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EINĄ NUO 1915 METŲ
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LENKAI DAR TEBELAIKO 
UŽĖMĘ LIETUVOS 

SALA
KAUNAS. — Iš Alytaus 

praneša, kad lenkai užėmę 
Lietuvai priklausančią Mer
kio upės salą, esančią prie 
Užumelnvčių kaimo, dar te
belaiko. Jie, matyt, pagrobę 
ir mano pasilaikyti kaip, 
kad laiko Vilnių.

Toji sala turi apie 300 me
trų ilgio ir 100 mtr. pločio.

Ta sala 1928 mt. buvo pa
daryta dirbtinu būdu — iš 
mūsų pusiausalio. prakasant 
iš mūsų pusės griovį.

Dabar lenkai toj saloj lai
ko sustiprinti] sargybą su 
kulkosvaidžiais ir iš ten šeš
tadienį šaudė Į mūsų sargy
bą ir sielinilikus.

Be to. tą pačią dieną len-
kų kareiviai mėgino paim
ti sielius, esančius mūsų pu
sėj. Tuo tikslu lenkų karei
viai Į mūši] pusę buvo pa
siuntę keletą savo draugi], 
tačiau jiems pereinant lini
ją mūši] policija paleido ke
lius šūvius, nuo kurių lenkai 
spruko atgal ir dabar laiko
si kalbamo j saloj.

ant linijos iškviesti lenkų 
karininką ir pareikalauti iš
sinešdinti iš užimtos salos.
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KlEK TURIMA LAIVŲ (

Sąryšy^su kalbomis apie jū
rų nusiginklavimą “ 
Herald” rašo, kad Didžioji 
Britanija turi 20 didelių 
556,350 tonažo laivų, Jungti
nės Amerikos Valstybės—16
— 525,830 tonažo laivų, Ja
ponija — 10 — 301,320 tona
žo laivų, Prancūzija — 9 — 
194.556 tonažo laivų ir Itali
ja — 4 — 89,976 tonažo lai
vu. Kitų karo laivų tonažas 
siekia: Didžiosios Britanijos
— 853.825, Amerikos Jungti
nių Valstybių — 884,691, Ja
ponijos — 564,41 (i, Prancū
zijos — 448,060 ir Italij os — 
311.228. šie skaičiai neliečia 
tų karo laivų, kuriuos mano
ma pastatyti artimoj ateity.
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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K1NĮJ-RUSŲ DERYBOS
‘Baily {VYKS BERLYNE
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HOOVER SUTINKA PRA
DĖTI DERYBAS 

LONDONE —
WAS1ITNGTON. D. (’., 

liepos 28 d. — Prez. TToover 
pritaria sumanymui laikyti 
nusiginklavimo ant .jūrų 
konferenciją Londone. Jis 
mano,- kad pasitarimas tuo 
klausimu su Anglijos atsto
vais gali atnešti geras pa-

kitas valstybes.

ATBĖGO LENKŲ KAREIVIS 
Į LIETUVĄ

Lenkų pasienio Korpuso 6 
brigados 22 batalijono karei
vis Vladimir Sachoniu gin
kluotas perėjo per adminis
tracijos liniją mūs pusėn ties 
šeštuoju rajonu. Sulaikytas 
aiškinosi, kad atvykęs savo 
valia, nes esąs baltgudys ir 
tarnauti lenkų kariuomenėj 
nenoria.

KAPŲ CENŽŪRA ITALIJOJE

Italų administracija B<>- 
cene (Tiroly, kur gyvena 
daugiausia vokiečiai) išleido 
Įsakymą, kuriuo reikalauja
ma. kad visi užrašai kapams 
būti] daromi italų kalba. Be 
to. užrašai kapams iš anks
to turėsią būti pristatomi 
policijos cenzūrai, kad kar
tais jie nebūti] priešvalsty
binio turinio.

RYGOJ I

c..IVASHINGTON, D. 
liepos 27 d. —*■ Pramatoma, 
kad Kinija ir Rusija pradės 
taikos derybas Berlyne, Vo
kietijoj. Bent taip abi pusės 
pareiškė. ŠĮ susiginčijusių 
šalių pareiškimu patvirtino 
ir Vokietijos ambasadorius.

Sako, kad Berlynas pasi
rinkta dėlto, kad ten abiejų 
šalių yra aukšti diplomatai.

TŲ ORGfl^CS»r

Politinei policijai pavyko 
likviduoti kdmunistų orga
nizaciją, kurios vadas, kaip 
praneša latvių spauda, bu
vęs sovietų j “Vnieštorgo” 
tarnautojas Rygoje latvių 
pilietis Kainaį Iš viso su
imta 4 žmonės. Pas suimtuo
sius rasta daug* kompromi
tuojančios medžiagos.

S. S. S. R. SUIMTAS GARSUS 
BIELOBORODOVAS

“V. Ž.” praneša, kad i 
Maskvą sargybos' lydimas 
atvežtas žymus trockininkas 
Bieloborodovas. Savo liiiku
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SOVIETŲ LAIVAI GRĮŽO

Kaunas. Manevravę Nar
vos Įlankoj Sovietų karo lai
vai liepos 5 d. išplaukė atgal 
į Kronštatą.

LIETUVIŲ NEPALIES

Pranešama, kad Įvesti La
tvijos svetimšaliams darbo 
liūdijimai seniau apsigyve
nusių lietuvių visai nepalies.

OSIPAVIČIUS LAIMĖJO 
PLAUKIMO LENK

TYNĖSE
SALĖM. Mass. — Liepos 

27 d. Įvyko Naujos Anglijos 
plaukikų kontestas. Kontes- 
te dalyvavo Įžymūs plauki
kai.

100 jardų plaukimo titulą 
laimėjo jaunas sportininkas 
Jonas Osipavičius iš Wor- 
cester, Mass. p-lės Albinos 
broliukas. Valio Jonai!

16,000,000 LITŲ JAU 
PRAGERTA

Kaunas. — Šiemet per 5 
i pirmuosius mėnesius par
duota 40 laipsnių degtinės 
2,005,178 litrai ir 95 laipsn.

V

-RIAUŠĖSE ŽUVO ŠEŠI < 
ASMENYS .

I
Keturi Kaliniai 

Pabėgo.
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SUIMTI MERGAIČIŲ 
PIRKLIAI

Lenki] policija Silezijoje 
susekė didelę moterį] pirklių 
gaują. Šie niekšai viliodavo 
jaunas mergaites ir moteris 
ir parduodavo jas į kitus 
kraštus, daugiausia į Pietį] 
Ameriką.

Areštuota visn 20 žmonių.- 
Visai tai baltoji] vergių pre
kybai vadovavo vienas Lo- 
dziaus pirklys.

KOKIUS DRABUŽIUS TURĖS 
DĖVĖTI MOTERYS 

ITALIJOJE

Motervs Italijoje pradėjo 
taip save darkytis nauji] 
madų drabužiais, kad Į šį 
reikalą buvo priversta įsi
kišti net valdžia, sudaryda
ma tam tikrą komitetą ap
svarstyti italų moterų dra
bužių klausimą. Po karšti] 
ginčų ir ilgi] svarstymų ko
mitetas priėmė šitokį visoms 
moterims privalomą nutari
mą: 1) moterų drabužiai ne
turi būti siauri, kad jie ne
leistų aiškiai pasireikšti mo
terų kūnd formoms; drabu
žiai negali būti jiermatomi: 
sijonas neturi būti siauras, 
rankovės turi būti
alkūnių: 2) jaunos mergai
tės turi nešioti sijonus že
miau kelių: 3) suaugusių 
moterų sijonai turi uždeng
ti blauzdas: griežtai drau
džiama nešioti šviesias ir 
permatomas kojines.

Ar no 
pas mus

žemiau

< NAUJĄ VIENUOLYNĄ 
STATO

Pasak anglų spaudos. Gil 
mertoiie ties Edinburgliu be
nediktinai vienuoliai stato

uos $)0,OW švarų sterlingų. 
Tani vienuolyne galės sutilp
ti 500 auklėtinių, 100 vienuo
liu ir 100 kunigų.

KUO VERČIASI BRAZILIJA

Per 1928 m. pirmąjį pus
metį Brazilija Anglijai par
davė vaisių už 12 milijonų 
litų. Šiais metais Brazilijos 

, vaisiai yra geresni, tad ir ti
kimasi 
sumą.

. 1928
tabaku 
hektarų 
tabako viso apie 87 milijo- 

*1’1 ' Tv vLr 11 A<yi*ninii į t ii ji

užsienin apie 30 milijonų ki
logramu. .!

Bet už vis didžiausias 
Brazilijos turtų šaltinis y- 
ra tai kava. Iš jos kiekvie
nais metais Brazilija suren
ka didelius pinigus. 1928 m. 
išvežta užsienin Įapie 14 mi
lijonų maišų.mąždaug už še- 

jši^milijaĮdus d^špatus mi
lijonų litų.'**’

parduoti už didesnę

m. visoj Brazilijoj 
buvo apsėta 62,918 
žemės. Pagaminta

Bieloborodovas, būdams E-'spirito 94,604 litrai už 16,- 
katerinburgo sovietų pirmi
ninkas Įsakė sušaudyti buv. 
carą Nikalojų II-jį ir jo šei
mą. Vėliau Bieloborodovas 
buvo vidaus reikalų komisa
rių Bieloborodovas kaltina
mas nelegalės priešvalstybi
nes organizacijos Įsteigimu. 
Bieloborodovas atsisakęs 
duoti G PU parodymus.

480,940 litų. Daugiausia deg
tinės parduota Kauno rajo
ne — už 5,773,079 lit., ant
roj vietoj stovi Vilkaviškio 
rajonas — 2,240,406 lit. ir 
mažiausia parduota Utenos 
rajone — už 620,607 lit.

-■r>ę.

įiejžo
—

PAGIMDĖ 20-TĄ VAIKĄ

~Daitv Telegraph” žPP 
mis. Neufchatelen — Bray, 
Prancūzijoj, viena moteris 
pagimdė 20-tą vaiką, kurio 
krikšto tėvu sutiko būti 
prancūzų1 ministeris pirmi
ninkas Poincare.

KARU LAUKO TEISMAS 
STUDENTAMS AUŠ-

AUBURN, N. Y., 
28 d. — Sekdami pavyzdį 
Clinton kalėjimo kalinių,' 
Auburn valstijos kaliniai^ 
skaičiuje 1700, sukilo ir'DūįO 
šėsi su kalėjimo sargais per 
penkias valandas. Kaliniai^ 
buvo apsiginklavę šautuvais,^ 
kulkosvaidžiais ir kitokiais-^ 
ginklais. Taigi kova buvdži 
desperatišl-ca. Besimaš^fMO 
kaliniai padegę kalėjimą 
tokiu būdu tikėjosi pabėgti^

Susitiprinę kalėjimo sar-yįį 1 ■ ■ .. • v v »• -25Š
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4 nuteisti sunkiųjų darbų 
kalėjimu

— gat ir gavę pagalbą iš šaliefcj

NUKENTĖJUSIŲ NUO NEDER
LIAUS ŠELPIMO KOMITETAS 

BAIGĖ DARBUS

Kaimas. — Nukentėjusių 
nu<> nederliaus šelpimo komi
tetas sustabdė savo veikimą. 
Iš viso komitetas surinko au
ką Lietuvoje ir užsieniuose 
per milijoną litų. Aukos dar 
tebeplaukia. Už likusius pi
nigus numatoma statyti 
Šiauliuose ligoninę.

GINTARO GAUDYMAS KURŠIŲ 
MARĖSE

Kaimas. — Nesenai Kur
šių marėse vienu garlaiviu 
pradėta gaudyti gintaras. 
Greitu laiku bus paleistas i 
darbą dar ir antras garlai
vis. Klaipėdos krašto ginta
ras yra geriausias visam Pa
kaitės pajūry. Randamo gin
taro dalis apdirbama ir su
naudojama vietoj, kita dalis 
išvežama i užsienius.

pravartu būtu ir 
madas ąptvarkyti.

LIETUVIAI SUMUŠĖ 
LENKUS

Tš Rvgos gauta žinia, kad 
birželio 30 d. ten buvo lietu
vių futbolo komandos rung
tynės su lenkų komandos 
rungtynės su lenkų koman
da. Lenkai rungtvnes taisė
si su didžiausia pompa ir iš 
anksto pranašavo, kad lietu
viui sumuš, bet tikrumoj pa
sirodė visai kas kita. Lietu
viai sumušė lenkus 4—1.

PROKLAMACIJAS BONKOSE 
PLUKDO VILIJA

Iš Čiobiškio praneša, kad 
Vilija dažnai matyti plau
kiančios užkimštos bonkos. 
Jų viduje esą plečkaitinin- 
kii literatūros po 3—8 eg^. 
Per dieną praplaukia apie 
20 ir daugiau tokių bonkų.

500,000 DARBININKU 
NETEKO DARBO 

ANGLIJOJ

— Lancashire 
industrijoj 
ėjo derybos 
darbininkų 
Darbdaviai

jau 
dėl 
ir 

nu-

PARYŽIUS, liepos 28 d. 
— Pereitą penktadienį atsi
statydino Prancijos premie- 
ras Poincare. Taipgi atsista
tydino ir visas jo kabinetas. 
Tas Įvyko po to, kada sena
tas patvirtino Prancijos-A- 
merikos karo skolų mokėji
mo sutarti.

Prancijos prezidentas Dou- 
mergue pakvietė į ministe- 
riu pirmininko vietą užsie
niu ministeri Briand’a.«. »• «.

Briandui naują kabinetą 
nepavyko sudaryti. Jis pa
sirinko tą patį, išskyrus 
Poincare.

MANCHESTER, Anglija, 
liejios 28 d. 
medvilnės 
nuo seniai 
algų tarp 
darbdavių,
kapojo darbininkams algas 
1214%. Darbininkai darb
davių ultimatumą atmetė.

Darbdaviai uždarė dirbtu
ves išmesdami ant gatvės a- 
pie 500,000 darbininkų.

Darbo pa Gijos vadai tu
rės darbo, kad privertus 
darbdavius taikintis ir skai
tytis su darbiu inkų jiusista- 
tvmu.

UŽ KĄ SUIMAMA SSSR.

“V. Ž.” žiniomis, Odesoje 
suimta 29 žmonės kaltinami 
tuo. kad jie susipažinę su 
atvykusios j Odesos rajono
italų oro ekskadros kariniu- sukandžiojo. Jos buvo paša- 
kais ir kareiviais. Visi kal

GAISRAS KARALIAUČIUJ

Sandėlių rajone Karaliau
čių Įvyko didelis gaisras. Su
degė keturi sandėliai su val
gomais produktais ir javais. 
Padaryti nuostoliai dideli. 
Yra daug sužeistų gaisrinin
kų.

KAUNAS — Liepos 4—8 
d. karo lauko teismas nagri
nėjo gegužės mėn. 6 d. aten
tato organizatorių : Mėšliaus 
Vinco, Pavileiaus Vytauto. 
Šafo Edvardo ir Čepėno 
Prano .bylą. v ,

Visi išvardinti buvo pri
pažinti kalti tuo, kad prisi
dengdami ‘‘aušrininkų” or-’ 
ganizacija, priklausė kitoms 
slaptoms organizacijoms ir 
rengėsi ginkluotu sukilimu 
ir teroristiniais aktais nu
versti esamąją Lietuvoje 
valdžią ir tuo tikslu buvo su
darę sukilimo komitetą, pla
tino plečkaitininkų literatū
rą, ir organizavo kai kurių 
savo nariu tarpe teroristines 
grupes, kurių viena š. m. ge
gužės mėn. 6 d. miesto sode ’l)o 
darė atentatą prieš p. minis- 
terį pirmininką ir jo paly
dovus. '

Karo teisinąs nuteisė kal
tinamuosius: Mėšlių Vincą 
sunkiųjų darbu kalėjimu li
gi gyvos galvos, 2) Pa vil
čių V. — 15 meti].. 3) Šatą 
Edvardą — 6 metais ir 4) 
Čepėną Praną 4 metais.

ŽIURKĖS UŽKARIAVO

“DaiIv Herald” rašo, kad 
vieną namą Liverpolv užka
riavo pabėgusios iš laivo juo
dosios žiurkės. Jų buvo tiek 
daug, jog nusigandę namo 
gyventojai pabėgo. Viena 
moteris, labai nusigandus dėl 
žiurkių antplūdžio, iš baimės 
susirgo. Vieną vvrą žiurkės

tintos iš namo, 1x4 vėliau vėl 
tinami špionažu fašistų nau- grižo ir dabar vra pilnos to 
dai. namo šeimininkės.

kalinius numalšino.
Riaušių rezultatas buvoięJ 

Du kaliniu užmušta. KetjW 
sargai nušauta ir vienas pa-, 
vėjingai sužeistas.

Apie 40 kalinii] buvo ge-Į 
rai apsiginklavę ir pasislėpę 
kalėjimo dirbtuvėje.

Gaisras padare nuostol 
aąaždaug apie $250,

Sako, kad slaptu būduo

.X.
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vo perduotos žinios šio kalė- ■ . . - r tjimo kaliniams apie Clintoir 
kalėjimo riaušes. y

Tik po šių riaušių kaJėji^ 
mo viršininkai pamatė, kad . 
kalėjimuose, randasi sprogs-L 
taniosios medžiagos ir tikK * : * -V
laukia degtuko. Padegimas^ 
ivvko Clinton kalėjime lie-4 
pos 22 d., o liepos 28 d. Au<-: 
Iru rn.

Sako, kad tuoj po 2 vai. ( 
įlietu vienas iš kaliniij į 
1 ‘ ‘S

prioj<- arčiau prie sargo, 
ris turėjo rankose’kalėjin^ę’ 
raktus ir paleido šūvį. Pa
leidęs šūvį puolėsi prie rakv^ 
tų. Ištraukęs raktus bego 
prie diiru. Kiti kaliniai, be^ ‘ 
pietaudami pamatė drąsuol|a 
bėgant, jie irgi pradėjo 
ti.

