
VAGIŲ AKCINĖ KOMPANIJA

12 amerikiečių užmušta

žmonės tiesiog badau 
Svarbiausia maisto da

Ne kiekvienas gali pada
lyti ką'nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą 
dvasia 
ton.

imsisprieš

IŠVEŽĖ 26,796 KIAULES.
Kaunas. — Per pirmą i 

jnetij pusmetį išvežta užs 
nin 26,796 kiaulės. v

lerių. *
Šveicarijoje—83.250 fl 

ką. .
Be to, Lenkija gavusi 

dėlę senosios Austro-Venj 
jos/lalį, ir sulig Insbruta 
Pąagos sutarčių turėsit 
sujnokėti 66,618,719 aust 
kus florenus ir 21,418, 
auksines kronas. -k.,

I/onkijoje gyventojų j 
skaitoma apie 3O,0Q&l 
Lai skaitytojas parneš 
apskaičiuoti, kiek- kiek 
nas gyventojas turite su 
kėt i skolos, kad <ją atida 
tinus, pas ką buvo mini 

Olandijoje—4,924.500 gnl-Įsumos paskolintos.
deną. ' ' ' 1 '«

norėjus, sis p; 
pakartotas pęi 
siuntinybės ėharge d’affai 
res Berlvne.

LONDONAS. — Lancas

ALBINA OSIPAVIČIUTĖ VĖL 
SUMUŠĖ PASAULINĮ 

REKORDĄ

... San Francisco, Califomia. 
Rugp. 25 d. čia Įvyko užbai
ga National A. A. U. ruoštu 
plaukimo lenktynių Fleis- 
chacker pool, kuriose Albina 
Osipavičiutė, 18 metų'lietu
vaitė iš Worecster, Mass. 
laimėjo 100 jardų liuoso sty
liaus plaukimo lenktynes. Ji 
netik laimėjo, bet padarė 
naują pasaulinį greitumo re
kordą. nes tą tolį nuplaukė į 
1 minutę ir 92-5 sekundų.

Valio mūsų Albinai!
( Bep.

ADOMO MICKEVIČIAUS 
SŪNUS VYKSTA Į 

KROKUVĄ

Varšuva. — Rugsėjo 6 die
na atvvksta i Krokuva, lite- 
ratų sąjungos kviečiamas, 
vienatinis, dar tebegyvas A 
domo Mickevičiaus sūnus 
Juozas Mickevičius, kur jis 
išbus apie trejetą savaičių. 
Kaip žinoma, nuolatinė jo 
gyvenamoji vieta yra Pary
žius.

mis plukdymą.
Lietuvos vyriausybei pa- 

lasifilvmas yra 
r Lenkijos pa-

WASHINGTON, D. C.— 
Jung. ValsL. Darbo Statis. 
Biuras praneša, ^<ad šių me
tų liepos mėnesy darbai su
mažėjo ant 2 nuoš.. palygi
nus su birželio mėnesiu, ir 
algų išmokėjimas sumažGjo 
3.8 nuošimčių. . -.! !

Į Maskvą atvyko Fordo 
atstovai sudaryti kontraktą, 
einant kuriuo Nižnv Novgo
rodo mieste turės būti sta
tomas automobilių fabrikas, 
kurio statybai ir veikimui a- 
merikiečiai pasižada suteikti 
technišką pagalbą.

MUKDEN, ’ .Mandžūrija, 
rugp. 26 d. — Sukilę mongo
lai nužudė 160 kiniečiu. Sa
ko. kad šis mongolų sukili
mas buvo Sovietų Rusijos 
inspiruotas^ Dabar dėl šio 
įvykio Kinijos su Rusija 
ginčas paaštrėjo.

Sovietą Rusija, nutrūkus 
santykiams su Kinija, jau 
praleidus propagandai apie 
$300,000. > -

Kinijos vyriausybė 
griežtesnių priemonių 
Rusijos komunistus.

PRASIDĖS DERYBOS SU LAT
VIJA DĖL PREKYBOS 

SUTARTIES

Byga. — Latvijos pasiun
tinys Kaune Liepin.š atvyko 
Rygon, kur jis padarė pra
nešimą Latvijos užsienių rei
kalų ministeriui Balodžiui. 
Spalių mėn. tarp Lietitvos 
ir Latvijos turinčios prasi
dėti derybos prekybos sutar
čiai sudaryti.

bus atnau; ntosl
'■». - ■ •

DERYBOS SU LEN

“Dz. Kero rašo, 
Varšuvos' į raueŠan 
Lenkų tele^ ramų a 
Pat paskelb f sekant 
n i katą:

Kadangi Lietuvos 
sybė nuolatos nurodo 
tarties pik 
tranzitą, tai 
stovybę Bei 
vyriausybė; 
vengti bent 1 
timų ties m 
Lietuvos vvriausvbei 
rugsėjo mėnesį dervbas, kad

DEGUTIS PADARO 
SURPRIZĄ

Fitchburg, Mass. -— Rug
piūčio 22, čia įvyko mėgėjų 
kumštynes. ‘ .Tose dalyvavo 
pagarsėjęs savo knokoutais 
kumštininkas - mėgėjas Joe 
Daniels, vadinamas “knock- 
out king." Prieš jį stojo 
Charley Degutis iš Worces- 
ter, Mass., kurs pirmu syk 
savo gyvenime stojo kumšty
nėse. Degutis padarė neti
kėtą daiktą — numušė savo 
oponentą, garsųjį Daniels 
antrame rounde.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

XIV-TAS SEIMAS

“Mbming J^osP*** kores- 
pondentas praneša iš Mas
kvos! kad sąryšy su “raudo
nosios dienos” nepasisekimų 
Stalinas susirgęs nervų liga. 
Gydytojai pataria jam va
žiuoti į Krimą pailsėti. Spe
cialiame posėdy buvo svars
tomas Stalino atostogų klau
simas. Jo pavaduotoju nu
matomas Kaganovič. Ta
čiau Stalinas nenorįs išva
žiuoti iš Maskvos, kad jam 
atostogaujant neįvykti] per
mainų.

LONDONAS. — Rugp. 26 
d. Palestinoje susiorganiza
vę arabai puolė žydus. Riau
šėse žuvo apie 10 asmenų ir 
apie 200 sužeista. 12 ameri
kiečių-užmušta, kurie gelbė
jo žydus.

Nesusipratimai tarp žydi] 
ir arabų didėja ir galima 
laukti dar. žiauresnių įvy
kių. Ligšiof jau užmušta a-‘ 
pie 200 žydų.

'Jeruzolimoj paskelbta ka
ro stovis. Britų vyriausybė, 
pasiuntė orlaivius į riąušių 
vietas ir orlaivininkai i riau
šininkus iš oro mėto bombas.

Palestinos žemė yra Ang
lijos protekcijoj ir jai svar
bu palaikyti >ten taiką.

STASYS VERSIACKAS
LAIMĖJO

Laurrence, Mass. — Rug
piūčio 22 d. čia įvykusiose 
profesionalėse kumštynėse

SIETUVOS NOTĄ REFEREN
TAI JAU PERŽIŪRĖJO

Pranešama, kad Tautų Są- 
jungos/Tarybos pirmininkas 
Adatei ir lietuvių lenkų kon
flikto referentas Quinones]įer^0 medvilnės darbininkai 
de Leon |įo menesio 2 dieną ].ul.je 
jau gavę lenki] valdžios pa
aiškinimus ir peržiūrėję by
lą, nutarę prašyti Sąjungos 
generalinį sekretoriatą, kad 
dokumentų turinys būtų 
praneštas Tautų Sąjungos 
Tarybai ir Lietuvos vyriau
sybei.

Lenkų kai kurie laikra
ščiai rodo nepasitenkinimo 
tokiu referentų nutarimu.
“Dziennik Wilęnski” apie 

tai pranešdamas, deda daug 
sakančią antraštę: “Arklys < 
su balnu tam, kas visa tai 
supras.”

Lenkijos vyriausybės ofi- Norvegijoje — 18,79,1 
cijozas “Monitor Polski” norvegiškų kronų ir 1 
praneša, apie Lenkijos sko- svarus sterlingi], 
las. Lenkija iki 1929 m. lie-į Danijoje— 397,750 da 
pos mėn. 1 d. turėjusi vi- kų kronų. -
daus skolų: 243,435.000 zlo- Švedijoje — 6,328,290į 
tų, 7,755,720,000 lenkiškų diskų kronų ir 4.950,000 
markių 31.981,650 auksinių 
frankų ir 5,016,390 dolerių. 
Tai vidaus skolos.

O dabar užsienių skolos, 
tai yra tos skolos, kurias yra 
pasiskolinusi Lenkija pas į- 
vairas valstybes.

O’Sūllivan Parke, Stasys 
Versiackas, jaunas lietuvis 
iš Haverhill laimėjo 8-nių 
roundų kumštynes 'antrame 
rounde. Jis savo oponentą 
Gari Russo iš Revere numu
šė (knocked out) antrame 
rounde. Stasys Versiackas 
yra po globa John Buckley, 
Šarkio ir Vinčos manadže- 
rio ir su jais kartu treniruo- 
jasi.

LENKAI VĖL ATIDUODA SAVO 
MIŠKUS ANALAMS

Lenkų ūkio ministerija 
vėl veda derybas su viena 
anglų firma, kuriai būsianti 
duota teisė eksportuoti val
diškus miškuš.

Spauda prisimindama len-
* ✓

kams nemaloniai pasibaigu
sią bylą.su .į^entara, ’ ' rodo 
"HeTsių'de^um-fa'rnTikroTieT 
pasiteniknimo ir baimės, 
kad nepasiartotų tie patys 
nemalonumai.

Los Angeles, Kaliforniją 
— Rugpiūčio 26 d. “Grįj 
Zeppelin” oficialia? užbe^Įg 
kelionę į trečią sustoju^ 
vietą kelionėje aplink pasdj 
lį. Jis atlėkė į Los Angele 
4:50 vai. ryte (5:50 vai. 
tono dienos šviesos, taupyta 
laiku). Kadangi tuo met 
dar visi miegojo, tai Zepe| 
nas lekiojo pajūry virš mig 
tų iki 5:11 vai. ryto (9:1 
vai. Bostono laiku).

Iš Tokio į Los -Angele 
padarė 5,800 malių į 75 va 
ir 3• miliutas, ir 16,880 maj 
lių padarė kelionėje apliri 
pasaulį į .18 dienų, 4 vaL 4 
36 miliutas. Liko tik 2,56 
mailių i Lakehurst, N. T 
kad užbaigus kelionę aplin 
pasauli.

. - AlZepelinas" iš Los Angele 
pakilsiąs lėkti į paskutią 
sustojimo vietą Lakehurs 
N. J. rugpiūčio 26 d. nakt

Dr. liūgo Eckener* Zepf 
lino komandierius ir visi- jMižįfcgiai. jaučiasi-gerai

Iš Los Angeles į 
kurst, N. J., oficaliai prane 
ša, kad Zepelinas lėkspe 
EI Paso, Kansas City,- 
Louis, Chicago, C le vėlam 
Bu f f ai o ir New York. Be 
jeigu oras būtų nepalanku 
tuo keliu lėkti, tai pasirink 
patogesni. • .'3Į

VILNIUS.—Į-Vilnių bu
vo atvykusi iš Varšuvos nuo 
nederliaus nukentėjusiems 
šelpti centralinio komiteto 

omisija. Komisija konsta
tavo, kad daugiausiai nu
kentėjusios apskritys yra 
Braslavos, Dysnos, Postą vi] 
ir Švenčionių: mažiau nu
kentėjusios — Vilniaus ir 
Trakų apskritys. Beveik vi
sose nukentėjusiose apskri
tyse 
ja- 
lyką sudaro duona ir švie 
žios žolės, grybų, pernykščių 
pagedusių miltų ir pelų. Ta 
duona atrodanti nepaprastai 
biauriai. Gyvuliams maitin
ti beveik visi šiaudiniai ^sto
gai nuplėšyti. Gyvasis in
ventorius visiškai sunykęs. 
Dar dabar pašalpos būsią 
reikalingos 129,131 asme
niui. Tam reikalui išleista 
4,887,211 zlotų, iš kurių tik 
3,000.000 davusi lenkų val
džia, o likusius apie 2.000,- 
000 turėsianti sudėti pati 
vietos visuomenė.
/

Graikijoje, Atėnuose įsi
steigė labai įdomi akcinė 
bendrovė. Bendrovė pasta
lė. savo tikslu pardavinėti 
Europoje, Amerikoje pa
vogtus automobilius. Akci
ninkais susirašė graikai ir 
amerikiečiai. Broliai Anto- 
nopuloš labai gabiai ir su
maniai vedė bendrovę. Per 
kelis mėnesius grynas vagių 
bendrovės pelnas pasiekė 4 
milionų frankų. Kadangi 
vogti automobiliai buvo par
davinėjami už pusę kainos, 
lai jų buvo parduota labai 
'daug.

Broliai Antonopulos buvo 
suimti, bet dabar vėl paleis
ti. o vogtų automobilių pir
kėjai ramiai važinėjasi. Pa
gal Graiki jos įstatymus vog
tas turtas neatimamas tiems, 
“kad ‘sąžiningai nupirko 
vogtąjį.”

vynau- 
į sū

dymą vykdant 
per Lietuvos at- 
■|lyne.Lenkijos 
įkuri nori iš
nokiu nesusipra- 
ihežiais. pasiūlė 

m.

SUSIJUNGĖ 37 BANKAI

Minneapolis, Minn.—Pra
neša, kad keturi didieji 
Montana bankai ir vienas 
Bismarck, N. D. bankas nu
tarė susijunti į vieną. Nau
jas bankas vardu First 
Bank Stock kompanija su
darė $250.000,000 kapitalo. 
Visų bankų bendras turtas 
siekia 341 milijoną dolerių, p

IIAGUE, rugp. 26 d. — 
Britų delegacija atmetė 
Pranei jos, Belgijos, Italijos 
ir Japonijos raštu kompro
miso pasiūlymą dėl repara
cijų mokėjimo Vokietijai.

Spėjama, kad po šip įvy
kio konferencija „nik.
traukta ir delegatai išsi
skirstys.

buvo išėję į streiką 
kaipo protestui prieš darb
davių užsimojimą nukapoti 
algas, vėliau sutiko ginčą pa
vesti arbitracijos komisijai. 
Komisija išsprendė darbda
vių naudai, bet ne tiek, kiek 
jie norėjo. -Darbdaviai no
rėjo nukapoti algas 1'2 nuoš., 
o komisija išsprendė' leisti 
nukapoti tik 6.41 nuoš.

Šis nuosprendis įeis galėn 
rugsėjo 1 d.

Taigi darbininkai nors pu
siau laimėjo kovą.

NAUJAS IŠRADIMAS GYDYTI 
NUO VĖŽIO LIGOS

Prof. Sokolovas, rusas, iš 
Pragos Universiteto, fiziolo
gų kongrese, Harvardd Uni- 
versitete, Bostone,įpasakojo 
apie savo naują išradimą gy
dyti nuo vėžio ligos. Jis sa
vo Išrastais vaistais pirmiau
sia išbandęs su žiurkėmis. 
Bandymas pavykęs 93 nuo
šimčių. Jo vaistai įleidžiami 
po oda ir sunaikina vėžį.

darbą nepaprasta -Booker Washing-
. i

Šis Seimas turės išspręsti keletą svarbių organi
zacijai klausimų. Tad kviečiame LDS. apskri- 
čius ir kuopas išrinkti atstovus. Pageidaujama, 
kad šių meti] seime būtų atstovaujama kiekvie
nas apskritys ir kiekviena kuopa sulig konstitu
cijoj nustatytos tvarkos. »
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Centro
“ t — . Pirmininkas VI. Paulauskas

/ Sekretorius A. F. Kneižys
Iždininkas A. Vaisiauskas

Amerikoje paskolinta: — 
$276,614,500 ir 1,880,000 
svari] sterlingų.

Prancūzijoj —A,083,483,-
. ' ■ I •

211 prancūziškų frankų.
Anglijoje — 4.410.178 sva

rai sterlingi].
Italijoje — 387,829.000 liT 

ni. Ui

r

J TISŲ SALIU KATALIKAI DARBININKAI 
lį / hj | 3HBNYDT8S1

byl%25c4%2585.su


.kalnio

TVARKO ŽALIAKALNĮŠiemet miesto valdybų ■adejo galutinai tvarkyti ►maišių gatvę. Jau išly
sta, nukasta ir išgrįsta tos 
tvės dalis, nuo Aušros gat- 
s iki Vaisių gatvės. Darbia baigiama daryti tro- asai. Iškastos žemės su- 
žt@8 į Žemaičių gatvės :ubą, kuri anksčiau buvo vojinga ir pėstiems ir va* 
lotiems. Dauba visai bai- ama pilti, liks nedidelis Ta pačia proga 
Įffjsta pusė Pr. Vaičaičio tvės, išeinančios iš Žemai-

50c.

Kaunas

Okupuotoje Lietuvoje

Vaikų Darbymečiui -
kinelis kalbos mokslui

E Tel Brockton 4757

25c.

ap-

220 žmonių Lietuvoje ten
ka vienas radio imtuvas, nes

J

.i ,

pažinimas tikybos, jos

~v~

JR*.

- i •*

LENKAI NELEIDŽIA ATIDA
RYTI UŽDARYTŲJŲ 

MOKYKLŲ

KARO LAUKO TEISMO SPREN
DIMAS GALINIO IR KITŲ 

BYLOJE

Karo lauko

TILŽĖJ APIPLĖŠĖ LIETUVOS 
KONSULATĄ.

k

NELEIDŽIA PIAUTI
RUGIŲ

Kaunas. Trečiadienį
Kaunas.—Į Lietuvos kon

sulatą Tilžėj įsilaužė nežino
mi piktadariai. Jie pavogė 
šiek tiek daiktų ir mažą su
mą pinigų.

“SPARTAKO” BYLOJ DU KO
MUNISTAI NUTEISTI " 

MIRTI

užregistruotą 10,388 imtu
vai. Iš to skaičiaus 6,900 
detektoriniai ir 3,398 lempi
niai.

