tautai daug ėiviližąci- 
jimo pobūdžio žiedų netik 
religiniame, bet ir politinia
me Lietuvos gyveni me'.'

Kadaiigi viso pasaulio lie-
rika^ VI teiravosi Vytauto 'įuvįaį yra plačiai susįdomė-

nai labai daug keblumų ir 
tiamalonumo, b) Vyčių eks
kursija važiuoja tuo laivu 
sykiu su “oficiale ir vienin
tele Lietuvių ekskursija,” 
kuriai visas laivas vra vien 
tik lietuviams nusamdytas, 
išskiriant kas '-jie nebūti; 
svetimtaučius; c) laite vieš
pataus grynai katalikiškai- 
liętuviška dvasia, būtent lai
vas bus papuoštas iš oro ir 
viduje lietuviškomis ir ame
rikoniškomis vėliavomis, 
Lietuvoj didvyrių ir žymes
niųjų veikėjų paveikslais, 
lietuviška orkestrą ir val
giais etc., d) laivo kapitonas 
N. N., danas, yra visa šir
dimi prielankus netik lietu
viams kaipo tautiečiams, bet 
ir viršminėtam jubiliejui; 
jis net pats-stengiasi mokin
tis lietuvių kalbos ir krašto
tyros; e) laive vyčiai, susi
tarus su atatinkamais kelio
nės organais, turės savo pro
gramą, dainų ir lošimų va
landas, laive kasdien bus lai
komos šv. mišios ir 
dieniais pamokslai, ką ap
rūpins numatomas laivo ka
pelionas, gerb.. kun. S. J. 
Vembrė, Westfieldo, Mass., 
Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, didelis jaunimo ir 
Vyčių prietelis; f) visoje 
kelionėje nuoširdžiai vi
siems patarnaus, ir lydės B. 
A. Linijos akredituotas ats
tovas p. Juozas F. Smitrus, 
lietuvis, kurio patyrimai šia
me darbe siekia virš 20 me- 

/ 

tų. Laive apart lietuvio ly
derio, kapeliono, bus dar ir 
Keturis gydytojas Dr. Juo-

< Landžftis - Seymour iš 
AVoreester’io, -Mass.* Žiūrėk 
ekskursijos ’sKelbirriiis Vyty
je, kituose lietuviškuose lai
kraščiuose ‘ ir ekskursijos 
kelrodyje. >

Todėl yra begale- svarbu 
ir reikšminga, kad kiekvie
nas Lietuvos Vyčių o 
začijos narys-vytis

SVARBUS PRANEŠIMAS
A » Alį. » ' t • - ♦•y-- •‘ P

Sąryšy su pasirodžiusiais, 
spaudoje pranešimais, ku-_, 
riuose raportuojama apie ei
nančias derybas pardavimui 
Baltik Amefi inijos, šios.nuomonės, dėl ketinamųjų 

permainų Bažnyčioje. Cie
sorius Zigmantas prašė, kad 
Vytautas Romoje palaikytų 
sumanymą sušaukti naują 
Visuotinį Bažnyčios susi
rinkimą. Kitų karalysčių 
pasiuntiniai dažnai apsilan
kydavo Vilniuje ar Trakuo
se pas Vytautą tarsis su vi
sokiais , reikalais. Vytauto 
galybė politiniame gyveni
me rodėsi netik vakarų Eu
ropoje, ypač galutiniame su
naikinime kryžuočių ordeno 
valdo (Žalgirio) 1410 met., 
prie Tannenbergo ir Griun- 
bet taipgi ir rytuose, kame 
savo karo žygiais pradedant 
1427 met., jisai privertė ke
letą desėtkų rusų kunigaik
ščių — Perejaslavo, Riaza- 
nio, Briansko’, Novosielskio, 
Odojievp, Auksninę Ordą, 
Krimo totorius, etc., pripa
žinti jo valdžią juose, pri
žadėdami jam ištikimybę ir 
pilną paklusnumą. Jisai net 
buvo sugalvojęs planą išvy
ti totorius iš Europos, ir tas 
jam beveik pavyko. Savo 
valdymo paskutiniame lai
kotarpyje jis buXo sumanęs 
įgyti ■ Lietuvai karalystes 
vardą, vieton Didžiosios Ku
nigaikštystės, kad tokiu bil
du dar pasekmingiau prie
šintis ' lenki; įtekmei • Lietu
voje. Šį jo planą rėmė net 
Šventosios Romos imperijos

ję D. L* K. vAakitn 500 ine- 
tų mirties jubiliejaus minė
jimu Lietuvos Respublikoje, 
Itat ir čiabuvis Amerik-.oje 
augęs lietuvių jaunimas, or- 
ganizatyviai stojęs po gar
binga Lietuvos Vyčių vėlia
va, rengiasi iškilmingai pa
minėti tą brangi] tautai mo
mentą Lietuvos Vyčių XVII 
Seime, įvykusiame rugsėjo 
mėn. 1929 m. Clevelande. 
Obio . su. dideliu entuziazmu 
buvo kalbėta, planuota ir 
nutarta, kad Vyčiai netik 
aktyviai dalyvaus šio jubi
liejaus paminėjime Ameri
koje, bet taipgi surengs di
delę -ekskursiją Lietuvon. 
Tam tikslui Seimas išrinko 
specialę komisiją iš sekan
čių asmenų — gerb. kun. S. 
J. Vembrė — pirmininkas, 
p-lė Adelė Rubliauskaitė vi- 
ėe-pirm. ir A. J. Paleckas 
— sekretorius. Laikui pri
brendus minėtoji komisija 
ėmėsi darbo planų ir štai 
susitarus su Baltic America

\ * ■’ --

Lifte' rengia grandiozinę 
Vyčių ekskursiją laivu °Li- 
tuąnia” gegužės 26 d. ir lie
pos 3 d. Lietuvon. Tik ne
pamirškite dienos!

Kodėl komisija pasirinko 
laivą “Lituania,” o ne ku
rį nors kitą didesnių laivų ? 
Svarbiausios priežastys yra 
tos, kad a) minėtas laivas 
eina tiesiu keliu New-York.7,

• v •

Linijos viršininkai 
Yorke išleido sekamą pa- z 
reiškimą:

• Laiku sekamų kelių mėne
sių Baltik Amerika Linija 
bus pervesta naujai kompa
nijai, kuri vadinasi Polish 
Transatlantic Shipping Co., 
dalyvaujant joje ir dabarti
niams Baltik Amerika Lini
jos savininkams.

aldymas ir štabas įvai
riuose ofisuose, taip pat lai
vų viršininkai ir patarnau
tojai įvairuose departamen
tuose palaikys ir ateity iki 
šiol buvusį mandagi; ir vi
sais žvilgsniais patenkinan
tį patarnavimą ir tuo būdu 
tas viskas garantuojama pa- 
sažieriams. Planuojamoms 
ekskursijoms į ir iš Lietu
vos, kurios bus palaikomos, 
Specialis lietuviškas perso- • 
nalas (crew) bus pasamdy
tas Steivard Departamente 
ir sustojimai daromi 
Klaipėdos uoste palaikymui 
tiesioginio susisiekimo į abi > 
puri. -' ’ . - :

Linija ge/ai žino ir nuo
širdžiai įvertina iki šiol su
teiktą nuoširdžią 4r didelę 
lietuvių visuomenės paramą 
ir yra pasirengus palaikyti 
patarnavimą ir ateity, .susi- ; 
siekimui terįie senosios Tė
vynės ir Jungtinių Ameri 
kos Valstijų.

