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WASHINGTON, D. C.— 
Kaip praneša, Sovietų Ru
sija pirko 25 karinius lai
velius, kurie buvo pastatyti

KOSČIUŠKOS AINIAI LENKI-
Z „■_ JOJ SKURSTA BE

w PASTOGĖS

Lenkų laikraščiai prane-;
ša, kad jau kelios savaitės, Iti tiems 13,000 vokiečių ko-^aro in(1tii, nuo Jung. "Vjil- 
kaip Varšuvos stoty ištisas 
dienas ir naktis praleidžia 
neturintieji pastogės Tado 
Kosciuškos proanūkas Bro
nius Madan, 53 metų vyras 
ir jo sena, 87 metų, moti
na Sofija Ratoinskaitė-Ma- 
danienė.

Savo laiku jie buvo tur
tingi dvarininkai Minsko 
gubernijoj, bet revoliucijos 
metu buvo ištremt i ir po 
daugelio vargingų dienų pa
galiau pateko į Lenkiją ir 
apsigyveno Poznaniuj.

Kai pasibaigė visi ištek
liai, jie prieš kelias savaites 
atvykę į Varšuvą ir kreipę
si į miesto magistratą kokios 
pašalpos, bet lig šiol atsaky
mo nesulaukia.

Taip jie ir skursta stoty 
neturėdami jokios kertelės 
apsigyventi.

Kosciuškos motina buvu- 
si Madanienėfli-jSfiaielįo tikra 
sesuo.

BERLNAS. — Vokietijos 
valdžia nutarė prašyti par
lamento,; kad jis paskirtų 
700 tūkstančių dolerių pade-

lonistų, kurie pasirengę ap
leisti Rusiją.

Be to, nutarė atsišaukti i 
visuomenę aukų, nes žino, 
kad prašomos sumos nepa
kaks išgelbėti vokiečius iš 
bolše viki jos.

stijų. Už tuos laivus So
vietai užmokėjo $1,155,000.

Tas parodo, kad Sovietai 
be kapitalistų negali apseiti.

MIŠRIOS LIETUVIU VOKIE
ČIŲ KOMISIJOS PASITA

RIMAI KLAIPĖDOJ

Klaipėda. — Lapkričio 12 
Klaipėdoj Įvyko pirmas po
sėdis mišriosios lietuvių vo
kiečių komisijos ginčyti
niems pilietybės klausimams 
spręsti, numatytos optacijos 

—sutarties su Vokietija VIII 
straipsniu. Lietuvos delega
cija šioj komisijoj susidėjo iš 
užsienių reikalų ministeri- 

_jos referento p. Dailidės ir 
vidaus reikalų ministerijos 
pilietybės referento p. Ba
naičio. Iš Vokietijos pusės 
į komisiją paskirti ministe
rijų patarėjai p. p. Hering 
ir Mever.

1930 METŲ ŽEMĖS ŪKIO

EMIGRACIJA Iš LIETUVOS 
SUMAŽĖJO

Rugsėjo mėn. Lietuvą ap
leido 950 emigrantu. Palv- 
.ginus su šių metų pradžios 
mėnesiais išeivybė žymiai 
sumažėjo, nes, sakysime, ko
vo mėn. iš Lietuvos išvažia
vo 1925 emigrantai. Emi
gracijos sumažėjimas aiški
namas geru šių metų der
lium.

DIDELIS POTVINYS 
ALABAMOJ

Montgompry, Ala., lapkr. 
16. — Jau antrą kartą per 
du metu Alabamoj nuo lie
taus išsilieja upės ir užlieja 
a.pylHikės kaimelius ir lau- 

’kus.
darė
vienas žmogus žuvo. Taipgi 
nu kirstas susisiekimas.

Iki Šiol potvinys pa- 
$2.000,000 nuostolių;

GRĄŽINA KAUNO MIESTO 
ARCHYVĄKauno miesto muziejaus 

direktoriaus padėjėjas Jjuvo 

nusiųstas į Sovietų Rusiją 
susipažinti su muzikos tvar
kymu ir vesti derybas dėl 
Kauno m. archyvo grąžini
mo. Archyvą Sovietų vy
riausybe sutiko grąžinti ir 
salių 22 ar 23 d. sudarytoji 
komisija archyvą priėmė ir 
netrukus, tur būt, bus at
siųstas į Kauną.

GEN. KORVATO ATSIŠAU
KIMAS

Maskva. Mandžūrijoj pa
skelbtas rusi] generolo Kor- 
vato atsišaukimas, kuriuo 
jis ragina visus rusus rytų 
Kinijos geležinkelio ir Man- 
džūrijos srityse ginkluotis 
prieš bolševikus,

PARODA
Kaunas. ^emės ūkio rū

mai paskutiniame savo po
sėdy nutarė .1930 metais su
rengti Lietuvos žemės ūkio 
ir pramonės i paroda. Jei
v. j ' .

šiam sumanymui vyriausy
bė pritars, tai netrukus bus 
sudarytas parodos komite
tas, kuris pradės paruošia
muosius. dailius.

LATVIŲ LAIVO ĮGULOS 
STREIKAS KLAIPĖ

DOS UOSTE

Klaipėda. — Šiomis die
nomis Klaipėdos uoste su
streikavo latrių laivo “Per- 
cy” įgula. Po ilgi] derybų 
streikas pavyko likviduoti ir 
įgula sutiko plaukti su cuk
raus kroviniu į Liepoją, kur 
visi laivų jūrininkai paliuo- 
suojami.

—KAUNA 8.------Ministerių
pirmininkas ir einantis už- 
rubežių reikalų ministerio 
pareigas p. Tūbelis pasiun
tė Italijos karališkai porai 
užuojautos telegramą dėl 
pasikėsinimo prieš jų sū
naus g}*A vbę. Dabar Itali
jos karališkoji pora atsiun
tė nuoširdžią padėką už pa
reikštą užuojautą.

ESTAI TIKISI GREIT SUTVARKYTI PREKYBOS 
SUTARTI SU LIETUVA c.

WASHINGTON, D. C.— 
Prez. Hoover šaukia šią sa
vaitę pramonės, darbo ir že
mės ūkio vadų konferenci- 
ją, kurios tikslas būsiąs pa
kelti biznio reikalus.

Toje konferencijoje daly
vaus ir Amerikos Darbo Fe
deracijos atstovai, kurie iš
kelsiu bedarbės klausimą.

’ Prez. Hoover mano, kad 
susitarus bus galima pakelti 
šalies gerbūvi.

7,000 DARBININKŲ
NETEKS DARBO

CHICAGOS SPAUSTUVININ-
• KAI LAIMĖJO 5 DIENŲ (tuviu vartų.

SAVAITĘPAico/fo, ,J11. — Keli tūkstančiai spaustuvininkų lai-L mėjų. ū dieųų^ da^tto savaitę
ŽUVO 60,000 KINIJOS 

KAREIVIŲ

ir po $3.00 į savaitę? daugiau 
algų. Pasirašė penkių metų 
sutarti.

3 UŽMUŠTI, 3 SUŽEISTI
EKSPLIOZIJOJ

Maynard, Mass., lapkričio 
13 d.'— Trys darbininkui 
užmiršti ir trys mirtinai su 
žeisti American Powder 
Mills kompanijos dirbtuvė
se ekspliozijoj.

Kol kas nesurasta prie
žastis šios baisios ekspliozi- 
jos.

. Wasliington, D, 
Valstybių departmentaš pi 
reiškė, kad sausio 21 d. px 
imtina dėl nusiginklavim 
ant jūrių konferencijai Lot 
don e.

sis valstybės departmeut 
pareiškimas patenkina
dono, Tokio. Paryžiaus ir 
talijos pasiūlymą.

Jung. Valst. atstovai pla
nuoja būti Londone trys die- 
nos prieš konferenciją, kačl 
geriau prisiruošus prie di^ 
d<‘lio darbo. .1

•ęj

Shanghai, Kinija. — Ten- 
fengo apylinkėse valdžios 
kariuomenės su sukilėlių ka
riuomene mūšiuose žuvo a: 
pie 60,000 kareivių. Žmonės 
sako, kad būsiąs dar žiau
resnis mūšis artimiausioj a-

1 įeit v.------------------------- *

mė

jos, tai estų atsakymas į 
paskutinius Latvijos klausi
mus estų latvių muitų uni
jos reikalu bus perduotas 
latvių komisijai artimiau
siomis dienomis. Toliau mi- 

'nisteris palietė prekvbos su- 
i— ~

SCHENECTADY, N. Y.*
— General Elcctric Kompa
nija paskelbė, kad šiomis 
dienomis ji atleis iš darbo 
apie 7,000 darbininkų.

Be šių darbininkų ir taip 
yra daug be darbo ir kas
dien šimtai stovi prie dirb-

LIETUVIŲ KALBA VILNIAUS 
UNIVERSITETE

Vilnius. Vilniaus univer
sitete prasidėjo lietuvių kal
bos paskaitos. Lektorius — 
kun. dr. V. Zajančkauskas. 
Pažymėtina, kad Vilniaus— 
lietuviu krašto universitete 
lietuviu kalba dėstoma tik 2 
kart Į savaitę, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais nuo 2 
iki 3 vai. popiet.

TALINAS. — Spalių 24
d. estų parlamente estų už
sienių reikalų ministeris La- 
tikas darė pranešimą apie 
estų delegacijos veikimą per 
Tautų Sąjungos sesiją ir a- 
pie užsienių politiką. Tarp

• kita ko, paliesdamas preky-'tarties su Rusija klausimą, 
bos sutarties su Lietuva Jis nurodė, kad, esą, iš su- 
klausimą, jis pareiškė pasi- tarties sudarymo kokių nors 
gailėjimą, kad sutarties su- ypatingi] palankių vaisių 
darymas tuo tarpu atidėlio- laukti būtų klaida. Rezul- 
jamas, tačiau, kartu pabrė- tatai pasireikš laikui bėgant, 
žė savo įsitikinimą, kad, ar-j tačiau, šiaip ar taip, preky- 
timiausiu laiku, sutarties su bos sutartis su Sovietų Ru- 
Lietuva klausimas bus su- sija nieko blogo nepadarv- __ tvarkytas. Kai dėl Latvi- Jsianfi’ _ ____ ______L_______

VOKIEČIAI SU LENKAIS 
SUSITARĖ

Klaipėda. — Spalių 21 d. 
šių metų tapo tarp Vokieti
jos bei Lenkijos sutartis pa
sirašyta, sulyg kurią tapo 
nustatyti ginčytini klausi
mai prie rubežių. Trys da
lykai tapo galutinai nusta
tyti: 1. Atgalpirkimo teisė;
2. Likvidacijos klausimas ir
3. Išlyginimas abiejų pusių 
reikalavimų. '

Tenka pažymėti, kad Vo
kietija pinigiškuose daly
kuose nusileido, bet už. tat 
kiek galint politinių garan
tijų užsitikrino. Šita sutar
tis be atskiros ratifikacijos 
įsigalės kartu su Yongo pla
nu. Spėjama, kad kitos pa- 
vykusios derybos turės įta
kos į būsimas prekybos su
tarties derybas. Prekybos 
sutartyje dar yra daug kliū
čių. Vokietija nori priim
ti 4š Lenkijos kasmet 350,- 
000 tonų anglių ir 400,000 
centn. kiaulienos mėsos, jei
gu Leikija sutiks su Vokie
tijos pasiūlymais.

■ . r>

TIESIA NAUJUS 
PLENTUS

Kaunas.—Sekančiais 
tais susisiekimo ministerija
nusistačiusi tiesti dvi ma
gistralines Lietuvoje plentų 
linija: Viena — Kaunas — 
B iržai,kita—Kaunas—Klai
pėda. Pirmosios ilgis—177- 
klm., antrosios — 230 klm. 
Vieenas kilometras plento 
kaštuos ministerijai su pir
kimu reikalingu grindimui 
akmenų 80,000 lt., ir be ak
menų pirkimo — 35,000 lt.

Taip pat sekančiais me
tais ministerija mano pra
dėti tęsti plentą Kauno— 
Babtų.

VALKAVITCH PABĖGO 
IŠ KALĖJIMO

Lau'rence, Mass., lapkričio 
15d.— Patikėtinas kalinys, 
Frank Valkaviteh bevaik
ščiodamas, pagundos pagau
tas, išėjo iš kalėjimo nepa
stebėtas. Jis sėdėjo kalėjime 
už vagystę.

r

21 VAIKO MOTINA
39 METŲ

LIETUVOS UNIVERSITETO
ATSTOVAS VYRIAUSIAME 

VYTAUTO DIDŽIOJO
* " KOMITETE

Kaunas. — Lietuvos uni
versiteto rektorius prof. Če
pinskis, pranešė raštu vy
riausiam Vytauto Didžiojo 
komitetui, kad universiteto 
senatas atstovu į vyriausią
jį Vytauto Didžiojo komi
tetą vienu balsu išrinko uni
versiteto prorektorių kun. 
prof. BĮ. Česnį.

IŠ LENINGRADO VILNIUN 
PARVEŽTI VROCKIO 

RINKINIAI

Vilnius. — “Slowo” pra
neša, kad iš Leningrado atė
jo dvivagoninis transportas 
su garsiais Wrockio muzi- 
kologiškais rinkiniais, kurie 
buvo savo laiku iš Vilniaus 
išgabenti.

--------------
30,000 DARBININKŲ 1

NETEKO DARBO 1
DETROIT, Mich. — Per | 

perintą mėnesį Ford Motor J 
kompanija atleido iš darbo>£ 
30,000 darbininkų. .'.Ja

Sako, kad ir daugiau bus-L 
atleista. ”

Taipgi ir kitose automo**| 
bilių dirbtuvėse darbaj silp-^g 
nai eina.

HAPBINE VALDO 
GINKLU

li ARBIN, Mandžurija.—

NUTEISĖ 12 PLEČKAITI- 
NINKŲ

Kaunas. — Šių metų lap
kričio 2 d. įvyko karo lauko 
teismas, 12 plečkaitininkų, 
kurie buvo kaltinami daly
vavimu priešvalstybinėse or
ganizacijose, turinčiose tiks
lą nuversti esamą vyriausy
bę. Visi jie pripažinti kal
tais. 2 kaltinamieji Kiaupa 
ir Paulauskas Vincas pa
smerkti mirti, bet dėl sušvel
ninančių kaltę aplinkybių 
teismas rado galimu pakeis
ti bausmę kalėjimu iki gy
vos galvos.

Kiti du kaltinamieji, Pau
lauskas Mečys ir Valecką 
pasmerkti kalėti iki gyvos 
galvos. '

Kaltinamosios: Kauno
“Aušros” gimnazijos moky
toja Kudirkaitė ir Kauno 
žydų gimnazijos mokytoja 
Murzaitė pasmerktos po 15 
metų kalėti.

Kiti 6 kaltinamieji: Mont-

Nuo pereitos savaitės įvesta 
karo stovis jr uždėta aš
triausi cenzūra.

Nuo 12 vai. vidunakčio iki 
6:30 vai. ryto miesto gatvė
se visokis judėjimas už
draustas. Žmonės negali iš
eiti Į gatvę.

Taip-pat uždėta aštri cen
zūra, uždrausta laikyti susi
rinkimai, stoviniuoti gatvė* 
se

Gyventojai apimti baimes. 
Kas sekunda pasirengę bėg
ti į saugesnę vietą. Bijo 
bolševiku kaip piktosios 
dvasios.

GATVEKARIŲ OPERATOI 
STREIKAS TEBESITĘSIA 

Kem Orlaans, lapkr. lb.
Daugiau kaip 1,100 stre 
kuojančių gatvekarių dari 
ninku savo masiniame sus<--a 
rinkime nutarė tęsti streiką.^ 

Darbininkai sutiko primi- J* 
t i New Yorke padarytą SŲ-Į,/ 
tartį, bet kompanija nenoič ■ 
priimti—į—darbą kaikurilĮ' 
streikierią.

Darbininkų unija užsisto- ’ 
dama smerkiamus darbmiife' 
kus tos streiką iki pergales.'^ 

Mieste nuolat atsitinka dferf 
n am i tavimų ir šaudymų, 
kompanija stengiasi primes
ti streikieriams, bet nevyką- 
ta

------
_________ '' 3 

SPALIŲ MĖN. UŽMUŠTA 840, 

Waslinrjton, D. C. — Per5 
visą spalių mėnesį automb- : 
biliais užmušta 840 žmonių. | 
Per tą patį laiką pereitais., 
metais užmušta 684 žmonės. 
__L__________ :--------

RUSIJOS DARBININKAI NESUTINKA DIRBTI' | 
SEKMADIENIAIS

NORTH TIVERTON, R. I. — Pereitą penktadienį p-nia E. Lavault pagimdė 21 kūdikį. Ji dabar yra 39 meti] amžiaus. Jos .vyras y-1 vila, Puidokas, Lembergas, ra 47 m. amžiaus. • » . Zdanavičius, šakurskis pa-Iš 21 vaiko trylika vaikų J smerkti kalėti nuo 10 iki 4
auga. Ihi Jau yra vadę. metų.

Zdanavičius, šakurskis pa-

Kaip jau buvo rašyta, Ru
sijoj panaikintos visos tiky
binės šventės ir paliktos tik 
revoliucinės. Panaikinti ir 
sekmadieniai. Barbai eina 
be ]>ertraukos kasdien, tik 
darbininkai padalinti į pen
kias^ dalis ir dirba tik ketu
rias dienas, o penktoji pa
eiliui Švenčiama. Tu.o būdu

rjinHkiekvienas darbininkas kas 7 penkta diena turi poilįį Bet daugely vietų, Atėjusj sekmadieniui, darbininkai neatėjo darban. Žinoma, i kininkai naujos tvarkos 1siškai nepaiso ir po senoYBL švenčia sekmadienius. Bot* ševikai užsispyrę nori srĮE madienių šventimą pairtu kinti. _____ .
L*



nukautas Šunskuose ir ilsė 
josi šventoriuje palaidotas.

Atšviežinantis 
' Miegas?

Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 
turime kelias organizacijas,' kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtu vien Vilniaus reikalai, bet jau su-

tis, kaip yra mūsą liaudies 
papročiuos, nedraudžiama, 
bet steigti tam tikslui kokias 
nors Įmones, negalima.

galva.
ž

žudys
Lygiai
toji piemenuko galva. Nu 
žudytasis Petras Jasiulis bu 
vo geras, išmintingas ir ra 
mus vaikas.

su paveikslais
Daug rimtą ir juokingą pasi
skaitymą, dainelią, deklemaci- 
ją-
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiąskit už 
3c. pašto ženkleli.

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

PIRKS DR. V. KUDIRKOS 
NAMELĮVyriausybė nusistačiusi y- ra pirkti Naumiesty nameli, kuriame mirė mūsą rašytojas ir himno autorius dr. 

Vincas Kudirka. .Namelis> \

' • TAISO PREZIDENTO
ALĖJĄ

* * * IX-

^Kaunas. Busimosios Pre- 
'zidėnto Smetonos alėjos dar-

ĮĮ?> •> . ...

-bai1 jau pradėti. Tuo tarpu 
^kasama ir lyginama žemė. 
"Miek Vėliau ji bus išgrįsta, 
/sutaisyta, per upeli pastaty- 
fr^asigelžbetoninis tiltas. Dar s?* •
p bus dirba Kauno sunkiųjų 
įį’datbn kalėjimo kaluliai.