Apie 40 kalinių suspėjo! 
išbėgti. b(*t iš tų tik keturi^ 
pabėgo. Kiti buvo pagauti! 
ir sugrąžinti į kalėjimą. 
da prasidėjo kruvina koVski 
kalėjime. Padegė kalėjimĄtS 
Pašaukta gaisrininkai ir a-| 
pie 50 kąnūvių. 
kų priva^avo iš visos apn

- J

KOMUNISTAI REIKALAU
JA KARO SU KINIJA

MASKV A, liepos 28 d.— 
Visuose Sovietų Rusijos 
miestuose komunistai rengia 
masinius mitingus ir juose 
išnešei rezoliucijas reikalau
dami karo su Kinija.

Šis komunistų veikimas 
aiškiausiai parodo, kad jie 
yra ištroškę kraujo ir kad 
jie karui pritaria ir jo rei
kalauja.

Brooklyno komunistų lie
tuvių laikraštis karštai agi
tuoja už karą ir deda atvaiz
dus iš Raudonosios armijos 
veikimo.

Gaisria

tlinkės.—z
Apie 9 vai.- riaušininl 

buvo numalšinti. Riaušini 
kai bus atiduoti teismui, 
greičiausia jiems bf 
bus pailginta. 4 A

KIEK IŠ LIETUVOS IŠVEST.
SVIESTO -

Per pirmą šių metų 
meti Pienas centras eksp< 
tavo 13.910 statinaičftj SVM 
to.
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J ĮVAIKIO* KNYGOS^*

LtRTUVOS SKAUTES VYKSTA 
PARYŽIUN •

Šią vasarą lie- domi apysaka - ------ ,________,75c.
Patarmės Moterims—pamo

kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikąuskas ______15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų- Mythologijos žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____50c.

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

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c.

Didžiojo Kare/Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 

_ _ _——3——........ ——65 c.
aprašymas apie

—X
i. / ’' T ■ ri V: I • 'I* -

Mandagiimas—įvairū pata
rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. - Para* Kun. A. Staniu- 
kynas_________ ______ ______ 20c.

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo katalike priedermes. Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel__30c.

Huckleberry Finas—labai į-

• A1** x 'Šiaurės Lietuvos pasėliai 
w r atrodo gerai. Laukai 

Žaliuoja, žinoma, išsky- 
vietas, kur ūkininkai 

Idą suvalgė arba tuos ne
gus, kurio gavo nedyg- 

sėklos.
, Rugiai geri, kviečiai verd
ami prasčiau už praeitų me- 

Avižos ir mie
gai geri; kaikur matyti jau 

ių miežių. Linai, 
a labai daug sėja, 
atrodo gražūs. Do- 

įlai neblogi. Vaisinių me- 
3 nuošimčių neišsprogo.

nės dalyvių 4 išsigelbėjo, tifc 
žuvo Veronika Daugelytė 34 
metų amžiaus, jos pusseserė 
Albina Daugelytė 18 metų ir 
patsai Pr. Matulevičius 25 
metų amžiaus. Ir štai gegu
žės 11 d. , didelė liūdinti mi
nia lydėjo 3 karstus j amži
nos ramybės Šventežerio pa
rapijos kapus. Du graudžiu 
pamokslu pasakė Šventeže
rio kun. Ždančius ir kun. 
Juodviršis. Nelaimės ištiku
siųjų giminės yra dėkingi 
gerb. kunigam už užuojautą 
ir gerą širdį, parodytą lai
dotuvių metu, o taip pat ir 
Prepuntų savininkams p. p. 
Malkevičiams 
pagalbą skęst
ti. Ir jeigu būtų daugiau 
tokių, kaip Malkevičiai, 
žmonių, gal pavyktų ir kitas 
nelaimės aukas išgelbėti. 
Pav., kai pradėjus kelei
viams skęsti, nubėgta pas 
artimiausį kaimyną J. S. pa
prašyti iš jo bradinio (di
desnio tinklo), tai jis atšisa- 
kė esą tinklas galįs suplyšti. 
Ir nors jam pažadėta atly
ginti nuostolius, jei kokie 
būtu, tačiau jis nedavė, ir

jo mus, esą skenduolė išsi
gelbėjusi. - ’

kultūrą, iSauMMi brangų vi
siems mums jaunimą katali
kų bažnyčios dvasioje tvirto 
būdo vrais, mylinčiais savo 
žemelę. Kun. Andruška bai
gė, ragindamas neužmiršti 
velionięs ir jo pasiaukojan
čio darbo pavydžio. y.

skleisti tikra, krikščioniška
IfautMM. — Ketvirtadienį, 

birželio 27 d-, Kauno Tėvai 
Jėzuitai lytįėjo į Įtapus myli
mąjį savo bęndrabrolį moky
toją a. a. kunigą Augustiną 
Kleiną S. J. JaU trečiadienį 
žmonių minia plaukte plau
kė į T. T. Jėzuitų gimnazi
ją, kurios salėje buvo pašar- 
vpta^yelionieš lavonas, ap
suptas gėlių ir degančių žva
kių Ketvirtadienį 9:30 vai. 
rytą G. T. rektorius Kipas 
dviejų kitų tėvų asistuoja
mas laikė iškilmingas gedu
lingas mišias.

Po pietų 5 vai. prasidėjo 
laidotuvės, kurias teikėsi at
laikyti msg. FaiduttL Tė
vams jėzuitams užgiedojus

Kaunas.
pos mėn. pradžioje Prancū
zijoje prie Paryžiaus, Bier- 
ville, įvyksta tarptautinė 
skautų stovykla, kurioj daly
vauti pakviesta ir Lietuva. 
Lietuvos skautes atstovaus 
skautininkės A. Blnaitė ir E. 
Barčiauskaitė, kurios ta pro-

Pakuonis (Kauno apskr.) 
Ligi šiol čia buvo mažai rū
pintasi parapijos griūvan
čios bažnyčios reikalais. Bęt 
neperseniai atkeltas į čia 
kun. Jurgis Štrimas tuo su
sirūpino ir uždėjo bažnyčiai 
naują skardos stogą, aptvė
rė-gražiai šventorių, o šie
met dar žada gražiai aptver
ti kapines. Parapijiečiai la
bai dėkingi gerb. klebonui 
Štrimui už jo triūsą.

už suteiktą
itiems gelbe- savo mirusiajam broliui pas- ga vežasi demonstruoti kai

ezerys (Seinų aps.). 
9 d. 9 vai. vak. jau- 

iš 7 asmenų yrėsi luo- 
ly ties Buteliūnų kaimu

Prepuntų ežerą už Bra
ntuose mirusios mergai

tes vėlę pasimelsti. Pasimel- 
pagiedoję grįžo atgal tuo 

t” ežeru. Viena tos kelio
nes dalyvių Veronika Dau- 
gelytū, nujausdama nelaimę, 

;are draugams vykti kran- 
sausųma. Bet Pr. Matu-

i, drąsus ir šaunus 
:as, patsai pasiryžo 

kitus įkalbėjo irtis, sakv- 
“Jei ir skęstumem, 

5 išnešiu ant pečių.” 
šame ir, be to. kiek 

prakiurusiame laively pra
siėjo sunktis vanduo, ko tačiau nelabai bojo pripratę 

irie vandens ežero gyvento- 
astebėję tai ir kitos 4 
tės ėmė prašyti dvie- 

U vyrukų grįžti atgal. Bet 
Matulevičius nesidavė pri- 

ms ir skubinosi persi- 
į kitą ežero kraštą. Tik 

ii--nepavyko: laivas pradė
jo skęsti. Matulevičiui pirui iššokus iš laivelio į 

nį po jo ir kitiems lai- 
apvirto. Iš visų kelio-

kutini atsisveikinimą: “Į 
dangaus rojų tegul veda tave 
angelai,” karstas broliukų! 
vienuolių buvo išneštas iš pil-I 
nos žmonių bažnyčios į veži- 
mą. Po kryžiaus ir bažnyti
nių vėliavų ėjo būrelis gim
nazijos mokinių — esant ato
stogoms negalima buvo kvie
sti laidotuvių visų gimnazi
jos mokinių — su gimnazijos 

• vėliava ir vainikais bei gėlė?
mis. Paskui sekė visa eilė

kuriuos lietuviu tautodailės 
dalykus.

ATSKRIDO LENKŲ 
KARVELIS?

Litepos mėn. 6. Ukirtergės 
apskrities II-os olieijos nuo
vados ribose, Dovenių k,, 
Kovarsko va., pagautas at
skridęs kalvelis su žiedu ant 
dešinės kojos. Žiede išgra
viruotas numeris ir lenku e- 
relis. _

i

Okupuotoje Lietuvoje
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VAGIS SUSIMUŠĖ SU 
POLICININKU

Liepos 2 d. Kėdainių aps
krities I nuovados policinin
kas Simas Imbrasas vare iš 
Josvainių policijos punkto 
sulaikytą vagį Praną Kovai- 
čiuką, kilusį iš Šiaulių mies
to. Vagį jis tūrėjo pristaty
ti į Kėdainių nuovadą.

Kokius 3 kilometrus atstu
mo nuo miesto Kovalčiukas 
staiga linktelėjo prie žemės 
ir. pagriebęs akmenį smegė 
juo policininkui į galvą. Kai 
policininkas griebėsi ginklo. 
Kovalčiukas smogė dar kar
tą ir į jį įkibo. Negalėdamas 
pavartoti ginklo policininkas 
taip pat į jį įsikibo ir gynė
si revolverio smūgiais. Su
imtasis nepaspniko; abiem 
sužeistos galvos. Nusikaltė
liui padaryta operacija, poli
cininkas sužeistas lengviau.

Suimamas Kovalčiukas at
sišaudė. Prie jo rastas revol
veris ir 15 parinktų raktų.

nuaugti, nuinj laipv pu. ui. 
Dambrauskas, kanaun. Jo- 
kūbauskas ir Prienų gimna- 
bijos direktorius kun. Mar
tišius, tėvai ir broliai jėzui
tai, KVC pirmininkas p. Tu
mėnas su kun. Gyliu, sesutės 
vienuolės, Moterų Kultūros 
Draugijos ir jos vedamosios 
mokytojų seminarijos atsto
vės, ir didžiulė žmonių mi
nia.

Į kapines buvo atvykęs ir 
pats vbkiečių ministeris Lie
tuvoje p. Morath su pasiun
tinybės tarėju Sajur, be to, 
keli universiteto profesoriai, 
ir k. Kun. B. Andruška S. J. 
širdingais žodžiais kreipėsi į 
susirinkusius prie tiek myli
mo ir gerbiamo asmens kapo. 
Mirtis piauna gėles, žmones, 
ir anksti rytą ir vidudienį ir 
vėlybą vakarą. Šitą gražią 
gėlę nepermaldoma mirtis 
nuskynė pačiame gyvenimo 
vidudieny. A. a. kum Aug. 
Kleinas teturėjo 36 metus. 
Tik prieš vienerius metus jis 
buvo galutinai baigęs ilgas 
jezuitii orderio studijas. Be 
jo yra dar trys broliai jėzu
itų ordeno kunigai ir ketvir
tas pasaulinis kunigas. Vos 
tik pradėjusį dirbti mūsų tė
vynės labui Dievo Apvaizda 
jau pašaukė pas save amži
nybėn. Jis, tiesa, nebuvo mū
sų tautietis, bet atvažiavęs iš 
tolimo krašto, jis turėjo tik 
vieną mintį, pasiaukodamas

ŠNIPAI VAIDENASI
Ties Varėna lenkai suėmė 

du asmenis, neteisėtai perė
jusius administracinę' liniją. 
Pas juos esą, rasta slaptų in
strukcijų ir ginklų. Esą spė
jama, kad iš Lietuvos siųsti je Li 
šnipai.

Savotiškas nuoseklumas: 
rado instrukcijas ir dar tik 
spėja, kad šnipai. Matyt, 
koks pranešimo nuoseklu
mas, toks ir teisingumas. Bū
tų visai natūralu, jei tie 
“šnipai” pagaliau būtų nu
gabenti į Lydos kareivines, 
plečkaitininkų “pulkui” pa 
pildyti.

GUDŲ SUSIRĖMIMAS SU 
POLICIJA

Vileikos apskrity į vieną 
bažnytkaimį atvyko gudų at
stovas seime ir paskelbė mi
tingą, į kurį susirinko apie 500 žmonių. Mitingui prasi
dėjus policijos viršininkas 
pareikalavo leidimo. Mitin
go rengėjas atsakė leidimo 
neturįs ir jis jam, kaip seb 
mo atstovui, esąs nereikalin
gas. Tada viršininkas iššau
kęs policiją ėmė susirinku
sius skirstyti grasindami 
ginklais. Vienas mitingo da
lyvis Varanovičius gi’iebepo- 
licininką už rankos, kurioj 
tas laikė revolverį. Kiti šo
ko nuginkluoti likusius poli
cininkus.

Bet tuo tarpu pasigirdo 
šūvis ir Voronovičius krito 
mirtinai sužeistas į galvą. 
Minią tai paveikė ir policijos 
viršininkui davė progos 
griežtai ginklu grasant pa
reikalauti išsiskirstyti. Mi-

į . f A M j.i aint; * *
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366 West Broadway

Visus užsakymus siųskite sekaniiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA 
South Boaton, Mass.

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais________ ^—41.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais_____________ $1.25 J
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais___________$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais—_____ _ _$1,0Q
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais —

nia pasitraukė į kitą kaimo 
galą ir ten dar kurį laiką tę
sė mitingą, kol sustiprintos 
policijos pagaliau buvo iš
sklaidyta.

Aišėnų miestely okupuoto- 
o.. clS. nll-

degė 27 gyvenamieji namai. 
Nuostoliai viršija milijoną 
litų.

Viename kaime netoli Vii 
niaus įvyko politinis ūkiniu 
kų susirinkimas, per kur 
policijai įsikišus prasidėjo 
peštynės. Policija sunkiai 
sužeidė vieną žmogų. Už tai 
policijos komendantas ūki
ninkų buvo smarkiai apkul
tas. Peštynės tęsėsi ilgai.

AMERIKOS LIETU VIŲ R. K 
FEDERACIJOSXIX-TAS 

KONGRESASf

Am. Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas Įvyks Rugpiū- 
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
m.

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių lietuvių katalikų gyveni
me įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko
lonijas rengtu prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nių darbų planui nutiesti.

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

Brooklyn, N. Y.
180 Hale Avenue,

Jei dar iki šiol neissirašei Lietu
vos Katalikę Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį

ii

paveikslais _ 
Parašė P. aždeikis.

Gerumas 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L.____15c..

mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis..—15c.

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

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas____________50c.

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 

I Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio---------------------$1.00

Pramoninės Dempkratjios Pa
grindai. Parašė Uosis -------- 75c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikia. Kaina----------------- 50c.

Aritmetikos Uždavinynas—25c. 
i Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

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

i Žaidimų Vainikas—Savybės 
, vakarėliams ir gegužinėms su 

gaidomis. Sutaisė Matas Gri-
1 gonis______________________50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus___________________ 50c.

Mūsų Tikėjimas — išaiškini- 
. mas pagrindų mūsų tikėjimo. 

Vertė Jonas M. Širvintas-----50c.
Bitininkas. — Parašė Tėvas 

Jeronimas Pečkaitis -----------50c.
Lietuvos Ženklai. — Išleido 

J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ________________________ 40c.

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

Graudūs Verksmai. — Ver-
1 tė Vysk. A. Baranauskas------10c.
1 Encharistiškos Stacijos—Su

lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.
Kristaus Kryžius: Stacijos, 

. Graudūs Verksniai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K A. Va- 
sys------------------------------------J

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas------------------ 50c.

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

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. ’Jurgučio---------- _--- 10c.
. Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis -------:—----------------10c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) —>_ 

Maldos Galybė. Istoriškas 

piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ------ ------ •------- !

25c.

> . r
Apie Apdraudę. Paraše J. 

S. Vasiliauskas ____________ 5c.'

Trumpa Apologetika arba 
£at Tikėjimo Apgynimas. Pa • 
rašė kun. V. Zajančauskas_ 50e

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ----- --------------- ----------------10c. _
, Moteryste ir Šeimyna. Ver
tė J. Gefūtis______________40c.

Gamtos Pradžiamokslis — ' 
Dr. A. Vileišis.................... 50o.

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

Mūsų Laikų šventoji, šv.
Teresė,^Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ------------------- ---------35e.

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliukas_________ .60c,

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

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

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

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

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais __________________30c.

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

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius______________ 40c.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys_ 50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas________________________ 40e.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida________________50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ------------------------20c. »

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ________________________ 40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Indziulaitis____________ -—50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das________________________ 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas__________________ 25c.

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

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

Esumas—3-čia dalis dramos
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas__10c

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

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

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

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

Dramos; 1) Germaną;' 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J.' Tarvydas------------------------ 65c.

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

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono1 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais m inkš- 
ais viršeliais)______________ 50c.

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

Ma^as Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) __________________ $1.00

MŪSŲ LAIKRAŠTIS” 
tai nustojai daug malonių valan
dų.

Laikas yra pinigai, prarasto ne- 
besugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 
yra garas ir pigus-

Jį reikia užsisakyti sau Ameri
koje ir visiems giminėms ir pažįs
tamiems Lietuvoje.

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie
ny! (taigi ir Amerikoj)—triguba! 
brangiau.

Adresas • Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tis.”
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kalba sūnelis.

Jonas Tubinas (Con.)

Putinėlis

Reikalo Kreipkitės Pa

Kvieslys

■jaunas menuo 
—full moon 
—giant.
-hill

— Kelkis, vaikeli, metas jau gyti 
Kelia močiutė, šaukia sūnelį. 
Gailosios rasos kol nenukritę 
karvėms skanesnė pievų žolelė.

Tylą sudraskė kerdužio ragas... 
Rausvas suvirpo saulės- pluoštelis 
ir, įsibrukęs plyšiu nabagas, 
auksu nubarstė žalia šieneli.