Urvin S. 7wc,5valdovas Zigmantas, bet len— Klaipėda, be jokių peT-
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E Lietūkiu Centro <
r Kovo 9-tos dienos i iškilmių 
icaprašius būtų z ned£)vapotbU 
kriauda mūsų menininkams, ku- 
ie tiek triūso padėjo rengdami' 
programą ApvaikšČiojnnui dviejų 
venčių —< Štj Kazimiera dienas 
r Lietuvos Nepriklatisanybės.

Programas prasidėjo 6:30 vai. 
3rdvi svetainė prisipildė taip, 
<ad ir statiems nebeliko vietos, 
iaug turėjo grįžti į namus.

Kalbėtojai kun. V. G. Vilkutai- 
tis ir kun. E. Stėigmanas pasakė 
Įdomias prakalbas. Adv. P. V. 
Cfcsnulis sumaningai vedė progra
mą. Programo tarpais pasakė 
daug gražių minčių.

Clevelando Liet... Simt Orkes
trą, po vadovyste muz. J. Čižaus- 
ko išpildė keletą gražių kurinių, 
už • ką buvo apdovanota katutė
mis.

Mažųjų mergaičių choras ir Mo
terų Sąjungos 26 kuopos skait
lingas choras vedami art. M. Ol
šauskienės puikiai padainavo ri
šę eilę gražių patriotiškų dainų. 
Solo gražiai dainavo sąjtmgietės 
Kavaliauskienė, Glugodienė ir Sa- 
lasevičienė.

Toliau sekė solo p-lių Kučins- 
ikaierų; • pukelJūtės, Peekaičiutės 
ir Al. Grigiutės. ,

Reikia priminti, kad p-lė Al. 
Grigiutė šį kartą nepaprastai pui
kiai pasirodė. Aplodismentai iš
šaukė pakartoti'. Ji padainavo 

'duetą su art. M. Čižauskiene.
Smuikininkas Alg7~ Šukys ste

bino publiką savo nepaprastais 
gabumais. 4

Begalo gilius Įspūdžius paliko 
art. M. Čižauskienės daina “Ma
no Gimtinė, 
ir pjhjm£$ .

dinimas šimtą nuošimčiu-iii 
Mė.
ko kuopųikiaušiai ,
J iDidysis Jy, “ 
energingai; pi 

nų. -J , 
: Programas ,
valandų. Pabaigoj t sugodotą Lie
tuvos himdaįte *
I

šitą dieną galima skaityti kai
po istoriška, nes Clevelando lie
tuvių gyvenime niekuomet taip 
skaitlingai publikos nebuvo sūri-4 
rinkę vienoj svetainėj išklausyti 

Čia pažymėsiu vieno 
įžymaus asmeną išsireiškimą: 
“Kokiu tai magnesu pp. Čižaus- 
kai sutraukia taip skaitlingą pu
bliką Į savo parengimus.”

šios diėhėe pelnas >262.16 ski
riama viątęc našlaičiams. Didelė 
dėka priklauso muzikams Čižaus- 
kams nz surengimą taip pasek
mingo ir įdomaus programo.

Buvęs K. B.

ufceEfcĮ
4 W' iž

Žauskti. Sekė drama “Šv. Kazi
mieras. ” (

Daug vietos užimtų visus vai-
• • > • * ' ■ >

DOVANA $200.00
Duosiu $200.00 tam, kas 

nusipirks sau namus, ku
riuos aš turiu netoli nuo In- 
man Sq., Cambridge. Tie na
mai yra verti $11,000.00, bet 
parduosiu už morgėeių už 
$9,400.00. Nes aš už mortge- 
eių esu tuos namus paėmęs ir 
už niortgečiu parduosiu ir 
dar dovaną duosiu $200.00. 

v Nes aš gyvenu toli nuo Cam
bridge ir negaliu tą namu 
prižiūrėti. Namai 3 šeimy- 

v ną po 6 kambarius šu visais 
įtaisymais. Neša rendos $101 
į mėnesį ir visi reildaunin- 
kai sutinka mokėti daugiau, 
bile kas prižiūrėtų tuos na- 

ž mus. Namai randasi gražioj 
vietoj. Auksinė proga įsigyti 
sau namus stt mažu įnešimu. 
Kreipkitės šiuo adresu: .

PETRAS BARTOVIČIUB 
G78 No. Mrift IMUtlo, Masg.

lykėse po įpišparų jisai bažnyčioj, 
So. Bostone, kajbte kaipo šv. Ka
zimiero draugijos 'įgaliotinis.. Ir 
tojo rolėje jis jau atlankė Wor- 
cesterį, Brovidenee, Haftford, 
Norvyoodą, ir k. Atvėlyk&e. jisai 
atlanko South Bostoną, ir vėliah 
Cambridge.

Reporteris
; /X.-* ■ **’. ’. * • *ž’»* 1

, . 1 < ■ ' — 
ANGLAI NESUTINKA GARAN- 

’ 1 ■ ' TUOTI SOVIETAMS

PASKOLOS
£ond<wz& —- Anglų užsįe-

' »41 . *. ,

nių reikalų ministeria Hen- 
dersonas, atsakydamas į pa
klausimų Žemuosiuose Rū
muose. dėl anglų vyriausy
bės nusistatymo į paskolų, 
ar kreditus Sovietų vyriau
sybei, atsakė, kad jau šio 
mėnesio 6 d. pranešė Sovie
tų ambasadoriui, jog bet ko
kios užsienių vyriausybės 
užtrauktos paskolos garan- 
\ . 4

tavimas iš anglų vyriausy
bės pusės būtų priešingas 
^riausybės politikai ir kad 
; todėl. dabartiniu momentu 
nebūtų galima duoti tokios 
garantijos, kuri numatyta 
1924 meti; bendros sutarties 
sttaipshiuose. Kai dėl kredi
tų^ Hendęrsonas pareiškė, 
kad anglų vyriausybė nėra 
tiesioginiai garantavusi jo
kių Sovietų vyriausybes pri
valai suteiktų kreditų.

• . ' 'į

knn. F. Ė. Norbutas. 

te dalykas. 
___________________š! ^ažhytinė mūzikalė Dubois m- 

kumšty-1 :Ut4 Žodžiai nuo Kry-
nėse JuozasSVinčs kumšaųosK^ ižanis*‘/ytų taį -branguš dalykas.

kuris svęria apie 250 svaru nyčiose. Lietuviai statė Chicagoj 
L/.KhibgU Hjdl. Daba^ italo visose 

ten bažūyčfos&. “Draugas” rašo: 

“Ir po koncerto-dailioje vidur- 
miesčio valgykloje, 70 ehoristų 
suėjusių užkandžių, gerb. dvasiš
kių ir pasauliečių veikėjų pareikš
tai ten pat minčiai, kad veika
las (Septyni žodžiai) turi būti pa- 
kartotas^pąrapijose, Vienbalsiai 
pritarė. Getbr kun. Albavičius, 
Dievo Apveizdos parapijos kle
bonas, dalyvavęs užkandy, pirmas 
išsitarė, kad Aštuonioliktoji ko-. 
Jonija pirmutinė priims tą suma
nymą. Ir, štai jau sutarta. “Sep
tynis Žodžius nuo Kryžiaus” pa
kartoti Dievo Apveizdos bažny
čioje kovo 30 d., 3 vai. po pietų.” 