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”

administracinės linijos Ucikos rajone paskelbta, kad nuo

naktį administracijos linijos ĮII-me rajone mūsų sargy-, binįąi pastebėjo du civilius ginkluotus asmenis einan- čius prie mūsų sargybos būto. H x..'Sargybiniui paliepus sto- ‘ t i, asinehs ūmai šoko bėgt i. Sargybinis į bėgančius paleido 4 šūvius. Tačiau dėl tamsos jų nepasisekė sulaikyti.Ryte, apžiūrėjus įvykio vietą, rasti dviejų asmenų pėdsakai, kurie rodo, kad jie perbėgo į lenkų pusę.

apskr. —: Duogerų kaime duvyrąė ėjo nepąpyastų lawy- šama, kad ketvirtadienio bų. j Vienas apsiėmė ^valgyti didelę varję, o apfras užmokėti už tai 5 litus. Vąy- liy. valgytojas Juozas Sere- dumskis laižybas laimėjo. Pasiėmęs varlę, įsikišo ją į burną ir suvalgė. Gerą!/ kąd varlė pasitaikė nenuodinga, tai laižvbos pasibaigė laimingai, nes visokių Šliužų valgymas žmogų gali greitai į kapus nuvaryti.

fLiehivos
‘ . į M ‘ k?administracijos linijos krūmuos išgirdo einant kėlėją žmonių. Tamsoj negalėjo jų pamatyti. Susmuko “stok.” Nežinomi asmens leidosi bėgti. Policininkas paleido į juos 2 šūviu. Bėgusieji atsišaudė iš revolverių ir pasislėpė. Toj vietoj rasta 2 šautuvo kovos šoviniai ir lenkų uniformos saga.Tą pat dieną, 17 vai., prie Seminto ežero policininkas Jakštas patruliavo ties de- 

marklinija, 100 metrų nuo linijos lenkų pusėj jis pastebėjo 2 civilius asmenis su’ “Parabeliais,” kurie taiky-

pereiti admin. liti. Manomą, piepos 1 d. visoje'Lietuvoje 
kad uždraudimas turi ryšio 
su sutraukimu lenkų kariuo
menes Mapciiikonių rajonai! 
ir kitosna vietosna.

m., 
vįrakų apskrity pasienio po- 
-įeininkąs Astrauskas Juo- 
Ėas eidamas mišku nuo Pa- 
iiaiškių link Užalijų kaimo 
apie pusantro kilometro nuo

i Mažas Naujas Aukso Alto- 
Irius — baltos (celuloidos vir- 

------------------ 25c. j Sėliais)  _____________ $1.00 

“DARBININKAS’’
So. Boston, Masa .
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akmenimis platus kelias amo Ukmergės pi. iki svars- ‘'tykliip Jau į rinką įeiti ne- 
jhįreiks ilgais batais autis. 
B; Žaliakalnio susisiekimas «i miestu jau visai pagerės. <Tačiau pats Žaliakalnis tuo Tarpu dar lieka purvinu pro- ^rineijos miesteliu, kur vaik- ščioti net ir vasarą reikia 
kaliošų. O čia gyvena dau- -gybe valdininkų, studentų, 
jlltaoksleivių. Negrįstos Telšių, Žalioji, Raseinių ir ki- los gatvės gatvelės kiek paklius sunkiai brendamos. 
Kv; ■ _________
I': SUSIŠAUDYMAS TIES

DEMARKmŲJA
^.Liepos 28 d., 23 v. 30

Iviškai net nesupranta.
t . - - -• .

-* y ■ 5 r’K - i
.. .r f-. ’».*> . i

A*J I 'Imu ' 'i -

■ " • ■ *
P? Tel Cedar 0&41—0214

MM GAILAGHER
| y-- GRABORIUS
§ .10750 W«st Jeffereon Avenue 

* / River Rouge, Mich.
Persikels į naują vietą. Viskas sy- 
ktu. Vienas iš geriausių visoj Micb- 

igan valstijoj.
FRANKGALLAGHER—Manageris 
SpEPBES J. ROKAS—Asistentas

! STEP. G. VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir- 
£ bu visokius dokumentus viso

kiems reikalams.
I88 NORTH MAIN STREET I 

Brockton, Mass.
OFISO VALANDOS | 

nuo 9 iki S kasdien

GIMINES IR PAŽYSTAMI 1

'Jau seniau* buvo rašyta, 
|>ad Timaičių tono laukuos aę, prie Ęąlvąrijbs — Gin- tališkio yioft^elio, rastas nu- 
Žutfytąs 60 metų senukas Jurgis Rapalis, kilęs iš Tūzų kaimo, Salantų valsčiaus. Nužudytasis turėjęs su savimi 700 litų.Gauta papildoma žinia, kad žmogžudys jau susektas’ Tai 28 meti} vyras iš Platelių valsčiaus. Jis sulaikytas ir drauge su kvota perduotas kriin. policijos viršininkui.

i i 
* 
I 
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kalbėsim.” Jakštas sustojo ir paruošė šautuvą šoviniui. Žmonės su parabeliais pareikalavo, kad jis paimti} šautuvą ant peties. Jakštas sušuko “Rankas aukštyn” ir neišpildžius šovė vieną sykį. Civiliai paleido į jį 7 šūvius ir pabėgo.
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* ĮVAIRIOS KNYGOS

Apie Kataliką Tikybos Tik
rybę—1 J
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermes. Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel_ 30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apyšaka —____ _______ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni-, 
niame, Šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______ 15c.

Ben-Hur—rišt ori jos 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.

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

Trumpi Skaitymeliai—-labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas —._____45c.

k

' Turto Norma,—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis____45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais* iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis__________ 65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Verte Kun. P. L. ____15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskj 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 -------------- 1___________25c.

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

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis —■.--- 75c.

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

Aritmetikos Uždavinynas—25c.
Rin- 
____50c.

Petriukas — laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj------------------------------- 15c.

Žaidimų Vainikas—Savybes 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
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. 
Paraše Juozas V. Kovas------30d.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas------10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K A. Va
gys -------------------------------------- :

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pic Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ______ 1_____50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučvs __________30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. JurguČio__________ 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ----------------- 10c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ____15e.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys TV-to Šimtmečio krl- 
ciČionybės. Lietuvių kalbon 

išguldė P. B.

atalogas
*• m ’

Apie Apįrąudą. Parašė J.
S. Tvfettiatoaa

I .

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. ZajanČauskas—50e

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve ' 
nimo. Išguldė 'Lapšiaus Vai
kas------------------------------- ----- 10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver- x 
tė J. Gerutis__ ___________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. yjleišis.-------------------_5Oo.

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 ;________________35o.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A Miliukas------------ 160a

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.______20c.» 

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

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

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

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais _________________ 30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karę j, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) -------------------------- 25e

Moterystės Ųesuardomybė. J.
Lcsauskis. 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______1__________________40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida_______________ 50c.

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis _____________________ L_40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
kndziulaitis_______________ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Gilinkingas 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 __Z__ 10c.

Išganymo Apsireįškimai — 
atėjimas ir gyveninius ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis___________ 75«.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas_______________ 65«.

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

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

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K, D. ir N__ 15e.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais)_____________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)_________________ 50®.

VIII 8 d. lenkai neįsileis į savo pusę mūsų piliečių. Jei tikrai taip bus, tai žmonės turės daug nuostolių, stovi nuplauti . ir - pribrendę. nepjauti rugiai. Iš kitų rajonų pranešama, kad taip pat uždrausta, mūsų piliečiams
kariuomenės teismo buvo 
nagrinėjjyna Spartako” 5 
bendradarbių byla. Jie kal
tinami už rašymą, spausdi
nimą ir platinimą komunis
tinės literatūros, vedimą agi
tacijos, rengimąsi ginklu nu
versti esamąją Lietuvoje vy
riausybę.

Valst. gynėjo pid. majo
ras Mieželis vieną iš kaltina
mųjų, būtent — Lapinską 
pripažįsta idėjiniu komunis
tu, bet mažu veikėju. Kiti 
atsakomingi asmenys, veikė
jai. Reikalauja jiems (be 
Lapinsko) bausmės kokia 
numatyta kalt, akte tik iš
skirti Lapinską ir kaip ne
pilnametį Korsaką.

Paskutiniame žody La
pinskas pareiškė, kad jis ne
supratęs komunistų organi
zacijos tikslo joje dalyvavęs, 
kad pažines- kokie jo&r tiks
lai. jis Išstojęs ir dabar 
smerkia kom. organizaciją, 
reiškia pageidavimą, kad ji 
būtų Lietuvoje likviduota.

Kontautas jaunas vyrate, 
kuris jau yra nubaustas sun-. 
kiu kalėjimu iki gyvos gal
vis už komunistinį veikimą 
Klaipėdos krašte, dabai- drą
siai pareiškia prigulįs kom. 
organizacijai ir dirbęs jos 
naudai.

Kučinskas jaunuolis—pri
gulįs kom. org. gaminęs ir 
spausdinęs kom. literatūrą. 
Skaito daręs tokį darbą, 
kaip prieš 1905 m. knygne
šiai. Darbininkų spauda e- 
są Lietuvoje neleidžiama, to
dėl reikia gaminti slaptai.

Kristinaitė skaito sau už 
garbę prigulėti kom. orga
nizacijai.

Kaltais nė vienas neprisi
pažįsta.

Korsakas skundžiasi, kad 
esąs nubaustas Šiaulių apyg. 
teismo 4 mt. už komunistinį 
veikimą. Esą jam džiovos 
pavojus. Šioje byloje jis 
negalįs būti baudžiamas, nes 
už tą patį nusikaltimą nu
baustas Šiaulių apyg. teismo.

Kariuomenės teismas pir
mininkaujant pulk. Engle- 
fiui, po 2 vai. pasitarimo pa
skelbė sprendimą: Kučins
kas ir Kontautas nubausti 
mirtimi. Kristinaitė sunkiu 
kalėjimu iki) gyvos galvos. 
Lapinskas 6 Snetais, Korea- 
kas išteisintas.

Visi kaltinamieji sprendi
mą išklausė visai nesijaudin- 
Įdami, šaltai, tik Kontautas 
ranka apsišluostė prakaitą.

r

Kaunas.
teismas Šiauliuose nagrinėjo 
Vinco Galinio ir kitų kalti
namųjų bylą..visi buvo kal
tinami baudžiamojo statuto 
papildymu ir pakeitimu ir 
ypatingų valstybės apsaugos 
įstat. § 14. punkt. 1-2. Teis
mo metu paaiškėjo, kad Ga
linis ir kiti priklausė “Res
publikos gynimo sąjungai.” 
kuni ruošėsi prie ginkluoto 
sukilimo ir rengė eilę tero
ristinių aktų, gabeno iš len
kų ginklus ir sprogstamąją 
medžiagą. Be to, per kur
jerius vedė su plečkaitinin
kų organizacija Vilniuje, tt* 
riant Paplausku ir kitai?, 
šifruotą korespondenciją sa
vo organizacijos reikalais. 
Teismas, išklausęs liudinin
kus ir apsipažinęs su mate
rialiniais Įrodymais, rado 
visus kaltais ir jų eilę pa
smerkė mirtį, o kitus nuteisė 
mažesnėmis bausmėmis. Vi 
si nuteisti mirti įteikė p. 
Resp. Prezidentui malonės 
prašymus, kurie visi buvo 
patenkinti ir mirties baus
mė pakeista sunkiųjų darbų 
kalėjimu iki gyvos galvos.

■‘Vilniaus Rytojus” pra
neša, kad Vilniaus “Ryto” 
draugija jau . turi ateinantiems metams^ienp- bimea- 
ziją ir TT pradžios Wdkyklų 
su 10 patvirtintų mokytojų 
Vilniaus apskrity 2 mokyk
las su 3 mokytojai*), Šven
čionių apskrity 2 mokyklas 
šu 2 mokytojais, Ašmenos 
apskrity 7 mokyklas su 6 
mokytojais, Lydos apskrity 
ir 22 mokyklas Gardino ir 
Suvalkų apskrityse. Moky
tojai, kurie valdžios tvirti
nami kasmet iš naujo, tuo 
atžvilgiu yra laukimo stadi
joj. 1927 m. uždarytos mo
kyklos neatidaromos ir jų 
įdėtoj neleidžiama steigti 
naujų. Mokytojų seminari
jos klausimas susirašinėji
mo stadijoj ir nėra baigtas.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, Dori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės moterys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. ‘‘MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir visų papasakos.“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri-D’- ’ 

n- ■ į'* .b* 
t; <R, |cos lietuvių katalikių moterį} žurnalas, leidžia- t mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- L tualiais moterį} klausimais, sale žinių iš viso pa- b Saulio moieni gyvenimo, nuolatos eina šie sky- L riai: 1) Vaiki} auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- p: mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- F liūs ir kiti.k 1L “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
K.’ Viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 

yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knvga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
i? “MOTERŲ DIRBTA” pradės eiti Liotyvon. Užsakymus siųskite šiuo adresu:

“MOTERŲ DIRVA”Smito. v. 24 Street, Chicago, III.

PAPIŠKIAI, Valkinykų 
vai s., Vibi.-Trakų apskr. — 
Mūsų — Mūsų sodžius ne- 
mažas, turi 23 ūkininkus, 
bet visoje Valkinykų apylin
kėje tamsiausias. Tokiame 
nemažame sodžiuje nėra nė 
jokios lietuvių draugijos, 
nepareina ne vienas lietuviš
kas laikraštis. Todėl neste
bėtina. kad jaunimas po 
truputį pamiršta savo kalbą 
ir graibstosi “pro proste- 
mu.” Ypač mergaitės gra- 
beliojasi gudiškai norėda
mos įtikti Jurgaisių kaimo 
gudų bernams, kurie čia 
dažnai šventadieniais ateina 
vakaruškosna.

Savos niokykios taip pat 
neturime. Vaikus leidžiame 
į lietuvišką-lenkišką mokyk
lą Jurkonyse. tik kažin ko
dėl mokyklos vedėją lietu-

VĖL ŽYDAI RUOŠIA 
DEMONSTRACIJAS

Vilnius. — Metai į metus 
turtingieji Lenkijos žydai 
susiyažiuoja Linkmenų mie
stely, kuris stovi prie pat 
demarkacinės linijos, kad 
pasimatyti su Lietuvos žy
dais. Leidžiarfibs ’ kalbos a 
piė kapinių lankymą, yra 
tik pretekstas visokiems 
šeftams atlikti. Pasak te
nykščių gyventojų, susi va
žiavę automobiliais su di
džiausiomis valizomis žydai 
visai kapinių nelanko (per
nai aplankė kapines trys žv- 
dai), o stengiasi apsimainyti 
atsivežtomis prekėmis. Jau 
kelis metus Lietuvos vyriau
sybė neleidusi darvti demon
stracijų, dėl ko kiekvieną 
kartą lenkų spauda labai už
stodavusi ‘ ‘ nuskriaustuo
sius” žydus.

Šiemet, kaip tenka sužino
ti, vėl ruošiama panaši de
monstracija, tik kažin ar ji 
pavyks, ar lenkų žydams 
kaip ir kitais metais teks 
vežtis atgal paco prekes. Gal 
geriau būtų kapinėms lan
kyti paskirti valandas, kad 
vieni žydai su kitais visai 
nesusitiktų.

Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piestos 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 dok, pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS fr 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied- 
nitu.
. Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

I Adresas: “Saulutėj” Adminis
tracija Jurbarke. 366 Broadway,

/
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i*pasigailėjau „
Dievo malonią būtą apturėjęs, kuriomis mes net pasinaudoti nemoka
me, jis būtą gal Šventas beesąs. Geriau mums pritiktą už jį melstis... 
ir susilaukė džiaugsmo; išvydo jį atliekant išpažintį ir pataisant gy
venimą. ‘

. ŠV. KLARA
/Rugp. 12)

Šv. Klara gyveno šv. Pranciškaus Asyžiečio laikais. Aukštos kil
mės/ turtingi ir dievobaimingi jos tėvai,’ auklėjo ją Dievo baimėje. 
Nuo pat mažens mylimasis jos žaislas buvo malda, ypaė į Švenčiausi 
Sakrąmentą. Sulaukusi 18 metų, nuėjo pas Šv. Prancižkt; ir 'prašė jf' 
nurodyti kelią į tobulesnį gyvenimą. Šventasis tuojau apvilko ją ir 
dar kelias mergaites storais drabužiais, su juosė jas šiurkščia virve, pa
rašė įstatus ir liepė joms pagal i uos įstatus gyventi. Tuo būdu' liko 
įrengta beturčių moterų brolija, ilgainiui Klarisių pavadinta.

Užgirdę apie tai, jos tėvai labai supyko ir norėjo priverstinai atsi
imti ją iš vienuolyno. Šv. Klara, pamačiusi savo tėvą, įbėgo į bažny
čią, apsikabino altorių, atidengė savo galvą ir tarė: “Kas atitrauks 
mane nuo Kristaus težinokite, kad su Kristumi esu sužiedota; kitokio 
mylimo nenoriu žinoti, nei kitokių drabužių nenoriu dėvėti, kaip tik tą 
šventą neturto rūbą, kuri, pirma gerai pasvarsčiusi užsivilkau.” Tada 
tėvo širdis atsileido. Ilgainiui šv. Klara tapo tosios naujos brolijos 

—vyresniąja ir vienkart ^jankių dorybių pavyzdžiu. Visuomet tvirčiau- 
siai pasitikėjo Dievo Apveizdai. Kartą ištvirkusi kariuomenė apniko 
jų vienuolyną; visos seserys labai persigando; vieną šv. Klara pasiliko 
tvirta, drąsi ir su gyvu pasitikėjimu Dievo pagalba, paėmusį Švč. Sa
kramentą, išėjo iš vienuolyno prie besigrūdančių ant mūrų kareivai. 
Bežiūrint stebuklinga jėga atstūmė juos nuo vienuolyno, o vienuolės 
garbino Dievą už stebuklingą išgelbėjimą. Šventai gyvenusi ir šventai 
atsiskyrusi nuo šio pasaulio, 1253 m. rugp. 12 d. nuėjo pas savo Myli
mąjį amžino užmokesnio atsiimti.

Brangus vaikeli! Pasaulis mato laimę tiktai turtuose ir sako: tur
tingieji visai esą pasitenkinę ir nieko jiems netrūkstą. Bet gyvenime 
matome ką kitą; turtai tik suerzina širdį, bet jos nepasotina. O ne
kurtas kantriai kenčiamas, palinksmina Kristaus tarnus nežemišku ra
mumu. Šv. Klara sakvdavo savo seserims vienuolėms: pasaulis kalba, 
kad mes pavargėlės, bet ar galima pavargėliu vadinti tą, kurio yra 
patsai Dievas, visu didžiausias turtas?

Mokykis ir .u vaikeli branginti neturtą dėl Dievo.

f
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GERBKIT MARIJĄ
Vai gerbkit Mariją, taip gerą, taip saldžią! 
Pats Dievas iškėlė virš angelų ją!
Ir davė Jai sostą, galybę ir valdžią, 
Kad Ji viešpatautų visiems danguje.

Nei vienas pagarbos tokios nėra vertas 
Kaip Ji, nes pradėta vr’ be nuodėmės; 
Su Ja nesilygins joks daiktas sutvertas 
Išaugštinta yr’ virš žmonių padermės.

Per Ją malonią atplaukia upeliai 
Ji Motina žodžio ir Motina mūs!
Mes turim dėkoti švenčiausiai Panelei, 
Kad Devas išdildė pasaulio Vargus.

Marija! Parodyk mums kelią i dangų! 
Nes tu gailestingam saldi, nekalta.
Laikyk mus globoj* ir apgink nuo. žabangų, 
Nes be nuodėmės Tu esi pradėta.

<

J. K.

. SU DIEV!
Kitą savaitę daugiau pasikalbėsime.

PELES KALNS”
(Pilies Kalnas)

Ašarėlė

MYLĖKIME LIETUVĄ
Kas tėvų nemyli, 

Nedoras yr’ vaikas, 
Kam tėvynė niekis, 
Tas išgama paikas.

Mylėkie vaikeli,
Gimtinę šalelę 
Mylėkie Lietuvą.
Mūs brangią .žemelę.

B.

KAIP TRYS MERGAITĖS SAVO PINIGUS 
SUVARTOJO?

Kartą trys sesutės sveikino ievą jo vardo dienoję. Užtai atsilygin
damas jis padovanojo kiekvienai po sidabrini dolerį ir tarė: “Šituos 
pinigus galite suvartoti kaip katrai patinka, galite nusipirkti ką jūs 
norite. T savaitę nuo šios dienos aš jus paklausiu, ką jūs užtai nusi
pirkote. Kuri savo pinigus geriausiai sunaudos, ta vėl gaus dolerį.”

Mergaitės džiaugėsi tėvo dovana. Kiek visa ko už dolerį jos galėjo 
nusipirkti. Kiekviena mergaitė galvojo, ką geriausia ji galėti! už tai 
Įgyti.

Emelija, vyriausioji duktė, buvo ant nelaimė# puikioka. Todėl jos 
mintys tuojaus užsiėmė gražiais kaspinais. Prisipirko'ji jų kiek tik 
galėjo gauti už dolerį >r didžiavos savo pirkiniais.

