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Gegužės 11 d. pripuola L. 
j D. Š. organiiacijos metinė 

i šventė. Šiemet mūsų šventė 
supuola su Motinų Dienos 
švente. Su ta diena baigsis 

' ir mūsų organizacijos vajus. 
/ Nėi^a kilnesnio darbo kaip.

. platinimas kat. spaudos. Tad 
mes ir davėme progą L. D.

. S. pariąms šiame kilniame 
- darbe padirbėti.

• y.-..
Beliko tik trys dienos, 

i Sekmadienis bus paskutinė 
yajaus dieęa. * Nuo tos die- 

{ nos prenumeratos kaina ir 
narių įstojimo mokestis bus 
kaip, kad buvo prieš vajaus 
paskelbimą.

Kas norėtų pasinaudoti 
nupiginta prenumeratos kai- 

> na ir įstoti į L. D. S. organi- 
# Izadj^ą be mokesties, turėhj 

tą padaryti prieš pirmadie- 
-z- nį.

LDS. naęiai ir visi gerb.’ 
kunigai maloniai kielfvie- 

>4 nam padės išsirašyti “Dar; 
' bininką”ir prisirašyti prįe 
. ' '‘organizacijos.

‘‘Darbininkas” yra nayli- 
■ mas ir laukiamas svečias 

Lietuvoje. Kiekvienas~ame- 
rikietis turįs giminių Lietu-

Uią IR BOLŠEVIKIJOJ 
LAIMĖ NEAPLEIDŽIA

“New York Times” rašo: i 
Sovietų Rusijoj dabartiniu j 
laiku dirba apie 500 ameri
kiečių inžinierių. Šis skai- 
čius-vis kyla_ir, kaip matyt, 
gale metų jų ten bus koks 
tūkstantis. Šie, inžinieriai 
padalyti pagal speeialvbę į 
tris grupes. Pirmoji pati 
didžiausia grupė gyvena 
Maskvoje. Vieni iš jų gv-• 
vena viešbučiuose; kiti šiaip 
privačiuose bolševikų išnuo- 
muotuosb butuose. Visi jie 
gąuna baltą duoną, vaisių ir 
ikrų, t. y. tokių maisto pro- 
duktų, apie kuriuos papras
ti plięčiai nė sapnuoti nega-

Tie amerikiečiai inžinie
riai, . kurie gyvena priva
čiuose butuose, naudojasi di
plomatinio korpuso privile
gijomis ir gali pirktis pro
duktų kooperatyvuose kiek 
nori, t ~

k Maskvos gyvenimas ame
rikiečiams yra perdaug nuo^ 
bodus, todėl jie nutarę, įsi
steigti savo klubą, kur gale- 
tų. pasilinksminti ir paspor
tuoti. Šie inžinieriai jau net 
gavo leidimą atidaryti savą 
maisto krautuvę, į kurią ga
lės atsivežti iš Amerikos be

Šv. Juozapas, LDS. organizacijos globė;

Smagu man buvo Lietuvoj ; 
Po Šiaudinę pastoge būti: . 
Kitokio rūpesčio galvoj 
Nebuvo kaip tik šienapjūtė.. 
Ten gyvenau.be išdidumo, 
Širdis tik vieną laimę jautė; 
O kiek linksmybės ir smagume 
Kuomet reikėj’ šienelis pjauti

Linksmai žvangėjo plieno dali 
Į pradalges’ žolelė klojus^ - 
Skanus-msm buvo kaimo valgi 
Lengvai žygiavo Jaunos kojos;

DEGE NASHUA, N. H

Kaip iš Maskvos praneša
ma, Litvihpvas veda su vo
kiečių pasiuntiniu- Maskvoj 
von Dirksen derybas dėl tų 
valstybių santvkiu. Mano- 
iria, kad derybos liečia ebol- 
ševikų propagandą Vokieti
joj ir Sov. Rusijoj vykstan
čius krikščionių persekioji
mus. Jokių oficialių prane
šimų ligšiol nėra.

Pereitame numery rašėme 
apie baisų gaisrą Nashua, N. 
H., kuris įvyko sekmadieny, 
gegužės 4 d.
_ Patikrintos žinios skelbia, 
kad 260 namų sudegė ir ug
nis padarė nuostolių $4,000,- 
000. •

Namų apdrauda siekia tik 
$3,000,000. Taigi milijoną 
dolerių turi panešti nuken
tėjusieji. Ugnis sunaikino 
daugiausia darbininkų na
mus ir visą jų turtą: rakan
dus ir drabužius.

RANGOON. Burma.
Spauda praneša^ kad nuo že
mės- drebėjimo žuvo 6,000

žmonių. Po įvykusio smar
kaus drebėjimo kilo gaisras 
ir beveik visą miestą sunai
kino.

BOMBAY, Indija. — A- 
reštavus Gandhi sukilimai 
dar labiau prasiplėtė, ir pa-

Lietuvių šeimos irgi bai- 5 ’šiai nukentėjo. Dauginusiu* 
paliko be nieko.

Namai ir visas inventoriuos 
sudegė šių lietuvių: J.'Adbė| 
maitis, F. Alkevičius (LDSįj 
narys), T. Judickienė, M i? 
Liutkus, J. Groslis, J. AugintJ 
kas, C. Urbonas, P. Akstit į 
nas, J. Grikas, A. Norkūnas, > 
M. Latvis, R. Armal&vičių&į ; 
J. Šidlauskas ir Kašilinas.

Šių lietuvių gyventojų sU-J 
degė rakandai ir drabužiai^ 
M. Sinkevičius, M. Kaspa^į 
raitis, *A. Čaplikas, J. Jui^ 
zaitis, A. Oraška, P. Matų* j 
zas, J. Časiūnąs, F. Patkus^ 
ir Žirgelis. ' k

Mažiau nukentėjo ’šie 
tuviai, namų savininkai :/Ki ' 
Nadzeika (LDS. kp. pirng^" 
įlinkas), P. Kapickas (LD0p- 
narys), A. Barkus, Karsi^ 
kienė ir Molevičienė. Jų ĮĮ& • 
tiek namai apdegė, kiek geni 
sindami vandeniu suliejo ra^.į 
kandus ir drabužius.

____ - z —■

Kaip matome ir LDS. na-<- nai nukentėjo. . ’
Baisu ir pažiūrėti į tudfe 

_?■ TrriFMfiMM

“Dari)inmką.,, '
Prašome geri) vajininkų 

šiose paskutinėse vajaus 
dienose pasidarbuoti ir pa
gelbėti savo vięnminčiams iš
sirašyti ir kitiems užrašyti 
vienintelį
krašti “Darbininką.”

Padangėj palšas debesys 
Ir besišypsanti saulutė, 
Ir ta kaitrioji rugiapjūtė!DU KALINIAI UŽMUŠTA 

NAUJAME SUKILIME 
<c

Columbus, Ohio, geg. 8. — 
Šiandien Ohio valstijos ka-

darbininkų lai- Įėjime įvyko naujas kalinių 
sukilimas. Užmušta du kali- 

LDS. Raštine niu ir vienas sužeistas.

Tos gražiosios Birželio dienos, 
Tas žaliąs-kvepiantysis šienas 
Ir oras tyras visiškai, 
Ir paslapčių pilni miškai.

Šiemet Lietuvos Vyčių organiza- 
cija rengia dvi ekskursijas, bū- 
tent: gegužės 24 d. laivu “Oscar i 
II,” Skandinavų-Amerikos linija 

■į; ir liepos 5 d. Pastaroji bus oficia- 
lė L. Vyčių ekskursija.

c ~

Gegužes 24 d. bus bendrai su vi
sų Amerikos lietuviij oficiale eks
kursija. Ši ekskursija buvo skelb- 
fti Baltiko1 Amerikos linija laivu 

J “Lituania,” bet lenkams nupirkus 
i' tuos laivus ekskursijų vadai pada-

■ -A*’’k * • • •
rė sutartį su Skandinavų-Amen- 
kos linija- . „ x

L. Vyčių ekskursijom vadovaus 
kun. Stasys J. Vembrė, Westfield, 

* Mass.’Šv. Kazimero parapijos kle- 
J bonas. Jis yra .baigęs Lietuvos u- 

-> niversiteto Teologijos-Filosofijos 
Jį. , fakultetą, studijavęs du metu 
Eįfe.* Catholic Universitv, Washington, 

kur gavo “Eicentiatus Juris> Ca- 
nonici” laipsnį. 'Daug pasidarba- 
vęs,'jaunimo organizacijose Lietu- 
vojKįr Amerikoje. Jo vadovybė 
ekskursijose visiems bus maloni ir 

J,. naudinga.
. Visais ekskursijų reikalais 

C kfeipkitės pas Kun. S. Vembrė; 12
f Casimir St, WestfieM, Mass. arba

Mr. J. E. Smitrųs, 27 Whitehal 
fe St., New York City.

VARŠUVA. — Praneša, 
kad Lietuva ir Lenkija pir
mą dieną gegužės susirinkę 
prie demarkacijos linijos su
sitarė atįdaryti tiesioginį su
sisiekimą palinijo gyvento
jų, taip, kad abiejų šalių pi
liečiai laisvai galėtų pereiti 
iš vienos pusės į. antrą. ‘

LIETUVA TARPTAUTINĖJ 
HIGIJENOS PARODOJE

Gegužės mėn. 17 Dresdeno 
mieste, Vokietijoj bus atida
ryta didelė tarptautinė higi- 
jėnos paroda. Lietuva šioje 
parodoje dalyvaus pirmą 
kartą, išstatydama savo eks
ponatus iš higijenos srities.

GENEROLAS S. ŽUKAUSKAS 
JAtf SUGRĮŽO

Kaunas. šiomis dienomis 

sugrįžo iš , užsienių buvęs 

Lietuvos armijos vadas ge

nerolas Silvestras Žukaus

kas, kuris buvo išvykęs pasi

gydytu Laikraščiai praneša, 

)cad generolo .sveikata žy- 

rpiai paistaisiusi.

Senos tėvynės atmintis 
Sužadina jautrias mintis... 
Dabar jau aš Amerikietis, 
Bet čia ramybės nerandu.
Ir tankiai Lietuvon skrendu 
Nors mintimis tenai ilsėtis, 
Kuomet mašinos sunkiai beldžias 
Ir svajones išblaško saldžias...

Viena čionai tiktai paguoda 
Nusiminimą klaido juodą, 
K,ai sutinki vaikinų būrį, 
Kurie tėvynės meilę turi: 
Tai Darbininku Sąjunga, 
Tikroji mūsų pajėga!

Ji neša naudą keleriopą.
Tat spieskimės į mūsų kuopą 
Ir sveikinkime iš širdies:
Tegu gyvuoja L. D.- S!

TUNIS, Afrika.—Trečia

dieny prasidėjo Kartaginoj 

30-tas Eucharistinis (’ Kon

gresas.
Kongresas pradėtas iškil

minėmis pamaldomis kate

droje, kurias laikė J. E. kar-

suvažiavime nutarta dau- 'v .
giau nebevartoti medicinoj 
lotynų kalbos. Receptai da
bar Rusi joj bus rašomi tik 
trusų kalba, / Taip pat bus 
genami lotynų žodžiai iš pa
ties medicinos mokslo. Ma
tyti tą rusai daro dėl Vaka
rų kultūros neapykantos.

kitose vietose įvyko kruvinos 
riaušės tarp sukilėlių ir ka
riuomenės. Sukilėliai, skai
čiuj 3,000, smarkiai kovojo 
su kariuomene. Kovose 20 
užmušta įr 100 sužeista.

Mes turėtume užiausfifiW 

laimingiems Nashua lietu

viams ir jiems padėki atsista

tyti. L. D. S. Centras i3^^ 

ręs nukentėjusiųjų būklę 
skelbs “Darbininke,”

RYGOJ ĮVY^S BYLA DĖL 

KRAUJO ĖMIMO 
MACAMS

Latvijos seimo atstovas 
Dubinąs kreipėsi į teisingu
mo ministerį Paberzą, rei
kalaudamas pašaukti tieson 
vieną pro vincijos laikraštį, 
kuriskursfovieną gyvento
jų dalį prieš antrą'. Tas 
laikraštis pranešė, kad Ru- 
gajų žydas pirklys Šaūlovs 
subadęs savo tarnaitę gauti 
kraujo macams. Tarnaite e- 
są, padėta J ligoninę. Ka-

miant gandais ir neatitinka 
tikrenybės, ministeris Dubi
no reikalavimą patenkino.

dinolas Lepicier, šv. Tėvo at

stovas.

Dešimts tūkstančių maldi- 

ninkųvdalyvavo pamaldose.

Kongresas baigsis sekma

dieny' Eucharistine procesi

ja. - i . .

K. PETRAUSKAS VYKSTA 
Į MASKVĄ " -

.“Meiyeler All^emeine Zei- 

tung”' praneša, kad ąrti- 

miausiu metu žinomas lietu

vių dainininkas Kipras Pet 

rauskas vyks 

Didžiojoj O 

keliose operose, 

rtiaždaug laiku žymi, rusų šo

kikų pora Zunov ir Reisen 

gastroliuos Kauno teatre. x

Maskvon, kur 

peroj dainuos 

Tuo pat

Pereitame numery rašiau, kad 
geg. 4 d. Westfield, Mass. lietuviai 
katalikai, kun. S. J. Vembrei va
dovaujant, iškilmingai paminėjo 
D. L. K. Vytauto 500 m. mirties 
sukaktuves. .

Paminėjimo programas buvo į- 
vairus ir turiningas.

10:30 vai. ryte, Šv. Kazimiero 
bažnyčioj, kleb. kun. S. Vembrė 
laikė iškilmingas šv. mišias ir pa
sakė turiningą pamokslą.

Paradas prasidėjo 2 vai. po pie
tų. Pirmiausia ėjo policijos va
das, paskui jį nešė vėliavas Lit- 
tuvos ir Amerikos. Po to, važia
vo automobijiu dvi lietuvaitės: 
p-nia Adomaitienė Reprezentavo 
Ameriką ir p-lė-Valerija Petkiutė 
— Lietuvą.

Petras Belekonis, karinėje uni
formoje reprezentavo Vytautą. Jo 
pagelbininkais buvo M. Rama
nauskas, J. Grudzinskas, A. Bart
kus ir VI. Bursdikas. P-nas Bele
konis tiko Vytauto rolėje ir pada
rė gražų Įspūdį.

Šv. Kazimiero draugijos nariai 
uniformose gražiai pasirodė,"Mar
šalka buvo J. Naudžius.

šeštoje vietoje buvo Wore esteri o 
lietuvių benas, p. J, Bliūdžiui va
dovaujant. Puikiai pasirodė. -

Labai gražų įspūdį i visus pa
darė 14, mergaičių lietuviškais 
rūbais.ir mažos mergaitės ir maži 
berniukai, kurie nešė vainikus. 
' Dešimtojo vietoje buvo West- 

ffeldo moterys it merginos. Joa 
I^K’o pasipuošę baltais rūbais ir

su kepuraitėmis iš tautinių spąlvnz^ 
Visos gražios, raudonos. Jos 
kreipė kitataučių akis. , y 

Northamptono šv. Jurgio drau- 
gijos nariai su jaunų vaikinų be-. 
nu prieky ir pasipuošę uniformoj; 
mis maršavo tvarkiai Jų'eilių vi- 9| 
duriu važiavo kleb. kūn. S. Vem- J 
brė automobiliu jis pats, miestą 
majoras Keefe, vice-konsulas P. | 
Daužvardis, A. F. Kneižys, “Dar* 
bininko” redaktorius. Kitame atl* 
tomobily važiavo advokatai A. Mi- J 
leris ir Boblis iš Worcester. Au- Jį 
tomobiliai buvo papuošti tautini- .3 
mis spalvomis.

Easthamptono D. L. K. Vytau- Jį 
to draugijos nariai pasipuošę žen- J 
kleliais ėjo dvyliktoje vietojėr ‘

Po to, ėjo Šv. Kazimierio dr-jM 
iš Holyoke.

Po visų draugijų ėjo visi West- 
fjfeldo ir kitų kolonijų lietuviai j 

kurie prie dalyvaujančių draugijų j 
nepriklausė. ' , - •.

Pabaigoje važiavo apie 30 au»'-^ 
tomobilių, gražiai tautinėmis spal- q 
vomis papuoštų.

Ši paroda buvo nepaprastai | 
ži. Tvarka gera. Kitataučiai gert- J 
josi ir klausinėjo vieni kitų iš j 
tiek lietuvių. Didžiuma jų nežino- a 
jo skjrtumo tarp lietuvių ir 
Po šios parodos lietuvių vardaf 
minimas su pagarba.

Miesto majoras negalėjo^ ataJtn^S 
rėti lietuvių gausiu ir gražiu pMln 
rodymu.

Kitame numery parašysiu apM 
programą svetainėje.
■wii i *3

gyvenau.be


w ja ir ' šposo.

Vieną mote-

p«rt*MtiM« naįtert-

VALDŽIOS ATSTOVŲ ATSI
LANKYMAS LAIKINAJAM 

VILNIAUS LIETUVIŲ 
KOMITETE

• /

Vt7n?ws. Balandžio 11 die
ną Vilniaus Miesto Storasti- 
jos valdininkai p. J. Žilins
kas ir p. V. Novickis atsilan
kė Laikinajam Vilniaus Lie
tuviu Komitete ir peržiūrėję 
Komiteto knygas ir doku- 
mentus surašė protokolą.

ir uždavė išvada-

Už 275,000 LITŲ NUŽUDĖ SAVO 
ŽMONĄ?