CJETUVIŲ-VOKIĖČIŲ GĖLE- 
OžINKELIŲ KONFE 
S ' RENCUA •Spalių 18 dieną pasibai- 5 Kauiie prasitęsusi 10 die- | lietuvių-vokiečių geležin- riiį. konferencija, kurioje Ivū/tartaši dėl betarpiško Isislekimo ir tarifos klau- mais. Konferencijos plojamoje buvo aptaria 42 Plikiai. Konferencijai pabaigus, pirmininkaujantis aetavos delegacijos p. Mar- liūnas suruošė vokiečių de- gacijai iškilmingus pietus, po to abieju delegaciją natai aplanke Kauno apylin-

Šiomis dienomis Gabergiš- 
kiuos, Klaipėdos^ apskr. į- 
vyko nepaprastai žiaurus 
atsitikimas. Kažin kokia 
Pušinskaitė iš Telšių, kas
dama lauke kartu su kitais 
darbininkais, runkelius, stai
ga nutraukė savo darbą ir 
nubėgo į krūmus, kur ji ne
trukus pagimdė vaiką. No
rėdama tai paslėpti, Pušins
kaitė, ilgai negalvojus, per
pjovė vaikui gerklę tuo pa
čiu peiliu, kuriuo ji, dirb
dama lauke, valė runkelius. 
Nužudžiusi vaiką, užkasė jį 
čia pat žemėn. Dirbusios 
kartu su Pušinskaitė kitos 
merginos panorėjo sužinoti 
kas atsitiko, ir nuėjo Pu- 
šinskaitės ieškoti. Jos rado 
ją besėdint krūmuose. Ne
trukus joms paaiškėjo, kad 
Pušinskaitė gimdė, ir tuo
jau buvo surastas naujai gi
musio vaiko lavonas. At
vykusi policija Pušinskaitė 
suėmė ir atgabeno i Klai
pėdos kalėjimą.Tardant Pu
šinskaitė prisipažino nužu
džiusi savo vaiką.

ru. Motoras 120PS, 
tiniškai per valandą 
140—150 kilometrą.

Majoras inžinierius 
taitis ši. lėktuvą trečiav *

lės išleidžia. Paskutinis šis 
taikomas lakūnų mokinimui. 
Apart kitų pagerinimų, jo 
inotaras.y ra. kiek.toliaų-nųo 
lėktuvo vado ir žvalgo, tuo 
būdu galima išvengti daug, 
nelaimiu, kurios -ųiasi/uko 
per motoro sprogimą.

vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 
.didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ. 

“KARY” yra daug paveikslą, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, Įvairenybių irtt. Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyriustfKup
rinės pabiros.” *

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuania, Kauno, Nepriklauso
mybės aikšte “KARYS.”

J a u 
Kauno 
viduriu 
nos 
šiltinės esti daugiausiai at
sitikimu apie 4Q% visu su
sirgimą Senajame Mieste, 
gana daug tos ligos atsitiki
mų. esti Vilijampolėje, nors 
Senajame Mieste yra tik 1/6 
Kauno gyventojų o Vilijam
polėj tik 1/15 visų miesto 
gyventoju. Vidurių šiltinė 
atrodo mažyn einanti, skar
latina tebeauganti.

GIMNAZIJOJ STOKA 
' TVARKOS • c

Plungė. — Jau .antras mėnuo' baigias, o aukštesnės’ klasės neturi vokiečių ir anglų kalbos mokytojų. Kada ir kaip susitvarkys nežinia. Kol buvo “Saulės” Br. laikoma gimnazija, tada smarkiai puolė, kad nebuvo kai kuri laiką gimnastikos, o dabar tie patys tyli ir nesirūpiųaĮgaut moky- tojų pagrindiniams dalykams. Todėl norint mokiniu daugiau turėt, reikia ir mokytojų tinkamų pakviesti.

EPIDEMIJOS

dvejetas mėnesiu 
mieste viešpatauja 
šiltinės ir skarlati- 

epidemijos. Vidurių

GAIGALIAI, Gervėčių v. Šis sodžius randasi ištautė- jimo stadijoje: seniai ir jaunimas dar visi moka lietusių kalbą,’ bet savo tarpe vaHdji gū'čtųkalbą (išsky- rus ‘ kęliįjsšeimynas) ir todėl maįi vaįkai lietuviškai kalbėti jau nemoka. Tačiau lietimams via palankūs ii* savęs kitaip, kaip lietuviais, nevadina. Jie savo sodžiuje įsisteigė šv. Kazimiero dr-jos skyrių ir rugsėjo 29 d. surengė viešą vakarą, kurį atsilankė daug gudų iš nos ir kaimyninių sodžių. Vakaras gerai pasisekė,’ ypač visiems patiko pantominas. 
Gaigalių jaunimas labai pa
tenkintas savo vakaru ir da
bar rengiasi prie kito; tik 
gaila, kad nėra kas padeda 
ir jiems patiems reikia vis
kas atlikti. Panašūs vaka
rėliai, reikia tikėti, atgai
vins pas gaigaliečius protė
viu kalbą, pirma pas vyres
nius, paskui ir pas vaikus. 
Šitie gaigaliečių jaunimo 
pirmieji žingsniai tenka tik 
pasveikinti ir palinkėti 
žengti ir toliau pasirinktu 
keliu.

Be to, malonu paminėti, 
kad po vakaro gražiai susi
būręs Gervėčių miestelio 
jaunimas su savo skyriaus 
pirmininku p. J. V. prieša
kyje palaikė linksmą nuotai
ka maloniomis dainomis.

Klaipėda. — Nida savo gražiomis Apylinkėmis praeitą vasarų suviliojo 5,035 < vasarotojus ir 10,000 svečių. 3.446 vasarotojai, kurių tarpe 384 iš Lietuvos, gyveno ; nemažiau kaip dvi savaitę 1589 asmens jaunimo gyve- no nuo 2 iki 6 dienų. Įvairių svečių, kurie gyveno po 1 dieną, buvo atplaukę per 10,000. Vasarotojų dauguma iš užsienių^, daugiausia iš Vokietijos. Apskaičiuojama, kad šie vasarotojai Nidoje paliko apie 480,000 litu, gyvais pinigais. To paskatinti nidiėčiai jau ruošiasi kitiems metams. Statoma nauji vasarnamiai, se
nieji remontuojami, nes ki
tais metais laukiama dar 
daugiau svečių. '

MIRĖ DĖL NEŠVAROS

Perloja. Gyventoją P. ne
seniai ištiko netikėta mirtis 
štai dėl tokios priežasties. 
Dirbdama lauke ji nešvario
mis rankomis nudrėskė ant 
lūpos atsiradusį, šašelį. .Ne
švarumai pateko į kraują ir 
jį užnuodijo, parėjusi namo 
ji pasijuto smarkiai sergan
ti ir tuoj atsigulė į lovą. Li
ga ne perėjo. Dvi dienas pa
sirgusi, ligonė mirė. Buvo 
nustatyta, kad staigi įnirtis 
ištiko dėl užkrėsto nešvaru
mais kraujo. •>

' ' - ■

PAGAMINTAS KAUNE NAUJO
VIŠKAS LĖKTUVAS

Karo lakūnas ir aplamai 
aviacijos žinovas majoras 
inžinierius Gustaitis šiomis 
dienomis išleido naujai pa
gamintą Lietuvos karo lėk
tuvų dirbtuvėje lėktuvą, ku
ris savo ypatybėmis pralen
kia tos rūšies kitus lėktu
vus. Lėktuvas nedidelis, 
bu visu didžiausiu įkrovimu 
sveria 1040 kilogramų. 
Sparnų plotis 18 mtr., lėk
tuvo ilgis 7 mtr., gali lėkti 
be perstojimo 14 valandų, 
nulėkti apie 20.000 kilomet- 

vidu- 
lekia

“Aš negalėdavau miegoti,” sako Mre. i 
John Blchards, JackSon, Ohio. “AM bu
vau silpna, neturėjau apetito, turėjau • 
vidurių užkietėjimų visų laikų, turėjau 
svaiguli ir nervingumų. Aš garsu, di
delę pagelbų nuo pat pirmo batelio 
Nuga-Tone. Aš f.tvarto jau dar du bu
telis ir dabar esu geroje sveikatoje. ! 
Nuga-Tone yra tikrai geros gyduolės Į 
nuo skilvio, kraujo ir nervingumo.” 1

Virš m Ulonas žtnonifj. vartojo
Nugn-Tone gnvo pastebėtinai geras pa- 
AAmes. Jos pataisė apetitų tr pagelbė
jo rlrMtlniipui, prašalino puma U skil
vio. prašalino svaiguIj ir nžkTetėjinių, 
pnlėngvipo inkstų ir pūslės tmbeihjs | 
porų dienų Ir tai daugelyje atsitikimų. 
Nuga-Tone sustiprina silpnus nervus, 
sustiprina kraujų ir suteikia naujų jė
gų ir Miprumų dėl visų kūno organų. 
Nnga-Tone parduodamos vaistinėse su 
garantija gretinimo pinigų, žiūrėkit. 
gMMttJoa ant kiekvieno pakelta. > 
i ~

RASEINIAI. Rugsėjo 15 
d. Raseinių valsčiuje atsiti
ko baisi žmogžudystė, kuri 
ligi šiol dar nėra išaiškinta.

Samdytas eigulio Broniaus 
<tSiemaškos piemenukas Pet- 
r -ras Jasiulis, 14 metų am- 

žiaus, tą dieną ganė gyvu
lius valdiškame miške var
du Pracišauskinė. Atnešu
si piemenukui pietus mergi
na pastebėjo besislapstantį 
tankumynuose nepažįstamą 
žmogų ir paklausė vaiko, su 
kuomi jis čia draugauja. 

s Piemenukas papasakojo, 
kad tasai žmogus jau visą 

“ dieną sekioja paskui jį. 
s Vakarop, piemenukui lie

pa rgrįžus. miške buvo ras
tas jo lavonas su nuplauta 

Paslaptingasis žmog- 
ligi šiol nesurastas, 
nesurasta ir nupiau- 

piememiko galva

“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 parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautos.“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais pelitiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.

v “MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, /darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.“MŪSŲ VILNIUS’-' metams kainuoja tik 1 doleris, u iliustruot
v

Už viehą dolerį gausite dar ir daug priedų 
knygelėmis Vilniaus klausimu.

-‘‘MŪSŲ VILNIAUS” adtesas: Kaunas, Lais
ves Al. 61 Lithuania.

ILGALAIKES PASKOLOS 
KLAIPĖDOS KRAŠTO < 

ŪKININKAMSŠiomis dienomis Kaune lankėsi Klaipėdos krašto lietuvių susivienijimo centro valdybos pirmininkas Bor- ehertas, kuris tarėsi su žemės ūkio ministėriii ir žemės banko valdytoju, dėl teikimo ilgalaikių paskolų Klaipėdos krašto ūkininkams. Manoma, kad šis klausimas bus dar iki žiemos patenkinamai išspręstas.

bai, Įvyko 'rinkimai naujo ’£ vaito ir kitų. Dauguma bal- ; sų tapo išrinkti šie asmenys: Viršaičiu (vaitu) p. A. . Kulikauskas, kuris pirma i ‘ buvo pavaduotoju, p. J. Pe-; trauskas iš Svilės, launiku
• . v t ’ j ; i • ZZ. LaumtSnas iš Didziasa-

< 7 lio; atstovais- į >'Švenčionių . t Kseimelį p. R. Bagdonas iš - ' Kukutėlių ir P. Telyčėnaš iš ‘ Dekciorių. Į , medžiagos trobesiams statyti išsirūpinl- mui nukentė j ilsiems nuo ka- 
į ro p. Al. Pivoriūną iš Dys- Al. Skrabutėną iš Tverečiaus.- - J revizijos ko- misiją p. Al Bernotą ir VL' Piuidį iš Senių. Žiūrėsime, 

ar nauja valsčiaus taryba 
mokės ginti žmonių reikalus. 
Tame pačiame posėdy buvo 
svarstoma apie naujas val
diškas mokyklas, kurios šie
met Įsisteigė. Ginčai tęsėsi 
arti 2 vai.

Lietuviai nenorėjo nusi
leisti. Įrodinėdami, kad mū
sų valsčiuje “Ryto” mokyk
los pilnai patenkino žmonių 
švietimo reikalavimus.

yra labai apleistas. Dėl to. vvtiausybe.žada iį attemon- tuoti ir paversti dr. y. Kudirkos mužiej uih. . Tam reikalui esą skiriama 15,000 litų. Be to, prie namelio e- sanČiame žemės sklype numatoma užvesti sodelį — skverai.

KAZLŲ RŪDA, Mari
jampolės apskr. Spalių 15 
d. vakare tarp Kazlų Rūdos 
ir Jūros geležinkelio stočių 
prekių traukinys suvažinėjo 
vietos sargą Grigą. Nors 
gydytojo pagalba buvo su
teikta greitai, tačiau nieko 
padėti negalėjo, kadangi 
Grigas buvo mirtinai suža
lotas: nupiauta ranka ir ko
ja, o galva sudaužyta. Nu
vežtas ligoninėn nelaimin
gasis greitai pasimirė.

*
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l IHĮWIWmr„ " . ................
J REIKALINGA REMONTO Į

'Bietauifs. Kuiiig. Oginskio dėka rietayiški'ai turi $enef gražiausią 'įeisiu ąps. bažnyčią. Tik labai ‘ nejauku, kad ji kaip iš oro, taip ir viduje reikalauja remonto?- Nereiktu pamiršti, ir šventoriuje Įtaisyti elektrą, nes dabar esant vakarinėms pamaldoms, susirinkusiems žmonėms be šviesos darosi nejauku.

MARIAMPOLĖS MIŠKŲ 
urėdu,

^/vietoj tragingai žuvusio St. 
^^ąnulio, paskirtas p. Anta- 

nas Krušinskas, savanoris, 
•baigęs užsieny aukštąją miš- 

|>|irijmkystės mokyklą, buvęs 
gįKsteln-Rūdos miškų urėdo 

pavaduotojas.

PREZIDENTUI RŪMŲ KAUNE 
NESTATYS

Pirm nekurio laiko laik
raščiuose buso rašoma, kad 
netrukus bus pradėti statyti 
Kaune Vytauto kalne palo- 
ciai Valstybės Prezidentui 
ir nauji Teatrui namai.

Dabar “Lietuvos Aidas” 
rašo, kad-tasai užmanymas 
nebūtų sutaikomas su Lietu
vių Tautos siekimu į Vilnių. 
Į Vilnių išėjus tokie naujai 
pastatyti namai likti tušti. 
Iš to reikia daryti išvada, 
kad užmanymas jubs statyti 
nebus vykdomas.

Ryšy su Vytauto mirties 
sukaktuvėmis nutarta statv- •* 
ti Kaune didelį muziejų, vie
toje dabar esamo karo mu
ziejaus. Šiame muziejuj bū
tu galima sutalpinti visi ki
ti Kauno mužiejai, dabar po 
visą' miestą išmėtyti. Ma
noma, kaci tu nanirt'“staty-’ i * ‘ «f iinui apie ll/> mil. litų duoš vyriausybe, o kiti pinigai būs surinkti iš visuomenės 
aukų.
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SU DIEV!

• v

JAUNIMO DARŽELIS
v Šį skyrių veda DRD£ ANUPRAS

Sveiki gyvi!
* Dėdė Anufras kalba į jus.

Neseniai, tūla mergaitė rodo man savo, mokslo laips
nių kortelę (report card) ir sako, kad ji labai gerai niokosi. 

, Kuomet^pasižifrręjaii į paduotus laipsnius, pasirodė, kad 
jos mokslas nelabai kokiame stovyje. Mergaitė aiškinasi, 
kad ji labai gerai mokinosi, tiktai vienatinė jos nelaimė, 
kad mokytojas jos nemylįs. Nežinau, ar tokį pasiaiškini
mų galima priimti kaipo pamatuotą argumentą savo ko
kią nors silpnybę pateisinti. Pereitą savaitę kalbėjome 
kaip daugelis iš jaunimo einančius mokslus iš tingėjimo 
mokytis suranda visokius pasiaiškinimas ir išradimus, kad 
tik save parodyti nekaltu.

Keleiviai ir Suneš
Per kaimą sutemus keleiviai keliavo 
ir meiliai taip savęs visi šnekučiavo. 
Tik štai iš po vartų sulojo šunytis 
ir lodamas tuoj ėmė keleivius tuos vytis.

Ir antras ir trečias prie jo prisidėjo 
ir lodami garsiai keleivius lydėjo.
Jau akmeni sviesti keleivis viens kėlė, 
bet draugas pamatęs jam ranką, nutvėrė. 

“Paliauki,’’ jam sako, “tu pratęs tikėti, 
kad akmeniu šunį priversi tylėti! 
Eime, nebūk kvailas; nusibos jiems loti, 
matys, kad nebijom, ir turės nustoti.”

Ir Tiesą pasakė: vos galą nutolo, 
tuoj šunės atilo, beveik nebelojo, 
o kai vaistą visą draugai nukeliavo, 
jau šunės gulėjo ir sunkiai alsavo.

P. Arminas
9
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Tėvų ir Brolio Meile
Neseniai Kinijoje viename ežere atsitiko sekantis dalykas, kuris 

manau kiekvienam iš jaunuolių paliks didi Įspūdi.
Laivas plaukė ežeru. Kelyje ištiko baisi audra. Laivas sugedo 

ir ėmė skęsti. Žmonės, gelbėdamiesi, sulipo j valtį, kuri buvo prie lai
vo, bet ir valtis nuo žmonių sunkumo ėmė semtis ir skęsti. Tuomet 
vairininkas liepė burtus traukti, nes reikėjo dvyliką žmoniij išmesti Į 
ežerą, kad kiti nenuskęstų.

Į tų dvyliką nelaimingųjų skaičių pateko vienas jaunas kareivis, 
kuris plaukė drauge su savo jaunesniuoju broliu. Jaunesnysis bro
lis, išgirdęs, kas bus jo broliui, puolė vairininkui po kojų ir tarė:

“Geriau mane i jūrą meskite, ne mano broli: telieka jis gyvas— 
jis geriau prižiūrės namie mano senus tėvelius ir mažesniuosius broliu
kus ir sesytes.”

Vairininkas sutiko, ir vaikiūą išmetė Į jūrą, šešias valandas smar
kiose bangose plaukė vaikinas ir sekė paskui valtį, įgytum norėda
mas geriau atsisveikinti su savo broliu. Keleiviai, (matydami, kad 
šis vaikinas nori labai gyventi, ėmė prašyti vairininką, kad priimtų 
jį atgal į valtį. Vairininkas prašomas sutiko, ir vaikinas, tėvus ir 
brolį begelbėdamas, patsai išsigelbėjo.

Nelygus Palikimas

c
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Vajaus motu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” KAINA.:
Amerikoje metams ........................................
,* Pusei metų .................................

Lietuvoje metams .,......................................
Pusei metų ..........:...................

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

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

“DA RBININKAS” 
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

“AI. R”

GER'tS I.MKRAĖTIS .TIKRIAUSIAI GALI 
PAG KERĖTI DARBININKUI SURASTI 

K EL IUS IR B Ū DUS VADUOTIS
J S VARGŲ IR NELAIMIŲ

sirršimas

S

I

Kiekvienam žmogui maloni ir traukianti yra tėvų kalba ir šalis. 
Tas kuris nemoka savo tėvų kalbos turi iš gėdos rausti, ar bent tėvai 
turėtų iš gėdos šalintis nuo savo brolių jeigu jie savo vaikelius išaugi
na be mažiausio supratimo ir meilės prie savo prigimtosios kalbos.

Manau niekas taip vaizdžiai nenupiešia apie lietuvystę ir patrio
tizmą kaip poetas Adomas Jakštas. Klausykite ką jis jaunimui sako. 
(Senų žmonių visuomet reikia klausyti.)

“O KALBA GIMTOJI
GYVUOK PIRKIOJ VARGŠO ŽMOGELIO, 
MERGAITĖS DAINOJE 
IR PASAKOJ ŽILO SENELIO.”