Dar atkartoju, kad tąsai -vei
kalas yra. tai brangus dalykas. 
Garbė So. Bostono vargonininkui 
ir chorui kad jie pirmi rytinėse 
valstijose šiemet tąjį šventą vei
kalą stato. Beabejo Suvažiuos jį 
jšgirsti iš visų apylinkių, kaip, 
keli metai atgal, kad suvažiavome 
iš 'Visur :Wor<testerin kur ponas 
R. > Juška statė jį. : (Ir BroęktOne. 
Av; :Roko^liet..bažnyčioj. Rgd.jĮ 

■: Čia . reikėtų susiprasti visam 
parapijos muzikališkamjam- jauni- 
mūi it eiti prie ’choro padėti tą 
švį veikalą'Dievo garbei tinkamai 
lierstatyti. Qana .tuščiai laukti dy- 
kifiėjant ir žiūrėti “kaSp.anie pa
statys.” Jaunuoliai, jaunuolės ^i- 

.si'eikitė- į' vyhUdgyną'r NepasiH- 
Kife U'ž -vaftų."Choro repėticijos 
btey vakarais. pii^Įadieųy, tre- 
čiidįeny^jįr pęnktądieny. - Ateik 
.tuojau.: 
_ p&i ^tiffeiha "krinti Ant' So.

visuomenės. Ji beabejo 
'is gąusiayjr, ,uoliai parems t^ 

Žąrsų bažnytinį ihuzikalą. Kitaip 
mąh’rtt būtų ^ėmiriti ka'faTifeiOše 
peligijmį :ir*' mužikąllšką jžnsmą. 
Neskirstykim karalystės.? . { 

NeuŽsileis nei darbuotojai? Jie 
tiek daug ūį>o sukels ’h" fikietų ?š- 
•pardnos kad Bostnhe religiškoji 
kantata; tokias .pat tųrėp pasek-, 
mes kaip didžiulėje Chicagoje.
/ J /» ’ . z • f , • f: , t -

- .Paskutinė-diena, y.
7 Kpyo 31 yrą paskutinė diena 
lenktyniuoti “Legąl Stamps” 
konteste! Kas daugiaū gaus balso 
'Itoreiukių tas gaus didesnę kon- 
tėste dovaną. Iš 'Viso dovanoms 
yrii skiramą $5,000.00. Kiek gaus 
mūsų parapija? Tiek, kiek bal
suos už ją jos parapiečiai ir jos 
pritarėjai. Laikas subrusti kad iš
rinkus mūši] didžiulę parapiją už 
oficialę laimėtoją. .

? z- Kun. S. Stonis,
» e

Kun. S. Stonis kalbėjo So. Bos
tone porą sykių. Tuomet jfcai 
buvo So. Bostone kaipo pamoks-

Pirmininkas —. Motle
589 E. Srteath BU l 
Telenhone South Be 

Vice-PlrmlBinkss — .
24 Thomas Pk-, So. 

Prot Raiti ninkss — 
55Thoma8 Park, So. Boston, 

Fių; RatttnlHta» — Blatas fl 
256 E. Ninth St, Sa “ 

Iždininkės —• Andrfejas Nau®
880 E. Breadvay, So. 

MarSalka — Jonas Zaikis, >..
7 Vinfield St, So. Boston. •*, _

Draugija laiko susirinkimus kas tremą.
ned&dien| kiekvieno aaėMSto, 2-rų ? 

* vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 E.
Seventh St, So. Boston, Mass. 

....................... . -............... ... , r—, - vz
ŠVENTO PETRO IR POVILO 

DR-JOą VALDYBA

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskis - 
24 Thomas Park So. Boston, Mass. . š įj

Vioe-Pin&lhinkas—Juozas JackėvUltaą ; 
92 Savyer Ava, Dorchester, Mass.

Prot Ražtinlnkas — Kazys Rusteika, 
. 446 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
Fin. Raitininkas — Juozas GuzeviČkm

27 Tampa St, Mattapan, Mass. 
Iždininkas — Vincas Kališldš,

67 G Street, Sonth Boston, Massk 
Tvarkdaris — Petras Geležinis,

14 Vintus St, South Boston, Masą 
Draugijos susirinkimai būna kas ptr»

nuį nedttdieni Idekriend mėnesio .8 
▼ai. po pietų, parapijos salėj, 492 
Z. Seventh St, Sa Boston, Masą

*ne
vklįį

: Jau praėjo para;, 
Httitiėhi Ik kiti pailgimai. D«- 
bar ihM Mš tobulėja,
bhžųyčiapo bakutį taisoma. Fe-'
‘ . S- ' -A - * - .1 — — -

, širdies žūk 
gražias naujas 
genama pa 

klebonui kutų 
V Vietinis parapij 
3Č <L vaidins grafų 
ėdlha KAbkhting/' i 
pamatyti.

Misijos mūsų parapijoj prasi
dės balandžio 6 d.; baigsis 13 d. 
Misijas duos vienuolis Pranciško
nas iš vakarų, Alfonsas Kazlaus
kas, pirmą kartą mūsų kolonijoj.

Darbai pas mus pablogėjo. Bet 
iš lietuvių mažai yra bedarbių. < 

\ . Į—, ' v< ~

“Big •^&#ų$ęt,:.*ijąfeų4.#egtj 
ru, ui 7 _
ir yra gan smarkūs kumštinin
kas, pasižymėję 1̂ knok-out’ais. 
Bet tas nebaido mūsų Juozo ir 
jis rengiasi jį gerai “išprausti.” 

Bostono lietuviai ; turės progą 
pamatyti Juozą kumščiuojantis, 
kuris per tūlą laiką nesžmušo, 
nes buvo sužeistas. Dabar jaučia
si gerai ir smarkiai • treniruojasi, 
kad savo priešą nugalėjus.
; “Good luck” Juozai!

Putpelė

H ARRISON-KEARNY, N. J
Vasario 23 d., parapijos salėje 

{suorganizuota Moterų Sąjungos 
kuopa.

Tą patį vakarą įvyko Šv. Vin
cento Lab.. ,dr-jos susirinkimas. 
Prisirašė naujų narių. Draugijos 
pirmininku yra kleb. - kun. L. 
Brigfiianas, kuris labai rūpinasi, 
kad sušelpus našlaičius.

Džiaugiamės turėda;
Štų ir energingą 1

Tuoj po šio susirinkimo įvyko 
naujai suorganizuotos Moterų Są
jungos kuopos susirinkimas.

Kun. L. Brigmanas pakvietė 
p-nią T. Klimienę, otganizatorką 
iš Brooklyn, N. Y., vesti sūsriti- 

’kimų. ■
i kūopos. 'valdybą jejo? Dva

sios vadas kun, L. Brigmanas, 
pirm. Milunaitienė, vicę-pirm. P. 
Bedarbienė, rašt. G. Dtekev'ičititė, 
f^ri. rašt. K. Juotkienė, ižd. P. 
Radzevičiene, iždo globėjos^Jo
naitienė ir A. JonaiČiut?.

