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savaitę komunistai įsibrovę į 
Anglijos darbo unijų kon
gresą, sukėlė tokį riksmą, 
kad turėjo nutraukti kongre
so posėdį, ^Sako, kad komu-
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nistai puolė darbiečius ir kp- 
vdjo rankomis, kojomis ir 
dantimis.
, Pralietas darbiečių krau
jas. Komunistai išvyti lau
kan.

VILNIAUS KRAŠTE RASTA DAR PRIEšVYTAUTINiy
»

ir pardavė vienam auksakaA 
tini už 5,000 zlotų. Dabarti
niu metu tas auksakalys turi 
350 monetų štukų ir rodo 
juos mokytiems numizma
tams. Padaryti tyrimai pa-

Vilnius. “Slovvo” prane
ša, kad paskutiniu laiku po 
Vilnių ėjo sensacingi gandai, 
kad iškasta didelės materia
linės ir numizmatiškai moks
linės vertės senovės pinigų milžinišką mokslinę su- 
lobis. Ištyrus gandus, paaiš
kėjo štai kas: prieš kelis mė
nesius iš tikrųjų buvo iškas
tas lobis, bet slapta nuo val
džios, taip kad nebuvo gali
mą gauti jokių informacijų. 
Lobį surado vienas kaimie
tis, kuris, ardamas Ribiškių 
ir Kuprioniškių kaimų pari
by, arklu užkabino varinę 
skrynią. Iškėlus skrynią, pa
sirodė, kad joj yra apie 400

lpie40 kilogramų ir labai ver
tingos prabos. Kaimietis^ pa
sislėpęs nuo visii, nuvežė 
skrynią su pinigais į Vilnių
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KAIMIEČIAI DEGINA 
“KOLCHOZUS”
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Santo Domingo, Domini- 
can Republic, rugsėjo 7 d.—

* - r-

Praneša, kad pereito pirma
dienio, rugsėjo 1 d., baisioje 
audroje užmušta daugiau 4,- 
000 žmonių. Dvidešimts 
penktas nuošimtis gyventojų 
nukentėjo. Pakol bus priei
ta prie tvarkos ir galutino 
apskaičiavimo dr. Calcįeron 
sako, kad užmuštųjų skai
čius sieks mažiausia 5000.

Nustatyta, "kad namų ir ki- 
1 tokio turto sunaikinta tarp 

$40,000,000 ir. $50,000,000

rasto lobio vertę. Tokio lo
bio visam Vilniaus krašte 
dar iki šiolei nebuvo rasta. 
Rasti pinigai siekia senosios 
lietuvių gadynės, priešvytau- 
tinių laikų, greičiausiai, 
Xni šimtmečio ir yra ovali
nių virbalėlių pavidalu. Be 
jų, dar yra kiek vadinamųjų 
Kijevo ir Naugardo grivinų. 
Kiekvienas pinigas buvo su
vyniotas į seną, pusiau sudu- 
J^jusU medžiu Staynia,

buvo išmušta varine.skarda.
Skrynios medis visiškai su
puvęs. E.

RYGA. — Tik gautomis 
iš Maskvos žiniomis dauge
ly vietų Rusijoj kaimiečiai 
užpuldinėja ir degina “kol
chozus” (komunistinius dū
kius. Red.). Artemovske 
sudeginta laukuose javai, 
kurie tik buvo nupiauti ir 
priklausė “kolchozui.” Ki
tame kaime Kalinovskoj 
kaimiečiai uždegė ir sunai
kino" prinokusius “kolcho
zo” -miežius. Panašaus tu
rinio žinios iš daugelio pro
vincijos vietų’kasdien atei
na. Sovietų valdžia imasi 
griežtų priemonių “kolcho-
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zu” naikintojams nubausti
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L. VYČIŲ EKSKURSANTAI 
SUGRĮŽ01ŠLIETUV0S

I
Nen York, rūgs. 7 d. (Te

legrama “Darbininkui”). — 
Kun. S. Vembrė, Westfield. 
Mass. lietuvių parapijos kle
bonas, kartu su apie 60 Vy
čių ekskursantų, Scandina- 
vian Ameriean Line, sugrįžo 
iš Lietuvos. Kun. S. Vembrė 
buvo tos ekskursijos vadas.

f.S*
k

v

5: •

V. .•

* j

■ -X J

vertės. Kasdk 
pasibaisėtinų 1 
aikštėn.

Domingo, rt 
400 namų išli^ 
29,000 žmonių 
ges. Tarp nu| 
deda pasireikš 
gos. Trūksta jį 
aprūpintų m$ 
nukentėjusi 

Amerikos 
žius jau pasiuį 
tai tik kaip laš 
rėse.K
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RYGOJELEIDŽIAMAS “DARBININKUI 
“PIRMYN” TUJA IR JO SUBSIDUU 
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KAUNAS.
piūčio 6 d. atvykęs iš Rygos
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BININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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r^’^KUNl URBONAVIČIUS
Bątblikoj tik 

mepaju^nti. 

?Lo be pasto- 

^tėjušiųįra- 1 

įdiadas ir Ii? ;
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Pagalba

JAUČIASI GERAI
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įonasis Kry- 
|$Ž5,000,bet 
^vandens jii-
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- Š. m. rug-- santykius ir g^ 
Davidavičiui 

leidžiamojo ten laikraščio] pasakojimą pr _ 
admi- litiniai Lietevtjjeįi“Darbininkų Balso” 

nistratorius Davidavičius 
Antanas, kuris, šias pareigas 
ėjo nuo pat laikraščio įsikū
rimo pradžios, papasakojo, 
kad “Darbininkų Balsas” y- 
ra leidžiamas už gdunamus lš 
Vilniau^ politinių emigrantų

fc>Lietuvą 
'y - baigdamas 
ferė, kad po- 

nigrantai, 
^Vilniuje, o 
Vokiečių ka^ 
fe Plečkaitis,

gyveną Rygpji 
taip pat ir sėd 
Įėjime Jeronii 
palaiko glaudaus ^santykius 
su Lietuvoj Jipiaide mok ra
tais ir savo lampįPlečkai- 
tis per Vilnia»^L emigr.

' pfutguši' Tas 
dalykas faktinojo “Darbi
ninkų Balso” redaktoriaus 
Z. Buračo, taip pat emigran
tų centro komiteto narto, bu
vo nuo Davidavičiaus slepia
mas. Vėliau, Davidavičius, 
patyręs ir dokumentaliai įsi- 
tikrinęs, kad “Darbininkų 
Balsas,” kaip ir “Pirmyn,” 
yra lenkų finansudj amas, ir 
gina jų interesus, nutarė su 
emigracija nutraukti visus

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
RUSIJOJ

Kaspijos jūros pakrašty į- 
vyko žemės drebėjimas kurio 
metu žuvo 500 žmonių ir 
4,'000 sužeista. Gurježo mies
tely nugriauta 200 namų ir 
paversta klubu cerkvė. Užsi
dėjęs Uralas užtvindė ištisus 
plotus ir tuo nelaimę dar pa
didino.

DAUG: SUŽEISTA GATVEKARIAM SUSIMUŠUS
• z . . . z _

■ .
-- --------------- - \

Iš pavardžių, išrodo, kad 
yra ir lietuvių sužeistųjų są
raše, nors jų pavardės sulen
kintos.

Gatvekariu nelaužė įvyko 
prie Marjorie gatvės.

Sako, kad nelaimės kalti
ninku esąs Devlin, kuris į pa
kalnę greit važiavo.

♦

Septyni Ligoninėje
■ J ' .

Worcoster, Mass., rugsėjo 
5 d. — Arti miesto linijos ant 
Grafton gatvės, 7 vai vaka
re susimušė du gatvekariu ir 
keturis pasažierius pavojin
gai sužeidė, septynius nuvežė 
į. ligoninę ir keliolika leng
viau sužeidė.
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BAŽNYČIA-JIEMS 
REKLAMA

' Mūsų vadas kun. K. Ur
bonavičius baigia pasveikti. 
Sekmadieny ir pirmadieny 
jautėsi labai gerai. Jau pa
rašė keletą laiškų iš ligoni
nės!

LDS. Seimo reikalu, gerb. 
kun. K. Urbonavičius, para
šė laišką ir “Darbininko” 
redakcijai. Be kitko, rašo ir 
apie savo sveikatą:

“AŠ jaučiuosi gerai. Rytoj (pir
madieny, rugsėjo 8 d. Red.) tur 
būt išlipsiu ią lovos. Bet dar ligo
ninėj teks kiek ilgiau pabūti, kol 
man pritaisys koją. Atrodo, ačiū 
Dievui, kad viskas išeis ant gero. ”

Taigi tikimės, kad' mūsų 
mylimas ir garbingas vadas 
kun. K. Urbonavičius, su 
Dievo pagalba, dar prieš sei
mą išeis iš ligoninės' ir daly
vaus seime ir jo pramogose.

Lietuvą 
kratams. '

Visi, gyveną Vilniuje ir 
Rygoje politiniai emigran
tai . priklauso vienai ir tai 
pačiai organizacijai, kurios 
centro komitetą sudaro Juo
zas Paplauskas ir Januškis, 
Vilniuje gyveną, ir Buračas 
Rygoje. Toji organizacija fi
nansuojami lenkų pinigais 
ir naudojama lenką politi
niams tikslams. J. St.

Breslavo kardinolas Bes- 1 
tramas įsakė ateityje te- 
šventinti Ba^iyęiųs patvir
tintų draugijų vėliavas ir 
jas teleisti į bažnytines iš
kilmes; išimtys tegali būti, 
raštu leidus Dekanui, kurs 
turi pranešti Vyskupo Ku
rijai ir yra už tat atsako- 
mingas. To įsakymo yra to
kia priežastis: šiandien 
draugijos, prieš kurias yra 
vyskupai įspėję, toliau visai 
pasaulinės draugijos, susis- 
pietusios grynai humanita
riniais, politiniais, naciona

listiniais tikslais, net kairio
sios organizacijos rūpinasi 
šventint savo vėliavas, kad 
jas panaudotų, kaip rekla
mą, viliodamos narius, var- 
žydamosi su katalikų orga
nizacijomis. O pas mus kaip 
yra?
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Sukilėlių vadas, gen. Uį 
bųru, įžymus karininkas,'^ 
ėmė valdžios kontrolę ir lį 
darė civilį kabinetą ir iš? 
proklamaciją pareikšda 
kad šaly paskelbtas gric^ 
karo stovis.

-- *
Prez. Irigoyen Rexio»^O 

v * ^jgįjjĮĮSĮEj
Dar prieš užėmimą'irdemS 

prez. jrigoyen rezignave^ 
pareiškė lojaliai karinome 
nei ir jos vadui gen. Torana 
padėti ginklus.

Taip ir užsibaigė militąr 
revoliucija sostinėje 
besitęsia revoliucija proiiį 
ei jose.

' «• u?*

Kadangi šaly paskelbt
• '•t

karo stovis, tai ir žinių neaS 
leidžia į užsienį, kurib&jiįįį 
singai paduotų dabartį 
būklę.
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15 užmušta, 100 sužeista
* V

- Buenos Aires, rugsėjo 7.— 
Militarės revoliuėijonierių 
jėgos nuvertė Hipolito Iri-, 
goyen valdžią.

Kovose sukilėlių su val
džios ginėjais užmušta 15 as
menų ir apie 100 sužeista.

Neoficialiai praneša, kad 
apie 1000 žmonių užmušta ir 
sužeista.

Sukilėlių policija, kariuo
menė ir civiliai be didelių pa
stangų užėmė valdžios įstai
gas.

Smarkiausias mūšis įvyko 
ant Avenida de Mayo gatvės 
prieš laikraščio “La Epo- 
ca,” valdžios organo redakci
ją. Sukilėliai paėmę • viršų 
puolė, į redakciją ir sunaiki
no visus raštus,
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ITALIJOJ SUŠAUDĖ KETURIS
. SUOKALBININKUS

< Trūkias/Italija. — Dik-

į pasmerkė mirtimi 4 asme- stybes už sukilimus, ir sako, F Jeigu taip, tai ir su lS 
kad Lotyrių-Amerika-turi ja gali tas pats atsitiktų.] 
būti perorganizuota, kad Mussolini turi daug c 
garsioji Monroe Doctrina jos galės negu kad turėjo 
nepaliestų. tinos prezidentas.

nyš. Teismo nuosprendis bu
vo išpildytas. Sušaudytieji 
buvo pasmerkti už_ pasikėsi
nimą ant Mussolinio gyvy
bės.

10,000 KOMUNISTŲ 
ŽUVOJUNUDJ

Shanghai, Kinija. — Pra
neša, kad Kinijos kariuome
nė, talkininkaujant, šarvuo-

. »
tiems traukiniams, karo lai
vams, sumušta komunistu 
gaujos Changsha miesto apy
linkėse. Apie 10,000 komu
nistų užmušta.

_________
KUN. HAGEN, ĮŽYMUS ; a

PRANAŠAUJA 3 DIENŲ DARBO 
. SAVAIT?

Sir William Jowitt, Britu 
Darbo Prokuroras, prana
šauja, kad bedarbės panaiki
nimui būtinai turi būti įves
ta trijų, dienų darbo savaitė, 
bet darbininkams mokama 
'aukštos algos; kad jie galėti!/ 
naudotis tais produktais, ku
rtuos jie išdirba.

T •

MIRĖ KOMPOZITORIAUS
ALEKSIOŽMONA

Waterbury, Conn.ffaterbury, Conn. — Rug
sėjo 6 d. Pranas Gudiškis te-

ROMA, Rugsėjo 8.- Fašis- Laikraštis kritikuoja,* ^ 
tų laikraštis U Teverė, dis- Pietinė Amerika perdaųojĮ 
kusuodamas Argentinos re- kė šiaurinę ir kad peri&a -.įį . Z ,-f ■ t iįį*3-j1'

r,

kksferj

TAUTŲ S4-G0S SUVAŽIAVIMASBUSATIDARYTAS
TIK TREČIADIENY 1

*■ * ;

GENEVA.—Kaip jau Bu-(jungos taryba turės savo poį 
tt/v na c? Ir a liveri Toiituvo paskelbta, Tautu Sąjun
gos suvažiavimas turėjo pra
sidėti pirmadieny, rugsėjo 8 
d. Bet suvažiavę valstybių 
delegatai suvažiavimo tvar
ką pakeitė.

Pirmadieny ir antradieny 
įvyksta 27 valstybių delegatų 
posėdis aptarti Briando Eu
ropos unijos sumanymą.

Tuo pačiu metu Tautų Są-

sėdžius. Ir tik trečiadienjį 
bus atidarytas pilnas suvįU 
žiavimas. ’’O

_—įJai 

KVIEČIASI SU LIETUVIiKO^

MIS PUMOMIS

Rygos lietuvių sporto draSs® 
gija “Vytis” kviečia ameri|| 
kietį J. K. Milių į LatO| 
su Lietuvos filmų vaizdai^l
——--------- - -----

%

ASTRONOMAS, MIRĖ lęgramu praneša ‘darbinin
kui,” kad 4 vai. ryte mirė -Al
dona -Aleksienė, kompozito
riaus Aleksio žmona. Laido
tuvės pirmadieny, rugsėjo 8 
d., .11 vai. lyte.

A. a. Aleksienė kilusi iš 
Chicagos. Velionė Buvo veik
li Moterų Sąjungoje ir Liet. 
VySų organizacijoje.

Paliko dideliame nuliūdi
me savo vyrą p. Aleksį, sūnų 
Vytautą, tėvelius ir brolius.

> “Darbininko” redakcija a. 
a. Aleksienei mirus, jos vy- 
rui, sūnui, tėveliams ir bro
liams reiškia giliausios užuo-

y

Vatikano Miestas. — Rug
sėjo 7 d., Kun. Hagen, 82 m. 
amžiaus, Vatikano observa
torijas direktorius ir buvęs 
Georgetovvn observatorijos 
direktorius, Washington, D. 
C., mirė šeštadieny, rugsėjo 
6 d. : ,

Managua, Nicaragua, rug
sėjo 6 d — Susirėmimuose 
sukilėlių su kariuomene rug-' 
piūčio mėnesy užmušta 28 
sukilėliai ir 20 sužeista. Vie
tinei kariuomenei padėjo su
kilėlius. nuubd^inti Jungti
nių Valstijų jūreiviai. . ) jautos.
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BRITANIJA ATMETĖ INDUOS VADŲ T 
STYGAS

%

JPOONA, India. — Dery
bos tarp Britanijos valdžios 
ir Indijos civilės nepaklus- 
riybės vadų nutrūko, dėlto, 
kad Mahatma Gandhi parei
kalavo pilnos tautinės val
džios, kuri būtų atsakominga 
prieš indų tautą ir su teise 
bile kada atsiskirti nuo Bri-

• ' 'a

y • * -*žS

•SS 
tų imperijos. Tokios indrai

* • * avadų sąlygos Britanijai U 
sirodė 'nepriimamos ir efetj 
bos nutrūko. -

Gandhi dabar yra kMėj 
me. Derybose jį atstovu 
Sapru ir Jayakar, kaipo 
kos apaštalai.

-*■-

1004100 INDIJOS GYVENTOJU ŪKO BE PAS
SHUiLONG, Indija, — sunaikino Bokoni ir L 

i&nuiA h. zyliukėse namus. ; Branaatutra upė išsiliejo ir nko.
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viršeliais _
Maldų Rinkinėlis, juodais 

viršeliai* $175-1.25
Dr.Vlnoo Pietario Raitai.

Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00 
. Apie Apdraudą. J?araš« J.
S. VMiliauskas __________  5c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis —_.... _..... 40q

Gamtas Pradžiamokslii — 
Dr. A.-Vileišis..... ...........  , 50c.

iį Y
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atlikti. Iškilmės pradėtos 
bažnytine procesiją (ąu y^ 
liavom ir giesmėm), paly
dint tini formuotoms vietos 

šaulių, gaisrininkų, pay&a- 
rinįnkų ir k. organizacijoms, 
kuri atvyko į turgavietę 

1885r--1889 m. mo- laukiant čia jųu beveik tūk
stantinei . miniai ir Papilės 
įstaigų valdininkijai, 

Papilės kleb. kun. Šveist- 
rys pasakė įdomių kalbų a- 
pie reikalų tinkamai pagerb
ti pasižymėjusius tautos vy
rus, jpalnikant atminty ’jų 
užsimojimus ir sekant jų 
nuostabiaisiais takais. Pas
kui įvyko pats pašventini
mas. Ta proga paminklo pa
mate įmūryta visų rūšių 
mūsų valstybės monetų, t

Po pašventinimo antrų ir 
paskutinę kalbų pasakė Sta- 
sius Būdavus, pažymėjęs' 
Daukantų . kaip reto pasi
šventinto asmenį—tąutiškų- 
jį visuomenininkų ir-gausin- 
gųjį klausytojų . būrį supa
žindino su ten pat buvusiu 
paminklo autoriumi; baigu
siu užsieny meno mokyklų; 
skulptorium p. Grybu (iš 
Jurbarko). Po to padaryta 
keletas foto nuotraukų. -

Kiek tenka patirti, pa
minklo statymo komiteto 
priešaky yra prof. M. bir
žiška ir kiti žvmūs visuome- 
nininkaį. Be to pats pa
minklas, kuris manoma baig
ti už . kelių savaičių-būsiųs 
10 mtr. aukščio su bronzinė 
.(paauksuota) Daukanto sta-

angos progininazi jo- 
ęs 4 klasių liūdiji- 
m; stojo į Žemaičių 

- Seminariją, ‘ kurią 
1897 m., pavasarį 

_ niė kunigo šventimus. 
FŽittvb vikaru Tauragnuose, 
Viešintuose ir Anykščiuose. 
1912 m. paskirtas Žiobiškio 
ihšbonu. Žiobiškio klebono 

ėjo nuo 1912 m. 
įvykęs į Žiobiškį klebonu, 

udo kun. Žapkaus naujai 
mūrinę bažnyčią, 

daug ko trūko. Jo 
[pėsčiu daug padaryta: ap- 

_ as šventorius, įrengti 
Šoniniai altoriai, sakykla, 

čioje suolai, gražus 
Irimas, vėliava, apmū- 

kapai, pastatyti kai ku- 
klebonijos trobesiai.

ą. kun. Jurgis suprato 
j draugijų ir bro- 

reikalą. Jis steigė kata- 
iškas draugijas, brolijas, 

ž^iriė ir kai kurioms va- 
vb. Uoliai platino kata- 

laikrascius.
a. kun. Jurgiui teko 
renti ir sunkių' laikų, 

okupacijos metu 
pa- 
pa-

praeito rudens pra- 
sunkiai sirgti. Aprū- 
; Šv. Sakramentais 27 

Vai. ryto kunigas Jur- 
mirė. Ta liūdna žinia 
tai prasiplatino plačioje 
Šukėje. Liepos 29 d. 

cĮaug žmonių susirinko į jo 
ves. Laidotuvėse da- 

ivo 10 kunigų. Bažnyčios 
reanitetas, draugijos, ir bro- 

« dalvvavo su vainikais •r .

kurie su žvakėmis, 
gai procesijai iš kle- 

ijos į bažnyčią vadovavo 
prikų asistuojamas Pane- 
nio klebonas kun. Nor- 
J o iškilmingas Mišias ir 
jotuvių apeigas atliko Ro- 

h ūkanas prel. - Laba- 
Bažnyčioje pamok- 

ke Onuškio klebonas 
Čiuvinskis, prie duobės 

ntoriuje — kun. P. Pas-

laikė pirmas šv 
žv. 3^^^; 

pasakė pritaikintą pamote- 
išreikšk tnas visų džiaug

smų, aiškindamas, kas yra 
ktmigas ir jo sunkias parei
gas; baigdamas pamoksiu 
prašė gerb. primicijantų au- 
keti savo pirmas šv. Mišias 
už parapijiečius, o žmones 
ragino melstis, už jį. Po pa
maldų gerb. prinncijantas 
suteikė apaštališka palaimi
nimų, toliaus teikė palaimi
nimų kunigams, giminėms ir 
žmonėms. 6 vai. vak. susirin
kus svečiams į kun. Titagim- 
tinę, prasidėjo vaišės, kurių 
metu prisakyta daug prakal
bų, prilinkėta daug gera 
gerb. primicijantui. Kun. Ti
tas buvo vadovu ir nenuils
tamu darbuotoju, ypač pava
sarininkų tarpe. :

iki šiam laikui nebu
vo; - Miestelio visuomenė še- 
nai rūpinasi gauti kunigų ir 
įsteigti parapiją. Tam reika
lui tvarkyti, išsirinko koiiii- 
tetų į kurį įeina: p. p. Šau
lys Pr. (pirm.), Džiaugys 
S., Minkeliūnas j., Aihbro- 
azitis J., Kalnaitis A. ir Šim
kus K. Daug pastangų deda 
įkurti, p. Šaulys, Džiaugis ir 
Vadžgirio kleb. kun. Riekus.

Naujos parapijos kleb. pa
skirtas kun. Kenzūra, kuris 
buvo Kaimo “Pavasario” 
gimn. kapelionu.'

Rugpiūčio 3 d. kun. Ken
zūra atlaikys pirmųšiųš pa
maldas už šios parapijos įkū
rėjus.

Reikia džiaugtis, kad Šim
kaičių visuomenė gyvai ir 
uoliai prisideda prie kilnaus 
darbo.

Atro yrarialftd aplfeyta &i^ikąlin 

ga didelio remonto. J<^e pa-

Tgliaukų iškeltasis kiūt Jo- 
nšs Rugys. Į jo vietų atkel
tas šiemet įšventintas kun. 
Tamošaitis iš Barzdų para
pijos.

KTEK BAIČE MOKYTOJŲ
ARIJAS

Kaunas, šiais metais mo
kytojų Seminarijas baigė 248 
žmonės,-102 vyrai ir 146 mo
terys. Atskirose seminarijo
se baigė: Mįariampolės .U8 
vyrų ir 19 moterų, Panevė
žio 211 v. ir 36 m., Šiaulių 
14 v. ir 22.ini, Tauragės 12 
v. ię 13. m^ Telšių^ 10 v. ir 
19 Simkno • Daukanto 
Kaune 19 v., “kaules*’ (į,■ -
mergaičių Kaune * 19 m. ir 
Moterų kultūros mergaičių 
Kaune 23 m. Be šių baigu
sių, dar baigė “ Javne” mo
kytojų semįnarija 13 vyrų 
žydų. . ’’’ . < '

Limpamosios Ligos ir kaip
JV išsisaugoti! Parašv 

negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras Parašė J. Baronas—50a 

Patrimpo Laiškai, — Išleido 
Kun. A. Miliukas —2______ 60a

Mrilė (Poema). Parašė M., . 
Gut&tis. '/y., -. TSa.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis IX). Su paveikslais.__ 75a

XHenuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P; Saurusaitis ____ ...... 25a

Vaifoį; Knygelė — su pa
veikslais ____________ 30&

Jr*
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Kamaškonys, Voronovo v.,
Lydos ąpsk. Lydosi storas-

Kaimietis_ 15c.

ai*

PAVASARININKŲ ŠVENTE 
MAŽEIKIUOSE

Rugpiūčio 3 dienų Mažei
kiuose įvyko rajoninis pava
sarininkų kongresas,kuria
me dalyvavo J. -E. Apaštal. 
Sosto nuncijus arkiv. R. 
Bartaloni, J. E. vysk. J. 
Staugaitis, mgr. Faidūtti, A- 
merikps vyčių veikėjas ir 
ekskursijos vadas .kun. j. S. 
Vembre, ‘‘Pavasario’’ s-gos 
Centro pirmininkas dr. J. 
Leimonas ir daug kitų žymių 
asmenų. Pavasųrminkiį da
lyvavo apie 800,šiaipžmonių

PRALOŠĘS BYLĄ IŠMUŠĖ 
DANTIS

1

Lapių valsčiaus gyvento
jas Afit. Pranckevičius, išlo
šęs teisme bylų, grįžo namo, 
bet pakeliui jį su lazdomis 
pasitiko priešingosios pusės 
atstovai, kurie byla pralošė. 
Tai buvo Juozas Rimdeika 
ir .Mikas Kraunevičius. Iš 
keršto jie Pranckevičių taip 
smarkiai sudaužė, kad tas 
buvo net sąmones nustojęs. 
Jam pramušta keliose vieto
se galva ir išdaužyti dan
tys. . ' ... I

£un. J. Gogelį žmonės 
‘ns kaip uolų ir geros 
kunigų. *

> - ~ * •

' ; - • * • < 1

LAKTO PAMINKLO PA- 
AKMENS PAŠVENTI

NIMAS PAPILĖJE 

į Daukantui pastatyti 
feje paminklų jau prieš 
4 inetų. sumanyta. 'Ta- 

trūkumas ir kai 
fookitos aplinkybės šį 

* J—kdė. Ir tik 
kius visus 

pradėtas pama

, tuoj po 
buvb centrinio pa- 

akmens pašventini* 
LGražus sekmadienio

KETURI GAISRAI
Žeimelio valsčiuj, Gideiko- 

nių kaime gaisras sunaikino 
Andriaus Goštauto tris tvar
tus ir dvi daržines. Drauge 
sudegė gyvulių dalis, kuri 
per gaisrų buvo namie. Nuo-, 
stolių apie 7,000 litų. Namai 
buvo neapdrausti

Kriukų valsčiuj, Karkly
nas kaifne perkūnas sudegi
no Juozo Vainausko tvartų, 
dvi daržines, du arklius it 
viena kiaulę su pašaru. Nuo
stolių — 5,000 litų.

Mažeikių mokesčių inspek
cijoj kilo gaisras. Sudegė in
spekcijos archyvasir apdegė 
kai kurie baldai.

Žagarės valsčiuj pasirodė, 
nedidelis debesys, bet perkū
nas buvo labai smarkus. Bru
žo kaime įtrenkė į naujaku
rio Makavecko trobas ir vi- 
sas jas sudegino. Tuo aštuo- 
nerių metų sunkus darbas

na, tautodailės ir rankdarbių 
paroda, dainų ir sporto šven
tė ir įspūdinga misterija.. Ši 
pastaroji' buvo pastatyta 
gražiose Ventos pakrantėse. 
Ja ir baigėsi kongresas, ku
ris pačių mažeikiečių tvirti
nimu, buvo pirmas toks įvy
kis Mažeikių apylinkėje. '

- —........-■ <r

KIAULIŲ MARAS
Jurbarkas. Jurbarko vals

čiuje (Antkalhiškiok. ir kt) 
pasirodė kiaulių maras, nuo 
kurio nėra galima pagydyti 
kiaulės ir yra baisiai užkre
čiama liga. Jau penkias 
kiaules sunaikino. Už sunai-, 
kintas kiaules, valdžia išmo
ka pinigus.

IVAIRIOB
Jksksialo Olmd—.

(Graikų Mythologijoc

vių kribon išguldė Alyva—__50«.

Žydą* irTtt. ., ___ ___
ti apysaka. Parašė T. VyG*' ; . 
niauska8. Vertė P. R

Trumpi ąraitymėliai—Iab'ai 
gražės pasiskaitymai aįjia į- 
vairiuą gyvenimo'atsitikimiUk 
Parašė Jį Tirvydaa _ ______ 45c.

Turto Narma-^mokališki pa- 
siskaitymai. Parašė Uosis . .45c.

Didžiojo Karo ŲžrašaU-su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis—. ,65c.

Gerumas aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. -■ ..15c.

TnĮųtkao Nuodai -y 
mė kęnksm&sl pagal a-fą Ni- . 
kolskį parengė S. Kaimieti/ 1E

Užkeikta Mergelė ra BĮrif. 
da ir Barzdaskutb—apysaka iBc.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. —r Parašė kun.
Tanias Žilinskas , 50c/

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis -__ ~ %e?

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Buey8, M. L C---- ,-1.50

•t . • x t

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės. į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovų... Išguldė 
Magnus Parvalkietis

Kelionė
80 dienų— 
be galo įdomūs nuotikįai ke-'^ 
Honės per jvririue^kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas ,
J. Balčikonio . —$l.(Mi

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

Gegiižes Mėntto — Kjūl. P.
Žad^ia. Kaina .' 5Oe

Aritmetikos,Uždavinynaą_25c
kin&is^kalbos^mokslni

valkelio; Vertė S. Rakauskas 15c 
Bolševizmaa — Kas tai yra 

bolševizmas. ir jo vykdymas 
Rusijoj —J—.—LL— ----—15c

Žaidimų 'Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ---- -—-—~ —__50c

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus-------------—-------- —50c

Atsargiai su Ugnimi. Vertė . 
iš lenkiško kun. K..S....... .10c

MūsųTikėįtOM—išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas------50c

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. šeškevičinė ir B-vė, Kau
nas ------ -------- -------------- ------ 40e.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas___L30c

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

Eucharisti&M fifeėcijOtf—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis-J5c

Kristaus Kryžius: SteeijoO,. 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių-, mė- 
lesiams. Išleidd kttn. K. A. Va

gys ... ..... . 25e
.Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. .M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 eentai, ra ap
darais ,. ------

Okupuotoje
TRADICINIS ŽYDŲ TRIUKŽ- 

. . . |tAS DM LINKMENŲ - 
KAPINIŲ

Jau kelinti: mėtai, fausta- 
čiuš tarp NeprikL Lietuvos 
ir Rytu Lietuvos demarka
cinę liniją, kažin kodėl kai- 
kurie gyventą Lenkijoje if 
Nebrikl. faetįv * " c&i aį^-___

niu apskrity. ’ Liiikinėh'tt 
miestelis stovi prie pat de
markacines linijos. Metai į 
mėtus iš Vienos ir kitos pu
sės susivažiUoja turtingieji 
žydai su stipriai prigrūsto
mis vairiomis ir^ miduoda- 
ffii norįs pasimelsti kalinė
se, triukšmingai % reikalauja 
juos perleisti,' žinoma, su ba-

r ......

gažu per deiharkacinę lini
ją į kapines. Bet Nęprikl. 
Lietuvos vyriausybė, pama
čiusi, kad čia šosivažiuoja- 
ma nemelstis (prieš karų a- 
pie tas kapines nieks ir ne
žinojo), o gešėfttj reikalams 
— jau keliati' metai nebe- 
įleidžia "'susįvažiavusių iš 
Lenkijos žydtj pasimatyti su 
Lietuvos žydais. Dėlto jiė ir 
triukšmauja Savo spaudoj. 
Triukšmavo. 5r šiemet, bėtį 
rodos jau ramiau, nes iha- 
tyt, suprato, kad iš to nieko 
neišeis. — - *'......... r

-w • f W

autoevsč katastrofa 
ir * TARP KLAIPĖDOS IR

' PALANGOS
Rugpiūčio 11 d., maždaug 

pusiaukely tarp Klaipėdos 
ir Palangos, važiuojantį į 
Palangų autobusų ištiko bai
si katastrofa. Nusmuko už
pakalinis ratas, kuris buvo 
nusviestas apie 20 metrų į 
šalį. Šoferis, nebegalėjo au
tobuso sustabdyti, ir jis, vi* 
sa jėga atsitrenkęs į žecė^. 
apsivertė. Pasigirdo sprogi
mas jr autobusas užsidegė. 
Autobusu važiavo apie 20 
keleivių- Vienas jų užmuš
tas; beveik risi sužeisti. '6-8 triį 
keleiviai sunkiai sužeisti ir 
nugabenti į Klaipėdos ligo
ninę. šoferis tai pat sunkiai 
sužeistas. Autobusas visiš
kai sudegė. Visi sunkiai su
žeistieji keleiviui Įdaipėdiš-

L' .

kai. Dėl šių ir kitų priežas
čių sodžiaus gyventojai ne
senai nusiuntė inspektoriui 
raštų; prašydami, kad nemo
kantį lietuviškai mokytojų 
atsiimtų.

gr netekti Ra
tuvių Šv. Kazimiero dr-jos 
skyriui ruošti viešų lietuviš
kų vakarų. Šiuo laiku vietos 
jaunimas daug turėjo darbo, 
kotlšmoko vaidinti komedi
jų “Amerika pirtyje’* ir 
dainuoti keturiais balsais 
liaudies daineles/ Bet vaka- 
ras neįvyko: storastija ke- 
turis-kartus atmetė jų pta- 
švma.

• *■ z

DIDELIS GAISRAS RODUNES 
MIESTELY

Pereitų antradienį Rodu- 
nės miestely, Lydos apskr. 
kilo didelis gaisras,^ kuris 
sunaikino apie 30 trobesių. 
Jei butų nepavykę sulaikyti 
Ugnies, būtų sudegęs visas 
miestelis. ’ '■/

, r <---------- •

4

Miėčion^įs^Jfelaįčiių vaL 
Senai jau nebeturim savo go- ' 
džiuje lietuviškos iūok^klb/ 
Pereitais rfio^Io metais Ietį- 
kąs< mokytoji^ negalėjo sų 
Vaikais susikalbėti' lietuviš- 
——;----- —»----i-----;---- ---- ;—i

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena 
tari ypatingų savybių, kurias pasilai
kys visados. ' ‘ ?