Agota, jaunesnioji, mėgdavo saldainius. Ji tankiai sustodavo ties 
kepyklos langu ir godžiai žiūrėdavo i pyragaičius. Todėl ji didžiausią 
dalį savo dolerio praleido smaguriams.

Maryte gi jaunesnioji eidama su doleriu kišeniuje pasitiko netur
tingą mergaitę, menkai apsirengusią, ir labai liūdną. Marytė1 paklau
sė mažytės, kodėl ji nuliūdusi. Toji neatsakė, bet jos liūdnos akys ir iš
blyškęs veidas aiškiai rodė didelį namuose neturtą. Prakilni užuojauta 
sujudino Marytės širdį. Ti tuojaus atidavė mažiukei savo dolerį ir ta
rė: “Imk šį doleri ir už tai nusipirk ko tau reikia.” Ir padėkos ne
laukdama ji nuo mergaitės nuėjo.

Į keletą dienu pasišaukęs tėvas savo tris dukteris, kad pasiklaustą, 
kaip jos savo pinigus sunaudojo. Naują doleri gavo ne kas kitas, kaip 
tik geroji Marvtė. nes ji geriausia suvartojo savo pinigus. *

(Šv. Kazimiero Seserų Vadovėlis)

BŪK TEISINGAS
Toisingumps tai vienas iš reikalingiausių dorybių ką žmogus kas

dieniniame savo gyvofiime gali sunaudoti. Jeigu išdirbystėse ir pirk-, 
lystėse nebus teisingumo tuomet visa žmonija turės pabrangintomis 
kainomis atlyginti visą padarylą skriaudą.

Žaisluose irgi turi viešpatauti ieisingumas. Kiek iš jaunąją suda
ro savo tame nesutikimus, kerštus vienas prieš antrą kadangi buvo 
susekta, kad atsirado jų žaisluose neteisingumas. Kuris iš berniukų 
nr mergaičių nori žaisti su tokiu, kuris kiekviename žingsnyje yra pil
nas neteisybės? Manau kad retas kuris norėtą su tokiu susidėti. Ki
tas, prisidėdamas prie žaislų išrodo, kad visas jo tikslas, tai sudaryti 
nesutikima, barnius. Aiškiausiai jis mato, kad žiūrėtojai gali liudyti, 
kad jis neteisingai padarė vieną ar antrą žaislo žingsnį, vienok, jis pil
nas jižsikirtimo ir nepaisymo rodo savo nusistatymą būti neteisingas, 
ir stengiasi savo apgaulingais sumanymais kitus privesti prie išvados, 
kad jis gerai daro. Nebūkime tokiais. Teisingumas daug daugiaus 
atneš mums naudos negu neteisingumas.

Bijūnėlis * 
________________ i

ŠVENTIEJI VAIKELIAI — TAT NUSIŽEMINIMO 
PAVEIKSLAI

ŠV. KAZTMIERAS, LIETUVOS KARALAITIS, išgirdęs savo dar
bus pagiriant. atsakydavęs tuojau: “Nenoriu to ir klausyti: Dievui 
vienam tepritinka garbė.” . —

BENEDIKTAS I^APRĖ, mokvkloje apskųstas, prašo mokytoją, 
kad tuo netikėtų. Mokytojui jį melagiu vadinant ir baudžiant, jis ken.

- ėia.-nei lūpų neatverdamas; net ne rūstauja ant to, kurs jį neteisingai 
apskundė.

KATARINOS STENTETRS motyna žadėjo jai kartą gražius drabu
žius patiekti, ši gi. pajutusi, atsakė; “Matušyte. man jų nereikia;

i juk gi ir Kūdikėlis Jėzus gražiu apdarų neturėjo.”
MARYTE LATASTE, išgirdusi kartą drauges apie vieną Žmogų 

negerai kalbant jį bedieviu ridinant, tarė: “Geriau mums pritiktų

Žemaičių Kalvarijos apy
linkėje, Šarnelių kaime, gra
žioje vietoje, apsuptas ža
liuojančių pievų, krūmų bei 
liūnų stūkso garsus piliakal
nis, kur aplinkiniai žmonės 
žemaitiškai “Peles kalnu” 
vadina. Išrodo lyg jis būtų 
supiltas, nes yra labai aukš
tas ir staigus. Užsilipus ma
tyt daug bažnyčių bei vėji
nių malūnų. Paviršius ap
augęs šimtmečiais ąžuolais, 
dideliais išsikerojusiais laz
dynais, o viduryje didžiulė 
skylė. Seneliai pasakoja,' 
kad ne labai seniai kai kas 
mesdavęs akmenį, tai su di
džiuliu balsu nugarmėdavo 
gilmon dėl to, kad ten esą 
užkeikti rūmai su . dideliais 
turtais; šita skylė vedanti 
tiesiog į rūmus. Dabartiniu 
jlaiku skylė užkimšta akme- 
Inimis.

Kiti pasakoja, kad pilia
kalnis esąs supiltas iš netoli 
ten esančio ežeruko, kur mū
sų seneliai laidodavę numi
rėlius.

Kasinėjant paviršių gali
ma užtikti žmogaus griau
čių bei šiaip visokių kaulų. 
Vėliau - apsigyvenę švedai, 
buvę smarkūs mūšiai. Prieš 
kelerius mietus netoli pilia
kalnio piemenys ganydami 
gyvulius bekasinėdami atra
do didelę senovišką švininę 
kulką, bet neįvertindami jos 
brangumo išdykėliai pametę, 
galima spėti, kad tai būta iš 
-švedu laiku kovu.

Atsirado smalsuolių, ku
rie panorėjo atkasti užkeik
tus lobius. Tai buvo vokie
čiai okupacijos metu. Jie 
įsakę kaimo seniūnui suva
ryti Žarnelių kaimo gyven
tojus jiems prižiūrint atkas
ti kalną bet to įvykdyti ne
pasisekė, nes turėjo greitu 
laiku palikti Lietuvą.

Gaila, kad ši savo padavi
mais brangi vieta kas kart 
vis daugiau apleidžiama. 
Seniau jaunimas šventadie
niais susirinkęs žaisdavo. 
Degindavo Jonines, geguži
nes rengdavo, bet dabar už-

nors visi apsaugojimo būdaiPASTEURIZUOTAS ar
ŠVIEŽIAS PIENAS vartojami, bet vistiek ligų-

New York’o valstijoj no 
būtų karštligės, ir ji turo 
tų mažesnę kūdikių mirties

produkuojaiičios bakterijos 
gali pasirodyti piene. Mes 
visi skaitėme apie dvejas e- 

ratų, ir mažiaus džiovos tar- pidemijas, viena turėjo 4,-
pe vaiku, jeigu kiekvienas 000 karštlige sergančių, ' fr 
miestas, ir kiekviena vietelė kita—tūkstančiai sirgo skau- 
netik apsaugotų savo vande-> ūžiamoms gerklėms. Jeigu.

-• j . • -

arė keliukus nebėra pro kur 
įeiti. Aplinkiniai ūkininkai 
leidžia gyvulius. Medžioto
jai iškasinėja didžiulius ur
vus, ieškodami lapių. Vis 
dėlto reikėtų susirūpinti, 
kad tokios stomės vetos bū
ti; neapleidžiamos, saugoja
mos nuo gyvulių. Privalu 
leisti jaunimui vasaros metu 
rengti pramogas bei pasi
linksminimus. P. N-kas 

(“L. A.”)

nį bei reikalautų pąsteuriza- pienas būtu buvęs tinkamai 
vimą savo pieno, sako Dr. P. (pasteurizuotas tų epidemijų 
B. Brooks, Sveikatos Depar
tamento narys.

“Nelabai senai 
las pienininkas 
“Ar yra teisybė, 
kafoš Departamentas Įves į- 
statymą, kuris po 1930 m. 
reikalaus kad visas parduo
damas pienas būtų pasteuri
zuotas?”

“Aš tam žmogui atsakiau, 
kad aš ne stoju už tokį rei
kalavimą nes vra vietų toli 
nuo miestų kur nebūtų pa
togu tokį reikalavimą įvesti, 
bet vistiek mes laukiame die
nos, kuomet patys susipras 
kad yra saugesnis. Dabar 
beveik 80% viso pieno par
duoto valstijos miestuose y- 
ra pasteurizuotas, ir turime 
13 miestų, inimant dviejus 
didžiausius miestus, kur 
95% viso pieno yra pnsteu- 
rizuotas.
“Pasteurizavimas. atsimin

si, yra įkaitinimas pieno iki savininkas pats melžė kar-i 
143 laipsnio Fahrenheit per vos. Viena karvė sirgo ir 
dvidešimts miliutų. Kad kaip tik pasitaikė, kad savi-

mane tu- 
užklausė: 
kad Svei-

[pasteurizuotas tų epidemijų 
nepasirodytų. Pasteurizavi- 
mas netik išnaikina taip va
dinamas “purvų” bakteri
jas, bet užmuša visas pa
prastų ligi; bakterijas.
- “Nesakau, kad visos už
krečiamos ligos yra pieno iš- 
nešiotos.

niiikas turėjo kur nors Sfc 
vykti per visą dieną, It jo 
pagelbininkas pamelžė visas 
karves sykiu.

“Kuomet mes raginamu 
tėvus vartoti pasteurizuotą 
pieną, atsiranda kelt kurie 
vis sako — “.Gal pasteuri 
zuotas pienas geras, bet mes 
norime savo vaikams duoti 
gero, švaraus, šviežio pieno 
tik nuo karvės.” Kuom©! 

-'_<gS 

mes užkibusiame “Kodėll’i 
negali duoti kito atsaky 

’apart “žalias pienas yrą-j
resnis.” Kad nors ir pašte 
iv»n vn otas pienas būtų Įp©a 

įkaitintas vistiek- ta 
Bet vistiek pas-yra saugiau‘ negu visai': 

teurizavimas yra apsaugoji- pasteurizuotas.

<■

mo būdas.
'“Yra daug sąžiningi; ir 

teisingi; žmonių, kurie pro
dukuoja ii* pardavinėja pie
ną, kuris 
kokiu vra 
ną, kuris 
kokiu yra 
ną padarvfi, tai yra saugus 
jeigu kokia nors nelaimė

’ ne-
' M'

sunaiki- 
kuris

Pasteurizavimas 
na ‘•vitaminą C,” 
naikina skorbutą, bet vistiek^ 
vaikai gauna užtektinai t# 
vitamino kaikuriose daržo-*yra toks saugus.

galima žalią pie-)Vūse ir vaisiuose. Vistiek^ 
yra toks saugus tas vitaminas prapuola ku<jw 
galimh žalią pie- met pienas pastovi kiškutį. j| 

“Vra gydytojų, kurie vis ’ 
pataria kūdikiams duoti ža-1 

neužpuola, bet tos nelaimės jjo pieno. {lydytojai, kąijį| 
dažnai užpuola. Nelabai se-įjr pjti žmonės, turi savo 
nai 50 vaikučių apsirgo vie-’pafjngas nuomones. Bet meS^ 
noje mokvkloje, ir tyrinėji-|n.^lauseme pe<nkiolikų 
mas parode, kad tie visi vai-ipjy specialistų, ar jie pata»| 
kuriai gėrė pieną iš vienos rja vaitoti pastcurizuotą| 
pieninvčios. Paaiškėjo,'kad pienu įy visi kaip vienas pa|l 

geidavo pasteurizuotą arbag 
virintą pieną. ji

“Pirm negu pienas pašte-į 
turi prisilaikyttį

■
rat «- " : 'A
• > . . ė

manės užklaustai 
* • 7 <4/ j
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GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI D A R BI NINKU! SU RA STI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

lavimų.
“Jeigu

;ar žalias šviežias pienas he-i 
i ra geresnis už prastą pastoj 
jiirizuotą pieną atsakyčiau
'ra geresnis — bet visi argU?j 
mantai veda prie pieno pasn 
teurizavimo.” ' J!

.■*
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“DARBININKAS
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” KAINA:
Amerikoje metams.......................................

Pusei metų ............................... .*
Lietuvoje metami................'.......................

Pusei metų ...............................

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

Amerikoje metams............................ .......... ..........
Lietuvoje metams .,,............................................

$2.50
$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

"PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pas

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620
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MEDUS YPATINGAI SAU' 
MAISTAS

E. F. Pb H lips iš Co< 
universiteto praneša/ 
nelabai senai pabandy__
parodė, kad medus disinfek% 
tuoj a visą svetimą medžią^ 
•gą, kuri gali į jį įkristi. Bi-j 
įčių savininkai jau senai ži-1 
'no, kad medus sugeria drėg^ 
numą ir rasta kad tas sulaį-s 
;ko medų nuo subiaurinimoa 
nes jeigu tik kas į medų H 

j krinta tuoj sudžiūsta iy is|| 
ivalvtas. . , -3
I ' MiĮ Jeigu medus įdėtas bac*| 
įkon kuri pilnai neišdžiovin/j 
i ta jis greitai sugers visą šla-1 
pumą ir kaip tik bačka su-J 
(džiūsta medus išbėga. Ir p.n-3 
,čiu būdu bakterijos ir kitil 
j maži organizmai jeigu įkri£| 
į tų į medų tuoj išdžiovinti 
sunaikinami nes negali 
fenti be drėgnumo. Ir toaefi 
medus šiandien vra puikusj 
maistas, vienas iš saugiau#! 
siu. Bitės yra ypatingai švatJ 
rios ir jos pačios užlipdo ko^ 
tins (honevcomljs).

------------‘---------
Mūsų kasdieninės

kaip ir maldos, yra refifijtaH 
gyvenimo dalimi.—Bachsr. d

e
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LDS. SEIMAS

jis pano

Lietuvos valstybės skolas dalinasi į vidaus ir užsienio skolas.Vidaus skolų nepriklausomos Lietuvos iždas yra užtraukęs šiokių:1) Pirmoji Vidau s Pasko-

Be abejo, 
vvriausvbė •' • 
tokio “skymo’ 
suteiks medali

rodos, esu Mūšis prie Kak ’ kaip ]>a vyzdžiui, mūšis prie Verto ar Diu- Pagaliau esu su radęs?’Aš, kiek leidžia vie-
F *‘Š. m. birželio 3 d. Vilkaviškio nuovados policininkas Itvyksta į Naujų ji; Pūsta- tf^lŽiųkairną ir sulaiko kai- fao?aėniūngjAptaim Simans- tą/ Suimtąjį etaįio būdu litunčia į Kybartu nuovadą, £ kur birželio 4 d. alkana, )e cento paleidžia savo jėgo-

Iki 
šių metų 

iš viso 
už ku- 

25,635. li- 
Lieka dar ne- 

bonų už 178,300 
17,830 litų vertėje.

2) Neparstojai Valstybes 
Paskola Krašto Gynimo Rei
kalams užtraukta 1920-1922 
metų bėgy, puolant Lietuvą 
lenkams, kupiūrų sumomis, 
kurios dalinasi iš 50 mokant, 
juos iŠ anksto, 3, 6-iais me
tiniais nuošimčiais, pardavi-

šaukiu aš jam į veidą irnueinu. Koksai įkyrumas! Aš ir patsai puikiai susirasiu sau viešbutį, jei jau taip einasi. Vienok šiaip ar taip prisieina man išgalvoti sau užsiėmimą, rasti savo atvažiavimo.tikslą, kuriuo galėčiau, kaipo priežastim, naudotis,\ aišku, jei jąu paprastas daiktų Nešikas taiį> smąisus, tai viešbučio šeimininkas grali beiti dar geresnis.Ir ką gi aš galėčiau oficialiai prieš Dievą ir Žmones veikti Kalmare?Aš turiu surasti sau tinkamą užsiėmimą dar

žiuoja karieta, ji sėdasi, paskui jos dar dvejetas- 
trejetas ir jie nuvažiuoja.

Aš atlieku. Ji nuvažiavo man iš po nosies, nei 
minutei nepagalvojus.

Nu, pakol kas nėra ka» daryti! Vienok, gerai 
apsvarstęs, aš net buvau jai dėkingas: ji suteikė 
man laiko nusiskusti ir gerai pasipuošti, pirma 
negu jai pasirodžius.' Reikia tiktai naudotis 
laiku!

Keliai aš stoviniuoju, prie mauęs prieina ne
šikas ir siūlosi nešti mano daiktus.

• \
— Neteikia, aš neturiu daiktų.
Kaip, aš neturįs jokių daiktų?
Taip, aš neturiu jokių daiktų. Suprato jis 

mine dabar?
Bet aš nenusikračiau tuo žmogum 

rėjo žinoti, ar aš nevažiuojąs toliau.
— Ne, aš nevažiuoju toliau.
Aš, reiškia, manąs čia apsigyventi'
—■ Gal būt, kuriam laikui. Ar yra kur netolie

se viešbutis?
Bet ką aš čia veiksiąs ? Gal aš esąs agentas ir 

kontrolierius ?
Dar vienas Žmogus, neskaitęs m&no raštų! 

Ne, aš ne kontrolierius!
Tai kas-gi aš esąs?
— Sudiev!

J Lietuvos tautininkai priėję prie valstybinio aparato fvaistosi j visas puses. Jie griebiasi žiauriausių priemo- Įlin" prieš katalikišku organizacijų vadus ir Reiklesnius šilinius narius. Vienus siun
ta ’į Varnius “atostogąuti,” 
G kitus suima ir etapo* £ūdu 'Siuntinėja nuo Ainošiaus £&rie Kaipošiaus.
f ^Lietuvos Darbininkas” 

Jbaduoda štai kokį atsitiki-

Pirmininkas — Kun. Ig. 
Alba virius.

I Vice-Pirtn. — p-nia A. 
Nausėdienė.

II Vice-pirm. — L. Šimu
tis.

Sekretorius — K. Krušins- 
kas.

Iždininkas—Kun. H. Vai
čiūnas.

Revizijos Komisija:—Ku
nigas Dr. J. Navickas, Kun. 
A. Linkus, Adv. J. Grisius.

Naujai valdybai linkime 
sveikatos ir ištvermės dir
bant mūsų išeivijos labui.

Bendrai Lietuvos valstybe 
šiais metais 1/1 d. vidaus ir 
užsienio skolų turėjo iš viso 
87,728,935.82 lt. Šiais, me
tais vidaus paskoloms amor
tizuoti iš viso paskyrė 1 mil. 
litų, užsienio paskoloms pa
skyrė — 1,851,000 lt. iš viso 
2,851,000 litų. Palūkanoms 
mokėti nustatė: vidaus sko
lų 12,812 lt. ir užsienio — 3,- 
305,319 lt. Tuo būdu skoloms 
ir palūkanoms mokėti 1929 
m. reikės iš viso 6,169.131 lt.

Iš šitų duomenų matome, 
kad Lietuvos valstybės pra
siskolinimas nėra didelis. 
Visa valstybės skola sudaro 
tik 1/3 medinio valstybės 
biudžeto, tuo tarpu kad yra 
valstybių, kurių skolos 10 ir 
net 20 kartų didesnės už jų 
metinį biudžetą. • .1928 nt 
sausio 1 d, vienam Lietuvos 
gyventojui teko 38,36 lt. val
stybės skolos, tuo tarpu kai 
kitose valstybės — Prancū
zijoj, Anglijoj, Vokietijoj, 
Lenkijoj ir kitose — vienam 
gyventojui valstybės skolų 
tenka nuo 10 iki 50 kartų 
daugiau.

la, oficijaliai vadinama “vidaus valstybės trumpo termino bonai” buvo užtraukta .1919—1922 metais pirmiesiems valstybės reikalams bonais po $100, 500 ir. 1000 auks. Viso sumoje 11,980,- 300 auks. 4,5 metiniais nuoš. Ta paskola, kaip trumpo termino, turėjo būti išpirkta 1920 metais, bet jos Išpirkimas užsitęsė ir dar ligi šiol ji nėra visai išpirkta, birželio'mėn. 1 d tos paskolos išpirkta už 11,802,000 auks. r i uos užmokėta tų 70 centų išpirktų auk;

Šis seimas turėtų būti visų 
qieimų seimas.
- | Pageidaujama, kad kuopų 

Sumanymai būtų iš anksto 
/prisiųsti į mūsų organo re
dakciją, kad su jais dar prieš 
Seimą galėtų susipažinti visi 

'bariai.

mis grįžti namo 20 kilom, su 
viršum.