Klaipėdos vokiečiu spau
da praneša labai šiurpą įvy
kį. Esą Klaipėdos mokyto
jas K. Matulaitis, norėdamas 
praturtėti, apdraudęs savo 
ir žmonos gyvybę keliose ap- 
draudos kompanijose 275,- 
000 litą sumai. Po to netru
kus nei iš šio, nei iš to miru
si jo žmona. Kilo įtarimas, 
kad Matulaitis savo žmoną 
nunuodijęs. Tuoj buvo Ma
tulaitis suimtas, vedamas 
stropus tardymas ir jo žmo- 
|nos lavonas {iškastas ištyri
mui. Mokytojas Matulaitis 
kilęs'iš Vilkaviškio apskri

ties. .

“ŽJAI8ŽUUTĖ”

' ŽIAURUS UŽPUOLIMAS -

Šilgaliai, Sakią apskr. Ba
landžio 5 d; apie & vai. vaka
re Šilgalią kaime kampinin
ko Baltrušaičio moterys pa
stebėjo ties trobelės langu 
bestovintį žmogų su plyta

~ DĖL LIESIU. SILPNŲ 
ŽMONIŲ

' Tuksiančiai vyrų ir moterų visų sa
vo gyvenimų hųna silpni ir liguisti, 
kuomet Jie turėtų boti stiprus. sveiki 
fr veiklus. Nuga-Tone yra pastebėtinai 
geras dėl tokių žmonių. Jis Uralo kūnų 
nno susirinkusių nuodingų atmatų ir 
nugali konstlpacijų. Nnga-Tone sutei
kia jums geresnį apetitų, kg jus val
gote ym lengvai suvlrikinama, gasai 
pilve ar viduriuose ir inkstų ar pūslės 
įdegimas*, galvos skaudėjimas, vėmi- 
q>as ir kvaituliai apsistoja, nusilpę ner
vai, muskulai ir. organai pasidaro stip
resni, jus atsikeliate rytais po gero 
nakties miego jausdamasis žymiai at- 
signivinęa ir jūsų abelna sveikata žy
miai pagerėja. ' -

Nuga-Tone yra pulkus dėl pasenusių1 
ir paliegusi# Ir dėl tų jaunesnių me
tais. kurie yra silpni ir nusikamavę. 
Jeigu jus nesate tiek stiprus ir veik
lus. klek jus turėtumėt boti, arba jei 
JUS esute pasenę prleė laikų, imkttė 
N’HPi-Tone nors tik kelias dienas Ir 
nestebėkite koks pastebėtinas pagerė-

1 Jlmas tai seka

do —- Ketūnus, ir Sedą ir 
Mažeikius išvažinėjo. Ir gie
dojo jie karunkas visą nak
tį, bet nebaigė, nes atsiradę 
2 “neišrinktieji” žmonės.

Atrodo, lyg pasaka, bet tai 
gryna tiesa.

Arba kitas miestelėnas 
•nueina pas “šventąją.” 
Šiam ūžt va ti j a išklausyt 200 
mišių ir išvaduosiąs sielą.

*■ \

Ir klausė šv. mišias su ta 
intencija, bet ne visas — nu
traukė. - - ■---- .

Vienas, pil. K-s, parsivežė 
“šventąją” į Tirkšlius. Su
sirinko klausytis “pranašys
tės” nemaža smalsuoliu, net 
“zbomikas,” rimtas žmogus. Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pust didumo. ,
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai Įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai “žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę j užsakyk jiems “žvaigždu
tę,” k*uri kas mėnuo jiems duos i- 
domių skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
jpalonn, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. * w

Tik paabndyk — mūsų nerūgosi. 
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit metams.

laikraštis.
Kaina Angelo Sargo Vaikų Są

jungos nariams 3 lit, 6 visiemą ki
tiems 4 lit metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei mfetų.

Priedų duodama loterijos, bilie
tas.

Adresą si “Inifidmis” 
Administndja, Kaimas, Liaudies 
Namai

GIRIOS, Gervėčių vals., 
Viln.-Trakų apskr. Didelia
me Girią sodžiuje (80 ūki
ninką) jau nuo 1927 m. gy
vuoja Šv. Kazimiero draugi
jos skyrius, kuris iki šiol su
ruoš^ apie 10 viešą vakaru 
ir keletą, paskaitą. Sukruto- 
me taip pat ir šiais Vytauto 
metais. Nutarėme, Vytauto 
metams pažymėti, pastatyti 

'akmeninį kryžių.

"Žinoma, nėra beveik jo
kios vilties, kad kultūringas 
skandinavą valstybes suža
vėtą ^paprastas provincijos 
miestas, toks, koks jis yta 
dabar.

Nenoromis veržiasi paly
ginimas su organizuojama 
šią vasarą laikinojoj Lietu
vos sostinėj Kaune paroda, 
kurion, be jokią kvietimą, 
užsirašė dalyvauti kelios de
šimtys užsieniu firmą, čia gi 
ir prašant, nieks nemaloni 
atvykti.

kusiaį sutaisomos, Dėlteūr 
kininkams atpuola reikalas 
yažipeti į‘ į>-

tintas yįętą^
ąia ūk io mašinpms atsargi
nių dalią ir galima pusipirk- 
ti pačią mašiną, kurią įmo-

ĮrtfnlramaK

Dabar E. Malcanąs pats' 
sugalvojo visai naują įrankį 
žemei dirbti—peilių akėčias. 
Tokių akėčių mūsą ūkininr 
kąi dar nevartoji, tačiau at- 

' rodo,' kad jos bus praktiškos 
ir naudingos. •

m x fe-------------_ • . <-■
J ūsą giminės ir pažįstami Lįetuvoj> beabejo, 

‘r nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikes mote- 
? rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
: VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

S - 'visa papasakos.
“MOTERŲ DIRVA’" yra vienatinis Amėri- 

\ kąs lietu vii/ katalikių inoterą žurnalas, leidžia- 
Moterą Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- 

♦. - tualiaie moterų klausimai^, šalę žinių iš viso pa 
Saulio moi erą gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 

įfi Tfaii l) Vaiką auklėjimas, 2) Sveikata, 3\Na- 
ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 

g^TiUs it kiti. >
\ “MČTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos*formatas (didis) 

>yjra toks, kad po metą galima pasidaryti daili 
^Jšąrga. Nelaukiu ilgai. Siųskite pinigus tuojau 

<4MOTERŲ DIRVA” pradės eiti LiotUVon.
' Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

’ “MOTERŲ DIĘVA”' >■ 
$322W. 24 Street, Chicago, ĮU.

>
SKAITLINGI KOMUNISTŲ 

SUĖMIMAI VILNIUJE
Naktį iš balandžio 15 į 16 

dieną policija po ilgą sekimą 
padarė pas įtartinus asmenis 
kratą,- kurią metu rasta 
daug komunistinės literatu-, 
ros apie 80,000 proklamaci
ją, kuri buvo priruošta ge
gužės 1 dienai. Padarius

• kratas .‘suimta 18 komunistą, 
kurią tarpe 6 studentai. Vį- 
si; suimtieji atiduota proku-

• raturos zinįoH.1 Nuimtąją pa

vardžių tuo tarpu neskelbia
ma? . -

366 Broadway,
Ą -•, * • ' ; < J—* •• ■

. vt < Z ! -STi y

rEBISTE, KUKI SAVE - s ant tavo kluo:
- VADINA “ŠVENTĄJA” vyskupą sieli 

Mažeikiu apylinkėje atsi- ją, išvaduok, 
do nauja šventoj i.” Tik žemaitis ga 
ivęntoji n kabutėse. Mat 8ia: 
turi šventumo žymių: te- ‘5Ąle kaip 
ra gyva, persiskyrusi su tark meldžia 
tu, n'eperdidžiausids do- toji įsakė pai 
•s, ir gabi aferistė. “Šven- padaryti taip 
>sios” vaidą spėjo įgauti žmogus 'ūžti] 
lostabia ^pranašavimo ga- stogo nakčia 
i. Ji tnoka “pranašauti” koje, o pats i 
lie vyskupus, kunigus, mi- sukalba 70 k; 
isiąją sielas ir k. Greitai pilii
Pirmiausiai iš savo sekė- mo. Žmona 
j — klausytoju reikalaują mūsą kluon< 
isiško pasitikėjimo. Po to vyskupų sieli 
i “apmiršta” ir nejudinda- duoti...” 
ia lūpą, išduoda savotiškai] žmona dai 
paslaptingu, aukštu tonu) Ir eina “vad 
adžius. Sakoma, pranašau- gyvenusią st 
ant ji visa sustingsta, kaiį su žvake ran 
legalima nė piršto ištiesti, o pats su s 

“pranašavimo” atrodo ant kelių k; 
yg nuvargusi, nes “su dva- les.”' Bevę 
tomis kalbėtis sunku.” Bet naktį išbuvo 
š “pąsi šventimo” tai da- vyskupu siel 
šauti, nors neatsiako* paimti Po kiek la
į tai ir atlyginimą. Tai “šventąją” j 
įt^ri'aferistė, mokanti žmo- ši pilnoje ek 
res apgaudinėti. savo, kad ke
iį€>' kai kurie žemaičiai ja reikią išvad 
tiki. Galvoja jie' šitaip: giedoti “kar 
j*Jęi ji būtu apgaudinėtoj a,• gus sutinka, 
gaėileidusi moteris, tai ne- ji” pasakė: 

išvadavimui sielą iš “Dievas 
^Sstyklos-užpirkti šv. mi- maldą, kuri? 

giedoti karunkų^ vaįk- rinktieji” t 
ščįoti staciją... - Matyt, iš tiki — jos si 
tiesą ji kalba su dvasiomis.” vėl į namus. 
«>lr žmonės ją lanko klau- žmona giedol 
sytis nebe iš įdomumo, bet Kryžiaus ke

/ -T į ‘ • *

^mintimi “gal būt, jį tiesą sunku. Bet i 
eina kiršyti: surankiojo' 

SSįuiietą senelis, vidutinio rinktųjų” si 
^ąndži&us našlė, ūkininkai, a- 
inatninkąi, net valdininkai.

Št^i keletas faktu. 
|/Pil. K. -Tirkšlių valsčiuje 
įgyvenąs pradėjo tvirtai ti- 
įkėti “šventąja.” Tai pasi
turįs ūkininkas. Pasikiu- 
įkęs arklį’važiuoja burtinin
kės parsivežti. Nuvažiuo
ja. Bet “šventoji,” pasiro- 
Jdo, ^nažai žinią turinti apie 

pilieti, tad negalinti ir 
•Sapfanašąuti. Tačiau vis dėl- 
^£kfbūta geros orientacijos 
^moters!

“Žmbgeli gerasis,” ėmė 
įkalbėti sujaudintu, balsu, 
p^kaip tu atvykai pas manę. 
7^5Parėk pasigailėjimo. Juk

t
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Klausykis per Radio 
CHEVROLET CAVALIERS 

STOTIS WNAC 
Penktadenio vakare 8 vai.

Klausykis per Radio 
CHEVROLET CAVALIERS 

STOTIS WNAC 
Penktadenio vakare 8 vai.

X
T.>

*

ORPHAETON

.$625
$675L Tht Special Stdcn. .$725

Truckt: Light DtHvtry Chatrtt. t36S; Tht Stdan 
.v.. 7^ Ton

KoadtttT Dtlivery (Pick-up 
bot txtra}. 2440.

v •
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' V. Jėzus pranašauja A- 
aaštalams, kad jie kentės, o 
pasaulis linksmasis, bet ateis 
tokia valanda, kada jų ken
tėjimai virs džiaugsmu, ku
rio nieks nuo jų neatims. 
Toji Kristaus pranašystė iš
sipildė. Apaštalai daug ken
tėjo ant žemės, bet dabar 
linksminasi danguje, ir tos 
linksmybės niekas nuo jų ne
atims.

Kas - skirta Apaštalams, 
tas lemta ir mums. Turime 
kentėti kol gyvename, kad 
tie mūsų kentėjimai pelnytų 
mums dangų. Bet ar vieni 
tik katalikai kenčia. Ken
tėjimai yra skirti kiekvie
nam žmogui katalikui ir^rie- 
katalikui. Kenčia ne tik vie- 
ni vargšai darbininkai. Po 
šio gyvenimo našta dejuoja 
ir karaliai ir prezidentai. 
Mums kadaise išrodė, kad 
Rusi jos caras laimingiausias 
ir galingiausias visame pa-• 
šaulyje, o koks jo buvo liki
mas. Šio pasaulio valdinin
kai ištolo atrodo laimingi:

DARBININKU GEGUŽINĖS 
PROGRAMAS

30 d. gegužės, Montello, Mass.

1. Parkas atidaromas 10 valan
dą ryto. _

2. Nuo 1-mos valandos po pietą 
ligi 3-čios base-ball. Los Naujos 
Anglijos base-ball mėgėjai..

3. Nuo 3 ligi 5 vai. šokiai.
4. Nuo 5 ligi 6 vai. dainos—dai

nuos-visos Naujos Anglijos kolo- 
nijų.^horai. _

* 5. Nuo 6-8 yal. tennis court, golf, 
virvės traukimas, Į stulpą lipimas, 
čigonės burtai, lenktynės jaunimo 
ir senųjų.

Vaikams: kas greičiaus suval- 
,gv s pajų ar donacą? (

6. Nuo 8 vai. ligi vėlumos šo
kiai lietuviški ir angliški.

Beisbolės geimio laimėtojai gaus 
i aukštą dovaną.

Šis programas bus praplėstas
1 gražiausiais pasilinksminimais.

J. Kumpa,
Sporto Komisijos Sekretorius

jiems daug kas pavydi, bet 
inėję į jų padėtį matytume, 
kad tas valdžios .vainikas 
daugiau susidaro iš erškėčių 
negu iš. rožių. Turtuoliai 
taip pat neša sunkų jungą: 
rodos visko perpilni, o kar
tais matome, kad ir gyvastį 
sau atima. Kodėl ? Pinigai 
jiems laimės neduoda. Žmo
gaus širdies jais nepasotinsi. 
Jei sąžinė nerami, turtas ne
paguodžia, tik apsunkina 
dvasią. ,

Kenčia ir sveikieji. Kol 
jauni, pasitiki savo kūno 
sveikata • ir kartais dėl to 
sveikatos pertekliaus nuside-' 
da, bet sąžinės graužimas 
daugiau žmogų prikankina 
negu sunki liga. Kenčia ir 
vargšai dėlto kad jiems rū
pi kasdieninė duona ir neži
no ar turės maisto rytojui. 
Kenčia ir žemiškojo rojaus 
sumanytojai. Jie mato, kad 
darbininkų minios pradeda 
netikėti jų pažadėjimams ir 
neįvykus rojui ant žemės, 
apviltieji prieš juos sukyla 
kaip prieš carus ir karalius.

Žodžiu, šios žemės vargai 
visiejns bendri. "Skirtumas 
tik toks, kad katalikai išmo
kę nuo Kristaus kantrybės 
neša šio gyvenimo vargus 
kaipo kryžių su amžinojo 
atlyginimo viltimi, o netikin
tieji neturi jokio suramini
mo. Jie turi kentėti dau
giau, nes prie paprastųjų 
vargų prisideda ir visokios 
sielvartos: pagieža, kerštas-/ 

nepasitenkinimas, nerymaY 
tavimas ir nebviltis.

Taigi mums katalikams 
tenka apsiginkluoti krikščio
niška kantn'be, kuri vra 
vienatinis vaistas šio gyve
nimo vargams. “Jūsų kan
trybėje įgysite jūsų sielas,” 
sako V. Jėzus. Tikėkime Jo 
žodžiams, o mūsų verksmas 
virs džiaugsmu, kurio niekas 
:iuo mūsų neatims.

I

KUN. S. VEMBRĖ, Westfield’o lietuvių parapijos klebonas, Lietu
vos Vyčių organizacijos ekskursijų vadas, po didelio darbo, t. y. pami
nėjimo D. L. K. Vytauto 500 metų mirties sukaktuvių, gegužės 24 d. 
laivu “Oscar” išvyksta į Lietuvą. Jis vadovauja L. Vyčių pirmajai 
šių metų .ekskursijai, kuri bendrai su oficiale visų lietuvių ekskursija

- ’ " ’ * i, j t

važiuoja Lietuvon. * ’
* .  -'

Vvir, pirkėjai sutinka ‘‘kad tai pro- 

tinga įšsiriąkti šešią.”\ Ir jeigu no

ri sužinoti kodėl, reikalauk pademon- 

- struoti Chevrolet Six.

Sužinok kokį tai nuostabų skirtumą 

sudaro du cylinderiai švelnume, ty- '• 

kūme, lankome ir patogume. ;

sprngsai—keturi Lovejoy hydraulic 
shock absorbers—weatherproof 4-ra- 
tą brekiai—ir subudavotas puikiai 
tvirto kietmedžio ir plieno Fish bo
dies.

Užima tik keletą minučių ištirti prie
žastį kodėl yra protinga pasirinkti 
Chevrolet Six. Ateik šiandien pama-

f

OFICIALĖ AMERIKOS LIETUVIŲ JUBILIEJAUS
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Tiesiai be persėdimo Didžiuoju laivu
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500 metų sukaktuves D. Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
mirties visi lietuviai visose 

šalyse
iškilmingai švęs šias snkaktnvas 
ir prisimins senovės lietuvių ko
vas už laisvę, jų didvyriškus žy
gius 1r tose kovose didelius tų 
karžygių lalipėjimus. Prisidėkit 
prie šių didelių 500 metų iškil
mių aplankydami savo tėvynę.