Tik tas jrra Amerikoj gyveaąg geras 
lietuvis, įegrfs gerai lino Lfetavoa gjr- 
S enimą. Kas nori toki# boti, tari Okai-, 
tytl Lietuvos KutalOnj Veikimo Ctatro 
leidžiamą savaltraMI, _v , ,

“Mūrų LaUMŠtį“
Ji reikia ufaiaakyU aan Amerikoj U 

visiems gimininis lt patątamlean Lte- tGMrite . . irf' •'P į, y
“Musų Lai kraitis" metam* kOtaoja

ta pati, o visur 
Amerikoj)

TJ« JAU NEBUS J AUNAS 
ir negalės save jaunuolių draugu 
vadinti, kuris 1930 metais neuž
siprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
tos žiedo, žurnalo

H “ATEITIES”
.Žurnalas eina sųsravimais po 64 
psl. kas mėnuo jau.10 metų. Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, Įdomių ir rimtų straips- 
nių, ilitstraeijų—pažinsi visų Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve- 
ninią^

“Atrite” rifų pigiausia Lietu- 
toje žurnalai. • ;Uš $2.00 jį gauti 
kas m&uo su. mėnesiniu, 16 pusL 
■'Gamtos Draugo” priedu. Pusm.

fj.00. teokslėivams; met — 
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėki 
£ jjolė trokšta rasos ,gamta gaivi- 
nari ir stiprinami saulės spindu
liais, o žmogaus širdis ilgiai tėvų 
šalies—gimtinės, gaivinasi ir stip
rinasi jos gyvenimu |r žiniomis.

Adr.: “Ateitis,’* Kaunas, Lai*- 
tBALK

^rikslais
Mano Patyrimai Didfiojoj 

Karąj, 1918 tt l919 m. Para 
SS Kun. J. F. Jonaitis (Ka- 
pelionas) __ _____ _25«

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė, ir 
išleido Kun. J. Koncevičius__ 10e.
_ Moterystės Nesdardomybė. J.

Šv. Kaz. D-jos Iri- :

Laikais. Parašu
Bacevičius ..... .——40c.

tventas Gabrielius. Eleido
Tėvas Alfonsas Mę&a d P__25c.

Religijos Mokymo Metodi- ,
- ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas...■.....-ą_,..... ._ _____ 40e.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka-. 
«ys Puida __ ;.;■?'■■ ■—50e.
Anderseno Pasakos—su pa- 

eikslėlū r- c-y •
lndziula

.......... -^$1.00 
. žmogus ir Gyvuolyz. tam- 
§8 kun. P. Bučys_____ ____ 30c.

SodaBmiM ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio —___S.__ 10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S.. 
Kaimietis , — ~ >- - in*

Maldos Galybė. Istoriškas ~ 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbos 
išguldė P. B. ——_____25c.

tikimas iŠ Amerikoniško gyva 
nimo. Išguldė Lapukus Vai
kas----------------------- 1_______ 10a.

Jono Smito Eilėe ...... .$1.00 
Lietuvoj Albumai. Su pa

veikslais ir aprašymais—------ 1.50
Trumpa Apologetika arba 

Kat Tikėjimo Apgynima* Pg 
rašė kun. V. Zajančauakaa—

«

.20c.
_ _____ _________________ 5(K 
< B Kelionė* po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių JnlS 2.50

au. Vįėno veiksmo juokai Su- / 
lietuvino Vaidevutis___

Nepafeytoja—-keturių veiks
mų drama^ Parašė kun. Pr. M. 
Turas. Kaina--------- ------ ------ 35c

Gilhdringas Vyras—2 aktų 
komedija^ parašė S. Tarvy
das_____________ -J2S^

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas _________ _ _____ 25a
Ubagų Akademija ir Ubagų '

Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c.

Sniegas — Drama 4-rių ak- v 
tų. Vertė Akelaitis ______ 40e

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

rašė Kun. L. Vaicekauskas—JOe
žydų Karalius — drama 4 

aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ------------ r*. -............ 30e

Visi Geri—3- jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. __-____ lOe

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

ganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis___ _______ 75a.
■* Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Murdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas---------- —______65e.

Knarkia PaUepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15&

Vaikų Teatrai: dalhl: 1) 
Pagalvok ką darai; 2J Jonė 
laimA; 3) Pasakyk raibo IsK > • v v
m9. Surinko STk^ D. ir N—15< >

Valkų Teatrai: dalis H:* 1) V

-DARBiNINKAS"
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Laba diena! z . •»

Kelioms dienoms praslinkus išgirsime balsą: “dingi 
dong! ding dong! Kąstai reiškia... Prasideda mokslo me
tas. •

Šią savaitę prasideda mokslas. Vieni drebančiomis ko
jelėmis pirmą kartą žengs prie mokslo. Kiti eis paskutinį 
metą. ‘ ,

Rugsėjis jau čia ir Jonelis ir Mariutė sugrįžo atgal į 
mokyklą.- Kaikurie berniukai ir mergaitės džiaugiasi kad 
atostogų laikas pasibaigė, bet, gaila sakyti, kiti sugrįžo at
gal į mokyklą nelinksmi, maždaug nenoringai su sunkiomis 
kojomis. Paprastai gyvenime žmonės, jauni ir seni, links
mai praleidžia savo atostogij laiką, atėjus 'darbo metui, į 
šalį padeda visa ir rimtai grįžta prie kasdieninio savo už
siėmimo.

Pailsėjote per pereitus kelis mėnesius. Prasidėjo rim
to darbo laikas. Pasidrąsinę tęskite toliaus savo gražų 
darbą,

Paklausyk:
Nusiprausk, susišukuoki, 
Drapanėlėms apsivilk, 
Poterėlius pakalbėki, 
Greitai į mokyklą bėk?

✓

MŪSŲ TVIRTYBĖ
Su Dievu lengvas kiekvienas sunkumas, 
Su Dievu saldus kiekvienas kartumas, 
Su Dievu viską galim’ padaryti — 
Reikia tik Dievą širdyje* laikyti.

’ ' ■ ' • - ' -............................'• ........................ • f
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Ten rasi tu daug vaikelių, 
Gražiai skaitančią mergelių, 
Vieni skaito kiti rašo,, 
Kiekviens mokytis tik prašo.

■ > A. J.

“ JEIGU... JEIGU... JEIGU”
Kaipo katalikai vaikeliai mūsų priedermė kas sekma

dienį išklausyti šv. Mišių. Klausimas kįla keli vaikeliai są-

1 
t

I

čią pažiūrėk kiek jaunimo neateina į pamaldas. Beabejo 
klausimas mumyse kįla: “Kodėl

Sutikę panašius slapukus paklauskime priežasties nesi
lankymo. Štai kokius atsakymus arba pasiteisinimus gau
sime : ' į

Būčiau atėjęs: 1
“Jeigu aš gyvenčiau arčiau.” 
“Jeigu kiti ten kaimynakfeitų.” 
‘ ‘ J eigų aš neturėčiau užsiėmimo. ’ ’ 
‘ ‘ J eigų aš turėčiau drabužius. ’ ’ 
“Jeigu aš "nebūčiau pramiegojęs.” 
“Jeigu nebūčiau išvažiavęs.” 
“Jeigu aš nebūčiau pavargęs.” 
“Jeigu man nereiktų sesutė daboti.” 
“Jeigu neturėčiau laikraščius pardavinėti.”

Klierikas St. Saulinskas

r ■ V.-; f
I
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t*jau pavalgyti, 
s-kaip pana-

Sas Kerdčjits 
į • 
fanu, ,

” Irraugišku® 
lįyl*

į

Bulgarija — rožių šalis. 
Bulgarija daugiausia išveža 
užsienin gražių rožių žiedų, 
sčklų; Bulgarija daugiausia 
pagamina rožių aliejaus, 
r Ypač įdomus yra Bulga
rijoj vadinamas “Rožių slė
nys,”’ kurs nuo Soppot’o 
per kokius 50 klm. tęsiasi 
iki Kasauliko. Šis slėnys y- 
ra kalnų apsaugotas nuo vė
ju* Čia labiausiai klesti ir 
Bulgarijos pramonė, duo
danti daug pelno. Anksti ry* 
tą bulgarės skuba skinti ro
žes, dar drėgnas nuo rasos, 
ir krauna jas į vėsius vago
nus. 'Sekančią dieną šios ro- 
žęs bus jau pardavinėjamos

•r ■ - ’ . * - . •

Paryžiaus, Berlyno xar Vie«- 
nos gatvėse. Dieną skina ro
žes vabrikams, kurie iš jų 
sunkia aliejų, kvepalus ir 
dažus. Visame slėny, abri-

* ■ . •* z*” -t, J

kuose ir ypačiai'Tožių dirbi
nių sandėliuose yra toks ’di- v 
delis rožių kvapas, kad kiek
vienas svetimas nepratęs 
žmogus apsvaigsta. Šiemet 
ypač labai gražiai augo ir 
žydėjo rožės. Daug išvežta 
užsienin. Apie 6 mini kilg. 
rožių žiedų fabrikai perdirbs 
į rožių aliejų. 1 klg. rožių 
aliejaus kvepalų kaštuoja a- 
pie 8,000 litų. Rožių alie
jaus pagaminimas labai pa
prastas. Rožių žiedai sude-

mi vandenių ir virinami Iš 
katilo einą garai surenkami 
ir atšaldomi. Atšąlant pa
sidaro destiliuotas vanduo, o

*

jo apačioje mažas riebalų 
sluogsnis — rožių aliejaus, 
geriausi kvepalai. Vienaih 
rožių aliejaus kilogramui 
reikia suvastoti net po 4,000 
klg. rožių žiedų. Didžiau
sias fabrikas pagamina per 
metus apie 500 kilogramų a- 
liejaus. Darbas nedaug te- 
kaštuoja, o pelnas didelis.

Bulgarijos rožių aliejus 
visur reikalaujamas, nes be 
jo negalima padaryti jokio 
kvepalo. Ypač Prancūzija 
kasmet už milionus frankų 
išperka rožių aliejaus. Pas
kutiniu laiku buvo mėginta 
■pasidaryti rožių aliejaus
* Y ’VI ’ 1 1 L • *
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ŠV. KAZIMIERO Ę. K. DEJOS 
' VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — J. Grubinskas, 
24 Prescott St, Readville, Mass.

Vlce-Pirmlninkas —J. Markelionis, 
140 Bowen St, So. Boston, Mass.

Prot Raštininkas—Vincas Paplauskas, 
116 Bowen St, So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — M. šeikls,
256 E. Ninth St, So. Boston, Masa 

Kasierins — F. Grendelis.
’ 237 W. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
nedėldienl kiekvieno mėnesio Parapi
jos salėj, 492 E. Seventh St, South 
Boston, Mass. >

ŠV. JONO EV. Bt PAŠALPINŠS 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus žioba,
86 Mt Ida Rd., Dorchester, Mass. 

Telephone Columbia 5431 
Vice-Pirmlninkas — J. L. Petrauskas, 

24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Prot Raštininkas — Jonas Glineckls,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Matas šeikis,

256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,

885 E. Boadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

7 Winfleld ?t, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2, vai. 
po pietų, Parapijos salėj, 492 E.’ 7th 
St., So. Boeton, Mass.

ŠVENTO PETRO IR POV|W 
DRJOS VALDYBAr^fi 

Pirmininkas — Jonas L. yethųiskuit^
24 Thomas Park, So. * Boston, Mm 

Vice-Pirminlnkas—Juozas Jackevgiw
92 Savryer Avė., Dorchester, MMfc 

Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika
446 E. 6th St, South Boston, Masu 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevjčhų
27 Tampa St, Mattapan, Moša. 

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Street, South Boston, Masa., 

Tvarkdarls — Petras Geležinis, '.1%
14 Vinton St. South Boston, Masa^ 

Draugijos susirinkimai būna kas plnn 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 xį4 
pp pietų, Parapijos salėj, 492 Eis 
Seventh St., So. Boston, Mass.

—■ --------------------------------- ------------- . T

UETUV. DUKTERŲ DB^

PO GLOBA MOTINOS W 

VALDYBA - 
Pirmininkė — Teklė AšmensklenS, j

63 G St, So. Bsston, Mass.— - - - - — — - - —
448 Cambrldge St, Cambrh _ 

Prot Raštininke — Ona Slain„__...
443 E. 7-th St. So. Boston, 
Telephone South Boston 3422-B. V 

Fin. Raštininkė—Marijona Markoni^
664 E. Eighth St, So. Boston. Mm 

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

Tvarkdarė — Ona Mlzgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston/. 

Kasos Globėja — E. Janušon 
1426 Columbia Rd., So. Boston, 

Draugija .savo susirinkimus laiko 
antrą, utarninką ki 
7:30 vai. vakare, 
talnėj.

Visais draugijos reikalais k 
pas protokolų raštininkę.

M i.'. ■ 1.4:<

r 
X. Už viską, Jkugščiausi, Tau ačiū iH“

.. ' Įs mano darželio—krūtinės jautfos, 

- Nuskynęs į meilės vainiką pinu?

Ir siunčiu keleliais dausos mėlynos.
’ - a . ■«' • • ■

AR TURI GER4 SPĖJIMO DOVANI 
5G: Stovi kampe trupinys, neišveš jo nė arklys? - 

57: Vilaidė-ląidė žąįeįę baidė, parėjo namo ant vartų 

pasikorė? , ;z.

581 Ne medis, o su lapais, ne drabužis, o susiūtas,. ne 
žmogus, o viską pasakoją? \ i •• •

59: Bitės liemuo, lino gelmuo, viršuj mėnuo teka ? 

60: Važiuoja, važiuoja, atsigrįžta kelio nebėra? 

6|:Be kojų, be rankų—vartus atidaro?

62 : Be sparnų lekia, be kojų bėga ?

•k
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ATSAKYMAI Į PEREITOS SAVAITĖS 
SPĖJIMUS

50: Nes užpakalyje neturi airių, 51: duobę, 52: piršti
nė, 53: plyšys, 54: ratai, 55: skalbimas skalbimui

' i----------- --- ------ - - :■
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Pasilikite sveiki.
Jūsų

<>:

. ' t - J. 

t . .

Mme MOTERIS, KURI GRA- -vas, skiriamas ibagų reika
lams. Knygoj tyra nurodyti 
būdai, kaip reikia elgtis ir 
prašytiaukų riš praeivių, 
kaip vartoti <grimasus ir 
balso tonus.- >> >:,

. : z • ■ • , . _____ __  M’* .

. Per piraa^sSs Hienas, iš- 
i>ardubta

ŽIAUSIAI PUOAESI
Neseniai mirė anglė ponia 

Smrtii Wilkinson, kuri buvo 

aikoma moterimi, kuri gra

žiausiai ir puikiausiai rėdo

si iš visų pasaulio motenj.

buvo 3^505egSranuiariai. jį 
perka-ij ne ubagai. Aišku, 
kai kada toks vadovėlis ga
li liūti labai naudingas ir 
nusigyvenusiam turtuoliui.

• ‘ “V-bė”

« . -Vice-PlrmilnlnkS — F. ZaleckteoA ’^ 
_ 448 Cambrldge St, Cambrldge, Maag 

aorfeną,

ii.:

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

, 1930%
Pirmininkas — Antanas Macejunas, .

450 E. Seventh St, So. Boeton, Mass 
Vlce-pirm. — Povilas žiro! i s, - - ■.

554 E. Fifth S t, So. Boeton, Masa.- 
Protokolu RaSt. — Adolfas Navickas,

274 Bolton St, So. Boston, Mass. - 
Finansų Rašt — Juozapas Vinkevičiua, 

.450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Kasierlus — Andrius Zalieckas,
- 702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

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

Draugija D. L. K. Keistučio laiko m& 
nosinius susirinkimus kas antrą ne- 
dčldienį kiekvieno menesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E Ir Sllver Sts^ 
So. Boston, Mas&, 1-mą valandą po 
pietį}. Ateidami atsiveskite drauge 
naujų narių su savim prie draugijom 
prirašyti. 4 ?

VAIKAI NEMYLĖS TĖVŲ

L. R. K. SALDŽ. ŠIRDIES 
PAŽALPINBS DRAUGUOS 

VALDYBA <
Pirmininkas — V. T. Savickas,.

451 E. Seventh Ste; So. Boston, 
Vice-Plrmininkas — A. Naudžl

885 E. Broadway, So. Boston, ! 
Prot. RaBtininkas — V. Tamolluna%~

40 Marine Rd., So. Boston, Mas& 
Fln. Ražtlninkas — D. Lin_

62 Adams St, Dorchester, 
Kasierins — P. Kleponis,

266 Bolton St, So. Boston, 
Tvarkdarls —"J. Leščinskas,

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

pirmadienį kiekvieno mėnesio 7 i 
vai. vakare, pebažnytinėj sve 
Fifth St., So. Boston, Mass.

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynės likimas, jos laimėjimai ii 

laimės, jos sielvartai ir bėdos J 
slems, be abejojimo, rupL 2 
pat rupi, kad Tėvyn^e jb' 
klestėtų teisėtumas ir-laisvė. J 
pat niekinat priespaudos i 
ribotą sauvaliavimą su šven 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jųa ncį 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų 
rlų atskirti, pažinti Tėvynės buvk 
jis tikrumoj yra. — šitais visais 
žvagiais Jums labai yra pravartu 
elrašytl

“Darbininkas,

' / ■ - : ■
. J?renwpen^i^lęa: metams >8.0^ 
posmeflui (LPO; . moksleivianu mė
tą žurnalą savo besimokantiems vai
kams. Tno sutelksite jiems džlangs- 
tsms $1.00, pusmečiui 50c.