Nutarta susirinkimus laikyti 
kas mėnuo pirmą ketvirtadienį. 
Kun. L. Brigmanas uždarė susi
rinkimą malda.

v Rašt. Gertrūda Dižkevičiutė

unME,ILJi
J TWr1 Kamilu ■■ kMMbI

Mūsų bdlševikėliai iš kaflo ne
riasi, kad kaip nors pasigavus 
žmonių simpatiją. Bet ko toliau,. . 
tada ogiau žmonės pradeda ‘ s'
prasti jųjų niekšystes ir jokios 
jųjų prakalbos nebepatraukia pū- 

Kovo 16-tą bolševikeliai 
tūrėjo savo paliūne taip vadina
mas bedarbių prakalbas. Buvo 
garsinta visokiais būdais. Net po 
stubas bėgiojo prašinėdami, kad 
kas ateitų jųjų kalbėtojų paklau
syti. Ną ir paskirtą dieną srtisi- 
rirtkO tik patys jųjų apaštalai. Iš 
tos neapykantos, vėlyvai valandai 
atėjus, tiek prisikaušė, kad ne- 
kurie grįžo tik 4-tą. valandą pa- 
nedėlio ryte, karta SU ^flnlkmy- 
nais.” Vienas karštas jųjų “ly- 
deris” nuo 21-mte gatv. V. bur- 
dingieris taip buvo smarkiai “ ap
kartina votas” raudonomis žvaigž-' 
dėmis, kad vargu buvb galima jį 
pažinti kuš per žmogystą. Sako-; 
ma, nemažai supuvusio surėdy
mo dolerių teko jam sunaikinti

PRIE IŠVAŽIAVIMO
' LDS. Naujosios Anglijos aps
kričio gegužės 30 d,'išvažiavimo 
komisija turėjo pasitarimą kovo 
l'' !. ’___“Darbininko” redak
cijos kambary. Dalyvavo atsto
vai nao sekančių kuopų: Moste
lio A- Tautkus, K. Grigas, J. 
Jeskelęvičius, J. Kumpa; Nor- 
wood — V. J. Kudirka; Cam
bridge -r- J. F. Smilgis, A. J. Vai- 
riattskės, V. Jakas; Latvrence — 
S. Čeikatfekas; Lotvell n— N. Pau
lauskas, J. Šaukimas... •. .. -;,

Apkalbėjus visą rengimo -dar
bą nutarta kviesti šu prakalba' 
kun. K. A, V&šys it kifn. J. Bak
šys. Taipgi nutarti kviesti ; su 
programa ■. sekančius J įehąrus;.bos
tono, MonteŪo, Nomoodo.’ Low- 
elfo ir 
' Šurengfaiiui W' diŠelib išvaŽia^ 

yimo’ į: kdtnišiją išrinkta .šie.: 
pirm. K. Grigas, rast, ^nu|: 
gis, ižd. V.: Jakas.Spaudos ir 
užkvįfetimų. komisija: .T.
ŠvagžJys, Adoinįdtiehe’it J-'T*; 
JBmflfcfe.1■Vpibritf-Šfeįfti 
ripr''^’;3. -^uiūga,M. Trainai
čius; i J. ■ jDaugęlęvičip^ Orkestrą 
htfeaiudyti palikta. .Į^etįnįą^?,

Prie progos prašome visų Nau
josios Anglijos parapijų, draugi-' 
jų ir kuopų tą dieną niėko ne
rengti, bet kviečiate! dalyvauti 
darbininkų išvažiavime, gegužės 
30 d., Romuvos parke, Monteilb, 
Mašs. ’ ••'.i ;

'^Tikslinga dorinė pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimties jau- 
jjaivėsjpie dvasios Jaunatvėj — 
Prof. Sfi šafkauskis!

Pirtiinlnkg — Tekis AžmenskleoS,
63 G St, So. Boston, Mass. 

Vice-PlrtninlnkS — F. Zaleckienė,
448 Cambridgė St, Cambridge, MaM 

Prot RaStlninkS — Ona SlaurienS,
443 E. 7-th St, So. Boston, M*s< 
Telephone Sonth Boston 3422-R.

Fin. Itaštlnlnkė*-Marijonn Markoniutė.
064 E. EIghth St, So. Boston, Mas& 

Iždininkė — Ona Stantullutė,
105 West 6-th St., So. Boston, Masė.- 

Tvfcrkdarė — Ona Mlzglrdlenė, 
> 1512 Columbla R<L, So. Boston, Masė/ ' 
Kasos Globėja — E. JanužonlenS, 
' 1426 Columbla Bd., So. Boston, Meės, 
Draugija savo susirinkimus laiko kaa - 
į iėtrų 'utarnlrikų kiekvieno " in&oesta 
' 7l30 vaL vakare, pobažnytiMj sv»* 

taiaėJ. . ' • .
Yfeafe - draugijos reikalais kreipkitės 

pas protokolų raštininkę.

y .

Pfnuinhikaš ~ J. G 
24 Prescott Sc, Readville, 

Vlce-Pirmlninks» S*- 3. "biatlu 
140 Bow«i St.; So. Boston, 

Prot Ražtinlnkasr—Vincas P 
116 Bowen St, So. Boston,

Fin. RaStininkns — M. Seikls, '
256 E. Nnth St, So. Boston, Mų*. J /S 

Kasierius — F. Grendelis, .■>
237 W. Fifth S t, So. Boston. 

Maršalka —J. Zalkls,
7 Winfield St, So. Boston, 1 

Draugija laiko susirinkimus kas 
rų nedėldlen] kiekvieno mėnesio, 
nuA. 492 E. Seventh St, 
salėj; 7th St, South Boston, &

108 Dorchėrter St., Bouth Boston
* • Phone S. B. 3198—1658 

ĮiBtQn 7$93

KAM KElUUMt VIETA 
iiaaftSi-- 

prašome kre^tiz dėl visų informa 
ei jų “Darbininko” Administraci 
jon. -■

wa™rt,gonn.
LDS. 5 kuopa rengia pasilinks

minimo vakarą arba balių suba- 
toj, 26 d. balandžio, 7:30 vai. va
kare, tuoj po Velykų, ant 48 
Green gatvės. Įžanga maža tik 25 
centai suaugusiam. Vaikai, kurie 
Su tėvais ateis, veltui. Bus pui
ki orkestrą ir grieš visokios . šo
kius. Kviečiame visus, didelius 
ir mažus, senus ir jaunus gausiai 
ateiti. Visi būsite maloniai pri
imtu

L. D. S. 5-t* kuopa auga. V. 
Liegminas prirašė Al. Zabielskį. 
Kas daugiau?

Darbai pas-mus nepergeriausia 
eina. Daug žmomų-be darbo. Kai 
kurios dirbtuvės buvo pradėju
sios biskį geriaus dirbti, bet vėl 
sumažino. Teisybė, mašinšapės ne
blogai dirba. Žinoma, kad būtų 
darbininkai organizuoti, to nebū
tų. Dabar darbininkai bėlenkti- 
ntuodami, kad gavus daugiau bo
nus, patys sau kenkia. Kompani
jos numuša kainas.

i
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I A. JANUŠKA
KOSTUMERSKAS 

KRIAUČIUS

■ Siuvu, taisau ir išvalau vyriš
kus ir moteriškus drabužius.