Scnndinavian Americnn Linija 
siunčia vienų iš savo didžiausių 
laivų tiesiai iš New Yorko J Kląi- 
pė«lų.---Prisidčkit prie ni««/ 

Užsisakykit vietų dabar. Dėl 
žemiausių kainų ir tolimesnių ži
nių rašykite arba kreipkitės prie 
autorizuotų agerttų.

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę 
atmintinu įvykiu, pilnų Įvairumų ir malonumų dėl 
tų kurie joj dalyvaus.

F
SCANDINAVIAN AMEMCAN LINE

Ir sužinok kokį 
skirtumą suda
ro visi kiti 
Chevrolet mo
derniški padir
bimai — keturi 
ilgi semi-člliptic

roadster*
f . •; V . ..

TtuCoachorCouptįSbS ThtCIubSfdcn 
ThtSport Roadtttr tSS5 -
Th« Sport Coup^ ,. .$655 u>he«L, nandard)

Deliv«ry. įS9Š:~lįį 1520,
Chatrir ant h Cab. 262S; Koadutr Dtliver,

* _ ■
ALL PRICES F. O. B. FACTORY. FLLVT, MICH.
 , x . • -  • .

♦

tyti. Ir apžiūrėk 
Chevroleto len- 
vus išmokėji

mo būdus—vie
nas iš prakil
niausiu automo
bili? pramonėj.

Didelis dramblys sveria 
100—130 centnerių. Nuo gy
vulių' žemės paviršiuje gy
venančiu, neatsilieka dvdžiu 
bei svoriu ir vandens gyven
tojai. "Mokslininkas F. A. 
Mitehell Hedges yra Kari- 

ižsjfcs 
“piūklųr 50 centnerių sun
kumo, kurios- buvo beveik 9 
mtr. ilgio ir kokių 6 metr. 
apimties. Tas mokslininkas, 
kuris su pasišventimu tyri
nėjo ypač didžuves, mini "sa
vo darbuose apie vieną ban
ginį, kurs 1922 m. sausio 
mėn. užklydęs i Cristobal 
uostą, netoli Panamos ka
nalo, nuplaukė kanalu iki 
pat Gotumo užtvankos ir 
ten, kadangi sudarė gan 
rinitų kliūčių garlaivių ju
dėjimui, buvo nudėtas iš 
kulkosvaidžių. Bandymas iš
vilkti nukautąjį milžiną į 
krantą kanalo geležinkelio 
garvežiais ir 75 tonų kelia
maisiais kranais, nuėjo nie
kais, nes tas “monstram” 
buvo persunkus. Jis syėrė 
apytikriai 100 tonų (2,000 
centnerių)! Ilgio buvo be
veik 30 mtr. Teko iškraus
tyti tik sukapojus į dalis.

^Dienos Ant Vandenyse^
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir j 

LIETUVĄ 
greicausials garlaiviais •.

BREMEN
IR

EUROPA 
arba populiariu eks
presiniu garlaiviu 

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinj agentų arba

' NORTH GERMAN

LLOYD
65 STATĖ STREET 

BOSTON, MA8S.
x .

k

____ Vakarais Atidarą
\VALPOLE: Walpole Auto Station, 992 

Main St.
EAST WEYMOUTH: Miller Motor 

Service.'
SOUTH WEYM0UTH: Sargent Bros. 
HINGHAM: -South Shore Chevrolet 
CCo.
SOUTH BRAINTREE: Haskell’s 

Garage.
NEWTONVILLE: Silver Lake Chevro

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

ford St *
DORCHESTER: Columbia Chevrolet' 
-Ine, 617Columbia Road (Upbama 

Corneh) and 767 Dudley St 
NEĖDHAM: Stack & McAdam, Ine 
MEDFORD: Medford St, Chevrolet 

Co., Ine, Medford Sq.
WELLESLEY: Haskins & Hynes, Ine 
WATERTOWN: Daniels (Zhevrolet

Co.. 047 Mt. Auburn St. -
EAST MILTON: Woodward’s Garage, 

Ine
MELROSE: Field Motor Sales Co^- 
DEDHAM: Dedliam Sq. Chevrolet Co., 

IVashington St
EVERETT: Melanson Bros., Ine, 67 

Chelsea St '

S I K-C Y L I N D E R S M O O T H N E S S

BOSTON: Commonwealth Chevrolet 
•Co., 949 Commonwealth Avė.
Commonwealth Chevrolet Co., 20 
Province St., opp. City Hali.

BROOKLINE VILLAGE r Common- 
fw’eaJth Chevrolet Co., 25 Washington 
SL, at Brookline Avė.

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151 
Hancock St .. .

CHARLESTOWN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp., 334 Main St.
CANTON: Morse & Mullin Motor Čo., 
-Ine.

*
Ką tik gimęs'^kenguru- 

tis,” kada dar jis nąotinos 
maišely j, yra ne ilgesnis už 
pirštą, net\paeių didžiųjų 
kengūrų, kurios suaugusios 

2 pasiekia žmogaus^aukščio.

'* '■ ♦ £; ■

Viena Naujos Zelandijos 
papūgų rūšis — nestor rio- 
tahiiis — pasižymi tuo, kad 
jos atstovai, susirinkę nedi
deliais būriais, tyko besiga
nančias avių bandas ir už
puldinėja avis, ypač silpnes
nes ar kiek nesveikas.

Savo aštriais ir kietais' 
snapais tos papūgos per
skrodžia gyvulio kūną, dau
giausia nugarą, ties ta vieta, 
kur yra inkstai ir bema
tant išėda riebalus ir pačią 
mėsą. Manoma, kad šitas 
plėšriųjų paukščių manieros 
prigijo toms • papūgoms tuo 
laiku, kada prasidėjo N. Ze
landijos kolonizacija. Tada 
buvo užėjęs bado periodas 
ir paukščiai suerzinti gyvu
lių mėsos atmatomis nusto
jo savo pirmykščių savybių, 
nes paprastai tos rūšies pa
pūgos minta vaisiais ir va- 
halais.

✓

980—986 Broadway —
EAST BOSTON: Warnock-Lynch Mot- 

o'rs, Ine., 944 Saratoga St.
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 

27” and 308-Massaehusetts Avė.
EAST BRAINTREE: Clark & Tabor, 

Ine. v .
SOMERVILLE: Hodgdon Chevrolet 

Co., Broadway, at Magoun Sq.
REVERE: North Shore Chevrolet, Ina, 

1459 ?>brth Shore Road.
SOUTH BOSTON: Dailey Chevrolet 

Co., 664 Broadway.

NEWTON: Stuart Chevrolet' Co., 431 
AVashlngton St 

1VINTHR0P: Gordoh G. Fullerton, 57 ' 
Putnam St ■ •

IVOBURN: Lynch'Motor Sales, 40 
• Wlnd St. -I j
VINCHESTER: Frank Murphy, Ine, 

748 Main St j
ROKBURY: Grove Hali Chevrolet Ct>^ 

458 Blue Hill Avė. \
ROSLINDALE: Mt Hope Motor Sales, .

Ine, 415 Hyde Park Avė. -?,***■

' Motor Sales, 1782 Centre St 
STONEHĄM: Kent. Motor

MainSL .-z.rta
NORWOOD: Fenton ’s Garage 
MATTAPANr J. J. Delaney, Ine, 1500

Blue Hill Avė. ■
MALDEN: Frante Motors, Ine, 144

Exchange St.
READING: Balley Chevrolet Co. 
QUINCY: Washington St Garage, Ine, 

216 Washington St *
LYNN: H. E. Pembrook, 23&.Washing- 

ton St ’ -
WAKEFĮELD: Main St. Chevrolet Co. 
IVALTHAM: Robert C. Fencer Ine, 703 

Main St

AT L O W C O S T

“L. a.”

10 DIDŽIULIU TOMU 
(turinčių arti 5000 pusi.) 

•uošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovahotina, jei
gu kuris* inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo ne prenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

“židinio kaina Amerikoje: met. 
—$4.50, pusm.—$2.50Lietuvoje: 
met. 35 lt., pusm. — 20 lt

. Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
lėja 3 nr. “ŽIDINYS.

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažųjų Globėjai ir 

Geradariai!
Išrašydinkite Jūsų • 

brangiems 

vaikams

IŠRENOAVOJIMUI
• ■ ' . * ¥

I

“SAULUTĘ!”
X “X

“Saulutė” daili, turininga ir pa
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
kai. •

Nepagailėkite vaikams džiaugs, 
mo ir naudos! , . t

“Saulutė” eina du kąrtus per 
mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
metams 12 lit., pusei metų 61 lt., 
trims mėn. 3 lt. 30 eent. Amerikoje' 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tų 8 lt.

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai.

ČGIUKSIO
LIETUVOS JUDAMI 

PAVEIKSLAI

f

PIRMĄ KARTĄ RODOMI 
SEKANČIOSE VIETOSE:

Gegužės 12 (L, 1930 m., Pobaž- 
nytinėjBvętainėj, Hartford, Conn.

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

Rodys ir aižkįs
0. G. LUKAI B
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“Darbininko” name 5 arba 
t » > . . . z" • •

7. gražus dideli ir šviesūi 

kambariai. Yra elektra, ga- 

sas, maudynės, skalbynės, 

duodama šiluma ir j anito

rius patarnauja. Dėl plates

nių informacijų kreipkitės į 

“Darbininko” Administra

ciją.

Ką tik išėjo iš spaudos!

Nauja Knyga
• Artisto 

STASIO PILKOS

“JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslais 

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
Jtk 
Verta _______ _ ... ...
muose tą gražią knygutę.

v-

; i

kiekvienam turėti' na-

Kaina tik 25c.

Už persiuntimą prisėskit už 
3e. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”

t

XI METAI

-VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENt IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

u
įt

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

. “KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto

nų, eilėraščių,įvairenybiųir tt Kiekviena-

m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup

rinės pabiros.”
Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai

na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole- 

' ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt Balčiūnas. Leidžia Karo 

Mokslo Valdyba.
Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso

mybė andtė “KARYR“ ‘ •
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90 M i-Stipnui saugojamą 

šarvuotą automobilių ir mi- 

vęŽė kalėjimam Jis kaltina

mas už pasyvų pasipriešini- 

Anglijos įstatymams. 

Kol kas valdžia dar buvę jo 

nekliudžiusi, nenorėdama, 

kad Indijos gyventojui lai

kytąjį, kankinių bet galų- 

gale nusprendė, kad Gandhi 

pavojingesnis paleistas negu 

suimtas. x Anglai mano, kad 

Indai netekę savo vado' 

smalkiai trukšmaus išpra-
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PąpUdonąai v pranešamos
. .• ■ <’.■ 

šios smulkmenos apie 12 d. 

balandžio tarp Lietuvos vy

riausybės ir švedų degtukų 

bendrovės pasirašytą sutir

ti- .

Bendrovei atiduodama 35 

metams išįimtina teisė ga- 

dilų, bet padori neturėdami ir pardavinėti degtu-
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iš Lietuvos 12,0^0,000 ąė&b 
čiiį degtukų ir 1,000 tonų 

degtukų šiaudelių. Be to, 

bendrovę trejų ipetų būvy 

po šios sutarties pasirašymo 

turi įsteigti ne šeiniaus Vil

kijos^ popieriaus fabriką, 

kuris turės kasmet paga

minti ne mažiau, kaip 4,000 

tonų popieriaus. Šiam tiks

lui pati bendrovė turės Lie

tuvoj pasigaminti ne ma

žiau, kaip 3,000 tonų medžio 

masės.

Muitas laikraštiniam po- 

pieriui bus nustatytas 10 

centij kilogramui. Kiti Lie

tuvoj esą muitai popieriui 

nepakitęs.

v Bendrovė duoda Lietuvos 

vyriausybei 6,000,000 dole

rių paskolą. Už paskolą mo- 

r

P, Praikstas
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ir paskolos emisijos kursas 

yrą 93. Paskola imama ke

turiomis d^imis: pirma da

lis —■ šių metų birželio 1 d., * 

ųnh^rugęęję 1 4, 7.' 

trečia 1931metų balandžio 1 • 

dieiią ir ketvirta—1932 me

tų balandžio 3 dieną, P’asko- 

los amortizavimas prasideda 

nuo 1936 metų. Vyriausybė 

turi teisę paskolą kiekvienu ,.' 

metu, pranešus apie tąi 

prieš šešis mėnesius, visą ar

ba jos dalį, grąžinti nomina

lia vertą. ' Paskolos procen

tų kuponai ne leidžiami nuo / 

mokesčių Lietuvoj.

x Bendrovė moka'Lietuvos 

vyriausybei po 3,5 centų ak

cizo nuo kiekvienos Lietu

voj parduotos dėžutės deg

tukų (dabar akeizo imama 2 

centai; degtukų Lietuvoj su

vartojama maž-daug 60,- 

000,000 dėžučių per metus). 

Degtukų kaina pasilieka ta 

pati, kokia dabar yra, bū- . 

tent 10 centų dėžutei, ir pa

žymima ant kiekvienos dė

žutės.

Vyriausybė pasižada ko

voti su degtukų įvežimu 
kontrabandos keliu ir apdė

ti mokesčiu ugnies įžiebimo 

prietaisus.

Bendrovė nuo savo Įmo

nių moka visus Lietuvos į- 

štatymais numatytus valsty-, 

binius ir savivaldybės mo

kesčius. -'
/ J i.'

Už* sutarties pasižadėjimų 

nepildymą, sutartis gali bū

ti nutraukta ir iš to kilę 

nuostoliai-turi būti atlygiu? 

ti.Ginčus dėl sutarties vyk

dymo sprendžia trečiųjų, 

teismas, į kurį abi susita

riančios šalys skiria po du 

narius. Šio teismo pirmi- 

ninkas bus Lietuvos vyriau-; 

šio tribunolo pirmininkas.

Dabar valdomai Lietuvos , 

teritorijai padidėjus sutar

ties nuostatai atitinkamai 

praplečiami. E.

ę-.
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•/ /'

tukai yru tiktąi ąntros > rū

šies, neimpregnuoti ir suda- 

ro didesnį pavojų gaisro at

veju). Degtukų importas 

draudžiamas tiek vyriausy

bei, tiek bendrovei.
• ' «k. ■ 'A

Sutarčiai pasibaigus, ben

drovė turės palikti Lįetuvoj 

atitinkamą skaičių pilnai į- 

rengtų fabrikų Lietuvos rin

kai aprūpinti. Vienas fa-, 

brikas pereis į Lietuvos vy

riausybės nuosavybę, pagal 

jos pasirinkimą, sumokėjus 

tik nearmotizuotą jo vertes 

dalį. Be Lietuvos rinkai pa

gamintų degtukų, bendrovė 

pasižada eksportuoti kasmet

•-t

solidarumo ir netekę gabios 

direktyvos, nusimalšįs. Ar 

taip bus — abejotina^ nes in

dai tur būt gerai jau įsisiū

bavo ir prisispyrę reikalaus 

nepriklausomybes.

kus Lietuvoje. - Bendrovė 

turės šešių milijonų litų ak

cinį kapitalą, kuris visas bus 

investuotas Lietuvoj. Ben

drovė nupirks Lietuvoj ne

sančius degtukų ir degtukų 

šiaudelių fabrikus, Jei ben-
_ . .. • • ' •
drovei nepavyktų susitarti 

su fabrikais dėl jų nupirki

mo, Vii vyriausybė pasižada

S.
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ja dirbti. Tai klaidinga nuo-

-J,* ♦

/ Trečias Sekmadienis po 

^Velykų yra pažymėtas kaipo 

įŽL. D; Š.'šventė. Tai Šv. Juo- 

į/ ?4po globojimo diena. L. D. 

pį/ĮS:.organizacija buvo įkurta 

ratilo'tikslu, kad subūrus kakte,- tinginiaudami jie greit 

tąlikus darbininkus j vieną 

stiprų būrį ir pavedus šv. 

I&ž Juozapui juos globoti; Šv. 

^/• Juozapas buvo tikras darbi-

. ninkas ir eidamas 'dailidės 
Bamato pareigas išmokino 

t mus būti naudingais visuo- 

^. kmenei įr drauge įvykdinti

Dievo įsakymą: “savo kak- 

^ į4ds prakaitu užsidirbsi sau 

Ryyųonų” ’. . >

Darbas žmogaus pareiga. 

^/Nė vienas negali nuo jo išsi- 

sukti. Visi privalome dirb- 

į/lti, nors nevienodai.. Vieni 

rba rankomis, kiti-galva.

Vieni sumano, kiti tuos su- 

fe^ąąymus įvykdo. Protiniai 

§3ujBĮ|gU'žmenių išradimai būtų 
B-ųėhmidingi, jei pasiliktų tik 

fiopieros ir nebūtų kam 

įvykdinti. Antra vertus, 

j jei visi žmonės dirbtų tiktai 

y/', rankomis,' o niekas nieko ne- 

fc^alvotų, tuomet nebūtų jo-Į 

® .^įios pažangos. Tuo būdų 

smegenys ir rankos, stoda- 

mos viena kitai talkon, suda- 

ro žmonijos progresą ir pa- 

gerina gyvenimo sąlygas.

Darbas yra toks įgimta? 

B*-'žmogui dalykas,' kad; be jo 

ŽŽTdarosi nuobodu ir nejauku. 

g&/NTekurie sau įsivaizduoja. 

& kad gerai žmogui, kurs turi 

gE tiek pinigii, kad nereikalau-

'**«/•*:/ - ’ *" ""

* *

*■* /

tardymai dėt prohibicijos: 

o. rvaaangi jos šaunumai ir 
2_-t------ ------------- !._•

jų nuomonės daugiau savyje 

4wi karščio negu šviesos.