-“Pilietis Antanas Sima- 
nauskas yra buvęs St. Sei
mo atstovas, organizavęs 
Lietuvos Darbo Federacijos 
skyrius, o šiuo metu jis ei
nąs L. Darbo F-jos Vilka
viškio apskrities sekretoria
to pirmininko pareigas.”

Ką-gi jis. blogo padarė, 
kad jį suėmę ir per naktį 
išlaikė nuovadoje? “R. Dar
bininkas” rao, kad nukentė
jusiam policija aiškino, kad 
jį suėmė dėl to, kad Kybar
tų policija ieško kažkokio 
nusikaltėlio .Tono Simanai
čio. Iesjp J^no, Simanaičio, 
o suima seniūną Antaną Si- 
manauską.Policija tokiu pasiaiškini-

Šaukite susirinkimus ir 
juose rimtai svarstykite or
ganizacijos reikalus.

Patariame pasvarstyti štai 
ką: ''

1) LDS. namo Ronii ir kitų 
skolų likvidavimas;

2) Organizatoriaus sam
dymas ir jo palaikymas:

3) Bendradarbi)i fondo 
auginimas:

4) Organo “Darbininko” 
ir LDS. narių vajus.

šie ir kiti klausimai seime 
iškils ir delegatai turės juos 
išspręsti. Jeigu mes svar
biuosius klausimus išdisku- 
suosime dar prieš seimą, tai 
delegatams liks tik užgirti.

ir dėlto, kad nesukompromituočiau savo “kara
lienės.”

Aš beveik netvariau savo kaily, begalvoda
mas, ką tokio aš “galėčiau veikti” — Kalmare. 
-Tau po kirpėjo skustuvu tasai klausimas nedavė 
man ramumo. Viena buvo tikra: aš negaliu pa^ 
sirodvti viešbutin, koliai nepaaiškės man mano 
padėtis.

— Turite jūs telefoną?—paklausiau aš. z 
Ne, kirpykloje telefono nebuvo.
— Ar negalėtumėt ką nors pasiųsti artimiau

siai! viešbutin, kad užsakytų man kambarį? Aš 
neturiu laiko pats nueiti, aš turiu galybę reikalų.

— Gerai, su dideliu malonumu!
Siunčia vaiką.
Aš išėjau valkiotis gatvėmis, apžiūrėjau baž

nyčią, uostą, be to, ėjau gana greitai, bijodamas 
kad kas-nors manęs nesulaikyti; ir nepaklaustų, 
apie mano Kalmare buvimo tikslą. Pagaliau aš 
įėjau parkan, atsisėdau ant suolo ir užsimąsčiau. 
Aš lai vau vienas. . ,

— Kalmaras. — ko aš ieškau Kalmare? Var
das pasirodė man girdėtas, kur tai aš apie jį bu
vau skaitęs. Dievas žino, gal tai buvo kas nors 
politiška, koksai-nors nepaprastas riksdagas, ar 
taikos sutartis. Aš persvarščiau mintyse “Kal
maro taiką,” “Kalmaro paliaubas,” ar nesu a- 
pie tai kadanors girdėjęs ? Gal tai buvo “Kalma
ro sutartis?” Bet, po valandėlės galvojimo, aš 
sau pasisakiau, niekad nesąs.girdejęs apie “Kal
maro sutartį.” Staiga aš pašokau 
radęs: buvo “Kalmaro mūšis, 
maro 
pėtio.kas, lekiu viešbutin: jei yra buvęs Kalmaro mūšis, tai aš noriu tyrinėti istoriškas vietas; tai ir yra mano atvažiavimo tikras. Čia stovėjo Nilo Jueljo laivas, ten praūžė aukštai priešo šovipys

aujas Lietuvos Tautininkų “Skymas”

/ Jau tik mėnuo beliko iki 
mūsų organizacijos seimo. 

, Ąr jau prisirengę esame sto- 
prieš visuomenę, prieš dar

bininkus ir išduoti metinę a- 
^pyskaitą ? Taip, turėtume bū- 

Bet jeigu dar ne, tai su
skubkime rengtis. LDS. sek
retorius išsiuntinėjo kuo- 
ęoms paraginimus rinkti at

stovus į seimą ir gaminti į ne* 
-įmus.

Kuopos paraginimą turėtų 
nuoširdžiai priimti ir centro 
Valdybos pageidavimą užgir-

nė j ant paskolos kvitus. Paskola pradėta realizuoti 1920 metais gruodžio mėn, ir baigta 1922 m. vasario mėn. 15 d. Jos išpirkta iš viso buvo 28,930,000 auks. su 3,6 metiniais nuošimčiais palūkanų. Nepaprastos paskolos išpirkimas turėjo prasidėti 1923 m. gruodžio mėn. 1 d., bet dėl padidinto tuo metu mokesčių plaukimo į iždą Lietuvos Bankas tegalėjo pradėti išpirkijną tos paskolos nuo 1924 m. sausio mėn. 2 d. kurių kvitų po 20 lt. už 100 auks. išėjusių iš iždo prieš 1921 m. rugsėjo 1 d. ir po 10 lt už 100 auksinų, išleistų po to termino. Iki šių metų birželio mėn. 1 d. tos paskolos yra išpirkta 23,965,550 auksinų ir dar lieka neišpirkta 4,964,900 auksinų 788,145 litų 82 centų vertėje.
3) Valstybės Iždo 4,8% Pa

skolos Lakštai (neperštam- 
puoti) užtraukti 1921—23 
metų bėgyje, trūkstant leng
vai realizuojamųjų niiošim- 
tinių popierių, reikalingi] 
užstatams, taupymui ir tt, 
pardavinėjami kupiūromis 
po 1(M) ir 500 auksinų. Iki 
kovo mėn. 1923 m. nuo ku
rio laiko tie lakštai nebuvo 
daugiau pardavinėjami, jų 
parduota 36,637,000 auksinų 
sumoje. Jų išpirkimo termi
nas 1929 m. sausio 1 d. Iki 
tam laikui ją.išpirkta už 33, 
423,500 auksinų, už kuriuos 
užmokėta 259,64,11 lit. ir su
mokėta nuošimčiais — 36,- 
70391 lt. Iki birželio mėn. 1 
d. š. m. dar jų išpirkta už 

ver

kių į Liepojos uostą. 1927 metais sumokėta Anglijai 119,862 sv. sterl. skolos, pa
sidariusios ryšy su linų mo
nopolio įvedimu Lietuvoje.

Tebesančios dar užsienio 
skolos yra šios:

/ C* x »

I) Lietuvos Laisvės Pa
skola Amerikoje. Ta pasko
la buvo užtrautka pas Ame
rikos lietuvius 1919—1923 
m. laikotarpy nepriklauso
mybei išlaikyti ir įvairiems 
besikuriančios valstybės vi
daus reikalams. Jos buvo re
alizuota iš viso už 1,848,150 
dolerių iš 5% metinių palū
kanų. Jos išpirkimo termi
nas 1935 mt. Valstybės iž
das už tą paskolą iki 1929 
m. sausio 1 d. išmokėjo 558,- 
827.32 dolerių. Iki birželio 
1 d. 1929 m. sumokėjo 96,375 
litų palūkanų, o visa skolos 
suma reikės pradėti mokėti 
1935 met.

II) Skola Jungtinėms .1-
me tikos Valstybėms. Ši sko
la pasidarė už nupirktus 
1919 mt. iš Amerikos karo 
likvidacijos komisijos pre*- 
kes — maisto dalykus, vais
tus, drabužius ir kt. Viso 
prekių buvo nupirkta už 6,- 
031,546.97 dolerius. Ta sko
la pasižadėta grąžinti 1922 
m. birželio mėn. 28 d., bet 
atėjus tam terminui, negrą
žinta. 1924 m. diplomatiniu 
keliu buvo pradėtos derybos 
dėl jos grąžinimo, pasibai
gusios susitarimu, išdėstan
čių ta skola 62 metams, iš- 
skaitant prekių vertę ir dar 
402,465 dol. priaugusių pro
centų per tą laiką — viso 
6,434,011.97 dol. sumoje.Tuo 
susitarimu sumažintos palū
kanos už tą skolą tuo būdu, 
kad pirmus ''10 metų teks 
mokėti 3%, o likusius 52 me.. 
tu _ Iki 1929 m.
sausio 1 d. sumokėta tos skų- 
los 127,239.47 dol, Palūka-

ne susipratusius šviesius 
darbininkus. Tai jau per
daug aiški provokacija ir 
tamsesniųjų žmonių gąsdini
mas. Tai naujas tautininkų 
“skymas” katalikiškų orga
nizacijų griovimui. ‘Jei Si- 
inanauskas buvo sulaikytas, 
tai gali sulaikyti ir kitus. 
Gėriau neprigulėti prie jo
kių organizacijų.” Taip gal
voja paprasti darbininkėliai. 939,600 auks. 46,950 litų 

kad dabartinė tėję ir sumokėta 9,149 lt. pa- 
policininkui už lūkanų. Lieka neišpirkta 

panaudojimą dar už 2,273,900 auks. 113,- 
725 litų vertėje.

(Tęsinys)
— Ką tamsta sakei ?
Jis pakėlė akis ir, tartum iš dangaus būtų iš

kritęs, įsibedė į mane.
— Ko jūs norite?
— Ką?
Jis nesupranta.
— Ko jūs norite ? — pakartoja jis nekantriai.
— Ko aŠ noriu ? Ko jūs norite?
— Aš? Nieko!
•— Nu, tai ir aš nieko.
— Tai ko jūs mane kalbinate?
— Aš? Ar aš jumis kalbinau?
— Gal gi ne? — tarė, jis ir įsiutęs nusigręžė. 
Po to mes vėl tylime.
Bėga valanda po valandos: pagaliau pasigirs

ta švilpukas: mes privažiuojame Kalmarą.
Artinasi akimirksnis, kada viskas turi paaiš

kėti. Prisiliečiu savo skruostų — taip ir yra: aš 
nenusiskutęs, su manim visada taip. Vienok tai 
netvarka, kad ant tokios didelės linijos nėra nei 
vienos stoties, kur būtų galima nusiskusti, kad 
būtumei reikale panašus į žmogų. Aš nereika
lauju, kad kiekvienoje stoty būtų tam tikra kir
pykla, bet jūs turite sutikti, kad būtų ne pro šalį, 
jei nors kas penktoje stoty būtų galima rasti 
plaukų kirpėją. Tokia bent mano nuomonė.

Traukinys sustoja.Aš tuč tuojau išlipu ir matau, kad “Sabos Karalienė” taipgi? i ši i pa. Bet ją^iiojau taip apstoja, kad aš jokiu būdu nebegaliu prie jos prisibritkti. Vienas jaunas vyras ją net bučiuoja, reiškusi tai jos brolis, jis čia gyvena, jis turi Čia reikalu ir mu.gal ir įtikintų vaikus, bet jį atvažiavo pas jį paviešėti. Po minutės pP\

Svarbiausia tai, kad kiek
vienas apskritys, kiekviena 
kuopa būtų atstovaujama 
šiame seime.

skolosLakstai (perštampuo- ti), tie patys Jakštai pervesti Ji tų valiuta. Jų parduota 19^5 m. 21,190 lt. sumai. Jų terminas taip pat 1929 m. sausio mėn. 1 d. Iki tai die nai jų išpirkta už 160 litų. Lieka nęišpirktų už 21,030 litųn <
^Viso Aįąųs”įSų vaistyk 

be šių metų Sausio 1 d. tu
rėjo 1,033,135.82 lt. sumai. 
Išpirko šiais metais iki bir
želio mėn. 1 d. už 92,405 lt. 
lieka tad išpirkti už 940,- 
730,82 litų. •

Užsienio-Skolos. Jos už
traukta taip pat pirmaisiais 
mūsų nepriklausomos val
stybės gyvavimo metais dau
giausia ne pinigais, bet viso
kių reikmenų pavidalo. Šiuo 
metu gera dalis tų paskolų 
yra likviduota. Pirmoji pa
skola, turėjusi didelės svar
bos mūsų valstybės atgimi
mo buvo gauta iš Vokietijos. 
Tos paskolos buvo gauta:

1918 met. savivaldybių kū
rimo reikalams 10 mil. mar
kių, 1919—20 m. prekėmis ir 
pinigais 100 mil. markių, 
1919 m. papildoma paskola 
5 mil. markių; viso 115 mil. 
markių sumai. Tai paskolai 
likviduoti pagal 1918 m. 
gruodžio mėn. 30 d. sąlygas 
buvo sutarta grąžinti “Dar- 
l^mskasse i Ost” pirmąją 
seriją išimtų iŠ apyvartos 
Lietuvoj oštų, kas ir buvo 
padaryta^ įvedus 1922 m. 
pabaigoj litų valiutą. For
maliai tos paskolos likvida
vimas buvo padarytas 1924 
m. pradžioj ratifikavus 1923 
m. seimui sutartį su Vokie
tija. Taip pat likviduota 
1921—1926 metų bėgy skola 
Prancūzijai sumoje arti 5 
mil. frankų už gautus 30 
garvežių, amunicijos, ka
riams drabužių ir kitokių 
įeikmenų. 1924 mt. sumokė
ta Anglijai 16^811 sv. sterl.



atsa-

— kalbu aš toliau, — tai man gana daug

Kas nemyli savo tėvynes, 
tas" nemyli nė savo motinos. 
Tas nieko negali mylėti.

Jei nori apsiginti netei
singai puolamas, tai apgink 
savo priešus, tada tik pati
kės tavo teisingumu.

Žmonės taip pripratę prie 
melo, kad teisingieji sukelia 
jiems laimės.

..... ■<__
Aukšti titulai kvailus žmo

nės daro dar kvailesniais.

Pinigus persiančiam 
temomis ratomts.

Dėl sugrįžimo leidimų ir 
informacijų klauskit pas 
agentus arba pas

J ei mes mylime žmogų — mylėkime su jo nuodėmėmis.
Yra žmonių, kurie neieš

ko tiesos, o tik žaidžia jąja, 
žavisi iš jos gaunamais efek
tais, gėrisi savo teisingumu.

Mano saulute, 
. Mano saulele,

Mano auksine, —

taisyklėmis, nes tai ųžtroš- 
kina žmogų. Būkime tik 
darbštūs ir mylėkime Dievą 
ir žmones.

APIE ŽMOGŲ ..,

Žmonės sąžinę daboja, tik
tai... kito sąžinę. Jei žmo
nės tiek savo sąžinės žiūrė
tu, kiek kito — būtų daug 
sąžiningesni.

lipti. Kiti padavimai pasa
koja esant kalnuose užpiltas 
bažnyčias, užburtas karalai
tes gyvenant, ir panašiai.

“Mūsų Rytojus”

ieškoti “Kabos Karalienę,
gus nesustosiu pusiaukely, jiors man 
prisieitų pasidaryti tikiu archeologu.

(Bus daugiau)

is ir i

LIETUVI
PER HAMBURGĄ ' 

Ant musų populiariu lalvi 
Nepalyginamas švarumai 
patarnavimas vfaostt kle4< 
Savaitiniai išplaukimai 

—$203
H New Yorko j KaunĄ 
atgal (pridėjus $5. S. .’ 
jeigu taksą) 3-eia klės

ūžti-

* > . -y

KŲ C, Y' 
f '

Būtų reikalas plačiau pa
kalbėti apie Kauno darbi
ninkų gyvenimą’ Bet šį dąr< 

bą tur būt. galėtų atlikti tik 
pats Saliamonas. Nes pasa
kyti ką’ nors apie Kauno 
darbiriinkų gyvenimą yra 
abai sunku. Kaune yra daug 
darbininkų. Tas tiesa. Bet

<,

K| TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS N A OJŲ) 
MALDAKNYGIŲ

241 stabmeldžiu ’ JvertjSMrais, 
snčionių ir maldos if aukų deginimo 

vietomis. Aukštaičiams pri
ėmus katalikų tikėjimą 
(1387 m.), stabmeldžių die
vai turėję apleisti savo bų< 
veines, bet~ išeidami kalnus 
užkeikę.
v Ir dabar maža dar užtiksi 
senesnių lietuvių, kurie be 
baimės galėtų pro juos pra
eiti, ar į juos vidurnaktį už-

lygas ir darbas eitų visa? ori 
dienas, Tą receptą žmo^-į 
pats p. Tilmansas, tikinjO 
jį išimti iš kišenės. O $j|| 
baimę sudaro įūninimasiO 
kita savo fabriką Vokietijftk J —’------kurioj darbininkai gaunaj 
trisyk didesnį atlyginimą iiLį 
dirba visas šešias dienas 
savaitę.— --- -—■‘“‘SSl

L. Vitkausko^-

Mano Saulutei ||
(žmogaus liūdesio ir ilgesio dainelę)" ■

Mano saulute,
Mano saulele,'
Mano auksine, — 
Kada ateisi
Ir užliepsnosi 
Mano krūtinę?

GENIMO
* 

duš susitarti su ' ponu TU- 
maiisū. Jei- darbininkai! bū- 
tų tikri, kad valdžios orgM 
nai netrukdys jų inicįatyvus 
tai patys darbininkai hdg 
sutvarkytų reikalą,' 
Tilmansas tuojau u:

kalnai’
aukščio; tarp Švenčionių 
Dysnos , ežero, olęupuotoj 
Lietuvoj, įakaučiznos ir pa
karčių kalnai turi arti 300 
metr. aukščio; nuo Vilniaus 
į žiemos rytus, šalia Ašme
nos miesto, galingai iškilęs 
stovi Čiupiškio kalnas 339 
metr. Šis pastarasis, rodos, 
ir bus visų aukščiausias kal
nas Lietuvoje^

* Kaip Žemaičių, taip ir 
Aukštaičių kalnai papuošti 
gana gražiais, kartais net 
juokingais padavimais. Anot 
tų padavimų, veik visi jie y-

MALDAKNYGIŲ
N ’< įj

MALDŲ RIHKINfiLIS, baltais virbeliais_________ $1.79
, HLALDlį RINKINftLIS, baltais virbeliais_ —------- ♦!»

MALDŲ R1NK1NBLIS, juodais virbeliais_________ $1.79
MALDŲ R1NA1M£LI8> juodais virbeliais_
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais praa- . i] 

tais virbeliais __________________ - ____ __ ...50 ;
- - . - . _ . ( • -• - 

' ----------— - — - j. ” <

Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu: ~ r /

“DARBININKO” ADMDnSTRAOTJA
366 West Broadway South Boston,

S. ■ . v .

LIETUVOS KALIS
• ■* r »

Senų senovėje visa mūsų 
tėvyne ir kitos šalia mūsų e- 
sančios žemės buvo nuklotos 
storiausiu ledo sluoksniu. 
Tas ledas iš vasaros vakartį 
pamažu slinkdamas rito pir
ma savęs didžiulius akmenis, 
trupino juos, daužė vieną į 
kitą; stūmė didelius žemių 
kalnus.