DARBĄ ATLIEKU - 
GERAI

,; 200 W.-Broadway, 8o. Boston

i «

#

HARRISON-KEARN Y. N. J.
Įsidėmėtina visiems niano pa- 

rapijonims, kad ateinantį sekma
dienį 30«d. kovo prasidės ir bus 
duodamos per visa savaitę Šv. Jė
zaus Širdies Meilės Kongregaeijos 
Tėvų Misijos mūs Sopulingos Die
vo Motinos bažnyčioje. Per tai 
prašyčiau savo parapijonų skait
lingai per tą misijų laiką laiky
tis ir per jas semti Dievo malo
nes. ' , »
: Kleb. Tėvas Erigmšnas, C. C. J.

SMOTKA F^OUB * '
Lekeijoė daodąMož privafial “ 
mažiem* Ūlą lr i 
progratoo Muzikos K

Painokos aliklnamo*

, TeL So. Boston 1848-W 
I l i i ii Brtap

Tel S. B. 2613

mss.

HARTFORO, CONN.
šrč. Trejybės briteyčtos pstenti- 

nimo

- Kovo 30 d. sueina du metai 
trrio švč. Trejybės lietuvių baž
nyčios pašventinimo. Bus svečių 
kunigų. Sukaktuves bus specia
liai pažymėtos bažnyčioje.
■ Vietos ir apylinkės lietuviai tu- 
rėdami tokiąpuikią bašnyeią, kad* 
išreiškus tą džiaugsmą, turėtų da
lyvauti tose iškilmėse ir suteikti 
nors mažą dovanėlę parapijos rei
kalams. ■ “ ■' i r tj..

i 'iPictv /T Pafapijtmae 
y?.

u'.i "iiissaaMMkai

■■ —■ ... . : .

PAIEŠKAU savo tėvo Konstan
tino Bindoko. Į Jungt. Ameri
kos Valstijas išvyko 1910 m., iš 
Vilkaviškio. Ttttiu Svarbų reika
lą. Prašau jį patį atsiliepti, ar ži
bančius jį man pranešti. MatrėBin- 
deteaitA ttteai, vitaiam gatvė 
#o.

ŠV. PETRO PARAPIJOS
; VEIKlMp

Užbaigė kalėdoti.

Vienas iš sunkių' So. 'Bostone 
darbų yra -tai kalėdojimas. Kuni- 
sgai, zakristijono vedami, pereina 
kasmet lietuvius Bostono, So. Bos^ 
tono ir Dorehcsteri’d.' Zakristijo
nui sunkus darbas -— dvigubas. 
Jis^lieną apsakinėja žmonėms ku
nigo atsilankymą o vakare ve
džioja kunigą. Nieks.taip nesi
džiaugia iš kalėdojimo' laiko bai- 
gimosi kaip zakristijonas. Mat 
Boston ’as, East Bostonas, New- 
tonas ir So. Bostonas jau apka
lėdotas šiais 193d metais. Lieka 
tik Dorcbėstėris — turtuoliai ap
eiti.

Dorchestery po nedėliai kalėdos 
be apsakinėjimo. Apsakinėti tai 
perdidelis vargas, nes žmonės ten 
perdaug išsimėtę. Kovo 31 d., 6 
vai. vakare kalėdnJnk&A tiesiog 
pradeda lankyti Dorehesteriečius.. 
Mažai ir laiko bėra.

Rinks gėlėms '

Bostoniečiai nevien aukoja pi
nigus statymui ir palaikyjpuį baž
nyčių, bet _ga^ Tajber-
nakulo draugija koyo 30 d. po vi
sų
pinigus tfflaW<aIt(P
rių papobHmtf. Bortantešial 40-tes 
Karaliui nori išpuošti sos-;
tų, kurio iMtyti ei* Ūkiančiai 
Žntonių bal. 6, 7 ir 8 dienomis. 
Eik <1 r taittrta/ inMiti skrtty- 
tojau. Ar flsįf’jirikyiefia. ”

, MvO
Won*estery yra misijos. Duoda 

tėvai Marijonai., Klebonas kvie
čia

Turime 5-kiųrūsiu hBai gražių-spalvucAų at- 
* Hipiru^iij 8tt lretuviškaii ^jarasab*; PafBidūoda 
| . pigiai tik po 5t*. viena. tli»akynmg siųakite:

w» » -* . t > •

lontb Bortai, Man.

.. . į MMtinrAs

♦

“WĮ
866 WeH ^roadvay

DARBUOTA S »Ū
; ;į ;V0M A80K8 PIAK0 

JKOKPAĖIJA. ..

PaHvUė įganąs Y0#Ž tnpd,

pulkų*

Rcctataiik rarW,
Vom A Sotu Piano Oo.

160 BOTLSTON ST. BOSTON

Bok tikras 1mm a*bt pina pirk- 
Maūt J<^io komfao nereikia šauti. 
Ai parduodu tiesiai. •

kunigus padėti 
Tam tiiuilui

PARSIDUODA NAMAS 
ir yra ant rendos 5 kambariai. Na
mas gerim atb^y ir yra 3 karų ga- 
?adžius. Yra kai kurte įtaisymai 
ir graži gatvė. Šaukite ;Park#ay 
25624. ; ^^28)

, ' *• ' " «'.*X, ------ • - > - - - ---- - -

L. r. K. Saldžiausios 
V. J. PASALPINRS DEJOS j 

VALDYBA

Pirmininkas — V. T. Savickas, .
451 E. SMenth St, So. Boston, MŽšĄ J* 

Vice-Pirminfntes — A. Naudžluna*, ,/•
S85 E. Br6adway, So. Boston, Masu,. ą. 

Prot Ražtinlnkas — V. TamolituMBį,3 k
40 Marine Bd., So. Boston, Mass. .si ii 

Fin. Raštininkas — D. LtngevKfus,, J*
62 Adams St, Dorchester, Mass. 

Kasteriu* — P. Kteponia,
2G6 Bolton St, So. Boston, Mana* - 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Mass, 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
pirmadienį kiekvieno mėnesio 7:80 
vai. vakare, pobažnytlnėj svetainėj, 
Fifth St, So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS .*
VALDYBOS ADRESAI

••• -■■'— 1930 M.

M. A. NORKŪNAS

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

Vfce-pirm. — Povilas Z! tol f s,
554 E. Fifth St., So. Boston. Mass. 

Protokolų Ražt — Adolfas Navickas,
274 Bolton 81, So. Boston, Mass.

Finansų Rašt — Juozapas VinkevMBMb 
450 E. Seventh St, So. Boston, Mas 

Kasierius — Andrius Zalieckas, 
702 E. Fifth St, So. Boston, Mase. 