Buvo net įtariamą, kad ne- 

i‘ \ Įrarie mano priešintis prohi- 

g M&rijai net su ginklu ranko- 

K ėę. Bet kol kas nėra tam 
5/reikalo ,hes išsigerti yra ko 

|n?- Prezidentas pareiškia, kad 

tais metais būsią apie 20 mi- 
tijonų dol. defįcito. Pirmiau 

I nuųmo, kad bus pervir- 

O Dėl IcO) toks pesimizmas 
inia. Tur būt kokios 

pMpramatoihos lėšos prohibi- 

į >3jos sustiprinimui. - J ,

M?
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monė> Kurietureįamipini- 

gų njeko nedirba, greit tuos 

pinigus išaikvdja ir bema

tant palieka vargšais, Prie

Tarp Lenki jes-ir> Vokieti- 

jos kilo kivįrčiii dėl uždėto

jo Vokietijos muito ant įve

žamųjų iš Lenkijos žemdir

bystės produktų. Lenkai pa

davė skundą Genevos konfe

rencijai. Matomai Vokieti

ja turi duonos, kad ant įve

žamųjų iš užsienio produktų 

pąkelią muitą.

ištvirksta, nes tinginystę tai 

visokių prasižengimų moti

na. Ir tinginiaudami jie ne

turi ramybes ir pasitenkini

mo. Žmogus be rimto darbo 

ir užsiėmimo gyvena tuščiu 

betiksiu, nenaudingą? ir nuo

bodų gyvenimą. J£m die

nos visuomet perilgos ir di- 

deliausia jo rūpestis — už

mušti laiką. Ištiesų, nepa

vydėtinas gyvenimas. Kar
tais girdime, kaj t<Wir toks 

jaunas turtuolis nusižudo. 

Rodos, ko jam reikia? V^- 

ko perpilnas, o nebenori gy

venti. -Suprantama kodėl 

. jis taip padaro. Nemokeda- 

mas surasti Sau darbo, jis gy- 

vena gyyęnSmį 1
Greitu laiku tas jam pasida- t«gu neBasirodo.

ro nepakenčiama ir nusižir 

do — iš nuobodumo. .

Darbas taip pat užtikrina 

ateitį darbininkui irz jo šei

mai. Taigi svarbu, kad dar

bininko šeimyna būtų taip 

sutvarkyta ir išauklėta, kad 

dėl jos būtų verta darbuotis. 

Ir čia šv, Juozapas ateina 

pagelbon, ųęs globodamas šv. 

Šeimyną, jis duoda darbi

ninkui tinkamą pavyzdį. Tat 

uolus*darbas, graži šeirpa ir 

dvasinė ramybe yra L.’ D. S. 

organizacijos tikslasl '

' K.
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Washingtone dar vis eina

Kadangi jos šalininkai ir 

priešai labai įsikarščiavę, tai

V A. • >

'ABrazilijoj pasimirė kardi- 
’nęlas Joaąuin.dę Areovferde 
' te Albuųuerųue, Rio de Ja- 

neiro ArėivyskupSs. Jis bu- 
iškeltas į kardinolus 1905jf- Vcrii

g? ; -
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nusavinti fabrikus, atlygin

dama už tikrą jų,.vertę. Ben- Į

drovė turi fabrikus ir toliau 

eksploatuoti tose vietose, 

kurioše jie dabar veikia. 

Jeigu, bendrovei perorgani

zuojant fabrikų darbą, su

mažėtų dabar juose dirban

čių darbininkų skaičius, tai 

bendrovė atleistiems darbi

ninkams turės parūpinti a- 

titmkamo darbo. Bendrovė 

apsiima aprūpinti Lietuvos 

rinką Lietuvoj pagamintais 

geriausios rūšies degtukai— 

impregnuotais degtukais 

(dabartiniai Lietuvos deg-

• ' ■ - * • 
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Laisvamaniams nepatinka 

šv. Rašto sakinys: “Tarė be

protis savo širdyje: nėi^a 

Dievo.” "Girdi, tai silpnas 

argumentas. Jei kunigai, esą, 

neturi geresnio įrodymo Die

vo buvimo, tai verčiau su 

. . 'i. ' '■'j t- k; . |

—Taigi čia tame ir dalykas, 

kad’ne kunigai tuomi nori: 

įrodyti, kad Dievas yra, bet 

tasai.beprotis stengiasi savą 

įtikinti, kad Dievo nėra. 

Dėlto ten ir pasakyta: “ taye-tuonf bepročio pareiškimu. 

Širdyje,” vadinasi -mėgino 

sau įkalbėti, kad Dievo nėra. 

Matomai jis žinojo, kad Die

vas yra, bet norėjo nuslopin

ti sąžinės balsąvir nusikraty-

m., Tatdnivo pirmasis Pie

tų Amerikos kardinolas. Val

stybė palaidojo jį savo lėšo-_ ’ -
mis. prezidentas Wašhing- 

ton Luis ir kiti valdininkai 

dalyvąvojaidotuvese.

Leipzigė, Vokietijoj, per 

Velykas įvyko “raudonojo 

jaunimo** diena. Parodavo 

apie 15,000 jaunų komunistų 

atvykusių iš visos Vokieti

jos. Policija pradžioje.ne

kliudė jiems eisenos, bet kuo

met komunistai apvertė vie

ną automobilių . mėginusį 

pervažiuoti pęr parodą, kilo 

riaušes, kuriose būyo nukau

ta du policistu, ’nenak komu

nistas ir <9 asmenys sužeista. 

Policija tuomet dau^ riauši

ninkų areštavo.

Pagalios Anglijos valdžia 
suareštavo Mahatma. Gan-

V'l
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-s. ' (Motinos dienai pagerbti)

Ant tavo kelių, motinėle, 

Padėt 'galvelę tai saldu, 

Čia mane gaubi, kaip baltą vėlę, ’ 

Ramybės angelo sparnu!
. -f •

Ar žemė sniegu apsikloja, 

‘ Ar staugia vėjai už langų, 

' Tik prie tavęs, močiut, neboja 

Širdis nei šalčio, nei audrų!

X

- Kai tavo raųka susraukšlėjus'. 

Galvelę mylinčiai prispaus, 

Tai, rodos, saulė pragiedrėjus 

Nukils ant žemės iš dangaus!..

Taip gera, gera man, močiute, 

Čia prie tavęs būt visados,

,
- Kur skrido dienos pąjaimos; - 

' ’ /■ z / -J ' - "

: Menu, kai dar lopšy gulėjau,

Kai mažą daina .lingavai 

Tr nors suprast dar negalėjau — 

Tu ją man dažnai dainavai.

O ačiū, ačiū, motinėle, ~ — 

Kad man’ gražiai užauginai! 

Tave kaip skaisčią rojaus gėlę 

_ Nešiosiu vis širdy giliai.

* . (“Ateities Spinduliai”) •

-------------
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Sukti vienuoliai greitomis susivokia kame 

dalykas, pradeda tad iš savo pusės atitinkamą 

akciją_— uždaro visiškai sieną Žemaitijos rytuo

se, reikalauja, pagaliau prašo Vytauto, kad ne

beleistų savo pavaldinių į Žemaičius nei pabėgė

lių iš ten priiminėtų, stengiasi greitu laiku čio

nai tvirtai įsigyventi, stato tuo tikslu eilę tvirto

vių ant Dubysos, gabena iš Vokietijos ištisus bū

rius naujakurių, grynų vokiečių, ima nuo įžy

mesnių bajorų vaikus įkaitais, kaipo laiduojimą, 

kad nepabėgs Lietuvon ir neprisidės prie sukilė

lių ir 11. , -

i
Jau Kauno susivažiavime 1408 m., kuriame 

dalyvavo Vytautas, Jogaila ir didysis kryžiuočių 

magistras Konradas von Jungingen, paaiškėjo, 

kad susirėmimas karo lauke beveik neišvengia

mas. Todėljai iš abiejij pusių, jau toli iš anksto, 

pradėta skubotai rengtis prie milžiniško karo.

Ypač kryžiuočiai pavartojo visus galimus i- 

rankius, kurių išrinkime, kaip gerai žinoma, bu

vo speci jalistąi ir neturėjo jokių skrupulų. Dau

gybę pasiaiškinimų, skundų bei įtarimų, kad Vy

tautas ir bendrai lietuviai veidmainiškai tepri- 

ėmę katalikystę ir sėbrauja su stačiatikiais ir 

netgi totoriais prieš juos nelaimingus, pilnus 

pilnus • “pasišventimo” Kristaus Evangelijos 

skelbėjus — Marijos Oręleno vienuolius, — iš

siuntinėjo jie į visas Vakarų Europos'valstybes, 

kad tokiu būdu pritraukus į savo eiles kuo dau- 

giausia savanprių. , \ z , 5 , \ .

Tiesa, ir Vytautas netylėjo; rašė jis atskirus 

raštus į Romą ir kitur, skaudžiai nusiskųsda- 

mas, kad kryžiuočiai, net priėmus lietuviams ka-

K * ,

ti atsakomybės prieš Dievą 
UŽ savb^^kr’btfš. febais žo-? 

džiaisgj is liorė jo šavę apgau

ti, dėlto jis ir beprotis.

Dievo buvimojrodymai y- 

ra tvirti ir skaitlingi, ir baž

nyčią ir kunigai nesiremia

l'

Šv„ Raštas tik norėjo kon

statuoti faktą, kad žmogus 

Jiandąs eiti prieš sąžinės bal

są, yra beprotis.

DID. UETUVOS KUNIGAIKŠTIS VYTAUTAS 
ŽUfilRIO (6RUOHWALD'O) 

AūšYJE v
-» A "S ' . . - ' • ■ *

Pabaigęs vykdyti savo sumanymus rytuose 

(su rusais) ir galutinai sutvirtinęs ten savo val

džią, taipogi susiejęs ir su Lenkais į geresnius 

santykius, Vytautas pasiryžo galutinai atsiskai

tyti ir su kryžuočiais. /Tam tikslui ėmė rengtis 

į žūtbūtinę kovą su amžinais Lietuvos priešais.

x Proga ginčams ir pagaliau ginkluotam susi

rėmimui greit atsirado. Šaly kitų ^priežasčių, 

kurių čia neminėsiu, bus senai ir nuolat naujas 

Žemaitijos plausimas.

Besivaduodamas gudriais politikos sumeti

mais,'Vytautas 1405 m. pdsižadėjo nepretenduo

ti prie Žemaitijos krašto, kurį biivo jiems prieš 

savo nelaimingą žygį prieš totorius (mūšys ties 

Vorksla 1399 m.) atidavęs, ir netgi neužtarti 

Žemaičių, kryžiuočių nuskriaustų, bet dar pa

dėti jučs ginklu malšinti. -

Tačįau apie tikrą išsižadėjimą šito lietuvių 

tautos kamieno, savo motinos gimtinės, ir kal

bos negalėjo būti. Susitvarkęs tad su rusais, 

totoriais ir lenkais, visą savo dėmėaį Vytautas 

atkreipė į Žemaičius,* velkančius vienuolių ver- 

■.... ■. ■

Pirmučiausia per savo slaptai pasiųstus a- 

gentuB platiną jų tarpe —ir be to labai didėlę 

— vokiečių peąpyjęantą bei norą nusikratyti nek 
laisvės jungo. Priima pabėgėlius ir juos užta-
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ba deginę naujai pastatytų bažnyčių. Mėgino * 

taipogi kryžiuočiai Lietuvos kunigaikščių tarpe 

sužadinti nepasitikėjimo, bet veltuj.

1410 m. paliauboms po Šv. Jono (24 birže

lio) pasibaigus, prasidėjo karas. Kryžiuočių 

tarpe buvo matyti didelio dvasios pakilimo ir pa

sitikėjimo savimi. Didysisjų magistras Ulrikas 

voh Jungingen, tikras Konrado brolis, gyrėsi, 

kad užkariausiąs dešimtį tokių karalysčių, kaip 

kad Lietuva ir Lenkija. ' V

Kaip rimtai tikėjosi laimėsią, matosi kad ir - 

iš to fakto, — po mūšio ties Žalgiriu, rasta kry

žiuočių stovykloje tūkstančiai grandinių (lcncū- 

gų), kuriomis rengėsi jie apkaustyti belaisvius, 

ir šimtai bosų (didžiulių bačkų) vyno ir šiaip gė

ralų, paruoštų puotai po laimingo -mūšio. Kad V 

kareiviai kartais nepasigertų, Vytautas liepė bo- ’’ 

sų lankus nudaužyti ir vyną paleisti. Paleistas 

vynas susimaišė su kraujais ir paplūdo, kaip 

raudonos marės, raitelių arkliai tięsiog brido.

Mūšys ties Žalgiriu įvyko liepos 14 d. apįe 10 

vai. prieš piet 1410 m. Dar prieš mūšį Vytautas, 

karo buvo vyriausiu vadu abiejų suvienytų

Lenkif ir Lietuvių — kariuomenių, dėka genia

liai sugalvotiems strategikos planams baisiai nu- * 

vargino priešo armiją, priversdamas jų per vie

ną dienų du kart' keltis iš vienos puses, tokios di
delės upes kaip Visla, į kitą ir atlikti skubiai ilgį 

kelionė .

Lietuvių ir lenkų kariuomenės buvo surikjuo^ 

tos medžiais ir krūmais a išaugusi o j vietoj, todėl 

vokiečių raiteliams nepratusiemskųvoti tarpinę* 
Ožių, buvo nepatogu pradėti mŪŠis^ jie huakB,itbt 

pats pykdąs išeis į priekį* •

A

ną dienų du kart' keltis iš vienos puses, tokios di-
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O. Sidabrienė,—ižd
Kun. And. Daugis—reaktorius,'i

LiteraLinė Komisija: 
Kun. Jonas Žvagždys, Kun. Dr. 
Pranas V. Strakauskas, Kun. Feliksas ^rimtas, p Vincentas 
Bląvaękąs.

A. F.H

AR NEVERTĖTU TAPTI

Daugeliui yra'gerai žmo
nos girtybės pasekmės. Gil
ybe naikinažmogaus kūną, 
kenkia jo sveikatai, apsun
kina protavimą, atima nuo 
žmogaus dorą ir paverčia jį 
gyvuli — žvėrių.

Blaivybė gi suteikia nau
dą kaip atskiram žmogui, 
taip ii- visuomenei. Visuo
menei teikiama nauda reiš
kiasi tame, kad blaivas žmo
gus esti paprastai labiaus 
pasiturintis, geriau išsilavi
nę^, tobulesnių jausmų, ne
gu geriantis. Individuališ- 
ka nauda yra tame, kad ne
geriantis svaigalų žmogus 
sustiprėja "kūniškai, protiš
kai ir doriškai. Sakau blai
vas žmogus sustiprėja, kū
niškai, nes jis yra sveikesnis 
ir tvirtesnis, kadangi jo kū
nas nėra užnuodytas svai
galų. Tas aiškiai matosi 
žmogui susirgus—blaivinin
kas daug greičiau pasveiks

ta,. kadangi jo kraujas kur- 
kas tvirtesnis, todėl greičiau 
pergali ligos bakterijas. 

-Blaivybė neša, žmogui ir 
protinę naudą, nes blaivo 
žmogaus protas visados vei
kia normaliai. Bandvmai v 
aiškiai prirodė, kad varto
janti svaigalus negali taip 
pasekmingai atlikti protinio 
darbo, negu blaivininkai.

’IKO CENTRO

M. Navickas, Sxnk

aprasto knygos skaitymo. 
Tą gerai ištyrė ir prirodė 
Dr. Ach. Štai Dr. Kiurco 
bandymas. Jis pasirinko du 
vienokio gabumo žmones ir 
uždavė jiems skaitliuotu 
Bandymai tęsėsi 27 dienas. 
Viehas negėrė svaigalų per 
šešias dienas; kitas per vi
są laiką. Per šešias dienas 
abudu dirbo vienodai. Nuo 
7 iki 19 dienai pirmasis kas
dien prieš darbą išgerdavo 
svaigalų. Jo darbingumas 
kasdien mažėjo. Antrojo gi 
priešingai didėjo. Nuo 19 
iki 24 dienai pirmasis liovė 
gėręs ir jo darbingumos pa
kilo, tik, deja, ne ant tiek, 
kad galėtų pavyti pirmąjį. 
Nuo 24 iki 26 dienai jis vėl 
pradėjo gerti ir jo darbin
gumas mažėjo. Per pasku
tines dvi dieni jam paliovus 
gerti jo darbingumas vėl 
pakilo. Taip tat svaigalų 
gėrimas kenkia žmogaus 
protiniam darbui.

Blaivybė duoda ir mora
lišką naudą. Palyginkime 
blaivą žmogų su girtuokliu 
ir aiškiai pamatysime jų di
delį moralį skirtumą. Su- 
lvg Pauler’io svaigalai buvo 
ir yra “priežastimi ligų, 
protiško, dvasiško ir kūniš
ko skurdo.” Toclėl atidžiau 
pamąstę prieiname išvados, 
kad blaivybė neša žmogui 
didelę keleriopą naudą. Tat, 
ar nevertėtų kiekvienam 
tapti blaivininku ir nusikra
tyti svaigalų jungo?

l

Tas daros piktesnis už žvėrį, 
Kurs degtinės daug išgėrė, 
Jo nąsruoee biaurios dainos, 
Visoms doroms užtluod’ vaiųas! • 

j ? f •
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Kipžas jo lięžuvį valdo, 
Maišo protą, atstum maldą, 
Vadžioj1 naktimis po balas, 

'Ten girtuoklių tankiai galas!
__ ... . • < ■ ',7~. ". .* - "i

Degtinė duoną išvaro, 
Iš turtingo, vargšą daro,
Stum į pražūtingas bėdas, t 
Toks degtinės yra rėdąs!