Vienas pirklys turėjo du sūnų. Vyresnysis buvo tėvo mylimas 
vaikelis, ir tėvas norėjo jam visą savo turtą palikti. Motinai gailėjo 
jaunesniojo, ir prašė vyrą lig laikui neskelbti vaikams, kaip noris jiems 
turtą padalyti; ji norėjo kaip norint padaryti, kad abu vaiku lygiai 
gautų po tėvo galvos. Pirklys tėvas sutiko, ir nesakė vaikams savo 
nusprendimo.

Kartą motina sėdėjo prie lango ir verkė: priėjo senas keleivis 
ir paklausė, ko ji verkianti.

' Ji atsakė:
“Kaip aš neverksiu; abu sūnūs man lygūs, bet tėvas nori vienam 

atiduoti visą turtą, antram—nieko. Prašiau vyrą nieko nesakyti sū- 
nams, kol sugalvosiu, kaip padėti jaunesniajam. Bet pinigų man sa
vų nėra, ir neišmanau, kaip čia kas padarius.”

Keleivis tarė;
/‘Tavo bėda ne bėda; eik pasakyk, nieko nelaukdama, sūnams, 

kad vyresniąjam visas lobis teks po tėvo, o jaunesnysis nieko ne
gaus.

Jaunesnysis snūus, kai patyrė nieko po tėvo negausiąs, ėmė eiti 
prie darbo ir mokslo žmones, išmoko amato, išėjo vieną kitą mokslą, 
o vyresnysis gyveno prie tėvo ir nieko neišmoko, nes tikėjosi būsiąs 
ir be mokslo lobing&s.

Tėvui mirus, vyresnysis nieko nusitverti nemokėjo^ švilpavo tik 
ir nuoboduliu sirgo, prašvilpė pagaliau ir visą savo turtą, o jaunesny
sis, išmokęs kitur savo darbu pelnytis ir alkanai dienai ką peiaeJi ta
pyti, tapo loMngas ir mrobndnlhi nesirgo.

Oi tu strazdai, strazduži, tu rainasis paukštuži, 
ko rykavai lazdynų krūmely j ?
Ar lazdyną auginai, ar riešutus brandinai, 
ar kalnelyj uogeles sirpinai ?
Nei lazdyną auginau, nei riešutus brandinau, 
nei kalnel/ uogeles sirpinau z 
Aš lizdelį sukroviau, kiaušinėlius sudėjau, 
aš strazdelius gražius išperėjau.
Ir atlėkė vanagas tas raibas paukšaužėlis, 
ir išdraskė mūrinį lizdelį.
Jis lizdelį išdraskė ir vaikelius išnešė, 
likau vienas aš vargšas paukštelis.

r

Pasilieku

PASAKOJIMAI APIE BAUDŽIAVOS LAIKUS
Diržai Velykos. Moterys žindydavo šuniukus.

Graudi vieta. (

Seneliai pasakoja, kad Re- 
mentiške dvare (Šakių ap.) 
buvo’ didžiausia ir sunkiau
sia baudžiava. Dvaro ponas 
buvęs be galo žiaurus. Už 
mažiausią prasižengimą ar 
nespėjimą pono įsakymų iš
pildyti buvo mušami ligi 
kraujų. Mušdavo tam 
čia. paruoštais diržais,
diržai buvo vadinami rusiš- 

— 'diržas. Kaip 
buvo

tv-
Tie

vietoje, kur daugiausiai bau
džiauninkai verkdavo įsikū
rė kaimas — Graudentas.

Skoniskavolės palivarkas 
dabar išparceliuotas ir grą
žintas senasis vardas (pava
dinimas) Grigaičių kaimas.

KAIP GYVENA RUSŲ 
DIDUOMENĖ

8,561 žmogus, 5,762 vyrai ir 
2,799 moterys. Daugiausia e- 
migravo j Argentiną: 3,245 
žmonės ir į Braziliją: 2,617 
žmonių; į Urugvajų — 873, 
Kanadą — 738, į Pietų Af
rika—507, i Amerikos Jung- 
tinęs Valstybes — 415, i 
Palestiną — 35, į kitas šalis 
131. 1928 m. per tą patį lai-. 
ką emigravo 4,715 žmonių; 
šiemet emigravo 3,846 žiu. 
daugiau negu pernai.

X ' I

Daugiausia emigravo iš U- 
tenos aps., 879 žmonės, to
liau iš Ukmergės”apskr. — 
801, „ Šiaulių apskr. — 684. 
Trakti — 601, Panevėžio — 
571, Alytaus — 513, Kauno 
miesto—112, Klaipėdos kra
što — 100. Mažiausia emi
gravo iš Kretingos apskr.. 
tik 45 žmonės. Apskritai 
reikia pastebėti, kad žemai
čiai emigiaioja labai silpnai.

Pagal tautybę emigravo 
6,757 lietuviai, 1,231 žydas. 
286 nišai, 155 vokiečiai, 72 
lenkai, 22 nenurodvto- tau- 
lybes ir 38 svetimšaliai. Pa
gal verslą emigravo: žemės 
ūkio darbininkų 6(U>G pra
mones — 1.141, pivkyb >s — 
229, kitu ir nenurod' Ui vers- 
lo 1.135. Pagal amžiaus:kai remen 

tas dvaras anksčiau 
vadinamas, žinių nėra. Bet 
baudžiavos laikais pradėtas 
vadinti Rementiškiai — nuo 
baudžiauninkų mušamo re
men — diržo.

Šiam dvarui priklausė 
daug Vilkaviškio apylinkės 
dvarų ir kaimų. Tame skai
čiuje ir Grigaičių kaimas 
(Žaliosios valse. Vilkaviškio 
apskr.). Velykų pirmą die
ną Rementiškių dvaro po
nas Grigaičių k. gyvento- 
jams-baudžiauninkams už
draudė švęsti ir liepė eiti i 
dvarą baudžiavą. Baudžiau
ninkai atsisakė. Už įsakv- 
mo nepildymą Grigaičių k. 
gyventojai buvo smarkiai 
sumušti diržais — remen ir 
Išvaryti. O kaimo vietoje 
įkurtas Rementiškių dvaro 
oalivarkas Skomskavoli 
(tuo laiku buvusio Remen 
tiškių dv. savininko Skonis 
kio garbei). Grigaičių k. 
žmonės su mažais vaikais 
neturėdami kur dėtis iš že-- 
mių susikasė krantus ir 
prieš saulę mažus vaikus ir 
natys kaitindavosi. Nuo to 
laiko toje vietoje įsikūrė 
kaimas ir pavadintas Saulė 
kaičiais. Tas kaimas ir da
bar yra.

Sako, tais laikais poną’ 
’aikydavo labai daug šunų 
Šunės-patelės nepajėgdavę 
lidelį skaičių šunikų išmai 
tinti. Taigi, dalis šuniukų 
būdavo išdalijama moterims 
— baudžiauninkėms ir jos 
savo krūtimis turėdavo mai
tinti.

Baudžiauninkai pono vi 
šokiais būdais kamuojam’ 
radę laisvą valandėlę laike 
eidavo į galą dvarų laikų (į 
krūmus) savo sunkia dali? 
vienas kitam pasiskųsti, pa 
aimanuoti, paverkti. Toje

Pabėgusi nuo bolševikų 
rusų diduomenė vargsta sun- . 
kų gyvenimą, užsieniuose. Y- 
pač daug tokios diduomenės 
yra Paryžiuje. Viena bu
vusio caro sesuo užsidirba 
duoną siuvinėjimais. Gar
sus Rasputino užmušėjas 
kunigaikštis Jusupovas, ve
dęs vieną iš didžiųjų kuni
gaikščių, atidarė su savo 
žmona, moteriškų rūbų dirb
tuvę. Jį pasekė kiti grafai 
ir kunigaikščiai, taip kad 
dabar Paryžiuje yra pusė 
tuzino moteriškų madų sa- 
lionų, kur dirba kunigaikš
tienės bei kunigaikštaitės. 
Galicinai, Tmbec.koj,_ Obo- .
’enskiai aptarnauja moteris, 
kurioms anksčiau nebūtų 
nadavę rankos.

Kunigaikštis Gagarinas 
stovi prie durti'vieno antros 
rūšies restorano Montpar- 
.įase, kaipo šveicorius. Gar
sus generolas Aleksiejevas, 
vienas iš didžiojo karo vadų, 
taikina žuvis pats parduo
ta rinkoj ir džiaugiasi, kad 
neblogai uždirba.

Daug kunigaikščių, grafų 
ir buvusių aukštų karininkų 
mmauja restoranuose leka- 
jais ir šiaip tarnais: plauna 
ndus virtuvėj, valo batus ir 

t. t. Buvusieji karininkai! 
daugiausia tarnauja šofe- ■ 
iriais. Buvęs bendrųjų rei
kalų departamento direkto
rius Arbūzovas, kurio klau
sė visi buv. Rusijos guber- 
įatoriai, plauna indus vie

nam restorane.
Visi jie apsiprato su savo 

likimu ir džiaugiasi, jei- gali 
Šiaįp taip užsidirbti pragy
venimui. Bet visi jie gyve- 
įa viltimi, kad bolševikų 
/aidžia šiandien ryt grius, 
jie grįš Rusijon ir vėl užims 
savo senas vietas. Jeigu 
ne šita viltis, tai dauguma

jų neišlaikytų. šita viltis 
padeda jiems nešti var^ą ir 
pažeminimus. -

SEIMAS
r

Per šių metų pirmąjį pus- nite'0-L9 metų — 900, nuo 
mėtį emigravo iš Lietuvos' 10—14 lųetų — 118, nuo 5— 

19 metų — 1,025, nuo 20—24 
metų — 1,910, nuo 25—29 
metų — 2,254, nuo 30—89 
metų — 1,766, nuo 40—49 
metų — 349, nuo 50—59 me
lų — 1300 ,nSo 60 metų ir» 
daugiiau — 57, nenurodyto 
amžiaus 52.

, Kiek gyventojų padaugėjo? i nuoJirdžiai WaiTybai id5jrf; 
| Alos jan matėme, kad tūk- atsidavusi.} delegatų, 
stančiui Lietuvos gyventojų 

. gimė maždaug 15 žmonių ir 
(mirė 9 žmonės. Tuo būdu
Lietuvos gyventojų padau-į 
gojo vienam tūkstančiui 6 
žmonėmis; iš viso 13,583 
žmonėmis, vyrų 7,273 ir mo
terų 6,310.

A. L. R, K. P. Blai 
kų Seimas įvyks 19! 
Lapkričio-November 28 <L 
(Thanksgiving Dav) Monte-. 
Uo, Mass. čOS

I UJg
Visos Blaivininkų kuopos 

visu rūpestingumu padirbi 
kitę, kad šįmet į Blaivininkų 
Seimą suvažiuotų daug žr’

• v

Seimas prasidės pamaldi,,į 
mis • šv. Roko bažnyčioje, rJ 
9:30 ryto. Kun. J. Švagždyt^i

■■■ . ;'iifr38a
' - ‘1VIEŠA PADĖKA

j Tačiau tuo pačiu laiku e-Į IVilkcs-Barre’s apylinkės var- 
migravo 8,561 žmogus, 5,- gorinki; kuopelė taria nuoširdų 
762 vyrai ir 2,799 moterys. "^‘ll KomPozitor^uk P-
, v • . , , . . . čiri, už pagaminimą trijų giesmmį^MIšeina, kad gyventojų skai- Advent0 ir Sv Kalėd, 
čius Lietuvoje padidėjo 5,- Kuriniai tinkami visais atžvilgiaW.''^M 
022 žmon&nis, 1,511 vyrais Meliodija bažnytinė, gražiai skam-vę^ 
ir 3,511 moterimis. Moterų ^akordai ir nesunkūs išpildys ||| 
skaičius padidėjo 2,000 dau-,”1^’. . •». Tv. . ,.. '1a

‘ ’’ ’ ■ j Giesmes yra sios: 1) Isleiskit -si
giau negu vyrų. Vidutinis- rasą (Adventinė), 2) Pasakykit tjg 
kai tūkstančiui Lietuvos g}’- Piemenėliai ir 3) Trys Karaliai 
ventojų priaugo 2.18 žmo-1 Visi trys veikalai viename sąsiu^Jj 

viny; kaina 30c. Imant didesnį 
skaitliu, duodama nuolaida.

■Lj‘ 21 • | Išleido L. R. K. Vargorinkų.Są-
-----------------------------------------------  junga. Norintieji įsigyti šias gies- 

Modernieji šokiai yra ne kas ki- mes kreipkitės pas Varg. Są-gos 7^ 
ta, kaip seksualinio organizmo Knygių: S. Simonavičius, P. O.'-J 
simbolizavimas fiziniais judesiais. Box 249, Forest City, Pa. arba-**? 
—Prof. St. Šalkauskis.---------------- .“Darbininko” Administracijoje.

----------- I Taipgi ačiū leidimo periodinių 
Girtis negražu nei žmonėms, nei veikalų komisijai — Muzikams: J. (g 

Dievui.—M. Pečkauskaitė. Žilevičiui, K. S. Strumskiui. ir A. jį?
--------- Visminui už skubų pasidarbavimą, 22 

Didžiausioji laimė yra meilė.— kad išleido gaidas į laiką.
M. Pečkauskaitė. , ’ J. Stulgaitės

.____ ADA RBININKAS"_______
* •

yra
TINKA2JTAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

/i

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.Reikale Kreipkitės Pas
“DARBININKAS”366 Wesį Broadvray South Boston, Mass.Tel. So. Boston 0620
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Tokie yra Kataliką Bažnyčios 
Kanonai, Teisės, bei drausmė. Kas 
sauvaliai, žinodamas laužo Kat. 
Bažnyčios Kanonus, tas užsitrau
kia Bažnyčios bausmę, prie to ei
na ir kovoja prieš Kataliką Baž
nyčią.

(THXWOBKEB)
* ’ \ •e ,• k

■ ’ ' ‘•‘''i • ; Jonas Vaidely s1 ;
j -'ori IrilN JllL « * » , * *

^Mylimasis Žirge!
Aiklus žirge, ar girdėjai 
Seną Vilnių, šventą miestą, 
Kur mūs žygiai gųne, ėjo, 
Kur vis staugia vilkas piestu!

^it i.i TiiiĮiĮijri£ ff, 
hnjg Jei matys reikalą, pa-* ’ ° ‘ 1

« a . • f t ■iv..
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South Boston, Mass

BUSIJOS MILITARIZMAS
. Ii Maskvos ateina žinių, labai gražiai apie taiką mo- 

kad Sovietai organizuoja ka kalbėti. Jie susiriesda- 
moterų armiją. Moteiys mo- mi smerkia militarizmą ir 
komos šaudyti iš šautuvų, impllĖąJizmą. Kuomet jie 
kulkosvaidžių ir patrankų, dar nestovėjo prie valdžios 
operuoti orlaivius, ir šiaip vairo ir būdavo opozicijoj 
jau gauna instrukcijų karo prieš kokią nors esamąją 
amate. Organizuoti moteris 
į kareivių pulkus jau buvo 
bandyta pirmiau—Rusų ar-

' Ihijoj prie Kerenskio ir pas
1 Lenkus kovoje su Bolšėvi- 
kais. Tie bandymai buvo 
nevykę ir karo ir taikos me
tu. - Moterys buvo persilp- 
nos maršuot, o prasidėjus 
kovai virsdavo nervingomis 
įisterikėmis. Taikos metų.

• • ir būdavo negeriau. Apsis- 
tojus kur moterų pulkai, 
reikėdavo kito pulko, kad 
jas nuo vyrų apgintų. B’en-' 
^rai, moterų dalyvavimas liausią pasauly armiją ir,

*n|anuomenėj skaitomas kai- tartum dar jiems neužtenka 
$o desperatinga priemonė .peiių mnjjonų vyry^ įvelia į 

y apginti kraštą nuo priešo militariznio tarnybą mote- 
kai jau vyrulis, tąjį elementą, kuriam 

pritrukdavo. Šiaip jau toks gamta kaip tik suteikė visus 
esperimentas labai netiks- privalumus sušvelnyti žmo- 

^-lus, nes iš moteries norima gaus būda ir vvkinti ramv- 
K padaryti žiaurų ir krauge-

- ringą sutvėrimą, kas visai 
priešinga moteries prigim-

* -ciai ir pašaukimui?
įT- Civilizacija tuom labjau-
č ąia rūpinasi, kad kaip nors 900 savanorių pasisiūlė pa- 

prašalinus barbarizmą iš 
žmogaus prigimties. Karas 
kaip tiktai priešingas civi
lizacijos dėsniams. Visas 
pasaulis sukruto paskelbti 
karą prieš karą, sumažinti 

'Armijas, sušvelnyti, ar pa
šalinti žudymo priemones ir 
kiek galima nusiginkluoti. 
Ir Bolševikai tą patį skel
bia. Jie, kaipo socijalizmo 
padaras, viršūnė ir židinys.

;>■
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tik tuomet,

valstiją, tai jų svarbiausias 
uždavinvs būdavo balsuoti •/
prieš krašto apsaugos bu- 
džetą, nes, girdi, reikia pa
naikinti militarizmas ir tau
pyti pinigus ekonominiam 
krašto išsivystymui.

Dabar kuomet jau galop 
sukūrė savo valstiją, kurią 
stato pavyzdžiu kitoms pa
saulio valstijoms; kuomet 
jau patys atsistojo prie val
džios vairo, žiūrėkite ką tie 
smailaliežiuviai — Bolševi
kai daro: organizuoja dide- 

ir,

gaus būdą ir vykinti ramy
bę' ir taiką ant žemės. O 
kokia ekonominė Rusijos 
padėtis, kurioje Bolševikai
sakosi esą specijalistais ? V- 
gi pastaromis dienomis 60,-

* „ - B .*• k
h
h

dėti valdžiai tvarkyti nesu
skaitomas žmonių minias, 
laukiančias gauti duonos 
kąsni.

Liaudis badauja ir laukia, 
kad ją Mykolas Arkangelas 
paliuosuotų iš Sovietų ver
gijos, o Bolševikai organi
zuoja ginkluotus moterų 
pulkus kruvinai pasaulio re
voliucijai įvykinti!

Malden’o Kapinių Kapas

K.

skirs asmenys kiekvieną ste
buklą ištirti; išnagi’inėti li- 
goiiio stovį pirm išgyjimo; 
reikalaus gydytoją liūdymų, 
ištirs padėtį buvusio ligonio 
po išgyjimui ir tt. Ir pasa- 
reindama gautais praneši
mais h- tikrais liūdymais 
Bažnyčia tars savo žodį. Tas 
visas užims daug laiko, bet 
Bažnyčia tokiuose dalykuo
se nesiskubina.

A S

Ikišiolei Bažnyčia nieko 
nesakė. Bažnyčia neragino, 
neliepė žmonėms tenai eiti. 
Bažnyčia taipgi ir ‘ neuž
draudė. Bažnyčia lauks, ir 
matys ar reikia tart i auto
ritetingą žodį ar ne.

Taip Bažnyčia darė pra
eityje. Kuomet palaimintai 
Bernadetei Šv. Panelė apsi
reiškė Liurde ir gandui pa
sklydus žmones iš visų ša
lių pradėjo važiuoti, tiktai 
už keturių metų laiko, Baž
nyčia ištarė žodį, kad tikrai 
taip atsitiko, kad žmonės 
tikrai stebuklingai išgyja, 
kad Liurde įvyksta stebuk
lai.

Ką apie stebuklus ?
Stebuklai yra galimi. Tai 

yra, tokie nepaprasti jauti
mais patyriami faktai, ku
rie negali Įvykti vienomis 
tik prigimties pajėgomis, 
nes jų įvykdinimui yra rei
kalingas tiesioginis Dievo į- 
simaišymas.