“Ateitis” įdomi ir nemoksleiviams. 
jeigu jie nepasistengs išauklėti juos 
Dievo baimėje, Išlavinti juos ir įduoti 
jiems ginklą prieš įvairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi žmonių prie
šai — girtybė, netikėjimas ir doros nu- 
stojimas. Ypačiai daug pavojų yra 
miestuose besimokinančiai jaunuome
nei. Geriausios besimokinančio jauni
mo draugas ir vadas mokyklos suole y- 
ra jau dvideiimts metif leidčiamas ka
talikų moksleivių mčnesinis žurnalas 
mo, o sau palengvinsite sunkią auklėji
mo naštą.

“Ateitifl.”
Tėvai ir motinos, nepagailėkite 10 It 

Metams (5 lt pusmečiui ir išrašykite
Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės AL 3.

tą. Apskaičiuota, kad pbnia 

Smith Wilkinson savo tuale
tams išleido “kuklią” sumą 
—76 tūkstančius svarų ster
lingų. Skrybėlėms ji jau ma
žiau teišleido; t. v. “tiktai” 
32,000 svarų sterlingų.

Kai ji buvo gyva, buvo 
kalbama, kad jos brangeny
bės vertos pasakiškų sumų, 
bet pasirodė, kad jos garsūs 
karoliai, kurie buvo vertina
mi 20,000-svarų, buvo iš ne
tikrų perlų ir tekaštavo. .. 6 
svarus. ; . ' /

Visą savo turtą ši moteris 
užrašė motinai, seseriai ir 
broliui, nepalikdama nięko mos, ekspedicija į kalno vir
šavo vyrui. šūnę bus suorganizuota atei-

“ZZ A." nantį pavasarį. MitteTholze- 
ris yra daug skraidęs ties 
kalnais tiek Šveicarijoj, tiek 
Afrikoj ir Afrikoj jis net chemišku būdu, bet visos pa- 
perskrido per Kilimandžaro stangos veltui..
kalną. ’ “E. A.”

rožių aliejaus,

NORI UŽSKRISTI ANT 
AUKŠČIAUSIO KALNO

* . ■ ■ z ’. *
• • • I . . • * .

-Berlynas. Čia atvyko gar
sus šveicarų lakūnas Mittel- 
holzer pasitarti dėl sumany
mo užskristi ane Evtresto 
kalno, į kurį dar niekam ne
pavyko užlipti. Jei Mittel- 
holzeris ras finansinės para-

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
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UBAGŲ VADOVAUS
Paryžiuj yra išleista? uba

gų vadovėlis, arba, kaip pa

tys ubagai vadiną — va’do-

r.

t. ir
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Sauležolė myli šviesą.
Ji nuolat saulės pusėn krypst;
.Ir tau, jei čion mylėsi tiesą, 
Danguje Dievą teks išvyst. •

~ o ,

“MAN RŪPI TIK
Keistu kaip randasi daug vaiku kurie vien tik rūpinasi 

apie savo pilvą. Kartais nesinori su tokiais ir draugauti. 
Mano mamytė sykį apie tokius vaikelius davė sekantį pa
vyzdį.

Sykį du berniuku tąip tarp sdvęs kalbėjosi:
“Joneli, kada pietauji?”
“ Antrą valandą. ’ ’
“O ką veiki po pietų?”
“Laukiu vakarienės.”
Kaip tai gaila kad ir mūsų tarpe randasi panašių kurie 

suėję daugiau neturi ką kalbėtų su tavimi kaip tik apie val
gį. “Aš tą suvalgiau, tą išgėriau, tą valgysiu, tą gersiu.

Įdomi knyga “Kalėjimuose pas 
bolševikas.“ Parašė kun. P. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu į A- 
meriką. Kreipkitės adresu: Kau
nas, Kan. P. Dogelis, Bazilika, Lie
tuva. Knyga įdomiai parašyta, ir 
nemaža—160 puslapių.

nes
“DARBININKAS” yra

Šių dienų Lietuvos gyvenimo vėl 
“DARBININKAS” ugdo tie 

laisves meilę.
“DARBININKAS” moko nea 

priespaudos smurto Ir niekinti 
dą veidmainystę,

“DARBININKAS” tiesia kelią 
nei 1 Šviesesnį rytojų.

“DARBININKUI” visur ir 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai 
savo “RADIO ŠYPSENAS.”

“DARBININKAS” yra darbo 
nlų ir Inteligentų laikraštis.

“DARBININKĄ” redaguoja pi 
rius PR. DOVYDAITIS.

Sfcubčfctte kad UsiraJyti “DARB 
KĄ” patys ir iiraiykite fį tavo 
nėms Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas* 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 
centų.

“DARBININKO” adresas 
nla. Kalinas, Nepriklausomybės 
Uja 3 nr. “ŽIDINYS.”

GREITAS LAIVy PATARNAVIMAS 
1BIR0P4

Per Hamburgą Mttaą Modeminiais Laįyais 
L HAMBURG ' DEUTSCHLAND
I ALBERT BALLIN NEW YORK

Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tiesio
giniai gelžkeiiais susisiekimai su Lietuva. Taipgi reguliariai 
išplaukimai mus populiariais kambariniais laivais:

ST. LOUIS, MaVAUKEE IR CLEVELAND
Dėl informacijų kreipkitės J lokalinius agentus musų

Hamburg-American Line
909 TRKMONT 8TRK1T > i BOSTON MMA

70 mailių J valandą

SUPER-S1X

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 

nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote* 

rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIB- 

VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
visą papasakos.

’ “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen- § 

kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia* 

mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- 

tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa

saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky

riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na* 

mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 

rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiai! 

viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)

HUDSON-ESSEX PARDAVĖJAI VISUR
----- - •>< ^r.K..   L :*> ... t* . • r ■ * . . - * _ _ • * • . •

-Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA" 

$322 W. 24 StTMt

LTS.
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, A. JAKŠTO-DAMBRAUSKO 
JUBILIEJUS i

gpiūčio 27 d. įžymiam Jubiliejaus proga linkime 
sųvisuomenės veikėjui li- 

i prel. A. . Jakštui- 
Bambrauskui suėjo 70 metų 
tmžiaus. Gerb. jubiliatas lie- 
tavių tautai yra labai bran-

r J . . . j

s žmogus. Jis yra vienas iš
tųjų mūsų tautos hudin- 
•C-

) m. už neleidimą ka- 
mokinių pravoslavų 

vėn caro dienomis rusų 
ios buvo 5 metams iš- 
taš Ustiužuon, Naugar- 
ob, ' f

A» r-j • ' —

įgrįžęs iš Rusijos, kurį
• Kauno kunigų, se

rijos profesorius, Že- 
ių vyskupo sekretorius 

•Petrapilio kunigų akade- 
iūs. Tai buvo 
5?r- •. -
nr. ■

A. Jakštas-Dam- 
as dar iš prieškarinių 

gerai yra žinomas savo 
ir teologiškais, moks- 

įir politikos raštais lietu- 
įsų, lenkų,’lotynų ir es
to kalbomis. Daugiau- 
vė lietuviškai. Jis taip 
rašinėjo straipsnius į 

ią” ir kitus katalikiškus

vės Romoe respubliką? Kodėl 
tai darome šiandie?
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“Tai buvęs p. Voldemaro ‘ad
jutantas’ studentas, kuris su 
juo Lietuvos Banko, bute gyvė
sio, kuris neatskiriamas kaip 
Cerberis su juo Kauno gatvėbe 
vaikščiodavo, už kurį p. Volde
maras prašydavo valdžios orga
nų!.. -ri tai šis jaunas ir taip jau 

. sugadintas vyras provokatorius 
vakar peilių badė jam nieku ne- 
nusikaltus^nįeko blogo nepada
riusį pulkininką Rusteiką, ei
nantį savo tiesiogines tarnybos 
pareigas. Kas jį mokė tokio sa- 
taniako žiaurumo, tokių provo- 

' kacijų? Kas jį įkvėpė? Kąs už 
jį jei ne formalįškai, tai mora
liškai atsako? Dėl šių klausimu 
vargu kis šiandie abejoja. Tai 
Lietuvos katilinų planai, suma- 

•> nymai, žygiai.

'“Gana baltų pirtšinaičių, tu
rint reikalo su juodais žmonė
mis, su žmonėmis, kurių išmintį 
nustato juodoji magija, kurie 
labai svarbiems reikalams spręs
ti klausosi kortų ir ‘gadalkų’ 
būrimo. Tai nesveikasis elęmen-

- tas. Tarp jo ir mūsų turi būti 
aiški riba. Su kitaip manan
čiais, bet sveikais .žmonėmis ga
lima apie viską kalbėtis, dėl vi-

- sako tartis. Bet su morališkais 
degeneratais, su išsigimėliais, 
kurie per nekaltų žmonių lavo
nus nori į aukštybę kopti, nega
li būtį kalbų l Toki žmonės tu
ri būti uždaryti afba psichiatri- 
nėse ligoninėse, arba tam tikro
se saugiose vietose, iš kurių jie 
sveikajai visuomenei negalėtų

< pakenkti, - negalėtų piliečių ra
mumo'ir valstybės tvarkos'ar
dyti bei drumsti. Gana pūvan
čios žaizdos slėpti, — laikas jos 
gydytini parodyti ir duoti o- 
peracįją paadryti... Reikia teis
mo, kuris visiems, sulig ‘nuopel- 

t nais’Latlygintų.”

ais motyje. 'y

viens nnemone 

"ŽlDiMYŠ’’
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu^ 
Jamas literatūros, mokslo, visuomenė* 
ir akadėmižkojo gyvenimo iliustruotas 
mėnesinis žhrnalas yra didžfatuias, 
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuvių žurnalas. TodS visi paskubėki
te užsisakyti “židinį.”

“Židinio” kaina Lietuvoje: met 35 L, 
pusm. 20 lt.; Amerikoje metams $4^0, 
pusmečiui $2.50.

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL 
3.
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užgautą. Atsiliepęs į skelbi? 
n ją įpėdinis galį prašyti prL / 
pažinti skelbime nurodytą >7 
turtą bendra jo ir skelbime v f 
pažymėto įpėdinio (prašyto- ? 
jo) nuosavybe. Asmens, pa
reiškę prieštaravimus, gali 1 ' >

’ *■ * ■ ^*.

prašyti uaklausti iu nurodo-
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Kauno tautininkų oficio

zas “L. A?4 rugp. 20 d. nu-
• * • . / * - g v .

mery paduoda smulkesnių
- r . \ į. f ,

žinių apie žiaurų pasfkėsiiii- 

mą pridi pulk Rusteiką. Ra-
'■ —’ L?- • *

V- r '

“Vakar 16-vai $0 min. kri- y ' A- •*
minalinės policijos direktorius 
pulk. Sodeika užėjo į ‘Korftf- 
nent* viešbutį, Gedimino g 18 

konfidencialiai pasikalbėti 
.atskiram kambary su Vaitkevi
čium Julium. Jiem dviem vos 
pradėjus kalbėti, kaip praneša 
‘Elta,’ į kambarį su revolveriu 
rankoj įsiveržė Pupaleikfe-An
tanas. Abu puolė direktorių, 
surišo jam rankas, užrišo burną 
ir vienas iŠ jų revolverio ranke
na smogė į galvą. Pulk. Rustei
kai nuo smūgio apsvaigus, Pų- 
paleikis dūrė jam į krūtinę 30 
cnt. ilgio peiliu. Nuo šito smū
gio, kad ir apsvaigęs ir užrišta 
burna, ' pulk. Rusteika baisiai ; 
suriko. Vaitkevičius, pabūgęs 
kilusio triukšmo, išbėgo, o Pu- 
paleikis, pasilikęs kambary, pa
darė pulk Rusteikai dar 4 žaiz
das peilitu Tokiu būdu pavėla
vęs išbėgti, Pupaleikis buvo'čia 
pat, viešbučio prieškambary, su
laikytas viešbučio savininko p. 
Krokeno ir jo giminių pastan- . 
gomis ir perduotas atvykušiems 
policininkams. O Vaitkevičius, 
išbėgęs į gatvę, susidūrė su pi
liečiu Kraveeu, kuris, matyda
mas bėgantį su revolveriu ran- 
koje, mėgino jį sulaikyti^'tačiau 
buvo peršautas per ranką. Bėg
damas toliau, Vaitkevičius susi
dūrė su m nuovados policinin
ku Urbanavičiuin, kuris mėgino 
jį sulaikyti. Piktadarys visą lai-

nuo besivejančio policininko, 
tiek nuo jį mėginusių sulaikyti 
piliečių Policininkas, besivyda
mas, taip pat apšaudė piktada
rį. Nubėgęs už radio stoties .ir, 
iš vienos pusės, matydamas vis 
didėjantį būrį besivejančių žmo
nių, iš antros pusės, gerokai pa
ilsęs, piktadarys metė ginklą ir 
pasidavė policijai. Pulk. Rustei
kai padarytos 5 žaizdos, iš ku
rių viena į krūtinę gana sunki, 
nes peilio smūgiu paliesti plau
čiai. Kitos 5 žaizdos lengvesnio 
pobūdžio. Sužeistasis tuojau bu-

so:

r
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mūsų tautos literatui ir 
mokslininkui‘dar ilgus me-
tus gyventi.

J .

KUNIGO VEIKIMAS
/’ ’- - ’A -;'

ekonominėse, politinėse ir kitose 
pasaulinėse organizacijose

w , ’ 
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,vo nugabentas į karo ligoninę, 
kjir jąm buvo, sutvarstytos žaiz- 

k-dos. : I
... ' ’ . .T . ir ..

“E aplinkybių aiškėja, kad 
Užpuolimas buvo iš anksto ap
galvotas • kad nesukeltų triukš
mo, užpuolikai, vietoj šaunamų 
ginklų, pavartojo peilius. Pagal 
kitus “pranešimus, užpuobkui 
išbėgus į Vytauto prospektą ir 
bėgant į kapines, jį pamatęs at
sitiktinai Vytauto prospektu'ė-4 

t jęs kriminalinės policijos valdi
ninkas. Tas . bandė užbėgti už 
akių iš kitos pusės kapinių, ta
čiau užpuolikui pasisekė laiki
nai pasprukti. Kalbamas valdi
ninkas vėl pavijo bėgantį.' Kaip 
tik tuo metu prieš bėgantį pasi
rodė 2 kriminalinės policijos a- 

L geniai- Bėgantis į juos pradė
jo šaudyti — kilo susišaudymas. 
Užpuolikas metėsi atgal ir atsi
šaudydamas bčgo toliau—ir kal
bamas valdinįpkas neatsiliko ir 
tik Aukštuosiuose Šančiuose ant 
kelio piliečiai, kurių tarpe bu
vo ir vienas kariškis, pastojo 
kelią ir bėgantysis buvo suim
tas. Abu užpuolikai prisipažino 
kalti. Kvota vedama. ■

Pulk. Rusteikai ligoninėj pa
daryta operacij a. Tvirtinama, 
kad gyvybei jfevojaūs nėra, ta- 
čiaų padėtis, .be abejo, rimta, 
kadangi nutekėjo nemaža krau
jo, o taip pat nėra garantijos ir 
prieš užkrėtimą, nes peiliai juk 
nebuvo, ctezinfektuoti. 7

“P. Kęaveękas sužeistas re
volverio šūviu į dęšinękranką a-' 
pie alkūnę. Kulka išėjo kiaurai, 
šiek tiek kliudžiusi kaulą. Jis 

r -paguldytas dr.' Hagėntbrno kli
nikoj,, kurjam padaryta maža 
operacija. Jo: sveikatos ‘stovis 
visiškai geras.
( “ Efeą nustatyta, kad užpuoli-

-.va®.; s - š ■ <•’

Tos pat dienos vedamaja
me rašo: '

< “Po p. Valdemaro iš valdžios 
atstatymo pereitais metais kai 
kas ėmė jausti, kad dėl jo Lie
tuva savotiškai gyvena Jįčomos 
Katilinos laikus. Taip ir skam
bėdavo ausyse Cicerono kalbos 
prieš Katiliną, kada tekdavo 
girdėti apie p. Voldemaro ir jo 
šalininkų sumanymus.

1 ‘^Kodėl mes šiandie prisime
name tą nelaimingą p. Volde-

24 <L

valdymų' tūrio nuosavybės.
■ ' t ■* ' • ■ 1

teisės pripažinimo. įstatymą, 
kuris šipmis dienomis bus 
paskelbtas Vyr. Žiniose.

Šituo įstatymu asmens, ku
rie yra įgi ję įsisenėjusiu val
dymu nekilnojamojo, turto 
nuosavybės teisę, arba jų į- 
pėdiniai, gali prašytį pripa- 

: -Mnti jiems to .turto nuosa* 
vybės teisės įgijimą tokia 
tvarka

Prašymai paduodami tam 
taikos teisėjui, kurio nuova
doje yra nekilnojamas tur
tas; juose turi būti nurodyta 
nekilnojamojo turto vieta, 

. sudėtis, žemės plotas ir jo 
' sienos, gretimųjų žemių val
dytojų pavardės, vardai ir 
jų gyvenamos vietos. Prie 
prašymo pridedami įrody
mai, kad prašytojas arba 
ftturio jpalikėjas yra įsigijęs 
įsisenėjusiu valdymu prašy
me nurodyto turto nuosavy
bės teisę.