; Išmintingi], maišo protą; 
Moteriškių žūna dora, 
Dievoti daros bedieviais^ 
Gailiaširdžiai paliekt žvėriais!

A.

> Kasdien mūsų dieniniai 
laikraščiai praneša apie cen
zos suskaitytoji} vargus ir 
pastangas surinkti kuotik- 
riadsias informacicas apie 
šios šalies gyventojus. Atsi
randa vyrų, kurie jokiu bū
du nenori atsakyti į klausi
mus, o kuomet suskaitytoj ai 
randa moteris namie, tai jos 
negali duoti tikrų informa
cijų, todėl, kad jos pačios 
nežino.

. J- *■

Pasaulio pirmas gyventojų ' 
suskaitymas

4
Bet gyventojų suskaity- 

tojai visuomet turėjo viso
kius vargūs ir sunkenybes 
pirm negu atliko savo- už
duotis. ......

Biblija užrekorduoja pir
mą gyventojų suskaitvmą.

“Viešpatis įsakė Maižie- 
šiuį suskaityti Izraeliaus 
kongregaciją, ir Maižiešius 
su pagelba Aaron’o, tą atli
ko. Tas skaitlynes galime 
rasti beveik, visuose namuo
se ir viešbučių kambariuose.
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Yra užvardintos “Skaitlys 
nes1’ ir yra Biblijos ketvir
ta knyga. " »

1085 m. (prieš Kristų) 
Vincas iš Normandy įsakė 
visus jo naujus karalystės 
gyventojus suskaityti. Jis 
įsakė suskaitytu kiekvienų 
akrą žemės, kiekvieną poną, 
kiekvieną darbininką, kiek-, 
vieną jautį, kiekvieną fabri
ką, kiekvieną, namą, kiekvie
ną upelį, visas girias, miš
kus ir upes. Ir tą raportą 
vadiname Domesday Knyga, 
ir tik mokslininkai gali ją 
perskaityti. „ Knyga randa
si tam tikroj vietoj Londohe- 
ir skaitomąt^saipo viena iš 
Anglijos brangiausių turtų.

Rusijos pirmas suskaitymas 
1897 m._

Kad nors Suv. Valstijos 
yra* viena iš jaunųjų tautų, 
vistiek buvo'Viena iš pir
miausių įsteigti modernišką 
cenzą. Švedija įvedė gyven
tojų suskaitvmą' prieš Suv.

VąįstijU PUW suskaitymą 
1790 m. Anglija, Francija 
ir Prūsija nematė reikalo 
skaityti ‘7 savo gyventojus 
prieš 1800 m. Rusija ėmė 
pirmą cenzą 1897 m. Suv. 
Valstijos įsteigė vieną iš ge
riausių. statistinių ofįsų pa
saulyje.

Dešimta valstiją pumoj 
, cenzo j.

Prezidentas Washingtonas
davė devynius mėnesius sa
vo suskaitytojams rinkti gy
ventojų informacijas viso
se originališkose valstijose 
apart Vermont, Rhode Is- 
land ir South Carolina, nes 
Vermont ir Rhode Island f e e t
prisidėjo prie Unijos labai 
vėlai, o South Carolinos 
maršalka negalėjo rasti dar
bininkų atlikti tą darbą nors 
jiems mokėjo po $1.00 už 
150 suskaitytų žmonių.

Šiądien svečias lankyda
mas Cenzos Biurą gali ma
tyti vardus garsių amerikie
čių ir jų atsakymus kuomet 
pirmieji suskaitytojai ėmė 
cenzą. John Hancock pra
nešė, kad jo šeimynoj buvo 
2 baltr-vyrai (virš 16 metų 
amžiaus), trys baltos mote
rys, 7 kiti asmenys (ąal tar
nai) neturėjo vergų. 1860 m. 
Lineolnas atsakė —“51 me
tų amžiaus, vedęs, advoka
tas, nejudinamo turto turė
jo $5,000, asmeniško turto 
$12,000, gimė Kentučky val
stijoj.” -

Suv. Valstijų pirmas at- 
spauzdintas. raportas 1790 
m. pripildė net56 puslapius, 
knyga didumo 8x5 cbfių, 
kainavo $44,377.28, gyvento
jų susakityta 3,893,635, iš 
kurių 694,280 buvo vyrai.

1920 m. cenzos raportas 
pripildė net 14 knygų 12,496 
puslapių 12x9 colių, kašta
vo net $23,000,000 ir gyven
tojų suskaityta net $105,- 
710,620.

Labai tankiai girdime ar 
skaitome, kad immigrantai 
apsiima dirbti už mažiaus 
pinigų negu paprastam dar
bininkui mokama, ir, kad 
taip darydami jie suardo al
gų skalę ir skrįąudžia kitus 
darbininkus.

United Statės Daily nese
niai pranešė pasikalbėjimą 
su Immigracijos Biuru 
Washingtone, ir tas Biuras 
randa, kad su šiądienos imi
gracija toki pranešimai nėr 
teisingi.

■‘Ateiviai, kurie nelėgališ- 
kai įėjo į šalį, ypatingai iš 
Kanados ir Meksikos, ištik
imo sumažina algų skalę,” 
sakė Darbo Departamento 
Imigracijos Biuras spalių 
24 d.

“Todėl, kad daugumas tų 
nelegališkai atvykusių žmo
nių nepriguli prie legališkai 
įleidžiamų imigrantų, jie le
gališkai nebūtų galėję at
vykti į šią šalį. Jie pri
versti dirbti tokį darbą ko
kį randa, ir už tokias algas, 
kurios jiems mokama. Jie 
negali sakyti kiek reikalau
ja. Jie negali, prisirašyti 
prie darbo unijų.

Apart tų, kiti imigrantai 
nedirbą už žemesnes algas. 
Yra atsitikimų, kuomet imi-

u iuh Jtinuiiniy YAUMuy

GYVENTOJAI
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grantai atvykę 
dirba už mažesnę 
džioje, bet kuomet išsil 
na prie darbo jie ir re 
lauja augštesnių algų, ji 
darbdaviai nepakelia ą 
jie apleidžia' tuos dai 
ieškodami kitų su geresn 
algoms. i

F. L A
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Tuo tarpu Jogaila stengėsi kiek galint atito
linti galutino susirėmimo ptadžįą; jis vis dar ti
kėjo taikiu būdu baigti žygį, meldėsi tam tyčia 
parengt o j palapinėj. . Vytautas gi, atvirkščiai, 
geidė kuo greičiausio susirėmimo; sustatęs ka
riuomenes atatinkamai sa^o planui į tris eiles, 
keletą kartų įbėgdavęs į palapinę pertraukti Jo
gailos maldą, kad duotų ženklą kovai pradėti. -

» ■*

Nekantravo ir kryžuoČiai. D. magistras, kad 
paveikūs į ambiciją savo priešo vadų, atsiuntę, 
du kardu — Jogailai ir Vytautui. Pasiuntiniai, 
atnešę šituos kardus, išdidžiai prabilo: “nebūki
te bailiai ir išeikit iš krūmų, jeigu jums mažai 
ploto tai mes užleisim, šituos kardus siunčia D. 
magistras, kad suteikus drąsoSy kurios jums 
trūksta.”

Jogaila turėjo būk tai atsakyti: “Ačiū, kardų 
mums netrokšta savųjų, bet priimu ir atsiųstus, 
kaipo pergalės ženklą, nes tik nugalėti paprastai 
atiduoda ginklus savo nugalėtojams.” 
, Saulė pakilo jau arti pietų, ėmė kaitinti 
smarkiai ir šviesti stačiai į akis kryžiuočiams, 
sunkiai apsiginklavusiems. Galop galingai su
pūtė trimitai — mūšis prasidėjo...

Jogaila, paėmęs sau sargybą iš 60 vyrų, nuoša
liai pasitraukęs ant kalnelio sekė baisiosios kovos 
eigą. Vytautas gi be jokios sargybos, vien pasi
tikėdamas savo laime ir nuostabių narsumu, ve
dė pats asmeniškai grandines į mūšį.

Sujungtosios kariuomenės dešinįjį sparną"1 
laikė lietuviai, jiems ir teko pirmiesiems išlaiky
ti smarki ausis su negirdėtu įnirtimu kryžiuočių 
puolimas. D. Magistras nustatė pirmiausia-su
triuškinti dešinįjį sparną, o kas svarbiausia ko
kiu nors būdu užmušti, sužeisti ar suimti Vvtau-

v •
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tą, nes pašalinus jį iš mūšio — teisingai galvojo 
kryžiuočių vyriausias vadas — laimėjimo viltis

** * • . ■f' •. • *

padidėti] bent 50%. Nieko tad ypatingo, kad čio
nai pasiųsta buvo rinktinė kariuomenė, o puoli
mas baisusis. —

z " ’

Kairysis gi lenku sparnas mūšy ilgai nedaly- 
vavo, laukdamas įsakymo. Po valandos kruvi
niausių rungtynių/ lietuvių ir totorių, atėjusių 
lietuviams į pagalbą, eilės pradėjo irti ir, galop 
bėgti, patraukdamos iš mūšio paskui save žymią 
priešo kariuomenės dalį.

f. • . ’ ' 1

Tuo tarpu Vytautas, nei sekundei neprarasda
mas šalto kraujo, žaibo greitumu puolėsi į kairįjį 
sparną ir padrąsinęs savo ligsvara įr narsumu, 
nuvedė jį asmeniškai į-kovą, padedamas lenko 
Zindramo Maškovięčio. Mūšys prasidėjo su nau
ju įnirtimu.

Tačiau kai kryžiuočiai nuviję lietuvius ir to
torius ėmė grįžti ir griūti iš antros pusės, pradė
jo svyruoti ir silpnėti vidurys ir kairysis lenkų 
sparnas. Didžioji karališka lenkų vėliava jau bu
vo bemaž patekusi į kryžiuočių rankąs. Kryžiuo
čiai pasijutę pergalėtojais užtraukė velykinę 
giesmę: “Kristus kėlėsi. ”

Pavojus pralaimėti padrąsino Jogailą, kurs 
sėdęs į žirgą ragino savuosius, o Vytautas pasta
te paskutiniuosius rezervus, dar nedalyvavusius 
lietuvių pulkus, bet ir jų nebūtų užtekę išdrįsu- 
siems kryžiuočiams perlaužti. Bet čia atsitiko 

 

tas, ko nei lenkai, nei kryžiuočiai visai nesitikėjo.
♦ • * • • * • • j x _?_• *• / • • m ta k. •
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bėgę iš mūšio, kryžiuočiams nustojus vyti, grėi? 
tuoju v/l susitvarkė ir netikėtai grįžo atgal, už- 

 

duod&Aii priešui paskutinį smūgį, kurs nulėmę

■ *■' • k .rihs* t . • • ...

i ir totoriai, lengvai apginkluoti, pa

- D. Magistras; nenorėdamas pergyventi tokio 
savo ordeno pažeminimo ,suspietęs apie save ge
riausius raitelius, patsai ant balto žirgo puolė į 
patį sūkurį mūšio, stačiai ieškodamas mirties. 
Du kartu mirtinai sužeistas, krito negyvas. Su 
juo krito kuo nevisi įžymiausi vadai.
' Išlikę gyvi pasileido bėgti, prasidėjo tikra 
žmonių skerdvnė, kurių tik pertraukė tamsi nak
tis. Vytauto genijus kryžiuočių galybę sutriuš
kino visiškai. Z.

(“V. R.”)
"» ' •

šiandien inteligentų targe ym ttį 
viena nuomone 

“ŽIDINYS” S 

Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino 
jamas literatnros, mokslo,

Ir akademižkojo gyvenimo Uiqsti 
mėnesinis žurnalas yra 
rimčiausias, {domiausias if klekvta) 
prasilavinusiam žmogui tin 
lietuvių žurnalas. Todėl visi 
te užsisakyti “židinj.”

“židinio” kaina Lietuvoje: mat. 86-Lį 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams 
pusmečiui $2.50. J,

^Adr.: “židinys,” Kaunas, Ia1sv#S

SVARBUS PRANAI
——— ’

Šiuomi pranešu visiems lietu, 
viams mano pažįstamiems, ir rita 
kiti kurie mano ir nori važiuoti į 
Lietuvą gegužės 24-tą dieną 
Ekskursija Skandinavian. Amen 
ican linijos laivu — Oscąr U,^ 
bus visi po mano ypatižka 
žiūra nuo pat pradžios kelionės -S 
Amerikos iki nuvažiavimo į 
pėdą ir Kauną. Sveikatos reiki 
luose ant laivo per visą kelįoDĮ 
bus aprūpinti kartu su laivo gf 
dytoju. Kadangi esu važiavęs ki 
lėtą metą atgal į Lietuvą, žuhu 
kas reikalinga dėl laimingos ! 
linksmos kelionės, kad nebūtą 
kią kliūčią kaslink sugrįžime 
t. Laikas labai t ___
manote važiuot, tai niėMzJu 
nešt man tuojau arba į/^Amei 
kos Lietuvio” Agentūrą. Ir 
visi reikalai bus mandagiai Ir o 
žiniškai aprūpinti dėl linksmos 
sveikos kelionės.

Su gilia pagarba, y

DR. J. SEYMOUR-LAHUtiE
51 Providence Street: 

Worcester, Mass.;

t 
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Nuo vieno gyventojų su- 
skaitymo kas dešimts metų 
Cenzos Biuras išviso vedė 
net 104 suskaitymus, apart 
vairiausių specialių suskai- 
tymų. , Vienas cenzas imtas 
kas savaitę parodo kiek kū
dikių gema, ir taip tokiu bū
du kas dvidešimts sekunduj-Tel Park 5873 arba Park 5# 
Cenzos Biuras gali pasau
liu pranešti kiek iš viso yra 
amerikiečių.

Permainos kas dvidešimta 
, vj . sekundą. v . - *

F. L. I. S.

.7 Kazys Inčiūra

KAS JĮ IŠGELBĖJO?
Teismas vedė žmogžudį sušaudyti.
Tas, kurio galioj buvo pakeisti mirties spren

dimus, pasirodė miniai ir tarė: .
—• Šis jaunikaitis nevertai vadinti kraugeriu 

žvėrimi: šimtus nekaltųjų atskyrė iš šio pasau
lio. Bet jeigu jūsų tarpe, žmonės, atsirastų nors 
vienas, kuris ryžtųsi už jį save paaukoti —■’ žmog
žudys bus laisvas.

Minia ėmė šaukti jo mirties ir traukėsi. Trau
kėsi ir tos, kurios kadaise jį mylėjo,ir garbino, 
kaip Dievą; traukėsi ir tie^kurie buvo jo mylimi 
ir kadaise — kai jis tiįrėjo daug išteklių ir buvo 
laisvas — buvo jo geriausi bičiuliai. -

Staiga minioj pasigirdo klaikus šauksmas, 
prie budelių pribėgo sena nuplyšusi nežinoma 

. moteriškė ir sukliko:
' . — Aš už jį mirsiu.

Budelių kulkos įsirąusė į jos širdį — ir mote
riškė krito po jaunikaičo kojų.
\— Motina! — kažkas suriko siaubo apimto; 

minioj. • . /

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

“ATEITIES”
Žurnalas eina sąsiuviniais po 64 
psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve
nimą.

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

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

Žolė trokšta rasos ,gamta gaivi
nasi ir stiprinasi saulės spindu
liais, o žmogaus širdis ilgisi tėvų 
šalies—gimtinės, gaivinasi ir stip
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis. ' •

•»
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Metinis nario mokesnis 2 doleriai,
Ponia Mokiky

Kvieslys

su jrimaja

Gegužės 5 d. prasidėjo misijos 
lietuviu R. K. šv. Mykolo bažny
čioje? Baigsis nedėlioj, gegužės 
U, 7 ;30 vakare. Labai malonu, 
kad žmoneliai gausiai lankosi į 
šv; misijas. Misijas duoda Tėvas 
Pranciškonas iš Lietuvos.

Kyiečiu visus 
jaunuoliu 

Bus gera proga pama-

Taipgi gegužės 11 d. tuojaus po 
sumos įvyksta LDS. 6-tos kuopos 
susirinkimas. Bus gana svarbus. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Reporteris

Balandžio 29 d. šv. Jurgio Sve
tainėj įvyko visij moterų draugi
jų bendra ^vakarienė. Tai buvo 
puošniausias šių metų parengimas.

Stalai buvo papuošti gėlėmis ir 
apkrauti skaniausiais valgiais.

Baigiant vakarieniauti, vakaro 
vedėja M. Pukelienė, perstatė sve
čius kalbėti, Kalbėjo klebonas 
kun. Vilkutaitis, kun. E. Steigma- 
nas, muz. Čižauidfes ir artistė M. 
Čižauskienė. Pastaroji savo kal
boje prijuokino publiką linksmais 
ir juokingais anekdotais.

Šokiai tęsėsi iki vėlumos. Publi
ka pilnai patenkinta^. skirstėsi į 
namus.

Maloniai sutinkant gerb. klebo
nui kun. P. Jurai, gegužės 11 d. 
sekmadienį po pamokslo ir gegu
žinių pamaldų apie 8 vai. vak. pa
rapijos svetainėje įvyks prakalbos 
apie katalikišką spaudą.

