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DAVĖ 3 DIENAS LAIKO

MASKVA, liepos 14 d. — 
Sovietų vyriausybe pasiuntė 
Mukdeno, Mandžiū rijos 
Nankįngo Kinijos vyriausy
bėms notą duodama tris (Be
nas laiko sutikti pradėti pa
sitarimus (Jei užgrobtų gele
žinkelių ir Sovietų piliečių a- 
reštii Kinijoj.

Notą pasirašė L. M. Ka- 
raklian, užsienių reikalų vi- 
ce-komisaras, ir buvęs amba
sadorius Kinijai.

Sovietų rusai notoje pa
reiškia, kad sovietu unija

MARIJAVITAS TULABA ESĄ 
VILNIUJE ATSILANKĖ

‘ ‘ G azeta Wa rszaivška
praneša apie paslaptingą 
marijavitui dvasininku suva
žiavimą Vilniuj su vyskupu 
Prochnievskiu priešaky. Ma
rijavitai Vilniuj priėmė va
dinamosios stačiatikių seno
sios cerkvės delegaciją, su 
kuria turėjo gana ilgą kon
ferenciją. Senoji’cerkvė Vil
niuj, kaip žinoma, nepripa-. 
žįsta stačiatikių bažnyčios 
Lenkijoj autokefalijos. “Ga- 
zeta Warsza\vska” taip pat 
kreipia dėmesį i Kauno ma
rijavitu kunigo Tulabos atsi
lankymą Vilniuj.

DU GAISRAI

Iš Alytaus gauta žinia, kad 
birželio 21 d. užsidegė Pane
munės miškas. Panemunės 
miško išdegė apie 3 ha. ir Ki- 
biškių girininkijos apie 20 
ha. Nuostolių padaryta už 
11.500 litų.

Vilkavišiko apskrity. Al
vito valsčiuj. Kisiniškių kai
me prieš porą dienu sudegė 
Justino Navicko namai. Per 
gaisrą sudegė lentinis kluo
nas. pusiau medinis tvartas 
ir Įvairių padargų ir gyvu
lių. Nuostolių iš viso pada
ryta už 54.000 litų. Gaisro 
priežastis neišaiškinta.

bus priversta imtis “kitokių 
priemonių apgynimui Sovie- 

irltii Rusijos legalių teisių” 
nebent Kinija sutiks laike 
trijų dienų atstatyti taiką.

Tuo bolševikai parodė, kad 
jeigu Kinija nesutiks geruo
ju eiti prie susitarimo, tai 
jie griebsis ginklo ir skelbs 
karą Kinijai.

Sako, kad jauni bolševikė- 
liai nerimsta ir tik laukia 
karo. Bet senesnieij perdaug 
nesikarščiuoja. nes mato, 
kad karas gali bolševizmui 
jiadaryti galą.

Sovietų Rusijos nota Ki
nijai parašyta labai švelniai. 
Sovietu vyriausybė pasiūlė:

1) Sušaukti tuoj ‘konfe
renciją išspręsti visus klau
simus surištus su Kinijos 
Rytinio Geležinkelio klausi
mu.

2) Kinija tuojau turi pa
naikinti visus sauvališkus į- 
sakymus dėl Kinijos Rytinio 
geležinkelio valdvmo.

3) Turi tuojau paleisti vi
sus areštuotus piliečius ir su
stoti persekiojus Sovietų pi
liečius ir Įstaigas.

Po t<>. prideda, kad neiš
pildė šių reikalavimų gali 
susilaukti nemalonių pasek
mių.

Taigi karas kaip ir pradė
tas. Kaip baigsis pasirodys 
į trumpą laiką.

EKSTRA
/

IDZIKOWSKI DAR 
GYVAS

BLOGA LENKŲ EKONOMINĖ 
PADĖTIS

Lenkų konjunktūrų insti
tutas paskelbė pranešimą, iš 
kurio matyti, kad reikia 
laukti dar didesnio lenkų e- 
konominės padėties pablogė
jimo. Institutas konstatuoja, 
kad krizis žemės ūky bus ir 
kitais ūkio metais. Ypač aš
trias formas priims jis rude-

VISI PRIRINKUS .
Lenkai savo įgrobtumišku 

veikimu užsitarnavo ne tik 
lietuvių, bet ir Vokiečių, ru
sų, gudų, ukrainiečių ir kitų 
neapykantą. JCai kurių vo
kiečių karišktf organizacijų 
nariai tiesiog ^ruošiasi karui

■» <
prieš Lenkiją, Ryškiu pa
vyzdžiu gali puti galingos 
“Stalhelmo” | organizacijos

7
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RAUDONOJI ARMIJA JAU 
KINIJOS PARUBEŽY

n į ir žiemą, kuomet prisiar- skyrių nutarimai.
Š. m. gegužes mėli. 13 d. 

Šneidemuhle j vyko “štahl- 
helmo” sąjujigos vietinio 
jaunimo skyriaus (“Jungs- 
taldhelm”) j susirinkimas. 
Kai]) praneša vienas, pripuo
lamai Į jį patekęs asmuo, su
sirinkimas priėnįė visa eilę 
labai griežtų Nutarimų, kurie 
daugumoje nukreipti prieš 
lenkus.

Primti tokiė nutarimai:
- -L) Karas jirieš lenkus bus

tins trumpalaikiu pasižadėji
mų apmokėjimo terminai. 
Protestuotų vekselių procen
tas padidėjo, sumažėjo teks
tilės ir odų pramonės gamy
ba, plieno gamyba nukrito 80 
proc. Bendrai, pasak insti
tuto, netenka laukti pakitėji
mų 
' as 
mą
tams, kas savo eile sumažins 

bendros pramonės gamybos 
dydi.

gerojon pusėn. Tnstitu- 
numato žynių sumažini- 
kreditu statybos įlar-

MIRĖ TĖVAS JĖZUITAS 
AUGUSTINAS KLEINAS

Kaunas. — Birželio 25 d. 
ūmai mirė po operacijos Ha- 
gentorno ligoninėj Tėvas Jė
zuitas A. Kleinas.

/
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GF.NEVA. liepos 14 d. — 
Devynių tautu atsakomingi 
asmenys užgyrė Briand’o 
irojektą sudarymui ekono- 

iš Europos

♦

VIENAS LAKŪNAS UŽMUŠTAS K 
TAS PAVOJINGAI SUŽEISTAS

• • • W

-----------------------------------------------------------r.-1. ; Z

New York, liepos 15 d. — Lenku 
komitetas gavęs žinių nuo maj. 
Kabula, iš Azores, pranešant, kad 
maj. Idzikowski dar gyvas, bet pa
vojingai apdegęs ir maža vilties, 
kad jis gyvens.