ŽMOGAUS KŪNO NETIK
SLUMAI

Amerikoje melams 
Lietuvoje metams

— Kelsiuos, močiute,
Bando jis keltis. Svaigsta galvelė 
Čiuža pašonėj žalias Šienelis... 
Noris tik kristi ir nesikelti!

Jefferson St., Ncvvark, N. J*.

Greitai pašoko vaikas nuo guolio. 
Klausos... Suprato: buvo užsnūdęs 
ir, motinėlė, jo nesulaukus, 
kelia atėjus, kol tik nubudys.

— Kelsiuos, mainyte! — verkdamas prašos. 
Greitai pašoka. Kojos nors basos — 
velkas rūdyne ir, pasirąžęs, 
čiaužia nuo šieno... tiesiai i rasa.

Kaipgi gražus, gražus rūtelių darželis! 
Pilnas jau prisėtas žalių žolynų;
Dailiai jį aptvėrė manasai brolelis, 
Užtat jam vainiką nupint ketinu.

bed-room 
-umbrella 
zinc

—whale 
wood-peeker 

—timid 
stammerer

mieguistas—sleepv 
rainbow—vaivorykštė 
caterpillar—gniusas 
priešpilnis—T guarter 
delčia—lašt quarter 
bebris—beaver 
įtaka—mouth of river 
tableeloth—staldengtė 
new moon 
pilnatis- 
milžinas 
kalnas— 
snowflake—snaigula “DARBININKO” SPAUSTUVĖJE

ATLIEKA TVATRTUS SPAUDOS DARBUS 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

P AT AKLĖS
Lašas po lašo ir akmenį prakala.” 
Ropes graužti nesunku.”
Kame šuo loja, ten ir laka.”
Kiek mokėsi, tiek rasi.*’
Ylos maiše nepaslėpsi.”
Kas nedirba, tegul ir nevalgo.” 
Šneki, kaip su avinu.”

Skina jie rausvus dobilo žiedus
ir, supešioję, čiulpia jų syvus.
— Toks gardumėlis! — šnabžda sau vienas. 
čiulpčiau trviulpčiau juo;* aš kol gyvas.!

Alano žolynėliai žydėti pradėjo... n. 
Kokia man linksmybė, kas gal apsakyti! 
Tartum brangenybes kas man pažadėjo.

— Dar nors minutę! Dar valandėlę! 
Šnabžda bernelis, svyra ant šieno... 
Miego dievaitė būria. širdelę
ir, nepajunta, vėl kaip užmiega.

“KAD MOKĖČIAU PASAKYTI”
Kiek yra vaikeliu, kurie nori taisykliškai išmokti lietuvių kalbą 

Visi sako: “Kad mokėčiau pasakyti.” Jeigu mes nemokame, tai kai 
tas mūsų nerangumas. Tik po dešimtį naujų žodžių išmokite kasdie 
na ir tai kiek naujų žodžių žinosi metų palržigoje. Štai keletas nau 
j u žodžių:

ledtakiai—icicle 
burkunėlis—doi 
švinas—lead 
movos—sea-gull 
varsa—color 
pa ga 1 v ė—p i 11 oiv 
miegruimi 
skėtis 
einas 
bangžuvė 
geny 
Lankstus 
meklvs—

Šiurpas nukratė. Dantys kalenąs. 
Akys vis merkias, trink jas netrynęs! 
— Reikia prie darbo stoti vėl seno!.. 
•—.Nauja patvrsiu karves išgvnęs!

A nt. Miškinis-Brazdžiu

“KAIP PASIKLOSI”..:
“Kaip pasiklosi, taip išmiegosi,” sako patarlė.^Kiek čionai rasi

me tiesos. Sakoma, kad jaunystė tai žmogaus gyvenimo brangiau
sios dienos. Per ta laiką žmogus nustato visą savo gyvenimo ateiti. 
Klausimas kyla, keli iš jaunųjų žiūri su tokiu pasišventimu į savo 
ateitį. Daugumas gyvena vien tik jausmais. Gyvenimas ir jo atei
tis jiems gaT visai nerūpi. Čionai raudame liūdniausią gyvenimo sty
gą, kuri tokiems tankiausia nutrūksta, ir vietoje susilaukti džiaugs
mo, tai turi raudoti per visas senatvės dienas. “Kaip pasiklojau, 
taip išmiegojau.”

Rytas kaip rojuj! Saulė ir pievos! 
Dainos paukštelių širdį kutena.. . 
Jiedu su Jonu braido po pievas, 
vėjas kur margus žiedus kedena.

Sekmadieny, rugpiūčio 18 d., 
1929 gražiausioje Naujos Anglijos 
vietoje, “Palangoje,” Methuen, 
Mass. LDS. N. A. Apskritys rengia 
išvažiavimą. Rengimo -komisija 
kviečia visus darbininkus ir dar
bininkes gausiai atvykti į šį išva
žiavimą. Bus daug įvairumo.

Atvykę jūs nieko nepralaimėsi
te, tik suterštą dulkėmis ir dūmais 
miesto orą.

*
LDS. kuopos turėtų išrinkti ko- 

misiją, kuri parūpintų bus’us ir 
norintiems važiuoti patarnautų.

Pageidaujama, kad kiekviena 
šio apskričio kuopa būtų gausiai 
reprezentuojama.

Montello su Nonvoodu žada 
lenktyniuoti.

Su kuo lenktyniuosis Cambridge 
dar nėra žinių, bet sp€ju, kad ar 
'tik ne su So. Bostonu.

Neatsiliks ir Brighton’as. Ten 
yra stiprių vyrų, ir jie žada eiti 
traukti virvę su bile kolonija ir lai
mėti. -

Nashua ir Lowell yra kaimyni
nės Lawrence kolonijos ir su jo
mis bus sunku kam nors lenkty- 
niuotis. Bet bandyti galima.

Tad visi į darbą!

— Taip, vaikeli, — girdi vėl močią, 
kam gi nemielas miegas nuo ryto?! 
Auštant ir seną blandas apsiaučia. 
Reikia atlikti darbas paskirtas.

— Kelkis, vaikeli! — Baras močiutė 
Saulė net girios pusę užėjo... 
Duodam per pietus migti, sūnuti, 
tu gi nenori mūsų klausvti!

— Kelkis, vaikeli, saulė jau teka. 
Rvto gražumas neapsakytas! 
Kaimo berniukai girioj jau šneka, 
braido po pievas auksu aplytas.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
14-sis Seimas įvyks rugpiūčio 5, 6, 
7 dd., 1929 m., New Britain, Ct. 
Sulig 13-jo Seimo nutarimo, šįmet 
Seimas turėjo įvykti Mass. valsti
joj, bet, kadangi Mass. valstijoj 
dar nėra įregistruotas earteris, to
dėl Seimas šaukiamas Conn. vals
tijoj.

Mūši) Seimai turi nemaža Są
jungai reikšmės. Juose peržiūri
ma visas Organizacijos stovis, ieš
koma patogesnių sąlygų jos plė
tojimui ir siekiama prie gražes
nės ateities. Todėl visos kuopos 
ir Apskričiai prašomi ruošti gerų 
ir naudingų sumanymų Seimui ir 
prisiųsti savo atstoves. Rinkite į 
Seimą atstoves tokias nares, ku
rios yra daugiau apsipažinę su 
Moterų Sąjunga, nes iš atstovių 
ir C. Valdyba yra renkama sekan
tiems metams. x

Eaikas bėga greitai, todėl visos 
turime subrusti. kad šį 14-ąjį Sei
mą padarius sėkmingu.

Kuopos siųskite atstoves sulig 
nurodymo mūsų Konstitucijos. 
Taigi, lai nei vienos kuopos nelie
ka, kuri neprisiųstų savo atstoves 
į šį Seimą.

S. SubatienS,
Mot. Są-gos Centro Pirm.

VARTOJIMAS KIAULIENOS Taukai lengvai žlebčioti. Tu- 
IR TAUKŲ rime atsiminti, kad tankui

Paprastai pasauly kiau- nepristato vitaminu “A.” 
lienos daugiau suvartota ne- ] 
gu kitokios mėsos. Bet nie- • 
kur neužima tokią svarbią : 
dalį valgio kaip pas Ameri
kos ūkininkus. Beveik viso
kį ūkio gyvuliai, kurie au
ginami plovimai, beveik iš
skiriamai skersti ant ūkių. 
Nelabai seniai buvo padary
tas tyrinėjimas, kuris inėmė 
950 ūkių. Pasirodo, kad 
iš visokiu mėsų, kiaulienos- . jbuvo suvartota iki 54%, jau
tienos iki 24.5% ir vištų 
21.5%. Turėti Šviežios mė
sos per žiemą, sūdytos mėsos 
vasarą, išspirginti taukus 
dėl visokių virinio tikslų, tu
rėti kumpio, lašinių, dešrų 
ir skilandžių, yra svarbus 
darbas ūkininkei.

f
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Clau.de Farrere

DIDŽIAUSIOJI

pavojinga

Taigi “S-ra” liko be pre
zidento. Patariame impor
tuoti iš liaudininkų partijos.

Ir po šešerių metų jis susirgo. Panašiu dru 
giu.

Ji, motina, pašaukė gydytoją. Tą patj. ..
Jai sakė:
— Bet juk jis tavo vyresnįjį sūnų nužudė!
Ji atsakė:

Lietuvos Diktatorius Patai 
kauja' Dvarininkams

— i Gamboną, į Senegalį. Daugiau nieko ypa
tingo nebuvo. Blogiausia, kad Kamenos kovoj 
jam į slėpsnas pataikė kulka. Jo kareivis pa- 
ėmė jį iš mūšio lauko sunkiai sužeistą, gali sa
kyt mirštantį.

Kareivs padarė pranešimą. Su didžiausiu 
atsargumu atėjo įspėti ją.

— Jūs žinote... Jis sužeistas... bet lengvai... 
labai lengvai...

Ji nutraukė tuos švelnius žodžius:
— Mirė?

NE TUO MATU MA 
TUOJAMA

Atvykę pas mus į Lietuvą 
ir pradėję kurti žemės ri
kius, Amerikos lietuviai tik
rai neapsivils ir, anot ame
rikiečio Abraičio Kosto žo
džių, Lietuvoje ras antrą A- 
meriką. Juozas D augalu 

(“L. A.”)

kadaisia turėjo galimumo su
sitaupyti keletą dolerių, sa
vo pavyzdingi} gyvenamų 
namų kambarius išpuošęs, 
be kitų dalykų, dar Lietu- 
vos ir Jungtinių Valstybių 
vėliavėlėmis. Šituo reiškia
ma didelis tų šalių gerbi
mas. Besisvečiuodamas ten 
pat sutikau atvykusį 1929 m. 
gegužės mėn. 31 d. į Lietu
vą “Lituania” laivu su 230 
žiu. ekskursija, išgyvenusį 
18 metų Amerikoje p. Mar
cinkų Kazį, kilimo iš Ožka
balių kaimo, Šumsku vals
čiaus. P. Marcinkus gyve
no Jersey City, N. J. mies
te, vertėsi statybos darbais, 
susitaupęs gerokai pinigų ir 
pasiilgęs savo gimtojo kraš
to atvyko pas mus į svečius.

Gyvenime Amerikos lietu
viai žymiai skiriasi nuo mū
sų ūkininkų. Būdami Lietu
voje Amerikos lietuviai dau
gumoje santykius palaiko 
tik tarp savęs. Pavyzdžiui, 
amerikietis kun. Krasnic- 
kas, grįžęs iš. Amerikos 1926 
m., Alytuje įsigijo didelius 
namus, Klaipėdoje taip pat 
turi mūro namus; turi auto
mobilį kuriuo iš Alytaus ap
lanko p. Abraitį Kostą, pas 
kurį suvažiuoja dar visa ei
lė amerikiečių lietuvių, šiaip 
Lietuvos inteligentų prisi
minti prie Šešupės krantų 
Amerikoje išgyventus laikus 
ir t. Tenka gėrėtis šių ir ki
tų Amerikos lietuvių gyve
nimu.

Spaudoje buvo galima pa
stebėti nusiskundimų, kad 
Lietuvoje, grįžę iš Amerikos 
mūsų broliai, lietuviai, tiek 
daug parėmę aukomis nepri
klausomą Lietuvą sunkiau
siais jai kūrybos metais, ne
gali tinkamai prisitaikinti 
prie gyvenimo sąlygų: iš
plėsti prekybą, pramonę ir 
todėl šie žmonės grįžta į A- 
nieriką. Lietuva yra ūkio 
šalis. Grįžusiems iš Ameri
kos visokios rūšies fabrikų 
bei įmonių darbininkams, iš 
karto sunku pagal savo spe
cialybę Lietuvoje susirasti 
darbo ir, gal būt, tokiai opi
nijai susidarius šios rūšies 
žmonėms tenka Lietuvą ap
leisti. Kitas dalykas yra su 
Amerikos lietuviais ūkinin
kais, arba ūkio srityj norin
čiais Lietuvoje dirbti.

Man atsitiktinai šiomis 
dienomis teko vienoje tokio
je šeimoje būti. Pil. Abrai- 
tis Kostas, išgyvenęs Ame
rikoje 18 metų, New Yorke, 
dar prieš aštuonis metus grį
žo su savo šeima į Lietuvą. 
Prietarių kaime, Šumsku v., 
Mariampolės apskr. jis įsi
gyja 40 margų žemės, pasi
stato pavyzdingus trobesius 
ir ima ūkininkauti. Kokį 
šiandien įspūdį gauni, kuo
met nuvykęs pas kalbamą ū- 
kininką pastebi jo pakilusią 
nuotaiką kūrybos srityje, 
kuomet šis žmogus su di
džiausius džiaugsmu sutinka 
gyvenimą Lietuvoje, saky
damas, jog jam šičia Lietu
voje irgi Amerika, pagaliau, 
kuomet šisai ūkininkas, ne
pamiršdamas tos šalies, kur

Ar kada nors Lietuvos
» < .diktatorius taip prielankiai kalbėjo apie ’dūrbininkus ir jų reikalus? Niekados. Jam darbo žmonių reikalai yra svetimi. Dvarininkai, kurie Lietuvai ir darbininkams tiek žalos yra padarę, p. Voldemarui stovi arčiausia prie širdies. Nė nesistebė- me, kad Lietuvoje tiek daug priešvalstybinės agitacijos ir suokalbių.

Jis darė kaip galėdamas geriau. Bet to ne
užteko. Vaikutis nusilpo, atsigavo, atkrito, mirė.

— Gydytojau, — tarė ji. — Ačiū jum. Jūs 
padarėt, ką galėjot...

Jie susilaukė antro sūnaus, šešeriais metais 
jaunesnio. Kas žino, gal būt tas pats, kur rašo 
šiuos žodžius?

Pereitame Sandaros seime, 
So. Bostone, trylika ar ketu
riolika delegatų išsirinko 
sau prezidentu laivakorčių 
agentą Bukšnaitį.

Paprastai į organizaeijos 
pirmininkus renka geriausį 
ir tinkamiausi žmogų.

P-nas Bukšnaitis, matyt, 
ir buvo tinkamiausias ir iš
tikimiausias Sandaros narys, 
nes jis tik už tris metus bu
vo neužsimokėjęs narystės 
duoklių. Taip rašo 'dešinių
jų sandarieČių minties reiš
kėją Brooklyno “V-bė.”

Seime, kaip patys sanda
ri eči ai sako, buvę ir gabesnių 
už Bukšnaitį į pirmininkus, 
bet jų narystės stovis tur būt 
nebuvo taip geras kaip p. 
Bukšnaičio.

Trylika ar keturiolika de- 
delegatų seime sudarė dvi 
frakcijas. Didžiuma buvo 
simpatizuojančių fašistams.

.Seime priėmė ir fašistinę 
rezoliuciją.

Bet kairieji sandariečiai, 
kurie sudarė mažumą, matyt, 
po seimo pakėlė revoliuciją 
ir p. Bukšnaitį iš preziden
tystės “iškikino.”

Taip praneša Sandaros 
Centro valdyba Kauno “L.

Lietuvos tautininkų dikta
torius pasikalbėjime su lai
kraštininkais išsitarė tarp 
kitko ii* apie žemės reformos 
pakeitimo įstatymą, kas su
kėlė daug kalbų ir nepasi
tikėjimo. . Po to Lietuvos 
laikraštininkai kreipėsi pas 
Žemės Ūkio Ministerį klaus
dami jo nuomonės. Dabar 
dėl žemės reformos įstatymo 
pakeitimo “L. Ž.” No. 151 
taip rašo:

“Žemės ūkio ministeris spau
dos atstovams pasakė, kad že
mės reformos pakeitimas yra 
daromas ta kryptimi, kad su
darytų stambius ligi 150 ha. 
dvarus, pridedant prie paliktų 
žem. reform. normų dar po 70 
ha. žemės, grąžinta dalis miško 
ir kad duotų dvarininkams at
lyginimą už nusavintus dvarus.

“Mes nematome davinių, kac 
Steig. Seimo išleistas žemės re
formos įstatymas būtų reikalin
gas tokių pakeitimų. Atbulai, 
kaip tik dabar tuo įstatymu 
numatyta žemės reforma visoje 
pilnumoje reikėtų pravesti ir 
baigti. Keisdami žem. ref. įsta
tymą taip, kaip nori žemės ri
kio ministeris ir kai kurie tau
tininkai, mes tik patarnaujame 
Lietuvai priešingiems elemen
tams: mes vėl stipriname be- 
nykstančius lenkų dvarininkų 
lizdus ir lenkinimo centrus. Tie
sa, lietuvių tauta, o ypač darbo 
žmonės., neturi nieko prieš len
kų tautą ir lenkus kaipo to
kius, bet jie negali ramiai žiū
rėti į lenkų dvarininkų užsi
mojimus ekonominiai, kultūri
niai, politiniai ir tautiškai pa
vergti Lietuvą. Lietuvių tau
ta žiūri šviesiomis akimis į atei
ti, eidama bendradarbiauti su

— Dievas jį man davė. Dievas jį atsiėmė. 
Dievas man ir šitą davė. Gal būt, šio man ne
atims. Jo gailestingumas be galo didelis.