Prašytojai, kurie dar nėra 
įsitvirtinę įpėdiniais, prašy
dami pripažinti jiems nekil
nojamojo turto nuosavybes 
teisės įgijimą įsisenėjusiu 
valdymu, turi kartu su tuo 
prašymu patvirtinti juos į- 
pėdiniais, jei to turto nuosa
vybės teisę įsisenėjusiu vai- 
dyrnu yra įgiję jų patikėjai

B& ięijuno ąkfcus. 
Idyffiąp&aifomas ir 

tas laikas, kurį buvo tą tur
tą užvaldę jų patikėjai.

Taikos teisėjas, surinkęs 
reikalingas žinias apie tur
tą, klausia prašytojo liudi
ninkus ir tuos, kuriuos jis 
pats ras reikalo paklausti.

Taikos teisėjas, radęs pra
šymą pakankamai pagrįstą, 
nutaria skelbimais šaukti 
tuos asmenis, kurių nuosa
vybės teisę tas pripažinimas

r.

prašyti paklausti1 jų nurodo- 'W 
mūs liudininkus. 1-3 mene- 
šių laikui po skelbimo išėjus, 
taikos teisėjas skiria posėdį 
htylai spręsti ir apie tai pra- 
neša prašytojui ir asmenims, /.X'’ 
pareiškusiems prieštaravimą 7 
arba teisių į palikimą. „ 7

Jeigu prašytojui bus pa- .$ •. 
reikštas ieškinys dėl nurody- . -'į 
to skelbime turto, kuriam jis ' 7 
prašo pripažinti nuosavybės .7 
teises, tai byla apie pripaži-< ‘‘į 
nimą prašytojui to turto , -^4 
nuosavybės teisės sustabdo-? 
ma, kol bus išspręstas tas ieš- s 
kiny s.-

Laikydamas prašytojo 
nuosavybės teisę nekilnoja
mam turtui įrodyt, taikos 
teisėjas nutaria pripažinti 
prašytoją įgijusiu to turto 
nuosavybės teisę.

Jei turtas priklauso ben
drosios nuosavybės teisėmis 
keliems asmenims, tai savo -

• * . J • ■ ■ »• ••f

nutarime taikos teisėjas nu-- 
rodo, kokia to turto dalis pri
klauso kiekvienam prašyto- • 
j ui. -Tokie taikos teisėjo nu- . ■ 
tarimai turi lygią galią su į- < .■ į 
statymu nustatytais nekilno
jamojo turto nuosavybės tei-
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r Šiomis dienomis išėjo iš 
^taudos A. Jakšto (prel. 

usko) raštą tomas 
įrrika. ’ ’ J oje išspausdinti 

isi A. Jakšto eilėraš- 
Knyga išleista gerb. ra

stojo ir profesoriaus 70 m. 
džiaus jubiliejaus proga

S. Kaip įžymus mokslininkas 
IA. Jakštas-Dambraus-

£8 už mokslinius nuopelnus 
tuvos universiteto isrink- 

j- garbės profesorium, o 
matematikos fakul- 

įs suteikė garbės daktaro

paskutiniuoju metu gerb. 
susirgo ir gulėjo 

abno ligoninėje. Ten jo 
nepagerėjo ir todėl 

d. turėjo išvyk- 
ęnį gydytis.

iš Lietuvos kun. 

s pasakojo, kad 

Kaune kartu su 

į J. Ambotų gerb. moks- 

raką lankė ligoninėje. Jį 

Lrado lovoje rašant vieno 
kritiką. Tas parodo 

rastą darbštumą ir 

ntimą lietuvitį tautos

L Jakštas-D am-

“Panevėžio Balsas” rašo:
“Šiuoklausimuš.m. Panevė

žio Vysk. Dekanų Konferenci
joje (VU. 1 d.) kalbėdamas ref.

- dek. Krikščiūnas primena, kad 
1927 m. Panev. Vysk. Dekanų 
Konfer. buvo nutarta: ‘Ganyto
jas turi vengti nusistatymo 

, prieš bet kokių katalikišką or- 
.. ganizaciją. ir, kiek galėdamas, 
visas palaikyti, remti, stiprinti ’ 
Toliau paaiškinus, koks turėtų 

4 būti kunigo santykis su ekono
minėmis, politinėmis ir kitomis 
pasaulinėmis organizacijomis, 
po debatų prieita šitokių išva
dų: —

“1) Negana, jei kunigas eina 
vien tikybines savo pareigas 
bažnyčioje. Šiais laikais, kada 
už bažnyčios pilna pavojų tiky
bai, kunigas turi taip pat atlik
ti savo priedermes visuomenėje. 
Tai tegalima padaryti, veikiant 
organizuotai. Kunigas negali 
laikytis nuošaliai nuo susikūru
sių visuomenės grupių: Turi pa
laikyti tas organizacijas, kurių 
programos ir veikimas suderin
tas su katalikų tikyba. Priešin
gai, negali priklausyti toms gru
pėms, kurios savo programomis, 
ar veikimu nesitaiko prie kata
likų Bažnyčios nuostatų, ar 
skelbiasi neutraliomis.

“Kunigas turi rūpintis ne 
vien dvariškais žmogaus reika
lais, bet ir kūniškais jo vargais. 
Kova su materialiu skurdu yra 
drauge ir moralių blogybių nai
kinimas. Veikdamas ekonomijos 
srityje, kunigas darbuojasi as
mens atsakomybe, d ne kaipo 
Bažnyčios atstovas. Bet atsar- 

/ gurno dėliai neprivalo imtis pa
reigų, surištų su pinigine at
skaitomybe. Išimtinais atsitiki
mais, to negalint žvengti, prisi
laikyti can. 139.

M‘3) Kunigai, kaipo pilietis, 
turi teisės ir pareigos rūpintis 
politikos klausimais ir dalyvau
ti toje, ar kitoje politinėje ka
talikų grupėje. Į politikų turi 
žiūrėti, kaip į didelės svarbos 
dalykų, nuo kurio priklauso vi
suomenės tvarka bei ramybė ir 
tinkama katalikybės vieta val
stybėje. Kunigas, kaipo ganyr 
tojas, neturi brautis pė vienos 
politinės partijos priešakin. 
Kalbėdamas Bažnyčios vardu; 

.neprivalo piršti kurios nors vie
nos partijos. Bažnyčia stovi 
aukščiau visų politinių grupių 
ir nenori, kad kųs, ‘prisidengęs 
jos autoritetu, siektų g 
litinių savo interesų. 1 
stengiasi auklėti politj

3
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Taikos teisėjo nutar 
padaryti prašymais paduo-, 
tais ligi 1934 mėty, sausio 
mėn. 1 d. pripažinimo mo
kesčio atleidžiami.

Taikos teisėjo nutarimu, 
pripažintiems įgijusiais ne
artinojamo j o turto nuosavy
bės teisę asmenims prašant, 
Vyr. Notaras tokį nutarimą 
turi Įrašyti į pripažinimo ak
ių rejestrus. A r •

- . (<M. R.,f

x K. Beržadskis

LAIKRODĖLIS

Taip sunku man užmigti, kad ir tamsią ir 
tylią naktį, kai negirdžiu- savo mažučio laikro
dėlio takšėjimo. Jo tylus, monotoniškas šnabž
dėjimas liūliuote liūliuoja lyg motutės lopšine 
daina. Jis toks ištikimas ir nenuvargstąs! Kai 
kelionėje kur nakvodamas pasidedu savo mažą 
laikrodėlį prie lovos — rodos, pusę to, kas na
muose buvo taip paprasta ir malonu, čia turiu!

. — Tik tak, tik tak, sku-bėk, sku-bėk — šau
kia, vadina. Mat, jis pažįsta naujojo gyvenimo 
tempą. Jis nebesutinka su mūsų senojo miesto 
aikštės bokšte esančiu laikrodžiu, kuris ir va
landą iš reto “bing, bang” lyg šinAametįs sene
lis muša. Ir kiekvienas jo silpnutis stuktelėji
mas, lengvutis sudrebėjimas reiškia praleisto 
laiko mažutę valandėlę^ bet žiūrėk, tuo momen
tu be abejo kam nore1 žmogus bus priėjęs*savo

'/* *■!**•• *

gyvenimo galą, čia kitas atėjęs jo vieton ir taip 
tas mažutis padarėlis savo takšėjimu tik moja 
ir moja lyg teisėjas skelbdamas mirtį, ir gyveni
mą. Jis lyg visagalis valdytojas tūkstančius ra-* miai besiilsinčių prikelia ir pristato prie darbo 
arba tūkstančius pavargušių rankų paliuosuoja 
poilsiui ir ramiai, .nepailstamai betekėdamas 
juos užmigdo... 7 . ;

Važiuoju traukiniu — traukinys lekia,‘-kaip 

padūkęs. Apysenis marinistas nuolatos žvilgte

ria į laikrodėlį lyg klausdamas ar pakankamai

stulpai pro vagono langus — nei nesuregėsi jų, 
taip pat nepajusi ir tų laikrodėlio numuštų 
trumpučių valandėlių. »
, —1 Tik tak, tik tak — sekundė prie sekun

des, minutė prie minutės, taip prabėga valan
dos, dienos, mėnesiai, metai ir šimtmečiai. Žmo
nių kartos pasikeičia, ir kas suskaitytų tuos lai
krodėlio subraškėjimus — milijonų milijonai! 
Ir ką ta trumputė sekundėlė reiškia prieš mili
jonus metų, prieš amžinybę?! Bet kiek daug ji 
reiškia žmogaus gyvenimui.- Mes neskubame, o 
laikas skuba. -

, — Tik tak, tik tak, sku-bėk, skubėk — jis 
vis šaukia, kai tu eini miesto gatve lyg norė
damas t^Ve įtraukti į sūkuringą ir nepailstamą 
gyvenimo verpetą* priverst užmiršt viską.... 
Bet įbiklausyk tylų vakarą tamsumoj, kaip jis 
nemielaširtįingai kapoja tavb^ gyvenimo stulą 
pamažu jį trumpindamas. Koks grąsinąs ir 
šiurkštūs jo. čekšnojimas! Įsiklausyk, kaip jis 
grąsina, kad kartais netikėtai suduot paskutinį 
smūgį tavo gyvybei. Juk ar žinai, kad ta valan- 
delė dar ne paskutiriė^; .

— Tik tak, tik tak — jis priartina mirtį ir 
gyvenimą... * \ x

KARAGARA
Indų Pasuka

u . ‘

go į dykumą. Jos vyras Kecava irgi nebegalėjo 
su ja ilgiau gyventi irr palikęs ją vieną, išėjo. 
Kelyje jį pamatė velnias ir tarė: “Šiandie aš 
tau gera padarysiu. Tik nesibijok! Aš irgi ne
senai gyvenau netoli nuo jūsų namų viename 
medyje, bet iš baimės dėl Karagaros aš pabė
gau. Taigi aš ir tave atjaučiu. Aš noriu tau 
šiandie ką nors gera padaryti. Eik į Mrigava- 
tos miestą, kuriame karaliauja Madana Aš ap- 
8čsiu jū dukterį ir tik tu vienas tegalėsi ją pa
gydyti.”

Taip ir padarė. Velnias apsėdo karalaitę, o 
žmogus kartu su kitais burtininkais nuvyko jos 
gydytu Nors burtininkai ir visko darė, bet ka
ralaitės pagydyti neįstengė. Pagaliau atėjo žmo
gaus eilė, jis tarė: “Karagaros vardu, išeik!” 
ir velnias paklausė. Karalaitė pagijo.

Karalius jam už tai atidavė pusę savo kara

lystės ir išleido už jo savo dukterį. Velnias nu

ėjo sau į kitą miestą ir vėl apsėdo ano karaliaus

dukterį. Karalius, tos dukters tėvas, pasiuntė; H 

pasiuntinius pas Madaną, kad prašytų atvykti 

burtininko Kecayos, kurs pagydytų jo dukterį. 

Kecava paklausė ir nuvyko pas labai nukankin

tą karalaitę. Velnias, jį pamatęs, jam tatėf 

“Kartą aš tau jau padėjau, bet dabar, tai jau 
pats saugokis.” Tada Kecava priėjo arčiau prie 

karalaitės ir sušnabždėjo į jos ausį*, 

ra atėjo; tik štai ką aš tau norėjau pai 

* Velnias, tai išgirdęs, baisiai išsigand 

bėgb, o tas žmogus, Kecava, už dukters išg

y i

y Vatamano mieste gyveno gudrus, bet netur- 
Keeava. Jo žmona Ka-

r z*7 - 7



(Žio gai o rkestrant ai)

Seka akys ir kregždutę 
žvilgančią šilkų sparnais. 
Įr staiga kas po pievutę 
kalbasi keistais garsais...

Rodosi, žolėje stovi 
orkestro tikra tvarįca *- 
veda jį tvirta, nedrovi 
diriguotojo ranka...

Prie baltųjų plaštakėlių, 
ir vabzdelių įvairių, 
Pasidžiaugti gražumėliu 
prisidėti aš turiu...

Na, įtempęs visą klausą, 
ateilošiu ir klausai: 
girdžiu garsą tratų, sausą, 
nors griežėjų nematau...

Vilčatavos mokykla,
1929. VII.

Štai, prie šono palapinės 
iš vytelių nupintos — 
plaštakėlės, lyg kaulinės, 
baltos... Glaudosi prie jos..

F<

Sdfvetorfa i
» ' <a • • J k. J - * ’ '

Vėjas popierius pavarto 
palapinėje rašau: 
tyli, tyli — ir iš karto 
nori plėšti... Aš matau...

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

Ir klausau, kai plaukia g; 
muzikos šis kūrinys: 
šioms apystovoms akyvąs 
aš esu, o kambarys —

Prisiklausęs orkestrantų, 
einu kupinas garsų; 
neužmiršiu pievų “frantų 
muzikų gamtos tikrų!.. '

gas meldžiu xt 
ko” Redakciją.

Ir saulutė taip nešykšti!
Maudo, lieja spinduliais — 
Žiū, ir žiedas ima blykšti ' 
lyg nuo jų jau pagrioviais.

DĖL IŠBLYŠKUSIŲ, LIESIU 
SILPNŲ ŽMONIŲ

Išblyškę, sudžiūvę, silpni žmones 
džiaugsis sužinoję apie Nuga-Tone — 
vaisius, kurie pagamina užtektinai rie
baus, sveikatą telkiančio kraujo.” šis 
puikus preparatas pašalina iš knno 
nuodingas atmatas, pasidariusias dėlei 
konstlpacijos Ir kurios yra kaltos už 
daugeli ligų ir nesmagumų. Nuga-Tone 
atgaivina ir sustiprina organus, pri
duoda jums geresnį apetitą, nugali ne
virškinimą, gasus, išpustus vidurius, 
palengvina inkstų ir pūslės {degimą, ar 
panašias ligas, paeinančias nuo netin
kamo vidurių valimosf.

Po to kaip jąs priimsite Nugą-Tone 
tik kelias dienas, jus pasijusite geriau, 
jūsų miegas pasidarys poilsingesnis ir 
atgaivinantis, atsikėlęs ryte Jaudtės 
stipresnis ir energiškesnis. Jus galite 
pirkti Nnga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas 
neturi jų steke paprašykite j{ užsakyti 
jums iš savo džiaberio.

nustatomos pasiūlomis ir 
paklausomis. Jeigu pasiūlų 
(prekių) yra daugiau negu 
paklausų (joms pirkėjų), 
tai natūraliai kainos puola, 
o jeigu paklausų yra dau
giau negu pasiūlų, tai kai
nos kyla. Taip pat kainų 
nustatymas pasiūlas gali pa
mažinti arba padidinti. Jei
gu aukštos kainos bus griež
tai nustatytos ir rinkai ne
pasiduos^ tai didelė pilkėjų 
dalis jų pirkti negalės, nes 
jiems bus neprieinamos. Jei
gu kainos nustatomos šiek 
tiek žemęsnės, plačiajai vi
suomenei pritaikintos, tada 
paklausų kolektyvas padidė
ja. Šitie išstudijuoti ir per
metu metus išpraktikuoti e- 
konominiai dėsniai yra nau
dojami prekyboje kiekvienu 
momentu. Mėginkime juos 
pritaikinti ir savo prekėms. 
(Lietuvos ir Amerikos pre
kių kainų lentelę išbraukė-“ 
me, nes ir be to skaitytojai 
supras, kad Lietuvos prekės 
yra geresnes ir pigesnės, jei- 

tik pardavinėtojai pirks 
pirmos rūšies. Red.) ,

S s ‘v '

Lietuvos prekės, ^kaip jau 
įrodyta, yra maistingesnes 
ir geresnės. Tas savaime 

. aišku, tokioms prekėms rin- 
, ka z užtikrinta , tik reikia 

joms' nustatyti į atatinkatoas

) Mėgstą pasirodyti puošnnmtk' į

: . w

ftišhas ir kolonialB-
UKos prekės. Savo

L . / *- ’ > •

Tąip jauku, kvapu, paltu 
apsakyti negaliu: . 
maišosi kvapai kartu 
lauko — ir su darželiu...

geležį tuviams, tenka pasakyti, 
kad pirmosios kategorijos 
pirkėjų Amėrikos lietuvių

Lietuvos įvairios prekės ir : 
jų importas Amerikon jau 
labai giliai įsiregistravo ne
tik lietuviškose širdyse bet ir 
biznieriškose galvose. Tuo 
klausimu yra susirūpinusi 
viša mūsų ‘gyvoji išeivija: 
Tas susirūpinimas yra nau
jas žygis, naujas pasįryži- 
mas tautiniai* ekonominiam 
darbe. Juo norėtųsi kalbėti 
plačiai ir išsamiai bet stoka 
laiko neleidžia to padaryti— 
’prišeina tenkintis tik vien 
nuogaisiais ir ekonominiais 
principais ir gyvaisias fak
tais.