Skaitytojai pastebės, kad pir
mesnėse žiniose lenkę lakūnas bu
vo miręs ir palaidotas.

nuneš unijos 
valstybių.

Už uniją yra šios
)ės: Vokietija, Italija. Len- 
<i ja. Čekoslovakija. Jugosla
vija. Rumunija. Graikija. 
Belgija ir Austrija.

šis klausimas būsiąs pa
keltas rugsėjo mėnesy Tau
tui Lygos posėdy.

M. Briand pirmiausia su- 
vienvmo klausimą iškėlė pa
sikalbėjime su Vokietija ir 
Britui ambasadoriais Pary
žiuje.

Kiek vėliau Briand. kad 
neišgąsdinus Jung. Valst.. 
pranešė apie savo planą 
TVashingtonui.

v
valsty

NEZALIEŽNINKĮJ KUNIGUŽIS UŽ “PAKUTĄ" 
- - - -  - - - - - - - KALĖJIME- - - - - - - - - - - - -

AMESBURY, Mass.—Lie- nio ryte buvęs teismas ir šlei- 
pos 14 d. arti šio miestelio 
Lavrrenco nezaliežninkų ku- 
nigužis S. šleinys su drau
gais važiavo automobiliu ir 
susimušė su kitu automobi
liu. Pribuvus jmlicija į ne
laimės vietą, kaip sako, kuni
gu/.] Šleinį ir jo draugus ra
do girtus ir areštavo. Jie vi
si turėjo sėdėti Amesbury 
policijos kalėjime. Pirmadie-

nio draugai užsimokėjo baus
mę.

Šleinio byla atidėta, nes 
policija dar nesurinko visų 
prieš jį įrodymui. Sako, kai 
šleinio automobily rado 
mūnšaino. Jeigu taip, tai 
šleinis gali, ir automobilio 
netekti.

Kitame numery bus 
giau.

dali-

art imi ausi oje ateityje pradė
tas. ;

2) Stahlhelmas užims val
stybės sienas ligi tol, kol ateis 
Reichsvvehras (vokiečiui ka
riuomenė).

3) “StahlheĮmas” turi bū
ti gerai kariškai paruoštas. 
Kariški pratimai turi būti

^aikštė-
ųBPftip—-paf-

daromi ne ti
se, bet ir**-
“Stahlhehnas’’ turi rengtis 
ir dujų kautynėms.

4) Uždarant šį susirinki
mą visi, turi per 18 metų da
lyviai, privalo užsirašyti i 
sąrašą ir pasižadėti dalyvau
ti veikime prieš lenkus.

5) Kas iš dalyvių ką nors 
apie ši susirinkimą išduos, 
bus traukiamas teisman kai
po valstybės išdavikas.

6) Su Įvairiais agitatoriais 
griežčiausiai kovojama.bių

20,000 UKRAINIEČIŲ
KANADON

TOKYO. Kinija, liejies 15 
d.—Iš Harbino praneša, kad 
Mandžiūrijos—Sovietų rube- 
žius jau uždarytas ir Tinter- 
national geležinkeliu susisie
kimas nukirstas. Raudonoji 
armija Kinijos parubež\\ge
rai apginkluota, tik laukia 
Sovietų vyriausybės įsaky
mo paleisti ugnį į Kinijos že
mę.

Prancijos-Lenkijos lakūnų 
lenktynės orlaiviais pasibai
gė tai]>, kad vienas lakūnas 
užmuštas, kitas sužeistas ir 
du laimingai sugrįžo.

Lenkijos lakūnai maj. Lu- 
dvvik Idzikowski ii- maj. Ka- 
zimir Kubala orlaiviu ‘‘Mar
škai Pilsudskį” lėkė iš Pa
ryžiaus į New Yorką.

Jie pakilo pereitą penkta
dieni 11 :47 vai. nakti iš Le 4 *.
Bourget.

Šeštadieny, liepos 13 d.
IŠVAŽIAVO Į RYMĄ '

Kerumts. — Birželio 24 d. ,
apie pusiau ketvirtą valandą lenkui lakūnus paseko Pran- 
popietiniu traukiniu išvažia-Jcios lakūnai kap. Uoste ir 

Jean Lacoste.
Sako, kad jie buvo išlėkę 

lenktynių, bet ar tik nebus 
lenkų antras bandymas per-

vo į Rymą 140 maldininkų 
ekskursija. Ekskursija yra 
labai marga—joj yra ir pro
fesorių, ir mokytoji]. ir val
dininkų, bet, regis, daugiau
sia — kunigų ir studentų. 
Ekskursijos vadas vysk. M.

•stotįrsnsrriiiko
važiuojančių draugai ir ka
talikiškų organizacijų atsto
vai su K. V. C. pirmininku 
prof. A. Tumėnu prieky.

ISPANUOS PASIUNTINYS
ĮTEIKĖ ĮGALIOJIMUS

Kaunas. — Birželio 21 d. 
naujai paskirtas ispanų pa
siuntinys Lietuvai p. Eduar
do (farcia Comin iškilmingoj 
audiencijoj įteikė p. Respu
blikos Prezidentui savo Įga
liojimų raštus.

EKSPORTUOJA ŽMONIŲ 
KAUKOLES

Laikraščių pranešimu, kar
iu su kftftniPš^rąnzito"<j^h?- 
kėmis iš Sovietų Rusijos į 
Rygą atvežta dėžė su žmo- 

jiiių kaukolėm. Dėžė, kai]) 
[manoma, skirta išsiųsti to- 
linų Į vakarų Europą.

PRANCŪZIJOJE MAŽĖJA 
GYVENTOJAI

Per pirmą šių metų treč
dali gyventojui skaičius 
Prancūzijoj sumažėjo 7O.(MX) 
žmonių. Tuo pačiu pereitų 
metų laiku padidėjo 8.0(M) 
gyventojų.-

ŠAULIŲ ŠVENTĖ
Kaunas. — Birželio 23 

Šaulių šventė praėjo gražiai. 
11 vai. Petro Vileišio aikštė
je buvo atlaikytos pamaldos, 
o po to paradus. Pirmiausiai 
praėjo—rinktinėmis -šauliai, 
visi uniformuoti, ant galo 
šaulės, kurioms buvo daroma 
didelės ovacijos. Parade da
lyvavo iš viso apie 10,00(1 
šaulių.