Ir gydytojas atėjo. Tas pats.
Jis pasakė tą pąt,.ką seniau buvo sakęs:
— Vaje!., pavojinga.

. Vaikutis nusilpo, atsigavo, atkrito. Gydyto
jas darė, kiek galėdamas geriau. Geriausiai. 
Vaikutis nenumirė.

Motina, kuri budėjo trisdešimt naktų, nė va
landos nemigdama, pamačius, kad jis iš pavo
jaus išsigelbėjo, nusilpus atsiduso.

— Dievas man jį davė. Dievas man jį pa
liko. Kitas gydytojas gal nebūt taip gerai riipi-- 
nęsis...

O paskui metai slinko po metų. Vyras, su
laukęs savo eilės, nrfrė. * £r kiti supūs. *L'i|co!til£ 
ji ir jos vaikas, tas,’kuris rašo šiuos žodžius. Ji 
visą laiką btlvo maloni. Tokia ir liko. Jos pas
kutinis sūnus stojo į kariuomenę, geras krau
jas negali suklaidinti. Ir, karei viožmona, tapo . 
kareivio motina. Tai beveik tas pats reikžUs.

■■ . -

pąunasiir 
žę Musų Er

Pasipriešino:
— Visai ne! Štai ir jis! Pažiūrėkit!
Ji matė. Jis buvo kaip vaškas, 'užsimerkęs, 

įkritusiais veidais.
Protingas chirurgas tikėjos turįs paaiškinti:
— Pohia, žaizda padaryta truputį per aukš

tai. .. amputacija tikrai negalima...
Ji permetė jį akimis:

*

— Negalima?.. bet aš turiu viltį, aš labai 
noriu, kad jį man išgelbėtumėt su abiem ko- 
jdm.

Taip ir buvo.
Vėliau, po kokių šešerių metų, jie susilaukė 

dailaus, stipraus ir puikaus berniuką; ir aišku, 
kad jis ir ji, vyras ir žmona, mama ir tėtis jį 
garbinu. Tifų drugys perėjo per kraštą, ir vai
kutis susirgo.

Juokams ne vieta. — Jie pašaukė vietinį gy
dytoją, geriausią.
' — Vaje!.. tarė jis.

— Gydytojai, — prabilo ji, — darykit kaip 
galėdami geriau._______________ ______

Būdama septyneriu metų ji surado savo pa
šaukimą: visiškai nieko nebijoti. Kartą mažas 
Šuniukas ant šaligatvio ėdė pyragaitį. Pasipai
niojo didelis šuva, kuris užpuolė mažąjį, norė
damas atimti pyragaitį. Didysis šuva tarėsi ne
turįs viršininko: norėjau pasakyti — viršinin
kės. Ji buvo ten. Atėjo, paėmė didį jį šunį už 
ausies, atitraukė atgal, atėmė pyragaitį, atida
vė mažajam šuniukui, paskui atlaši ir drąsi at
sistojo tarp abiejų šunų. Didysis buvo taip nu
stebęs. jog išsyk nesipriešino. Tokiu būdu mū
šis buvo laimėtas.

visomis demokratiniai besitvar
kančiomis tautomis, turinčio
mis tikslu tokį labą savo tau
tos, kuris neprieštarauja kitų 
tautų teisingiems ir teisėtiems 
norams. Tokiame tautų kon
cerne, kaip lygus su lygiu, dirb
ti lietuvių tauta neatsisakytų. 
Bet lenkų dvarininkai toli gra
žu tokiii siekimų neturi, o Lie
tuvos lenkai dvarininkai eina 
pėdomis Lenkijos dvarininkų. 
Todėl pildyti lenkų dvarininkų 
norus, kad jie daugiau iš lie- 
t”vių tautos ištrauktų turtų, 
ypač kad jau žemė; reformos 
klausimu ginčas buvo senai 
baigtas ii\ nuraminęs kraštą, 
mums išrodo yra visai netau- 
tiškas ir ne lietuviškas darbas.

“Todėl tokis žemės reformos 
keitimas, kaip tautininkai nori, 
nėra nieku pateisinamas ir su
silauks visos tautos pasmerki
mo. Tokį pat pobūdį turi grą
žinimo miško ir atlyginimo 
dvarininkams už žemes klausi
mai, keliami tų pat tautinin
kų. Ypač kad atlyginimą yra 
nustatęs ir St. Seimas; rodos, 
to ir užtektų.

“Tiesa, mums dvarininkij 
nuomonės gynėjai primeta, kad 
naujakuriai visai nieko nepro
dukuoja ir tramdo žemės ūkio 
kultūrą. Kad jie nieko nega
mina — netiesa — jie iš savo 
darbo gyvena, tai jie gamina 
savame krašte. Jeigu ne ta že
mė, tai jie būtų turėję kažkur 
atsidurti. Antra, naujakuriai 
valandomis stiprėja ir jie grei
tai savo žodį pasakys žemės ū- 
kio kultūros darbe. Ligi šiol 
ėjo ir eina jų įsikūrimas, bet 
jam pasibaigus, tos jaunos, ku
pinos energijos jėgos išblaškys 
visas svajoin.es apie dvarus.

“Užuot galvojus apie dvari
ninkų atlyginimą, ieškokime lė
šų sutvarkyti kelius, sudaryti 
prieinamomis sąlygomis ž. fi
lė i ui kreditų ir remti intensy
vaus ž. ūkio pasireiškimus, o 
nesvajokime apie dvarus, ku
riems vis tiek istorija sako me
mento mori.

‘ ‘ Todėl vieton to, kad ‘ roman
tiškais’’ dvarais rūpintis, imki
mės realiais sumanymais žemės 
ūkį kelti ir tuo stiprinti tauta 
Žemės reformos tokiais pakei
timais, kaip čia sumanyti, ne-

žiuje p. Milašius vra^mus 0! toliau Puikiai Ci°- Didysis 5u™ •’
poetas. Apie jį mes, lietu- snit?s atsl^avo sumišimo, metėsi pirmyn, pa
čiai, mažai žinome, nes jis stvėrė savo iltimis švelnią ir apvalią rankutę 
rašė ligi šiol vien praneūžiš- taiP stipriai sukando, jog kraujas ištriško, 
kai. Be to. poetas Milašius kai]) vanduo iš kempinės. Ant žemės netrukus 
yra labai kuklus ir nemėgsta telkšnojo didelė raudona dėme. Ir septynerių 
reklamos. Tačiau paskuti- metų kūdikis rėkė, — bet nesitraukė nū pėdos! 
niu metu juo labiau ima do- Ji atkakliai stovėjo tarp pastirusio mažojo gy- 
mėtis svetimieji. Taip belgų vulio ir įsiutusio didžiojo, ji įsispyriavo, nenu- 
katalikų jaunimas savo lai- galima, ligi atbėgo su lazdomis ir botagais... 
kraštv įsidėjo straipsnį apie . . v. ,v. T . , . , , _,r., J. . _ . . „ Buvo tai graži pradžia. Ir niekas nesistebe-Milasiaus kurvba ir prašo . ..
į Ado' leidk'no V suvaidinti kal vfl,au’ 1’" d^llkos ar Pcnklo’'kos 
vien;,. jo dramų. Žymus ‘’J' klausydama savo pašaukimo, ji ištekėjo už 
prancūzas, važinėdamas po kareivio. Tikro.Europą su paskaitomis. pa- / Buvo tai jiėstininkų kapitonas kolonijose, darys po vieną paskaitą a-u»|Os tik vedęs jis su žmona išvyko ko toliausia
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Iš paviršiaus.

Lietuvoje Klaipėda 1 aik o - 
ma kaip ypatingėsnis mies
tas, kaip uostas ir kaip vo
kiškos civiliiaėijos padaras, 
būteUt, tvarkos ir švarumo 
atžvilgiais. Žinoma, kaip 
uostas yra vienintelis pas 
mus ir todėl lyginti nėra su 
kuo ir bet kokių išvadų da
lyti netenka. Kaip miestas 
nieko ypatingo neparodo. 
Lyginant kad ir su Kaunu, 
tenka Klaipėdai tik minusai 
statyti. Taip, tikrai! Ir ne
žiūrint, kad jį valdo vokiš
koj tvarkoj išaugę piliečiai. 
O gal būt dėl to taip ir yra ?

Pirmas žvilgsnis mieste, 
žinoma, metamas į namus. 
Klaipėdoj, bendrai, namai 
nedideli. Datfguma mur
zinti, vėjo ir lietaus kelių 
metų eilėj plaunami, atrodo 
nepergeriausiai. Namus da
žyti Čia nėra mados (o gal 
tik dabar?). Dabar pačiam 
dažymo sezone gal ir užtik
tum visam mieste keletą šva
rinamų namų. u

Gatvės taip pat neperge
riausiai atrodo. Tas gerai, 
kad svarbesnes gatvės išgrįs
tos tašytais akmenimis. Bet 
dulkių kiek nori, nors gat
vės gan stropiai laistomos. 
Bendrai, valymas gatvių ne
sutvarkytas kaip vasari), 
taip ir žiemą.

Pirmiau, t. y. anais lai
kais, kada Klaipėda pri
klausė Vaterlandui, 
kad taip nebuvę. Tada bu
vę ir tvarka ir švara ir gra
žiai visur atrodę. Tik da
bar, nors miestą valdo tie 
patys žmonės, nerandama 
reikalo pasirūpinti papras
čiausiais dalykais. Spėjama

(ar. taip yra ar ner nętvirti- 
nū), kad taip kai kas elgia

si tyčia, norėdami parodyti 
lietuvių neinokėjiiną tvardy
ti kraštą, vadinasi, provoka- 
ciniaistikslais. Ir rienuosta-r 
bu. Juk “aukštos kultūros”, 
žmonės viso ko prasimano.

Dar kas mieste krinta į a- 
kis, tai dviračių ir Šunų gau
sumas. Kurių daugiau, ne
siimu spręsti. Dviračiai kaip 
dviračiai. Nieko ypatingo. 
Bet Klaipėdos šunėš visai 
fain veislės ligi vieno: vil
kai, pūdeliai, dogai, taksi, ir 
daugybė kitokių. Ir jiė čia 
gyvena laisvi! ir be antsnu
kių ir be virvelių. Ir nie-

— -t 

kam jokios skriaudos neda
ro, na, o jei namų kampai ir 
nukenčia — kam čia bėdos. 
Tų pačių namai, tų pačių ir 
šunės.

Dar kas keista atvažiavus 
iš Kauno, tai kad gatvėse ne
matyti nei vežikų, nei taksi. 
Pamanysit, kad Klaipėdoj 
visi žmonės pėsti vaikščioja. 
Ne! Yra ir važiuotų. Tiesa, 
judėjimas daug mažesnis, 
negu Kaune. Triukšmo ma
žiau. Bet vis dėlto važiuo
jančių yra. Tik gatvėse ne
stovi. O kodėl nestovi? — 
Ir aš nežinau. Čia tokia ma
da: jei nori važiuoti, tai tu
ri išsišaukt iš tam tikrų au
to laikytojų. Žodžiu — rei
kia užsisakyti iš anksto. O 
ką daro- skubiai prireikus

sako, gatvėj ei—nežinau. Tas pats 
ir su stočia ir su garlaiviais 
uoste. Tik paskutiniu lai
ku pradeda atsirasti prie 
stoties taksi, bet ir tai labai 
mažai. Ir, pa v., kada atva
žiavo nesenai amerikiečiai,
tai savo nelengvus čemoda- tuviškai, o vaikai moka tik

ĮfeMtros tramvajus, tačiau 
tramv ’ vežiko nepavd- 
duos. yra, man rodosi, 
dėl mažo susisiekimo prie
monių pareikalavimo. Ir to
dėl šis verslas nėišąiplėtoja. 

. t Klaipėdoj susisiekimas 
daugumoj palaikomas natū
raliu būdu ~ arkliais. Sun
kieji vežikai, kurių Katine 
jau labai mažai yra, čia iš
imtinai vyrauja.

Nors pramonė Klaipėdoj 
daugiau išsivysčiusi, bet 
sunkiųjų auto nedaug tenka 
matyti. . Bet arkliai užtat 
kaip pečiai. Gražu ir iš šo
no pažiūrėti. Gražūs ark
liai ir lengvųjų vežimų, ku
rie yra išimtinai privačių 
asmenų.

Įmonės.

Iš pirmo pažiūrėjimo, y- 
pač jei dar šventadieniais, 
atrodo, kad čia gyvena visi 
ponai. Iš apsirengimo visi 
lygūs. Tikrumoje gi kaip 
visur, taip ir čia įvairumas 
didžiausias.

Klaipėda turi tendencijos 
virsti internacionaliu mies
tu. čia nuolat gatvėje gir
dėti kalbos: vokiečių, lietu
vių - “šišoniškių”ir “grosli- 
tauerių,” rusų, lenkų ir re
čiau kitų, tiesa, nemažai gir
dėtis ir mums gerai pažįsta
mų žydų. f

Vokiškai kalbančius gali-Jn^e^° n^ra padaryta. Turiu 
ma padalinti į du liogerius:4Salv°j pradžios mokyklas, 
vokiečiai, kurie čion atsi
kraustė iš gilumos Vokieti-

Širdies brangūs žiedai, 
Pražydėkit nūnai, 
Kristaus puoškite altorių;
Jau kąlėt jums gana,
Nes praslinko audra, 
Skleiskitės, to noriu, noriu... '

Štai jau gėlės laukus 
Puošia, skleidžia kvapus, 
Teikia jos žmonėms gyvybės.
Man širdy dar ledai, 
Dar užmirę žiedai, 
Pumpurus dengia tamsybės.

Pasiūlytas r
► « »

Birželio 5 d. Klaipėdos 
krašto seimelio posėdy buvo 
svarstomas ir galutinai pri
imtas trečiuoju skaitymu

Pražydėkit žiedai, 
Taip meiliai ir gražiai: 
Nieks.prieš jumis bus lelijos! 
Jūs gi sostą dangaus, i
Puoškit Jėzaus Brangaus, 
Būsit jūs džiaugsmu Marijos...

(“Šv. Pranciškaus Varpelis”)

vokiškai. Jie ne tik kalbą 
priima, bet persiima ir vo
kiška dvasia. O vokiška dva
sia čia labai nesimpatinga. 
Ji neapkenčia visa, kas yra 
lietuviška. Tai galima jaus
ti daugelyje mažmožių.

Pati germanizacija labiau
sia eina per mokyklą. Ant 
roję eilėje stovi visoki verei- 
nai — draugijos. Ligi šiol 
sustabdyti tą varomą mūsų 
tautai pražūtingą dalbą 

‘nieks tur būt ir nemanė, nes 
V.—/I .[ 1'1, ...

______ j. _____

'galvoj pradžios mokyklas. 
Kitose srityse irgi mažai kas 
daroma. Tuo tarpu kaip vo-

z*

Ir kas nuostabu, lietuviai, 
šitam krašte sugebėję išsi
laikyti per 6(X) metų, tik 
paskutiniam šimtmety pra
dėjo ištautėti. Ir tą viską 
padarė mokykla su privers
tinu mokymu. Tai ištautini- 
ino mašina! r-

ejimas. į
daugumos partijų balsais -“Į 
prieš socialdemokratų, lietu- > 
vių bloko’ ir darbo 
atstovi) balsūs šių metų kraš-’ 
to biudžetas. —<

- - iT?*®
Šiam posėdy dalyvavo 

pat krašto direktorija su’
> 

mininku p. Kadgynu priešą* 
ky, bet nežiūrint to, kad 
dėtis tarp direktorijos if tfėi* Jp 
mėlio labai įtempta, 
tant biudžetą jokių ypatingu 
susidūrimų tarp seimelio if"ji 
direktorijos, kurių', spreii- -ig 
džiant iš daugumos 
joms arti stovinčios spaudoj 
šiam posėdy galima 
laukti, nebuvo, nes priėšpra- 'Jį 
dedant biudžetą svarstyti St'Jg 
stovas Gubba padarė tokį p®* 
reiškimą:

“Daugumos partijos tur^'^ 
jo intencijos biudžetą be
svarstant trečiuoju skaitymu Jpį 
išsitarti dėl esančių tarp 
ir direktorijos pirmiiiin&ę 
svarbių skirtumų. Tačiau po 
plačių pasitarimų su pontf 
direktorijos pirmininku, 
daugumos partijos nusistatė 
tuo tarpu nuo tokio išsitafi- 
mo atsisakyti.”
Tada socialdemokratų frak

cijos narys atstovas Kislat 
įnešė pasiūlymą pareikšti • 
krašto direktorijai seimelio 
nepasitikėjimą.

Seimelio dauguma tuo bū
du atsidūrė keblioj -padėty 
(nes atstovas Kislat pasiū
lė tai, ką jos turėjo inten^.. 
jos šiame “ posėdy pate 
ir feandwirtschaftspartei ly
deris Gubba abiejų- daugu
mos partijų vardu pareiškė^ 
kad kalbamos partijos palie
ka sau galimumą nustatyti 
tinkamą laiką, kada jos ga
lutinai pareikš savo nusista
tymą pasitikėjimo klausimu 
ir pasiūlė atmesti atstovo 
Kislat nepasitikėjimo for-. 
mulę, pareinant prie darbų 
tvarkos svarstymo. ?