Mes jau stiprokai išgvil- 
denom prekių rūšį, garsini
mų, 'rinkos numatymų ir ki
tus klausimus surištus su į-

• * r*

vairių produktų Amerikon 
atvežimu ir jų čia paskleidi
mui Prie paliestų klausimų 
dar būtinai reikalinga pri
jungti KAINŲ klausimą, v

Kainos, prekyboje bei rin
kos užkariavime, yra labai 
svarbus dėsnys. Į jas'kiek
vienas rimtas vertelga žiūri 
ir ekonomiškai ir psikolo- 
giškai. Jos yra labai1 arti
mai susijusios su vartoto- 

: jais. Jaž . manipuliuojant 
• reikia aiškiai numatyti pir- 
i kėjų kolektyvų ir jam duoti 

netik atatinkamas prekės, 
bet ir atatinkamas kainas. r

Ekonomijos W

be ribųvisa platybč — 
telpa čia visa gamta!
Ir žiūroyui čia — didybėj 
nuotaika vaiski, augšta...

Ne, tai spartūs orkestrantai — 
renkasi žali žiogai: 
jie sumanė, pienį “frantai,”*) 
man pagriežti, — ne juokai!

“Darbininko” name 5 arba
7 gražūs dideli ir šviesūs 
kambariai. Yra elektra, 

maudynės, skalbynės, 
duodama Šiluma ir janito- 
įįįjs ^tarnauja. Dėl plates

nių

ivyks aMgl

ANTRADIENY IR TREČIADIENY į
RUGSĖJO 23 IR 24 d.d., 19301

ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOJ į 1
SO. BOSTON, MASS. T3

tepalui ga- yra tfijj iūžnj pirkejai. Ml- 
sumai), 2 r

t a) luksusiniai, kurie žiūri 
i ir nepa- 

prastas prekes,
5 b) rarijoųaĮieji, kurie Žiū
ri į prekių faktinųjų vertę ir 
joms nustatytų kainų, ir 

c) pigieji, kurie žiūri ne 
į pačių prekę, bet į kainų že
mumų.

Taikant šių klasifikacijų

skaitoma iki 700 krautuvių 
ir 185 gėrimo įstaigų. Kad 
pamačius, kaip buvo tuo lai
ku * naudotasi Nemuno " ir 
Kauno uostu jarpe, reikia 
pažiūrėti į šias skaitlinės: 

11890 melais Kauno rajono 
apskrityje sukrauta į laivus 

iame kiekyje, tręšimas P r f helius pibkių 1 milijono 
__  rublių sumai, iškrauta AĄ

J f .OlllKuOmaS uuMU.

ir visai /
koncęrtas.šis įstabus...

■ ? ’■ ■ ■

Kompozitoriai — jie patys,š 
(juk gamtoje tiek garsų!),/ 
kiek tiktai norėsi — tretys 
įdomiausių tau gaidą...

kaip 24,360 ir kit. Tarpe 
kaimų gyventojų (1889 me
tais) pagal rusų užrašus, 
lietuviškai skaičiusi 1/3 gy
ventojų dalis, pažino rusų 
raštų 4,600 žmonių ir neži
nojo rusų kalbos apie 35,000 
lietuvių, (čia vėl charakte
ringa tas, kad savo užrašuo
se rusai irgi tuos 4,600 žino- Į 
nių žymėjo pirmoje vietoje;[ 
o iš šių skaičių, apskritai i- 
mant, matytis, kad garsioji 
“graždanka” ir Kauno aps
krityje ne kažin kų buvo pa
dariusi,. Kaimo' apskrityje' 
tuo laiku buvo 28 pradinės 
mokyklos su 1,050 mokslei-l 
viais, iš jų mergaičių viso 
85, (verta įsidėmėti ši skait-Į 
line — 85 ir bent paviršuti
niškai palyginti jų su šių 
dienų atatinkama skaitli
ne!)) Dėl buvimo daug pa
togių susisieki rųo kelių, ed 
koriomiškos sąlygos labai 
palankios; kaimų keliai 
tvarkoje. Apskrities gyven-| 
tojai užsima daugiausiai že
mės ūkio darbais, kuriems 
yra palanki ir lygi vietovė, 
o taip pat' geros rūšies dirva 
/juodžemis ir molis). Dau- 
gialaukis ūkis labai išsipla
tinęs. Žemę apdirba arkliais

Šis Seimas bus jubilejinis ir tuomi svarb 
Tad kviečiame L D. S. apskričius ir kuopas 
rinkti atstovus kaip konstitucijoj yra nurodą 
ir pagaminti naudingų įnešimų.

Pasiremiant Seimų nutarimais nauji sau 
nypiai ir skundos turi būti prisiųsti dar pi 
Seimų Centro Valdybai.

• LDS. CENTRO VAUtfi 
- Kun. K. I7rfcoftd

' 4 ’ ’ -.

mės 17 proc. ir smėliuotos 
65 proc. 1889 m.-iš žemės 
bendro kiekio (kaimiečių ū- 
kiuose).tiktai 51 proc. savo 
didumu viršijo 10 deš., 12 
proc. nuo 5 iki 10 deš., 29 
proc. nuo 1 iki 5 deš. ir 8 
proc. mažiau kaip 1 deš.; va
dinamų “kutnikų,” t. y. be
žemių, Kauno apskrityje bu
vo 1889 metais 5,363 žmonės 

į 1,025 kiemuose. Labiausiai 
apsimokančiu laikomas sėji
mas rugių, avižų ir žirnių, 
linų visai nesėja (?).- Kau
no apskrityje yra 22 mieste
liai: Betygala, Babtai, Ve
liuona, Vendžiogala, Vilkija, 
Grinkiškis, Dotnuva, Žei
miai, Kedainiair Karmėlava, 
Krakiai, Labuhavas, Apyto- 
lokiai, Rumšiškės, Skaruliai, 

I Seredžius. Surviliškis, Če
ki skis, Raudondvaris, Eirio- 
gala, Jonava ir Josvainiai. 
Miestelių gyventojai dau- 

Igiaųsia žydai, siekia 38,000 
žmonių skaičių; miesteliuo
se nejudomi turtai įkainoti 
(1890 mt.) 295,070 rublių 

1(1,475,350 dabartinių litų), 
dirbtuvių turtai įkainoti 
128,268.rub. (641,340 dabar- 

Įtinių litų). Apskrityje (mie- 
; ir jaučiais (dabar jau retai steliuose, be Kauno įmesto) 

kuriose vietose); darbinin
kai daugiausiai nuolatiniai, 
llienos mokestis pėsčiam (ne 
šu arkliu) 54 kap. vyrai ir
35 kap. moteriai; darbinin- 

' 'kas su arkliu gauna yįduti-
‘ niškai 1,60 kap. į dienų. Pie

nų teikia galvijai, auginami

.1" ...

TEUŽDIRTO
Užėjo blogi laikai. Uarbai 

sumažėjo, bet kodėl Tamstai 
dos būti darbininku? Kodėl netu- 
rėti savo biznio? Bet, atsakai man/* 
ir bizniams blogai kada krašte,; 
siaučia bedarbė. Teisybe, betyla-? 
tokis biznis kur nepaisant blogiu 
laikų apyvarta didėja, nepaisant; 
bedarbės pelnas eina didyn. Norėt'- 
tum apie tokį biznį sužinoti! 
'•rašyk man laišką. Pranešk 
kokį darbą dirbi ar dirbai ir kiek/ 
kapitalo gali į biznį įdėti. Karta 
su dviejų centų pašto ženkleliu, 
atsakymui prisiųsk man - ir aš; 
Tamstai suteiksiu pilnas infona^ 
eijas. „ .

JONAS KERAS
P. O. Box 3, Boston 27, Mm*..

000 rūb. suma i X 2
► * X

gabalais gaminti (700 rub. 
sumai), 2 spirito varyklos

■ ' ■ • - - -i. -

(12,000. rub. sumai), 5 bra- tarpe yra labai mažai, tre- 
vorai (9800 rub. sumai), Į
— medui virti įmonė (300 
rub. suniai), 1—dirbtiniams 
minerališkiems / vandenims 
gaminti (800 rub. sumai), 1 
popieriui dirbtuvė (5,500 
rub. suma),.l actui (uk- 
susi) gamykla (200 rub, su
mai). Kauno apskrityje per 
metus būdavo 28 mugės. Kė
dainių miestelyje 1992 me
tai? atidaryta “Kauno drau
gija žemės ūkio produktams 
supirkinėti ir pardavinėti.” 
Apskrityje buvb 2 paskolų 
taupymo kasos t Betygaloje 
ir Žeimiuose; jų apyvartos 
viršijo 500,000 rub. <5,0 
mil.). < ?

*■ .* ’* y
Ą

Apie tai, kas yra palikta 
užrašuose apie Kauno aps
krityje užsilikusias istoriš
kas liekanas, pakalbėsime 
kita karta. 1

* ■

‘ ' Arėjas^ Vitkauskas

Ir . užmirštu aš, kad lauke 
sėdžiu — kad ne teatre... . 
O griežėjai kartais braukia 
lyg per smuiką, kartais ųe...

Girdžių aiškų jų čerškimą — 
diriguotojas miklus,

minti (8,56(1 rt 

guriniai malūnai (13,606 rb.
& yėj^.malūh^M į. giafiansįųs 

0,600 '

mb t^jh^nuptaios,r ū tai- >nt^ūvė (8£00 r. š.), l vir- 
Lkbs 2 nuovados’ fai- yjų dirbtuvė (300 rpb, su-
kos tarpininkų (teisėjų), mai), ll luitanį (plytoms) 
Jhbartinio Pažaislio įkąri- gaminti (5,600 fub. sumai), 
mięriėeių moterų vienuoly- 6 _ kalkėms gaminti (1,000

čio yra daugiau, bet juos 
galima pripratinti prie ant
rosios. Tuo būdu lieka tik 
realistai iergo jiems reikia 
pritaikinti realias. kainas. 
Kainas taikant arba jas nu- 
statant ir lietuvių rinkų gal- 
vojė turint, reikia atsiminti, 
jog lietuviai Amerikoje di-? 
džiumoje yra, rankų darbo 
žmonės. Jų gyvenimas ir e- 
konominės sųlvgos turėtų 
būti pilnai suprastos. Kitaip 
jų užimponuoti nebus gali
mas. Patriotizmu remiantis 
kumpį ar dešrų siūlyti bū
tų daugiau negu neišmintin
ga. Patriotiškų pasiūlų bei 
įvairių pajų pirkimo Ameri
kos lietuviai jau yra f per
daug priragavę ir jų dau
giau ragauti nebenori. Idant 
Lietuvos prekėms lietuvių1 
tinku užkovoti ir paskui jo
je įsistiprinus toliau eiti, tai 
pirmieji, importininkų ir ; 
prekybininkų žygiai turėtų 
būti labai atsargūs, apgalvos 
ti ir toli humatų. Be raei- 
jonalių ekonominių apskait- 
liavimų lietuvių rinkon ėji
mas bus fiasko ir užkirs dir
vų ateičiai. Reikia geriau , 
spausti gamintojus ir eks- j 
porterius kainas numušti ir i 
bereikalingas išlaidas pasi^ 
likti sau, negu kad kelti kai
nas pirkėjams ir prarasti ! 
gant plačių ir gerų rinką. 
Taip pat reikia neužmiršti, 
kad pelnų duoda nevien tik 
aukšta kaina, bet ir parduo
tų prekių kiekybė ir kad ge
riau ir patriotiškiau yrš 
parduoti dešimts svarų ir 
uždirbti dolerį negu kad 
parduoti vieną svarų ir už
dirbti taip pat tiktai dolerį.

Vadovaujantis čia sumes
tomis mintimis ir turint gal
voje įvairių amerikiečių Į 
bendrovių padarytas klaidas 
bei sulauktus nepasisekimus, Į 
būtindi reikėtų saugotis dar 
vienos klaidos ir nepasiseki-1 
mo. Reikėtų vengti per aukš
tų Lietuvos prekėms kainų 
— reikėtų joms nustatyti 

■ maždaug tokias kainas ko
kios esti nustatomos pana
šioms vietinėms prekėms.

P. Dauzvardi^

Žinoma: gerai, patogu... 
Publiką maža, marga... 
Sužąvėja net ir žmogų 
jų kūryba paprasta...

I



Valdyba

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, rugsėjo 21, tuoj po 
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susirin 
kimą.

mūsų nerūgosi. 
stuoja — vos 4

Lafvijoje, -Estijoje, Vokietijoje 
mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
ir kitur metams 15 lit, pusei nfb>

H. S. PBTLADELPHIA, PA.
- LDS. 103 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadieny, rūgs. 14, 
tuojaųs po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, .1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares, ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė-, 
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira
šyti. Valdyba

mojo turtas Lietuvoje yra pavoju- 
je.

Dapkus, Jonag, seniau gyvenęs 
Cainhrook, Pa., paieško duktė Ma
rijona ir sūnus Stasys (džiovinin
kų ligoninėje) ir* žmona Barbora.

Bergelis, Juozas, tėvas ir tuo 
pat vardu sūnus, prieš karą dir
bęs kasyklose, Export, Pa., West- 
moreland Co. Ieško duktė Ona. v

Staškonis, Povilas, kilęs iŠ Ke- 
puriškių vienkiemio, Panemunėlio 
valse., Ežerėnų apskr., iki 1924 
m. gyvenęs 83 Penbrook St. ir 418 
So. Main St., Bridgeport, Conn. 
Paieško tėvai ir broliai.

Sadauskas-Sadofsky, Juozas, iš 
Poteronių kaimo, Alovės valsč., 
Alytaus apskr., Amerikon atvykęs 
prieš •karą, ilgesn. laiką gyvenęs 
apie New Yorkir Yonkers, N. 
Y. Svarbu žinoti ar jis gyvas ar 
miręs (10—1232).

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai kviečiami 
atsiliepti; Consulate (fanerai of 
Lithuania, 15 Park Row, New 
York Citv.

CLEVELAND, OHIO
Rugsėjo 10 d., 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti Valdyba

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
z Mažųjų Globėjai ir 

Geradariai!
Išrašydinkite Jūsų 

brangiems 
vaikams

MO AIIIIITCIH

j VafeMas, Iždininkas,

371 Portland Street, 
Cambridge, Mass.

BALTIMORE, MD.y
Rugsėjo 14 d., sekmadieny, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LpS. 30 kp% susi
rinkimas. Malonėkite ateit? visi.

Kviečia Valdyba

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

-3 PACIFKJ HEAITH ORE
Pradėjimas šio minernliško

■ šaltinio suteikė namuose stebė-
■ tinus rezultatus pagydyme R«- 

;< ■ matizmo. Gaso, skausmų vidu-
riuose. Diabetes. Eczma. Neuri- 

; y I tis ir daug kitų ligų. Health
■ Ore nėra vaistai bet tyras gam- 

y 9 tiškus mineralas. Sutaisytas
savo namuose. Parduodama su 

tikslu kad pinigai gražinami jeigu nepatenkintas. 
Dtl platesniu informacijų adresuokit PACIFIC 
į&ALTH ORE CO., 4329 BroadWay, New York 

arba vietiniai gali kreiptis pas M. Dusevičiutę, 366 
Broadway, South Boston, Mass.

HARTFORD, CONN. /
' LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 14, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

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

i ATHOL,MASS. 'J:
' LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki-- 

mas įvyks rugsėjo 21 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi- 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at- / 
silankyti ir užsimokėti mėnesines;. ‘ 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir draugės prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

Darbai labai silpnai eina. Au
tomobilių dirbtuvės visai mažai 
gamina automobilių. Darbininkų 
yra, kurie jau dešimts mėnesių 
kai nedirba ir niekur negali gaut 
darbo.

visi .nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti j>rie mūsų 
brangios organizacijos. -

Nepamirškite užsimokėti duok- 
les. Valdyba iCl

■ A-'-'

(
U „ moterystės ryšiu Bernardą Mati- 
• jašką su Marijona Tamulioniute,

niero bažny- choro nare’ Gražios bažnyčios a- 
Ibus Pasku- peigos paliko K™ ispūdi atsilan- 
rašvito visų Sfad^e.

.uryno, kan- Gaila, kad “Svečiui” nepatiko
ičio 10, išėjo parapijos išvažiavimas. Tik, ro- 
aišių su nau- dos, tebėra “svečias” bažnyčiai ir 
zaus Širdies parapijai, bet ne Nashuai, nes sa- 
iūtomis spal- ko “susitarimas tarp mūsų.” 
ižintas, pali- Pasirodo, kad bolševikėliai bijo 
arnotą paau- ir Šamo “dėdžių” ir “Dievo.” 
.utis, nes jis Tai sunkus gyvenimus jeigu rei- 
s širdį .ir no- kia tiek slapstytis. Ar nebūtų ge- 
gumą už jo riau ir jaukiau eiti teisybės ir są- 
Arnotas yra žinės keliu? Tada Damaklio \kar- 
auksu išsiu- das nekybos ant galvos pakabin- 

s Širdies me- tas ant . plauko.
Tūli dar serga kokia sielvartys- 

M. paėmimo tės liga. Nusigando, kad klebono 
o pirmą kar- mokslo draugas apsistojo valan- 
baltas arno- dėlei pas jį. Na! ištikrųjų, sunki 

. nusidėjėliii liga jei gasčiuojasi savo šešėlio 

. Labai gra- žmogus. Ką darys kai sutems? 
ka išsiuvinė- Raporteris

Rugpiūčio 17 d. buvo labai iškil
minga diena. Žmonės gausiai rin
kosi į gražiai papuoštą vietelę prie 
ežero. Berželiai lig ir sveikindami 
lingavo Į visas puses. Pačiame vi
duryje altorius, baltas kaip ži
bantis sidabras.