Dievas, kurs sutvėrė visą
pasauli, gali padaryti, kad jo įvykti vienomis prigim- 
penkiais duonos kvepalais ties pajėgomis, 
pasotintii penkius tūkstan
čius žmonių. Tačiau tas ga-' vo įsimaišymas buvo reika- 
lima tik stebuklingu būdu, lingas.

Dievas, kurs sutverė žmo- 4) Kad tai padaryta kė
gli, davė jmn gyvybę, g , 
numirusiam gvvvbę 
žinti.

Dievas, būdamas gamtos 
Sutvėrėjas ir Valdytojas, 
negali būti Savo veikime tos 
pačios gamtos Įstatymų var
žomas. Dievas, kiek Jam 
atrodo'finkanm dalyku, gali 
įsimaišyti į prigimties įsta-f 
tymų veikimą ir padaryti iš 
jų išimtį, būtent, priversti. gui, ko jis prašo, Jis tary- 
nrigimtį-veikti kitaip negu'tum sako: “Mano sūnau, ūžiamas Vatikano valstybėj.

Ten ir tau dalužė verda,
Ten gaisrų, žara liepsnoja;
Gal ir ryt visi už kardų
Ir į žygį mes išjojam.

i .K. ’

Mes išjojam vienu mostu, 
Paneriu kalnai — tai žino; 
Mums svarbu tik Vilniaus sostas, 
Ir tėvynė Gedimino '

Mes išjojam, laukt negalim — 
Juk vilniečiai mūsų broliai, 
Ir tau žirge, lemta valioj — 
Žūt ar likti Vilniaus toliuos!
1 • *

Mes išjojam. Mūsų žemėj 
Lenkas nebegali būti; ‘
Mūsų žygiai kovą lemia. 
Mūsų plienas skelbia piūtį!

Aiklus žirge, ristas bėri, 
Ilgu, liūdna tėviškėlėj;
Vilniaus žygiuos pasinėrę, 
Atsikvėps mums širdys vėliai!..

(“Karys”)

jinai paprastai veikia — bet 
tai ir bus tikras stebūklas.

Kad būtų tikras stebūklas 
reikia:

1) Kad įvykęs faktas yra 
'patyriamas žmogaus jaus
mais.

2) Kad tas faktas negalė-

3) Kad visa galingas Die-
- • * v - -

nuo amžių Aš nusprędžiau 
tau duoti tą, ką tu šiandie
ną prašai. Aš tik laukiau, 
kad tu prašytum.”

Dievas padalydamas ste- 
būklą parodo savo galybę. 
Ir šventieji, per kurių už- 
tprynią Dievas padaro ste
buklą, sako, kaip Kristus 
atėjęs prie Lozoriaus kapo 
sakė: “Tėve, dėkoju Tau, 
kad Mane išklausei... bet... 
tai pasakiau dėl čia aplinkui 
stovinčių žmonių, kad jie 
tikėtų”...gali ir kiaiu dvasiškam ar viršpri- 

sugrą- gimtam tikslui.
Atsiminkime, jog malda 

yra galybė. “Šaukis prie 
j Manęs savo nelaimių dieno
se ir Aš išklausysiu tave.” 
Ir kaip garsus Tennyson’as 
pasakė: “Daugiau yra pa
daryta- pFTTnaldą, negu pa-1 toi-e—Romano” 
saulis svajoja.” Ii* kada Vi
sagalis Dievas suteikia žmo-

T.

PIRMAS LAIKRAŠTIS 
VATIKANO MIESTE

Londonas. — “Baily Te- 
legraph” praneša, kad Po
piežiaus organo “Osserva- 

redakcija 
persikėlė i savo naują butą 
Vatikano mieste. Tai pir
mas laikraštis, kuris bus lei-

v- •

.11
KUNIGŲ VIENYBES susino- 

kime, įvykusiame lapkričio 7 d., 
1929 m., Šv. Jurgio par. kleboni
joj, Ohicago, III., nutarta viešai 
pareikšti, kad katalikams meninin
kams ir visiems katalikams žmo
nėms yra Bažnyčios Kanoną už
draustą padėti bei dalyvauti be
dievišką įstaigą — organizaciją i- 
dėją platinimo rengiamose progra
mose; ir kas dalyvauja tokiose 
programose užsitraukia Bažnyčios 
bausmę arba nusideda prieš Kris
taus Bažnyčią. Taip-gi pareiškia, 
kad kas aktyviai, be išteisinančios 
priežasties, padeda arba dalyvau
ja bedievišką ar socialistišką įstai
gą arba organizaciją idėją plati
nimo rengiamose programose, ne
gali būti nė bažnytinią chorą va
dai, nė geri katalikai. “Nei vienas 
negali tarnauti dviem valdovam; 
nes arba jis vieno nekęs, ir kitą 
mylės: arba vieno laikysis ir nie
kins kitą.” (Ev. S. Luko 6, 24).

Visi, kas platina bedieviškus 
raštus, bedievystę, (apostaziją), e- 
r e riją ar schismą, užsitraukia Baž
nyčios ezkomuniką. “Omnes a 
christianafide apostatae et om
nes et singuli haeretici aut schis- 
matici, incummt ipso facto ex- 
communiciationenr. ’ ’ (Canon 2314)

Užsitraukia exkomuniką kas lei
džia arba padeda per spaudą pla
tinti bedievybę: “Opere publici 
iuris facto, editores librorum apos- 
tatorum, haereticorum et schisma- 
ticorum, qui apostasiam haeresim, 
schisma propugnant, itemąue eos- 
dem libros aliosve per apostolicas 
litteras nominatim prohibitos de- 
fendentes aut scienter sine debitą 
licentia legentes vėl retinentes.” 
(Canon 2318).

Socialistą Įstaigos, ją skleidžia
mos idėjos raštais yra priskaityta 
prie apostatą (bedievią), eretiką: 
“Qui ex animo socialistis adhaer- 
et, certe ut haereticus vėl aposta
tą censuris subiacet.”, (Lehmkuhl 
II Theologia Moralis N. 1225).

Kas, žinodamas tą, sauvaliai da
lyvauja bedievišką Įstaigą — or
ganizaciją idėją platinimo progra
mose, tuomi padeda, pagelbsti 
skleisti anti-Kristaus mokslą, pa
deda veikti prieš Kataliką Bažny 
čią ir prieš Dievą, tokie padėjė
jai yra panašūs patiems apotatams 
(bedieviams) ir eretikams. Dėlto 
ir tokie užsitraukia Kristaus Baž
nyčios bausmę “Qui quoquo modo 
haeresis propagationem sponte et 
scienter iuvat aut qui communi- 
cat„. suspectus de haeresi ėst. ’ ’ 
(Canon 2316) “Kas kokiu nors 
būdu sauvaliai ir žinodamas pa
deda arba dalyvauja erezijos (be
dievybės) platinime... yra laiko
mas eretiku” (Canonas 2316).

Pralotas Kun. M. Krušas, 
' G. Pirm.

Kun. Jurgis pMkauskas, 
Pirmininkas

Kun. Pranas Vaitukaitis, 
Vice-Pirm.

Kun. Kaz. Bičkauskas, 
Iždininkas

Kun. Anicetas Linkus, 
Raštininkas.

Vokietijos Gyventojai
Dabar Vokietijos Respu

blika turi apie 62,400,000 
gyventojų, iš kurių 61,500,- 
000 yra vokiečiai ir 9,557,- 
000 svetimšalių. 60,500,000 
gyventojų motiniška kalba 
yra vokiška, 575,06 turi dar 
kitą motiniš.ką kalbą, gi 
375,000 motiniška kalba yra 
svetimšalių kalba.

Iš visų svetimšalių 630,000 
žmonių kalba vien vokiškai, 
72,000 naudojasi dviem kal
bom — vokiška ir kita sve
tima, gi 260,000 kalba tik 
svetima kalba (vokiškai ne
moka).

Tie visi, kurie be vokiškos 
kalba dar kitokiomis kalio
mis, gyvena daugiausia Ry
tų Prūsijoj, Vakarų Prūsi
joj, Silezijoj, Brandenbur
ge, Schleisvvig - Holsterne, 
^Vestfalijoj ir Saksonijoj.

Tų, kurie naudoja sveti
mą kalbą, bet skaitosi vo
kiečiais, daugiausia yra len
kų. Iš jų yra 214,000, ku
rie kalba vien lenkiškai 
(mozūriškai).

Vokietijoj tautinėms ma
žumoms be lenkų priguli 
dar šie: vendai, čekai, mo- 
ravai, lietuviai ir danai. 
Kaikurie jų moka ir vokiš
kai ir naudojasi dviem kal
iom. Kiti kalbasi tik moti
niškomis kalbomis.

Politiniu atžvilgiu tos 
.mažumu gnipė, kad ir i ša- 
lies rinkimus neturi reikš
mės. 1924 metų rinkimuose 
iš jų tik 93.(XX) dalyvavo, gi 
1928 metais -— dar mažiau.

Liūne Janušytė

GAIDŽIŲ BYLA
Smilgių ir Batakių gaidžiai staiga susipešė. 

Nežinia k<xlėl. Gal dėl kokių šeimyninių klausi
mų, gal dėl sporto.

Gaidžiai pešasi, o Smilgių ir Batakių ber
niukai žiūri. Petrukas ir Jonukas. Abu prie 
tvorų stovi įsirėmę, ir vaizdu džiaugiasi.

Stebėtini nuotikiai ant 
Malden’o kapinių prie a. a. 
kunigo P. Power kapo, su
judino • ne tik Ameriką, 
bet ir Europą. Kasdieną 
tūkstančiui tūkstančiai, ka
talikų, protestonų, ir kitų 
tikybų išpažintojų, eina, 
Įplaupiasi prie kapo, mel
džiasi, prašo Dangiškos pa-

Kasdieną laikra- 
i praneša apie stebūk- 

išgįjimus—jaldų;4t rai- 
nebylių. Ar tie, laikra- 

JSią aprašyti išgyjunai, tik-, 
yra atebūklai? -Ar Mal-^."od“giu^ .
’o kapinės bus Ameriko- aWmk^ kapr-

Kana-
Beau-

laukia

je, garsi stebuklų vieta, kaip 
Prancijoje Liurdas, 
doje Sainte Aline de 
prė?

Žmonės nekantriai
Katalikų Bažnyčios autori
tetingo žodžio. Ar Bažny
čia ką nors darys ? Ar 
Bažnyčia pasakys, kad prie 
kunigo kapo ligoti stebuk
lingai išgyja? Žinant Baž
nyčios istoriją, su tvirt u^pa- 
si t i kojiniu galima pasakyti, 
kad Bažnyčia, sn laiku, iš
tars savo žodį. Bažnyčia

spėja Jonas.

— Duok jam! Duok! — šaukia Jonukas, ra
gindamas saviški gaidį. ,

— J sprandą! J sprandą! Už uodegos trauk! 
— mokina ir Petras savąjį.

— Cha-cha-cha! — juokiasi abu.
— Vistiek, mūsiškis laimės!
— Kodėl tai? Nieko panašaus. Mūsų geres

nis, mūsų ir laimės!
— Jūsų geresnis ? Cha-cha-cha! Ar tai ši

tas ot pasišianšėlis geresnis ?!
Berniukai susiginčijo: Kurio gaidys geres

nis. Nepasiduoda. Susiginčijo nejuokais. .
/"• v. 1 ' ■ . ■

— Kad duosiu tau į spraudą, tai žinosi, kie
no gaidys geresnis! — siūlo Petras.

— Tu ?! Duosi man ?! Na tai duok! — rėkia 
Jonuką*,

r j.

Į lx*niiukiĮ riksmą išėjo motina.
— Mama. — jis sako. — kad jų gaidys geres

nis! O visai ne! — šaukia Petrukas.
— Tfu! — nusispiovė Smilgienė. — Maniau, 

kad kažin kas, o čia — dėl gaidžių! Žinoma, kad 
mūsiškis geresnis! Miestely pirkau iš parodos!

— Ar tai tavo geresnis ?! — staiga atsiliepė 
Batakienė, ką tik išėjusi kieman. —-Eik tu, eik! 
Iš parodos, girdi, pirko! Ne iš parodos, ale vog
tą tur būt. Žinau aš, nuo ko pirkai. Nuo Jan
kelio. O tas vis vogtus daiktus parduoda!

— Ką?! — pasišiaušė Smilgienė. — Aš vog
tą gaidį pirkau? Tavo vogtas, o ne mano! Kaip 
tik toks prie Vilkų prapuolė! Aha!

— Užsikišk gerklę! — pasiūlė šnypšdama 
Batakienė. — O jei ne, tai tuojau visiejns papa
sakosiu, kaip užperėtus kiaušinius turguj par
duodi. !

— Aš užperėtus kiaušinius?! Pliotkarka! 
Laidyk, laidyk liežuvį! Dėl to, kad tam ir yra 
jis pas tave! Bet ir man niekas neužgins papa
sakot visiems, kur dingo vilnos iš Kriužių palė
pės!

Moterys įsileido į istorijas. Gerai jog jas 
skyrė tvora. Nes kitaip greit liūtų priėję iki 
veiksmų. Dabar gi teko kariauti tik liežuviais.
Nors ir taip girdėjosi aiškūs peštynes pradėt) pa- 
Sialymoi- '

— Kad pilsiu verdančiu vandeniu i akis, tai 
žinosi!

— Pilk! Pilk! Pabandyk! — rėkia kita.
Į jnoterų riksmus išėjo jų vyrai.
— Nu, bobos, kas čia '? — klausia.
— Ko susidėjot?
—Ji sako, kad aš vagilka ! — rėkia Smilgio 

nė, i Batakienę rodydama. «

— Ji mane pliotkarka išvadino! — šankia 
Batakienė.

— Teisybę* juk sako, — atsiliepė vyrai.
— Visi žino, kad tu ilgas rankas turi, — šil

ko Batakis. '

— Nu, jeigu tave pliotkarka pavadino, tai 
kitaip ir negalima! — vienu šūkiu su Batakių 
tarė Smilgis.

— Ką, ar mano žmona vagilka ?! Ar mano 
pliotkarka?! — vėl iš kario užriko vyrai.

— Koks vyras, tokia ir žmona, — pridėjo 
Batakis.

— Kaip ?! Kaip tu sakai ?! Ar tai. reiškia,- , 
i r* aš ką pavogiau ?! Aš ? Atsil iepk tuojau! ’»_______ ___ __ t

— Vogt ne, kam vogt. Ale kažkodėl dvi pu
šys iš Srublių miško prapuolė, o* pas tave kiemo 
atsirado...
- ‘ '* v.“ .

■ --
t
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į galigatvį o arkliai 
viduriu gatvės. Žįno- 

. miestiečiams patogu: 
gatvės trotuaru —■ ir

fabrikams žaliąją medžiągį 
priseina dalinai persiškus 
dinti iš užsienio. Kitos tos 
grupės junonos, pav., mak& 
ronu fabrikas nejądč^^Į

Į

paviljoną —

1,000 darbiniu-'
• . ■ . . v"-~

\ mutinių įmonių .su,Jį 
darbininku yra 8.'J- -J
kilos inionės v.ra 4

? -Mfabrikai J

— Aš viską teisme padariau, visvien laimė- 
sit. Ir lx“ manęs.

Teisino sprendiniu abu kaimynai turėjo kits 
kitam Įdėti langus.

— Niekuomet to nebus! — griežtai pareiškė 
Sinilgis.

— Ir nemanau to daryti! —tiek pat griež
tai nutarė ir Batakis.

—

' ~'i 
ietą šioj grupėj;^ 

į&įgl
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* M • ~Valandą paslankinėjęs, ir tai beveik risčia — bėgu žemės ūkio parodon. — Kitu - “Ei
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w W T riT Tf ji?----- g . vaisių vyno dirbtuvės ¥4 Mažęikos ir B. Kolupailos

Kur‘kaitrios dienos, rausvos naktys 
Kvapias rožes po kojų barsto.

(“Ateitis”) m
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APŽVALGA
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1918—192§
-------------------------- 'Pav., viena to tipo įmopi turi su viršum 200 darbinu

trūkumo.
Nemaža reikšmės tuH tai] 

vietos, tai]> užsienio rinka 
ir 1923 m. netoli Kaunpipą 
statyti pirmieji Lietuvoj 
šaldytuvai, apie kuriuos bu 
vo jau minėta. Jie taip j 
čiai Jrengtį, kad dicę^ 
Lietuvos eksjioiiui skiria-^ 
mąją gyvulių dalį gali, eks-Hl 

‘oliuoti į kitus kraštus, 
po gatavus mėsos ir kt. pro-^^ 
dūktus. .

Čia reikia pažymėti*: kad^ 
»e to. miesto valdybom^ pTiv|| 
klausančių skerdyklų Ltetu-}^ 
voje yra 25.

Gyvulių produktų 
apdirbimas

Pirmą vietą 
užima odų a]>dirbimas.K 
du apdirbimo įmonių Jų*® 
139. Jo centras — Šiauliai: 
— dar prieš karą buvo pla-.^ 
čiai pagarsėjęs. Karo iv o^ 
kupacijos laikais kalbamoms.^ 
įmonėms buvo padarvtk iį&?i| 
tižiausių nuostolių, nes Tū-įį 
niai buvo 
išvežtos.

; f ■

tie odų
Stambiųjų įmonių

• n. H I I I II I II HII I I. III I
lūodepMrajo 

IŠ LIETUVOS MIESTO 
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| GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, j 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- ■’* L 
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ D IR- • VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
ūsą papasakos. ' '■ J“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen- y J ko3 lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia--ę. . mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak'-, t tualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pa- šaulio moierų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- ’ riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- .. mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- . J liūs ir kiti.“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais J viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)’ t yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili ' knvga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau /. J ir ’“MOTEĘŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. j _ Užsakymus siųskite šiuo adresu: .

(tMOTERŲ, DTRVl^
2322 W. 34 StrėS, , Chicago, IU. ’• - .

? . ’JL . .  /

4K- y. 3

,pieningumą ir pieno riebu-
didelių namelių išmėtytų ąs pietų pusės. Tai. naujakuriai, ant naujai išplanuotos miešto dalies. Daugybe piečių dar /Stovi tusti, net vasarojaus augta. Bet gatvės, aikštės tvarkingai išplanuotos. Žodžiu: Biržai pasikėlę kaip reikia augti;Čia dar pradėtas plentas tiesti į Panevėžį per Vabalninką. Veikia geležinkeliukas per Pasvalį į Šiaulius. Susisiekimas bus kaip reikiant sutvarkytas.

Kokie-gi pirmi įspūdžiai 
patekus miestan? Neper- 
puikiausi: Gatvės, matyt 
grįstos primityviškai, tur 
būt gana senai. Didžiuliai 
akmenys sūbrukuoti, — va
žiuoji, tik laikykis! Trobe
siai nežymūs.

l>rėkyvietė nedidelė, dau
gelis, kaž kaip keistai susto
ja gatvėje, atgrįžę galus ve
žimo 
žiūri 
mą, 
eini
dairais kokių gerybių ant 
vežimu išdėstvta! Argi ne- 
patogumas l

Yra gatvių tuom gražių, 
kad jas puošia šimtamečių 
liepų alėjos. Susibėga dvi 
upelės Apaščia ir Agluona. 
Tos upės sudaro čia pat mil
žinišką tvenkinį, kurs ilgą 
laiką buvo vadinamas Šir- 
venos ežeru.