Šis pasiūlymas prieš so
cialdemokratą ir darbo par
tijos atstovi] balsus buvo 
priimtas. ”

Po to visas posėdis pra- | 
ėjo biudžeto svarstyme. Į- 
ėję atstovų Borcherto ir dr. į 
Truknno paklausimai buvo 
atidėti kitam posūdžiuK

rūpins visu kuo. Patiems 
žmonėms palikta rūpintis 
grynai materialiais savo ū- 
kio dalykais. Politika buvo 
gudri ir, reikia pasakyti, da
vė sumanytojams geri) vai
sių. Žmonės atprato rūpin
tis platesniais klausimais, o 
pasitenkino vien savo grynu, 
aš. Materialiai reikalai sto
vi pirmoj eilėj ir dabar. Su
lig jais matuojama visi kiti 
reikalai. Užtai dabar sunku 
išjudinti tą inertinę masę ir 
priversti ją galvoti*

Visuomeninis judėjimas

Kitoks kraštas, kitos tra
dicijos, kitas auklėjimas ir 
visos kitos sąlygos griežtai 
skiria D. Lietuvos visuome
ninį gyvenimą nuo čionyk
ščio. D. Lietuvoj eina kova 
tar]) pasauli žiūrų. Organi
zacijos taip ir pasiskirstę 
daugumoj; “Paėmus vieną 
bet kurią pusę randi siste
mą, kuri pretenduoja vaiz
duoti ir apimti visas žmonių 
veikimo puses.

Čia to nėra. Pirmiausia, 
nėra jokios ateistinės akci
jos. O kada nėra akcijos, 
tai, žinoma, nėra ir reakci
jos. Pasauližiūrų klausimas 
atkrinta. Žinoma, nenoriu 
pasakyti, kad jų čia nėra, 
bet čia už jas nekovojamą.

Čia visas aštrumas pasi
reiškia tautiniam skirtume. 
Vienoj pusėj vokiečiai, kitoj 
—lietuviai. Gyvenime griež
to rubežians nėra. Vidury 
yra masė, žinoma, iš lietu
viškų dūšių susidedanti. Už 
ją ir eina kova. Ofenzyva 
vokiečių rankose, jie turi už
grobę šiuo atžvilgiu jau di
delius plotus. Jėgos išvys
tytos. Organizacijos stip
rios ir drausmingos. Spau
da plati ir įvairi, net gi ir 
lietuvių kalba leidžiama.

O lietuviai? Kągi, kruta, 
dirba. Sutarimo dažnai nė
ra. Darbininkų maža. Or
ganizaciją yra, bet veikia 
nesuderindamos veikimo.Vo
kiečiai stato kliūtis viena' 
po kitos, o padėti nėra kam. 
“Groslitauetiai,” kurie tu
rėti], rodos, kultūriniam dar
be padėti, kad ir keistai at
rodo, bet tai faktas, ne pa
deda. Turiu galvoj pasku
tinių meti] gyvenimą. Savo 
netaktu ir griežtai smerkti
nais būdais “groslitauerių” 
“veikėjai” galutinai suskal
dė ir atskyrė vietinius nuo 
I). L. lietuvių. Ir tas skir
tumas diena iš dienos didė
ja? Kuo jis pasibaigs, šian
dien dar neaišku. Ir tai pa
darė keletas asmenų. Bet 
pasekmės atsiliepia. į visus. 
Kalbu bendrais posakiais, 
dėl to kad dabar dar ne me
tas nagrinėti smulkiai ir at
skirais faktais. Vis dėlto lie
tuviams reikia neleisti, kad 
jų teisės būtų mindžiojamos.

- čionykščiai lietiniai dau
gumoj nėra susipratę tau
tiškai. Tikrai apsisprendu
sių yra tik mažas procentas. 
Inteligentijos yra labai ma
ža. Daugiau pusinteligenti- 
jos. J mokslus kaimiečiai sa
vo vaikų bęveik neleidžia. Y- 
ra tik išimtys. Sako, kad 
paskutiniu laiku lyg ir dau
giau tokių pradeda rastis. 
Bet. vis tai yra maža.

Visi lietuviai — evange
likai. Tuo tarpu jų dvasiš
kiai beveik išimtinai vokie
čiai, kiek pramokę lietuvių 
kalbos. Tai taip pat nenor
malu. Čia žmbnės buvo pri
pratę, kad valdžia juos ap-
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jos, ir suvokieteję lietuviai, kiečiai dirba labai planingai,
Šie sudaro Klaipėdos gyven
tojų. dauguma. Tas vokie
tinimas eina plačia vaga ir 
dabar.

Daug yra šeimynų, kurio
se seneliai nemoka vokiškai, 
tėvai moka ir vokiškai ir lie-

savo planuš' ir’ priemones 
importuodami iš užsienio ir 
čia palaikydami artimą kon
taktą su tam tikrų svetimų 
valstybių labai tobulu ir iš
plėstu tarnybos aparatu. Kas 
bus ateity? Kokių vaisių tai 
visa duos?

Vieną dieną. — ji turėjo jau septyniasdešimt 
meti]; buvo atlaši ir tvirta, — jos sūnus, karei
vis, stovėjo Breste. Brestas — tai miestas, kur 
namuos laiptai negauna šviesos nei pro langus 
nei pro stogą. Ten taip tamsu, kaip negili pra
gare. ’ v

Vieną popietę jos sūnus buvo tarnyboj. Ji, 
kaip paprastai, nuėjo į bažnyčią, melstis už jį. 
— Ji meldėsi tik už kitus. — Už save, kam gi? 
Tai būtų nereikalingas darbas.

(Talėjo būti trečia valanda po pietų. Bet kad 
ir nakties trečią valandą už didžiųjų šoninių 
duni nebūt buvę tamsiau. Ji atsidarė tas duris 
ir padarė pora žingsniui, ieškodama apgraibomis 
laiptų atramos.

Tada ji užčiuopė kažkokį, ne savo vietoj e- 
santį, daiktą. Ji palietė, ir rankos pažino tą 
daiktą. Būta pakaruoklio. Vargšas darbinin
kas, netekęs darbo, nieko geriau nesugalvojo, 
kaip atėjus ties laiptais, prieš duris pasikarti.

Ji apčiupinėjo ir pažino. Tikrai negaliu pa
sakyt, ką jūs būtumėt darę jos vietoj. Nežinau, 
ir ką aš būčiau daręs. Bet ji, ji neabejojo. Ji 
truputį pasilenkė, apkabino pakaruoklio kūną, 
jį pakėlė ir paskui, tada, tik tada sušuko:

— Gelbėkit! Pas mane!
Atėjo. Nukabino pakaruoklį. Jis dar kvė

pavo. Jį ištraukė iš giltinės nagi], kur jau buvo 
įlindęs. Jį išgelbėjo. Taip sakant, ji jį išgelbė
jo. Pamiršau jum pasakyt, jog buvo labai ne
turtinga: neturėjo nė skatiko. Ji gavo pinigų 
ir atidavė juos pakaruokliui, kad jis daugiau 
nesikaria ir užsiipapytų gyventi.

■i < ’ A «

/Buvo tai kareivio žmona. Ir kareivio moti
na. Didžiausioji. ~

Mano motina...
Vertė A. Vaičiulaitis.

Kleve

PROFESORIAUS DIENA
Profesorius, senas viengungis, truputį išsi

blaškęs, bendrai imant puikus žmogus. Vakar jis 
labai anksti atsikėlė, ketvirtą valandą ryto, taip 
rodė jo laikrodis, ir išėjo pasivaikščioti po parką. 
Besivaikščiodatnas, jis nemaža nustebo, kad to
kiu ankstyvu laiku taip didelis mieste judėjimas 
ir vaikai su knygomis jau bebėgą į mokyklą.

Parke prabuvo jis gana ilgai ir nusiskubino 
tiesiai į lekcijas. Penktoje salėje jis nieko nebe
rado, todėl griebės savo knygai korektūrą žiūrėti.

Kai ir už valandos į V salę niekas nepasirodė, 
jis pamanė, kad, tur būt; klausytojai bus pamiršę 
apie šiandieninę lekciją ir todėl nuėjo j namus. 
Lauke pylė lietus kaip iš kibiro. Jis norėjo pa
kelti lietsargi, bet negalėjo, kadangi jo rankoje 
tebuvo lazdelė.

Norėdamas nuo lietaus pasislėpti jis užėjo į 
pirmuosius pasipynusius vartus, bet užmiršęs, ko 
jis čia užėjo ir praėjęs vartus, sustojo kieme po 
atviru dangum. Čia jis ilgai stovėjoZant lietaus, 
norėdamas prisiminti, ko jis čionai atėjęs, ko lau
kiąs ir ar ilgai jam reiksią taip stovėti. Taip be
galvodamas jis peršlapo iki paskutinei siūlei ir 
gal dar ilgai būtų ten stovėjęs, jei ne virėjų juo
kas. kuris privertė jį prasišalinti.

Išėjęs iš kiemo, beeidamas į namus, jis nety
čia, vėl užėjo į V salę. Čia jis atsiminė, kad jo 
lekcija turėjo būti ne V-je, bet I-je salėje. Užėjo 
į I-ją salę, bet tėti nieko neberado. Pažiūrėjo į 
laikrodį ir nustebęs pamatė, kad jau būta ketvir
tos valapdos, žinoma, po pięt. Todėl jis nutarė 
nebeiti pietų, kadangi tuo metu jis kasdien pasė
dėdavo kepykloje. Įėjęs į kepyklą, labai jis nu
stebo, kad nieko ten neberado, nors paprastai tuo 
metu visi staleliai būdavo užimti. Jis pasėdėjo

porą valandų bejrerdamas kavą ir perskaitė tuo 
laiku visus laikraščius. Pažiūrėjo i laikrodi, gal 
jau į namus metas: bet kadangi tebuvo ketvirta 
valanda, jis sėdėjo ir nuobodžiaudamas žiūrėjo Į 
gatvę. Nemažai ji stebino, kad vaikai su knygo
mis eina į mokyklą ir iš mokyklos, lies vieni ėjo į 
kairę, kiti į dešinę. Pasėdėjo dar valandą, ir ka
dangi niekas nesirodė, jis pasižiūrėjo i laikrodi 
ir nustebo, kaip jis šiandien taip anksti užbaigos 
savo užsiėmimą, — rodyklės rodė vos ketvirtą 
valandą.

Pavargęs nuo ilgo sėdėjimo, jis užsimokėjo ir 
nusukę i knygyną. Būdamas išsiblaškęs užėjo i 
krautuvę ir atsiminęs, kad šiandien jį perlijo, 
kadangi jis neturėjo lietsargio, nusipirko dar vie
ną lazdelę. Su dviem lazdom nuėjo jis knygynam 
Čionai jis ilgai sėdėjo, skaitė, darė pastabas, iš
rašas ir pagaliau užsnūdo. Sapnavo, kad skaitąs 
jis lekciją V-je salėje ir kad jau labai vėlu: aš
tunta valanda vakaro, o jis labai išalkęs. Su ta 
minčia jis nubudo ir pažiūrėjęs i laikrodį nusi
ramino, kadangi tebuvo ketvirta valanda. Jis 
nusiskubino kepyklom kame jau degė elektra. 
Čionai jis griebėsi laikraščių, bet viskas jau buvo 
perskaityta. Jis pamanė, šiandien esanti šventė, 
ir laikraščiai vakarykščiai ir nuėjo Į namus. Na
mie durys pasirodė neužrakintos ir jis tuojau 
puolė lovon, nes buvo permirkęs, pavargęs ii’ no
rėjo miego.

Apie pusiaunaktį ji išbudino kažkoks ponas, 
kurs jį pažino.
' — Ponas profesoriau, — tarė jis, — tamsta,
tur būt. per klaidą papuolei į antrą namų aukštą 
ir į mano butą vietoje savo buto pirmame aukšte.

— Labai gali būti, — atsiliepė profesorius, — 
tokiam atyėjyaš labai atsiprašau.

Jis pasižiūrėjo į laikrodį ir kadangi tebuvo 
vos ketvirta valanda ryto, parsivertė aut kito šo
no it vėl užmigo.

i

LIETUVĄ
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Ant musu popuilarię laivę ’ 
NepUly^namas Svarumas Ir 
patarnavimas rimuie klotos* 
Savaitiniai įplaukimai

$203—
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (priduos $5. S. V. 
įeigą taksų) 3-ėia klest..

Blnlgus persiančiam greitai Ir 
temomis ratomta.

Dol augrjilmo leidimu ,r 
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agentus arba paa
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Balsas Iš Lietavos

šuva

kad per tokį trumpą laiką nepa- 
jėgsime pasiruošti tinkamai pri
imti. Išreikšta pageidavimas, kad 
prezidentas atvyktą rugpiūčio 15

Modernieji šokiai yra ne kas ki
ta, kaip seksualinio organizmo 
simbolizavimas fiziniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis.

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

iK^KiKEiii

Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir Įvertam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame rartios.

L. Vyčių 17-tas metinis seimas 
įvyks rugp. 5, 6 ir 7 dd., Cleveland, 
Ohio, Lietuvių Svetainėj, 6835 
Suerior Avė.

A. L. Rv K. Moterų Sąjungos 45 
kp., birželio 23 i, turėjo pikniką, 
Čapliko tikėję. Publikos buvo ne
mažai. Buvo geri muzikantai. Vi
si jauni vaikučiai, bet grajino 
kaip seni. Ypač pasižymėjo B. 
Šatas, J. Suslavičius ir A. Kriau
čiūnas. Visi linksmai laiką pra
leido ir buvo patenkinti. Valio 
sąjungietės 1

Daugybė paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai, % eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raiti*.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
ma* veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarką,

Civilinės metrikacijos įstatymas 
esąs ruošiamas bet esąs labai su
dėtingas; reiksią ir asmenų pa
ruošti, kurie sugebėtų jį vesti.

Žemės reformos įstatymo pakei- neišspręstas, bet jei išsiris, tai 
timas bus išleistas už poros savai
čių. Atlyginimo klausimas esąs 
pačiu įstatymu reguliuojamas: už 
nusavintas žemes ątlyginamą lakš
tais.
mes

Pirmadieny, 8:30 vai. vakare 
teatras “Apkalbos ir Meilė,” dvie
jų aktų operetė. Linksmas ir pa- 
trijotiškas veikalas. Išpildys Liet.« 
Vyčių 25-tos kp. gabiausi vaidin
tojai ir kalbos svečių delegatų.

Rugpiūčio 6-tą, antradienio va
kare, koncertas. Išpildys L. Vyčių 
25-tos kp. choras, vadovaujant 
muz. V; Greičiui. Be choro dar dai
nuos solistai ir bus kitoki muzika- 
liški įvairumai. Po koncerto bus 
šokiai ir susipažinimas su svečiais.

Trečią vakarą vakarienė, kalbos 
ir visoki muzikališki įvairumai.

Delegatai bei svečiai, kurie pri- 
sidėtumėt prie paįvairinimo seimo 
vakarų ir kurie norėtumėte apsis
toti pas lietuvius ar kitokiais sei
mo reikalais, malonėsite kreiptis 
sekančiu adresais: V. Shnanaitė, 
9700 Kempton Avė.; J. Sadaus
kas, 151 Larchmont Rd., J. šešto
kas, 1306 E. 68 St.; V. D. Štaupas, 
6704 Superior Avė.

Parankiausi viešbučiai yra šie: 
Cleveland Hotel, Hollenden Hotel, 
Olmstead Hotel, Statler Hotel. At
vykus į Union stotį, gatvekaris uŽ- 
vardytas “Hotels” priveš į miesto 
centrą ir į minėtus viešbučius. Nuo 
šių viešbučių yra arti gatvekariai 

r _

Superior tiesiok priveš prie Lietu
vių šv. Jurgio parapijos bažnyčios 
ir Lietuvių Svetainės, kur įvyks 
seimo iškilmės. Presos Komisija

ra persiskyrusi 
—• juridinę ir 

Ji susirinks kovo mėn.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 We*t Broadway, South Boston, Mass

viršininkai ir ministerių pavaduo
to jaL

Galinio bylai nebūsiąs laikomas 
naujai išleistas įstatymas,apie pleč- 
kaitininkus.

Liepos 14 d. Brooklyno „laisva
manių “ V-bės” piknikas įvyko nor 
zaliežninkiį darže. Lietus visus 
pakrapino. Buvo jų tūzai ir kėlė 
į padanges laisvamanių ir nezaliež- 
ninkų idėją. Gyvumo nebuvo, nes 
nezaliežninkai yra labai nusiminę 
dėl jų draugų “trubelių” teismuo
se ir už “grotų” džėloje. Laisva
manių laikraščiui “V-bė 
liežninkai) yra minusas.

LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas nukeliamas dėl 
svarbių priežasčių iš liepos 28 d., į 
rugpiūčio 4 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje, Rogers St., Lowell, 
Mass.

Šio apskričio kuopas raginame 
išrinkti po keletą arba kelioliką de
legatų į šį suvažiavimą. Bus pa
kelta svarbūs sumanymai ir jų iš
sprendimas priklausys nuo daly
vaujančių kuopų delegatų.

Tad svarbu, kad suvažiavimas 
būtų gausus delegatais.

Valdyba

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
piknikas Įvyks rugpiūčio 3 d. prie 
bažnyčios darže. Pikniko pelnas 
skiriamas stogui dėti ant naujo na
mo. Ateikite gausiai.

Liepos 21 d. įvyko Labdarybės 
draugijos piknikas. Dalyvių buvo 
vidutiniai. Draugijai liko pelno.

Kiek dar neaiškus Kauno mies
to Įstatymo klausimas kuris būsiąs 
išleistas vėliau. Čia dar galutinai 
nenustatyta, ar burmistras bus 
renkamas ar skiriamas; taip pat 
neaišku, tarvbos nariai visi bus

Universitetas ir profesūra jau į- 
spėta, kad nuo naujų mokslo metų 
pradės veikti naujas statutas. 
Svarstoma sumanymas išskirti iš 
Universiteto Teknikos fakultetas 
ir jį sujungti su Aukštaisiais kari
ninkų kursais. Tas klausimas dar 

nau
joj įstaigoj mokslas būtų kariškos 
drausmės sąlygose.