Po piet atsilankė pas p. R. 
Prezidentą, Ministerį Pirmi
ninką ir Karo Muziejuj už
dėjo vainiką prie žuvusiu pa
minklo.

Šaulių sąjungos namai va
kare buvo iliuminuoti, radio 
stiebe švietė šaulių skydas.

(1.

Čekoslovakijoje, piję Kar
patų kalnų, gyvena apie 700 
tūkst. ukrainiečių. Visi jie 
ūkininkai, tik gyvena labai 
skurdžiai, nes turi labai ma
žai žemės. Dabar iš ten nori 
išsikelti Kanadon 20,000 
žmonių. Jų atstovai pradėjo 
derybas su Kanados valdžia 
ir tos derybos eina gerai.

Ukrainiečiai gauna dykai 
žemę, paliuosavimą tam tik
ram laikui nuo mokesčių ir [prancūzų ir rusų, 
dar nedidelę pašalpą. Kana- Miliukovas, Kerenskis ir ki- 
do je um yra apie 600 tūkst. ti. Iš prancūzų pusės kallx“- 
ukrainiečių. Visi jie užsima jo socialistas Milte, Rcnode- 
žemės ūkiu.'

Paryžiuje įvyko didelis 
protesto mitingas prieš su
šaudymą SSSR be teismo ir 
tardymo inžinierių AĮekko, 
Veličkos ir Palčinskio. Mi
tinge kalbėjo prancūzų'ir 
rusui demokratinių ir socia
listinių grupių atstovai. Mi
tinge dalyvavo apie 2,000 

. Kalbėjo

• v

LAKŪNAS SKELBIA KATALI
KŲ TIKĖJIMĄ AFRIKOJE

Perskridęs ]>er Atlanto 
vandenyną iš rvtn į vakarus , 
vokiečių lakūnas Koeblis pa
ėmė katalikų misionierių or
ganizacijos Afrikoj aviacijos 
direktoriaus vietą. Jis skleis 
evangelijos žodžius iš oro.

lėktT AtlanTiką. Nepavyk 
Prancijos lakūnai nulėkę a 
t i Azores salų pamatę^ ka 
su tiek gazolino, kiek jie pi 
siėmė nepasieks New Yori 
apsisuko ir grįžo atguk

Lenkijos lakūnai Uorėj 
pasirodyti smalkesniais. J 
pradėjo su vėju kovoti. B< 
vėjas buvęs toks stiprus,kS 
orlaivis, noi’s motoras dirt 
sunkiai, negalėjo pasijudin 
iš vietos. Nusileisti ant vai 
(lens irgi negalėjo, nes ją o: 
laivis neturėjo prietaii 
plaukti. Sugedo ir motorą 
šaukėsi pagalbos. Azores gį 
ventojai subėgo gelbėti laki 
mis. Pamatę orlaivį daĮ 
ženklus kur nusileisti.

Lenkijos
tai]) atlėkę ties sala Grai 
sa, pradėjo

vietos 
kmvski. 
iššokti, bet pavojingai si 
žeidė.

lakūnai, ši

leistis žemyn

tnilko ir ekspYiodžrčiiJa 
užmuštas maj. Idz 

Maj. Kubala spėį

Orlaivis “Marshi 
Pilsudskį“ į šmotelius sub 
rėjo ir sudegė. /

Maj). Tdzikmvski palaidi 
tas ant salos, o sužeistasisni 
vežtas į ligoninę, ir taip pas 
baigė lenkų bandymai pe: 
lėkti Atlantiką.

Pranei jos lakūnai biri 
gudresni ir jie laimingai 81 
grįžo. Jie pasakojo, kad V 
jas buvo stiprus, kaip ai 
mens siena.

Lenkų orlaivis nukrito S 
štadieny apie 10 vai. vakai 
Jie išbuvo ore 18 valandą^ 
padarė apie 1800 mailią.

Lenkijos vyriausybe p 
siuntė karinį laivą Iskra ® 
teikti pagalbą pavojingai S? 
žeistam lakūnui Kubala ir’ 
parvežti į namus.

--------  iiiU

Lyga visuomet protestavusi 
prieš visas diktatūras tiek 
fašistines, tiek komtinistines 
kurios mindžioja šias šven
tas žmogaus ir piliečių tik
sės.

“Tokie nusižengimai, sa
kė Baš, gali atstumti nuo so
vietų visą kultūrišką žmoni
ją. Mes negalime ramiai į 
tai žymėti. Mes turime da- 
^yti-visa. kad panašūs nusi- 
žengimai nepasikartotų.”

Mitinge buvo priimta re
zoliucija, kurioje smerk ia- 
ina šaudymai ir nurodoma, 
kad jie yni baimės ir pani
kos pagautų diktatorių kerš
tas nekaltiems žmonėms, ku
riems jie nori suversti savo 
kaltę už ekonominį šalies iš-

žmones ardymą. Tokiais nusižcngi-

ŠV. TĖVAS KALBĖS 1
VATIKANO TAIKį | 

Ūpu?® 
%

Vatikano Miestas, liep 
14d. — Pirmadieny, Šv. 
vas laikys slaptą konsistol 
ją, tai bus pirmas įvykis ni 
1870 metų. __—._5

šv. 'l'ėvas juaneš apie ę 
sitarimus su Italiojs vyris 
sylx» ir kaip jirivita prie s 
sitarimo.

fce to, bus iškilmingos I 
rvmonios ir kliu. Schustį 
šv. Pauliaus Bazilikos JM

. ė?

lis ir Žmogaus Teisių lygos 
pirmininkas Viktoras Baš.

Viktoras Baš jiabivžė. kad
Žmogaus 
klaracija 
Prancūzu 
klaracija. 
skelbiama, kad visi žmonės 
gema laisvi ir kad yra nusi
žengimu suiminėti
.dd .P! politinių įsitikinimų, mais diktatoriai tik pagrei- (lėtinis bus pakeltas į 
[Štai kodėl Žmogaus Teisių tins savo neišvengiamą galą, uolus.