Tuojau pastebėsi, kad Bir
žai Lietuvos pasienio mies
tas. Latviškai girdi kalban
tis miesto moterų, panelių 
tarpe. Latviškai žiūrėk be
šnekučiuoja rinkoje kaimie- 

.Čiai atvykę su kviečiais, sė- 
menimis. Ir krautuvėse tos 
dvi — t. y. lietuvių ir latvių 
— kalbos turi lygių piliety- 
l)ės teisių. JĮ

L BIRŽAI.
Pirmą syk savo centre.—Įspūdžiai miesto ir piliečiu—Paroda.Keista rodos prisipažinti, kad pragyvenus visą puskapį metų — netektų pabuvoti savo apskrities centre. Tačiau yra panašiai atsitikę su maniin. Žinoma mūsų kaimiečių tarpe ne retenybė/ kad be kelių apylinkės parapijų nėra tekę toliau keliauti; jie ir visai nemėgsta panašių ekskursijų. Su manim, 'kas tai keistes- nio išrodytų. Nesu aš užsisėdėjęs amžinai savo gimtam kaime. Teko matyti plačiuosius Rusijos ir Sibiro plotus, padaryti dešimtis tūkstančių kilometrų geležinkeliu, nemažiau plaukti plačiomis jūrėmis — nuo Rytų Azijos iki Afrikos ir 

perskrieti -vidurį Europos... 
Ir iki šiai dienai dar nebū
ti savo apskrities centre?..

Galiu kiek tame ir pasi
teisinti. Gyvenu pačiam ap
skrities pakrašty. Kitos 
apskrities centras (Panevė
žys) liet arčiau, ir jame bū
nu beveik kas'mėnuo. O mes 
kaimo gyventojai esam biz- 
i.’iški, materialistai: jei kur 
vra nauda, išrokavimai — 
v f

ten ir vykstame. Be tikro 
reikalo ar apČiuopamesnės 
naudos—mūs sunku kur nu
vilioti. Ir pamanyk: Vasa
ra argi gaiši dėl kokių nie- 
kų! Priešingai žiemą, kuo
met yra laiko — visai neįdo
mios esti ekskursijos.

Tačiau viską metęs vieną 
gražią dieną pasiryžau. Va
sarojus jau buvo kluone. O- 
ras gražus, nešaltas. Čia dar 
Biržuose ūkio paroda. — tai 
ir proga! Kelio keturios- 
dešinit kilometrų, bet uie- 

—kis:---------------------------------
Pradardenau šešias valan

das — štai ir Biržai. Ne
privažiavus dar miesto puo
la į aj<is daugybe naujų ne

/
— Ach. vot kaip ’ — atsistojo piestu Sinil

gis. — Na, gerai. Bet dvi pušys, tai niekai, prieš 
matininko papirkimą. Manai aš nežinau, kodėl 

“ tau geresnį sklypą paskyrė ? ()t. ir žinau. Ir
visiems papasakosiu! Tuojau einu!

— Tik pabandyk! Papasakok! Ir aš tuo
kart apie tavo darbelius netylėsiu!

Kaimynai susiriejo giliai. Barniai tęsėsi iki 
sutemstant. Vakaras Įvarė abu i trobas. Bet ir 
ten jiedu negalėjo nurimti.

— Vagiu šeimyna! — rėkė Sinilgis namie.
— Pliotkininkai! Ilgaliežuviai! Papirkinė- 

tojai! — pasakojo Batakis savo šeimynai.
— še, Petruk, didesni plytgalį! Trenk jiems 

i langą! Ale atsargiai, kad nepamatytų! — nai
kino tėvas.

— .Jonai, parink kieme kur geresni akmenį 
ir pilk tiems Į langus! Tik neįkliūk! Atsar
giau! — išsiuntė ir Batakis’sfmų.

Berniukai gerai atliko savo užduotį. Kitą 
dieną Smilgių tralais du langai buvo išlėkę. Tiek 
pat langų trūko ir Batakių trobai.

Ūkininkai ppdavė kits kitą Į teismą, Už tro- 
liestų griuvimą. > .. - . j .

r «

Miestely abu pataikė ant to paties šunadvo
kačio. Advokatas ir nuo vieno ir nuo kito paėmė 
pinigus. Bet kai reikėjo stoti teisman, jis atsi- 

Aki/.m aVurnim iių nnsflkp:

paroda, — klausiu: ten, kur linų fabrikas!” — gaunu atsakymiį. Tačiau kur tas pabrikas? — nežinau. Matau tik, i žmonės virtinėmis skuba, kaž , kur. gatvėmis pietų pūsėn. Einu ir aš. Nešte tiesiog nunešė! Nereikia nei klausti nei nieko. Lekia tik lekia kitas kitą pralenkdami. Aš nieko ir nebeklausiu. Žinau, pateksiu kur reikia.
Štai ir linų fabriko pasto

gės. Dvi bilietų kasosi Vie
na apgulta vienų moterų — 
aš ten nė nemėginu. ' Einu 
kur daugiau vyni. Bet ir 
čia rodą menka. Laukiu ne
va eilės, žiūriu į laikraštį — 
o laikas tai ir bėga.

Gavau pagaliau už trisde
šimt centų bilietą ir bėgu 
]>arodos kieman. Ir galvo
ji dėl tų trisdešimt centų 
tiek vargo t Kad nors rei
kalas eitų dėl čielo lito!

Minia mane nuneša
“Centralini”
vieną didžiulį trobęsį-sandė- 
lį. Žmonių kaip per didžiau
sius atlaidus bažnyčioje. 
Matau tik kas aukštai ant 
sienų pakabinta. Daugiau
sia moterų rankų dailiai. 
Šis visas paviljonas” tai 
beveik motėm skyrius. Iš- 
tikro, būtų buvę ko pažiū
rėti, jei tasai laikrodis he.- 
skubintų... Mokyklos iš
statė mokinių darbus. La
bai plačiai pasirodė Pasva
lio vidurinė mokykla. Bir
žų rajono “Pavasarininkai” 
turėjo platų rankdarbių 
skyrių. O kiek atskirų as
menų išstatė gražių gražiau
siu kilimu, užklodžiu, štai- 
tiesiu, įvairiu rankšluosčiu, 
bažnytinių rūbų ir tt.

Tarp kitko demonstruo
jamos buvo dvejos skiitin- 
giTTypiraudžiamosios stak-|gramą — 1,000 litų. 
lės.

Iš pramonės dalykui, be ū- 
kio mašinų tenka paminėti

Įvarčių rft&ių vynas. Čia rna- mą. Ir kad pavyktų kuolai pilnas gražaus skystimo bonkas vardais: Medicina, Madera, Portvein, Malaga, Ungarvein ir kitokiais prašmatniais vardais.Čia vėl antras A. Plevoko
’ Avaisvandenių paviljonas, vardu “ŠaltįnĮuf.” . 'Tenka paminėti naujo saldainių fabriko “Danutė” saldainių išdirbiniai (Kuo- sakių dvaras Biržų apsk.) Aš manau kad “Danutės” saldainiai užims toje srityje ketvirtą vietą (Po “Birutės,” “Rūtos” ir “Til- kos”) išdirbinių.

Tačiau ko gero parodoje; 
sodžiaus ūkininkui ? ' Žino
ma gyvuliai. ‘ Aš vos išsi
krausčiau iš “centralinio,” 
skubindamas: mat publikos 
plūsta ir plūsta, kad šonkau
liai nejuokais braška, 
ką tu čia beapžiūrūsi! 
kiemo žirgai žvengia, 
vės baubia ir gaidžiai 
da.

Man labiausia rių>ėjo 
vės. Olandų juodmargės sto
vi didžiuodamos, kitoje vie
toje šalia — mūsų vietinės 
žalmarges ir kitokios. Pasi
rodo kad “mūsiškės” neap- 
sileidžia kultūringų kraštų 
raguočiams, štai einu a]>ie 
mūsų vietines karves ir ste
biuos: Ties viena karve ant 
kabančios lentelės pažymė
ta :

daugiau mūsų ūkininkams tokių “žaįvčių” prisiauginti — bežiūrint Lietuvos žemė praturtėtų. Visą tūks-,y tantį litelių paimti už pieną vienos karvės — naudą aiškiai apčiulpiama. ,
„ ’ 'i

Ūkininkai' aty tižiai, apžiū
rinėjo raguočius garsuoda- 
mi'ęs: “kad gavus tokią kar
vutę pirkti — kaž ko nepa
gailėčiau!’’ Tačiau pardavė
jų gero gyvulio sunku- su
rasti.

Be ūkiškų dalykų paro
doje figūravo knygų pavyz
džiai, — Spaudos Fondo.

Senuko Šliažos iš Pasva
lio moliniai lipdiniai — sta
tulėlės. Dar vienas demon
stravo vėjo turbinos pada
lytą miniatiūrinį modelį.

Laikrodžio rodyklė man 
priminė, kad bėgčiąu iš, čia. 
Juk dar reikia užsiristi ant 
senosios garsios Biržą pi
lies pilimo. Einu, skubu, 
paknopstom. (B. 'd.)

minta vartojimui 730,000 Vienok kalbamo

Ruošia 1930 Metų
Turizmui

“ŽALĖ”.
“Vcgeliudo išiParovėjos kai
mo. 1928 m. davė 3514 litru 
pieno su 4.99 nuoš. riebumo. 
Per metus 175 kilogr. rieba
lų.”

Ką ši lentelė reiškia .' O- 
gi štai ką: Vietinės, lietu
viškos veislės karvutė “Ža
lė” davė apie du šimtu ki
logramų (500 svarų) svies
to. Jei skaitytum pigiau-; 
šiai po penkius litus kilo- 

-Šita 
"Žalė” sumušė rekordą vi
sų olandiškų ir kitokių 
“kultūringų” kraštų impor-

Šią vasarą Lietuvą aplan
ke pei- l(M)0 turistų ameri
kiečių ir keletas grupių kitų 
užsienių svečių. Ateinančių 
1930 metų vasarą numato
ma dar didesnis turistą skai
čius Lietuvoj. Turizmo są
junga, norėdama, .paskatin
ti ūžšienio ftiristu lankymą
si Lietuvoje, išdirbo kartu 
^u Thos Cook and (’<>. marš
rutus., užsienio turistams po 
Lietuvą maršrutui išdirbti 
Kauno miesto ir jo apylin
kių ir visų Lietuvos kampus 
lankymui. Į juos įtrauktos 
visos įdomesnės Lietuvos 
vietos, kai]i mūsų pajūris su 
kopų kraštu, eženj kraštas— 
Lietuvos “kamčatka,” Dzū- 

-k-ų ir Žemaičių—kraštai—ir 
dauguma įžymesnių istori
nių vidų, kai]) Rambynas, 

*Kernava. Liškeva ir kitos.

liu ir prakalbų juos sutaikė.
Vakare Sinilgis. pasigavęs savo gaidį, nusu

ki jam galvų.
— Še'tau! —dantis grieždamas kaltojo jis.

— Še tau. Tu čia viso ko kaltininkas!
Batakis, pasislėpęs už svirno galo, čirškino 

peiliu gaidžio kaklą.
— Tu čia viską padarei! Tu kaltininkas! Še 

tau už tai!
* (‘ * M ūsų Ryto j us ”)

, klgr., , 1925 m. —■ 773,000, 
1926 m.—875,000 klgr., .1927 
m. — 915,000.1928 m. — ],- 
074,000 klgr.

Kaip matome atskirų tų 
pramonės šakų gamyba di
dėja, o taip pat ir didėja jų 
vartojimas, kas šalies gyven
tojų gerovės atžvilgiu yra 
labai teigiamas dalykas.

Iš pramonės Įmonių Lie
tuvoje daugiausia yra mais
to produktų gamybos Įmo
nių. Tarp jų malūnai už
ima pirmąją vietą. Malūnų 
Lietuvoje 1924 m. buvo 1.- 
151 (ją tarpe 193 garo, 443 
vandens ir 515 vėjo) su ben
dra 2.598 H. P. variklių jė
gų. 1928 metais jų buvo 
jau 1,493. arba netoli 11/5 
tūkstančio.

Lietuvos malūnai kol kas 
aptarnauja vietinę rinką, 
bet technikos atžvilgiu jie 
jau ir dabar gali dirbti už
sienio rinkoms, tuo labiau, 
kad daug malūnų senąjį į- 
rengimą keičia nauju — to
bulesniu. Visoj Lietuvoj y- 
ra apie 70 spirito Ir degti
nės gamybos įmonių. Tarp 
jų yra ir 40 kombinuotų su 
kitomis pramonės šakomis.

Spirito varyklas yra pri
vačios. liet degtinės veisia
mom' yra valstybės monopo
lizuota. Metinė produkcija 
1924 m. siekė apie 18 mil. 
laipsnių ir 1928 m. apie tiek 
pat.

Lietuvos alaus daryklų y- 
ra 14. .Ją didelių, su dau
giau kaip 50 darbininkų, y- 
ra 4,6 turi nuo 30 iki 50 
darbininku, kitos smulkes- 
ni~s. Viso įmonių produk
cija siekia apie 14,5 mil. lit
rų.

Alaus gamybos Šaka da
bar. kaip ir prieš karą, už
ima žymią vietą Lietuvos 
gamyboj ir jai tenka ieško
ti užsiimv rinkų.

Lietuvoj yra 82 saldainių' 
dirbtuvių, jų tarpę gana 
stambiu saldainiu fabrikų.

buvo padarymą di- 
nuostolių. 
išgriauti, mašĮųos^ 
Dabartiniu' metų' ; 

fabrikai atsta^izj yrą.,dvi
— jose dirba po 300 darbi- Š? 
ninku (prieš karą tose įmo- | 
lieso dirbo
lai).
50—70
\ isos ___ ,
smulkesnės.

Lietuvos odą 
prieš karą patenkindavo 
tik vietinės rinkos reikalą-^j 
vinins. bet ju prekės buvo 4
parduodamos Latvijoj, Ru-3—! 
sijoj. Lenkijoj. Vokietijoj-® 
— net ir Prancūzijoj., Tos y 
įmones stengėsi grąžinti say/ 
vo senąsias rinkas, bet Šiuo 
mdu jos sumažino savo dar
bą. iš ko galima spręsti, l<a< 
joms 
siekt i.

dar nepavvko to pa<^
.-/J

• »
(Bus daugiau^ —r--------»

Langai taip ir stovėjo, lentgaliais ir skarma
lais užkamšyti.

Vieną vakarą Batakis stovėjo troboj prie iš
kulto Įaugo ir rūkė papirosus. Nepamatė, kaip 
vėjas išnešė kibirkštį į pastogę. Pabudo visi nak
tį. trobai bedegant.-

Taip ir sudegė. Batakis vaikščiojo paniu
ręs. lazda sukdamas, ir visus tikinėjo:

•— Aš žinau, kas čia mane nudegino. Žinau. 
Ale ir jis neišliks...

Tą pačią dieną, sutemus, staiga pradėjo deg
ti Smilgių namas. Puolėsi gesint, lx-t degė iš ke
lių pusių; užgesint nebeįstengė.•

Ir Smilgių troba išlėkė dūmais.
»Abu vaiksčibjo galvas nuleidę, pažaliavę.Klausykit, jiūiii! Sir^jtirikinl^Tt! stengėsi Autaikint juos kaimynas Trežas. — O tai greit jūs vienas kitam ir galvas nųimsit!

> Po ilgų dery-
31-1 . ,, .j Įsimaišė dar kiti kaimynai.

Salomėja 
Šalti keliai, balti keliai 
Į tolį tiesiasi lx* galo.
Geltonos saulės spinduliai 
Viduržiemio sniege sušalo.
Kaip stulpas kfyžkely dairaus. 
Kaip žemės vėliava iškelta.
Ir nieko gvvo ■— įvairaus, 
Tik lygu — balta, balta, balta.

Balta mirtis, mirtis plačioji 
liautis sukandus — nebyli 
Parpuolus kojas man bučiuoja: 
“Neik, nejudėk, sustok, palik!”O neįįįki|e; keliai gyvatės, titėičinp vmme iš l>alU> kausto! '
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K. J.

.40c.

Koncertas ir Prakalbos.

r

Kuopai liko apie $50.00 pelpo. 
Tas parodo, kad vietos lietuviai

Pe

ną-

stygos.
p. E. šlapelis 

z

prakalba. Kai
ri. Švagždys iš

, tokių pažiūrų žmonių, net svetim-

75c.
Vertė

Saurusaitis________ 25c.
Knygele

10c.
’ . Ji..-.. • • .

Moterystė ir šeimyna. Ver- ;
tė J. Gerutis ______ —•* . ’ ’ # I t v ~ • •

Gamtos Pradžiamokslis 
Dr. A* Vileišis___________

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

j Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas --------------- 60c.

I Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.__L-,g. 20o.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis________ t_________ 15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais.

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

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

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune______________10c.

Sunkiausįais Laikais. Parašė
4. Ruceviči^s_____________ 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--------------------------------------40c.

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

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ________________ 20c.

Trumpa.Lietuvių Kalbos Gra- 
natika. Paaršė J. Damijonai
tis ________________________ 40e.

Europos Istorija. Vertė J. 
\ndziulaitis------------------------ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir
Iziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

Trumpa Apologetika arba- 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa \ 
rašė kun. V. Zajančauskas__50*

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas ____________  5c.

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

šu pa- 
______ .30e,

Patyrimai Didžiojoj

GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

i-

T. B.
•v

rybčs darbui.

Pelėda

SO. WORCESTER, M ASS.

žy-

r” V .

ąttykę* Amerikon 1909 m. ir ap* 
Affvenęs Rr., o Viuraa A-

t
•re|ng«i, di- 
fU Antanu

dokumentas, gali 
ktcLir čia Ameri-

t r

Niekas taip neardo pasitikėjimą 
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
mentuose, reikalaujančiuose aiš
kios orientacijos ir drąsaus užsi
mojimo.—Prof. St. Šalkauskis.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilf žyduoli tj. j > 

VERKON DAUG COMPANY 
__  860 Millbury Street____  

Worcwter, Mare.

■» t

ht lietuviams ateiviams
-is kas kart daugiaus palie- 

Hų genelių, kuriems reikalinga 
į^^alies. Tam tikslui su- 
libdaringoji Draugija vis 

U ima išvistyti pagalbos tei- Į 
o darbą. Taipjau-gi ir visuo-

ras parouo, Kaa vietos liežuviai 
da?rbinftiku organizaeijai užjaučia f 
ir ją rėpi*.
5 H ; išvyko.

Lapkričio 15 d. apleido mūsų 
koloniją varg. J. Aučius. Jis iš
vyko į Westfield, Mass. pas kun. 
S. Vembrę. Linkime ”jam naujo
je vietoje taip* gražiai ir naudin
gai darbuotis Bažnyčios, Tautos 
ir darbininkų labui kaip darbavo
si šioje kolonijoje.

■»- m ■■ ■ , į. ■ ' ■■ ' , U ,įi..Ti* J___  . .. ■ipnįyigunirniBTnįinui.min iii.i. rsniimM.ūiinnifadiūmvhairi.nruirTsmJ

girnui ir lankymui Labdarybės va
karėlių. Jei geri darbai tiek ma
lonumo iššaukia pas mūs žmones, 
kaip jie turi būti gražūs Dievo a- 
kyse. Tikrai pagirtini ivorceste- 
riečiai už taip prakilnius darbus. 