Dar klausiama apie “Jaunakas 
Žinąs” korespondento p. J. Palec
kio nubaudimą. Min. Pirm, atsa
ko, kad tai pasielgta pagal baud. 
stat. Paleckis perdavė kalbas pa
sakytas partijų suvažiavimuose. 
Jos yra neleistinos, todėl jų platin
tojai taip pat turi būti nubausti.
— Bet niekas daugiau nenubaus
tas, —>■ teisinasi p. Paleckis.

------- Užvesta -bylos ir kalbėtojai 
atsakys teisme. Jiems bus blogiau,
— paaiškino p. Voldemaras.

Šiuomi ir pasibaigė pusantros 
vai. tęsęsis pasikalbėjimas.

STOCK ROOM

10 Ellesworth St., Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336

Į išvažiavimą Montello, Mass. L 
ir 4 rugpiūčio šv. Roko parapijos 
ir Blaivininkų apskričio iš Wor- 
cester’io bus’ai išeis 4 d. rugpiū
čio po pirmųjų šv. mišių nuo mo
kyklos Waverly St. o 3 rugpjūčiu 
šeštadieny, važiuoja jaunimas 2-rą 
vai. po pietų, nes 5 vai. turės basc- 
hall lošimą su Montello. Šv. Kazi
miero parapijos kliubo jaunimas 
važiuos automobiliais. Kas norite 
važiuoti 3 d. rugpiūčio tai kreipki
tės pas Antaną Valatkevičių, 109 
Dorchester St., pas J. Svirską, 7 
Mot t St., pas V. Blavecką ir P. 
Mankų, 53 Mendon St. Užsisakyti 
vietą reikia iš anksto, tada žinosi
me kelioliką bus’ų reikė pasamdy
ti ir kad visi patogiau galėtų nu
važiuoti. Kelionė — raund trip — 
$1.90.

Kad jie turėtų realės reikš-
- reikia tam dirva paruošti.

Seimo klausima* vėl iškilo, šių 
metų biudžete yra numatyta pusė 
miliono litų seimui. Kadangi jo 
nėra, tai klausiama—kuriems tiks
lams tas daroma?

— Apsitvarkę su savivaldybė
mis, prieisime prie seimo, — sako 
p. Voldemaras.

nepraėjo nepaliestas 
Lietuvos bankas ir gandai apie jo 
vadovybės pasikeitimą.

— Liet, banko klausimą, — sako 
p. Voldemaras, — aš paliečiau ak
cininkų suvažiavime. Dąbąr galiu 
pasakyti, kad Liandsbęrgis savo 
vietoj negalės likti.

Vyr. bug. vieta reikalinga as
mens su visišku pasitikėjimu. Jau 
tas faktas, kad Liandsbęrgis gavo 
kaltinamąjį aktą, sako jog jis ne
gali pasilikti senose pareigose. 
Sunku pasakyti, ar jis daugiau ar 
mažiau kaltas, ar visai nekaltas, 
bet yra žinoma, kad kaltinamasis 
aktas be rimto pagrindo niekam 
neįteikiamas.

Prokuratūros organams buvę pa
sakyta — jei Liandsbęrgis nekal
tas telieka laisvas, jei kaltas tebū
nie teisiamas, — tas banko reika
lams nepakenks.

Ipotekos banko klausimas tai 
laisvi] pinigų klausimas. Kol kre
ditas neatpigs, tol apie Ipotekos 
banko steigimą ir kalbos nėr.

Miesto paskola panašaus pobū
džio. Išleidžiant obligacijas iš 8 
nuoš. jos negalima bus realizuoti.

Į klausimą apie Tautininkų są
jungos suvažiavime iškeltą italų 
pavyzdžiu tarybos steigimą p. Vol
demaras atsakė:

— Buvo kilęs klausimas, bet jis 
negavo išrišimo, nes tokio organo 
funkcijos nėra aiškios, nežinia, kas 
jai reiktų pavesti veikti. Jei ji būt 
buvusi įsteigta, tai būtų gimęs ne
gyvas kūdikis.

Ministerijose įvedami ministeri- 
jų general. sekretoriai. Jie ves de-

JUOZAS J. OIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir 
isrenrtavojam automobilius vestu-] 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-i 
mams. 1
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St.] 

(ant 3-čfo aukfito) Tel. Certar 49531
Ofisą*: 212 Millbury St., \Vorces-] 

ter, Mass. Tel. I’ark 2795. j

Todėl kviečiame visas L. 
D. S. Naujos Anglijos Aps
kričio kuopas prie šio meti
nio išvažiavimo prisiruoši
mo. Kiekviena kuopa tepa- 
sirūpina iš savo tarpo suda
ryti išvažiavimui rengimo 
komisiją, kuri pasidarbuotų 
šiame reikale: išplatinti ap
garsinimus savo kolonijoje 
ir sudaryti autobusų ir auto
mobilių būrius, kad kiekvie
na kolonija būtų skaitlingai 
reprezentuojama šiame išva
žiavime.

Priešseiminės pamaldos bus pir
madienio ryte šv. Jurgio par. lie
tuvių bažnyčioj, 66 Superior Avė. 
Sesijos prasidės 10:30 vai. ryte, 
Lietuvių Svetainėj, tik du skveru 
nuo lietuvių bažnyčios.

Šeiminiai vakarai

Susirgo.

Šiomis dienomis sunkiai 
go 45 kp. raštininkė p. Vincenta 
Nanartavičienė. Ji nuvežta į Mal- 
boro, Mass. ligoninę. Jai jau pa
darė operaciją. Linkime mūsų raš
tininkei pasveikti.

Darbai šiuo metu eina gerai.
Girdėjau, kad sąjungietės ren

gia kitą išvažiavimą, Vervečkos 
ūkėje. Diena dar nenuskirta. 
Kaip tik sužinosiu, pranešiu 
“Darbininke.”

Liepos 21 d. įvyko lietuvių kata
likų jaunimo dr-jos “Švyturys” 
ir Šv. Jono Kr. pašelpinčs dr-jos 
ekskursija į Niagara Falls. Važia
vo apie šimtas žmonių. Kelionė 
laivu buvo labai maloni. Išlipę iš 
laivo visi gatvekariu važiavo pa
matyti vandenpuolio.

Viktorijos parke mūsų 
ninkės surengė pietus.

Po pietų vieni ėjo į parką, kiti 
prie vandenpuolio, kiti į Jung. Val
stijų pusę.Apie Latvijos prezidento 

atsilankymą.

— Galiu papasakoti tik istorinę 
'dalykų eigą — atsako p. Voldema
ras. — Pavasari iš atstovo p. Dai
lides gavome žinią, kad Latvijos 
prezidentas nori vizitus pradėti 
nuo Lietuvos. Patikrinome. Pa
sirodė, kad tam pritaria ir Latvi
jos vyriausybė. Bet tarp vizito ir

Greitu laiku bus išsiųsta 
kuopoms užkvietimai, plaka
tai ir išvažiavimo įvairumai 
tuoj aus bus garsinami ‘Dar
bininke.” Tėmykite. -

LDS. N. A. Ap*k. Išvažiavimo 
Rengimo Komisija.

Šiuomi pranešame, kad L. 
D. S. N. A. Apskričio Me
tinis Išvažiavimas Įvyks ne- 
dėldieny, 18 d. Rugpiūčio 
(Aug.), š. m., “Palangoje,” 
Methuen (prie Lawrence), 
Mass.

A. L. R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio skyriams pra
nešame, kad metinis suvažiavimas 
įvyks nedėlioj, rugpiūčio 11 die
ną, 1929, 12 valandą po pietų, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, St. 
James Avė., Norwood, Mass. Tad 
skyriai išrinkite atstovus ir įduo- 
kite gerų sumanymų dėl tos bran
gios katalikų organizacijos. Ši
tas suvažiavimas yra paskutinis 
prieš Federacijos Kongresą. Taip
gi yra prašoma gerbiamų dvasiš
kių ir svietiškių pagamyti refera-1 
tą ir jį perskaityti apskričio 
žiavime.

Be to prašoma tą dieną 
žiuoti komisijos narių kurie 
išrinkti Naujos Anglijos Katalikų 
Seime vasario 22 d., 1929, South 
Boston, Mass. paskirti Naujos An
glijos kolonijoms kvotą labdarin
giems reikalams. Komisijos na
riai yra šie iš šių kolonijų : Wor- 
cester, Mass. — K. Stepčinskienė 
ir M. šeškevičienė; Nonvood, 
Mass. — K. Akstinas, K.'Viesula; 
Montello, Mass. — J. Treinavi-' 
čius, A. Tautkus; S. Boston, Mass. 
— O. Jankienė, A. Kneižys; Cam
bridge, Mass.— V. Jakas. F. A. 
Zaletskicnė; Lawrcnce, Mass. — 
S. Čeikauskas, T. Skusevičius; 
Providence, R. I. — A. Avižinis, 
M. Klerikaitienė; iš Lowell, Mass. 
ir kitų kolonijų, kurių nėra iš
rinkta, tai prašome išrinkti po du 
į komisiją ir atsiųsti į suvažiavi
mą.

Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka, 
Bašt. S. Čeikauskas, 
Ižd. J. Versiackas.

KĄ TIK IŠfiJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovus. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litu 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras.

Liepos 1 d. Min. 
Pirm. prof. Voldemaro pasikalbė
jime su spaudos atstovais paliesta 
daug klausimų. Pirmiausiai p. A.

' Voldemaras prisiminė Tautų Są
jungą, kurios yra sudaryta komi
sija tranzito klausimams Pabaltijy 
ištirti.

• ■ Jr, kaip žinoma y 
į dvi subkomisijas 
teknikinę 
ir nutars, ar įnešti ką Tautų s-gon, 
ar nieko neįnešti, jei nesiras me
džiagos.

-—Iš anksčiau gefb. skaitytojai ži
no, kad Min. Pirm, yra išdėstęs, 

| jog Lietuva susisiekimo klausimais 
s nesanti sulaužiusi jokių pakadų.
v Dabar minėtoji T. s-gos komisi
ją ja pavestą jai klausimą tiria. Bu- 
į vę užklausta dėl apsilankymo jos 

narių Lietuvoje. Lietuvos vyriau
si sybė atsakiusi, kad vizos bus duo- 
g tos, nariai gali važinėti, bet vy 
4 riausybė jų, kaipo tokiu nepriims.

Taip pasielgta ir su gen. Condolle. gįrf
U — Tranzito ir susisiekimo klau

simas, — sako p. Voldemaras. — 
yra visai aiškus ir senai žinomas, 

v Per administracinę liniją susisieki
mo nėra ir nebus tol. kol Vilnius 
nebus sugrąžrifas iki tol per admi
nistracinę liniją ir pėsčia kiaulė 
nebus praleista.
• — Lietuvos vyriausybė mano, 

y kad susisiekimo klausimas visai 
aiškus ir kad čia tyrinėjimai nie- 

ię ko nauja neduos. Todėl delega 
cijų važinėjimas išrodo kaip ver- 

į. žimasls į atviras duris ir yra Tau- 
r- tų s-gos pinigų eikvojimas.

— Toks atsinešimas prie Tautų 
s-gos ar nepakenks Lietuvos reika- 

č. lams? — klausia korespondentas. 
7....' —- Ne, — atsako p. Voldemaras.

Ir pasipila žurnalistų klausimai, 
kaip iš gausybės rago.

Klausiama apie ypatingi] pric- 
. monių Įstatymą paadministracijos 
į, zonai?

— Šis klausimas yra rišamas su 
f pieekaitininkais — atsako p. Vol- 
: demaras.

Keletą lietuvių buvo atvažiavę 
ir iš Rochester, N. Y. Vakare atsi
sveikinę su amerikiečiais (tėmis) 
ekskursantai grįžo linksmi į na
mus. ■ .ĮĖJIMI

Garbė tiems, kurie šią taip links
mą ekskursiją surengė. Patariame 
dažniau rengti.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
14-tas seimas įvyks New Britain/ 
Conn., rugpjūčio 5, 6, 7 dd., 1929. i 
Sesijos bus laikomos šv. Andrie
jaus parapijinėj svetainėj kampas 
Church ir Stanley gatvių. Laike 
sesijų gerb. kun. S. Draugelis lai- \ 
kys paskaitą temoje “Mozeris šei- ’ 
myniniame J. A. V. gyvenime.”

Rugpiūčio 4 d. dėl tų delegačių 7 
kurios bus jau atvykę yra rengia'-— 
mas privat iškas “card party” pas 
draugę Dambrauskienę.

j Rugpiūčio 5 d. 9 vai. ryte iškil
mingos mišios ir pamokslas. Cele- 
bruoti mišias prisižadėjo dvasios 
vadas, kun. S. Draugelis. Vakare 
teatrėlis “Palangos Ponaitis,” dai
nos ir prakalbos Lietuvių Svetai
nėj, Park gt.

Rugpiūčio 6 d. ryte — gedulin
gos mišios už mirusias sąjungos ‘ 
nares ir jos rėmėjus. Vakare dide- 
lė-vakarienė Lietuvių Svetainėj, 
Park gat.

Kelrodis: Atvažiavus nuo šiau
rės per Springfield, Mass., galima 
išlipti Hartforde ir paimti trauki
nį i New Britain. Atvažiavus nuo 
pietų per Neiv Yorką ir New 
Haven išlipkite New Britain, Conn. 
Išėjus iš stoties pasukite po kai
rei ir eikite tiesiog ta gatve, nes 
ji yra Church Street, pakol daei- 
sit į raudoną mūrinę bažnyčią ant 
kampo Church ir Stanley Strects. 
Užpakaly bažnyčios yra parapijos 
svetainė kur sesijos įvyks. Taipgi 
galima išėjus iš stoties paimti ir 
Hartford gatvekarį ir išlipti ant 
kampo Church ir Stanley Sts.

Ant stoties pasitikti delegates 
bus-trys lietuvaitės, kurios turės 
lietuviškas vėliavėles prisisegę. 
Kreipkitės prie jų dėl informaci
jų, jos jums duos visas informaci
jas ir patars kaip kur daciti.

Sekanti yra patariami viešbu
čiai apsistojimui: Hotel Burrett 
ant W. Main St., vienas iš goriau
sių, kainos nuo $2.50 ir aukščiau; 
Hotel Belmont, lietuviai savinin
kai, ant Church St., kainos $1.50 
už kambarį.

Seimo Rengimo Komisija

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. I. C. kelionės j Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

— Nota Tautų s-gai bus pasiųs
ta netrukus. Jau yra ekspertų nu
statyta, kad rastos bombos yra 
Lenkų kariškos bombos (tai nota 
prieš Lenkiją, kad suruoštas aten
tatas prieš Min. Pirm.).

Toliau min. Pirm, plačiau apsi
stoja prie savivaldybių įstatymo.

Naujas įstat. bus įvykdytas iki 
rudenio. Jis išeis už dviejų savai
čių. Svarbiausis skirtumas bus 
tas, kad bus išleista įstatymai 
skyrium valsčiams, apskričiams, 
miestams ir specialus Kaunui.

Be to, bus panaikinta teismo 
funkcija sprendžiant nesusiprati
mų ir ginčų bylas, o vieloj to bus 
uždėta administracijos priežiūra./ žinoma,

Metų cenzas pakeliamas iki 24 
metų. Rinkikas turi būti išgyve
nęs vietoje bent vienus metus.

Ryšy su cenzo klausimu “L. Ž.” 
atstovas, remdamasis Kauno tary- 
bos nario p. Chodaso žodžiais, pa
klausė apie mokslo ir turto eenzą, 
apie ką ir spaudoj jau minėta. Min. 
Pirm, atsakė, kad apie jokius ki
tus cenzus nesą jam žinoma.

Įstatymas dabar yra Valstybės 
taryboj.

Kaip savivaldybės bus finan
suojamos.

Min. Pirm, sako, kad savivaldy
bės turi skolų daugiausia dėl Išlai
dų kultūriniams tikslams. Be to, 
apie du milijonus skolų yra už li
gonių gydymą. Bus mažinamos iš
laidos ir didinamos pajamos.

Ligonių daug (apskričiuose). 
Jų skaičius, mažinant valsčių • ir 
apskričių skaičių, bus sumažintas. 
Sumažinus valsčių ir apskričių 
skaičių sumažės išlaidos aparatui 
išlaikyti.

Teks didinti pajamas. Lietuvoj 
nepaprastai žemas' yra žemės mo
kesnis, todėl. — sako p. Voldema
ras — žemės mokesniai bus padi
dinta.

Be to. miestuose bus apdėta mo
kesniais nejudonKLs turtas.

— Kaip bus daromi rinkimai?
— Valsčių tarybos panaikina

mos. Vieton tarybos narių bus 
rinktiniai, kuriuos rinks seniūni
jos atviru ar slaptu balsavimu (pa
reis nuo susirinkimo nutarimo),-o 
šie viršaitį. Apskričių tarybos irl 
valdvbos liks ir bus renkamos.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE



Prieš karą 1910 m., Dva- reliškių dvaro savininko Parčiausko ir Kampiškių nuomininko. Gorskio rūpesniu Kampiškėse nauja parapija įsteigta. Vieta rami, graži, poetinga. Visa parapiją ‘Nemunas apsupa, ant senovės jo krantų, žaliuojantieji žiemą, vasarą medžiai tartum sargybą eina, ilgas Kampiškiij kaimas, bažnytė- Kampinių paj.^ėra, ipokyk-

ką dirba ir važinėja. Tačiau pažanginius ūkio padargus vartoj a^ arklas geležinis, a- kėčios sprendžinavos. Žmonių apšvietimas menkas, ka dangi seniau prieš karą vi- 8oi apylinkėj _ nebuvo mo- kyklos, už naminį vaikų mokinu} rusai baudė, vos prieš patį, karą Kampiškėse įsteigta miokykla. Dabar dviIi, viena Šilėnų' kaime, kita Marinkoj, pastaroji kelsis prie bažnyčios į Kampiškes, vaikams dorovės ir tikybos
lė, klebonijos triobesiai ir naujakurių pirkaitės arti Nemuno tūno.