Slenkant amžiams ledai 
pamažu ištirpo, kiti nuslin
ko į šiaurę, palikdami mums 
visą su savim- atgabentą lo
bį. Iš tos priežasties dauge
ly Lietuvos vietų galima už
tikti gana didelių akmenų, 
aukštesnių ir žemesnių kal
nų ir kablelių, griovių, ir 
daubų.

Visas Lietuvos paviršius 
nedaug tėra pakilęs nuo jū
ros vandens lygio; nėra čia 
nė didebų, kelių kilometrų 
aukščio kalnų,- nerasime nė 
gilių daubų, nė stačių tarpu
kalnių. Aukščiausiai iškilęs 
mūsų žemės paviršius yra 
Lietuvos rvtuose. Ne be rei-v
kalo tą kraštą Aukštaitija 
vadina. Daug žemesnė, nors 
vietomis gana aukštoka, yra 
vakarinė Lietuvos dalis, dėl 
savo žemumo, Žemaitijos 
vardą gavus. Aukščiausios 
Žemaičių vietos tai Telšių 
kabiai. Visi, tiek Aukštai
čių’, tiek Žemaičių kalnai a- 
pipinti tam tikromis pasa
komis, padavimais apie jų 
praeitį, apie jų vaidmenį se
novės lietuvių gyvenime.

* Imkime Žemaičių milžiną, 
Medvėgalio kalną. Jis yra 
Tauragės apskrityje, už 15 
klm. į pietus nuo Varnių 
miestelio ir už 20—22 klm. į 
vakarus nuo Kražių, 
aukščiausias Žemaičių kal
nas, 234 metrų aukščio, 
vien savo slėpiningu gražu
mu, ne vien savo aukštumu, 
bet ir gražiais žemaičių pa
davimais jis traukte traukia 
į save kiekvieno praeivio a-

* ,
kį. Tenykščiai gyventojai 
pasakoja, kad nuo jo viršū
nės matyti 14 bažnyčių bokš
tai, matyt žibant plačios a- 
pylinkės ežerų 'paviršius, 
matyt už 40 klm. kyšąs aukš
tas Šatrijos kalnas ir visa 
eilė didesnių ir mažesnių 
kalnų kalnelių. O kiek gra
žių padavimų žmonės pasa
koja apie jį! Anot vietos 
bajorų, tame kalne buvusi 
senovės lietuvių pilis. Žm!o- 
nės, priešininkų užpulti, 
bėgdavę tenai slėptis. Vieną 
kąrtą pilį užpuolė kryžeiviai 
ir apsupę ilgai laikė. Pilyje 
užsidariusiems lietuviams 
pritrūko maisto. Kilo rei
kalas susisiekti su Varniais 
ir iš ten gauti pagalbos. Bet 
niekas neišdrįso eiti per 
priešininkų eiles. Vienok at
sirado dvi drąsuolės merge
les, kurios pasakė: “mudvi 
galiv,” ir iškeliavo. Iš to ir 
kilęs kalnų vardas. Iš kar
to jis vadinęsis Mudvigaliu, 
o vėliau Medvėgaliu. Ir 
daug dar įvairių pasakoji
mų iš gilios senovės apie jį 
yra užsilikę žemaičių lūpose.

Toliau, kaip jau buvo mi
nėta, už 40 klm. į šiaurę nuo 
Medvėgalio, šalia Luokės 
miestelio, randame žemaičių 
numylėtą Šatrijos kabią. 
Nors savo aukštumu jis pir
mą rietą užleidžia Medvėga
liui, tačiau įvairiais padavi
mais toli gražu prašoka jį. 
Čia gilioje senovėje buvo vi
sos Žemaitijos tikybos cen
tras. Ant kalno viršūnės kū
renosi nekaltų mergelių vai
dilučių kurstoma amžinoji 
ugnis. Čia žmonės aukas die
vams d«|gino, čia prašė jų 
palaimos karo žygiuose, J5ia 
iš plačios Žemaitijos rinkosi 
žmonių minios ir savo die
vus garbino.

Žemaičiams priėmus kata
likų tikėjimą (1413 m.) ir 
išgriovus senovės stabmel-

bor šališkai dar* ito IįUMs 

slapčia naktimis rinkdavosi 
į Šatrijos kalną, ir tenai at
našaudavo Perkūnui ir ki
tiems dievams aukas. . .f;

Be šių dviejų kalnų, mil
žinų, Žemaičiuose, yra visa 
eilė didesnių ir mažesnių 
kalnelių, milžinkapiais va
dinamų. Sako, ten esą seno
vės milžinai palaidoti. Iš 
tokių milžinkapių žymiausi! 
šalia Varnių Girgždutės kal
nas (211 mtr. aukšč.), ties 
Telšiais Džiugo kalnas, ir 
kiti.

Ant’ dešiniojo Nemuno 
kranto, tarp Tilžėj ir Ragai
nės, žaliumvnuose pasken
dęs, stovi senelis Rambynas. 
Tai yra nedidelis, 44 mtr. 
aukščio kalnelis. Čia, kaip 
ir į Šatriją, žmonių minios 
rinkdavęsi dievų palaimos 
maldauti. Ant kalno viršū
nės taip pat degusi amžino
ji ugnis; čia stabmeldžių ku
nigai (kriviai) sužinodavę 
dievų valią ir ją žmonėms 
skelbdavę. Šis kalnas ir da
bar plačios apylinkės lietu- 
vių yra labai gerbiamas ir 
uoliai lankomas. Veik kiek
vieną vasaros šeštadienio 
vakarą į jį renkasi apylin
kės jaunimas, kūrena ugnį, 
ir apdainuoja Lietuvos pra
eitį; pasakoja įvairius pada
vimus, mininčius garsiąją 
Lietuvos senovę. O šventojo 
Jono naktį (birželio 24 d.) 
iš visos Lietuvos čia suplau
kia žmonių minios ir iškil
mingai apvaikščioja garsiuo- 
sius praeities amžius.

* *
* *

Jei Žemaičių krašte 
kome aukštų kalnų, tai Auk
štaičiuose jie turėtų būti dar 
aukštesni. Juk ne veltui tas 
kraštas gavo tokį vardą. Ir 
iš tiesų, štai į rytus nuo U- 
tenos, šalia Tauragnų ežero, 
randame daug aukštesnį už 
žemaičių Medvėgalį Taura- 
pilio kalną (251 metr. auk
ščio) ; į šiaurę nuo Zarasų,

»

MINTYS IR AFORIZMAI

Jie visa tai daro tiktai iš di
delės savimeilės, nes teisingi 
žmonės labiau gerbiami. Jei 
būtų priešingi, jie pirmieji 
paneigtų tiesą. Jie neieško 
tiesos dėl pačios tiesos mei
lės, bet dėl savęs, kaip tei
singo žmogaus, meilės.

Jei mes norinue būti pro
tingi — kuo mažiausia da
lykime apibendrinimų, nes 
visa yra individualu ir relia
tyvu. Sakau kuo mažiausia, 
nes sakydamas nedarykim 
sau prieštaraučiau.

, , ■ -X.— ■ ■ — —

Neapsikraukime perdaug 
smulkiomis dienos moralės

Kiekvienas žmogus vienas 
kitam atrodo truputį juo
kingas, nes kiekvienas žmo
gus turi savo’ idealus, ku
riais susižavi, o kurių kitas 
visiškai nesupranta. Nesu
prantamas susižavėjimas at
rodo juokingas.

Yra vienas didelis malo
numas, tiesiog laimė, ir pro
gos tos laimės patilti yra 
pakankamai — tai suteiki- X 
mas vargšams pagalbos. Ta
čiau nežinia, kodėl žmonės 
labai dažnai tos laimės atsi
sako.

ir sukasė darže žemes, čia pargriuvo ant laivo 
denio Gustavas Adolfas. Kolbeinas Tvirtasis pa
klausė: “Kas tenai išnyksta?” — Norvegija iš
slysta iš tavo rankų, — atsakė Einaras.

Bet prie pat viešbučio durų aš subailėjau ir 
visai atsisakiau visos savo istorijos su Kalmaro 
mūšiu; Kalmare niekumet jokio mūšio nėra bu
vę; mūšis buvo Kopenliageno reide! Vėl grįžtu į 
miestą. Man sutemo akyse.

Taip aš prasivalkiojau kiaurą dieną, neturė
jęs burnoje nei aguonos grūdelio. Aš visai nu
sivariau nuo kojų. Be to, jau buvo pervėlu, kad 
užėjus kokion-nors knygų krautuvėn ir nusipir
kus šiokių tokių knygų apie Kalmarą, kadangi 
visos krautuvės jau buvo uždarytos.

Pagaliau aš užėjau lempų degiotoją.
— Atsiprašau,—sakau aš mandagiai: — kas 

tai kada tai yra atsitikę Kalmtire?
Lempų degiotojas pakartoja — “atsitikę?” 

ir žiūri į manę išpūtęs akis.
— Taip. — sakauy— pas mane taip gyvai y- 

ra atminty, kad čia. Kalmare, kada-tai kas-tai 
yra atsitikę: tai turi didelę istorišką reikšmę, to- 
*dėl tai aš ir noriu žinoti.

Mes stovime vienas priešais kitą. 
Kur jūs gyvenat klausia jis.i — Kur pis gyvenat klausia jis.

— Aš tyčia dėlto ir atvažiavau, kad tai išty
rus, 
kainavo, tai man kainavo net kroną ir šešiasde
šimt erų primok ėjimo, neskaitant šimlto aštuo
niolikos kronų už kelia, apie kurias aš ir minėti 
nenoriu. Galite pasiklausti konduktorius, jei 
norite. -

— Jus iš Norvegijos?
— Taip, aš iš Norvegijos!
— Jūs esat agentas?
Aš pasiskubinau duoti kojoms valią, nežiū 

rint viso savo nuovargio; juk aš tiktai ir norė-

jau išsiklausti to žmogaus — kas aš? Bet ir ta
me buvo kalta mano “karalienė,” ji buvo visa 
kuo kalta ir aš išreiškiau pageidavimą, tiesa 
švelniais žodžiais, kad ji prasmegtų už savo 
pinkles.

D’ vėl aš velkuos atgal parkan. Ne, dabar aš 
nebemačiau sau daugiau išsigelbėjimo!

Stoviu atsišliejęs medžio, o praeiviai jau pra
dėjo į mane darivtis; aš skaičiau, kad čia pavo
jinga ilgiau pasilikti ir turėjau eiti toliau. Po 
trijų valandų aš atsidūriau už miesto. Apsidai
rau — aš vienas; priešais mane kyla į aukštį 
Kaž koks juodas milžinas. Aš sustoju, kad jį ap
žiūrėjus. — jis panašus į kalną su bažnyčia vir
šūnėje. Koliai aš taip stoviniuoju, prieina kaž
koksai žmogus; aš jį sulaikau ir klausiu, kas čia 
do kalnas, jo pavadinimas geografijoje man ne
žinomas, nors aš žinau daugel kalnų

— Tai pilis, — atsako jisai.
— Pilis, Kalmaro pilis!
Labai norėjau sužinoti, ar ten tai visa, kas 

sukėsi mano galvoje, nėra atsitikę.
— Pilis, žinoma, dabar apleista ir griuvę- 

šiuose, ne taip, kaip buvo anais laikais, kai joje 
vystėsi dideli nuotykiai. — paklausiau aš.

— O, ne, užvaizdą laiko ją tvarkoje, 
kė tasai.

— O kas dabar tenai gyvena, t. y. aš noriu 
paklausti, koksai kunigaikštis gyvena pietų 
sparne ? Man yra ant galo liežuvio, bet...

— Bet ten dabar viskas užimta ginklais, kar
dais, įvairausiais daiktais...

Akimirksny man blykteli puiki'mintis: aš 
galėjau čia atvažiuoti tyrinėti pilies iškasenas. 
Jei ne maišas tam žmogui ant pe$ų, aš būčiau 
jį apkabinęs, ir aš gerai prisimenu,'kad, pirma 
negu mes iisiskyrėm, aš pasiteiravau apie jo 
žmoną ir vaikus. Pagaliau apie pusiaunaktį ga
rėjau aš savo viešbutin.

Aš tuč-tuojau pareikalavau šeimininko ir pa
sakiau, kad tai aš užsakęs kambarį.

— Aš noriu čia tyrinėti senovę, — tariau aš 
trumpai, drūtai, — aš net suprikinėju senoviš
kus daiktus; taip ir žinokit, tai mano užsiėuti-‘ 
mas.

Šeimininkas pasitenkino tokiu paaiškinimu 
ir liepė mane nuvesti mano kambarin.

♦

* *

Po to atėjo nusivylimų ir bereikalingai iš- 
aikvotų pastangų savaitė. “Sabos Karalienės” 
niekur nesimato. Diena po dienos aš jos ieško
jau. kur tiktai buvo galima, vaikščiojau teirau
tis pas paštininkų, kalbėjaus su'dviem policinin
kais, išvaikštinėjau skersai ir išilgai parką laike 
pasivaikščiojimų, kasdien apžiūrėdavau foto
grafų vitrinas, ar kur nepastebėsiu išstatyto jos 
paveikslo, bet visa buvo veltui. Aš pasamdžiau 
du vyrus, kad jie dieną-naktį saugotų stoty ir 
neleistų iš manęs pasprukti ir pradėjau laukti, 
laukti savo nuotykių galo.

Tuo tarpu aš turėjau apžiūrinėti pilį ir se
noviškų daiktų rinkinį; aš prirašydavau di
džiausius lakštus pastabų, perskaitlmodavau rū- 
dži dėmes karduose *ir sulaužytuose pentinuose, 
pasižymėdavau visus metus ir užrašus, kuriuos 
tik rasdavau ant senų dėžučių ir paveikslų; taip, 
aš net nepamiršau surašyti maišą su plunksno
mis, kurį aš buvau radęs tarp senovės daiktų 
ir kuris, kaip paskiau, paaiškėjo, prigulėjo už
vaizdui. Aš dariau savo tyrinėjimus su susi
krimtimo vyriškumu, tuo metu, kai mano siela 
buvo pilna kaltumo: bet kadangi aš ėmiaus su
ieškoti “Kabos Karalienę,” tai už jokius pini- 

dėlei to

visokius postringarimųs Jįra 
pie sufariis su Estija, 
greičiausiai grąžintų darbiu 

jų gyvenimo'hematyti. Klau- pinkams pirmiau turetašA£|i 
simas kodėl nematyti? Ar 
dėlto, kad bfŲų uždrausta 
žiūrėti į darbininkų gyveni
mą, ar dėlto, kad būtų už
drausta Kauno darbininkų 
gyvenimą rodyti ? Kadangi 
skelbimuose tokio uždraudi
mo neteko skaityti, tai nė 
nežinau, ar panašūs draudi
mai gali būti. Bėt vienas da
lykas yra aiškus tai tas, kad 
apie Kauno darbininkų gy
venimą nieko netenka girdė
ti. Tarytum jis ir nebūtų. 
Tuo tarpu darbininkų skai' 
čius Kaune yra labai didelis. 
Bet dauguma jų laikoma, 
taip sakant, ant pavadžio. 
Geriausi pavadį šį kartą bus 
susukęs tur būt Ponas Til
mansas. - Iš darbininkui at
imta viskas, ką pirmiau dar
bininkas turėjo, o ir darbas 
sumažintas iki 4 dienų sa
vaitei. Kai ‘darbininkai 
skundžiasi ]x>nui Tilmanšui 
dėl darbo, tai p. Tilmansas 
pataria jiems eiti į valdžią 
ir sudalyti atatinkamą su
tartį su Estija ir kitomis 
valstybėmis, kad jo išdirbi
nius pirktų. Žinoma, taip 
juoktis iš darbininkų tegali 
tik ponas Tilmansas, kuriam 
jo fabrikai Vokietijoj daug 
daugiau rūpi, negu pas mus. 
Iš kitos puses p. Tilmansas 
pamiršta, kad niekur pasau
lyje fabrikuos darbininkai 
nedaro sutarčių su svetimo
mis valstybėmis. Negali to
kių sutarčių daryti nė Lie
tuvos darbininkai. Bet vi
sam pasaulyje fabrikų dar
bininkai daro sutartis su sa
vo darbdaviais. Norėdami 
sutvarkyti p. Tilmanso sau
valę darbininkai vra įteikę 
atatinkamą pareiškimą p. 
Ministeriui pirmininkui ir 
jau kelis kari tuo reikalu 
pas jį lankėsi. Byla perduo
ta ištirti vidaus reikalų mj- 
nistęrijąi. Rezultatai dar 
nėra žinomi. Darbininkai 
paduodami šitą pareiškimą, 
reiškia didelio pageidavimo, 
kad vyriausybė leistų pa
tiems darbininkams rasti bū-

Kada praginsi 
Vi iš mano kelio 
Tu debesėlius, 
Kada nušviesi 
Gedulo juodo 
Dvasioj šešėlius?
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Tu — mano mintys, ' 
Tu mano godos, 
Mano lauktinė!
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Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
iektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir (vedam motorus 1 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.
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LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

SERGANTYS ŽMONĖS P'A- 
GYJA IR SUSTIPRĖJA
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Per daugiau ląūp 40 metų Nuga 
Tone suteikė naujų sveikatų ir dides
nį stiprumų milionants žmonių. Jis 
duoda tokias pastebėtipas pasekmes 
todėl, kad jis .turi savy varginga kuri 
nors iš viršuj išminėtų ligų, ganus 
ir kūno dalis, tuo pagerina apetitų, 
pagelbsti virškinimui, nugali konsti- 
pacijų, gasus ar išpūtimų pilvo ir vi
durių. pašalina inkstų ar pūslės su
erzinimų, galvos skaudėjimų, kvaitu
lį ir suteikia naujų jėgų nervams ir 
muskulams.

I*-as IVlliie Rabb, Charlotte, N. C., 
sako: “I’irm ėmimo Nuga-Tonę aš nė 
vienos dienos nesijaučiau sveikas, bet 
pradėjęs imti aš jaučiuos kaip nau
jas žmogus." Tokis pagirimas nuo 
dėkingų Nuga-Tofte vartotojų yra į- 
rodymas didelio jų vertingumo ir jei
gu jus esate silpnas ir liguistas ar 
jus vargina kuri nors iš viršuj pa
minėtų ligų, jus turite nedvejodami 
pabandyti Nuga-Tone. Jį parduoda 
visi vaistų pardavėjai. Jeigu jūsų ver
telga neturi jų stake, paprašykit jį 
užsakyti dėl jus iš urmo vaistinės.

>> 

igai yra 
minėtą pa.

x Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra lndomu ra jais 
ratrfpaifnti. Jaoa galima 
vartoti kaip atvirute®, žen
klai yra tam tikrame sųsio- 
vinyje, ltviao yra 40 ženklų.

- Kaina 40 centą - — 
“DARBININKAS”

366 W. Broadv&y
S. Bocton, Mass.

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Paraše KUN. PROF. PR.^UČIS, M. I. C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausią nuotikią Kunigo 
Prof. P. Bučio, lt. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minkš
tais viršcliaig$1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siąs- 
kite sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadvray, 8outh Borton, Mara.

ST0CK R00M
| 10 Ellesworth St., Worcester
| Tel. Park '5452. Tel. Cedar 7836 | 
cianą

NEW BRITAIN, CONN.

Kavidis

Hauš, ir pradedu aplinkui žvaigy-^betįspūdingą veikalėlį “Dėgt i nė.” 
t is.

Gatvė piįnai užsikimš 
Yytijj^ anglų, 
peni eina čia pat šalia
Hon nedidelėn bažny-
— grotan.