Beje. Labdarybės V
uoliai remia vietiniai profesionalai 
ir keli biznieriai. \

Tik neprivalėtų kitos draugijos 
_z... ............ pamėgdžioti Labdarybės, nes sau
noroms-nenoromi pamyli daug naudos neturės, gi pertan- 

Draugiją dėlei jos kiais vakarėliais atgrąsls nuo jų 
darbų ir ją įvairais'bū-,visuomenę, ir taip pakenks Labda

remia. Vos užbaigus “Gėlių 
rinkliavą, dabar kas sa

kė kas nors iš vargšams užjau- 
ų, savo name surengia 

abdttrybės naudai žaidimą (kor- 
vakarėlį. Visas surengimo lė- 

vPadengia patsai rengėjas. Iš- 
ida$nevisuomet būna mažos: do- 

lešikams ir užkandis kai ku- 
rengėjams kainavo daugiau 

atsilankiusiųjų įnešimai Lab- 
t>ei. Iš pradžių atsilankiu- 

ų auka buvo tik 25c., gi da- 
kiekvienas svečias ar viešnia 

neša aukos bent 50c. Taippogi 
landžiai jau dabar būna daug 

stingiau parengiami, gražiau 
įduodami, patys vakarėliai tvar- 

gai rengiami, kad atsilankiusio 
ji į Labdarybės vakarėlį visuomet 
džiaugiasi atėję ir jaučiasi dail
iau gavę negu jų Įneštoji auka 

angi visi surinktieji svečių Į- 
šiwd eina labdarybei, tai kar

atais pe vienas svečias duoda ir 
' dauginus negu priprasta auka. Be 
to, jau dabar pradedama Labda- 

: rybšs -vakarėlius papuošt i ir mu- 
žikale programa. Taip p. p. Ba
šinskų parengtajam vakarėlyje, be 
rnadio programo. dar gražiai pa
dainavo p-lč Elena Metrikaitė ir 
ią tik iš Lietuvos sugrįžęs artis- 

Jišauskas. Iš man žinomų 
ųjų Labdarybės naudai va- 
Šurinkta: Dr. J. Landžiaus 

4j?Zavistauskų $(T.00, p.-p. 
\(dar nepriduota), advokato 

T^no Barkaus $7.50, p. p. Tamule- 
•'vįčių {dar nepriduota), p. p. Ba

šinskų $16.16, kun. Jono J. Jakai- 
o $24 .70. Sekanti Labdarvbei

Vakarėlį rengia p. p. Vaišiai.
> Kaip tai gražu, kad mūsų tau
toje yra tiek prakilnių širdžių, kad 

nčia Savo centą ir laika ren-
■r—--------------------------------------------------

RAŠYTOJO PRAŠYMAS

LOWELL, MASS.
4

Lapkričio 10 d. Įvyko Šv. Var
do draugijos susirinkimas. Tarp 
kitko nutarta padėti ūkininkams 
surengti vakarienę, kuri bus 
gruodžio 1 d. Tam darbui iš
rinkta komisija iš A. Kriaučiūnas, 
St. Jurevičius, J. Šaukimas, A. 
Pečiukonis, T. Verseckas ir VI. 
Paulauskas.

d’K; * t ■ ■ - ■-
»•

-•'•4-Žinomas ir “Darbininko” skai 
ytojas—Arėju (Leonas) Vitkaus- 

1^18, Lietuvoje, noriu išleisti knvge- 
Ftes iš savo raštų, surinktų iš įvai- 
/ Hų laikraščių, ir prašau man pa
dėtį nes neturiu pinigų. Turiu, pir- 

r miausiai paruošęs spausdinti rinki
nį mano eilėraščių, apysakaičių ir 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 

»• laikraščiuose. Vaikams knygelių 
.trūksta, mokslo metuose nuo ru 
dens noriu jiems jų išleisti. Toliau, 

s turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingų apysakaičių, kurių buvo 

į spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti.

Prašau padėti man knygeles iš- 
lėisti, ir kas nori padėti—prašau 

; pranešti man sąlygas, trumpu ad
resu: Rašytojui Arėjui (Leonui) 
Vitkauskui, Kaunas, Lithuania.

tikiu ir svetimtaučių. » —š,.
Miesto majoras jį yra paskyręs 

keletą kartų į įvairias k 
jas vųešiemš reikalams^

Jof įtempta, nuoširdi- darbuotė 
taip jam nervus buvo* pakirtus, 
kad praeitą, vasarą sustiprinimo 
sveikatos delei važinėjo į Lietuvos 
ir Čekijos kurortus. Dabar su
grįžo atsigaivinęs, sustiprėjęs.

Woree.st e riečia! • džiaugsmingam 
jo sutikimui, savo vado pagerbi
mui, spalių 29, surengė j am...bega
lo. Įspūdingą puošnų pokyli Ban- 
croft viešbutyje. Atsilankė vietos 
apšviestunija, dvasiškoji ir pasau-

WATERBURY, CONN.
Lapkričio 16 d. prasidėjo šv. 

Juozapo parapijos bazaras ir tęsis 
iki 30 d. šio mėnesio. Bazaras bus 
šiomis dienomis: lapkričio J6 ir 
nuo 20 d. pradedant kasdien iki 
30 d. lapkričio.

Būtų gražu, kad visi šios kolo
nijos lietuviai kas vakarą gausiai 
ateitų. Bus visokių Įvairumų.

Kleb. kun. J. Valanti?jus ir jo 
padėjėjai kūii. ’A. Vaškelis ir kun. 
Kazlauskas darbuojasi, kad baza- 
ras pavyktų. z

Paremkime jųjų darbą gausiu 
atsilankymu.

Darbai.

Tą pačią dieną vakare Įvyko L. 
D. S. 97 kp. koncertas ir prakal
bos. Kuopos pirm. VI. Paulaus
kas pradėdamas vakaro progra
mą paaiškino LDS. organizacijos 
tikslą, ragino užsirašyti “Darbi
ninką” ir nusipirkti naudingų
knygų. Jam bekalbant i svetainę 
atėjo kleb. kun. F. Strakauskas 
su svečiu kun. J. Švagždžiu. Pu
blika juodu patiko ir pasveikino 
atsistojimu ir delnų plojimu.

X

Po to programo vedėjas iššaukė 
Šv. Cicilijos chorą, kuris varg. J. 
Aučiui vadovaujant padainavo 3 
daineles. Akompanavo p-lė B. 
Pcčikoniutė. Po gražių dainelių 
kalbėjo vietinis klebonas kun. F. 
Strakauskas apie darbininkus ir 
jų spaudą. Ragino užsirašyti ir 
skaityti laikraštį “Darbininką?’ 

P-lės Virkauskaitės sudainavo 
duetą “Skambančios stygos.” 
Jom akompanavo 
iš Na«hua. X. H.

Po dainelių vėl 
bėjo svečias kun. 
Montello. Jis kalbėjo apie 2 vai., 
bet žmonėms visai nenusibodo 
klausyti. Daugiausia kalbėjo a- 
pie darbininkų reikalus, jų spau
dą, dainas. Paįvairino juokeliais.

Padarius pertrauką nariai lei
dosi Į darbą prirašynėti narius, 
užrašynėti “Darbininką” ir par
davinėti knygas. Rodos prirašyta 
10 naujų narių, užrašyta kelefą 
naujų prenumeratų ir parduota 
nemažai knygų. ž

Programas užsibaigė dainomis. 
Dainavo p-lė J. Jurevičiūtė. Jai v* 
akompanavo varg. J. Aučius. Bal
selis gražus ir dainos gerai išėjo. 
Varg. J. Aučius irgi dainavo so
lo. Jam akompanavo B. Pečike- 
niutė. Jo dainavimas visiems pa
tiko.

Dar dainavo solo p-lės O. ir A. 
Virkauskaitės, E. Šlapelis ir p-hi 
O. Skirkevičienė. Jiems akompa
navo p-lė G. Outkiutė, visi Iš 
\ashua.

Visų dainos ir dainavimas publi
kai labai patiko.

Programą užbaigė šv. Cicilijos 
choras.

Darbai prastai eina. Daugiau
sia dirba po 4 dienas Į savaitę. 
Keletą dirbtuvių visai užsidarė. 
Paleisti darbininkai atsirado keb
liame padėjime, nes darbo kitur 
negali gauti.

Bedarbei užėjus atsirado daug 
vagių ir plėšiku. Vagia automo
bilius, ir Įsilaužę Į krautuves va
gia kas papuola po ranka. Poli
cija labai apsileidus, nes negirdė
jau. -kad nors vieną plėšiką būtų 
sugavus.

džiuojasi savo advokai
J. Aliller’iu. Nors gimęs ir augęs 
Amerike, tačiaus didžiuojasi savo 
lietuvių kilme ir daug lietuvių tau
tai pasidarbavo. Nei vienas vie
tos lietuvių žymesnis parengimas 
neapsėjo be advokato Millerio. 
Daug jis pagelbėjo sukėlime Lie
tuvos respublikai paskolos, 
miai prisidėjo jrie Lietuvos res
publikos pripažinimo, patsai tuo- 
mi tiksiu lankėsi su delegacija Į | lino, Įžymesni mūsų biznieriai ir 
prezidentą Hardingą. Išrūpino 
čarterius Maironio, Bendrovei ir
-.abdaringai draugijai. Yra va

žinėjęs su prakalbomis po visas 
žymesnes New Englando lietuvių 
naujokynes

Advokatas myli lietuvių visuo
menę, myli su ja išvien dirbti ir su 
lietuviais bendrauti. Apturėjęs ge
rą Išauklėjimą, paeidamas iš pra
kilnios Scrantono šeimynos jis y- 
ra pilnas idealo. ’ Jo nnošii*diunu 
nustebinti net svetimtaučiai.

Katalikų tikėjimą jis atvirai iš
pažįsta ir tikėjimo pareigi! atliki
me galėtų būti pavyzdžiu dauge- 
l’ui.

Kaipo advokatas jis pasižymi iš
kalba ir gudrumu bylų vedime. 
Jau ne vieną painią bylą jis lie
tuviams išlaimėjo. Jis yra pla
čiai žinomas ir populems tarp ki

darbuotojąi. Pokilyje buvo dide
lis skaičius įvairių tautų advoka
tų. Jų dauguma iškalbingai savo 
prielankumą pareiškė kalbose. 
Tarp įžymesnių svečiu buvo majo
ras Mykolas O’Hara ir kandidatas 
Į majorus p. Mahoney. Pokylį la
bai sumaniai vedė advokatas Pra
nas Baublis, kuris nuo visų atsi
lankiusių Įteikė advokatui A. J. 
Milleriui dovaną.

Nuoširdus priėmimas, ovacijos, 
dovana sujaudino jautrią advoka
to A. J. Millerio širdį. Nuošir
džioje kalboje padėkojo už sureng
tą priėmimą ir pasižadėjo ir toliau 
iš vien su visais darbuotis.

Įspūdingas vakarėlis baigėsi šo
kiais. Ir taip maloniai ir greitai 
prabėgo laikas kad labai nenoro
mis skirstėsi susirinkusieji.

K. J.

u TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJI) 
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais___________ $1.75

MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais.... ........... . ...$1.25
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais__________________________

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:

“DARBININKO’’ ADMINISTRACIJA
. 866 Vest Broadway South Boston, Man.

.50

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI

TORONTO ONT., CANADA
Padėką.

Toronto L. R. K. šv. Jono Kr. 
Pašelpos Dr-ja reiškia širdingą pa
dėką, vietiniam, A. Leimonui už 
paaukotas 12 knygų į dr-jos kny-’ 
gyną. Draugas atjausdamas tą 
svarbą, kad draugijoje apšvieta 
yra begaliniai kilnus dalykas ir 
parėmė. Tai gražus pavyzdys ir 
kitiems prisidėti šiokia ar tokia 
auka katalikiškos apšvietos labui.

Dr-jos sekretorius J. K.

LDS. 108 kp. pereitam susirin
kime nutarta atvaidinti veikalą 
“Daktaras iš prievartos.” Komi
sija išrinkta gražiai darbuojasi, o 
vaidintojai smarkiai mokinasi, 
kad greičiau atvaidinus.

Taipgi nutarta prisidėti prie pa
rapijos fėrų. Išrinkta 12 narių 
pasidarbuoti.

Kitas susirinkimas bus gruodžio 
1 d., metinis, bus valdybos rinki
mas.

v YV

v

I. Prie Lietuvos užsienio pasų 
gavimo.

Lietuvos patvarkymai reikalau
ja, kad Lietuvos piliečiai sutvar
kytų savo pilietybės reikalus už
siregistruodami Konsulatuose ir 
išsiimdami užsienio pasus. Pasas, 
kaipo asmens dokumentas, gali 
būti naudingas 
koje gyvenant, bet pasas darosi 
absoliučiai reikalingas kai yra rei
kalo už Amerikos sienų pavažiuo
ti. Bet paso negalima gauti be 
tam t ik n? dokumentų pristatymo. 
Svarbiausias pasui gauti doku
mentas yra GIMIMO METRIKA. 
Todėl Įtikinančiai patariama kiek
vienam nieko nelaukiant išsirašy
ti sau metrikas iš Lietuvos, ypač 
gi tiems kurie ketina ateinančiais 
metais vykti Lietuvon f D. L. K. 
Vytauto Jubiliejaus iškilmes. Jei
gu kas pats nežino kaip metrikų 
išgauti, — tegu kreipiasi i Lietu
vos Konsulatus New York’e ir Či-
kagoje pareikšdamas: a) gimimo 
metus ir jei žino tikslią datą; b) 
tėvų vardus; c) krikšto vietą, ir 
d) pridėdamas vieną dolerį ieško
jimo išlaidoms padengti.

II. Dėl pasų mokesnio 1930 
metais.

Jau dabar ir ateinančiais me
tais, kaip sąryšy su D. L. K. Vy
tauto 500 metų mirties sukaktu
vių iškilmėmis Lietuvoje taip ir

Visi nariai turėtų ateiti. Tu- dėl tikslesnio šio reikalo sutvar- 
rime išrinkti veiklią valdybą. Pa- kymo, —mokesnis už užsienio pa
geidaujama, kad nariai atsivesti) sus yra pasikeitęs ta prasme, kad 
savo draugus (es) prirašyti prie L. tiems Lietuvos piliečiams, 
D. S. organizacijos.

Šioje kolonijoje mes turime tu
rėti didesnę kuopelę, kad daugiau 
pasidarbavus parapijai ir katali
kiškos snj.rdos išplalriimu.

Laikraštis “Darbininkas” turė
tų būti kiekvieno lietuvio darbi
ninko namuose. Artinasi Šv. Ka
lėdos. Gal būt ne vienas pirks sa
viems dovanėlę. Patariu vietoj 
kokios paprastos dovanelės užra
šyti “Darbininką,” tai bus geriau
sia dovana per visus metus.

L. Volungevičius

Amerikoje apie 20 metų. Ieško se
suo.

Kamantauckas, Matas, arba Mitt 
Kimintoks, kilęs nuo Vilkijos, 
Kauno apskr., seniau turėjęs ad
resą: National Legislative Com- 
mittee, Veterans of Foreign Wars, 
319 Metropolitan Bldg., AVashing- 
ton, D. C. Ieško motina.

Kasparas—Caąper, Boris, iki š. 
m. pradžios gyvenęs Detroit, Mich. 
ir dirbęs Fordo dirbtuvėse. Rei
kalinga tiksliai patirti kurioje 
Fordo dirbtuvėje jis dirbęs, — ad
resą ir darbo skyrių.

Holger Petersen ir Wilma 
tersen, turį Brooklyn, N. Y. 
mus r vyras dirbąs litografu.

Rupkevičius, Pranas, arba Frank 
Lenkas, miręs 1927 metais Wil- 
mington. Dėl. Paliko alaikų, bet 
nusurandama jo žmona Marijona 
Lietuvoje, neigi kiti artimesni gi
minės. Reikalingi giminių adresai. 
_ Janulis, Kazys, Amerikon atvy- 
kęs prieš karą, nežinia kur apsi
gyvenęs. Jam priklauso Juozo 
Janulio palaikų apie $300.00. C10- 
934).

Valiulis, Kazys, kilęs iš Skaru
lių kaimo, Žeimelio valse., Šiaulių 
apskr., atvykęs Amerikon 1914 m., 
gyvenęs Neiv Yorke, Gleason ir kt. 
1923 m. gyvenęs Blaine, W. Va. 
Spėjama esąs miręs.

Garbačiauskas -arba Arbačiaus- 
kas, Kazys, gyvenęs 1511 W. 10-th 
St., Michigan City, Ind. ir apie 2 
metu atgal išvykęs Į Roekford, 
111.

Urnevičius, Mykolas, 2 metu at
gal gyvenęs 207 Rebeeca St., Dick- 
son, Pa., o vėliau 78 Shomaker 
St., Swoyersville, Pa.

Visi ieškomieji arba žinantieji 
ką nors apie ieškomuosius malo
niai prašomi atsiliepti šiuo adre
su: Consulate General of Lithua
nia, 15 Park Roiv, New York City,

SVARBUS PAIEŠKOJIMAS
Vincentas DOBROVOLSKIS, vii- 
įiškis, Nedzingės parapijos, 13 me
tų atgal vedęs pas kunigą Žilins
ką, South Bostone Eleną Trečio
kienę. Dabar yTa reikalas sužinoti 
apie jo mirimą ar gyvenimą. Žfnan 
tieji malonėkite pranešti “Dsrbi 
ninkui.” Jei jis miręs prašome ger 
biamų kunigų pranešti kun. Vir 
matukui, 50 W. (5th St, go. Boston

kurie 
užsiregistravo ir išsiėmė laikinuo
sius Lietuvos užsienio pasus įstaty
me nustatytu laiku, t. y. iki 1923 
metų, — tolimesnis tų pasų pra
tęsimas bus daromas Konsulatuose 
nemokamai. Kitiems gi reikės už
simokėti sulig senos praktikos, ar
ba nuo abelnos registracijos užsi- 
baigimo dienos arba nuo paso ga
liojimo issibaigimo dienęs.

III. Paieškoma:
»

Januškevičius-Janice, Eugenijus, 
gimęs 1899 m. Rygoje ir 1913 m. 
atvykęs Amerikon, gyvenęs New 
Yorke irDenver, Colorado, tuo lai
ku buvęs studentu. Karo metu tar
navęs armijoje, Fort Logan, Col. 
Išmokęs skraidyti, 1920 m. tarna
vęs -Kelly Field, San Antonio, 
Tezas. Nuo 1921 m. motina ne
gaunanti nuo jo jokių žinių.

Aleknevičiai, Jonu ir Vincu, 
kilę iš Kidoliškių kaimo, Šunskų 
nlsč., apskr. Jonas

4 JI ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę— pažinimas tikybos, jos 
jrivalumų, ypatybių ir tikro- 
o. kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel—30c.

Huckleberry Finas—labai Į- 
domi apysaka--------------------- 75c.

kmimas ręioternns jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo- 
meniniame gyvenime.’ Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______15c.

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

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

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

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis.___45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis—________65c.

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

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

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

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ____________ 50c

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
<aitis ______________________ 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______________ $1.0?

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

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

Aritmetikos Uždavinynas__25c 
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

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

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________ 50c
— Laimė----- {poema). Parašė-----
Vaitkus____________________£0c

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 ________________________ 40 c

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

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

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis__15c

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

sys ---- ;----------------------------- _J
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais _____________ _______ $1.0<

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

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

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio -------------- 10c

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

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
įpysakos. (B. Vargšas) -----

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys iV-to šimtmečio kri- 
kščinnybė.A Lietuvių kalbon 
išguldė P.' B. ______________ !

25c

5c

25c

TEATRAI
Nepaisytoja—keturių veiks

iu drama. Paraše kun. Pr. M. 
'uras. Kaina........... . ............ 35c.

GUiukingas Vyras—2 aktų 
romedija; parašė S. Tarvy- 
las--------------------------------------25c
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks

nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas ---------------------------- 25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų 

Talius — komedijos po 1 ak 
ą. Parašė Seirijų Juozukas—35c.

Sniegas — Drama 4-rių ak- 
ų. Verte Akelaitis------------ 40c

Esamas—3-čia dalis dramos 
Gims Tautos Genijus.” Pa- 

ašė Kun. L. Vaicekauskas__10c
Žydų Karalius — drama 4 

<ktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir- 
intas__________ _____ i-------30c
Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 

lelis; parašė F. V.
Patricija,

<ankinė — 
'ertė Jonas
Išganymo

• tėjimas ir gyvenimas ant že
lės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis____________ 75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
•’abiola—5 aktų; 3) Liurdo 
stebuklas — 4 aktų; parašė 
I. Tarvydas_______1_________65c.