Visur katalikai savo spauda įdo
maujasi ir ją remia, todėl nuošir
džiai kviečiu visus Lawrenciečius 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti ir 
ją paremti

p 8ALTIM0REJEte;:, ■ '

Jau beveik du-mėnesiu susitvė- 
r Vytauto Minėjimo Komitetas 
tkia Baltimorėje ir deda pastan- 
ašią didžią iškilmę tinkamai pa- 
ig&į. Iš pradžių daug buvo sun
kybių žmones taikinti. Nutar- 
bėndrai Katalikų Federacijai 

su Lietuvių Tautinių Drau- 
ių, Taryba. Dėl susidariusių ap- 
kybių, kiekvienai. kolonijai pa- 
tamų, susidėję žmonės vienas 
tą trukdo, barasi, ir panašiai, 
čiau, kuomet visa tulžis tary- 
tn išsisėmė, nusiramino ir dabar 
rbaa jau baigamas.

Šeštadienį, gegužės-17 d., įvyks 
ii paroda. Dalyvaus jame apie 
ptyni draugijų flotai šu palydo
te, Bus raitelių būrelis ir spor- 
dnkų komanda. "Visi šie savo 
tomis padengs išlaidas. ' Turės 
r būti keturi muzikos benai, ku
tą apmokės Vykdomoji Komisi- 

Dabar jau renkamos, aukos 
n tikslui. Po parodos, visi susi
lies parke ir ten įvyks piknikas 
i sporto šventė. Vieta paskir- 
Arion Park. Gegužės 18 d. bus

Girdėjau, kad kun, J. Bakšys, 
gegužės 11 d., tai yra Motinų die
noje bus Hartforde ir atsisveikįs 
su hartfordiečiais, kaip bažnyčio
je taip ir svetainėje, Moterų Są
jungos kuopos rengiamoje vaka
rienėje.

už tai gaunama įvairų gražių knygų tai pačiai sumai 
(įskaitant ir persiuntimą)

P. BARTKEVIČIUS
v

678 No. Main St., Montello, Mass

1. špilmano, Su Magelanu aplink pasaulį, apysaka 
2-. Špilmano, žygis į Nikaraguų, Apysaka.
3. Šen jono, Meditacijos.
4. K. Dikenso, Jaunuolių gyvenimas.
5. Kun. Stankevičiaus, Dėl ko aš turiu būti kata

likas? '
6. Prof. Toto, Jaunimo kovos.
7. K. Dikenso, Mažoji Dorytė, Apysaka.
8. Kun; M. Vaitkaus, Iš įvairių pasaulių, Apysaka.
9. Kauno Kalendorius 1930 metams. '

Kurie nenorėtų šitųr knygų, gali pasirinkti kitų 
iš šv. Kazimiero Draugijos leidinių surašo, kurie 
randasi Kauno Kalendoriuje, arba tą sąrašą gali
ma gauti iš Šv. Kazimiero Draugijos atstovo Ame
rikoje Kun. St Stonio, arba tiesiog iš Šv. Kazimie
ro draugijos, Kaune Rotušės Aikštė 6, Lithuania.

Įsirašyti į Šv. Kazimiera Draugijos narius gali
ma per Šv. Kazimiero Draugijos Įgaliotinį Ameri
koje šiuo adresu: Rev. S. Stonis, 41 Providence 
Street, Worcesįer, Mass., arba tiesiog į Šv. Kaži- 
mįero Draugiją aukščiau nurodytu adresu: _

Kun. S. Stonis.
Šv. Kazimiero D-jos Įgaliotinis Amerikoje

BROOKLYN, N. Y.
Didžiojo New Yorko Federaci

jos apskritys rengia Lietuvos Stei
giamojo Seimo metinių sukaktu
vių paminėjimą ir koncertą gegu
žės 18, Transfiguration parapijos 
salęj, Hoopcr ir Marcy gt. Salės 
durys bus atdaros nuo 6 vSl. Pra
džia 7 vai. vakare. A

Dalyvaus Brooklyn’o parapijų 
chorai vadovaujane gerb. vargo
nininkams. Kalbės šv. Jurgio pa
rapijos -klebonas- gerb. kun. Nor
bertas Pakalnis.'

1 Kiekvierio lietuvio-tautiečio yra 
šventa pareiga ateiti tą vakarą į 
salę ir pasiklausyti patriotinių 
prakalbų, gražių lietuviškų dainų 
ir tuo patim paminėti Pirmoji Lie-- 
tuvos Respublikos Steigiamojo 
Seimo atidarymo dieną—Gegužes 
15, 1921 m. Ateikite visi, kas tik 
save lietuvių vadinasi!

Rengėjai

L; Vyčių kp. balius įvyko gegu
žės 3 d., parapijos, svetainė j. Vy
čių kuopa yra skaitlinga nariais 
ir turi rimtų ir veiklių veikėjų, 
todėl ir jųjų parengimai vis būna 
turiningi. Daug jaunimo buvo iš 
Elizabethport. Iš kitij. miestų ne
simatė. Bayoniečiai «sako, kas su 
mumis, mes su jais.

Parduodam nnmns ir visokios rūšies apdraudę (insurance). Slun- 
is> pinigu* i visas dalis pasaulio. Parduodam viaą liniją laivakor
te Darome dokumentu^ Suteikiam patarimus. Abi nuo senai pri- 
nurfoa savo srityse. Kviečiam iJItelt j musų naują matinę.

* E. ŽUR0M8KIEN1 ir J. RAUKTYT1
B MILLBURY STREET . WORCESTER, MASS.

Kas nori visam amžiui priklausti prie ŠV. KA
ZIMIERO DRAUGIJOS ir kasmet gauti gražių 
katalikiškų knygų, yra kviečiamas rašytis į

a) AMŽINUS NARIUS. Nario mokesnis — 
35 doleriai.

b) TIKRUOSIUS NARIUS. Nario mokesnis
— 50 dol. atimtinai. ' ;
- e) GARBĖS NARIUS. Nario mokesnis —100
dol. arba tiek pat Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
nais. ‘----------T~~

Kiekvienas ainzinas, tikrasis, ir garbės narys 
gauna iš šv. Kazimiero Dr-jos Centro atatinkamą 
gražų diplomą. ■ "

Kuo į didesnius narius įsirašyti, tilo daugiau 
paremsi katalikišką spaudą, tuo kilnesnį ir garbin- 
gesnųdarbą atliksi. , ' ' .

1930 METAIS NARIAI GAUS 9 KNYGAS !

“Motinos širdis”

Motinos širdis, kiek ji paneša 
linksmybės,~ skausmo, ir džiaugs
mo, auginant vaikelius! Kiek jo
je vilties, kiek atsidavimo, užmir
šimas savęs! Motinos širdis apima 
visą pasaulį, yra visų-reikšmin- 
giausia. >■

Veikalas, kuris turi tokį užvar- 
dinimą, negali būt paprastas. Jis 
turi tikrai atvaizduoti motinos 
širdį, aiškiai išreikšt kas joje sle
pias. Turi būt rimtas^gilus, griau- 
dūs, ir tuo pačiu gykiu daug ką iš- 
reiškiąs, daug , ką pamokinąs 
klausytojus. Veikalas vaizduoja 
tą visą. Autorė gražiausia' nu
piešė tikrą motinos širdį.

Veikalas yra moderniškas, api
budina šių dienų šeimyninius ne
sutikimus, kas priveda prie nesuti
kimų — persiskyrimų, ir kaip, ga- 
lų-gale, galima to viso išvengti. 
Motina, matydama savo vaikelius 
klampojant po nesutikimo dum
blynus, parodo jiems taką į švie
sesnę ateitį, pamokina kaip pri
dera gyvent. Bet žodžiais nega
lima išaiškint visą veikalą. Rei
kia jį pamatyt, kad pilnai supra
tus ir įvertinus. Ypač, kuomet 
jį vaidins Worcesterio geriausi ar- 
tistai-veteranai, senai pasižymėję 
savo gabutpais vaidinime įvairių 
rolių. Juos gerai pažįstat:

Elena Barbaravičiutė, Motinos 
rolėje. Jauna mergina, bet turi 
nepaprastus gabumus išpildyme

senų muįęrų rolių; Nf • sykį vai
dinus motinos rolę įr puikiausia 
atsižymėjus. ' ,

•

Jonas , Va it kūnas, pagarsėjęs 
kaipo gerasv komedijantas. ' Jis 
turi rimtą sūnaus rolę. Pamaty- • *■ • •
site, jis vaidins dramatišką rolę 
taip gerai, kaip ir komišką. O 
gal dar geriau.

Viktorija Putelienė, jo žmonos 
rolėj. ‘Tikrai, nieko nereikėtų ra
šyt apie ją, nes ji skaitoma viena 
geriausių artisčių. Vargiai rasis 
kita artistė, kuri taip puikiai at
liktų tragikas roles. -Čia tai ži
bės: kiek jai reikės skausmo per
nešt, kiek susikrimtimo.

, M. Volungevičiutė daug sykitj 
atsižymėjus, kaipo “minstrel 
show” artistė. Ji ne tik dainuo
ja, bet ir puikiai vaidina. Jos 
rolė sunki: aklos Onytės, kuri, ne
paisant savo nelaimės, visuomet 
linksma, ramina kitus.

Jos mylimuoju, Jonuku, bus P. 
Antanavičius, plačiai žinomas, dai
nininkas. Jis išaiškins dėlko sen
berniai patįs turi guzikus susisiųt 
| švarkus, ir duos demonstraciją, 
kaip tai atlikt.

O ta Barbora Jokubienė. Kiek 
ji bėdos turi atsimint visų savo 
buvusių vyrų vardus. Nemanykit, 
kad juokai: vienas buvo gydyto
jas, kitas buvo advokatas, trečias 
pasikorė vištininke, o ketvirtas 

grie- tai. anot jos* tikras Nojaus Arka. 
J. Rauktytė atvaidins šią juokin
ga rolę. /

Turime dar du džentelmonu: 
turtingą dėdę ir gydytoją. Jų ro
les išpildys p. Volungevičius ir p. 
Glaviekas. Šiedu ir' ne naujokai 
ant scenos. Tikrai džentelmoniš- 
kai išpildys džentelmoniškas roles.

V. Rakickaitė atliks tarnaites 
rolę.

Na, tai ir visi. Žinoma, bus ir 
pągelbininkų, bet jų nebus matyt. 
Susipažinę su visais gerbiamasais 
artistais, kviečiame pamatyt juos 
gyvus ant scenos. Prašome ateit 
į vaidinimą, kuris įvyk? gegužės 
11-tą dieną—Motinų dienoų, 7:30 
yal. vakare, Aušros Vartų Bažny
čioj Salėje. Vakaras rengiamas 
•Šv. Šeimyų^lės Draugijos.: PuSe 
pelno skiriaiha parapijai, tad ver
ta remt. Tikimės, kad bus pilnu
tėlė svetainė.pažiurę/ šio įdomaus 
vaidinimo.

Mūzikos Koncertas — Dainų Die
na. Dar galutinai nesusitarta su 
vargonininku Juška, bet tikime 
visi, kad viskas bus ąrtimoje atei
tyje teigiamai išspręsta. -Vakarie
nė bus laikoma Lietuvių Tautinė
je Salėje, dar nenustatytoje die
noje. Manoma kviesti svečius, Lie
tuvos Atstovą, ir garbės pirmiirin- 
kus dalyvauti jr kalbėti. /

/ / XT M

L. R. K. Moterų Sąjungos kuo
pa surengė vakarienę pagerbimui 
ir atsisveikinimui.su kp. pirmini^ 

ke p. Krušinskiene, kuri 2 d. gegu
žės laivu Bremen išvykoj Lietuvą. 
Palydėjo daugelis sąjungiečių. Jai 
įteikta gražių dovanų nuo kuopos 
ir pavienių narių. •

UU.1UHHUJ URIU 

’ < B lietuvių centro. Ą
x Šioje kolionijoje “Aušros Var
tų Moterų draugija” yra didžiau
sia, nes turi, arti 400 narių ir vis 
didėja, z Kiekvienam susirinkifne 
prisirašo naujų narių.

Ponia M,. Pukelienė jau ketvir
tas metas kaip eina pirmininkės 
pareigas.

Kitą metą ši draugija švęs. 25 
metų gyvavimo sukaktuves.

Kas metą yra rengiama didžiau
si programai “Motinų Dienos” 
paminėjimui. Šįmet taipgi rengia
ma įspūdingas vakaras geg 11 d.. 
Lietuvių svętainėj. Bus vaidina
ma dvi juokingos komedijos “ Gra- 
boriaus Duktė” ir “Tabokius Va
gis.” Šie veikalai yra gabiai iš
versti iš angių kalbos mūsų veikė-1 
jos p. V. Juknevičienės.

Koncertinį programo dalį išpil
dyti yra pakviesti artistai Jonas ir 
Marijona Čižauskai. Priminsiu, 
kad muzikai Čižauskai nuo pat 
atvykimo į šią koloniją visuomet 
dalyvauja Aušriečių programuose 
be jokio atlyginimo.

P-lė Ona Pukeliūtė visų mylima 
jauna dainininkė šiame vakare ir
gi padainuos kelias daineles. .

■ Komisija pp. Skodienė, Maksi- 
mavieienė ir Kuzmauskienė deda 
pastangas, kad šis vakaras būtų 
pasekmingas. '

Po programai bus šokiai 
žiant Mušinskio orkestrui.

Puikiai pavyko.
Bal. 27 d. įvyko LDS. 6-tos kuo

pos vakaras. Publikos buvo pilna 
svetainė. Frof. A. Aleksis iŠ Wa- 
terburio su savo grupe artistų at
vaidino komišką vęikalą. Publiką 
prijuokinojr su dainomis palinks
mino. ' ,

Vietiniai vaidino “Divorsai.” 
Vaidino gerai. Publika turėjo 
daug juokų.

Ponia A Šimanskienė ir M. Kri- 
pas sudainavo keletą dainelių. Jie
du beveik kiekviename parengime 
dalyvauja. Garbė jiem.

Varg. Vincui Burduliui vado
vaujant, mokyklos 8-to skyriaus 
mergaitės sudainavo keletą daige
lių. Jis darbštus ir energingas 
vargonininkas. Pakviestas nieka
dos neatsisako dalyvauti parengi
muose. -

Kun. A. Vaškelis, klebono pava
duotojas ir adv. C. Tamulionis 
trumpai prakalbėjo. Pastarasis 
iki šiol turėjo ofisą New Britaine, 
o dabar pareiškė, kad atidarysiąs 
nuolatini'ofisą Hartforde. Jis y- 
ra gabus advokatas. Vakaro ve
dėju buvo S. Šrupša, kuopos pir
mininkas.

BRIGHTON, MASS
Didelės Prakalbos.

Šv. Vincento vyrų ir moterų, d-ja 
rengia dideles prakalbas gegužės 
11, Lietuvių Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Pradžia 2:30 vai. po pietų.

Visus' kviečiame atsilankyti ir 
pasiklausyti gerų kalbėtojų ir dai-. 
nininkų. Bus priimami nauji na
riai nuo 5 iki 25 metų be įstojimo. 
Senesnio amžiaus už pusę įstojimo.

'! - Rengėjai

GLEVEUND, ORIO
Lietuva tėvynė mūsų 
Tu didvyrių žemė. 
Iš praeities Tavo sūnūs 
Te stiprybę ?emia.

Šie žodžiai suskambės iš tūks-
• • > ~~~

tančių lūpij lietuvių apvaikščioji- 
muose D. L. K. Vytauto 500 me
tu mirties sukaktuvių.

Lietuvoje neėstuose, kaimuose 
ir- kaimeliuose jsCu keli mėnesiai 
kaip žmonės darbuojasi idant tin
kamai laikui atėjus, minėti tą gar-1 
bingą dieną. '

Sujudo ir Amerikos lietuviai. 
Kar kur, girdėti, bus rengiami ap- 
vaikščiojimai svetainėse su vaidi
nimais, koncertais; kitur rengs pa
rodas ir t. t. Šioje kolonijoje ir
gi smarkiai rengiamės prie pami
nėjimo. Įvairiems darbams išrink
ta komisijos susižinoti su Jo Ma
lonybe vyskupu Joseph Shrems 
kas link laikymo šv. mišių atvira
me ore; su radio manadžerium kas; 
link leidimo programo per radio, 
su bus’ų kompanijoms. Taipgi'iš
rinkta komisija pakviesti chorus 
ir sudalyti muzikalę programą.

“Tegul meilė Lietuvos, dega 
mūsų širdyse...” Tad, kol vadinsi- 
:nės lietuviais, kol mūsų krūtinėse 
plaks širdis, tol nepaliausime 
gerbti mylėti ir pasitarnauti tė
vynės reikalams.

Tie galingi žodžiai tegul su
skamba iš .tūkstančių lietuviškų 
krūtinių liepos 4 d. Vytauto Kuni
gaikščio 500 ?netų garbingos mir
ties sukaktuvių dienoje.

S. G-nė,
Spaudos komisijos narė

HARfflSON-KEARNYjN.J.
Rengiasi prie Jubiliejinio Vytauto 

Sukaktuvių Apvaiksčiojimo

Kaip daugelis~veiklesnių kolo
nijų rengiasi šiais metais apvaik
ščioti Jubiliejines Vytauto 500 me
tų mirimo sukaktuves, taip pat ir 
mūsų kolonija nuo to neatsilieka. 
Tam darbui yra išrinktas komite- 

įtas.z ''

Prie tų iškilmių sutiko prisidėt 
ir imt dalyvumą visos Harrison- 
Kearny ir kitų .aplinkinių draugi
jos, kad tik toms iškilmėms pri- 
duot daugiaus svarbumo ir geres
nio pasisekimo.

Iškilmių apvaiksčiojimo laikas 
kol kas tikrai dar nėra numatytas,' 
todėl apie tai vėliaus bus praneš
ta. Iškilmes planuojama pradėt 
iškilmingomis mišiomis, dalyvau
jant visoms draugijoms. Taipgi 
prašome tuo laiku dalyvaut kaip 
vietinius taip ir aplinkinius: inte
ligentus, politikus, biznierius tose 
reikšmingose sukaktuvėse.