Žmonių akys'nukreiptos į rytus. 
Skambalas girdžiamas tyrame ore. 
Procesija. Kunigas neša Švč. Sak
ramentą. Altoriaus berniukai ne
ša auksinį kryžių. Paskui eina 
mergelės baltais rūbais apsivilku- 
sios, su baltais kaspinais, rūtų vai
nikais ant galvų — Kristaus pa
šauktosios. Rankoj kiekviena lai
kė žvakę. 'Regėtojams atėjo min- 

T.in Kristaus žodžiai apie paneles, 
kurios sutiko savo sužiedotinį. Pri
ėję altorių visi klaupėsi garbinda
mi žemės ir dangaus Viešpatį. Se
serys gieda “Išrinkta, Pasavin
ta.” -

Seka pamokslas. “O ragaukite 
ir pamatysite kaip saldus yra Vieš
pats” (Ps. 33). Gerb. pamoksli
ninkas puikiai išdėstė vienuolių 
gyvenimą.' “Rūtų vainiką nuim- 
site nuo galvos ir bus jum uždė
tas erškėčių vainikas, o ant pečių 
kryžius. Bet iš Nukryžiuoto Jė
zaus šono, kaipo iš šaltinio tekės 
jums -malonės ir ramybės šaltinis. 
Pasaulio linksmybes išmainote ant 
dangiškųjų. Linksmas gyvenimas, 
nes kasdien sužiedotinė vienijasi 
su Kristų—savo Sužiedotiniu. ”

Pagaliau, laike apvilktuvių, gie
dojo Seserų choras—“Veni Spon- 
sa Christi” — “Ateik, Kristaus 
sužiedotinė. ’ ’

Vietoj vyskupo, kurio1 aplinky
bės nedaleido iškilmėse dalyvauti, 
priėmė seserų Įžadus ir kalbėjo 
did. gerb. Monsignoras P. A. Kelty. 
Monsignoras išreiškė vyskupo ir 
savo norą ir viltį kad Jėzaus Nu
kryžiuoto Seserys ateity stiprėtų 
ir platintūsi lietuvių tarpe. “Jūs 
esate apaštalai savo žmonių,” tarė 
Monsignoras. “Į jūsų įstaigą ma
loniai žiūri vyskupas ir prižada 
paremti.”

10 Bumui TOMU 
(turinčių arti 5000 puri.) 

mošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo Žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 meti 
pradžios. '

“židinio kaina Amerikoje: met 
—$4.50, puam.—$2.50; Lietuvoje: 
met — 85 lt., pusm. — 20 lt

Adresas: KAUNAS, Laisvės A*

. C. BROOKLYN, N. Y.
Rugsėjo 28 d., tuoj po •8umbB4*?^^ 

vyks LDS; 10 kuopos ausĮrinkimaa^^į.' 
Kviečiame gąųsiai sueiti* nes turi- 
ine keletą ąvarbių'sųmanymų. 
šiveskite ir savo, draugus (es) pri- 
rašyti. į a . Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinka

mas įvyks rugsėjo 26 d., 6:30 va
kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir 'užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba 
•---- L----------- -

DAYTON, OĖO
LDS. 69 Įqp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, rugsėjo 28 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.,' ' 

Kuopos rašt. Z. Gudelis

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadieny, rugsėjo 21, , 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai- 
nė j. Svarbu, kad visi šiame susi. įs s 
rinkime dalyvautj ir užsimokėtų. 
duokles. Parodykime gražų pavyz- 
d; kitiems.

H?“’!*®;' r . ’

^-■Įjar.' nevartotas yra juodas su 
gražiu kryžiaus paveikslu ir si

dabriniais papuošalais. Be tų, y- 
^a’visa eilė kasdieninių arnotų su
paisyta. Taigi šv. Kazimero baž- "r*
nyčia turės tinkamas Dievo gar
bei drapanas. Ligšiol buvo gėda 
.pakviesti svetimą kunigą patar
nauji, nes nebuvo nei tinkamo ar- 

-r’~ ■ - .

uoto nei pamokslams stulos. Ačiū 
Dievui, dabar yra.
^Rugpiūčio 28 Įvyko vestuvės. 
Kun.- klebonas surišo nesuardomu

NEW HAVEN, CONN. .
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadieny, rugsėjo 28, ;
• ■ ■ ■

1 vaL po pietį;, bažnytinėj svetai- 
nėj, 339 Green St. Kviečiame na1 Fyr 
rips(es) ateiti. Gera proga užsimot- 
keti duokles. Valdyba

f



(“Ūkininkas”)

turai

CIAL COWMT

Liūtė net pridusus 
raito krakoviaką. 
Lokys nerangusis 
jau galvos neteko.

Čiarška pečiadengtės, 
Skambalai, žvanguliai 
ir šokėjai stengtis _ 
ima net prigulę.

Už giružės ežerėlis, 
Žvilga tyras vandenėlis 
Ten mergelė audėjėlė 
Susitiko bernužėlį. ..

Liūtė vedėsi su lokiu, 
meškinai kadrilį šoko 
•> 0 zuikelis

jam abi kojelės

AB JAU TURI TIKIETĄ? -
LDS. šeiminio koncerto tikietai 

jau- padaryti ir galima gauti 
“Darbininke” ir pas rengėjus. Pa- 
sipirkusiefnš tikietus iš anksto vie
tos būs rezervuotos. /v

Skelk, būgneli, dritum 
tenai ant dirvono 
žvėrių sumanyta 
keisto lokio stoną.

š po nttmeriu_2Q2>^Jis mirė 
irąmentais. Jis yra be genčių 
cento. Todėl ligoniu  ė-ketino 
ivinti jo kūną. Bet graborius

Stirna tuoj suktinį, 
pusmeškė — kadrilį, 
o pagal beržyną " 

net sušilę.

keberiokšt, 
triokšt!

Ei, būgnelis žvanga, žvanga •— 
galvas kiškite pro langą.

Dritum dritum — tai diena 
Eina būgninkė jauna.

čiutė. Pabroliu! buvo W. Keller.
Pa^o sekė šliūbas Alberto Rup- 

kelio; 607 E. Eighth St., Šo. Bos
ton, Mass., su panele Ona' Galec- 
kiute, 8 Flint Place, So. Boston, 
Mass. Liudytojais buvo panelė Li- 
lijona Rupkeliutė ir Edvardas 
Rupkelis. • z

Trečias šliūbas buvo /Juozapo 
Metrikevičiaus,' 15 Hungting St., 
UJambridge sū panele Babinaite< 
316 Ė. Ninth St., So. Boston. Paly-' 
dorais buvo Vladas Visminas ir 
Elena Kisieliauskiutė.

Tad, brangioji, duok šian ranką, 
Tegul kitas nesilanko.
Tu priimki štai žiedelį
Ir paspirki man širdelę!^/

J A J. Jotis

Kad ilgiau čionai pabūčiau, 
duok putojančio'alueio. 
Stuomenų, jei nesigaili, 
tai pripiršiu... nors ir kvailį.

Iš kraštų kur plaukia vynas, 
žvirblio kepenom maitinas, 

daužk, būgneli — ateinu 
šokint senių ir jaunų.

Raistas, laukas žvanga 
linksma ir malonu: 
lokį 'jau išrandu 
iš žcniklių stono.

O, btFgneli, dritum dritum, 
gaila man zuikelio šito.

Eisiu daktaro, tariau... 
ir čionai, štai pakliuvau.

1

O. Bronelė, širdžiai miela, 
Sužavėjai mano sielą!
Taip brolyti, tu: meilingas, 
Gal pasogos reikalingas?..

Ki IttUD M SPAUDOS NAUJA KNYGA
J. VARDU

Kerpant nagus, patartina 
juos kirpti skersai, nenuker
pant kampų,~ -nes kada tai 
daroma, nagas pradeda aug
ti į vidų. Žmonės, kurie bi
ri labai daug vaikščioti, turi 
kojas labai gerai, prižiūrėti. 
_Jle turi kas vakarą, parėję 
nuo darbo, nusiplauti, ap
siauti švarias kojines ir kitus 
batus. Rytietį, taip pat rei
kia švariom kojinėm apsiau
ti. Taip darant,įgalima iš
vengti daugybės -nemalomi- 
mų, kuliuos neprižiūrint ko
jų turi pakęsti, i

Mūsų laikais fjatai daug 
geresni. Aukštoj kulnys ir 
smaili galai .einąriš mados. 
Kai kurios batu dirbtuvės 
daro tik tokius hatus, kurie 
padeda kojoms taisytis, -

pogi statomi į daugelį pavo
jų dėl netinkamo dantų ir 
burnos užlaikymo. Esančios 
burnoje kenksmingos bakte
rijos gali patekti į bronchus 
ir plaučius ir, prie gerų joms 
sąlygų, gali iššaukti pūdantį 
bronchitą, plaučių uždegimą, 
difteritą, anginą ir tt.

Be nurodytų ligų virški
namųjų ir kvėpuojamųjų or
ganų, kurių priežastimi gali 
būti blogi dantys, reikia dar 
pažymėti ligas, pareinančias 
tiesioginiai nuo dantų. Ne 
kalbant jau apie tai, kad 
pats dantų skaudėjimas yra 
labai nemalonus, sudarantis 
sunkius kentėjimus ir nemi
go naktis, blogi dantys iššau
kia dar fistulas, žiaunų pie
nelės ir žiaunų kaulų, smage- 
nų uždegimą, pūdantį užde
gimą žiaunos pažasties, ap
mirimą žiaunų kaulų, neura- 
Iogi ją ir kitas. •

Estetikos atžvilgiu dantys 
taipgi lošia labai svarbią ro
lę. Kaip mes visi gėrimės 
gražiais, lygiais, gražiai*au-

____  ■ Z .. . , • •

-Kas nori gyventi Dorchestery 28 
Ellet St. ir apsiima prižiūrėti ma
no namą, duosiu 4 kambarius su 
visais haprovementais už dyką. W. 
Yanuss, 134 W. SGttB St., South 
Boston, Mass.

Briedis didžiaragis 
skynimu atūžia, 
o laputės smagios 
liuoksi susigūžę.

Nors ir kvailį, bėt turtingą. 
Daužk. būgneli, ^ingų lingu. 
Jei tik kojų nenulūš kąs. 
bus čia linksmios vakaruškos.
* ■ A - "

(Kauno “Vienybė”)

TĖVAS ANTANAS ’
.Tėvas Antanas Mešlis, S. J., šeš

tadieny padėjo kun. Virmauskiui 
klausyti, mūšų bažnyčioje, išpažin
čių. Sekmadieny tėvas Antanas 
taip pat klausė išpažinčių; laike 
dvejas šv.mišiąs ir- šakė du pa
mokslu. Pamoksluose, tėvas Anta
nas pąbriėžė reikalą jaunimui ir 
vaikams lankyti katalikiškas mo- 
kyklas. Klaidingų, mokslų, sakė 
misionierius, reikia labiau saugo
tis kaip raupų.

BIZNIERIAI REMIA
“DARBININKU’j

Įvyksiančio LDS. seimo koncer
to komitetas džiaugiasi, kad gerbz 
Bostono ir apylinkės baznieriai re
mia ^Darbininką,” duodami savo 
skelbimus į programą nepaisant ir. 
blogų laikų. Už ką “Darbininkas” 
ir programo komisija taria nuošir
dų ačiū visiems biznieriams, kurie 
jau davė savo skelbimus ir\tiems 
visiems kurie dar duos.

Programo Komisija

KONCERTAS
Kaip yra žinoma šeiminis LDS. 

koncertas -įvyks rugsėjo 23 d. 
Municipal Building salėj ant. 
Broadway. Yra kviečiami visų my
limi dainininkai ir dainininkės, k. 
t. p-lė 0. Katkauskaitė, chorai, 
kvartetai ir duetai iš So. Bostono, 
Worcesterio, Montello ir kitur. . - 

: Raį>.

pardavėjai, saldainių pardavėjai,/^ 
ir žaidimų vedėjai nuoširdžiai dar- 
bavosi padarydami parapijos 
rą pikniką pasekmingu.

PRANEŠIMAS
Šiuomi aš pranešu visiems.mano 

pacientams ir draugams, kad aš 
visiškai pasitraukiu iš Insurance 
biznio. Dėl jūsų patogumo aš ap
rinkau jaunesnį žmogų kuris tei
singai aprūpins visokius reikalus 
tame biznyje. Aš aprinkau į savo 
vietininkus: Vincent B. Ambrose, 
361 W. Broadway, Tel. So. Boston 
0897. Visokiais apdraudos reika
lais, dėl seno ir naujo biznio, mel
džiu visus kreiptis pas minėtą a- 
gentą. ‘

Ačiuodamas visiem už praeities 
biznį,'aš pasileku,

Su augšta pagarba,
' Mičhael Koran 

N. Stdughton, Mass.
(R.-12)

PsraM KUN. PfcOF. Mt. BUCES, M. L O.

s. .. r
prantantys tikrą- jų paskyri
mą. . ■ .

Šiuo straipsniu aš noriu 
atkreipti skaitytojų dėmesį į 
būtinumą, rimto prižiūrėji
mo tokio svarbaus dąlvko, 
kaip kramtymo aparato, y- 
pač kad daugumas mūsų kai
mo žmonių net į dantų plovi- 

„mą žiūri, kaipo į išdykavi
mą, o suaugusį žmogų visiŠ-

tUS. SEUfO RENGIMO KOMI
SUOS SŪSIRINĖĮMA8 

įvyks ketvirtadieny, rugsėjo 11 d., I 
7:30 vai. vakare. Visi komisijos 
nariai būtinai dalyvaukite, nes sei
mas ėia pat, o dar daug ką reikia 
nutarti ir padaryti. < . ‘

Susirinkimas įvyks* parapijos- 
svetainėje, 49Ž E. 7th St. *

' i > .♦. ***
*----------?.............. ■-------------------- ’--------- - r-V.

kai'sveikais dantimis mūsų labai 

kaime retai kur rasi. dar g

Sergą dantys turi būtinai, ni£* P 

didesniam ar mažesniam 
laipsnyje, blogai atsiliepti į en^1 

virškinimo organo, t. y. skil- 1 

vio veikimą.
. -. sęam 

Blogas skilvio veikimas, ba 
kliudydamas viso organizmo 
bendrą maitinimą, (iššaukia šeįigg 
įvairias ligas. Žinoma, skil- apim 
vio ligos esti ir dėl kitų prie- pažyj 
žasčiųj bet blogas dantų sto- sekm 
vis užima, visokiais atvejais, nesv( 
ne paskutinę vietą priežasčių -imtų 
eilėje, kurios, iššaukia tuos page: 
ar kitokiuos skilvio šusirgi- j 
mus, o kai kuriais atvejais sako* 
dargi esti ir labai svarbia ši- bume 
tų susirgimų priežastimi.

Užtenka priminti tai, jei- x 
gu burnoje turima pūvantys 
dantys ir šakiiys,. o taip gi 
dantų akmuo, tai visa burna Kc 
pilna visokių kenksmingi} dėti 
bakterijų' Pastarosios pa- krvp 
tenka draug. su maistu ir kogrt 
seilėmis į skilvį, ir jeigu skil- dytoj 
vys dėl ko nors nusilpęs ir taisy 
išskiriinas skilvio sunkos racij< 
silpnas, tai patekusios ten šama 
bakterijos nežūsta, o eina to- amži; 
liau į žarnas ir ten pradeda ------
savo kenksmingą veikimą. ,

TeL So. Boston 2660 <

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUI
251 Broadway, South Boston, • 

(“Keleivio” name) j.
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo/' 
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vtdkars,-.

( J. E.
- sėjo- 5 d. kUnoFeliksą-E^Norhuį  ̂

iŠ So. Bostono pęrkėlė ir paskyrai 
jį .vikaru į Norvvoddą kun. Urbo*-.

• navyČiut Kun. Norbutas South’* 
Bostone pasekmingai isvikaravo » 
nuo- geg. 15 d., 1929. Prieš tal^į^ 

metus vikaravo Montėlloje. 
Bostoniečiai apgailestaują* 
Norbuto — ypač jaunimas. Tėvui'" 
NęrbutjUi esant jauniausiu Bosioatįjr 
Arkidiocezijoje lietuvių kunigu 
svarbiam reikalui pasitaikius, 
tokio paskyrimo negalėjo būti..
> KUn. K. Urbonayyčiuš sako, kaębįj. 
lAme paskyrime jią mato Kardino^ į 

‘ lo didžiulę jam konsideraciją ir' , 
lęad jis ją 'labai įvertinąs. “ 

Norwoo<Įas giliukingas yra 
damas tokį jauną energingą kųni^- 
gą asmeny kun. F. Norbuto.