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

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
’agalvok ką darai; 2) Jono 
aimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
-tę. Surinko S. K., D. ir N__ 15c,

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
štirsime paskui; 2) Antanu- 
<as. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

ius—juodos (prastais mulki
ais viršeliais)

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
riršeliais)__________________ 50e

10c 
arba nežinomoji 
4 aktų drama. 
Tarvydas ______ 10c.
Apsireiškimai —

50c.

i “DARBININKAS"
366 Broadway,

' į
So. Boston, Mass.
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Pirmininkavo J. E.^Respublikos Prezidentas

LIETUVIŲ MUZIKOS

PLUMBING IR HEATING

patAdaf klėtie;

Boston e
HAtvthome 259(LR, vakar 
kreipki! pas snrųrinką
Hagoort, 15 HntcmnBon Avenue,
Havrthome, N. J, (G.-6)

TADAS VISKONTAS atvyko is 
Rumford, Mc. ir apsigyveno pas 
lietuvius po numeriu 164 W. 6th 
St. Jis esąs 21 metų amžiaus ir 
galis susikalbėti 12 kalbų. Nuo pat 
mažens dirbo ant laivų. Sakosi 
apvažiavęs du kartu aplink pasau-

Kom. Miko pirmas koncertas 
bus lytuose, sausio 5 d. 1930 m. 
Vieta nenustatyta dėlei varžyti
nių pirmenybės. Repertuaras bus Fin. Raštininkas 
Įdomus ir greitu laiku bus paduo
ti anglų kalba (jaunimui) klausi
mai, o vėliau ir lietuviški — vyres
niems.

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis retomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamburg-American Line
209 Tremont St., Boston, Mass.

dar keletas posėdžių.
Vadinasi, pasiryžėlių sau

jelę, kuri susibūrė Į Vyriau
siąjį Vytauto Didžiojo Ko
mitetą, klibinantį Lietuvos 
visuomenės sąžinę, palaimi
no Tautos Vadas ir Vyriau
sybė. O tai reiškia, kad Vy
tauto Didžiojo iškilmės vir
to visos 
visų Lietuvos piliečių 
pėsčiu.

SMUIKA-PIANAS
Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatorijų. 

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

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

KONSERVATORIJA
Kuris įstos mokytis po Kalėdų, tai 
už mokslą mokės daug daugiau, 
negu dabar moka, kad ir senas mo
kinis. 319 E St., So. Boston, Mass.

Mikas Petrauskas

Katinas;J— Žaliajam kai-
* * \ r 1 1 

iie, Mateikos gatvėje, ypač 
jos gale ties žydų kapais, 
šiuo metu pasidarė tikriau
sia Vefieėija. Visi namai čia 
apsemti didžiausiais van
dens klanais it jų gyvento
jai rimtai susirūpinę, kaip 
geriau būtų susisiekti su 
miestu. Galvojama net apie 
lengvas sportinės valtis bai'- 
darkąs.

PRAGYVENIMO MINIMUMAS 
LIETUVOJE

Statistiniais daviniais ru^- 
piūčio mėnesį Lietuvoje pra
gyvenimo minimumas vie- 
buvo 106,54 lt., dviejų žmo- 
nam suaugusiam žmogui

Nepaprasti Pirkimai
Nauji, moderniški, dviejų šeimy
nų namai, 5 kambariai ir maudy
nės ant kiekvieno flioro, du atski
ri pečiai (fdrnace), chestnut ap
dirbti, craftėx sienos j svarbesnius 
kambatitis, elektra, shades ir t t. 
Hobart Avė., Toto^va Borėugh. 
Dvi. minutbš ntio tuš liiiijbš. Kai- 
hA $8,900.00. ŠątyifcL Nuo’ gaisri)

KOVA UŽ ‘ GYVENAMĄJĮ 
PLOTĄ”

M auk va. — “Rabočaja 
Moskva” nurodo, kad pas
kutiniu laiku smarkiu tem
pu pravedama kampanija už 
“gyvenamojo ploto padidi
nimą/’ Esą Maskvoj iš bu
tų išmesta apie 1,500 nep- 
manų ir kitų turfingesniijjų 
šeimų. Laikraštis džiaugia
si,, kad tuo būdu pasiliuo- 
sąvo “darbininkų naudai 
17,000 k v. metrų butų.” Pa
žymėtina, kad tokios kam
panijos ir masinio krausty
mo iš butų Maskvoj jau se
nokai nebuvo.

KALENDORIAI
1930 Metams

Siunčiam Katalogų dykai, iš ku
rio pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJUS
663 FOURTH ST., DEPT. D 

SOUTH BOSTON, MASS.

KATINAS. — Spalių 29 mai sukėlė tokio didelio su- 
d., įvyko svarbus Ministerių sidomėjimo, kad- jiems, ap- 
Kabineto posėdis, kuriam tarti nusistatyta padaryti 
pirmininkavo pats Tautos 
Vadas J. E. A. Smetona.

Posėdis buvo skirtas vien 
tik tam, kad aptartų Vy
riausiojo Vytauto Didžiojo 
Komiteto kilnius reikalus. 
To dėliai V. V. D. K-to pir
mininkas pulk. Įeit. Brazu- 
leviČius aukštai sueigai pa
darė platų pranešimą apie 
nuveiktus ir dabar dirbamus 
darbus ,apie darbų perspek
tyvas bei sumanymus, apie 
numatomą iškilmių planą, o 
taip pat ir apie tą kultūros 
barą, kurį teks varyti Lie
tuvos visuomenei iškilmėms 
praėjus, 
reikės įdaiginti ir 
kuo daugiausia 
kultūros židinių, 
dinių.
sūnus pasiryžo įamžinti Vy
tauto Didžiojo genijų ir 
siekti Saulės — skristi prie 
Tautos bei ValstybėsJdealo.

J. E. Respublikos Prezi
dentas ir Vyriausybė ne tik 
aprobavo Vyriausiojo Vy
tauto Didžiojo Komiteto 
sumanymus, bet dar pasiža
dėjo visokeriopai remti jo 
darbus. Kai kurie sumanv-

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUCIS, M. t. C.
i * .

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Didžiausia ANGLINĖ prie gelžke 
lio, namais, trokais, arkliais ir ve
žimais.
pigiai. Norintieji pasinaudoti pro
ga kreipkitės:

A. F. KNEIŽYS,
366 W. Broadway, S. Bdston, Mass

KONFISKAVO 9 LAIKRAŠČIUS

Varšuva.—Po įvykių Len
kijos seime Varšuvoj buvo 
konfiskuota “Gazeta War- 
Szawska” ir “Robotnik,” 
Krokuvoj — “Nowy Dzieu- 
nik,” “Naprzod,” “Glos 
Narodu” ir net vyriausybei 
palankus “Ilustrovv. Kurjer 
Codzienny.”

Katovicuose konfiskuota 
“Kurjer Zaėhodūi” ir-“Po- 

Įlonja.” Vilniuje—“Dzien- 
nik Wilenski.”

KROKODILIAI UŽPUOLĖ 
BORNEO GYVENTOJUS

H auga. — Martapuros u-j 
pėj, Borneo pietų rytų daly 

■būtent tuomet, kai' priviso tokia daugybė kro- 
kodilių. kad pasak praneši
mo jie puolė puslaukinius 
Benoa Andžero gyventojus. 
Daugelis bomiečių, kurie 
bandė pabėgti savo valtimis, 
buvo tūkstančių krokodilių 
užpulti ir suryti. Kiek ži- j 
jioma 80 asmenų žuvo tų‘ 
baisūnų nasruose.

Olandų-Indų vyriausybė, 
siunčia krokodilių apnik
tiems gyventojams pagalbą.

MES REKOMENDUOJAME DĖL
INVESTMENTO

7 NUOŠ. PREFERED SARUS
Holliston Trap^Rock Oo., Ine.
Dftl lĮtatttnlų informaciją ItrtrfpM- 

I ? pas
^PANELE M. A POWKR

Ofere of Genernl MtmųpmeBt Cbrpų 
1« Bu tam

ŠV. JONO EV. BL. PASAIS .1 
DR-JOS VALDYBA “r1 i

. yrj
Pirmininkas — Motiejų# žiobs,

539 E. 7tb St. So. Boston, Masa. 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirmininkas — J. L. PetranskiA
24 Thomas Pk.. So. Boston, A

Prot Raitininkas — Jonas Gi I nerkis -
5 Thomas Park. So. Boston, Maso • 

Fin. Raštininkas — Matas šeikis,. 1
256 E. Nūth St, So. Boston, Mas* ~ 

Iždininkas — Andriejus NaodŠuttaą,
885 E. Broadway, So. Boston, MaM. 

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

Draugija laiko susirinkimus kir ...
trečią nedėldienį kiekvieno ml ’ 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Sevent> , 
St... So Boston Mass

ŠVENTO PETRO IR POVI^r^M 
DR-JOS VALDYBA"

Pirmininkas — Antanas Navikas, . TJSį 
702 B. Fifth St. So. Boston,. Masą, - 

Vice-Pirmininkas—Jnosas Jackevičiui. -.j* 
92 Sawyęr Avet, Dorchester. Mant. .

Prot Rafttinlnkas — Albinas Nevfera,
I 948 E. Broądway. So. Boston, MW-<'— _ JnoZBS
i 27 Tampa St. Mattapan. Mass. < 

rždlnlnkas — Vincas Kališlus,
67 G Street, South Boston. Mass. ' S' 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambroms,
492 E. Seventh St, So. Bo*ton,Mąąą^-:;V 

Draugijos susirinkimai būna. tai* Ja 
- mg nedšldien) kiekvieno mSnealo J

vai. po pietų, parapijos salgj. 492 
H. Seventh St. So. Boston. Masė, ' ,r,į '/* * .u ' ——- ————— . .

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JO!R.
VALDYBOS ANTRASAI

Pa ieškau savo moteries Cicilijos 
SAULYTIENĖS, po tėvais Čigins- 
kiutes. Ji pabėgo su Lietuvoje ve
dusiu vyru Julių StašeTiu ir išsi
vežė visą mano šeimyną. Pirma 
gyveno Montello, Mass. Dabar 
girdėjau būna Detroit, Mich. Kas 
žinotų kur jie gyvena, meldžiu 
man pranešti žemiau paduotu ad
resu. Taipgi paieškau. brolio Pet
ro Saulyčio ir Jono Petravičiaus. 
Abu paeina iš Kauno rėd. Mote
ris jei grįžtų, aš viską dovanoju. 
Juozas Saulytis, 45 Sycamore St., 
Millbury, Mass. (L.-26)

Bostone ieško darbo, bet skun
džiasi, kad esą sunku gauti.

R

VILNIUS VIS SKURSTA

Vilnius. — Vis didėjan
tis Vilniaus krašto skurdas 
ir ekonominis bankrotas da
rosi vis aiškesnis. Prekyba 
visą laiką menkėja. Kaipo 
mažą, bet eliaraktoriugą pa
vyzdį. “Vilniaus Rytojus” 
paduoda žinią, kad prieš ke
letą metų Vilniuj"* įsikūrė 
brolių Jablkovskių didelė, 
liuksusinė parduotuvė, kuri 
užėmė net 3 aukštų namą. 
Po poros metų, visos prekės 
buvusios sukrautos tik vie
nam aukšte; šiomis dieno
mis gi ši viena gražesniųjų 
Vilniaus parduotuvių jau 
likviduojasi.

GĖLIŲ PER TELEFONĄ
Bile Kada — Bile Kur
Greitai—Sauliai—Tikrai

JAMES P. THORNTON
Member Florist Telegraph 

Delivery

108 Dorchester St., South Boston
• Phone S. B. 3198—1658 ?

Milton 7993

iš ir I

LIETUVĄ 
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesosr 

Savaitiniai išplaukimai 

^$203— 
Iš New Yorko j Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigų taksų) 3-čia klesa.

J 1 . -r- . . > ' ■

hįų šeimai 182,10 lt., penki; SUSISIEKIMAS B AID ARKOMIS 
žmonių šeimai 287,94 ltl t ŽALIAJAME KALNE .

1928 m. t) patį mėnesį rei- ■* - -
kėjo vienam šūaiigusiam 
žmogui pragyventi 111,74 
lt,, dviejų žmonių šeimai 
192,60 lt., penkių -r- 306,40 
lt. Palyginus su 1913 m. 
rugpiūčio mėn. pragyveni
mo minimumu (81,61 lt.), 
1928 nf. rugpiūčio mėnesį 
vienam'žmogui išgyventi te
ko išleisti 30,5% daugiau, o 
1928 m. 36,9%. Šeimai iš 
penkių žmonių, 1913 metų 
metų pragyvenimą skaitant 
100, 1928 m. indeksas 144. 
šių metų 135,3. Be to, ten-

Valstybės reikalu, ka pastebėti, kad šių metų 
rū- rugpiūčio mėn. pragyveni

mas pigesnis, negu paskuti
nių penkerių metų.

J. E. KARDINOLAS VĖL 
, LANKĖSI KAPINĖSE

Malden, Mass. — Nuo pereito 
ketvirtadienio Maldėno kapinėse 
prie a. a. kun. Power kapo lankėsi 
apie 150 taikstančių žmonių.

Keletą ligonių, sergančių vėžio 
ir džiova ligomis, buvo atvežti iš 
ligoninių ir paguldyti ant kapo. 
Minia žmoni ij meldėsi, kad jiems 
Aukšeiausis grąžintų sveikatą. | . . _ Mikas Petrauskas

( Tarp gausios minios matėsi pa- Rengėjai entuzijastiški.
kurie, sįbaisėtinų dalykų. Keletą žmonių, 

o ypač iš moterų, bestovėdami ei
lėje apalpo.

Buvo atėję ir kelios čigonaitės 
pasimelsti. Viena moterėlė jas pa
mačius pradėjo rėkti: “Išveskite 
jas iš Čia, nes. jos atėjo ne melstis, 
bet vogti.” Policija jų netrukdė, 
bet patarė prasišalinti.

Pereitą šeštadienį J. E. Kardi-
l vėl lankėsi kapi

nėse. ŠĮ kartą jis ilgiau pabuvo ir 
žiūrėjo Į ilgas eiles žmonių. Kal
bėjo su raišu vaikinuku, kuris bū
ro atvežtas ant kapo.

J. E. Kardinolas apie stebūk-
us nė žodžio nepasakė.

Spauda plačiai rašo apie naujus 
j pasveikimus. Daugiausia pasveiks
ta iš jaunųjų.

' Žmonių yra privažiavę iš visos 
Amerikos. Vienas, atvyko i§ Ioiyą 
val^jo^ Galioną/. į Jis jnię-
tai atgal buvo sužeistas automo
biliu. - ■;

Daug lietuvių lankosi prie- ste
buklingo kapo ir pasakoja, kad 
esą matę pasveikusių.

Kasdien minių minios žmonių 
stovi ant kapinių ir palieka stam
bias aukas.

Daug žmonių atvykę iš toli ap
sigyvena kapinių apylinkėj, kad 
galėtų kasdien lankyti tą stebuk
lų vietą.

Jau ketvirta savaitė kaip žmo
nės lanko tas kapines ir žmonių 
lankančių skaičius nesimažina, bet 
dauginasi. Nė lietus, nė audra ne
sulaiko fano lankymosi. -■'-

FURNACE IR PEČIUS 
TĄ1S0M8. % J 

'4». V- ■ • r '
■. Kalbama ir Lietitviikai

882 ta«dway, 8<rath Borton

TeL South Boston 2870
"'I - ■
----------L-iA-----------  ■■■■■ -

Namų savininkai 
miesto valdybai uoliai moka 
už nuomojamus sklypus nuo 
350—400 litų per metus, mo
kesčius gatvėms gristi ir ki
tokius, jau nekartą prašę 
miesto valdybą, kad pasirū
pintų bent vandenį iš gatvės j 
nuleisti (tai galėtų? padaryti uolas O’Connell 
keli duobkasiai per vieną 
dieną dvi dienas) ir įvestų 
elektros apšvietimą, nes po
licija namu, savininkus nuo
lat ragina įtaisyti žibintuvus 1 
su nam ųnumeriais. O tuos 
žibintuvus degtukais arba 
žvakėmis negi apšviesi!

IMPORTAS IŽ LIETUVOS
So. Bostone importu iš Lietu

vos užsiima dvi bendroves: Lie
tuviu Prekybos bendrovė ir Lie
tuvių Importo kompaniją.

Pirmoji kol kas importuoja sal- 
daines. pastaroji gi importuoją^ 
šaldhines ir mėsa^r1^^ * '

Abi įstaigos randasi So. Bos
tone.

Lietuvių Prekybos bendrovei 
dabar vadovauja ddv. 
LiettfVių Tihpdrto korrųiferifjM' p. 
J. Ttodite. ‘ H e-r
A Lrthtiai importu įdoftiirt^i/' i!? ' 
tok^rka.

šiomis dienomis Liet. TSflp. kom
panija gavo naują siuntinį viso-, 
kių mėmi iš Lietuvos.

Pirmininkas — J. Grublnakaa, ..į?
24 Prescott St,, Readvllle, Mai»

Vice pirmininkas — J. Markelloob 
140 Bowėn St, So. Boston, Maks. 'it 

Prot. Raštininkas — P. Milius, . į!
,, nuseno, aimiato n .v- 447 e. Seventh St, So. Boston, Mauk '~;Ą

Arti Bostono. Parsiduoda . FI“-R51stįl,,įas ~
2o6 E. Nnth St., So. Boston, Mass. ’ 

Iždininkas — V. Balutis
J 36 Mercer St, So. Boston, Mana.
■ Maršalka — J. Zaikis, <

7 Winfiel(i St, So. Boston, Mat*
DrauR,’a laiko susirinkimus kas ahi- /■ 

rs nedgldienj kiekvieno mfineelo. pi ..<<% 
num 492 E Seventh St, parapijos *'- 
salSJ. 7tb St. Sonth Boston. Mass

? cr? VT- ’T — ’ • *a’*r*“*- W SYifciKVTARAriiVd SALŲ, AH
Yfa kviečiamos visos narės į minėtus di-augijoš balių ateiti ir pasilinksminti. 3eigii ir neateikite — yisieh už biiifetą. reikės mokėti/ "Taip pat kviečiame, visus jaunus ir senus vietinius ir iš apyliii- 
kės lietuvius. Malonėkite visi atsilankyti. Opaūsų gabios šeimininkės padėjo ką nors gardžiausio pafundyti atsilankiusiems. .Bus visokių gardtimynų, saldumynų, kokių dar niekados nebuvo. / 
Tai pamėginkite ateiti.. O mes užtikriname kad nesigailėsite atėję. Orkestrą yra gera paimta. Grieš lietuviškus ,ir angliškus šoklūs, kaip tik' panorėsite taip galėsite šokti. Tad pats ateik ir . 
kitus atsivesk. Pasakyk kad dar tokio baliaus nebuvo ir gal negreit bus kaip kadšis baliuj kuris įvyks 23 d. lapkričio.’ Dar turim pthniiiti; kad haU jos narės yi^ priimamos į šią draugiją dy-„ x 
kai. Tik ateik ii* prisirašyk. Kviečiame visus. ' • j 1 ''>■ ' . ( - ....p r RENGIMO KOMISlj^ ^

RD 11101 III VII RVOD

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO8
PO GLOBA MOTINOS 1VA 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksiėnt,

• .625 E 8th St.. S. Boston, Masą "3,! 
Vice-Pirmininkė—Ona Židonienė 7

11 Monks St., S. Boston, Maa». 
Prot. Rast. — Ona SiaurienĄ;

443 E. 7th St., S. Boston, Ma&
, ,Te|ephone South Boston 3422-fc_„ £ 

Fin. Rašt. — Bronislava Cifinieni* ' 
29GouldSt., W. Rozbury, Mass *”~ 

Iždininkė - Ona StaniuliutĄ
105 W. 6th St., S. Boston, Maai -a 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
j 1512 Columbia Rd., So. Boston 
Draugija savo susirinkimus laika 

i kas antrą utarninką kiekvienc 
i mėnesio, 7:30 vai. vakare, i* e 
’ bažnytinėj svetainėj.