Maršalka — Kazimieras Mikaflionis, 
906 E. Broadway. So. Boston, M 

Draugija D. L. K. Keistučio laiko 
nesinins susirinkimus kas an 
dėldienj kiekvieno mėnesio 
Svetainėj kampas E |r _ ___
So. Boston. Mass., 1-mą valandą 1

„, pietų. Ateidami atstveeki 
naujų narių n savin prti 
prirašyti. ■ /■

■ 

-- —

DANELJ.FITZ
v ••
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AKMUO NUO MENULIO ■ .
Prancūzų mokslo ąkądę- 

».«'__ :
tomas akmuo, - maždaug/ 
nmšties didumo, kurs aka
demijai buvo atsiųstas pa-’ 
yrinėti iš vidurinės lAus- 
rali j os. Iš pažiūros tas ak.- 
nįo nieku nesfcluria'niic3įiĮ 
ų akmenų. Taip pat ir die
ninė analize nedavė nieko, 
tuo būtų galima susidomė- 
i. Tačiau nuo pat paslap- 
ingo akmens atsidntimo 
lienos tas akmuo traukia į 
«ivė visų’ geologu ir mine
ralogų akis, kadangi savo y-, 
patybėmis jis nėra panašus 
r-jokią žinomą akmenų rū
šį.- Vienas Paryžiaus mi
neralogas pradžioj pareiškė 
ftuomonę, kad čia turima 
reikalo su dar niekad'nema
tytu akmeniu, nukritusiu iš 
dangaus, t. y. meteoritu_Ki- T* ’tas mokslininkas iškėlė min
tį, kad čia esąs fulguritas, 
t. y. akmuo atsirandąs žai
bui trenkus į smėlį ir jį su
tirpdžius. Abi šios Įlipote- . 
žės, tačiau, pasirodė klai
dingos : keistas akmuo netu
rėjęs nieko bendro nei su 
meteoritu nei su fulguritu. 
Po to, vienas geologas ne
drąsiai užsiminė, kad čia 
esąs .ne žemės akmuo, bet

' f' * . ■ ' ■ i

nukritęs nuo mėnulio, vadi
namas selenitas. Visi iš to 
igeotOgo tik gardžiai p&si- 
jirokė.,
J Bet paskutiniai akmens 
tyrinėjimai davė visai neti- 
kėtų rezultatų. Būttnt, pa-

’emijos sandėliuose yra lai* . Tuojau po sutvėrimo pa-
----------  ---------—... —nes zmojo> kadašaulio žmoni

jie mirs. Dėl to prieš, mirtį 
niekuo nebesirūpino^ ir vis
ką naikino. ' '
. Kartį Pieva# eiž^f 
ke ir mato trobelę. Iš jos iŠ- 
ėj ęs * žniogusUųzdėge. Vieną 
pušį. Beregint visas miškas 
užsidegė. Tada/žmogus į. an
glis įstatė Jžitilą vandens ir

įgrindinius elementus^ ati

duodamas^ atgal gautą iš 

saulės spindulių energiją. 

Joji energija pasireiškia 

silpna elektros stove. Kitas 

projektas, amerikiečių inži- 

nierio, rengiasi principu 

rinkti į tam tikrą akumulia? 

torių saulės spindulius, pa-

’įamišf našiai kaip kad daroma su 
elektra.: , ifintiš‘? gėH, tik 
gaila,' kad Įig šĮpĮ tokio švie
sos akumuliątprifaų^ sukon
struoti nepavykot O'

Praktikoj kiek plačiau 
prigijo būdas sukoncentruo-

jgiai taip pat atmuša saulės 
spindulius, ir mėnulio 

/paviršius. Tim būdu teori- 
jar kad čia turima reikalo 

• šu akmeniu nuo mėnulio,
✓

rimtai pasitvirtina. Kyla tik 
S klausimas, kuriuo būdu tas 
’ akmuo galėjo atskristi nuo 

mėnuho žemėn. Seniau bu- 
?;vo manyta, kad mėnuly dar 
y veikia ugniakalniai, kurie 
^Ksiveržimų metu galėtų iš- 

mesti dangaus erdvėn akme- 
r nis, kurie jau nenukristų 
' atgal. Tačiau dabar yra įsi- 
h/Įftinta, kad jokių veikian- 
|$ių ugniakalnių šiuo laiku 
|-riefa.’ Taip kad to akmens 
^kilimo paslaptis tuo tarpu 
k lieka neišaiškinta.

v- ■ - .^Try
Įtk.?-- /

verda.1
— Ką darai? — paklausė-ti saulės spinduliais šildyti

Dievas. ’ -: -
— Vandenį-noriu .užsivi

rinti. ---
— O kam visą mišką de

ginti, ar neužtenka glėbia 
žabų? ‘

— Tai kas man tas miš
kas — juk ne giminė. Vis 
tiek rytoj reikės man mięti

— Jei tu taip darai, tai 
nuo šiol daugiau nebežinosi 
savo mirties valandos.

Ir tiesa. Žmogus nemirė 
ir turėjo daug dirbtj, kol su
degintą turtą galėjo papilu 
dyti.

Po kiek laiko vėl eina 
Dievas ir mato tą patį žmo
gų medžius besotinantį.

— Kam juos sodini? .— 
paklausė Dievas.

— Išaugs ant degėsių gra
žus miškas. y ą

— Tai kam tau tas miš
kas, juk tu toks pražilęs — 
tuojau mirsi. ~ J ' —

— O kas žino:: gal ir pa
gyvensiu. Jei ir ne, tai bent 
mano vaikarpąsidžiaugs.

— Matai, L- pririiyfcdain^
atsakė Dievas: — kaip ge
rai, kad savo mirties dieri'ds 
nežinai. • ,'

vandenį garo katiluose ir 
pagamintu garu varyti tur
binas, kurios suktų dinamo 
mašinas. Pasirodo, tai yra 
visai įvykdomas dalykas. 
Viena tokįa'varoma koncen
truotais saulės spinduliais 
mašina yra Egipte, netoli 
Kairo, kur ištisus metus 
Šviečia saulė. Ta mašina y- 
ra noriai rodoma turistams, 
už ką, yra imamas mažas mo
kesnis. Bet tai yra tuo tar
pu visa praktiška tos maši
nos nauda, nes rimtesnio 
darbo nepajėgia. Taip tad 
saulės spindulių energijos 
sunaudojimo klausimas dar 
palieka galutinai neišspręs
tas./ ' •

KIEKVIENAM PO BRO6IUES- 
" LĖ APIE YYTĄUf.4.DIDJJĮ

Liudas Qiya skubiai ruo- 

šia popujiarią'brošiūrėlę a- 

pie Vytautą Didįjį, kurios 

tiek, kad 

s jv^pibj-

čiui spąąmatą Asuirgelę- tek-1

«OTAKę PASKYRIMAI
Į vietą mirusio Raseinių 

notaro p. I. Vrubliausko pa
skirtas buyusis II Panevė
žio notaras pi; J.,Bikinis.,

Panevėžio II rtotaru lais
vai samdomo tarnautojo tei-

bus spa 
kjekvn

K “Tr/

“M.. L

janskiui pavogė naują alaus 

statinę. .’<*<■ ’- 

e Vasario m. iš 22 į 23 d.

O.U..K-
labai įdomus tipas, kurio gvi? ““><» fc- Btariui^gyv. na-

venimas yra nepaprastas. 

Jis apsigyvenęs arti girios. 

Pasistatęs “labai didelį’’ 

gyvenamą namą, kurio ilgis

Usą{ 
esiis.-

mą pėr langą ^sulindę vagys 
išvogė dešras ir kitus pro- 
<įuktus.v?

sp _ M
5Wnamefc -pastatytas - ant

•v,

— M 
patiniąm pats gyvena, o vir
šutiniam — sudėtas jo tur-

‘z

it;. ■ ■

T*L S. B. 0441, Hubbard9396 
py* ADVOKATAI 

h IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BR0ADWAY IR E ST. 
&SO. BOSTON, MASS. 
B': TAptiekoriaus Šidlausko name;

Irimas: 819 E Street
L' .PRANA8 X KALINAUSKAS .