Reikalas naujos parapijos 
buvo būtinas, kadangi* į ar- atžvilgiu bus naudingą. Abu 
timiaųsias Pakuonio ir Pa- mokytoju kataliku, vaikus 
nemunės bažnyčias, Kampiš
kėms ir apylinkei 20 kil. at
stumo. Naujosios Kampiš
kių par. sudėtin šieji Pakuo 
nio kaimai įėjo: Piliuonos 
kampas, Tūrsonas, Viržu- 
žyglis, Mariuką, Leonavas, 
(Kadaisia, Marinka ir Leo
navas, Šaunių dvaro pali
varkai, B ogu falų savastis, 
toli prieš karą išparceliuo
ta ir vietos gyventojams par
duota), Arlaviškis. Panemu 
nes: Kampiškes, seniau Sla
bada vadinta) Šilėnai ir 
Dvareliškių dv. ir Kampiš
kių d v. (donacija) abu iš
parceliuota, ir bežemiams, 
mažažemiams ir savano
riams išdalinta. Gyventojų 
sulig parapijų sąrašo yra 
1686. Ūkininkai veik visi 
mažažemiai ir naujakuriai, 
žemė nederlinga, panemune 
smėlis, ant kalno baltžemis, 
šaltžemis — jaurė, geresnės 
žemės reta kur matyti. Bau 
giausia vienu arkliuku lau-

Lietuvos

vedasi bažnyčion^ išraugė su 
jais velykinės išpažinties ei
na ir komuniją priima. Žmo
nės džiaugiasi ir nariai savo 
vaikus katalikij mokytojų 
globoti atiduoda. Mokytojai 
jauni vyrai dar prie jokios 
mokytojų sąjungos nepri
klauso, tik, žymu kad palin
kę prie dak. Basanavičiaus 
mokytoji] sąjungos.

z

Dėl menko žmonių apšvie
timo, rinkimuose į
Seimą visokiems agitato
riams labai sekėsi ir daug, 
daug balsų kabieji surink
davo, net du lizdu socialistai 
liaudininkai ‘buvo susikūrę, 
dabar tuščia, tik pėdos liko. 
Dėl vietos klebono nesveika
tos katalikiškųjų organizaci
jų nesimato.

Per Rumšiškių paštą į 
Kampiškių par. šie šiemet 
pareina laikraščiai: Dieni
niai, “Rytas” 1 egz. Savai
tiniai: “Mūsų Laikraštis”

:rir‘ ■>>-.

egz. (pernai 16 egi.), f,Ša£ tiniB” egz. (pernai <5 egz.), “Vienybe” 2 egz. (pernai 3 egz.), “Pavasaris” 1 egz., “Ūkininkas” 4 egz. (pernai 5 egz.), “Patarėpas” 5 egz, Mėnesiniai: “Tiesos Kelias” 1 egz., “Žvaigždė'” 3 egz., 
“Varpelis” 2 egz. (pernai 1 egz.)7 “Sargyba” 2 egz. ir “Amerikos Lietuvis” 2 egz. 
Turbūt kai kurie laisvama- 
niai iš Panemunės pašto at
siima “Lietuvos Ūkininką.” 

Išvardinti dvarininkai Par- 
čiauskas ir Gorskis pasikvietė į Kampiškes klebonauti 
pažįstamą kum Juozą Bri
džių, kursai atėjęs, taip sa
kant, į tyrus greitu laiku su
kūrė malonę, ramią gūštelę. 
Mažutę apimsią koplytėlę 
pataisė ir padidino, visus 
renkamuosius bažnyčiai dai
ktus supirko, triobesius ir 
naują kleboniją pastatė ir į- 
rengė, be to savo energija ir 
sumanumu pasirūpino kad 
valdžia daugiau Kampiš
kėms žemės paskyrė negut 
aštuonis ha. Besidarbuoda- 
damas karo ir vokiečiui oku
pacijos metu daug prityrė 
nemalonumų ir sveikatą pa
žeidė. Dieve padėk rūpes
tingam klebonui išsigydyti 
ir sveikai ilgiausius metus 
klebonauti.

r
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' DAR VIENA PORELĖ
P. Vincas Jenkins (Jankauskas) 

apsivedė su p-le M. Bačinskiutc iš 
Arlington.

Linkiu laimingo gyvenimo.

• i < ‘
K.

LIETUVAITĖ GRAŽUOLĖ
Liepos 29 <£ Re vore beaeh ‘p 

vyks gražuolių koriteštas. • Daly
vauja ir lietuvaitė p-lė L. Drii- 

Ji y-žinskiute iš Gardner, Mass. 
ra “Misa Gardner.”

GARDNER, MASS.
Juozas Petrauskas jau ketvirta 

savaitė kaip leidžia atostogas Šv. 
Jono Seminarijos iš Brighton 
kempėj. Meredith, N. H.

Jam čia patinka. Be jo, yra 
dar trys kliėrikaF iš So. Bostono 
ir Cambridge ir vienas klierikas 
mokytojauja So. Bostone.

B. Dzūkas

>.

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai jr ki
tos tautos.“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausiniais išskyrus Vilniaus klausimą.“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė..“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į .mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais-Z vės Al. 61 Lithuania.

KAD BATAI ŽVILGĖTŲ
Pirma reikia gerai nu

šluostyti dulkes su skuduru 
pavilgius vandeny. Kiek pa
laukus, išdžiūvus reikia iš
tepti gerai vezelinu. Tuo
met dar kartą gerai nutrin
ti sausu skuduru ir tuomet 
gerai žvilgės ir jų oda ne
truks kad ir sušlaps, kas at
sitinka batų tepalu ištepus 
(švaksu).

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
JV- 
Verta 
muose

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit
3c. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass,

na-

už

PARSIDUODA GERA 
FARMA

80 akrų žemės: pusė dirbamos, pu
sė girios. Gąsdino stotis, ant pat 
Statė Road, kuris eina tiesiai į Bal
tus kalnus. Vasaros laiku biznis 
labai geras. Namas yra 6 kamba
rių, bamė, vištininkai. Viskas ge
rame stovy. Viską aglima nupirk
ti už $3,000. Vien girią parduo
dant galima gauti $3,000. Kas in
teresuojasi kreipkitės pas A. B.,
41 Dudley St., Roxbury, Mass.

(L.-30)

^4^
I visur . žaidžia ir 

Kiughfs of Lį ‘ 
Vyčiai). Ant _ . . _ .
ir sveaerių yra dideli inicialai K. 
of L. Kadangi beveik visuomet 
svetimtaučių gerus jauktus suplie
kia, tai aišku, kokią nuomonę sve
timtaučiai išsidirba apie tuos Lith- 
uaniaus.

4 ; * iie 
kaipo 

jlhiianin (Lietuvos 
jų fiiujų uniformų

a

, GERA MINTIS? 1
Mes gjrdžiame, kad šį ųietą Šv. 

Petro lietuvių parapija laikys du 
išvažiavimu: vieną rugp. 11 d. 
Munchback’s Parke, Beach St., 
Roslindale, Mass., Mes žinome, 
kad draugijos, pasekrningumo dė- 
Jcij padaro pareikalavimą nuo sa- 
tojnarių užsimokėti įžangą į meti
nį (halių ar’išvažiavimų, kurie da
lyvavo ar ne.

Alės žinome, kad parąpija yra 
didelė idėjinė ir religinė draugija ; 
kad jos nariai yra geros valios ir 
nori daryti ląbai daug gero Die
vui ir žmonijai. Mes žinome, kad, 
jei mūsų parapijonys, kurie neva
žiuos nė į vieną jos išvažiavimą, 
aukotų bent po vieną dolerį, būtų 
parapijai milžiniška finansinė pa
rama.

SV. JONO EV. BL. PABAL? 
DR-JOS VALDYBA t.

ta
>'•

Aušra

PRANEŠIMAS
Norintieji važiuoti į Blaivinin

kų Apskričio išvažiavimą rugpiū
čio 4 d. Romuvos Parke, Montello, 
malonėkite užsisakyti vietas, iš 
anksto pas komisiją. Bušai išeis 
nuo šv. Petro lietuvių bažnyčios 
10:30 vai. ryte.

Valdyba

VAIKŲ IŠVAŽIAVIMAS
Šv. Petro lietuvių parapijos vai

keliai penktadieny turės išvažia
vimą į Rainsford lsland.
» Išvažiavimui bilietus parūpino 
kun. F. Norbutas.

Ar nebūtų gera mintis važiuoti 
Į parapijos išvažiavimus visiems ir 
praleisti jos labui kiek protingai 
galima? O tie, kurie nevažiuos 
bent doleri? Tuomet visi parapi- 
jonys prisidėtų prie parapijos rė
mimo. Nebūtų priekaištų. Didelė 
naiuda!

Pagalvok.
Nortvoodo parapija vieton baza- 

ro nutarė aukoti po $5.00. Dauge
lis pasižadėjo aukoti po dešimkę. 
Kuo mes blogesni už Nor\voodą?

Mintis

Rap.

IŠVAŽIAVO Į KALNUS
Pirmadieny, liepos 29 d. kun. 

F. Strakauskas, Loįvellio klebonas 
automobiliu išvažiavo i Baltuosius 
kalnus. Kartu su juo,išvažiavo ir 
Lawreneo klebonas kan. F. Juras 
ir Montello vikaraskun. 
Kneižvs. q

* '• r zp ♦*.
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SENELIS SKINDERIS IŠVYKO 
Į LIETUVĄ

Liepos 25 d. laivu “Lituania” 
išvyko Į Lietuvą senelis J. Skin
deris.

Taipgi laivu “Belgenland” iš
vyko Į Lietuvą ir art. Stasys Pil
ka.

. L.

EKSKURSIJA Į PR0VINCE- 
T0WN

Trečiadieny, liepos 31 d. South 
Bostono lietuvių vasarinės mo
kyklos mokytojai ir jos globėjai 
laivu važiuos į Proviricetoįvn pra
leisti dieną. Kelionėje turės pa
sitarimą apie mokyklos užbaigimą 
ir kitus reikalus.

Rap.

SUTEIKĖ JAM PASILSINTĮ IR 
GERĄ MIEGĄ

žmonės su siljinais nervais turėtų 
skaityti šį laiškų P-no William Wells, 
Pittsburgh. Pa. Jis sako: “Kuomet aš 
pradėjau vartoti jūsų puikias gyduoles 
aš tada buvau labai nervuotas ir nega
lėjau miegoti naktimis. Savo darbe vos 
tik galėjau pavilkti kojų už kojos. Aš 
dabar gerai pasilsiu naktimis ir einu 
darban puikiai besijausdamas. Esu dė
kingas Nuga-Tone už tai kų jos man y. 
ra padariusios.”

Visai yra be reikalo turėti prastų ape
titų, menkų nevirškinimų, gasus vidu
riuose .raugėjimu, silpnas kejienis ir ki
tus organus, silpnus inkstus ir pūslę, 
suirusių nervų, praradimo svarumo ar
ba stiprumo, nuo raumenų skaudėjimų, 
negalėjimo miegoti naktimis ir nega
lėjimo pasilsėti ir panašių trubelių. 
Nuga-Tone suteiks jums stiprumą ir 
sveikatų. Nuga-Tone yra.parduodamos 
kur gyduolės yra pardavinėjamos. .Tei 
jūsų vertelga neturi jų pas save stake, 
reikalaukit, kad jis užsakytų jums iš 
olselio vaistinės.

Šviežiena iš Lietuvos
Tik ką gavome didelį transportą, iš Lietuvos geriausių įvai

rią rūšių saldainių (kendžių). Parduodame svarais ir po dau
giau. Perkantiems pardavimui duodame nuolaidą

Lietuvių Prekybos B-ve,
366 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

. f 7 - ?

Sporto Mėgėjas
; 1 " >

JUNGTUVĖS -
Pereitą šeštadieny, liepos 27 d.

Šv. Petro lietuvių bažnyčioje 5 
vai. po pietų surišta amžinuoju 
ryšiu jauna porelė p. P. Duoba su 
p-le Ambroziute. Liudininkais bu
vo jaunosios brolis iv jaunojo se
suo. Jaunieji išvyko j New Yorką 
ir kitur praleisti medaus mėnesi. 
Ilgiausių metų.

Pirmininkas — Motiejus Žloba,
539 E. 7th St, So. Boston, Ma* .. 
Telephone South Boston 8552-R.

Vice-Pirmininkas — J. L, Pėtrausk*
24 Thomas Pk., So. Boston, Ma* 

Prot Raštininkas — Jonas Gllneckls, 
5 Thomas Park, So. Boston, Ma* 

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
364 Broadway, So. Boston, Mass. 

iždininkas — Andriejus Naudilunas, 
885 E. Broadway, So. Boston, Mass, 

Maršalka — Jonas Zaikis,
"7 VVinfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kai 
trecią nedėldienį kiekvieno mfr 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Sevent> 
St., So. Boston, Mass.

f
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Rap.

DIDELI KARŠČIAI 
BOSTONE

Pereitą savaitę Bostone ir 
linkėję buvo dideli karščiai,
tomis buvo apie 100 laipsnių. Vie
nas mirė ir keturi nusilpo nuo 
karščio.

apy- 
Vie-

BRANGŪS TAUTIEČIAI

t KRUTA,
Visos draugijos kruta veikia sa

vo labui. Mažos parapijos turi iš
važiavimus, net labai tankiai, kad 
finansus parapijai kaip nors sukė
lus.

0 milžiniškasis Bostonas ar pa
kankamai veikią savo mylimai pa
rapijai? Bostoniečių rasi nariais 
visokių visur draugijų. Jie važiuo
ja į visokius išvžiavimųs. .Jie au
koja kitų parapijų išvažiavimams, 
vienuolynąms, ligoninėms ir mo
kykloms. jr tt.. * n

Gerai jei ji e Atiduoda ‘ ‘de
šini tinę” savo parapijai. .Kitiems 
aukoti yra duosnumas. Savo .pa
rapijai aukoti yra pareiga.

Jie tikrai gerai darys jei rugp. 
11 d. niekur kitur nevažiuos kaip 
tik Į savo garbingos parapijos pik
niką ir tuo būdu ją žymiai pa
rems.

Mūsų parapija retai teturi pra
mogas, lai nors minėtinos būna pa
sekmingos ir kitiems pavydžiu. 
Tokį pasekmingą išvažiavimą tu
rėkime, kad turėtume kuo pasige
rėti.

Kruta visi,'neš vK'gyM.' Krutė- 
kiine ir mes. Juk dar gyvi? Gy
vam kūnui yra reikalinga krutėti, 
t y. reikia gyventi. Gerbiamas pra
lotas Krušas sako: “Parapija"i bū
ti be mokyklos gyvenimo nėra.” 
Krutėkime ir protaukime.

Kvieslys

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurle- 
čiai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmų ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar puieš Didijį Karą pla
čiai žinomas Ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
‘‘šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
K litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
•'šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuriš jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
gausi vieną n-rį susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
“Šaltinio" Administracija

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
VALDYBO SANTEAŠAI

----------  i I

Pirmininkas — Mot. Verslackas,
694 E. Fifth St, So. Boston, Ma* 

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

Prot. Raštininkas — Ant Maėejunaą
450 E. 7th St., So. Boston, Ma* 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulei Ha .
109 Bowen;St, South Boston. Ma* 

Iždjninkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston, Ma* 

Tvarkdaris -- Kazys Mikallonis,
906 E. Broadvvay, So. Boston, Ma* 

Draugija laiko savo susirinkimus ka* 
antrų nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių SalCJ, kertė E ir Sllver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti nauji; narių prirašyti prio 
musų draugijos.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. P AŠ ALPINĖ S DR-JOS 

VALDYBA

fr

11

»•

v

*<

, A.

/

4.

I

VIEŠAS PARDAVIMAS
RONBL'RY— 7 ir 9 AVestininster 

Terrace Antras “niortgagė” daro “fore- 
■cioStire” pardavimų ant 6-šių šeimynų1 
cemehtinio 'namo suvisais įtaisymais. 
Pirmus “niortgage” apie $9,250 banke. 
Pardavimas bus August 5, 1929, ant 
11:00 ryte. Kreipkitės pas PAL’L RE
MEIKA arba jo adv. A. O. ŠALNA. 
366 P.roadvvay, So. Boston. (R.-2)

Pirmininka8 — V. T. Savickas,
427 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas, - 
885 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — V. Tamollunas, 
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 Glendale St., Dorchester, Masa» 

Kasierius — P. Kleponis,
266 Bolton St., So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą panedSlj kiekvieno mėnesio 7:30 
vaL vakare, pobažnytlnSj svetaine, 
Fifth St, So. Boston, Mass.

>

f -

•-

■f.

BARGENAS
Parsiduoda pigiai <lu 6 šeimynų na

mai įmj nuin 521—523 E. Second St.. 
S<>. Boston. 3 kambariai su guzu ir tt. 
Remia $2.50 į savaitę. Ineigų j metus 
$1500. Asestiioti aut $5,300. Kreipkitės 
F. A. NOYES, .Jr., 722 \Vashington St. 
Stougliton. Tel. 4»>O arba 321.

GERAS PIEŠIMAS
:1-jų šeimynų namas Sale Dudley St. 

3 minutės nuo tVash. St., Rosbury. 
Dvylika kambarių. Asestuota ant $2,- 
3OO. Ineigų per metus $600. I’arsi- 
dtioda -41Ž $2,5<»O. F. A. NOYES JR., 
Stougliton, Mass. Tel. 460 arba 321.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVft 

VALDYBA
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VYČIAI VĖL SUPLIEKĖ 
AIRIUS

Liepos 22 d. Columbus parke, 
So. Bostono Vyčių Baseball jauk
tas žaidė su airių AVoodlaivn A. 
C. jauktu iš Jamaica Plain. Vy
čiai svečius smarkiai supliekė lai
mėdami žaidimą 23 apibėgimais 
prieš airių 9. Bušmanas. kurs ke
li mėnesiai atgal žaizdamas Vy
čių jaukte buvo nusilaužęs pirštą, 
dabar pasveikęs vėl grįžo žaisti. 
Šiame lošime jis taip gerai pasi
rodė (buvo metiku “piteher”) 
kad netik gerai metė, bėt ir du 
home runs padarė. Tamulis, nau
jai prie Vyčių ir prie jaukto pri
sidėjęs ir-gi gerai pasirodė pada
rydamas home run. Tamulio bro
li* yra geriausias basebalninkas 
Rnglish High Sehoolėje. Bostono 
laikraščių išrinktas į taip vadina
mą all schoolastic teamą.