Visais draugija reikalais kreivio 
i rėš pas protokolų raštifiinH

išauginti ( 
kvapsnių 

tų ŽL- 
per kuriuos Lietuvos

iki M i



A

■ ..w—'

. Ki
** *

WATERBURY, COJĮN į
Lapkričio 24 d., 1 vai. po pietų į-1 !■

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas ’mas iv^ks trečiadieny, gruodžio 4 
_    V 1 1 _ * - - V . ’ >3 rrnl X 4

■“■''i ' 1 ..■ - - -■n • • •l
. —

tiesti nebuvo galima. Ran- jos vyriausybė buvo J pri- 
~ ' kų bei kojų ji negalėjo pa

judinti^ nes buvo visiškai 
sustingę.Tėvai yra mažu
mą; silpnapročiai ir pranešė, 
kad duktė jau 7 metus kaip 
gyvenanti ir laike trijų me
tų vis vienaip sėdinti. Ji 

rai spinduliuoja perkoštas, tapo į Breslavos universite- 
Šviesos šaltinis tad.nėra styr to kliniką nuvežta ir sveria

Jos sąnarių 
negalima palenkti ir ji vis 
turi sėdėti. Ar ją išgydyti 
pavyks, nežinia. . Tėvai bus 
traukiami atsakomybėn.’“L. K”

■

F-
ŠALTOJI ŠVIESA

yž. Seniau ilgais žiemos va
karais mūsų bočių bakūžėse 
sviesdavo beržinės lialanos. 
Atėjo laikai ir jas pakeitė 

JSbąlo lempos. Miestuose ži
balą jau senai pakeitė elek
tra, netrukus ji pakeis žiba- 

ir kaime. v Bet ar elek
tros šviesa yra tobuliausia 

a apšvietimo priemonė ? Toli 
į gražu ne. Elektra palygi

namai netobulas arba bent 
netaupus apšvietimo būdas 

<«! štai kodėl: iš 100% tam 
tikslui suvartotos energijos 

maž dąug 3% eina švie- 
gaminti, o 97% energi- tūkstantį kartų didesniame 

ųįos suvartojama šilumai. Iš kiekyje vandens. Pastebėta 
aišku, kad dabar moksli- faįp pat, kad nei liuciferina 

^^nkų siekis yra surasti to- neį liuciferinas šviesdami 
|šviesa, kuriai gaminti nesusi varto ja. Tenka tačiau 

97% gal ir visas 10Q% pažymėti, kad ši šviečiančio-
^er?jjos» paliekant šilumai jį medžiaga ligi šiol buvo 

r tik 2—-3% arba ir nmko. gaunama^ tik iš negausingi}
Stengias išrasti šaltą šviesą. ,yabzdžių ir tol, kol moksli- 
Tačiau niekas nežino kada!nį1Lkaį nesuras būdo dirbti- 
to sulauksi įhe, bet kad tas y- 
ra pasiekiama, dėl to abejo
ti netenka. Vadinamoji 
“šauta šviesa' yra tik bėda, 
kad mokslininkams dar ne
pasisekė surasti jos gamini
mo paslaptis.
: Dažnas, be abejones, yra 
matęs švento Jono vabalė- 

kad tie

- -v

ra nustatyta, kad toji vah? 
zdžių šviesa nėra su jų gy* , 
vybe surišta, nes yra vabflį' 
lų, išleidžiančių tam tikrą ; 
skystimą, kuris šviečia ir ge- •

rištas'su jokiais gyvais nar-|vos 40 svarų, 
vėliais. 1
dė, kad tas skyrius susideda 
iš taip vadinamų iucfferinos 
ir liueiferano, kurie patys 
nešviečia, bet pradeda švies
ti sujungti su tam tikromis 
rūkštimis.

Tyrinėjimai paro--

Tu junginių šviesa tiek 
stipri, kad šviečia atskiesta

K

fe liūs ir pastebėjęs,
J- vabzdžiai naktį šviečia bals-

’a ganą šviesą, tia ir yra gar- 
L. si “šaltoji šviesa.’’ Tokią 

sviesa ne vien švento Jono 
vabalai šviečia. Antihi sa
lose vra tam tikra vabzdžiu 
rūšis, kurie panašią šviesą 
kviečia. Vietos gyventojai 
net naudojasi jais, kaipo ap- 

a švietimo priemone. Tuo

v

nai ir pigiai gaminti liucife- 
riną ir liuciferaną, tol netu
rėsime šaltos šviesos.

“Trimitas”

SEPTYNIS METUS IŠBUVO 
TAMSIAME BEI ŠALTAME 

KALĖJIME

IR DRAMBLIAMS PRIVALO
MAS DALYKAS...

Indijoj laikoma daug na
miniu drambliu, kurie nau
dojami įvairiems darbams. 
Vargšui indusui dramblys 
atstoja mūsiškį traktorių, 
automobilį ar arklį. Ke
liauja indusas drambliu, jei 
tik, žinoma, jį turi. Ligšiol 
drambliams nebuvo išleista 
jokių taisyklių; kąip jie pri
valo elgtis kelionėj. Bet kai J 
kelis kartus naktį automobi-1 Mandagumas mažuose da
liai ir motociklai susidūrė lykuose saldina gyvenimą; 
su drambliais ir nukentėjo dideliuose—daro jį kilniu.— 
ne drambliai, bet automobi- Bovel.

versta išleisti privalomas 
taisykles drambliams. .Ne
rangūs keturkojai yra da
bar sulyginti.teisėmis su au
tomobiliais. ; Būtent, kiek
vienas dramblys nakties me
tu privalo turėti iš pryšakio 
dvi lempas, kaip automobi
lis, o iš užpakalio — vieną 
raudoną lempą. Gaila tik, 
kad tam valdžios įsakyme 
nėra tiksliai nurodyta, ku
rioj būtent vietoj iš pryša
kio iv užpakąlio dramblys 
turi pasikabinti lempas. Be 
to, dramblio varovas, pama
tęs atvažiuojant priešais 
automobilį ar motociklą, tu
ri trimituoti katastrofai iš
vengti. Visa Indija yra su
sidomėjusi, kaip drambliai 
vykdys Šias taisykles. Kai 
dėl naminių, tai Duse bėdos: 
galima nubausti jo šeiminin
ką. Bet kaip Ims su lenki
mais? Kas pakabius jiems 
lempas iš pryšakio ir užpa
kalio.

EUZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki-

senos mokyklos kambary,' Con- 'd., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve-I 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba tainėje. Nariai kviečiami gausiai, 

------------------ ateiti ir atsivesti savo draugus (es) i 
prirašyti Valdyba

gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
lapkričio 24 d., 1 via. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius(es) ateiti Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

BALTIMORL, MD.
Gruodžio 8 dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
j kambariuose įvyksta LDS. 30 kp 
'susirinkimas. Malouėkite ateiti vi- 
si. Kviečia Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LD^ 12 kp. mėnesinis susirin-I 

kimas Įvyks lapkričio. 22 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling j 
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 organizacijos.

Kviečia Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

Įvyks gruodžio 1 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Vis; nariai meldžiami pri 
būti, nes turime svarbių reikalų 

Kviečia Valdyba

I

C. BROOKLYN, N. Y.
Gruodžio 22 d., tuoj po sumos 

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

‘‘Trimitas”
PHILADELPHIA, PA.

LDS. nariai turi rodyti gerą pa- 
vyzdĮ visiems. Visuomet lankytis 
Į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas Įvyks penktadie
ny. gruodžio 6 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti dno 

klės. Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas j 

vyks gruodžio 8 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje. 4T Prov 
idenee St. Visį nariai būtinai atei 
kitę, nes turime apsvarstyti kele 
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyb--

j į TeL So. Boston 0506-W. Į
Lietuvys Dantistas

H A. L. KAPOČIUS |
i) 251 Broadvzay, South Boston

(“Keleivio” name) j 
| 5 Ofiso valandos nuo 9 iki 12, j
< j nuo 1:30—G ir nuo 6:30—9 i
< vakare. Seredomis nuo 9—12 i 
S vai. dieną. Subatomis nuo 9 j 
X iki 6 vak. Nekėliomis nuo 9 | 
1 iki 12 (pagal sutartį).

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. G ALVARISKI
(GALINA USKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 23IMI

ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1 :3O Iki 5:30 į>o piet tr 
□uo 6 iki 0 vakare. Šventą dieną 

pagal ‘susitarimą
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NAUJOJE VIETOJE 
LIETUVIS DANTISTAS 

OR. M. V. CASPER
( K R A VIPIDS .

511 Brouaway, So. Boston . 
ofxto calandvt.

juo H tk1 12 ryte ir nuo 3o >» ' 
r uuo 6 Iki 8 rai. vakare Ofisą* 
ildarytas suhatos vakarais Ir ne 
■skilenials taip-gl seredoml* nu< 

12-tos rlleną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ra.y

I

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS

Nepaprastas bei liūdnas 
atsitikimas pranešamas iš 
Breslavos. Apskrities socia
linei įstaigai Strehlene tapo 
slaptai pranešta, kad Vink- 
lerių ūkyje Brikretschane 
netoli Strelilen randasi vie
na moteriškė, kuri visai lau
kinė pastojusi esanti. Įstai
gos valdininkas nuvykęs ra
do štai ką: Tamsiame karn-

rikslu jie suleidžia į skylėtą1 baryje be baldų, kuriame ir 
• indą porą vabzdžių ir pasta-į krosnies nebuvo, sėdėjo 

to ant stalo. j kampe ant supuvusių šiau-
Visos mokslininkų pastan- du žmogysta į motelį pana- 

gos pagaminti elektros lom- A’- Tai buvo 42 metų senoji 
pas. kurios didesni energi- Vinklerių duktė. Jos kū- 
jos kiekį vartoti) šviesai, bet nas buvo išaustas į drobu- 
ne šilimai, nuėjo 
Pradėta ieškoti kitu keliu ir j'kmrtas. 
pradėta tvrinčfj ? .................
vabždžiiis. Tie tvripėiimai Ui nesunrantamų žodžių kal- 
dar vos pradėti, bet jau y- Kėti. Jau tris metus jinai

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi 

rinkimas atsibus sekmadieny 
gruod. 8, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj Visi natia; 
malonėkite atsilankyti ir nžsrmo 
keti užvilktus mokesčius Valdyba

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

kimas jvyks gruodžio 1 dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir nauju narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Mlrur. šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite Juos. ĄS 
laidotuves aprūpinu gerai ir ue 
n rangiai

LIETUVIS GRABORIUS

VLADAS f. MIKŠA
49 Church St., Lowell, Mass.

Telephone 5786.
Laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. Patarnauju <iėl krikStv- 
mj. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

LAIDOJIMUS
•turines paveda 
*nano prižlurčji- 
ntii. visuomet 
■nnn patenkinti 

«>lt:Hiphi8 ge- 
■kai pinigų.

Mano kaina vi
siems Ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

iW2 Bro:i<fcvajJ( So. Boston. Mass. 
Resldence: .313 \V Third St

Telefonas South Bosron ()3t>4-W

E. V. WARAB0W
(VVrubilauskas) 

i.lETUVIS GRABORIUS IH 
BAUSA.MUOTOJAS

1043 WashingtoD Street 
Norwood, Mass
Tel Norwo«»d 15o8 

MONTELLO OFFK'K 
104 Amt* Street 

Telephone Rroclhon 7S7O-J.

UKRAINIEČIŲ JUOKAI , teisėjui, kad bylą išspręstų mano
Sutiko ponas kaimietį. Įsišneko, naudai, daviau karvę.

Kaimietis pasigyrė buvęs mieste ir 
žirnių maišą pirkęs.

— ProtingaKjsadąrei — paste
bėjo ponas.

— Protingai, bet ne labai. Grįž
damas užsukau Į smuklę. Tniputi 
Įsigėriau. Namo parjodamas iŠ- 
barščiau.

— Tas blogai.
— Blogai, bet ne visai. Mat, ne 

visus išbarščiau. Likusius darže 
pasėjau ir gerai užderėjo.

— Reiškia nuostolių neturėjai.
— Kur tau!.. vieną dieną sulin

do kaimyno kiaulės ir visą pasėli 
sunaikino.

— Didelė skriauda!
— Didelė, bet ne labai. Supykęs 

sučiupau kuolą ir visas kiaules iš- 
mušinėjau. Kumpių ir dešra pasi
dariau.

— Vadinas skriauda išsilygino?
— Išsilygino, bet ne visai. Balt

raus šuo Įlindo Į kamarą per Įau
gą ir visas dešras išvilko.

— Vėl nelaimė!
— Nelaimė, bet nedidelė. Paty

kojęs užmušiau Baltraus šunį. Ir 
kokius kailinius žmonai pasiūdi
nau iš šuns kailio!

— Tuo būdu reikalas pasitaisė.
— Pasitaisė, bet ne visai. Kar

tą sutiko žmoną Baltrus. Jis paži
no šuns kailį ir kailinius atėmė.

— Čia jau blogai! z
— Blogai, bet ne visai. Baltrų 

pašaukiau į teismą. Bylą išlošiau.
— Vadinas laimėjai.
— Laimėjau, bet ne visai. Mat

— Čia jau prakišai: už kailinius 
karvę! Tas per daug!

— Per daug, bet nelabai. Karvė 
buvo nesveika, ir pas teisėja greit 
nugaišo. “M. L.”

Rezidencijos Tel.: 0779-K. "K.
Ofiso Telefonas: S. B. 077U-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius^- Balsuomuo- 

tojas. liesi Estą te ir Bubile 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

Rezidencija : 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 3 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti f ši 
susirinkimą ir užsimokėti sena’ 
užtrauktas mėnesines duokles

Valdyba

EASTON, PA.
LDS 40 kuopos susirinkimas j 

I vyks gruodžio 1 d., tuoj po sumos 
šv Mykolo parapijos svetainėj 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M Songaib

VAKARĖLY
— Tamsta, kaip matau, esi man

dagiausias kavalierius šiame vaka
rėly.

— Kaip aš pirmiau, suktini be
šokdamas. parpuoliau ir perplėšiau 
anos ponios suknelę, tik tamsta 
vienas nesijuokei.

— Kodėl taip manote?
— Geras dalykas, juoktis! Juk 

tai mano žmona ir už jos suknelę 
dar vakar sumokėjau du ‘'imtu li
tų. “M. L.”

•
NASHUA, N. H.

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki 
mas Įvyks gruodžio 1 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

>■3* i

BALSAS Iš LIETUVOS
i

BRANGUS TAUTIEČIAI
X

DIDŽIAUSIA DOVANA

DR. GRADY

MŪSŲ LAIKRAŠTIS”

Jei dar iki šiol neišsirašei Lietu
vos Katalikų Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį

iii

SPECIALISTAS
N. Y. university mediką

L

Jeigu nenori, kad TąmstO3 vaiki, 
pamirštų gimtąją lietuvių kalba 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI vaiku 

LAIKRAŠTI 

“SAULUTĖ”

niekais, lę ir stora purvu karta ap- 
Ji pati yra visai 

šviečiančius! °užvėrėjusi ir gali vos kele-

Aš esu Lietuvos gyvenimo 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
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

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

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

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš-
“ RYT A S.” Mane redaguoja prof. dr. Leo- 
K B i st ras.

Kas ugdytų Jumyse Broliai-ūžjurie 
čia! meilę ir prisirišimą prie gimto 
stos šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa 
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata 
likiškojo idealizmo ugnĮ?..

— Tai dar prieš DidiJJ Karą pta 
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis 
paveiksluotas, gražus savaitrašti* 
“Šaltinis.” Jis nori tamau 
ti visai katalikiškajai visuomenei

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie 
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pūsis 
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu 
kuris Jungtų visos Lietuvos sūnūs si 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “ftalt> 
niu," parašyk laišką šiuo adresu 
“šaltinis” Marijampolė. Lithuania, - 
gausi vieną n-r| susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su ju< 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba,
“fltfttislo" Adminlttraclfi.

BRIGHTON, MASS.
D S 22 kuopos mėnesini* 

susirinkimas jvyks penktadienv 
gruodžio 6. 7 :30 vai. vak., Lincoin 
svetainėj. 26 Lincoin St Ateikite 
visi Valdyba

įaugybė paveikslų! Pasakos, ap 
<akymėliai, eilėraščiai, juokai 
i’iesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pašau 
’io. Įvairumėliai. Uždaviniai it 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai 
nįslčs. Darbeliai iš p<»pierianx 
nolio ir kitokį Laikraščio kai 
ta: metams 2 dol., pusei metų— 

I dol. Eina 2 kartus per mėnesį 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ii 
kiti dailininkai. Leidžia “PAŠA 
<OS” B-vė. Redaktorius A Gied 
-aitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia 
tas veltui
Adresas: “Saulutės” Ądminis 

^racija Jurbarke.

HARTFORD, CONN.
LOS 6-tos kp susirinkimas 

vyks gruodžio 8 d., tuoj po sumos, 
hažnvtinėj svetainėj. 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo 
nns naudos.

Taiperi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok 
ės LDS. 6 kp. rast'

Neužmirškite užsakyti savo m> 
•mam sūnui, dukteriai ar mažam 
roliukui geriausią vaikų laikraš 

i “Žvaigždutę.” Tuo padarysi 
<» didžiausią jam džiaugsmą.
“Žvaigždutė” yra viena iš Įdo 

'iausių vaikų laikraščių, kurj nei 
detimo Ministerija prenumeruo 
a visoms mokykloms. Joje rasi 
« daug pasakėlių. Įvairių pari 
kaitymėlių ir pačių vaikų kuri 
ėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
’ėnuo ir metams tewaštuoja tik

Mt. Lietuvoje, užsienyje 6 litai 
Adresas: IJetuva, Kau

na. Liaudies Namai. “Ž v a i g- 
ž d u t 8 s ’ ’ Adminfetrarija.

_ ■ -'jra. J

Laikas yra pinigai, prarasto ne- 
hesugrąžinsi, o “Mū-’ų Laikraštis” 
yra geras ir pigus

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

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

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

Adresas: Lietuva. Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš- 
t fe.”

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

“ŪKININKAS”

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

“ŪKININKAS” išeina kas sa 
vaite 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 
ninistracijai, 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.

Pabaigęs 
liškę kolegiją; buvęs gydytoju FL 
Hamllton Ligoninėj. N. Y.; chirur
gas j Out-Patient Staff Ixwellio li
goninės. Daktaras Miesto Di.spen- 
sary; sujungtas prie SL .Tohn’s 
Ligoninės; Medlkallškasegzaminuo
toj n s dėl Metropolitan Lite Ina.; 
Lovvell YMCA. Gytn.; A. O. Fore* 
terš of America. Valandos: Antr., 
Ketv., Aeėtad. 10 iki 12 ryte. 2—6. 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 Iki 12. 
827 Tremont St. Patarimu* dvkni.

PATARNAVIMAS DIENA 
IR NAKTJ

0. k ZALETSKAS
Graborius ir Balsamnotojas
877 tr 448 Oambrldrf Strvet 

Oiunbridro Mam

TMFphon* rniyrndtv v