Teisių Lygos de- 
esanti Didžiosios
Revoliucijos de- 

Dcklaracijoje



Okupuotoje Lietuvoj Vertė Kun. P. Sauru

GIMINES IR PAŽYSTAMI

366 Broadway,

RUOŠIAMAS ŪKIO DARBININ
KŲ SAMDYMO ĮSTATYMAS 
Opiems santykiams tarp

KARVĖ VOS NENUSKANDINO 
ŠEIMININKO

4 aktų; parašė 
______________ 65c.

ap- 
, juokai. 
Žinutės iš

mas veltui « .
Adresas: “Saulutes” Adminis

tracija Jurbarką.

reguliuoti ruošiamas naujas 
įstatymas. Valstybės taryba 
įstatymo projektą jau buvo 
paruošusi ir ministerių ka
binetas, tą įst. projektą ap
svarstęs, įteikė tvirtinti V. 
Prezidentui... Tačiau V. 
Prezidentas tą įstatymo pro
jektą grąžino perdirbti.

Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, 
Piesos vaikų teatrui, 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitokį Laikraščio kai
na : metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
įriti dailininkai Leidžia “PĄSA-

NAUJI INŽINIERIAI

Šiemet Lietuvos universi 
lėto technikos fakultetą bai 
gė ir gavo iuž. dildomus ke 
turi studentai.

Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
_____ 50c.
Para-
_____ 30c.

kad vaikams duodama po 
jgekelę duobos-ągįtacii tiems 
tikslams, tėvai vaikus atėmė 
iš pašaipu dalinimo, už ką 
p. V. pagrasė tumia. Kul- 
niškės ir visos apylinkės lie
tuviai turėtu jo saugotis ir 
neklausyti jo kalbų.

NAUJI KUNIGAI

Šiemet Kauno kunigų se
minariją baigė 25 kunigai, 
kurio įšventinami į kunigus. 
Pažymėtina, kad Panevėžio 
vyskupijos klierikų įšventin
ta 7, o vyskupijoj mirė 9 ku
nigai.

Amerikos Lietuvių R. K. Varge
li inkų Sąjungos Seimas šįmet į- 
vyks antradieny, rugpiūčio 27 d. 
Lietuvių Parap. Svetainėje, prie 
So. Meade ir South gatvių, Wilkes 
Bar re, Pa.

Šiuomi nuoširdžiai kviečiu visus 
mūsų muzikus-vargoninkus skait
lingai šiame seime imti dalyvumą,' 
kad bendrai aptarus savo profesi
jos reikalus, o ypatingai bažnyti
nės bei pasaulinės lietuvių muzi
kos klausimą mūsų išeivijoj.

Seimas prasidės lygiai dvyliktą, 
vai. (Rastom Standard Time) vi
durdieny.

Informacijų deliai meldžiu ad
resuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122 So. 
Meade St., Wilkes Barre, Pa.

Aleksandras Aleksis, 
Vargoninkų S. Centro Pirm.

“X“ “MOTERŲ DIRVA77 yEa LTenaflnisATmeri- 
,f kos lietuvių katalikių moterų žumaląs, leidžia- ,4 mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- Jj._tualiais moterų klausi nuirs, šalę žinių iš vis® pa- 
T šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- : X liai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- ‘ Ėnų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- *£ tins ir kiti.“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)• yra'toks, kad po metų galima pasidaryti daili '* knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
į ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. 

Užsakymus siuskite šiuo adresu: x \
gLy; ’ “MOTERŲ DIRVA” ' f- 

W. 24 Street, Chicago, III.

____ 30c
vaiz-
____10c

arba nežinomoji
4 aktų drama. 
Tarvydas_____ 10c.
Apsireiškimai —

rą* skęstant [Jį* is 
. Bukauskas iš 
sąmones, bet at

E3SB3E!!W'HI!II!WF55^^

,75c.
Vertė

Saurusaitis ________25c.
Knygelė — su pa-
.... ........ ........  30c.

Patyrimai Didžiojoj

r . . , - - • .

pirmą kartą Lietuvoj įvyks
ta tokia 'gudriai sumanyta ir 
įvykdyta afera. Teismui ten
ka dėti didžiausių pastangų 
išaiškinti, kas iš tikrąją, 
kaltas, o kas ne. .Dalykas, pa
sirodė laį)ai komplikuotas. 
Kaltinamieji meta visą kal
tę vienas aut kito, taip, kad 
teisybę susekti yra neleng
vas dalykas. Bylos svarsty-

ZOFIJA ČIURLIONIENĖ
' > .. •

ĄDV. BULOTA NEPAGEIDAU
JAMAS LIETUVOJE •

Kaunas. '— Praneša, kad 
pas Min. Pirm. p. Voldema
rą buvo apsilankiusi Advo
katų tarybos delegacija, ku
ri darė žygių dėl p. Bulotos 
išleidimo iš Vanių koncen
tracijos stovyklos. Min Pirm, 
pareiškęs, kad p. Bulota gali 
būti išleistas, jei sutiktų iš
vykti užsienin. Dėl p. Bulo
tienės p. Voldemaras pasakė, 
kad jos padėjimas Varnių 
koncentraciojs - stovyklon e-

D8TUV0S BANKO TARNAU-
TOJŲ, BYLABirželio 11 d. apygardos 

temas Kaune pradėjo na- 
jjaęti Lietuvos banko tar- 
UįtdjiĮ bylą, kuyioj yra kul
iami vyriausias Lietuvos 
tako buhalteris Juozas 
andsbei-gis, banko taniau- 
jas Leonas Kalinauskas ir 
u dabar miręs Jonas Gik- 
us, kad jie apgaulingu bū- mas užtruks ilgą laiką, 
f išgavę iš banko padirb
ai čekiais 192,000 litų. Be 

vyriausių kaltina- 
tjją, dar traukiami 'atsako- 
ybėn ir keli kiti banko tai*- lUtojai, kaipo prie tos by- 
J-daugiau ar mažiau prisi-

IŠM0KA PENSIJAS

Klaipėdos krašto guber- 
natūros pranešimu, nuo bir
želio 21 d. gubernatūra, ei
dama Lietuvos Vokietijos 
sutartimi, pradėjo išmokėti 
pensijas Klaipėdos krašto 
civiliniams. pensininkams.

- Kaunas. - — Sekmadienių laikraštį “Dieną” perėmė ‘‘Naujo Žodžio”'b-vėC i Redaktorium esąs p. J. Paleckis.^

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
A nori žinoti, ka veikia Amerikoj katalikės mote- 
fį rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- g- V AI” o ji per ištisus metuš keliaus Lietuvon ir 
< Visą papasakos.