REIKALINGAS geras

VARGONININKAS
CASIMLR’S R. C. CHURCH
Greene St., New Haven, Ct.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG C0MPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

___ “Jėzus NazarMĘųs Rex. 
ši puiki\tovvla iškibįangi '

ijoje, graži imitacija, vadi- baigoje. Jos pašventinimo £kil-
.. z-. . , .. . ‘ •_» na zytui r___

f:: TRUMPI 
| SKAITYMELIAI 
| NAUJA KNYGA

i Joje telpa daugiau kaip 
į 1QO trumpų pasakaičių
i 150 pusi. 45 centai *

DARBININLAS
' 3o6 Broadvay, Butn 27, Man

IR

- . ' Ią
Carfino miestely, Škotijoje, vie- vos, ir maža galybės, ir garbės laz- 
fe anglų katalikų parapijos kle- dele rankoje. Apačioje po Jt^ko- 

rūpesnin, jau keli metai kaip jų ant pastovo padėtas lotyniškas 
ra įsteigta nors pilnai originalui parašas: “J 
r nepatinka, šv. P. Marijos Ap-

o Liourdes’o miestelyje, pastatyta tik 'pereit’

ama^Carfino Grota, ar, kitaip pa- 
Škotijos Liourdes.”

Nšsąnt uolinių krantų, Šv.' P. 
rijos Apsireiškimo stovvlą sto

vi tam 'tikslui tyčia padirbtame 
te, o prieš ją, — mergaitė Ber

nadeta su ištiestomis į ją ranko- 
is. jSąrs.visa grota ir dabar dar 

|>ilnai nėra įrengta. Jačians vieta 
tikslui parinkta gan graži, tin- 

tama ir nevisai maža. Po visą gro- 
os vidurį yra padirbta gTažūs. 

i takai, kurių šalyse stovi 
_____T šventųjų stovylvs, kurių 
kiekvienai pritaikinta ir tinkama 
vieta. Pavyzdžiui, šv. Filiomena,

Dvi pas nedideli tvenkinį vau 
ns, mat. ji, turbūt buvusi jūri- 

Jiinkė. Kitos stovylos ir panašiai. 
Yra ir dirbtini tvenkiniai vandens, 
tik tekančio upelio nebegalima 
pravesti. Veik visa grota apsodin

ėta jaunais medeliais, kuriems su
jaugus bus nepaprastai gražus vaiz

das!
Šalia šv. P. Marijos Apsireiški 

juo stovylos kuri vasaros laike vi
sa yra paskendusi žydinčiose rau
donose rožėse, taip pat dirbtiname 

.krante, yra Įtaisytas altorius, ant 
kurio esant giedriam orui atsibūna 

? viešas Palaiminimas su šv. Sakra
mentu. (Šv. Sakramento pagarbi
nimas arba mišparus.) Gi ties šv. 

S- Panelės stovyla esti sakomi pa
mokslai.

Gražiausias visoje grotoje tvari
nys •— tai Kristaus Karaliaus Jo. 
vyla, veik pačiame grotos vHurv- 
je, ant kalnelio nuo kurio visa a- 
pylinkė gražiai niatvti. majestotin
gai ant aukšto' pastovo stovinti.

Kristus joje vaizduojamas kau
karai ius-. Jis sėdi karališkame 

soste, su karališku vainiku ant gal-

mėse dalyvavo suvirš.20,000 žmo
nių! ;

Taigi į “šią gtotą per ištisą vasa
rą (beP-gaiinia sakyti ir žiemą, 
nors žiemą kiek mažiau) iš visos 
Britanijos apsilanko didelis skait
lius katalikų maldininkų, prie Šv. 
P. Marijos pasimelsti. Daug apsi
lanko ir protestonų pasižiūrėti

Škotijos lietuviai katalikai irgi 
vieną kartą į metus čia suruošia 
bendras visų Škotijos lietuvių ka
talikų iškilmes, — iškilmingas pa
maldas. į kurias apsilanko ne tik 
iš visų artimesnių, bet ir iš toli
mų kolonijų lietuviai.

Šiemet tos iškilmės • suruošta 
sekmadienį. I d. rugpiūčio, 3 vai. 
p. p. Ir reikia pasakyti, kad šie
met jos visais atžvilgiais daug ge
riau nusisekė, negu bile kuriais ki

nais metais.

£atv|9'esar 
tėlėn*, antri

Pasisveikinęs su vienu kitu pa
žįstamu ir valandėlę pasikalbėję?, 
žiūriu laikrodėliu. — jau netoli 3 
vąlaadą. —. Reikia eiti į ten, kur 
ę^u atvykęs. ' •'.?

Kartu su kitais nueinu ir aš gro 
tan.

Čia pilna visur žmonių. 
vNetrnkųs lietuviai visi pradeda 

rinktis viršutinėn aikštėn,’ uŽpa 
kalyje Kristaus -Karaliaus stovy- 
las, ir ruoštis Iškilmingon procesi
jom

Čia vyrai tam tikslui išrinktų 
tvarkdarių tampa eilėmis tvarkin
gai sustatyti po kairei, gi moterys 
t— po dešinei pusei . Jaunimas ’ 
paskiausia. (Bet paskiau jis pate- 1 
ko reik patin vidurin.)

Procesijos eisena suruošta 
Pasirodo ir abu kunigai.

Neužmirškite užsakyti savo m> 
limam sūnui, dukteriai ar mažam 

-'broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi- 

i te didžiausią jam džiaugsmą.
“Žvaigždutė” yra viena iš Įdo- 

miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja ViSoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių. įvairių pari- 

- skaitVmėlių ir pačių vaikų .kuri-' 
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 

£-3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai, 
įj A d r e s a s : Lietuva, Kan
onas, Liaudies Namai. “Ž v ai g- 

t ė s ’ ’ Administraoija.
z

Taigi aš kaip pačią vietą,—taip 
ii joje atsibuvusias lietuvių kata
likų metines iškilmes, geri). “Dar
bininko” skaitytojams, kurie veik 
niekuomet savo laikraštyje nė jo. 
kios apie Škotijos lietuvius žinu
tės, o ypač apie lietuvių katalikų 
veikimą nemato, ir stengiuosi kiek 
galėdamas aprašyti.

Viena pasisekimo priežastis, kad 
šiemet Į jas labai daug sulig Didž. 
Britanijoje gyvenančio lietuviu 
skaitliaus žmonių apsilankė, o 
ra, — jose dajyyavo apart vienin
telio Škotijoje lietuvio kunigo ir 
klebono gerb. kun. .J. Petrauskio 
ir antras lietuvis kunigas, būtent, 
svečias gerb. kun. Sideravičius, at- 
vykęs Į iškilmes iš Dmdono. kame 
ils vieši pas kun. Matulaiti — Lon
dono lietuvių parapijos kleboną at
vykęs iš Belgijos. Kaip girdėjau Į 
iškilmes apsilankė daugumas norė
dami pamatyti svečią, ir išgirsti jo 
pamokslą.

Važiuojant man iš Glasgovv’o au 
tomobilium, pakeliui iš Mossend’cr. 
Hoįvtovvn’o, Nevv Stevenston’o ir 
kitų artimesnių vietų, sutikau bū
rius lietuvių pėsčių (’arfinan be
traukiančių. Nors tą dieną oras bu
vo nekoks — apsiniaukęs ir rytnie- 
ii lijo, vienok žmonės to nepabū
go.
■ > w

Balsas Iš Lietuvos
Aš esu Lietuvos gyveninio žinovas. 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- 

^cia 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, mėnesi, už 15 litu 3 mėn., už 25 lit.— 

t pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
: lankymas (išskyrus Latvija, Estiją ir Vokietija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone

laičio gat. N r. 24. Kaunas, Lietuva.
—* Aš tik teisybę rašau.
k Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraštis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo- 
" nas Bistras.

t.

Gerb. svečias — kun.. Sidėravi^ 
čius stoja vynj eilių pryšaky, o 
vietinis lietuvhj klebonas — kun. 
J. Petrauskis — moterų.

Kalbėdami balsiai šv. Rožančių 
pradeda iškilmingos procesijos ei
seną. Pirmiausia eina moterys ir 
jaunimas, o paskiau — vyrai.

Visa didžiulė lietuvių maldinin
kų procesija lėtai susijudina, ir iš
sikraipiusiais grotos viduje takais 
išpalengvo slenka pinųvn...

Ties didžiuoju mediniu Kryžiu
mi procesijos eisena apsistoja, ir 
kiek persiskiria į dvi dali: Prie 
Kryžiaus jungtinis Glasgow’o, 
Mossendo. Uarfino ir kitų koloni
jų koras, p, A. Bandzevičiaus ve- 

ant- (damas, gražiai, sutartinai pagieda 
“Kryžiau Šventas.”

Pabaigus giesmę gerb. svečias — 
kun. Sideravičius pasakoo gražų, 
nors ir neilgą, bet turiningą, dau
giausiai jaunuomenei pritaikintą 
pamokslą.

Po pamokslui, visi maldingai 
kalbėdami šv. Rožančių,^gražioje 
tvarkoje tęsia procesijos eiseną.

Pagalinus procesija baigiasi. -
Visi susirenka Šv. P. Marijos 

eikštėn. ties stovyla, o kun. J. Pet
rauskis susirinkusiems paaiškina 
tolimesnę iškilmių tvarką.

Čia kun. Sideravičius pasakė 
antrą, visems pritaikintą, bet žy
miai ilgesni, ir turiningesni pa 
mokslą. Gaila, kad dėlei stokos 

[laikraštyje vietos, nebegalima jį 
bent bendrais bruožais paminėti.

Po pamokslui, žmonės susirinko 
ties kitoje eik.štės pusėje esančiu 
altoriumi, ant kurio vietinis lietu
vių (žinoma visos Škotijos) klebo
nas—kun. J. Petrauskis gerb. sve- 

1 čiui asistuojant, atlaikė Palaimini
mą su Šv. Sakramentu atvirame 
ore.

Laike palaiminimo tas pats jung
tinis koras gražiai pagiedojo ke
lias lietuviškas ir lotyniškas šv. 
giesmes.

Po palaiminimo gerb. svetys — 
kun. Sideravičius visiems žmonėms 
prie altoriaus davė bučiuoti šv. Te
resės vadinamosios “Mažoji Gėle
lė” relikvijas.

Po tam pamaldų iškilmės užsi
baigė.

Tuojaus po iškilmingi] pamaldų 
čia pat prie grotos esančioje di
džiulėje Liourdes Institution kata
likų svetainėje buvo suruoštas 
koncertas su vaidinimu, prakalba 
ir dainomis.

Veikalėlis tapo suvaidinta neblo
giausia.

Pirm, ir . pa*? vaidinimo Bells- 
hifl’io ir Mossendo (turbūt kažku
rie buvo dar ir kitų) jungtinis ko
ras gerai sūdamavo keliatą lietu
viškų dainų.

Paskiau gerb. svečias — kun. Si
deravičius. pasakė puikią, turinin
gą ir patrijotinę prakalbą, kuri jai 
pasibaigus buvo publikos palydėta 
didžiausiu delnų plojimu.

Pp prakalbai dar buvo dainų, ir 
visiems giedknt Lietuvos Himną 
viskas užsibaigė. ;

Lietuviai katalikai pildydami sa
vo pareigas, o taipogi ir kaipo geri 
tėvynainiai atjausdami ir lieluviš- 
ką veikimą ne tik kad iš visų arti
mesnių kolonijų į šias iškilmes ap- 
silankė, bet buvo matyti ir iš toli
mų, k. t. Shottsi, Tauldhouse, Bath- 
gate,’ Stoneyhųrh, West Calder ir 
net^EdinbužgK.TViso galėjo būti 
netoli 4,000 žipoBių!

Duok Dieve, kad ir kitus metus 
įvairiais atžvilgiais taip jos pavyk-- 
tų kąip šiemetj^ir tiek daug į jas 
lietuvių kataliku susirinkti galėtu!: 

\

NORWOOD, MASS.
Jaunikaičių Susirinkimas

Vieną gražų vakarą susirinko 
pas kriaučių mokyčiausi ir iškal
bingiausi jaunikaičiai nuo 20 iki 
45 mėtų amžiaus. Pirmiausia 
svarstė, kad reikia laikytis vieny
bės, ir gerai kailį išpert seniems 
diktatoriams (taip jie vadina se
nesnius veikėjus).

Vienas sako: “Laike draugijų 
susirinkimų reikia rėkt, bartis, 
priešintis . visokiems jų įneši
mams.” Kiti tam prijarė ir įneši
mas buvo primtas.

Antras, didelis,, storas, su gar- 
Jsin balsu sako: ‘ ‘ Malonūs draugai! 

Mes čia susirinkę esame visi vienos 
mintiem Aš tikras esu, kad neat
siras nė vieno priešingo mano įne- 
Šimui Aš įnešu, kad mes paskelb
tume laikraštv, kad, mūši] vienmin
tis Kazys yra mokslo vyras.” Tuoj 
vienas ir antras įnešimą patvirti
no.

Trečias klausia : “Ar Kazys yra 
baigęs “high school.” {nešėjas at
sako; “Mes nekalbam apie high 
school, tik apie mokslą, o kad jis 
yra mokytas, tąi visi žino.”

Visi sutiko ir Įnešimas tapo pri
imtas ir laikraštv paskelbtas. Ką 
dabar pasakysite apie mūsų jau
nikaičius, ar ne “smart?”

Draugas

NEW BRITAIN, CONN.
Viešas pranešimas gentims.

Mes nuliūdę tėveliai ir seselės 
pareiškiam savo gentims Ameri
koj, gyvenantiems tolimesniuose 
kraštuose, kaip tai apie Chicagą 
ir Pennsylvania. kad mūsų vyriau
sioji dukrelė, a. a. Michalina atsi
skyrė nuo mūsų amžinai, 29 liepos, 
1929 m. Ji tapo palaidota 1 d. rug
piūčio. 1929 m., šv. Marijos airių 
kapinėse, New Britain, Conn. Mes, 
jos tėvai, paeinam iš Lietuvos-. Tė
vas Andrius Blažauskas iš Teizių 
kaimo, Šventažerio parapijos; mo- 
tina
Buniškių kaimo, Lazdijų parapi
jos. Abi parapijos seniau buvo Su
valkų i’ėdyboje.

Taipgi tariame nuoširdų ačiū 
dvasiškiams,, giminėms, draugams 
kurie kiek nors pagelbėjo mums 
liūdesio dienose savo dalyvavimu, 
paguoda ir užprašymu šv. mišiij už 
mirusios mūsų mylimos dukrelės 
vėlę ir už suteiktas gėles. Lai vi
siems Dievas atlygina .šimteriopai.

Nuliūdę Tėveliai ir Seselės

Sugrįžta kun. Kaulakis.

Sulig paskiausio pranešimo, pa« X 
aiškėjo, kad gerb. kun. Juotaa -4 
Kaulakis, klebonas šv. Kazimierai 
parapijos grįžta Amerikon (išLie* >» 
tuvos) ne apie 6-7 rugsėjo kaip bu- 
vo tikėtasi, bet 27-tą rugpiūčio lai
bas. kuriuo jis važiuoja atplauks 
Nevv Yorko uostam Tai tur būt 
tą pačią dieną bus ir tarp savųjų, 
— Philadelphijoj.

1 . 1 , .
Laikraštis gęrįpp^įarkuartiną 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.

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 me
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikoniškų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus 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.

Klaidos Atitaisymas.

“Darbininko” numery 63, 16 d. 
rugp. tilpo žinutė apie laidotuves 
a. a. M. Blažauskiutės. Žinutėje 
nepaminėta, kad dalyvavo laidotu 
vėso kun. J. Kazlauskas iš Water- 
burvio. Karstą nešė jaunikaičiai 
o ne sąjungietės. Sąjungietės tik 
šalyse ėjo išsirikiavę. Nešant kars-i 
tą iš namų į bažnyčią ir iš bažny
čios Į kapines.

Taipgi pareiškiu visiems ir vi
soms, ypatingai sąjungietėms, kad 
už vėlę a. a. šv. atminties M. Bla
žauskiutės, mėnesio atmintis bus 
29 rugp., 1929 m. šv. mišias lai. 
kys kun. J. Bakšys, Hartfordo Jie 
tuvių kamendorius. dabartinis A. 
L. R. K. Mot. Są-gos dvasios va
das. Tad malonėkit tą dieną iš. 
klausyt šv. mišias velįonės intenci
ja.

PHILADELPHIA, PA.
“Vakacijos” veikėjos

Sužinojau, kad šiomis dienomis 
garsi veikėja tarp Philadelphijos 
lietuvių, p-lė Ona Unguraitė ato
stogauja — turi “vakacijas” pas 
lietuviiĮ sesutes-vienuoles Elm- 
hurst’e, Pa. Kad tik kartais jinai 
ten nepasiliktų atostogauti visa
dos... Nes ji myli tyrą ir tobulą 
gyvenimą, tai pirma. O antra, ji 
turi dvi tikras seseris kazimierie- 
čių vienuolijoje. Tai kartais, kad 
pavyzdis ir ant jos nepaveiktų —. 
kad ir ji nepataptij sesė-vienuolė.

Aras

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto 

STASIO\PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingą pasi
skaitymą, dainelių, deklemaci- 
jų.
Verta
muose

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 ir ki
tos tautos.

kiekvienam turėti na
tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c. 

persiuntimą prisiųskit už 
pašto ženklelį.

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

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą.

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
sų pavergta sostine.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia leflkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas. z

•r

z

? 1

*

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

Už
3c.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite galo metų puikiai iliustruotų didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”Už vienų dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Laisvės Al. 61 Lithuania.
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DARBININKU SUSIRINKIMAS

Pereitą, ketvįrtądienį įvyko L. D. 
S. 1 kp. susirinkimas. Narių bu
vo apie 20. Ląbąi mažai. Kiti su- 
ąikląidipo. Manė, kad susirinkimai 
įvyksta paskutinį ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio. Taip bent bu
vo skelbta organe “Darbjniųke ” 

Pikniko rengimo komisija išda
vė raportą. Nariai pikniko rezul
tatais buvo užsidegę taip, kad nė 
nesigilino, ir kai kurie nenorėjo 
nė svarsty!^, svarbesnių, organiza
cijai naudingų, priešseinpnių ĮHtt- 
simų.

Dalyvavo ir kjebonas kun. F.
Virmauskis. Jis prašė kuopos pri- ryto, Keistučio Darže. Laiko maža 
j-xi —--------------- 'prisirengti,bet metinis piknikas1

bus vertas savo vardo. Mat visi 
ruošiasi
- Jei lytų parapijos metinis pikni- 
kąs bus pobažnytinėj salėj. Jis 
virstų bazarėliu. JKuo ryto iki še
šių prie geros muzikos būtų daik
tų pardavinėjimai. O 6 vai. vaka. 
i-e būtų didžiausi dėl visų vaka
rienė su plačiausiu; programų.

Nepaprastas So. -Bostono lietu
vių automobilių užsiregistravimas 
įvyks parapijos metiniame išvažia
vime. Tankiai yra varomos disku
sijos; keli'So. Bostono lietuviai tu
ri automobilius? Net Amerikos 
Lietuvių Knygos gamintojai nori 
sužinoti, o negali. Parapijos pra- 
mogij komisija su klebonu prašo, 
kad visi prielankūp So. Bostonie
čiai, kurie turi automobilį, atva. 
žiuotų prie bažnyčios Labor Day, 
Bile kada nuo 10 A'. M. iki 2 P. M., 
paimtų piknikierin ir nuvežti! juos 
i Keistučio Daržą paimdami nomi- 
i>alę prekę. Tuo nemažu žygiu So. 
Bostono automobilistai parapijai 
labdaringą darbą atliks, patys ap- 
sigarsins ir duos progos sužinoti 
kaip daug Bostone yra lietuviškų 
automobilių. Viena nuomonė yra 
pareikšta, kad iš dešimts Bostono 
lietuvių vienas neturi automobilio. 
Argi tai būtų tiesa? Na-gi nuvežk 
parapijai kelis piknikierius rugsė
jo 2 d. j Keistučio Daržą — daly 
vauk lietuvių automobilių regis
tracijoj. To prašo komisija ir kle
bonas pageidauja kaip sakė baž
nyčioj. Registracijos kortą pasi
imk iš “Darbininko” ar nuo Vin
co Grudzinsko.