PARAPUOS PIKNIKAS
Šv. Petro parapijos, rugsėjo ^k 

d., Munčhback’as parke,, piknikas^' 
nusisekė. Žmonių buvo apie aštųo- 
ni šimtai. Tvarka buvo pavyzdini 
ga. Girtų nebuvo. Jaunimo at^-^ 

. lankė daug. Vieni mėtė bolę, kiti <ž 
žaidė, treti po dijakono SkalaiV ?; 
džio ir kitų direkcija išleidmėjo:^ 

dalykėlius. Šeimyninkės, tikietų»;<<

LIETUVIU MIRĖ
' TIAROJE PARODOJE - • Rugsėjo 7 d. pasimirė Meihorial

Šio mėnesio Il-tą:dieną bostone H«spital$je' Konstancija Zaram- 
bus šventė. isas miestas bus pa- bienė. Ji gyveno su savo vyru ir 
sipuošęs vėliavomis ir nuo pat ry- 4 vaikais po numeriu 135 C St., 
to iki vakaro gatvėmis .maršuos So. Bostoti, Mass. Ji bus iškilmin
ėj,000 žmonių. Lietuviai yra pa- gai laidojama,-su trejomis šv. mi- 
kviesti toje parodųj.e dalyvauti, ir šiomis; 9.vai. ryte trečiadieny. ; 
kartu su kitais miesto gyventojai*| šeštadieny pasimirė Mieste ligo- 
paminėti miesto 300 metų Įktfrnno ninėje Povilas Naviackąs, Ameri* 
iutfąktnves. I koje išgyvenęs 45 metus. Paškiau-

Lietuvių Teręentenary ’Komite- šiai jisyro. gyvenęs ant Athep^ 
tas kurio priešakyje yra Daktaras gatv 
Jakmauh jau smarkiai ruošiasi susą 
prie iškilmių. Galutinai lietuvių jjybe 
komitetas yra nutaręs . parodoje ^gis 
dalyvauti su. vienu floatu ir apįę' PetruškeVičius kolektuoja ir steng- 
600 maršuojančio jaunimo. Taigi sis jį tinkamai ^as sąve^pašarvoti 
šioje parodoje lietuvius atstovaus jr bažnytiškai ketvirtadienio rytą 
mūsų jaunimas. Vaikinai ir mer- 9 vai. palaidoti. ' 
galt ės tautiškuose rūbuose. Į '

Antradienio vakarę; Paraį>ijQS 
svetainėje, Seventh: ’Street, . 7:30 
vai. įvyks mąreupjanęių pasitari
mas. . Yra svarbu kad tėvai savo, 
vaikus ragintų šioje parodoje da
lyvauti. Todėl lai kiekvienas jau
nuolis ar jaunuolė būtinai ateina į 
tą susirinkimą. Pageidaujama kad 
parodoje dalyvautų mergaitės ir 
vaikinai nejaunesni kaip 18 mėtų.

Mes lietuviai, šiose iškilmėse už
leisdami vietas čia' gimusiems ir 
augusiems kuogražiausiai pasiro
dyme. Kiekvieno lietuvio pareigą 
šį (įarbą paremti. ,
w Kito sekmadienio vakare, Pa
rapijos svetainėje, po bažnyčia į- 
vyks mass-mitingas parodos reika
lais. Kalbės žymesni mūsų koloni
jos veikėjai ir yra pasižadėjęs pa- ^Dorchesterio sveiksta Brooks ligo- 
kalbėti gerb. kun. Švagždys iš ninėje. jam Dr. Morris darė sūn- 
Montello, Mass. Jokios įžangos į šį kią operaciją. , A
mitingą nebus imama. Visi yra " ' . ' .
kviečiami ateiti pasiklausyti. -Mj—<

> „Finansų Komisija, kurios prie- ŽLIŪBAI
šakyje yra D r. A. L. Kapočius yra Sekmadieny -1 vai.po pietų Pet-

Tik itnikelis kvakAi —f hk, khip 
negerai.

Dritum dritum... kur gi dingo
, daktarai? *

Nežiūrint į tai, kad. dantys 
turi milžinišką reikšmę mū
sų sveikatai, męs vis dar la
bai mažai kreipiam į juos dė
mesio. Į dantis daugiausia 
žiūrima, kaip į mažai, svarbii 
dalyką, o į plombavimą dan
tį!; kaip į bereikalingą darbą 
ii- dargi kaip ir į prabangą'. 
Nę visi dargi žino, kad suge
dę dantys ir nešvariai užlai
koma burna — židinys lim
pamųjų ligų visam organiz
mui, ir kad dantų kaulaMa 
(Caries), labiausia išsiplSH- 
nusi liga mūsų laikais, nepa- 
stebimu mums būdu pakaii- 
da mūsų jėgas. Į dantų gy
dytoją, siūlantį užplombuoti 
tą ar kitą dantį, pašalinti pū
vančias sakins, arba pakeisti 
sugedusius dantis dirbti- 
rfiais, dažnai žiūrima, kaipo į 
žifabgų^iiėrsekiojantį žmo- 
gaus patogumą^ Sergantys 
dažnai ir ne mano, kad nežiū
rėjimas gali privesti prie 
liūdnų pasekmių. Retai kam 
žinomos dantų gedimo prie
žastys. Daugumas dargi ne
turi tikro supratimo apie 
tinkamą dantų užlaikymą. O 
v- • Z

( apie dirbtinius dantis! žmo
nėse įsivyravusi nuomonė

kūdikystėje dažnai esti, iš 

kokių nors trūkumų priešas-. 
ėi Vrnkdi tfiri^ėi tin

kamą maistą, tok^ kuris tu
rų visus produktus kūno au- 
gimui. Jei tai daroma, vai- 
ko kauleliai, sutvirtėja ir 
nelinksta, kada jis pradeda 
stotis ir vaikščioti.

■ **■

Vaiko kojų aprengimas 
labai svarbus. Kaulai greit 
iškraipomi, jei vaikai dėvi 
netinkamas kojines ir batus. 
Vaikai turi būti daugiausia 
basi, ypač namuoše. Kbjinės 
turi būti pakankamai dide
lės, kad neveržtų kojų Taip 
pat reikia atsargiai išrinkti 
batus.

<» ■



TeL Newtown 4464

South Boston, Mass.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
tina ta pati, o visur kitur užsie- 
Fj (taigi ir Amerikoj)—trigubai

Amerikoje metams ...
-.Pusei metų

Lietuvoje metams ....
Pusei metų

“DARBININKO” KAINA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

JLietuvą matysi skaitydamas Ka
talikų Veikimo Tketro leidžiamą 
»vaitraštį

VALANDOS:

8—10 A. M. 1—2 & 6—8 P. M.

Sekmadieniais pagal susitarimą

161 NORTH SIXTH STREET 
\ BROOKLYN, N. Y.

J- " .....
Tel, Stagg 0783 - Nottry PubHtf

JOSEPHLEVANDA 
(Levaodattfai) f* *-•' j"

GRABORAUS
107 Union Ate., Brooklyn, NYf,

Kazimero bažnyčioje 57 dol. Pri
vačiai: 15 dol. kun. Židanavičiuš. 
Po 5 dol.: Marijona. Janutienė, V. 
ir J. Petruškevičiai, J. Karužas, 
kun. Orvidas. 3 dol. kun. N-. Lauer. 
Po 2 dol.: M. Stakauskas, P. Sar
gelis, P. Babrauskaitė. $1.25 Gas- 
kus. Po 1 dol.: J. Nykštelienė, O. 
Kanerevičiutė, Ramanauskienė, O. 
Juozapavičiūtė, Varnai, Kybartas, 
J. Slivius, J. Unšuris, M .Jurkū
nas, J. Račys, J. Bablinskas, E. 
Jačunskis, J. Sąmauskas, Ed. Gna- 
tas, P. Maldutis, V. J., J. Kubilius, 
B. Velička. Su smulkiom aukom 
•—181.86. <

52 dol gauta iš K Virbicko, Mil- 
vaukee, Wi.s. ' •

Be to, p. Vileišienė birž. 27 d. 
parašė šio tutinto atsisveikinimą:

•‘Širdingiausiai ačiuoju visiems 
aukautojams, ačiuoju kun. Borei- 
šiui, p. S. Kudirkienei, kun. Ku- 
lUvui, kun. J.^Simonaičiui, pp. Ži- 
levičiams, kun. Židanavičhii ir kt. 
už"prieglaudų užlaikymą ir aukas. 
Ačiū visiems už širdingą atsiliepi
mą j mūsų pavargėlių šauksmą iš 
Okupuotosios Lietuvos.

Pasilikite sveiki. Negaliu ne
atsisveikinus su Jumis, brangūs 
Amerikos Lietuviai^ grįžti į savo 
pavergtą sostinę Vilnių. Širdin-

VYTAUTO D. BAi 
' ŠVENTE

mūsų okupuotosios Lietuvos lietu
vių, bet ir prie manęs. Kuomet bu
vau pavargusi, serganti, čia mane 
priglaudė ir gydė. Už tai ačiuoju 
pp. Daužvardžiams, Vizams, Dr. 
Valiukui, p. Ministeriui B. K. Ba
lučiui, pp. Bačiūnas, Dr. ir poniai 
Biežiapis, ir seselėms Kazimierie- 
tėms, — jie savo rūpesniu pastatė 
mane ant kojų ir aš galiu keliauti.

“Dar kartą ačiū! Neužmirškite 
Vilniaus! Okupuotosios Lietuvos 
lietuviai tiesia i Jus savo rankas!

E. Vileišienė.”
LIETUVOS GENERALINIS, 

KONSULATAS.

aukl* doru, kDfcia, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai gate tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius,

“Pavasaris” tekainuoja 5 lit^ 
Kaunas, p. d. 88

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

Spaliu 5 d. yra arti spalių 
|V;.^tevintos — mums gedulos 
| dienos. Apylinkės lietuviai 

turės progos abu įvykiu at- 
If šv^sti. Rugsėjo 28 d. Dexter 
UjParke minėsime Vilniaus 
^Vadavimo Šventę. Šios* šven- 
į^ies - Vvtauto D. metuose 
|<ihums vtin brangios. Kiek- 
? ,vienas lietuvis | su pakilusia 

dvasia jas švęs. Jam bran- 
į gus Vytautas ir jo šalis Lie- 
Įi tava. Vytautų ir Lietuvą iš- 
i įgarsinti turėjome Dainos 
^ Šventę. Lygiai garbingą ir 
><įidelę bažnytinę šventę ruoš- 
rlpme ir garsinkime Vytautą

Lietuva. Bostonas, Chica- 
r Philadelphia ir kitos ko
lonijos ruoš tokias pat baž- 
| Mylines šventes.

Jei kiekvienas susipratęs 
f lietuvis įvyktų į šią šventę 

Spalių 5 d. New Yorko di- 
įdžiule katedra pasidarytų la- 
k tai maža. Minios turėta sto- 
pyėti lauke. Jei taip pasiro- 
į-jdytame nustebtų 
ssias ir visa Amerika. Didžio- s
► ji spauda šventę puikiai ap- 
'rašytų, teatruose paveikslais 
įrodytų mūsų susipratimą ir 
Išmokėjimą savo tautos vadą 
‘-pagerbti. Jo Emineneijos 
£ Kardinolo dalyvavimas pri- 

duoda rimtumo ir (šventei 
* svarbos. Dainos Šventė gra- 
g šiai per radio į plačią visuo- 

inenę paveikė, bažnytinė 
k šventė gražiai per radio į . 
kplaeią visuomenę paveikė, ' 
^bažnytinė šventė gi mano 
| manymu daugiau Ttakos pa- 
k darys, plačiau išgarsins ir , 
£ nemažiau pagerbsime Vvtau- < 
s? tą ir Lietuva.
te'- " 1

Ši šventė, tiesa, bus tuoj ; 
^po Vilniui Vaduoti šventės. 
! Bet mūsų patriotiška visuo- 

menė visada pasiruošusi sa
lį Vo pareigą atlikti ir gražiai 

save užrekomenduoti. Lietu- : 
E vi, pasirodyk esąs tikras tė- 
fe vynainis, karštas lietuvis ir ,

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI c 

KELIUS IR BĖDŲ S VADUOTIS
- IŠ KABO JE y#LAIJ/ZĮ7 ------

TcL Stagg 5043 ' Notary Pnblic

M. P. BALLASINO.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojas

734 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Marijona Galinytė rugsėjo 7 d. 
susituokė su Edwm Weber. Mote
rystės mazgu surišo kun. J. Baltrū
nas. . :

Karalienės Angelų bažnyčioje 
rugsėjo 28 - d. moterystės sakra
mentą priims Edward Cooper su 
Marijona Šarkiute.

v- . "

Išvyko mokyklon
Į Clarks Summit Marynknoll 

preparatory seminary rūgs. 8 d. iš
vyko tęsti savo mokslą Juozas 
Varnaitis iš Maspeth, L. I. Šįmet 
bus jo paskutinieji metai, kitais 
metais pradės kunigystės mokslus. 
Juozas Varnaitis yra vienintelis 
lietuvis jaunikaitis priklausąs A- 
merican Foreign Missions Society, 
taip vadinamiems MaryknolT tė
vams. Maryknoll tėvai užsiima tik
tai misijomis Kinijoje (Azijoje). ’

Kazys Masaitis šįmet tęs moks
lus St. Mary’s College, Kentučky 
valstijoje. Jo išleistuvėms tėvai 
iškėlė puotą, kurioje dalyvavo gi
minės, pažįstami irnekurie kuni
gai. Moksleivis išvažiuoja šios sa
vaitės pabaigoje.

Prasideda mokslas
„Visos mokyklos (pradjnėa 

high schools) pradėjo mokslą par- 
madienyje rūgs. 8 d. DidžiojayNew 
Yorko 35,000 mokyto jų . armija 
stos darban, keli šimtai tūkstan
čių vaikų sės sučTūosna. Tai tik 
viešųjų mokyklų. Katalikų mo
kyklos taipgi pradeda mokslą. Pa
sireiškia didelis .trūkumas vietų 
katalikų' aukštesnėse mokyklose, 
ypač vyskupų užlaikomose. Šįmet 
didelis lietuvių 'skaičius stoją,. į 
high schools, kadangi nėra darbo,’ 
tai naudos laiką mokykloje. Gir
tinas dalykas. Katalikai teleidžia 
savo vaikus tik į katalikų mokyk
las.

Jau tikietai pardavinėjami

Vytauto D. komiteto Vilniui va
duoti, šventei tikietai jau išspaus
dinti, platinami ir pardavinėjatni. 

Iš anksto visi stengkimės tų tikie- 
tų įsigyti. Vilniui vaduoti šventė 
įvyks Dexter Parke, rugsėjo 28 d.

Vytauto D. K. susirinkimas
** •

Rugsėjo 25 d. 8 vai. vakare kun. 
Pakalnio bute įvyks svarbus komi
teto susirinkimas. Rugsėjo 5 d. 
praeitas susirinkimas buvo labai 
gyvas. Tartasi kaip sunaudoti vi
sų parengimų pelnas. Po ilgų dis
kusijų visgi nutarta pinigai sunau
doti amerikiečių reikalams, bet ne
siųsti Lietuvon.

Ateinančiam susirinkime galuti
nai bus užbaigti prisiruošimo dar
bai Vilniui Vaduoti Šventei ir baž
nytinei šventei. Bažnytinė šventė 
įvyks 5 d. spalių Šv. Patricijaus

Reikale Kreipkitės Pas
* y ■

“DARBINIUKAS”
366 West Broadvay : t ,

Tel. 8& Boston
> ■ ' '

T^efonaa: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
- (pehuck) 

LIETUVIS DENTISTAS

221 S. 4th 8t, Brooklyn, N. Y
T-Spindvlių Diagnoza 

Gazo Anestetiką 
N AL ANDO S: 

Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

ŽENKLAI
I ' a

PAIEŠKOJIMAS
Povilas Krikščiūnas paieško lie

tuvio vaikino, drabužių siuvėjo, 
mokančio vyrų ir moterų drapa
nas siūti ir senas taisyti ir gerai 
suprantančio Jioffman prosinimo, 
mašiną ir kad mokėtų prosyti ma
šina. Darbas nuolatinis. Vedu- 
siems nebus galima gauti darbą. 
Singeliai atsišaukit laišku adre
suodami: Pov. Krikščiūnas, New 
Milford, Comt

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

, Ketina:

Amerikoje metams..............7............................................   $2.50

Lietuvoje metams .............. ....................................... ... ...............................$3.00
. -

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangią dovaną.

? Reikalauk pasižiūrėjimui.

NEWARK, N, J.
y. dol.: Dr. J. Kralikauskas, J 

Federacijos Kongresui praėjus (pavardė neįskaitoma), J 
visi sau ilsisi bet, matyt, buvo ir sius. Viso 26 doL 

“Vienybės” delegatas, -seime ir jjew York’e Ekonon
vakaruose, nes rašo ir pasirašo Konferencijos š. m. birž. 1 
“delegatas.” Viena vakarą buvo

• ir -i-» Po 5 dol.: Gen. Konsulas I vaidinama “Apkalbos ir Meile” , . ..j. , „ ,
- j . >, deikis, A. Aidi, kun. N. Pak
w komedija -Mamos nedasupu. j D lfa yd((] p pi
Tai delegato baisu, uzs.gavęs, ms a Pa Po 2
kad ten vaizduoja kaip pas lais- x Mari!iul8i,is (pittsbm¥11, 
vamanius moterys palikusią savo Lict darbnotoj
vyrus namuose, eina su svetimais. Adomaitis> j. Varkala iš Chi 
“Delegatas”, sako, kad tai nena- In po x dol . j Bagdonas, 
turališkas dalykas. O man, rodosi, iakis (Chicago, pi.), V. Amt 
kad tikrai naturališkas dalykas, vičius (Newark, N. J.), adv. 

•“Vggiė,.kepurė dega.”1 “Delega- dorevičius, Dr. M. Vinikas, 
tas,’’ matytiprtoidengęs tik tuo Konsulato sekr. K. Jurgėla, 
vardu, o tikrenybėje, tai “V-bės” Raudonaitis visi iš New Y 
šėrininkas. Tikras delegatas taip Viso 34 dol.
nebūtų nupi^pėjęš: Be to, būtų Amsterdam, N. Y.
parašęs į katalikišką laikraštį. |

f ’ Viskį žiny ■ 50 dol. per kun. Židanavičių.

f 1