LENKAI NELEIDŽIA 
PLUKDYTI MERKIU

Pernai ir užpernai mūsų 
pirkliai Merkiu leido sielius 1 Nemuną, ir ligi gegužės 
mėn. niekas to jiems netruk
dė. Dabar Vilniaus vaivadi
jos parėdymu, lenkų sargy
biniams įsakyta sielių Mer
kiu neleisti;‘jie sako, kad 
“jų puse leisti negalima.” 
Dabar Merkys nusekęs ir 
sieliai laisvai gali eiti tik vi
duriu. Lenkai į sielininkus 
šaudo ir sielius . iš Merkio 
gaudo ištraukdami savo pu
sėn. Savaitės laikotarpyje 
ties Puvočių km. nušauti du 
sielininkai. Lenkai nušovę 
sielininką, kad ir mūsų kraš
te, stengiasi drauge su sie
liais išsitraukti savo pusėn į- 
fodymui, kad sieliai buvo va
ryti ų puse, ir kad galėtų iš
rūdyti dviejų kaimyninių 
valstybių santykių nenorma
lumą Tautų Sąjungoje, ir L 
skiuidus Lietuvą nenorint su 
Lenkija daryti susisiekimo 
sutarčių.

Mūsų administracijos leis
ta sielius varyti tik savo 
kraštu Merkio. Pirkliai ge
rai moka ir drąsuolių pakan
kami atsiranda.

GIEDOTOJŲ DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Klaipėdos krašte yra 19 
taip vadinamųjų giedotojų 
draugi j ų. V isos 4os draugi- 
jos kartu sudaro Klaipėdos 
krašto giedotojų- sąjungą, 
kurioj šiuo metu'priskaito- 
nia apie 900 narių. Šiomis 
dienomis įvyko antras meti
nis šios sąjungos atstovų-su
sivažiavimas.

KULNIŠKE. Šveiičioniu 
vals:. Mūsų apylinkės, šlėk
telės tiesiog iš kailio neriasi 
matydami lietuvių susiprati
mą. Pav., nesenai atsilan
kius mūsų sodžiun p. Butri
mui. kuris vietiniame Šv. 
Kazitr. D-jos skyriuje skai
tė paskaitą, aplinkiniai šlėk
telės, o ypač Krašonos fal- 
varkėlio savininkas p. V. ė- 
mė tiesiog rūbus ant savęs 
plėšyti koneveikdamas ir 
šmeiždamas lietuvius ir jų 
draugijas. Šis garsusis lietu
vių ėdikas senai jau yra vi
soje apylinkėje gerai žino
mas. Ypač įgriso lietuviams 
naikindamas jų mokyklas. 
Jo “lupesniu” panaikinta 
lietuvių mokyklos Naujasa- 
ly ir Kanaukoj, kur įsteigta 
lenkiškos. Dabar užsisėdo 
ant Knlniškė* mokyklos ir- 
negalėdamas tuo tarpu nie
ko daugiau padaryti prikal
bėjo valsčiaus viršaitį atim
ti paskirtą mūsų mokyklos 
vaikams šelpti pašalpą. Mū
sų mokykloj yni 13 netur
tingų Vaikų ir j te/turėjo bū
ti šelpiami nuo gegužės 26 
d. Bet pradėjus “veikti” 
j). V., pašalpa buvo panai
kinta, o neturtingiems vai
kams įsakyta eiti kas dieu 
gauti duonos riekflę už ŲZ> 
varsto į Nuujasalįs' Žinoma.- Jas buvo daroina su,;hegrtP žiais tikslais ir sužinojus,

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštą gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems_____
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 
iiCAIll IITEM

- O ....
■ ■ r ■ I ' - I—sąs nesusipratimas ir ji būsianti‘išleista. * Min. Pirm. rAan|s, kad ji Varniuose nuvykusi lydėdama -vyrą; Ad- 

1- 
jos lankymąsi rezultatus 
pranešusi p. Bulotai. Toli
mesnė bylos eiga dar nežino
ma.

■y- 
į* Birželio niėn. 24 d. piL 
^ialkevičiauB keleivinis au
tobusas, kursuojantis * tarp^ vokalą taryba apie delegac 
Rokiškio ir Kamajų, važiuo
damas iš Rokiškio į Kamajų 
miestelį ir neprivažiavęs 2 
klm. dėl neaiškios priežas-

. ties nuslydo nuo vieškelio ir 
nuriedėjo į griovį.

Autobusu važiavo 15 ke
leivių, iš kurių trys: J. Juš
kevičius, V?‘ Kūlys ir Mal- 
kevičienė katastrofos metu 
liko sužeisti. Jiems suteik
ta medicinos pagelba. Ke
leivių tarpe yra ir lengvai 
užsigavusių.

Autobusui išdaužyti lan
gai ir sugadintas motoras. 
Policija surašė atitinkamą 
protokolą ir aiškina kata
strofos kaltininkuš.

» « . .. ’ • Z ■'* V OPJV.7 . • . • •

Teko patirti-,. -kad šiomis 
dienomis viešinti Vilniuje 
žinomoji lietuvių rašytoja-1 
literatė p. Zofija Kimantai- 
tė-Čiurlioniene.

Maldos Galybe. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. -------------------_25c.•

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V? Zajančauskas—_50e

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

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis_____________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis._____________50c.
. Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas.—50c.

Mūsų Laikų šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius _______ __________ 35c.

Patrimpo Laiškai. — išleido
Kun. A Miliukas_________ 60c.

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

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

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

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) __________________25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kiaune ____________ _ 10c.

| Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius   ___________40c.

šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P__ 25c.

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas....... ................................. ,___ 40e.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ___________ :____ .50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ________________ 20c.

i Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ________________________40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Indziūlaitis_______________ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ________________________ 25c,

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas__________________25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas_ 35c<

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

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

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ______________ 1

Visi Geri—3-jų veiksmų 
delis; parašė F. V. ___

Patricija, 
kankinė — 
Vertė Jonas

Išganymo 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis____________75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 
J. Tarvydas.

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

-Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N.__15c.

Valkų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištinsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

panda. Odos apdanr$2.00 ir $3.00 
Mažas Naujas Aukso Alto

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodo* (prastais kietais 
viršeliais)__________________50c,

■ Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) __________________ $1.00

DARBININKAS"
So. Boston, Masa

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė.- 
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A Staniu- 
kynas----------------------------------20c.

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

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

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame. šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas______ 15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai jdomi _įr plačiai žinomą 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila_______ $1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva__ 50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš-

. niauskas. Vertė P. B________ 40c.
Trumpi Skaitymėliai—labai 

gražus pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas _______ 45c.

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

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

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis..__15c.

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

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

Apaštalystės Maldos Statu
tas.
saitis ______________________ 25c.