Po pamaldų iš bažnyčios, daly
vaujant tvarkingoj eiseaioj visoms 
draugijoms, benui griežiant, visi 
eis į tam tikrą parinktą vietą, kur 
bus atliekama visa programa. 
Darbšti vietinė Vyčių kuopa jau 
dabar rengiasi prie išpildymo pro
gramos — mokinasi dainas, kur 
tikisi šauniai pasirodyt.

Susirinkus į parinktą vietą pa
sigirs puikaus choro skambios pa- 
trijotinės žavinčios dainos, gabių 
kalbėtojų įdomios smarkios kal
bos, bus išnešta protestas prieš 
Tėvynės engėjus ir d. k. d.

Dėlto visų prašome 'prie to pri
sidėt ir dalyvaut

V. J. S. R. Komitetas

mun ItLLUj MAdd. - v
• <• _ ~ - -- - .■ • • 
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Čia lietuviai gyvena gra
žiai ir turtingai. Šimtai lie
tuviu turi savo namus ir gy
vena kaip ant farmų. Čia o- > - 
rask tyras ir vanduo svei
kiausias visoj Amerikoj ir - , 
labai gardus.. Mūsų mieste
lis ^fontello yra nepertoĮį 
nuo Bostono tik 18 mailių. 
Mūsų miestas ir tuomi lai
mingas, kad-jis randasi ne- 
pertoli jūrių, gražiti byčių, 
ežerų, puikuj parkų ir miš
kų. Sakoma kad čia lietu
vių gyvena apie 6,000 o gal 
ir daugiau. Miestas turi a- 
pięJ73,OOO žmonių ir ^51 
dirbtuvę. Pereitais metais 
fabrikai išmokėjo darbinin
kams algti apie $15,000,000. 
Yra sakoma, kad Montello 
lietuviai gyvena turtingai -ir 
užlaiko namus švariai. Mies
tas dar jaunas, bet auga 
greitai. Dar čia galima priei
namai nusipirkti namus ir 
gana gražių ir nebrangiai. 
Bartkevičius turi apie 15 
namii ir labai gražių ant 
pardavimo. Klauskit jo se-

4

kančių adresu:

A. L. R. K. M. S. 38 kp. rengiasi 
prie paminėjimo Motinų dienos IĮ 
d. gegužės. Ryte 8:30 yra užpra
šytos šv. mišios. ' Visos narės “in 
corpore” eis prie šv. Komunijos 
pasipuošę gėlėmis. Vakare, 7:3(), 
bus atvaidinta “ Juokalogijos mo
kykla” arba “Minstrel Show.” 
Vaidinimas įvyks Lietuvių Tautiš
koje Salėje, 354 Park gt. Kun. E. 
Gradeckis sunkiai darbuojasi la
vindamas jaunuolius prie šio vai
dinimo. Girdėjau, kad bus daug 
visokių margumynų: dainų, juokų 
ir šokių. O jau tos mokyklos mo
kinių gudrumas bus labai “dziv- 
nas.”

Šis parengimas bus gražus ir į- 
vairus dar ir dėlto, nes dlrbuojasi 
ir programoje dalyvaus/pie 30 as
menų ir parinkti 
atsilankyti ir parem 
veikimą.
tyti pasidarbavimą mūsų jauno 
kunigo E. Gradeckio, kuris taip 
rūpestingai darbuojasi su mūsų 
jaunimu.

’ 4
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IVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA ——  ' r

J:.'

• i: j*r**
; - -

HuklsonTssėr Company,
c*> -t ■»"

ARLINGTO^r Wilnie^ G. 'Tėnney, 783
Massachusetts Avė/* '

•’ -

KUN. F. VIRMAUSKIS 
MONTELLOJ

7 Retail and Wholesale 
652 Beacoa St.

t .A

LIETUV. DUKTERĮ DR-J01 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO 

VALDYBA >

vininkas žino kad Super-&x galutinai pralenkia pa
prastą Sis. -'-p ,,

y • ‘ F

g. į

Manchester THE HENLEY-KIMBALL CO 
, IR ŠIE METROPOLITAN PABDAVfiJĄI 

Johnson Ąntanobite Corp^ 916 Comm<mwealth Avė.
* K \ -A ;.

PARSIDUODA
ĮVEST ROXBURY—7 kambariu na

mas. 2 kambariai neforntšiuoti. 6,750 
pėdų žemės, 2-jų karų garadžius. Bar- 
genas. Savininkas turi parduoti. 15 
IVhiting SL. Spring ir Baker Streets, 
Charles R i ve r karas. Parfavay 6059-M. 

(G13) z

dėl Coupe
Septyni kiti modeliai taip 
pat prieinamomis kainomis. 

Didelš pasirinkimas spalvų be ekstra mokesčių, i

PARSIDUODA
3 šeimynų namas 18 National Street. 

Yra improvementai. Įnešti $400. Kreip
tis G. F. Heald, 204 N» Street, South 
Boston 3838-W. (G9)

Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,
63 G St, So. Boston, Mara 

Vice-Pirmininkė — F. Zaleckienė,
448 Cambridge SL, Cambridge, Mara 

Prot Raštininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7-th St, So. Boston, Mara 
Telephone South Boston 3422-R. 

Fin. Raštininkė—Marijona Markoniutė,
664 E. Eighth St, So. Boston, Mara 

Iždininkė — Ona Staniuliutė, >
105 West 6-th St., So. Boston, Mara

Tvarkdarė Ona Mizgirdlenė, aty W 'OT VA* AT V
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mara , »V, .JONO EV. BL. r A S A ur 

Kasos Globėja — E. Janušonienė,
1426 Columbia Rff., So. Boston, Mara 

Draugija savo susirinkimus laikomas 
: antrų utarninką kiekvieno mėnesio,

7:30 vai. vakare, pobažnytlnėj sve
tainėj. 

Visais draugijos reikalais Kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

■* * ’ - .X''

ALLSTON
122 Brighton. Avė,.

Portland 
->-. Bangor

X

3 svarai oš

I
I

t

I I

J ujimu>
; BRAAALIĮfO WHSQN4

Po $kand&Hngos Garretio bylos 
gub. Ąllen pareikalavo, kad poK- 
ciįoą komisijonieriųs Wilsoą rėzig- 
aroti. ? Jis kaltinamas, k&d jam 

šeimininkaujant, policijos depart- 
ment uose priviso 'daug grafterių.

Wilsonas kreipsis prie legislatū-1 mišios. 
Šiame susirinkime prisiminta ras, kad išrodyti savo nekaltybę.

L »• ą otsno VALPYBOB 
gngTRTinrfMAfl

Trečiadieny, po pietų įvyko L 
L S. Centro valdybos gunrinki- 
tas. Dalyvavo m iš tolimesnių ko- 
jnijų: iš W^terbury, Conn. p. S. 
Cibulskis ir iš Providence, R. I. 
L O. Avižinis.

fashua nukentėjusieji nuo gaisro 
ietuviai ir išreikšta visiems, nu- 
centėjusiems gili užuojauta. Nu
arta ištyrti nukentėjusių L. D. S. 
įarių ir kitų būklę ir sulig reikalo 
pažadėta moralę ir materialę pa
namą. ' . ' 1

Kitas valdybos susirinkimas Į- 
vyks gegužės 27 d.

/

“MOTERIMS NEIŠSIME- 
LUOSI” '

Sekmadieny, gęgužės 11 d., 7:30 
vai. vakare, bažnytinėje svetainė
je, L. Vyčių 17 kp. mėgėjai vai
dins komišką veikalą “Moterims 
Neišsimeluosi.” Vaidintojai pa
rinkti ir galima pasitikėti, kad jie 
atvaidins gerai. Veikalas geras.Vi- 
si turės progą pasijuokti, pamaty
ti ir pasiklausyti kaip sunku yra 
moterims išsimeluoti.

Girdėjau, kad kun. F. Norbutas 
irgi yra prisidėjęs prie atvaidini- 
mo šio veikalo. * -

Ar kun. Norbutas vaidins, ar 
ne, tai man neteko sužinoti. Atėję 
pamatysime.

Pažymėsiu tik tiek, kad L. Vy
čių 17 kuopa turi gabių vaidintų
jų. Programas bus Įvairus. Įžan-' 
ga maža. ‘ - ■

Šeštadienio vakare, tą patį vei
kalą, toje pačioje salėje vaidins 

, vaikams. Įžangos nebus. Visi Šv. 
„Petro, parapijos vaikeliai turės 

progą tą juoktj pilną veikalą pa
matyti Vaikai pasinaudokite pro- 

Lgą, Pradžia 6 vai. vakare.
x

VAIKU CENTINB 
kMOGA^-;-J 

skiriamas šv. Petro 
jos vaikęlihjps. Tą dieną 

1:30 vai. po pietų Įvyks jų taip 
vadinama centinė pramogėlė, baž
nytinėje svetainėje. Visi vaikeliai 
kviečiami ateiti ir linksmai laiką 
praleisti. Vakare visi vaikeliai 
turėtų ateiti pamatyti vaidinimo.

Tėveliai netrukdykite, bet para
ginkite savo vaikelius ateiti į šias 
pramogas.

Kol kas nauįo komisijonieriaus 
gub. Allen nepaskyrė.

. GARRETTUI SULAIKĖ 
PENSIJĄ

Buvusiam policistui Garrettui 
majoras Curley sulaikė pensiją. 
Jis tą padarė pasilipdamas pro
kuroro raportu, kuriame pareikš
ta, kad jis garmąs pensiją apga- 
vingai. Garretto bylą perduos į 
grand juryT- ' \ •

Ketvirtadieny po pietų ir vaka
re kun. F. Virmauskis buvo Mon
tello, Mass. ir šv. Roko, lietuvių 
bažnyčioje klausė išpažinčių. Toje 
bažnyčioje jau antra savaitė Tėvai 
Urbonavičius ir Petrauskas laiko 
: nisi jas.

Kartu su kun. Virmauskiu va
žiavę į talką kun. F. Juškaitis.ir 
kun.' F. Strakauskas.

BOLŠEVIKAI MELDĖSI
Pereitą šeštadienį, Lietuvių sve

tainėje, bolševikų “Laisvės” cho
ras, vaidino' operetę “Čigonai.” 
Publikos buvo mažai. Choras silp
nas. Vaidinimas išėjo “very poor.’ 
P. Boliui, matyt, nesiseka. Šį kar
tą bolševikai _ .bevaidindami ir 
melstis pradėjo? Po įfialdos p. Bo- 
lys aiškino, kad meldėsi todėl, kad 
nesą bolševikiškų veikalų, kurie 
tiktų vaidinimui. “Buržuariška- 
me” St. Šimkaus veikale yra įra-

- • J- \
syta ir poteriai.

:r. Vadinasi komp. St Šimkus ir 
bolševikus privertė.melstis.

Rap.

ORGANIZUOJASI ALUMNAI
Girdėjau, kad So. Bostone orga- i 

nizuojasi alumnai, buvę Mokslei
vių Susivienyme studentai. Tuo 
metu studentų kuopa buvo veikli. 

•- Daugiausia pasižymėjo debatais. 
Pirmose eilėse tuomet buvo kuni
gai F. Norbutas, F. Strakauskas, 
S. Kneižis, advokatai J. Vervečka, 
S. Višinskas, K. Kalinauskas ir ki- 

• ti. Buvo įžymių narių ir iš studen
čių.'

Jei South Bostone susiorgani
zuotų alumnų draugija ir į ją Įei
tų buvusieji nariai, tai galima tik 
pasidžiaugti, nes tuomet visas mū- 

' • sų veikimas pakryptų nauja vaga.
Rap.

CAMBRIDGE, MASS.
Mažojo koro pramoga. >

I

Gegužės 11, 7:30 vai.J^kare vie
tinis parapijos mažasis koras sta
tys operetę “Teta iš Kaliforni
jos.” Veikalas gražus, juokingas 
ir Įdomus. Artistai-ės savo užduo
tis labai gerai žino. Galima tikė
tis kad puikiai viskas išeis. Kaip 
dainose taip ir lošime vadovauja 
panelė Ona Grybaitė —'vargoni
ninkė. ' • ’

Pelnas'skiriamas parapijai.
‘Visi norintieji gražiai laiką pra- 

leisti, prisidėti prie parapijos ir 
i mokyklos palaikymo, ateikite Į 
parapijos svetainę gegužės 11, 

17:30 vakare. Čia pamatysite “te
itą” tik iš Kalifornijos atvykusią.

Rengiasi prie parapijos . 
pikniko.

Praeitame sekmadienyje geg 4, 
tuoj po sumos įvyko pikniko dar
bininkų susirinkimas. Nors iš kar
to nedaug darbininkų priėjo—bet 
visi apsiėmė darbuotis. Vėliaus 
Maldos Apaštalavimo draugijos 
susirinkime ir šv. Vincento a Pau
lio konferencijoje daugiau darbi- 
ninkų-ių prisidėjo. „Yra apsiėmę 
apie desėtkas vyrų ir keturiolika 

I moterų — gaspadinių. Visi su di
džiausiu pasiryžimu rengiasi prie 

Į geriausio, pasekmingiausio parapi- 
I jos pikniko—Palangoje—Methuen

lės. Penkiolika pasažie rių sušela- 
ta.- - * ■ - ' '•

Sekmadieny, geg. 11 d., 9:30 v. 
ryte, šv. Petro lietuvių bažnyčioje, 
bus metinės L. Vyčių l7 kuopos iv.

; • •
Visi nariai turi dalyvauti.
8-45 vai. ryte ateikite į bažny

tinę svetainę, atsineškite gėlę, o iš 
ten visi “in corpore” eis Į bažny
čią-

Vakare, 7:30 vaL vaidinimas^

VOKIETIJOJ ALAUS BUTELIS 
VIETON 20, DABAR 25 PP.

Priėmus Vokietijos Reich
stagui padidintų alaus' mo
kestį, jau ir susirenka viso
kios alaus brūžių komisijos 
tartis dėl pakėlimo alaus 
prekės.

Iki šiol ųž hektoliterį (100 
literių) alaus reikėjo mokė
ti 10,15 markių * mokesčių. 
Sulig naujuoju įstatymu rei
kės už hektoliteyį mokėti 
16,40 markių, tai yra 4,25 
markių daugiau. Alaus bru- 
zės ir nori todėl alaus pre
kę pakelti. Iki šiol hektolite- 
ris alaus buvo parduodamas 
su 38 markiais, o dabar rei- 
<ėsių imti 42,25 markių.

Kada bruzės pakelia, alaus 
prekę, neatsilieka ir mažieji 
kupčiai, kurie alų pardavi
nėja buteliais ir stiklais. Tik 
čia bruzės juos nori suvar
žyti. Iki šiol butelis alaus 
kaštavo 20 pf o kupčiai no
ri su 5 pf. pakelti prekę: 
Bružės su tuo nenori sutik- 
tį, nes taip per daug pelnytų 
tie kupcmi. Siūloma ant 
dviejų butelių pakelti prekę 
tik 5 pf., būtent 45 pf. Tai 
vėl praktiškame gyvenime ne 
visuomet ge’rai išeis, nes jei- 
gh kas tik gers 1 arba 3 bu
telius, tai sunku bus su tais 
keliais pfmaigiais. Todėl jau 
bene turės susitarti ant tų 25 
pf. už vieną butelį. - Už tai 
brūžininkai iš savo pusės vėl 
nenori vien mažiesiems kup- 
čiams visą savo didesnį pel
ną palikti, bet irgi hektolite-

X 

rio prekę dar juo pakelti no
ri. •■■...

J6 PATENTUOTI SUPER-SIK PRINCIPAI DUODA NAUJAM ESSEK 0HALLENGER x 
VISĄ VIRŠŲ PAPRASTO SIX. ŽIŪRĖK{ REKORDUS. 'SUVIRŠ 5,000 NAUJŲ ES8EK 
CHALLENGERS NUSTATĖ JUOS? JIE REPREZENTUOJA REKORDUS ANT VIBT0& 

< nt PLAČIAI PO VISĄ PASAULĮ DAUG DALYKUOSE. JIE PARODO K4 BILE NAU
JAS ESSEX CHALLENGER GALE PADARYTI NĖ JORIS “SIX” TAIP \NESU^LYGI- . 
NA PRIE VISOKIŲ APLINKYBIŲ KAIP TAI PADIRBIME, IŽTIKME^R EKONOMIŠ
KUME. ' . " v /V

ESSEX IŠRODO KAI NAUJAS PER DAUG METy
DIDELIS IR ERDVUS

Naujas Ęssex ChaUenger yra didelis ir erdvus sn 
ample interiors ir daug patogesnis. Gražūs viduri
niai išdaiiinimai išneša visą gražumą^ karo.
Visi žino kad Sixes pralenkia Fours. Kiekvienas sa

DAR SVARBIAU KAD
■» ■ . \

Su šitų karu Tamsta pasitenkinsi Super-Six pamatų. 
Keli mėtai važiavimo nepadaro šį Essex senu. Tas 
smarkumas, ekonomiškumas ir gražumas vištide yra. 
Ir jie yra ant visados. (

Visas sekretas yra tame kad Essax yra liuosas nuo 
drebėjimo. Jis visados būna tvirtas nuo visokių bra
škėjimų ir judėjimų. Tas sutaupo kąra ir draiveriui 
da% nesmagumų. , . "
Jo moderniški visoki gražūs nudailinimai daug reiš
kia. Apima SuperJJis principus, subalansuoti alu- 
minum pistons, power line, nuo orankBhaft iki pat 
gale, ir Lanchester balansuotojas dėl švelnumo.