1682 OolunMa Rd., 8. Boston 
TeL 8a lestoa 1882 

i' KAZYS J. KALINAUSKAS 
PBcftono ofltoS! .4O4 S4ars Bldg. PmA: B Resemout St. Dorchester 
L * TeLT*Ibot2878 
FOflsto atdaru: 9 A. M. Iki 9P. A. 
I*—*

M 4

■' • • JI. X C-

Dr. V. Mykolaičio-Putino redagmA 
jp■šnairu mytatutvih uiunotv, KaūŪTDftllOtk 
IT akademiškojo gyvenimo iliustruotais 
mėnesinis Žurnalas yra didžiausias,- 
rimčiausias, Įdomiausias ir kiekvienam' 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
HetUvią žurnalas. Todėl visi, paskubėki* - 
te užsisakyti “židinj.”

“ži<linion7kaina Lietuvoje: met. 85 U' 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4.50, 
pusmečiui $2.50. ■ '

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisves AL 
3.

. 4. — r •

imas literatūros, mokslo, vleuoi

ilPoĮįejją.vaęiuįęško, ' 
į T 11 *4?—i H viti: ■’ 6 > i 
: VILKAI PUOLA KAIMUS 
I; Šaukėnų - -ir ■ Kurtuvėnų 
miškuose’ yra daug vilkų. 
Vasarių Ji . 23 d. tuose 
miškuose buvo? suruošta vil- 
kų medžioklė—3 vilius me
džiotojai miške apsupo, bet 
nušauti nė vieno nepavyko, 
tik vienas vilkas paliko su
žeistas. '

■ Naktimis miške vilkai su
sirenka būriais ir paskum 
užpuola netoli miško esan- 
^ius kaimus. Kaimų ..šunys 
įada /pakejia trukšnąą, o al
kani vilkai ima juos gaudy
ti ir draskyti. < .

. .V "

DĖL PANELES ŽUVO 
UGNYJE

t- *

Vasario 19 d. apie 4 vai. 
ryto Seįlėnų kaime vieno ū- 
kirnnko' bernas ėjo šerti gal
viju. Daržinėj rado sutar
šytus šiaudus ir pastebėjo 
besislepiantį ant jos lubų 
kažin kokį žmogų. Bernas 
užrakino duris ir pranešė 
policijai. Atvykęs policinin
kas ėmė šaudyti į daržinę. 
Kilo gaisras, kuriame žuvo 
keli gyvuliai. Po gaisrikas
tas jauno vaikino lavonas. 
Šis vaikinas mylėjęs šeimi
ninko dukterį. Spėjama, kad 
jis buvo pas ją atėjęs  ̂bet 

bijodamas įtarimų slėpėsi, 
ištaip meilė virto baisia ne
laime.
,;.x ' f j: •.  . - - .

v
Tel. 80. Boston 0823

NAUJOJE VIETOJE 
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. II. V. GASPĖR 
(KASPARAVIČIUS)

SU Brodaway, So. Boston 
Ofsio valandos: 

nuo 0 iki 12 ryte ir nuo 1:80 Iki 5 
ir nuo-8 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ,lr no- 
deidienlals, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

šutiniam 
tas.

Tas asmuo nevalgo mėsiš
kų valgių, nerųko, negeria 
degtinės, alaus ir kitų alko
holinių' gėrimų. Žmonią ven
gia?; Moterų iš tolo neprisi
leidžia. 4 bažnyęįą^. neina; 
nes jį nervueja, kad. kiti 
žmones blogai Dievą garbi- 
-ną, kartais ^ąžnvčioj kalba
si ir p. - c

Jis visada nešioja ilgus 
plaukus — juos šukuoja į 
kasas. Dėvi ypatingą: kepu
raitę. Ant krūtinės užsika
binęs didelį kryželį.

Labai dažnai, sušaiikęs a- 
pylinkėą gyventoju^ ypač 
piemenis ir pusmerges, jiems 
sako “pamokslus,”/ duoda 
nerodymus, kaip reikia gy
venimą tvarkyti. Sakant 
“pamokslą,” visi vyrai pri
valo nusimti kepures, o mo
teriškos “,a6^ atšištbti. 
Jei jo reikalavimų ar įsaky
mų neklauso, visus išvaiko.

' r

L • . v - ' ;

/y Šėmis paskirtas p. K. Bra
žėnas iš Utenos.

X ■ I I I I

MERGINOS IŠKASTRAVO 
! ė VYRĄ x

Vyras mirė, o nmrgiaos - " - 
areštuotos

“Echo” rašo, kad Pagluo- 
nio k. gyventojas L. buvo 
pasižadėjęs atskirai tris 
merginas vesti. Pasirodo vi
sos trys merginos liko .nė
ščios. Kada jos pradėjo Tei

sėtų, tai vra vestų, tuomet 
iškilo paslaptis, .kad jisai 
įgavęs tris merginas.

et jos, sako, susitarė 
pasikvietę pas save nugir

dė ir iškastravo.' . ~
; tiigoriis buvęs 'nuvežtas į 
Tauragės lT^dninę, kur jisai 
greitai mirė.’Visbs trys iner- 
ginos .areštuotos ir kalėjime 
padėtos. • ’ ■'

VEIKLŪS JAUNIMAS SULEN-

r - z ■ J- -

. TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A.UKAPDČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9’ 
vakare. Seredomis nuo 9—12

x vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 

. iki 12 (pagal sutartį).
t ■ i ■■ ---  ■■■----

" Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAŪSKAS) •

414 Broadway, So. Boston 

. Tel. Šo. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietlr 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą
FILMUOJA* “VAKARŲ

FRONTE NIEKO NAUJO”

> Žinoma Amerikoj filmų 
gaminimo “National Film” 
bendrovė gamina pagal pa
garsėjusią vokiečio rašytojo

fronte'nieko

> ■

*<

>>
... su trim prancūzėm.

SAULES SPINDULIŲ 
VERTIMAS ENERGIJA

Klausimas, kaip praktiš
kai išnaudoti milžinišką, e- 
samą saulės spinduliuose, ši
lumos atsargą ir paversti ją 
darbą dirbančia energija, 
jau seniai domina inžinie
rius. Ligi šiol yra žinoma 
daugau kaip 500 įvairių 
projektų, tačiau nei vienas 
iš jų praktikoj nepasirodė 
tiek/tobulas, kaip išradėjai 
tvirtino, 
rodė du 
vokiečių

f. .frr v u-.naujai
Joj visa stengiamasi atvaiz
duoti taip, kaip knygoj pa
rašyta, tik išleista nuotykis 

Kariš
ka uniforma,-ginklai ir kiti 
dalykai gauta iš Vokietijos, 
150 kilom, už Holiwoodo 
(filmų gaminimo centras) 
iškasti apkasai. Visą laiką 
kol filmuos, artistai turi 
juose gyventi. Į apkasus 
atvežta ir 300 žiurkių, ku
rias artistai muš priešais a- 
parato objektyvą. Filmą ne
trukus bus baigta.