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas_ 25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj_____________ :--------- 15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ------------- -------------------- 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus____________________50c.

Mūsų Tikėjimas —išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas___ 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis----------- 50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ________________________ 40c.

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

Graudūs Verksmai — Ver
te-Vysk. A Baranauskas------10ę.

Eucharistiskos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis__15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys ________________________ 25c.

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

Legendos ir Pasakojimai a-

V. Kulikauskas 
žmogįįį^|6 

šė kun. P. Buc;
Socializmas ir Krikščionybė. 

Prof. V. Jurgučio__________10c.
Žydas Lietuvoje. Parašė S. 

Kaunietis __________________ 10c.
Elementorius ir Vaikų Skai

tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia ------------------- :-------------- 25c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apytakos. (B. Vargšas) ___ 15c.

Apie Apdraudą. Parašė J. 
81 Vasiliauskas _________ _ 5c.
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JAUNIMO
šį skyrių veda DĖDĖ ANUFRAS

Leonas Vitkauskas
ŽVIRBLIS BALUTĖJE

(Pirmosios pavasario dienos)

Čir čir tau, maloni saulutė
Čir čir—atėjai!..
Čir čir, tokią geni balutę

„ tų man padarei!

Čir čir, purvynėlis ir šalta— 
bet, maudausi aš...
Čir čir, juk žiemužę tą baltą 

z saulutė nuneš!..

Čir čir... čir čir čir, mano broliai, 
prie manęs arčiau!
Nestyrkite taip, kaip lig šioliai — 
na, žemėn, greičiau!.. ,

Taip džiaugiasi pilkas žvirbliukas — 
’ mat, maudosi jis: -
Jį glosto kaitrus spinduliukas.
Kai mirko kulnis...

Dar nėra patogu taškytis, 
dar taip nešvaru, 
bet brolius visus tas mažytis 
čia temptu varu...

Na, jeigu žvirbliuko širdutė 
taip sveikina saulę gražiai: 
te būna pagirta saulutė, 
taip burianti mus Įstabiai!

“Saulutė”
Kaunas. 1929. ITT. 14.

“Aš NEKALTAS... KITAS”
Labai seniai, seniai, viena gera mamytė klausė savo sūnelio: “My- 

koliuk, stalčiuje buvo du obuoliai. o dabar beliko tik vienas. Kaip tat 
atsitiko’” Mykoliukas drąsiai atsako: “Mat, mamyte, buvo tamsu, 
ir kito nepamačiau.”

ši taip vadinama juoku pasakos pamoka, aiškiausiai perstato kaip 
daugelis iš jaunimo teisina save kuomet jiems šiek tiek tenka save į 
kokią nors nelaimę Įtraukti.

Vis tas nelaimingas “ KITAS” kaltas. Kur tu rasi žmogų kuris at
virai prisipažintų kad “Aš tikrai esu kaltas.” Kaltas kitas. Tai gy
venimo nusistatymas, tai aplinkybės kaltos, tai nervai kalti, tai namų 
padėjimas, tai šis. tai tas .Jeigu visi prisipažintų prie savo klaidi] kaip 
Marija iš Magdelos miesto, tuomet visiems būtų malonu tokį nelai
mingą prie savęs prislaitsti. paduoti jam draugišką ranką. Pasaulyje 
maža terasime žmonių kurie aiškiausiai savę kaltintų. Jeigu, jis vie
šai neprisipažins, kad jis nekaltas, tai bent širdyje tą mintį perlei
džia. Galutinai kas iš viso išeina... Nepastovumas... valios silpnumas., 
nukrypimas nuo tiesos.

Bijūnėlis

.1 7? PASAULIS SUPRANTA ?
“Nėra "oresnio gėralo kaip vanduo, tik daugumas to nepastebi, 

dėlto, kad jis nebrangus.” Kiek šioje patarlėje randame tiesos. Ar 
pasaulis atkreipia atydą i ši išsireiškimą. Manau niekuomet jaunimas 
nebuvo tiek pažemintas girtuoklystėje kiek šiandieną. Kartais žiū
rint i augantį jaunimą manai, kad jie tur būt neteko žmoniško pro
tavimo. Visi šaukia: “Geru laikų, gerų laikų. Daugiau muzikos, dau
giau gėrimo, gėrimo, gėrimo.” Kur jo nebus. Pereik per jaunimo su
sirinkimus, pamatysi kiek tenai jaunimas išpilsto iš bonkų į savo vidu
rius nuodų, kurie juos anksčiau nuvaro Į kapus. Jeigu gyvą, sveiką 
žmogų sutiktai ir ’ieptumei jam išgerti nuodų stiklą, tai jis tuojaus 
pamanytų, kad nepilno proto žmogus kalbasi su juomi. Bet kuomet 
atkiša kas nors bonką degtinės ir liepia gerti, tuomet su didžiausiu 
pasismaginimu imasi prie to darbo. Kodėl? Kodėl? Kodėl?...............
Liūdna valanda prisiartino kuomet mes negalime duoti atviro atsa
kymo. Rodos Amerika mokytų žmonių šalis, kasmet praleidžia bili- 
jardus dolerių apšviesti jaunimo protą. Kuomet šie nedori apsireiški
mai pasirodo, tai atėjo laikas tarti liūdną ir gailų žodi.

Vanduo pigiausias ir sveikiausias gėrymas. Prisižiūrėkime į ligo
nį kuris po sunkios operacijos, vos ne vos gali pakelti savo akis nuo 
skausmų patalo. Kas jam suteikia atgaivinimą, jeigu ne lašelis van- 
dens. Kas karštoje dienoje atgaivina troškulį keliauninko, jeigu ne 
stiklas tyro ir šalto šaltinio vandens.

Brangus jaunime, pasigailėkite mūsų motinėlių ašarų. Pasigailė- 
kitę visų sunkių dienelių jūsų motinėlių praleistų kolei jus išaugino. 
Kiekvienas panašus ištvirkimo žingsnis jaunimo prie blogo perveria 
mūsų motiniškas širdis. Pasigailėkite visi tų nelaimingi] vaikinų ir 
merginų, kurie Įpuola į tuos nelaimingus girtuoklystės takus.

Teta Laurinkienė

Dėdė Anufras
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Pinigus persiančiam greitai ir 

temomis ratomis. • 
Dėl sugrjtimo leidimą ir kitą 
informacijų ktausklt (M* vietos 
agentus artm pas

Hambart-America
209 Tremont St, Boston, Mur

h

is IR į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas Svarumas ir
patarnavimas visose klesoso 
Savaitiniai išplaukimai 

—$ 203— 
Iš New Yorko ĮKaunąir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigą taksų) 3-čia klest.