Skyriai MŪSŲ KRAUTUVĖS ATDAROS VAKARAIS

Massachnsetts A V.
BROOKLINB: Hud3on-Essex Co., 91 

IVashington St ' <i'
CAMBRIDGE: Hudson-Essex Co., 978 

Massachnsetts Avė.
CAMBRIDGE: Henley-Kimbal Co,. 157

Vassar §t . ..4L.-C r
CAMBRIDGE: North: Brown & Rose, 

1963 Mass. Avfe. į "
CHARLESTOVVN: Sulllvan Sųuafe 

Motor Sale* 644 Main SL
CHELSEA; Broadwajr Garage, Ine., 

15 Fourth St v
CONCOHD: Better Motoms, Ine.
DEDHASf: Dedham Motor Mart, Ine., 

17 Eastem Avė.
DORCHESTER: James T. Beckwith 

Co., Ine, 711 Columbia Road.‘

t . ....
East Milton: E. E. Wadsworth, Ine, 

424 Adams SL
EVEĘETT; Dean Motor Car Co., 87 

Broadway .
I’RAMINGHAM: Hudson-Essex Co., 

Kendall SL
FRANKLIN: Supple Motore, Ine., 

Summėr SL
HINGHAM: South Shore‘ Hudson- 

Essex Co.
HYDE PARK: Thomas J. Halpin, 1217 

Hyde Park Avenue
JAMAICA PLAIN: Harold O’Neil, 579 

Centre St.
MALDEN: Wright Hudson-Esser Co., 

284 Pleasant SL
MATTAPAN: Hudson-Esses Co., 1360 

Blue Hill Avė.
MEDFORD: Hudson-Essex Co., 

4 MystlcAve.
MELROSE: K. W. FeUows &Co., 

29 Upham SL

MDLFORD: Mllford Auto S tat ton, L
271 Main St 

NEWT0N: Frank W. Lane,
899 Waahington St 

N0RW00D: Robert Baker,
108 Centrai 8t 

QUINCY: Sylvester & Carson, /
84Washington St,

QUINCY: South Shore Hudsoo-Essez 
' Company
READING: Reading Motor Mart, Ine, 

Main St ' . '
REVERE: The Luna Park Garage,

368 Ocean Avė.
ROXBURY: Hudsou-E«8ex Co., 491 

Blue Hill Avė.
SOMERVILLE: Hudson*ESsex Co., 

‘ 192 Broadway ; . ' ’ '
SO. BOSTON: HudsotšEssex Co., 722 

Brpadway
STONEHAM: Stonebam Auto Sales, 

Ine., 450-452 Main St

STdotJGHTON
AVAKEFIELD: Wakefleld Motor Sales ,-į 

A Servlce, Ine., 550 Maln SL * y 
WALTHAM: AutomobUe & Finaneą. 

Corp., 173-175 Hlgh SL *? *.
WATERTOWN: Mathews MotorO, > 

12 Watertown SL ’
WATERTOWN: Claflln Hudson-Easss 

Co., 32 No. Beacon SL
1VAVERLEY: Frank L. Harris, Įac. : 

47 Whlte St - - ’•
1VELLESLEY : Wellesley Motora, to 

Colonlal Buildirig
WEST ROXBURY: BeBevae Moters, 

1716 Centre St ‘7‘
1VEYMOUTH: Lineoln-Perrault Cot»- 

Broad and Madison Sts.
1VINTHROP: Hudson-Esser Ca, 

Wlnthrop Centre
WOBURN: McGllvary Bros., 233 Mala 

Street

DRAUGIJŲ VALDYBy 
ADRESAI

SERGA
s Šiomis dienomis nuvyko į Šv. 
Elzbietos ligoninę, Brighton, p. 
Mockapctris, gyv. Dorchestery ir 
pasidavė operacijai,-kurią darė "dr. 
Stanton.

Taipgi jau antra savaitė kaip 
serga p. J. Kapris, Dorchestery. 
Jo žmona yra LDS. narė. . .- v .

P. Mėckapetris yra senas “Dar- ILavrence, Mass. birželio 29 d. š. 
bininko” skaitytojas ir'uolus dar-r°’ ■ .
bininkas organizacijose. L kun. P. Juras Lavrenco

Paprašykime Dievulio jiem svei- klebtmas pranešė kad Palanga vi- 
katos I sai naujai išrengęs. Esą jau.gra-

■q,,p Ižiai ištaisyta base-ballei lošti vie-
1 ta. Taipgi ir kitokioms žaismėms 
vietos puikai parengtos.

Visi ruoškitės Pal&ngon birželio 
29, 1930.

i >

r

KviMlys 

| PARSIDUODA^- 
8 kambarių muro nafluta V!«1 Jtafxn1.

791—4th st, City Potat. Inrittl $500. . 
| Krelptb G. F. Hrald. 204 N St. South 
1 Boeton 3838-W.

PARSIDUODA
Apartment namas turintis 

po 2-5-6 kambarius. Gera 
proga pirkėjui įsigyti namas 
ir geros ineigos iš rendų. kad 
apsimokėjus nuosavybę. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės 
prie C. F. Murphy, 157 Sum- 
mėr St, Boston. (G.-9) 

| A. JANUŠKA
KOSTUMERSKAS 

KRIAUMU8
■ • . • A r >“ • r -

Siuvu, taisau ir išvalau vyriš
kus ir moteriškus drabužius. 

) ' DARBĄ ATLIEKU 
/ GERAIZ į •

260 W. Broadvay, 8o. Boston

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

1930 M.
Pirmininkas — Antanas Macejuna* 
.450 E. Seventh St, So. Boston, Mara 

Vice-pirm. —-Povilas Žirolis,
554 E. Fifth SU So. Boston, Mass. 

Protokolu Rašt — Adolfas Krivickas, 
274 Bolton St, So. Bosteff, Mass.

Finansų Rast — Juozapas Vlnkevičiu* 
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 

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

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

Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė
nesinius susirinkimus kas antrą ne- 
dėldienj kiekvieno mėnesio Lietuvių 

. Svetainėj kampas E ir Silver Sts^ 
So. Boston, Mass., 1-mą. valandą po 
pietų. Ateidami atsiveskite draugt 
naujų narių su savim prie draugijų 
prirašyti.

v ... *
Fin. Raštlnlnkns — M. Seiki*

256 E. Nnth SL, So. Boston, Ma*į 
Kasierius — F. Grendell* ' ' • .

237 W. Flfth St, So. Boston. Mara 
Maršalka — J. Zalkl*

7 WinffeM SL, So. Boston, Mut 
Draugija laiko susirinkimoa kas ant 

rą nedčldienl kiekvieno m€resio, pi 
num. 492 K. Seventh SL, parapijos 
salėj, 7th SL, South Boston, Mara

Kam~reikalinga pirkti vyriškus ’ 
drabužius prašau prie 
kreiptis, nes aš reprezentuoją viė; 
ną iš geriausių firmų. Siūtus gan--\-.: 
site pigiai ir gerai. JONAS JA- 
ROŠA, 225 L St., So. Boston. TeL 
s. b. 03M-w. ;

z c
Pirmininkas — Jonas L. Petraoika* 

24 Thomas Park So. Boston, Mass.
Vice-PlrmĮninkąs—Juozas Jackevičius, 

92 Sawyer Avft, Dorchester, Mass.
Prot Baltininkas — Kazys Rusteika, 

446 E. 8th SL, So. Boston, Mara
Fin. Raitininkas — Juozas Gnz^vlčiua 

27 Tampa St; Mattapan. Mata. { 
Iždininkas J-J Vinfeup 

8? G Street, tkrtrth Boat
Tvarkdaris — Petras Geistini*.

14 Vinto? SL, South Boston, Mm* 
Draugijos įtrinkimai būna tas pto 

ma nedlldlenj kiekvieno menesio f 
vai. po pistų, parapijos salėj.

| E. Seranth BU 8a Boston. Mara 
jė- ■ • • ♦

DUOS VALDYBA
Pirmininkas — Motiejus ŽIoba, 

539 E. Seventh St, So. Bostorf; Mara 
Telephone South Boston 3552-R.

Vlce-Plrmininkas — J. L. Petrauską* 
24 Thomas Pk., So. Boston, Maria.

Prot Raštininkas — Jonas Glineckls, 
5 Thomas Purk, So. Boston, Mara 

Fin. Raštininkas — Matas Seiki* 
256 E. Ninth SL, So. Boston, Mara 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
885 E. Broadvty, So. Boston, Mara 

Maršalka — Jonas Zaiki*
7 lVlnfield SL, So. Boston, Mara

Draugija laiko susirinkimas kas troSą 
nedėldleni kiekvieno mčneeto, 2-in 
vaL po pietų, parapijos salėj, 402 E, 
Seventh 8t,r 8a Boston, Mara 

V-

iv. KA£aasaox.K.D4<ii 
VALDYBOS SHTRASAJ ■ 

f

Pirmininkas — J. GraktnakM*

’ 140 Bowen St, Sn. Boston. Mara 
Prot Raštininkas—Vincas Patianriara

L. R. K. SALDŽIAUSIOS HRD 
V. J. PAŽALFINĖS DR-JOS 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savicką*

451 E. Seaenth St, So. Boetofi, Masa 
Vice-Pirminintes — A. NauAiuftas;

885 E. Broadway, So. Boston, Maa* 
Prot Raštininkas — V. Tamolfunas,

40 Marine Rd., So. Boston, Masa. 
Fin. Raštininkas — D. Llngevlčlus,

62'Adams St, Dorchester, Mass. 
Kasierius — P. Kleponls,

266 Bolton St, So. Boston, Mua. 
Tvarkdaris — J. I-eščinskas,

141 Bowen St, So. Boston, Masa, 
Draugija laiko susirinkimus kas antra 

pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:3# 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Flfth St, So. Boston, Mass.

■ - " 1

AR UNOTE, KAD

BLUE RIBBON MARKET
(DVI K1ĄUTUV1S)

Parsiduoda šviežiausios ir geriausios mėsos, dar
žovės ir groceriš, -

SBKUL *14 SAVAITE
Chop Suey
ChiAa Bay Bwea AU Chop 8tey
Lietuviški SkUandiiai

BLŪ1RIBBON MARKIT
M7 Waet BraNhnę 663—6tk K, lmep, LirMk Ma

’ Tai. 8outh Borton 1129 Tel. 8outh Boetoa 3MMK
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JAPONŲ TAUTA SPARČIAI
'} ■ KTJGK

Paskutiniais statistikos da
viniais, natūralūs Japonijos 
gyventojų prieauglis sudaro

Jei neatsiras geradarys, 

kuris, uždėtų reikalaujamą 

sumą, užantspauduoti daly

kai bus parduoti iš varžyti

nių. ' C

jcratams, ji greitu laiku ne- 
^paprastai pralobo: turėjo 
r puikius nuosavus rūmus Pa- 
į ryžiu jo ir kituose miestuose, 
I Augybę brangenybių, važi- 
<nejo specialiniais trauki-

Dėlto japonų tauta spar
čiai auga. 1880 metais Ja
ponija turėjo 25 milijonus 
gyventojų,' 1905 m.—50 mil., 
o šiuo metu Japonijoj jau y- 
ra 70 milijonų žmonių, tai’y- 
ra beveik tris kart daugiau 
negu prieš 50 meti}.

. * “ M. R.”

draugija išleido apyskaitą, 
kiek suvaitota * alkoholio 
(svaigalų)^; 1929 metai? 16 
Europos valstybėse.

Draugijos tiksliai surink- 
tomi&žiniomis iš 16 Europos 
valstybių Prancūzija suvar
tojo daugiausia alkoholio, 
būtent: 17 su puse Uterių 
kiekvienam gyventojui. Ant
rą vietą užima Ispanija 15,8 
literių kiekvienam gyvento
jui ; toliau Graikija — 13,9 
literių, Italija 13,8 literių; 
Belgija 12,4 literių; Vokieti
ja 11,2 literių.

Pietų-Slavija užima prieš 
1,2 lite-

•7 v

y Ar*!
^^B »■ V

a SJ
MM V V
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Valdyba L0WELL, MASS.
LDS. 97 kuopęs susirinkimas 

įvyks sekmadieny, gegužės 11 d., 
tuoj po sumos. Ateikite visi, Gte- 
ra proga darbininkams prisirašyti 
prie vienintėlės darbininkų orga
nizacijos. ,

Valdyba

| Bet po kurio laiko jos lai- 
| mes žvaigždė pradėjo blukti, 
f Turėdama patraukimą prie 
jį kortu ir kitu -lošimų, ji greit

TEISMO ANTSTOLIS 
BAŽNYČIOJ

Šv. Petro parapija Peču- 
ruose, Estijoj, buvo skolin
ga už vargonus 4,500 kronų. 
Pinigai buvo paskolinti vie
tos bankely, o vekseliai ži- 
ruoti turtingesnių parapijie
čių. Bet štai parapijiečių

Šitokiais šposais protestonai pa
garsėjo.

Tur būt jie ne tik smegenis, bet 
ir protą palaidojo. Jie daug kvai- 
lysčyt yra pridarę.

Rimtų žmonių akyse tokios ve
dybos yra ne kas kitas, kaip tik 
pasityčiojimas iš moterystės.

d'/ ■

Prohibieija yra tai pasityčioji
mas iš blaivybės.

paskutinę rietą, 
rių kiekvienam gyventojui.

Suomiją suvartojo ma
žiausiai alkoholio, nes tik 
tik penktadalis literio kiek
vienam gyventojui; Jei ne
skaityti Suomijos, kurioje 
gėrimas ir alkoholio parda
vinėjimas stipriai persekio
jamas, tai Pietų-Slavija su
vartoja mažiausia alkoholio 
iš visų “slapiųjų” valstybių.

* “J/. B,”

Tel. So. Boston 0506AV.

‘ LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
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 vai. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vak.. Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal su- 

. tarti).

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAŪSKAS)

414 Broadway, So. Boston 

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

pagal susitarimą

Itų ir paskutinias savo gyve
nimo dienas skurdo didelia- tarpe kilo ginčas ir, termi- 

t Ine varge, šykščiai savo vie- nui suėjus^ žirantai nenorėjo 
feno buvusio draugo šelpiama. 
| Taip liūdnai pabaigė savo

gyvenimą gražiausia 19-jo 
h šimtmečio moteris.

atnaujinti žirų. Vekseliai 
buvo atiduoti protestan ir, 
skirtam laikui išėjus, bažny
čioj pasirodė teisnio. antsto-. 
lis. Jis užantspadavo vargo
nus, varpus. Norėjo antspau-

Tie šimtai protestoniškų ( jie va
dina krikščioniškų) sektų yra tik 
pasityčiojimas iš krikščionybės.

, Dejuoja vargšai1 ministeriai, kad 
. jų bažnyčios tuščios. Nesupranta, 
- kad rimti žmonės nemėgsta jų ko-. 
Tmedijų—jų pasityčiojimų ir todėl 

jų bažnyčias apleidžia.
Plunksna

Katalikiškiausia pasauly 1 
šali&yra filipinai. Ten prieš 
50. metųzgyveno žmogėdžiai, 
šiandien skaitome 11 milijo- . 
nų gyventojų, iš kurių 
mili jorių yra katalikų.

;męt suvartoja 
lo^ramii dirb-

LAWBENCE, MASS.
LDS. 70 kp. šio mėnesio susirin

kimas. yra-perkeltas viena savaite 
vėliaus, tai yra įvyks hedėldienyj, 
geg. 25 d., šv. Pranciškaus para
pijos kliubo kambaryj, tuoj po 
paskutinių šv. mišių. Kuopos na- 
riai-ės prašomi susirinkti skaitlin
gai

\ Valdyba
KATARAS ir 

DŽIOVA
Aš esu daug metų praleidęs 

J gydant viršminėtas ligas.
Taipgi akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligas. Gydau 
kiekvieną ypatiškai, ir jįį 
dykų pai

‘ mbgų, kuris kapuose ka
sinėjo žemę. Įsižiūrėję ar
čiau, policininkai pastebėjo, 
kad nepažįstamas atkasė 

yliau jai palaidotą lavoną ir 
nutraukė nuo jo vadinamus 

į> i '• • *

< mirties marškinius.
| v Piktadaris buvo tuojau a-
L ’■* *

Testuotas ir nugabentas į po
liciją. Pasirodė, kad tai bū- 

’ yo Žyrardovo žydų kaplį sar- 
gas ir duobkasys. Jau kele

lių mėnesių jis varė savo 
^šventvagišką amatą: atkasi- 
rnėdavo lavonus ir nušivilk- 
| tusnuo lavonų baltinius par- 
: juodavo rinkoje. Iš viso jis 
taip apvogė 37 kapus.

Šis atsitikmais nepapraš
ytai sujaudino vietos žydus, 
'ypač'tuos, kurie pirko rin-

Boston, Mlss.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais Ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais to—12 tiktai.

VLADASB. MIKSA
49 Chtcrch St., LoweH, Mass.

Telephone 5786.
Laidotuves aprūpino- gerą! tr ne
brangiai. Patarnauju dėl krikžty- 
nų, vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

ROMUVOS PARKE
MONTELLO, MASS

PARKAS BUS ATIDARAS 10 VAL. RYTE

Bus daug įvairumo. Dainuos Šv. Roko Parapi- 
jos Choras, p. Šokui vadovaujant, Šv. Cicilijos Cho
ras iš Norwoodo, p. Stasevičiui vadovaujant. Be to 
bus solistų ir solisčių, žaislų ir šokiai. Įžaugos į 
šokių salė nebus. Visi galėsite šokti kiek tik norėsite.

RENGIA L. D. S. NAUJOS ANGLUOS APSKRITYS

OHMETMSMS
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