Geriausiais pasi- 
projektai. Vienas 
mokslininkas pa-

Z

. Vokietijoj dabar randama 
tik 2,335 milijonieriai, prieš 
karą buvo 15,547.

siūlė du elementus, gyvojo
sidabro chloridą ir geležinį
chlorą, kurie jungiasi sau
lės spindulių įtakoj ir suda-
l.

v

«

4

Tel. Portet 3789 .

JOHN REPSHIS, M. D
(REP8T8)

Lietuvis Gydytojai
Ofiio Valandos: 2—4 Ir 7—9

881 Man. Ate., arti Centrai Sq. 
Cambridge, Naša.

• * • 1 ’ ’ J

B. 2805—R.>•
J

‘ Indijoj gyvena apie 300 
milijonų žmonių ir apie tris 
šimtus vartojama ' kalbų. 
Daugiausia prasiplatinus y- 
ra Hindi kalba, kurią varto-

VISI DŽIAUGIASI, KaTtIK

ja 82 milijonai žmonių.
/

\
SKAITO

If

>

“TARPININKU”.
VienintčlJ lietuvių visuomenišką 

mokslo, dailčs ir- vaizboif mčnėsi- 
n| žurnalą. •

Tat didelis, puikūs, ttirlniifgaA 
su spalvuotom Iliustracijom mėn
raštis. Daną naudingų, svarbių 
raštų, eilių. Juokų, patarimų. 
KAINUOJA TIK $1.00 METAMS. 

Vienas numeris- 10c.
Pas mus taipgi galima gauti dru- 

kuojamas mašinėlės su lietuviš
kom raidėm. .'

/ “TARPININKAS”

332 WEST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

X

r“

$|»ZKors 
Babtų v^Is?iaus*-r''gyVejitbjT| 
dauguma yra sulenkinta, bet 
Vosiškių kaimas vra išlikęs 
grynai lietuviškas. To kai
mo j'aiinuomenė pasižtmi 
kultiirin guntu'. ir veiklumu. 
Bemaž visi jaunuoliai daly
vauja šaulių eilėse, o jų tė
vai suspėjo pasistatydinti 
modernišką trobesį mokyk
lai. Tokių mokyklų visame 
Babtų valsčiuje tėra tik vie
na.

Pereitais metais šiton mo
kyklon yra atkeltas veiklus 
mokytojas A. Labašauskas, 
kurs įsteigė jaunimu? žemės 
ūkio klasę. Jaunimas uoliai 
lanko tą klasę ir stengiasi 
pritaikinti ūkiuose žinias, 
kurias įsigyja pamokų me
tu. Vieni mėgina taisyklin
gai gyvulius šerti, kiti įsi
taisė inspek'tus ir tikisi Ve
lykoms išsiauginti daržovių, 
treti gaminasi Dadano avi
lius bitėms ir t. t.

Žemės ūkio klasės lanky
tojai turi sukūrę vaidingoj 
mėgėjų būrelį ir ruošiy i į- 
kurti sporto sekciją, lasę 
lianko ne tik bernaičiai, bet 
ir merginos.
-------- -U..1 — .—. .■ ^->.1 ‘

Galvos Kvaitulys 
-■ Kobttmas,Wnteias 

Nmalonumai po i > 
valgiui

Gref/af Acetonu 

PepsinfcSdtzer 
Rašyk RtygMc Stttgtr Ch 

Mrabftr.Mnzr 
GAUSI SAMPEU DYKAI

v

LENKAI PAGRdBfi ‘ 
zPbLtOTN^K4

• Vasario mėn. dL/apie 21 , 
vai. dingo iš sargybos * viė- 
tos Seinų apskrities pasie
nio polic/ ll TajffttcP'eilinis 
policininkas Jonas Pilvelis, 
kuris .tų^ metu buvo sargy
boje ant admin. linijos, ties 
Komenkos kaim., Liubavo 
valsčiaus ribose.

Yra žinių, kad polic. Pil
velis buvo slaptai lenkų pa
sienio kareivių užpultas ir 
slaptai nugabentas į lenkų 
pusę.

/-I’

VAGIA VIŠTAS, DEŠRAS IR 
ALAUS STATUTES

Meškuičiai. Paskutiniu 
laiku šioje apylinkėje pra- 
dėjo plisti vagystės. Štai va-- 
šario mėn. naktį iš 19 į 20 
d., Meškuičių miestelio gy
ventojams K. Zubriui, J.

JUOZAS J. DIRSA
I LIETUVIS GRABORIUS ] 

< 1 .1
Į Teikiu patarnavimą laidotuvėms Ir 
Į 1 Urendavo 
1 ivSms ir

automobilius vestu-Į 
lems ' pasivažinėji-

r— I

teta: 194-Mnibury ŠE. 
o aukftto) Tel. Cedar 4953

Ofittu: 212 Millbury St, Worcee- 
ter, Mass. Tek Park 2795.

I , • J ______

>W. ‘ - - •

i

*

DABAR
* ’ '• ’ '

laikas pradėt rūpintis ke

lione į Lietuvą. Suteiksiu 

pilnas informacijas apie 
'laivakortes ir reikalingus 

dokumentus. ’

JUM KAUSTYTI - •
60 RterUsfEt, VtroMtar, Man

Tai. Oadar 9089-W.

• r* t

'DR. J. C. LANDŽIUS 
y sbymoub/

51 FROVTDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

\ TEL. PARK 5873

Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING“ 

Worcerter, Mass.

Ninai — lOl.Sterling Street 
/ Maple 4964

< --------- 1----------------------------------------------

LIETUVIS ADVOKATAS 

ANTHONY J. MULER 
. t •' • ■ z

-■ v 406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065
- I

—n ■ 1 ■■■ " 1 ■ ■ r ■ —

Oflao tel^Part 2989 

' ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBHSF)-----

636—640 Slater Boilding 
Worcester, Mass, 

Namą tel: Cedar 1768-M
~ir ■—-

* •

DAKTARAS BALABAN
, Gydytojas iš Rusijos

375 Dorchester St., So. Boston.
“ i ... TeL s. B. 4768 y

, Rezidencija ir kitas ofisas 
-1234 Blue HiU Avė , Mattapan

TeL-Milteli 2952. L’£

VIZITĄ J NAMUS
Ant-Vietos ir Apylinkėj

Atsilankyk, parašyk arba 
telefonuok. Idant tą pačių 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395. 
Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iškalno.

Dr.Grady,327^X.
Valandos: Antradieniais, ketvirta^ 
dieniais ir šeštadieniais JO—12 ry
te, 2P—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktaL

LietuvisGraborins

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadvvay, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Miras Šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arta giminėms pini* 
gai reikalingi, 'taupykite juos. Ak 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

LIETUVIS GRABOMUS
' ' • • ' -r

VLADAS P. MIKSA
49 Church St., LoweH, Mass.

. Telephone 57SR
Laidotuves aprūpinu gerai tr ne
brangiai. Patarnauju <lėl krikšty
nų. vestuvių tr šiaip visokiems rei
kalams.

JOS. G. ZUROMSKIS
1 * ’ • » .A

Vienintelis lietuvis lalaninotai e* 
lektriilnna. Turiu 8 metuą prity
rimo. Taisomo ir {vedam motoru* 
tr vandenio pompa*. Taipgi teina 
me Ir parduodame rudtoe.

y STOCK ROOM

10 EUererorlh 8t, Worcester
TeL Park 5452. TeL Cedar 7836