J

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

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

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

Gaila tą dienų jaunųjų, Kurios praslinko be naudos Gaila debesių drėgnųjų, Kiltie negrįš jau niekados.
t •

Gaila darbo ir troškimo, 
Kuris sugriūva, kaip matai. 
Gaila to užsidegimo, 
Kuris atšalo kaip ledai.

A •

Gaila meilės nors tikriausios, 
Kuri išnyksta tartum sniegas; 
Gaila kalbos nors geriausios, 
Kurios nenor klausyti niekas.

✓

f r
/

Gaila tautos nelaimingos, 
Kuriai nenori nieks tarnaut;
Gaila žmonijos vargingos, 
Kuri tur eiti elgetaut.

- u

I

Nevėžis

MANDAGUMAS
(Pasikalbėjimas)

Dievas sutverdamas žmogų davė jam lluosą valią ir protą. Per pro
tavimą žmogus pradeda (liežuviu) išreikšti savo vidujinį jausmą. Lie
žuvis tai žmogaus įrankis per kurį jis gali kitam pasakyti ką jis turi 
mintyje.

Pasikalbėjimas :
1: pasidalinimas minčių tarpe dviejų ar daugiau žmonių, kurie su

tinka įvairiose progose.
2: pasikalbėjime, mes tankiausiai kalbame apie savo prityrimus, 

kuriuos praleidome, arba sumainome savo nuožiūras arba mintis su 
kitais, arba mes perstątome savo įspūdžius.

3: per šį atvirą pasikalbėjimą, mes nežiniomis parodome platumą 
mūsų supratimo, atidarome savo nusistatymus ir būdą, ir tankiai pa
rodome savo palinkimus, norus ir linksmumą.

Iš šių trijų paaiškinimų galima suprasti kaip yra svarbu žmogaus 
gyvenime mokėti sunaudoti ir sutvarkyti savo pasikalbėjimą. Niekas 
negalėjo ir negalės sutvarkyti kalbą, jeigu neprisilaikys kokių nors 
įstatų.

Tikslas Kalbos:
Pasikalbėjimas gali mums tarnauti kaipo pritinkamas laiko pralei

dimas ir pailsėjimas, per kurį protas nuvargęs darbu ar kitu užsiėmi
mu, randa poilsi ir susikrauna naujų jėgų ateinantiems darbams. To
liaus, pasikalbėjimas yra tai šaltinis apturėjimų daug naudingų žino
jimų ir svarbių naujienų. Sykiu duoda mums progą atnaujinti ir pra
tęsti žinojimą, kuri turime. Galutinai, pasikalbėjimas duoda mums 
teisingą progą užsipelnyti gerą valią ir pagarbą mūsų artymą, per tai 
galima padidinti savo pasitikėjimą.

Pasekmės:
Tas, kuris supranta paslaptį sudominti kitą galės sekmingąi užlai

kyti atydą savo klausytojų ir per tai išgaus jų pritarimą. Tiesa, ši 
galimybė dalinai yra gamtos dovana, ir ne visiems lygiai yra Išdalin
ta. Kiekvienas žmogus šiek-tiek tos dovanos gali pa,ts sau surasti ir 
tobulinti ją per atydų pasimokymą kalbos, ir įstatų, kurie tvarko kal
bos taisyklingumą.' Mes turime stengtis būti tikrais vadovais savo kal
bos, visose vietose, su visais žmonėmis, ir visose gyvenimo aplinkybėse.

Pasielgimas:
Daugelis žmonių mano, kad žmogaus pasielgimas nieko svarbaus 

neturi su žmogaus būdo nusprendimu. Patarlė sako: “Iš medžio pa
žinsi vaisių.” taip ir žmogus, nežiūrint, kad jis bus mokyčiausias, ki
lęs iš turtingiausios šeimos, jeigu jo pasielgimas namuose, ar gatvėje, 
ar žmonių draugijos susirinkime bus neaptašytas, nelemtas, nešvelnus, 
tuomet visas jo gyvenimas bus nelaimingas. Pasielgimas svarbus da
lykas. Kiekvieno jaunikaičio ar panelės tikslas jaunose dienose turė
tų būti kuodaugiausia lavinti savo būdą per gražų pasielgimą, sekti 
pavyzdžius gerų prasilavinusių žmonių.

Rimtų žmonių susirinkime, pirmutinis dalykas pastebimas tai gar
bingas ir mandagus pasielgimas.

a) Kuomet kalbi, išsirink vietą idant galėtumei matyti veidą žmo
gaus su kuriuo kalbi. Šis tau padės geriaus pamatyti kokį įspūdį daro 
tavo žodžiai Atsimink, nereikia taip arti stovėti, kad tavo kvapas at
simuštų į klausytojo veidą.

b) Svarbu, labai svarbu atsiminti: NIEKADOS nedaryk keistus 
rankų judėjimus, arba veido kraipymus.

c) Daugelis mėgsta rodyti dantis. Šis pasielgimas labai nerimtas.
d) Burna ar lūpomis nedaryk kokių tai nemalonių kraipymų.

Viktorija Normandienė
(Bus daugina)

KĄ TU SAKEI???
Kiek sykiu mamytės taiso ir taiso mūsų lietuvių kalbą ir vis mes 

klaidų padarome. Tankiausiai aš manau mes klaidas darome kadangi 
neidedame Į širdį savo pasiryžimus.

Kitiems nėra skirtumo ar arklys kalba, katė čiulba ir kiaulė rė
kia. Kas nesupranta tam nedarys skirtumo kaip aš sakysiu. Bet rim
tas žmogus išgirdęs iš mūsų kad avinėlis baubia, nežinos ką apie mus 
pamanyti.

Kas praeity buvo, nežiūrėkime. Ateitis stovi prieš mus, pilna gerų 
norų ir progų, naudokimės.

- Kas ką daro:

Arklys (horse), žvengia (neighs) 
gaidys (rooster), gieda (crows) 
višta (hen), kvaksi (chucks) 
avis (sheep), bliauna (bleats) 
karvė (cow), baubia (lows) 
kiaulė (pig), kvykia (sųueaks) 
varlė (frog), kurkja (eraoks) 
šuo (dog), loja (barks) 
katė (cat), kniaukia (me-tfs) 
paukštis (bird), čiulba (warbles) 
žąsis (goose), gagena (quacks) 
vilktas (vrolf), kaukia (howls) 
pelė (mouse), cypia (putes).