Piknike bus netik muzika, bet ir 
parapijos choras dainuos. Choras

p? f

»• .v.

'f

• • r

i

!

V*

** i

9 * * ■“ v

u, ,.... ...........  f 
t VIENA RAVAITŲ 8URU06 
' METINI PARAPIJOS 

IŠVAŽIAVIMU *
Laiko mažai dėlto, kad parapi

jos ekstra išvažiavimas nesenai te
įvyko. Didžiuma žmonių žino, kad 
tas ekstra - išvažiavimas buvo tik 
išbandymas pajėgų ir prisirengi
mas prie metinio išvažiavimo. Bet 
kai kuriems tai maišosi. Jie sako; 
“parapija, jau turėjo išvažiavi
mą.” Taip, parapija, progai pasi
taikius, turėjo speciali išvažiavi- 
mėlį, rugp. 11 d., bet jos metinis 
grandioziškas išvažiavimas įvyks, 
kaip visuomet, Labor Day nuo pat

ĮĮĮ^Į^am^yėją8

fino bažnyčios važiuos lėtučio 
parkan 9 P. M. Laukia automobi
listų ir automobili

Piknikieriu au 
nytinėjf salėj jvy' 
karė,
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dėti prie vasarinės mokyklos au
kos $10.00 dar $15.00. Kas ir pa. 
daryta. . '

Po to, jis prisiklausęs narių kal
bų rr susipažinęs su nariais kalbėjo 
apie reikalingumą laikytis kri
kščioniškos meilės ir vienybės.

Delegatų į seimą nęišrinko, bet 
paliko, valdybai jųjų siuntimo 
klausimą išspręsti. Spėju, kad val
dyba patikrinus iždo stovį, su
šauks specialį susirinkimą ir sulig 
narių skaičiaus išrinks delegatus 
į seimą.

Narys

VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS 
PAVYKO

L. Vyčių 17-tos kuopos metinis 
išvažiavimas įvykęs rugp. 25 d. 
Munchbaek’s darže, pavyko visais 
atžvilgiais. Oras gražus, žmonių 

• daug, žaislų įvairiausių. Žmonės 
prisijuokė-prisikvatojo.Virvę trau
ky So. Bostonas su Roslindale 
Laimėjo Roslindale. Matyt Ros- 
li.ndale oras sveikesnis negu South 
Bostono. Čevėrykų lenktynėse lai
mėjo, Pranė Zaleskaitė. Nepapras
tai daug juoko visiems buvo iš mė
lynių pajaus valgymo kontesto, 
kuriame dalyvavo 8 berniukai. 
Laimėjo Antanas Martinonis. Ki
tas vėl bizniškas žaislas, kurs di
džiausi juokų trinki 
užrištomis--akimis "■ 
rykšte į toniko baksą. Išvažiavi- 
me dalyvavo ir Lietuvos čampijo- 
nas Juozas Vincą, kurį atvežė Fe
liksas Zaleskas. Visi gėrėjosi jo 
aukšta, gražia išvaizda ir labai 
maloniu ir simpatingu būdu. Per 
visą laiką būrys žmonių jį buvo 
apstojęs. Mat visi norėjo su juo 
arčiau susipažinti.

Matėsi žmonių iš Cambridžiaus 
ir Noruoodo. Dalyvavo gerb. kle
bonas kun. Virmauskis. prof. Pr. 
Galinis, Kazys J. Viesulą su savo 
tėveliu ir kiti. Sutemus susidarę 
keli būriai jaunimo iš Lietuvos už
traukė keletą lietuviškų dainų 
Dainuodami ėjo namų link. Kuo
liai pelno liks apie $100.

Buvęs

/

PIKNIKUI PLANAI 
LAIŠKAIS

Gerb. Parapijos Pramogų Komisi
jos Pirmininke! Dėlko Tamsta ne- 
ržkvieti į parapijos metinį pikniką 
mūsų didelio atleto p. Vineos? Jis 
neišdidus. Jis nori parapijai gero 
padaryti. Jis eitų. Aš jį kas dieną 
matau. Jis yra “fine.” Užkviesk 
ir Jack Sharkey ?

J. Petrikas

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame ir Lictuviikai

382 Broadway, South Boston
TeL South Boston 2870

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
' 1NVESTMENTO

7 NUOŠ. PREFERED ŠERUS
da

Holliston Trap Rock Co., Ine.
DeT platesnių Informacijų kreiftki- 

A tfe» pax
PANELĖ M. A. P0WER

<’nre of General Management Corp.,
185 Devonahire SL Boston’e

Tel. IJberty 9763 
Gyvenimo Tel. S. B. 1706-M.
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Rinkimas pobaž- 
i va

karė, 27ž^m-kv^Qakii, ly* 
giai ir jauĮurnaa pirma mitiaguoti 
— paskui piknikuoti. .

' " * .■ ~ •" •

Moterų Sąjungos 13 kp. ppsgimi- 
nis susirinkimas jvyką 3 d- rugsėjų 
1939 m, bažnytinėj salėj, 7:3Q vj. 
vakarą, Prašome viąaą nares atsi
lankyt, nes bus labai svarbus. 
Taipgi turėsime ąpkalbėt ką veik
sime toliaus orui atvėsus.

Valdyba
" ,i -• *

IŠKILMINGOS JU^GTUVtą
Pirmadieny (Ląbor Dąy) Šv. 

Petro lietuvių bažnyčioje iškil
mingai priims moterystes sakra- 

- mestą jauna porelė p. J. Verveč- 
ka su Katrįna Švagždžiūtė.

Bap.

8ĄJUNGIEČIŲ IžVAŽIAVIMAS 
PAVYKO

Moterų Sąjungos Mass., Me. ir 
N. H. apskr. išvažiavimas įvykęs 
25 d. rugp., Maironio Parke, Wor- 
cester, Mass., visais atžvilgiais pa
vyko. Žmonių buvo labai daug. 
Vien tik iš Montello, sąjungiečių 
pribuvo dviem ^didžiuliais bus’ais 
ir keliolika makabiliais. Bostonie
čių irgi buvo daug. Važiavo au 
tomobiliais ir nusivežė “Birutės” 
lietuviški} saldainių, pasaldyt išva
žiavimą. Sąjungietės darbavosi iš- 
l>aitę kaip worcesteriętės taip ir iš 
kitų koloųijų. Pelno liks nema
žai.

Buvusi O. F.

LANKĖSI REDAKCIJOJ
Mūsų redakcijoj lankėsi Brook- 

lyniškiai pp. J. Valaitis, Mikniaus- 
kas ir Šidlauskas. Kartu su jais 
buvo ir kumštininkas Juozas Vin
cą

IŠKILMINGAI PALAIDOTAS
* Šeštadieny, rugp. 24 d. su baž
nytinėmis apeigomis" iškilmingai 
palaidotas a. a. J. Šimkus.

Sekmadieny po pietų, taip pat 
su bažnytinėmis apeigomis palai
dotas a. a. Vincas Savickas.

Lai jiem būna lengva šios ša
lies žemelė.

Rap.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KLAIPĖDOJ SUDEGĖ 

LENTPIŪVĖ
Klapičda.' — Rūgp. 9 d. 

Luizės dvare sudegė olandų 
firmos Bisdom und Zoon” 
lentpjūvė. Gaisras prasidė
jo 9 vai. vakare, ir per pu
si; valandos liepsna jau bu
vo alpinusi visą lentpiūvę. 
Gaisro priežastys nežinomos. 
Nuostoliai milioniniai, nors 
dar galutinai neišaiškinti. 
Mašinos sugadintos, visa 
pripiauta medžiaga sudegė. 
Per “Eltos’’ atstovo pasi- 
kalėjimą su lentpiūvės di
rektorium Krausu paaiškė
jo, kad vargu ar lentpiūvė 
bebus atstatyta. Kaip tik 
prieš 6 metus ta pati lent
pjūvė taip pat visiškai sude
gė. Ijentpiūvė buvo apdraus
ta. tačiau apdraudimo pre
mija n e padengsianti visų 
padarytų nuostolių. Gaisri
ni nkaf pabaigė gesinti gais
rą 8 vai. rytą.

kio komunos organizatorių 
Varonovą ir subadę jį pei
liais. Vąyonovas miręs. Tai 
esą jau aštuntas įvykis laike 
vieno mėnesio. Tas pats lai
kraštis praneša, kad Ekate- 
rinoslavo rajone valstiečiai 
duonos komisijos pirminin
ką ir žiauriai primušę jį pa
korę. Suimta 14 žmonių. 
“Večemaja Moskva” pra
neša, kad Šverdlovske vie
name komunistiniame ūky 
valstiečiai surišę užvaizdą 
Diakonovą apliejo jį žibalu 
ir sudegino.

VALSTIEČIŲ TERORAS SOV. 
RUSIJOJ

SSSR, laikraštis “Komu
nistas” praneša, kad Kame* 
nec Podolsko apskrityjo 
Ivalstiečiai užpuolę žemės ū-

KIEK IR KOKIOS GIMNAZIJOS 
PEREITAIS METAIS IŠLEIDO 

MOKINIŲ
1928-29 mokslo metais Lie

tuvos valstybiniiĮ ir privati- 
uių gimnazijų VIII klasėje 
mokėsi apie 1,500 mokiniip 
Gimnazijų buvo 32 lietuvių, 
13 žydų, 3 lenkti, 1 vokiečių 
ir 1 rusų. Trijose dešimtyse 
ginųiazijų be patąisų baigė 
557 asmens, būtent iš 18 lie-. 
tuvių gimnazijų baigė tik 
258 asmens, iš *9 žy4ų gim
nazijų—202, iš 2 lenkų gim
nazijų — 64 ir iš 1 rusų —* 
33.?
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ILABOR DAY] 

, KEISTUČIO 
OAKLAND GROVE

M.

D. L. K!•

E.
T

LDYBy
e,

svzžWrižrM m rovn.0
DBJOa VAIDYBA

'■ ’ ■ ’ “V' ' i
Pirmininką* — Antanaą Navikas,

702 E. Fifth St, 8o. Boston, Mase, 
yice-piminioka#—Jnozaa JaekeviSUįfc

92 Sawyer Avė., Dorchester, Mas*. - 
Prot RąątininkAS — Ajblnaą NęvierfL

948 E. Broadvvay, So. Boston, Mam 
Fin. Raitininkas — Juocąs Guzevi^l^ą

27 Tampa St, Mattapan, Mąas. 
lldlninkas — Vincas Kalifus, -

67 G Stręet, South Boston, Masa. . ' 
Tvarkdarys — Kaaimleraą Ambrose*,

492 E. Seveoth St, So. Boston, 
Draugijos susirinkimai būna kas plr 

ma ned^ldieni kiekvieno mėnesio S 
vaL po pietų, parapijos salėj; 481 
E. Seventh St. So. Bostpn, Ma*&

c> 4

r

♦

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atvykti į šį nepaprastą parapijos išvažiavi. 
mą ir pasilinksminti, nes tuoj jau užsibaigs išvažiavimų sezonas. Kuomet parapija su
rengia pikniką, visuomet būna daug įvairumo ir gyvumo. Šeimininkės ruošiasi paga
minti skaniausius valgius. Bus visokių valgių, gėrimų, žaislų, juokų įr daug svečių. At
važiuokite tai pamatysite. VALIO! VALIO! VISI Į PARAPIJOS IŠVAŽIAVI
MĄ. Pasimatvsime tenai.

• ‘ Kviečia PARAPIJOS IŠVAŽIAVIMO RENGIMO KOMISIJA.

KELRODIS: Nuo Forest Hills imkite Washington Gfove St. karą ir važiuokite 
iki Grove St. Ten bus žmogus, kuris nurodys vietą.

B. S.—JEIGU T4 DIENĄ LYTŲ, TAI VIETOJ IŠVAŽIAVIMO pOBAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ 
ĮVYKS EAZABĄŠ IR VAKARE 6 VA1I VAKARIENĖ.'

■ 1 ■ "■
ADV. BULOTA IŠVYKSTA 

UŽSIENIN
Kaunas.—Piisįekusis ad

vokatas Andrius Bulota 
(buv. Dūmos atstovas) su 
žmona rugp. 9 d. paleistas 
iš Varnių koą.centracijos 
stovyklos.

Jie sugrįžo Mariampolėn. 
Netrukus jie išvyksta užru* 
bežin, nes iš stovyklos pa* 
leisti tik ta sąlyga.

pranešimu, Tautų Sąjungos 
veikimas rugpiūčio mėnesį 
pasireikš: 1) rugpiūčio 26 
dienos finansų komiteto su
sirinkimu, per kurį bus 
svarstomi aukso, ginklų fa
brikacijos ir amunicijos 
klausimai ir 2) rugpiūčio 30 
dienos Tautų Sąjungos po
sėdžių ir finansų komiteto 
susirinkimu.

ANT RENDOS
DVI KRAUTUVES 143—145 Broadvvay, 
kampas B St, So. Boston. Viena tinka
ma dėl bučernės. Vieta viršuj apie 
6,000 pėdų dėl dirbimo arba sankrovos. 
Kreipkitės: 141 Broadvvay, So. Boston, 
Mass. (R.-30'
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L. B. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA «*

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

Vice-Pirmininkas — A. Nandžiuoja. ..
885 Broadway, So. Boston, Maąt . 

Prot Raštininkas — V. TamoJlugM- •
40 Marine Rd., So. Boston, Ma^ - 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas, _ J
44 Glendale St, Dorchester, Maat 

Kgsierius — p. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Masa. >t; 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
1^1 Bovven. S t, So. Bostoų, Mas>. 

Draugija laiko susirinkimu^ kay antr.„.
rą panedšlĮ kiekvieno mėnesio 7:30 -
vaL vakare, pobažnytlnėj syetainl, 
Fifth S t, So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JQ8 
VALDYBO SANTRAUI

suį

■

Pirmininkas — Mot Verslackas, 
. 694, E. Fifth St, So. Boston, Ma* 
Vice-Pirmininkas — Povilas Raka,

125 Bowen St, South Boston, Masa. 
Prot. Raštininkas — Ant Macejunaą

450 E. 7th St, So. Boston, 
Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikla

100 Bovven St, South Boston, Masa. 
Iždininkas — Andrius Zalieekas,

150 H Street, South Boston, Ma* 
Tvarkdaris -- Kazys Mikalionls,

906 E. Broadway, So. Boston, MaM. 
Draugija laiko savo susirinkimu* 

antrą nedėldienj kiekvieno mšnesfo 
Lietuvių Salėj, kerte E ir Sllver gfc» > 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at> 
atvesti naujų narių prirašyti pr? 
musų draugijos.

- ■■■ ■■   ■ ■ ■ ' ■ j

KAZIMIERO B. K. D-JOf 
VALDYBOS ANTBAĖĄJ-.
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KIEK AMERIKIEČIAI PALIE
KA PINIGŲ LIETUVOJ

Statist, biuro apgkaičavi- 
mu, praeitais metais Lietuvą 
aplanke 1555 amerikiečiai. 
Jie besisvečiuodami Lietu
voj paliko 15 mil. su viršum 
litų. Tokiuo apskaičiavimu 
sekant, šiemet amerikiečiai 
turės didesnę pinigų sumą 
palikti^ nes jų daugiau yra 
atvažiavę.

MINĖJO 45 METŲ KUNIGAVI 
MO SUKAKTUVES

Kaunas. — Telšių vv§k’. 
Jiųd. Staugaitis, liepos 30 d. 
minėjo 40 matų kunigavimo 
sukaktuves.

Garbingasai Ganytojas tą 
dien^, svečiams kunigams 
asistuojant, laikė gedulingas 
pontifikales mišias už a. a. 
mirusį gąyo (įmgų |njn. Ma
tą Plajišipąiiį,. .
--i--“ • -r-WĮj> WĮ . - ——-

TAUTU SĄJUJtąOį'VBiiaMAB 

Waj>ro«I0 MW.
Genfiva. Tautų Sąjun- 

gos informacijos sekcijos
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RAUDONASIS TERORAS
RUSIJOJ

Vokiečių laikraščiai pra
neša, kad Maskvoje bolševi
kų teismas pasmerkė mirti 
šešis rusų dvasininku^. Jie 
buvo apkaltinti, esą su va
džioj a jaunuomenę. Kalti
namieji visi šeši buvo pa
smerkti mirti. Teismo spren
dimas jau įvykdytas.

PARSIDUODA
GROSERNES RAKANDAI, kaip tai: 
naujos svarstyklės, mėsos ir kavos meT- 
nyčios, šaldytuvas, benčius, kulbė ir t. 
t Parsiduoda gana pllgal. Kreipkitės: 
748 E?6-th St, So. Boston, Mass. (R.-30

40-TAS METINIS

BALIUS
Ęengia Susiv. Liet. šv. Kazimiero 

Draugija
PANEDĖLY (LABOR DAY)

RUGSĖJO-SĘPTEMBER 2, 1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Kamp. K ir-Silver Sts., So. Boston.
Prasdiės 4 vai. po pietų ir trauksis 

iki 12 vai. nakties.
Maloniai kviečiame visus Bosto

no ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti šiame Baliu j. 7 S^piv. Liet Šv. 
Kazimero dr-ja yra didžiausia ir 
seniausia dr-ja So. Bostone. Ji sa 
vo parengimais visuomet atsižymi.

Yra paimta iš šešių asmenų su
sidedanti puikiausia • Universal 
Orchestra, kpri grajis naujausius 
ir linksmiausius Amerikoniškus ir 
Lietuviškus šokius, taip, kad ir 
jaunimas jr suaugę galėtų gerai 
pasilinksminti. O valgių ir gėrimų 
taį bus kokių kas norės!

Šiame Baliuj norinti turės pro. 
gos prisirašyti prie šios draugijos.

Kviečia
S. L. šv. Kazimiero Dr-ja

Pirmininkas — J. Grublnskas, 
24 Prescott S t, Readville, Ma» 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionls 
140 Bowen St, So. Boston, Masa 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis, 
364 W. Broadway, So. Boston, Mas*

Iždininkas — V. Balutis 
36 Mercer St, So. Boston, Mass.

Maršalka — J. Zaikis,
7 Wlnfie1d St, So. Boston, Mase 

Draugija laiko susirinkimus kas ąą^ 
rą nedšldienj kiekvieno menesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mase.

gV. JONO EV. BL. PASAĮJ 
DR-JOS VALDYBA>
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Pirmininkas — Motiejus žiobs,
539 E. 7th St, So. Boston, Mass. 'Z Ą 
Telephone South Boston 3552-R. 4

Vice-Pirmininkas — J. L. PetmMka&
24 Thomas Pk., So. Boston, 

Prot Raštininkas — Jonas €UUtedd% -x^|
5 Thomas Park, So. Boston, Masą

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, ' $
364 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, >7".s 
885 E. Broadvvay, So. Boston,

Maršalka — Jonas Zaikis, • • 'ZrajĮ 
7 WlnfieM St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimug kai | 
trečią nedėldieuj kiekvieno mt > 
nėšio, 2-rą valandą po piety' 
parapijos salėj, 492 E. Sevepif 
St., So. Boston, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DRJOf 
PO GLOBA MOTINOS ĖVA 

VALDYBA

6-TAS MFHNIS IŠVAŽIAVIMAS
rengia bendromis spėkomis

Lietuviu Vaidos Butas ir Liet. Piliečiu Kliubas

RugsSje-Saptęmber l-m> d., 1R29
VOčilėPAVILLION, MAYNARD, MASS.
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Ęns rpddmM grą^f^S/talp-^AbelnAK programas kaip Ir pe
reitais metais, tik daug tartingtanis, nes viskas yra rengiama bendro
mis spėkomis.