Šis rodos buvo 14-tas Vveių žai
dimas šią vasarą. Iš tų 14 žai
dimų Vyčiai laimėjo 13. Tai pui
kus rekordas ar ne’.

Lietuviai turėtų labiau siisido- 
mėti savo jaunais sportininkais ir 
lankytis į jų žaidimus. Tai būtų 
moralia jiems paskatinimas. Juk 
jie (basebalininkni) svarbesnę ro
lę vaidina reklamuodami lietuvių

ANT REND0S
S<>. BOSTONE—3 sreri tik ką ištai

kyti kambariai. Remia $2.50 J savaitę. 
Kreipkitės 523 E. 2i>«l St.. M R. MORE. 
Al' arba F. A. NOYES, Jr., 722 \Vash- 
ington St., St<>ugbtou.

RON-Bl'RY—5 kambariai $20.00 į 
mėnesį. Tarpui 3 kambariai ant 2-ni 
lubų už $16.<k> į mėnesį. Kreipkitės 
25 Vernon St.. R<>xl>»iry, šalę Dudley 
St.. arha F. A. NOYES,'722 AVash. St., 
Stonghton. Tel. 46o arba 321. (R.-2)

j piknikams]
“BIRUTĖS”

| Ką 'tiktai gautas tiidis trans- 
I portas visokių rūšių saldainių.

1 LITHUANIANIMP0RTING 
COMPANY ;

| 818 E. 6-th St., S. Boston, Mass. 
L—i——--------------------

IŠ LIETUVOS

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

' FŪRNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

JEolbame ir Lictuviikai
382 Broadway, South Boston

' TW. South Roeton 2870

Pirmininkė — Jieva MarksienĄ
625 E. 8th St., S. Boston, Ma* 

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

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Ma* 
Telephone South Boston 3422-1L 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^
29 Gould St., W. Roibury, Ma* 

Iždininkė — Ona StaniuliutĄ
105 W. 6th St., S. Boston, Masa. 

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS,
1512 Columbia Rd., So. Borto* 

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

Visais draugijos reikalais kreipki-
tės pas protokolų raštinmkf 
laišku ar telefonu. T

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JO1 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grublnakas,
24 Prescott St., Readville, MaM. 

Vice-Pirmininkas — J. MnrkeliooMl
140 Bowen St, So. Boston, Maa 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 W. Broadvvay, So. Boston, Ma* 

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

Maršalka — J. Zaikis,
7 tVInfield St, So. Boston, M1M. 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nerfėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijoj 
salėj, 7th St, South Boston, MaM

------------------------------------------—•
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ŠVENTO PETRO IR POVILO *
DR-JOS VALDYBA'

_ _ _ _ _ «

Pirmininkus — Antanas Navlk*
702 E. Fifth St., So. Boston. Ma* V 

Vlce-Plrmlnlnkas—Juozai JackavHMfc
92 8awyer Are., Dorebaster, Ma* 

Prot Raštininkas — Albinas
948 E. Broadway, So. Boston, M* 

Fin. Raštininkas — Jnous Guaevlčh*
*27 Tampa St. MkUaimo. Ma* s t 

Iždininkas — Vf»Ciw*Ktllšlus,
67 G Street, Sonth Boaton, Ma* a 

Tvarkdarys — Kasimieras Aja
492 E. Sevvnth SU 80. Boaton, 

Draugijos mslrlnkh*! kana kii
mą nedkldtenl ktekylpuo nVMto 
vai. po pietų, parapijos salt). 4 
E. Sarenth SU So, Boetoo, 1U*



darbas nugrimzdo ežero gel-KALIGULOS LAIVAI <

Netoli Romos yra didelis mėsna.
vardu Niemi. Pasak 

senus užrašus, romėnų ceza
ris (karalius) Kaligula, tam 

•** ežere paskandinęs savo gale- ’ ras arba laivus. Galerų bu
vę daug ir visos labai gra- 

gN žiai išpuoštos ir, - ištaigingai 
j? įrengtos. Kaligula, mėgda- 

vęs ežere plaukioti ir lėbau- 
. )ti su ano meto romėnų aIL 

duomene.
Galera — senovės'irkluo- įtS i

jamas kariškas laivas, kurio 
priekys į viršų užriestas ir 

< užbaigtas paukščio ar žvė- 
ries galva. Irkluotojai gale- 

;__ rose būdavo prikalti prie sė
dynės ir irklų. Dažniausia 
tai vergai, o viduramžiais 
nusikaltėliai. Tai baisai sun
ki ir nežmoniška bausmė, 
buvo vartojama Ispanijoj, 
Prancūzijoj ir Rusijoj. Pa
starojoj vėliau pakeista ka
torga.

Lėbavimai dažnai baigda- 
vesi žiauriu vergti mėsinėji- 
mil ir skandinimu ežere 
Staiga vieno pakvaišimo me
tu Kaligula liepęs visas ga
leras paskandinti. Dideli 
Kaligulos turtai ir dešimt
mečių kruopštus dailininkų

f’-

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir. pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis- turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali- 
kams ūkininkams tik laikraštis

“ŪKININKAS”
nes “ŪKININKAS” vedamas ka
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
vi demokratiniais pamatais tvar- 
komos Lietuvos sargyboje.

t X “ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo: rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: anie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, š.imi- 

ę' ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
\ daug grąžui pasiskaitymų, juokų, 

įvairenybių ir tt.
“ŪKININKO” kaina 1929 m e- 

tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikoniškų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio, 

į zPinigus siųsti šiuo adresu: Lith
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad
ministracijai, Gedimino g-vė 30 Nr. 

' Neužmirškit, kad “ŪKININ
KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje. A

Užrašų tikrumą apie nu
skendusias Kaligulos gale
ras kartas nuo karto patvir
tindavo įvairūs radiniai bei 
laivo dalys, tačiau ĮS> šimt
mečiu reikėjo kol atsirado 
žmogus, kuris būtų ryžęsis 
galeras iškelti. Tai buvo 
Mussolini. Ištyrus galerų 
iškėlimo sąlygas paaiškėjo, 
kad tai nesunku bus. 
ras, nors ir labai gilus, bet 
yra pakilioj vietoj, dėlto jo 
vandeni galima išleisti. Po 
keturių metų atkaklaus dar
bo tikslas radosi netoli. Vau-

a

dens jau tiek nutekinta, kad 
pastaruoju laiku paviršiuj 
pasirodė vienos galeros prie 
šakinis galas. Jis yra milži
niško liūto, galvos pavidalo. 
Liūto galva bronzinė, labai 
dailai padirbta. Kitos gale
ros yra ųilesnėse vietosi* ir 
dumble sulindę. Be galerų 
rasti Įvairūs senobiniai daik
tai duoda pagrindo manyti, 
kad radinys dailūs ir turtin
gumo atžvilgiu pralenks vi
sus padavimus apie Niemi 
ežero turtus. Tai bus di
džiausias ir brangiausias se
novės dalyki] radinys. Dar
bas dar pora metu užtruk
siąs. Kartu su inžinieriais 
dirba ir senieną žinovai ar 
cheologai. Aiškiai vandeny 
matomi] galerų dabar pri- 
skaitoma keliolika. ”7’r.”

* - *-koneveikiifaai ir žemos kil-■mes žodžiai, kurie jokiam žodyne neįrašyti, bet gyvo
joj kalboj vartojami.
na taip, kad angliškai gali
ma

Išei-

riebiau išsiplūsti kaip 
rusiškai arba lenkiškai.

“Trimitas”

LAVONO KRAUJU IŠGELBĖJO 
ŽMOGŲRumunijoje, Klauzenburgo 

ligoninėje neseniai padaryta 
nepaprasta operacija: tik ką 
mirusios merginos kraujas 
buvo perpiltas į kito ligonio

Mokytojas: — Kurie dantys at
siranda pąąfcutiniai?

Mokinys;—Auksiniai, pone mo. 
kvtojau. j “M. R.”

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

mas įvyks rugpiūčio 4 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
-Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 6' d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

VAISTINĖJE
— Prašom man miltelių vaba

lams naikinti;
— Ar jums įpilti į bonkutę ar į 

popierį? - .
— Ne, tai jau verčiau pilkit man 

tiesiog ant galvos. “Š-rfls”
ISTORIJA

kui iškrito iš rankų istikli- 
tudužoĮ ^is eina pas moti-

, — - v ' ___ __ _________
7 — Mama, ar tu mėgsti istorijas? 
y — Taip.. w

— Na, tai aš papasakosiu. Tik 
ji trumpa. Kartą buvo graži stikli
nė...

— Na, o kas toliau?
— Toliau ji iškrito iš mano ran

kų ir sudužo. Tai ir viskas.
Motina šį kartą už tą istoriją 

paliko Jonuką nenubaudus.
' “Š-nis”

Jonu'
nė ir sudužo: 
ną ir klausia:

Eže- tas pasveiko.
Buvo taip. Į ligoninę buvo 

atgabentas sunkiai susižei
dęs jaunas darbininkas Mo
ralas. Jis nustojo bevežamas 
daug kraujo ir buvo prie' 
mirtos, (lydytojai nustojo 
nustojo vilties ligoni išgelbė
ti. Bet štai netrukus į ligo
ninę buvo atgabenta .gatvėje 
automobilio pervažiuota jau
na mergina.

Čia gydytojams kilo mintis 
mirštančios merginos krauju 
išgelbėti susižeidusi darbi 
įlinką. Tačiau, nors ir nebu
vo jokios vilties merginą iš- 
gelbėti, reikėjo laukti, kol ji 
numirs.

Moraro laimei merginos 
Širdis nustojo plakusi pir
mutinė. 'Tuojau dar iš šilto 
merginos lavono gydytojai 
perpylė* kraują taip pat mir
štančiam Morarui. ši opera
cija buvo padaryta kaip tik 
laiku, ir Moraro gyvybė bu- 
'■<> isgi 'beta.

ANGLŲ KALBOS 
ŽODYNAS

Anot Dr. Frank II. Vize- 
tclio. anglų kalba susideda iš 
700,000 žodžių, iš kuriu 400.- 
000 vra “reputaciniai.” va
dinasi. kurie surašyti žody
nuose ir vartojami literatū
roje. ir 300.000 žodžiu “no- 
reputacinių,” būtent: Įvai
rūs keiksmai, vulgarizmai.

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my

limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daiitr pasakėlių, įvairių pari- 
skaitymelių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas’ 
mėnuo ir metams tevraštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai. “Žvaig
ždutės’’ Administracija.

NELAIMINGIAUSI PASAU
LYJE ŽMONĖS

’ Pasaulyje esti visokių ne
laimių. visokių luomų, bet 
tur būt nelaimingiausias ir 
m Įčkii’giausias luomas — 
tai sena panystė. Ir pama
nykite. kiek tokiu nelaimin
gųjų yra pasaulyje. Ne 100 
ir ne 200. << ištisi 18 milijo
nu seni] įiamj. Tai ne prasi- 
manvmas, tai statistikos da
viniai. Prieš karą tasai skai
čiui buvo žymiai mažesnis, 
bet po karo .jis padidėjo net 
iki 18 milijonų. Vargšes!

“V. B”

_ — Kaip išdrįsai tamsta vakar 
vakare bučiuoti mano dukterį?

— Gerbiamasis, dabar, pamatęs 
ją dienos metu, aš ir pats stebiuos 
si. “M. R.?

VARGONINKU SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. Vargo- 

ninkų Sąjungos Seimas šįmet į- 
vyks antradieny, rugpiūčio 27 d. 
Lietuvių Barap. Svetainėje, prie 
So. Meade ir South gatvių, Wilkes_ 
Barre, Pa.

Šiuomi nuoširdžiai kviečiu visus

PHILADELPHIA, PA.
• . . 1

LDS. nariai turi rodyti gerą pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, rugpjūčio 2, 7:30 vai, vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau-. 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

L.
SAINT CLAIR, PA.

D. S. 107 kuopos mėnesinis

WORpESTER, MASS. -
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpiūčio 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaiis po su
mos.-. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba 
x e__________

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

kimas įvyks rugpiūčio 4-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne-

— Tur būt sunku buvo tamstai 
persiskirti su. dukterėle, kada ją 2 
leidote už vyro?

— Su duktere dar šiaip taip.
Sunkiau buvo persiskirti su jai mūsų muzikus-vargoninkus skait- 
skirta pasoga. “M. R.”(lingai šiame seime imti dalyvumą,

--------------- — kad bendrai aptarus savo profesi
jos reikalus, o ypatingai bažnyti
nės bei pasaulinės, lietuvių muzi
kos klausimą mūsų išeivijoj.

Seimas prasidės lygiai dvyliktą 
vai. (Eastern Standard Time) 
durdieny.

Diformaeijų dėliai meldžiu 
resuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122 
Meade St., Wilkcs Barre, Pa.

Aleksandras Aleksis, 
Vargoninkų S. Centro Pirm.

ŽYMINIS AR ŽIEMINIS?
Valdininkas (į kaimetį): Kodėl 

tamstos prašymas be žyminio mo
kesčio ženklo?

Kaimietis: Kur gi gausi žiemi
ni ženklą, kad dabar vasara.

“Š-nis”

MOKYKLOJE
Mokytojas (per gamtos paino

ką) : Pasakyk, kodėl obelies ka
mieną baltina?

Mokinys (šiek tiek pagalvojęs): 
Dėl to, kad vagis galima būtų su
gauti, nes jis nusibaltintų rūbus, 
jei liptų obuolių vogti. “Š-nis”

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nno 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN

vi-

ad- 
So.

Tel. Talbot 0847

DR. ANTHONY J. WEST
(Višniauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso Valandos 

Nuo 2—5, nuo 7—8 po pietų 
220 MINOT ST., DORCHESTER

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

susirinkimas įvyks sekmadieny, Įsines mokestis ir naujų nariųat- 
ragpiūeio 4 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

sivesti prirašyti. Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkiihas į- 

vyks rugp. 11 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbii] reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rašt.

BALTIMORE, MD.
Rugpiūčio 11 dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si. Kviečia Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 11 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Rugpiūčio 14 d., 8 vai. vakare. 

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

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

susirinkimas įvyks penktadieny, 
rugp. 2, 7:30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

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

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

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugpiūčio.4 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
rugp. 11, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

A ••

g.

XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

D

XI METAI

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ. 

‘‘KARY” yra daug paveikslu, apysakų, feljeto
nu, eilėraščių, Įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabiros.” '

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. To 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
mybės aikštė “KARYS.”

SUIMTAS 40 ŽMONŲ 
VYRAS

Liepos pradžioj Berlyne 
suimtas 34 metu pirklvs Leo
poldas Lemanas. kuris vertė
si vestuvių prekyba. Pama
tęs kur gražią merginą, tuoj 
prisisukdavo prie šalies, pa
sivadindavo turtingu pirkliu 
ir pasiniršdavo. Na. tos su
tikdavo. Bet po kelių dienų 
vyras “skubiais reikalais” 
kur išvažiuodavo ir daugiau 
ne-begTĮŽdavo su kraičiu. 
Taip jis prigavo apie 40 mer
gaičių. daugiausia amerikie
čiu. kurios bet kokiam vyrui 
labai le ngvai kimba i'fž kak
lo. —‘ ’ R-1 as

X

I

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS 
žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų
Siuntimo Agentūra. 

parduodam anglis ir
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki
9 vakaro.

Norintieji teisingiausia patarnavi
mo ir geriausią pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
332 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS. LAIDOJIMUS

kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Resldence: 313 W. Third St

Telefonas: South Boston 0304-W.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
O f šio valandos:

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nno 2:30 Iki 5 
Ir nno 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas snbatos vakarais Ir ne- 
dgldieniais. ta i p-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 18 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, rugpiūčio 29 d., 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyba

ODOS ir GALVOS
ligos. Neišpasakytą niežėjimą ir gė
limą eezema. tetter, salt rheum ir 
kitas ligas labai greit palengvina 
vartojant mano odos mostj. Daug 

ligų greit pagydyta jomis. 
Geros dėl pilės, suskilusių 
rankų, kojų skaudulių ir 
akių. *

NENUSTOK VILTIES 
Teiraukis Prie Manęs.

Patarimas Dykai.

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

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS j
251 Broadway, South Boston i

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, j 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 Į ; 
vakare. Seredomis nuo 9—12 I 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 [
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 [
iki 12 (pagal sutartį).

E. V. WARABOW
(IVrublianskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washiugton Street
Nonvood, Mass.
Tel. Nonvood 1508 

MONTELLO OFFICJH 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
877 tr 448 Cambridge Street 

Cambridge, Masa.
Telephone Unfcrerrity 8881-W

------ ... A' . 

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486 

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Ai 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, rugpiūčio 18 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prū 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok 
les.

________
DETROIT, MICH.

D. S. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 18, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

L.

PROVIDENCE, R. I.
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 18 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugp. 23 d.. 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

Valdyba

BROOKLYN, N.’Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugpiūčio 30 d., 7 :30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangias organizacijos.

Kviečia Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugpiūčio 25 d., tuoj po sumos 

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugp. 25 d.. 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

WATERBURY, CONN
Rugpiūčio 25 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary. Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

DR. A. COHAN
Gydytojas ir Chirurgas

33 Copeland St.. Quincy, Mass.
Tel. Granito 0283.

Nesenai sngrjta Iš Vlenn* ir Berly- 
no. kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 Iki 4 ir nuo G iki R rak.