Basas išeis nuo Lietuvių Salė 10:30 A. M. Reikia išanksto re- 
zervuotia. , . u . '

KELRODIS: Važiuojant per Waltham imkite kelią 117.

Piminiokš — Jieva Markaien^ ' 
625 E. 8th St, S. Boston, MtM 

Vice-PirmininkS—Ona
11 Monks St., S. Boston, J 

Prot. Rašt. — Ona SlaurienĄ 1
443 E. 7th St, S. Boston, JT’
Telephone South Boaton 342 

Fin. BaJt — Bronislava Gitai 
29GouldSt, W. Roibury, II 

Iždininke — Ona StaniulintA
105 W. 6thSt, S. Boston. Mi 

Tvarkdarė — Ona MUgirdier
1512 CJolumbia Rd., So. Ba 

Draugija savo sušrinkimua 1
kas antra utarninką ldekv 
mėnesio, 7:30 vai. vakaru 
bainytfaij svetainėj.

Visais draugijos reikalais bei 
tie pea protokolų raitid 
laiiku ar telefonu.

Tvarki
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PRANEŠIMAS
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BRANGŪS TAUTIEČIAI

JUOZAS SEREIKA

-.)

“M. R.”

Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.

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

kimas Įvyks rugsėjo 1-mą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

Jei dar iki šiol neišsirašei Lietu- 
-vos Kataliku Veikimo Centro lei
džiamą savaitrašti

“MŪSŲ LAIKRAŠTIS”

“M. R.”

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
rūgs. 8, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

“R-tas”

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

mas Įvyks rugsėjo 1 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yrą keletą svarbių sumanymų? 
Taipgi atsivėškitŠ Juf savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

SAINT CLAIR,, PA.
L. D. S. 107 kuopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 1 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

DR.A.COHAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Nesenai sugrjžo iš Vienna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vak.

Telefonas: S. B. 4768

DR.BALABAN

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

vyks rūgs. 8 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 

znes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

pylinkių lietuvių atsilankyti. 
J SEKYS,

177 Park St., Hartford, Conn.
Tel. 6-1036

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

mas įvyks trečiadienį, rugsėjo 5 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. “ ' Valdyba

PHILADELPHIA, PA. '
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas Įvyks penktadie
ny, rugsėjo 6, 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau- 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo-> 
klės. Valdyba

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

S. B ARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI 
y (GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5 :80 po pietir 
duo 6 iki 0 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą

EASTON, PA.
J

LDS. 40 kuopos susirinkimas j- 
vvks rugsėjo 1 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

„ M Songaila

• t A -.įį.
%

VIZITĄ I NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

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

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

(Wrubllanskas) 
LIETUVIS GRABORIUS LR 

BALSAMUOTOJAS 
1043 Washington Street 

Norwood, Mass. 
Tel. Nonvood 1508

MONTELLO OFFICE
- 104 Amea Street 

Telephone Brockton 1644-J

■■ r . e

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susiųinkimas į- 

vyks rugsėjo 8 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

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijoa, Apdr&udos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGT.TS IR 
MALKAS

. Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki _

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALHSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
877 fr 448 Cambridge Street 

Cambridge, Mase.
Telephone Unbverstty 8881-W

R.”

tai nustojai daug maloniu valan
dų.

Laikas yra pinigai, prarasto ne- 
besugrąžinsi, o ‘ ‘ Mūsų Laikraštis ”

. yra geras ir pigus.
JĮ reikia užsisakyti sau Ameri-

jro. švino, marmuro ir akme-

daktaras prisiĮ

B ’: j
S=K= R 1

:?)AnfrA Afektą mrl
■ 1. ■ 1' ■

- -T /T. ’t • X ■ > ■ - »

metais gauta 22 mSl. dolerių hrilijgiltus , jam ja 
sumai. Nuo 1867—1920 mę^ 
tų gailių gaūta 94,400,000 
duL rimus laikais Aliaskoje 
veikia - Įstatomas saugojąs 
jūrų gyvulius, >es pramoni
ninkai veik išžudė visus laiš
kų ir jūrų gyvulius. Alias- 
koje gyventojai minta dau- 
giausia atvežmais produk- 
ūūs,nes ten dėl trumpos va

' ’• e .'V”'

saros, išskiriant bulvių ir 
uogų niekas nedera. 1^93 m. 
iš Sibiro buyo atvežti į Alias- 
k.V elniai, kurie ir sudaro 
vienintelius eskimų (vietos 
gyventojų) gyvulius. Eski
mai statosi mtedinius namus. 
Prie namų stovi aukšti me
diniai stulpai, ant jų išdrož 

abai daug. Ta proga Jfamburgo Į Porsaidą pa- tos galvos ir dięvukų atvaiz- ‘ ~ 
_ • • • • t • n • • • I . _ * • *> * > * > > •

DIRBTINI VANDENS 
KELIAI

reikėjo aplinkti Pietinę Ą- meriką. Ir Lietuvoj yranti .Vanduo ^udtho du trečda- perkasai: vienas Klaipėdą liu pasaulio paviršiaus.ir tik krašte, kitas okupuotam Su- trečdali sausuma. *Vandeūs valkų krašte, ties Augustavu, keljas, kaip žinoma, pigiau- Pastaruoju metu- ruošia- sias susisiekimo tikslams, masi kasti du dideli Europoj Nor\ ir daug pasauly wan- perkasai. Nesenai Įvykęs Že- dens, bet Jis yra plotais, taip nevoj kongresas svarstė per- kad keliaujant vandeniu iš kasų kasimo klausimą. Nori vienos vietos kiton, tenka di-Ima perkasais sujungti Vi- delius vingius daryti. Dėl to, -duržeinio jūra ir pastaroji su kiek galima tie vingiai trum-Į Juodojom jūrom. Tuo tikš- fe.-* • •»•»»••• i •» «
Jsu. upe arba didesni vandens tas — Reiną, su Dunojum, 

plotai. Tokiu perkasu yra iš-; Dėka perkasų kelionė iš

pažymėtini šie didieji pašau-j 
lio perkasai: Sueso, jungiąs i 
Viduržemio su Raudonąja • 

į jūra, 167 kilom, ilgio, 90 met
rų pločio ir 10 metrų gilio, 

* perpus sutrumpinąs kelionę 
vandeniu iš Europos Į Aziją, 
jo prakasimas su įrengimais 
atsiėjo 127 milijonus dolerių, 
veikia nuo 1869 m.; Panamos 

\nerkasas, jungiąs Atlanto 
c vandenyną su Ramiuoju, 81 

kilom, ilgio. 91 metro pločio 
ir12 metrų gilio. Pradėjo! 
kasti jį 1887 m. prancūzai su-1 
kišo 300 milijonų frankų, pa- i 
sidarė sau tokį skandalą, ne-i 
sąžiningu darbu, kad kiek- 
vienas dabar didelis savanau- • 
dišktunas vadinamas “Pana- , 

Baigė kasti Panamos 
amerikiečiai.

trumpėsianti dviem tūkstan
čiais mylių, ir iš Marselio ga
lima bus i Juodąsias jūras 
patekti ne pęr Bosforą. “T.”

ALIASKA IR JOS ŽEMĖS 
TURTAI

Šiaurės Amerikoje, netoli 
Beringo sąsiaurio,, yra šaltas 
kraštas, vadinamas Aliaska. 
Aliaska savo plotu 33 kartus 
didesnė už Šveicariją. Šitą 
|kraštą atrado rusų kėliau- 
jninkas Beringas dar Petro 
Didžiojo (18-to šimt. pra
džioj) laikais, keliaujant 
'ekspedicijai Aliaskos link, 
buvo pereita per sąsiauri, 
kuris vėliau tapo pavadintas 

. „ „ Beringo sąsiauriu. Baltosiosma. Bai^e kasti Panamos _ .. rases žmones apsigvveno A- <perkasa amerikiečiai, ku-' . T.r. .*. . . .... liasKoie 150 m. atgal. Jienems lis atsiejo 10 milijonu. r 1 v .. , Jv. . ' ., _ . . „ , ‘ .temų užsiima, medžiokle irr doleriu. Kanalas veika nuo , t . . , ...braiKiųjų akmenų rinkimu. 
1867^ metais Aliaską iš rusų 
nupirko Amerikos Jungt. 
Valstybės už 7.200,000 dol. 
Bet prie Aliaskos žemės tur 
tų išnaudojimo prieita tik 
nesenai, po to, kai ten buvo 
atrastos aukso rūdos. 1910 
m. Aliaskoje jau buvo 14 ne- 
dideliu miestu: žvmiausi ju: 
Ferbengsas, Neima ir Zitkąy 
kuriose priskaitoma arti 3,- 

.000 žmonių. Visoje Aliasko
je per 54,000 gyventojų. A- 
basko j e be aukso ir platinos 

koje ir visiems giminėms ir pažis- laidų dar yra: vario, sidab- 
taniems Lietuvoje. !

“Mūsų laikraštis” metams kaš-’njn^g apo-ljes. 
Į. tooja keturi litai, pusei metų du1

litai.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj daug, 

kaina ta pati, o visur kitur užsie-Įvedami labai iš lėto.
į nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 

brangiau. I ■
Adresas: Lietuva. Kaunas, Lais-

“Mūsų Laikraš-

✓

£ 1914 m. Kol nebuvo šita per
kaso, laivams, norintiems i- 
plaukti i Ramųjį vandenvną.

XI METAI

».A|

per
vežti į Lenkiją kontrabandi- 

' ninkai ir žadėjo už tai dide- 
U atlyr^ "

ANTAUSIAI KARALIUI
Anglijos neseniai mirė 88 

metų žmogus, pagarsėjęs 
tuo, kad skaldė antausius 
sosto karaliui. Kai 1910 me
tais miręs anglų karalius E- 
duardas VII buvo dar sosto 
įpėdinis, jis jodamaą vieną 
kartą pajūriu suardė nety
čia gražiai pastatytus iš 
smėlio rūmus ir tvirtoves. 
Tos tvirtovės buvo padary
tos Čia pat besimaudančio 
ir besikepinančio saulėje 
daktaro Hendersono, kurs 
turėjo tada jau apie 30 me
tų.

Pamatęs padarytus nety
čia nuostolius, • mandagus 
princas nusėdo nuo arklio ir 
norėjo atlyginti pinigais rū
mų savininkui bei statytojui. 
Bet karštas Hendersonas 
nemėgo juokauti. Iššokęs iš 
vandens ir pribėgęs, jis skė
lė iš vienos ir kitos pusės po 
antausį būsimam karaliui, 
gerai žinodamas, kas jis toks 
yra. Buvusieji prie to žmo
nės užmirė iš baimės, lauk
dami, kas bus. Bet Eduar
das, gavęs antausius, ramiai 
nusigrįžo, užsėdo ant arklio 
ir nujojo. Jis ne nepatrau
kė mušeikos teisman ir vė
liau, tapęs karalium, neban
dė keršyti Hendersonui.

<eM. R”
Akmeninės anglies yra la 

, bet kasimo darbai 
1928 

kalnų pramonės turtai 
siekia 460 mil. dol. 96 proc. 
iškastų žemės turtų užima 
auksas ir kiti metalai, 60

s
XI METAI

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

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

9*

‘KARY” }Ta daug paveikslų, apysakų, feljetonų, eilėraščių, Įvairenybių irtt. Kiekviena- m e “KARIO” nr. yra linksmas skyriuskup
rinės pabiros.”Šiemet “KARYS’’ žymiai papigintas. Jo kaina metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 doleris 60 amerikoniškų centų.Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 

- Mokdo Valdyba.------ —
■t Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.”

ĖEŠI BROŽib — VIKI - 
KumiUi

V *1 • • v? * -*• »

Lilio mieste, Prancūzij 
gyvena šeši'filiai. BąsJ 

nai. Visi jie tupėjo iš jau
nystės palinkimą tepti Tp* 
nigais' ir paeiliui buvo iš- 
vertinti. Nesenai įvyko jau
niausiojo^ brolio 
per kurią jo broliai atlaikė 
pamaldas kitose Lilio bažny
čiose.

i
4

•„ V •’

LATCRENCE. MASS x
a. -7<’-L. D. S. 70^o8,kuop98 m^esanų 

surinkimas Įvytą .8-tj ^ Rugsėjo 
(September),. parapijos ‘kamba
riuose, tuojauą po paskutinių šv. 
mišių, tai yra yiena savą^ę anks
čiau negu visada būdavo, hes 18 d. 
Rugpiūčio Įvyks Palangoje L. D. 
S. N. 'A. Aps^ičJo'išvafiavimas 
Todėl kviėčiamė visus narius atsi-f . 
lankyti Į šį susirinkimą, užsimokė
ti mėnesines ir galutinai užbaigti 
prisiruošimą prie'Apskričio išva- 
žiavimo. Atminkite, 
f-’ p*

5 "i.’

Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Rugsėjo 11 d., 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj Įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai ‘ prašomi susirinkti Rašt.

- J- . —
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

PRATURTINO KRAŠTĄ

Naujosios Zelapdijos salo
je, i rytus nuo Australijos, 
Įvyko smarkus žemės drebė
jimas. Daug žmonių žuvo, 
ir medžiaginiai nuostoliai 
labai dideli. Bet, kaip sako, 
nėra to blogo, kad neišeitų
Į gerą. Pasirodė, kad žemės' >. 
drebėjimo paliestose vietose, 
4 kilometrų plote, iškilo gan 
aukšti kalneliai. Mokslinin-

.4 . » < ■ . •

kai ištyrė, kad kalneliai at
sirado nuo esančių pože
miuose žibalo duji) sprogi
mo. Iki šiol apie tas žibalo 
versmes niekas nemojo. Be 
to, ištirta, kad tose vietose 
yra nepaprastai daug aukso, 
•kas iki,šiol taip pat nebuvo 
žinoma.-

—BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnoinis 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 brangios orgamzacijoa. 

Kviečia Valdyba

Švedijoje šiuo metu yra 
940 milijonierių — 748 vy
rai ir 192 moterys Didžiau
sią milijonierių grupę suda
ro 195 dvarininkai, kurie 
turi kiekvienas ne mažiau 
kaip vieną milijoną kronų 
kapitalo. Iš pirklių tarpo v- 
ra 139 milijohieriai.

BRIGHTON, MASS.
L. D. S.'22 knopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks penktadieny, 
rūgs. 6, 7 :30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

: -------------------- ■.-----------

BALTIMORL, MD.
Rugsėjo 8 dieną, sekmadieny, 

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

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyki 

rugsėjo 3 dieną, šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles. \ 

\ Valdyba *
. '.-'r, ■ .... i .

MASS.
LDS. 108 kuopos Rnęnrinkrmaa 

įvyks rugsėjo Ą Aušros Vartų 
parapijos salėj, tnojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes'turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdybš 
/ z ’ ’• . - “ J

Amerikos Lietuvių -R. K? Vargom f 
ninku Sąjungos Seimas šįmet ĮS 

, vyks antradieny, rugpiūčio 27? dį^ '
dėtuvių Parap. Svetainėje, prie 

So. Meade ir South gatvių, Wi 
Barre, Pa.

Šiuomi nuoširdžiai kviečiu visus 
ūsų muzikus-vargoninkus skait

lingai šiame seime imti dalyvu 
kačbbendrai aptarus savo profesi
jos reikalus, o ypatingai bažr 
nės bei pasaulinės lietuvių 
kos klausimą mūsų išeivijoj.

Seimas prasidės lygiai dvy 
stern Standąrd Time) vi

eny.
formacijų dėliai meldžiu ad* 

resuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122 So.' 
Meade^t., Wilkes Barre, Pa.

Aleksandras Aleksis, 
Vargoninkų S. Centro Pirm.'

. —--------- — . .. T
. *5-

Tel. So. Boston 0823 <
NAUJOJE VIETOJE-------

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Oftio valandų: 

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 2:8O iki B 
Ir nuo 8 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dčidlenials, taip-gt seredomis nuo- 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray 

■_ ■■■■■ ------------------»

------------------------------------------------------ -—■ —s,

Parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Siunčiu pinigus į visas šalis. Darau įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo aktus. Užlaikau krautuvę gramafonų, lietuviškų rekordų, laikraščių, knygų. Taipgi vyriškų ir moteriškų apatinių drabužių. Laike Rugpiūčio ir Rugsėjo mėnesių visiems lietuviams^ kurie tik atsilankys, visas prekes parduosiu už numažintą kainą.
Priimu Lietuvos Laisvės 

Paskolos Bonų kuponus pil
noje, jų vertėje, kurie tik pirks mano krautuvėje reikalingus sau daiktus.Ofisas ir krautuvė atidaryta nuo 8 vai ryto iki 9 vai. vakaro, o subatoinis iki 11 ____  ,val. vakaro. Be to sekmadie- 

Kas ugdytą Jumyse Brolial-Užjurie- niais ofisas atdaras HU0 9 Vai. 
člai meilę ir prisirišimą prie gimto- rvtn iki 12 vai dienos stos šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa- .Vai*
laikytą patriotizmą ir kurstytą kata- Į Prašau VISU Vietinių IT IŠ R- 
likiškojo idealizmo ugnį?.. ’• 1 • ’• -i—Sij-t—

- — Tai dar prieš Didijj Karą pla
čiai žinomas Ir visą mylimas, didelis, 
paveiksi uotas, 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 
8 litus, o Amerikoje 2 dolerio. 
“Šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtą visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

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

Su pagarba,
“ŠcUMaio” AdmlMtttraoUe

B RILI J ANT AI GRIAU
ČIUOSE

Ties Dancigo — lenkti ru- 
bežiuiii lenkų muitininkėi 
sulaikė vieną daktarą, kuris 
vežėsi su savim neva mokslo 
reikalams žmogaus griaučius 
(kaulus). Apžiūrėję nuo
dugniau tą nepaprastą baga- 
ža, muitininkai kai kuriuose 
kauluose rado paslėptų bran 
gių akmenų, suvyniotų į šil-

MUZIKŲ ŽINIAI
Jau išėjo iš spaudos gerb. V. X. 

Medonio nauji muzikos kūriniai. 
GG. Vargoninkai ir muzikai kvie 
čiafni susipažinti.

Galima gauti pas aūtorhį: 12239 
So. Emerald Avė., Chie&go, UI.

Et. V. D.

202 Jefferson St., Newark, N. J. 
yra Įgaliotas generalinis agentas 
užrašinėti laikraštį. “D-ką.” Ku
rie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.
Td. Market 0609»

\

“D-ko“ Adm.

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

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. Third St

Telefonas: South Boston 0304-W.

I

I
ITeL So. Boston 0506-W.

Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadvvay, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 | | 
iki 6 vak Nedėliomis nuo 9 j [ 
iki 12 (pagal sutartį).

i®®®®©©®®®©©®®©®©©©®®®®®© ‘

¥•y

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Bto&dvay, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Mirus šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juo*. Ai 
laMotuve« aprūpinu geni Ir ne
brangiai.

, Vvakaro.
Norintieji tehitnglaralo pntamaH- 
no Ir grrlniMttj pirktnftj. kreipkite 

mm
882 W. BROADKAT 

ROUTH BOSTON, MASS. *
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