Reikia mokėti taisykliškai kiekvieno gyvūnėlio judėjimą išaiškinti, 
kad klausytojas greitai suprastų ką tu nori jam pasakyti.

Stcngkimės kalboje lavintis. Rasime tarpe jaunimo tokių, kurie 
nepaisančiai kalba: “Ifavypysiu fliorą su brūmu,” “Suvalysiu dyiea

Šviežias pienas yra sa 
tik kuomet švarumas 
kytas jo produkcijoj ir traj 
sportacijoj. Turi paeiti 
sveikų gyvulių, tuoj atso
dintas, švariai užlaikytas, U& 
dengtas ir atsargiai p 
tas žmonių, kurie patys yi 
sveiki ir neserga. Mi 
ir miesteliuose, yra'daug g 
riaus vartoti pasturizud 
pieną negu šviežią pie 
Šviežias pienas yra a 
mas tik kuomet yra ce 
kuotas. Turi būti nupi 
iš geros pieninyčios.

F. L. /.

KODĖL GERTI PIENO?

Pienas yra ne tik skanus 
gėrimas, bet mūsų svarbiau
sias maistas.

Pienas vpa- 
maistas jau-

svariausias

ir žalios daržoves turi šitą vi
taminą.

Kiekvienas kūdikis, 'jeigu 
krūtimi nepenimas, turi kas
dien gauti apelsino ar toma- 
tes sunkos. Žiemą reikia kū
dikiams duoti “cod-liver” a- 
liejaus.

Mūsų maiste yra medžiaga 
pavadinta _ ‘ ‘ protein, ’ ’ kuri 
reikalinga augimui. Pienas 
gali pristatyti tiek “protei
no” kiek kūnas reikalauja. 
Kūdikis gauna jam visą rei
kalingą “protein” piene, ir 
augęs žmogus turi gauti rei
kalingą dalį “protein” ko
kioj nors pieno formoj.

Ne visi “proteins” turi tą 
pačią vertę. Kiaušiniai, mė
sa ir žuvis turi tuos pačius 
“proteins” kokius turi pie- 

■ nas. Grūdai ir daržovės ne
turi visu reikalingi) dalių 
“protein.”

Pienas pristato netik ge
riausią bet pigiausią kūnui 
reikalingą medžiagą. Kvor
ta pieno pristato tiek “pro
tein” kiek duotų septynios 

1 uncios geros mėsos arba ke
turi dideli kiaušiniai.

Ne.visokios rūšies maistas 
stiprina kaulus, dantis, sme
genis ir muskulus. Pienas ne
turi sau lygaus maisto, ka
dangi jame yra nors kiek vi
sų reikalingi) augimui ir 
sveikatai medžiagų, ir pri
stato energijos darbui, žaidi
mui ir šilumai, 
tingai svarbus 
nystėje.

Pienas yra 
maistas motinoms, kurios ne
ša arba peni kūdikius. Kaip 
ilgai vaikas auga, jam buto
nai reikalinga duoti pieno. 
Paprastam vaikui pakanka 
pantės ir pusės pieno i die
ną. Nėščios moterys, kūdi
kiai, sulaukę pirmų metų ir 
senesni kūdikiai reikalauja 
kvortą pieno Į dieną.

Pieno Produktai Ypatingai 
Svarbus Maistas

Pieno produktai, kaip tai 
tai nugraibytas pienas, pasu
kos ir sūris tpri “protein” 
bet neturi sviestinio riebumo 
ir kaikurių pieno vitaminų.

Sviestas lengvai virinamas 
ir turi daugybę augimui rei
kalingi) vitaminų. Vaikai, 
kurie geria daug pieno ir 
valgo pakankamai žalių dar
žovių gali apsieiti be sviesto, 
bet jeigu jiems duota nugrai
byto pieno tai turi valgti ir 
sviesto.

Vitaminai Piene

Žmogaus kūnas reikalauja 
nekuriu svarbių medžiagų, 
pavadintų “vitaminais.” 
Kuomet valgyje nesiranda 
visų arba nors kokių “vita
minų^, tuomet kokia liga ga
li kūną užpulti. Bet pirm ne
gu liga pilnai išsivysto, vai
kas sustoja augti normališ- 

ikai ir taip susilpnintas jog 
negali nuo ligos atsikratyti.

Pienas, Smetona ir sviestas 
„turi vitaminą “A.” Kiauši
nio trynys, kepenys, lapuotos 
daržovės ir “cod-liver” alie
jus irgi turi tą vitaminą.

Kitas vitaminas pristato 
dantims ir kaulams reikalin
gos medžiagos. Kad nors pie- daugiaus duonos, grūdų ir 
no riebumas turi kiek nors 
šio vitamino, bet neužtekti- 
nai aprūpinti kūdikio reika^ 
lavimą.

Randame kitus vitaminus’
(B ir C) motinos piene ir j nereikia taupyti perkant pie- 
šviežiame karvės piene. Y-mą, ar tai šviežią pieną ar 
patingai apelsinai ir citrinai pieno pudrą.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
FEDERACIJOS XIX-TAS 

KONGRESAS

Pieno “protein” visiems 
yra reikalingas. Kas meta 
auganti vaikai turi sverti 
daugiau, jie reikalauja naujo 
kraujo, kaulų ir muskulų su
lig savo metų.

Pienas yra vaikams reika
lingiausias maistas, bet ne- 
tur būti vienintelis maistas 
jiems pergyvenus pirmus kū
dikystės metus.

Su pienu reikalinga varto
ti kitokis maistas. Kaikurie 
vitaminai susilpninti arba iš
naikinti verdant. Vaisių sun
ka kūdikystėj ir vėliaus vai
siai ir daržovės kaip salotos, 
salieros, morkos arba kopūs
tai turi būti duoti kūdikiams 
žali beveik kasdien. Mėsa, žu
vis ir kiaušiniai Įvairina val
gi ir priduoda daugiaus 
“protein,” mineralų ir vita
minų.

Apart maisto augimui vai
kai reikalauja ypatingo 
maisto energijai, kas reiškia

Am. Lietuvių R. K. Fed 
XIX-tas Kongresas įvyks R 
čio 20-21-22 dd., 1929 m. 
III.

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

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorija 

Brooklyn, N. Y. ® 
180 Hale Avenue,

PASKUBĖKITE UŽSIS 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ir 
SKAITYKITE

bulvių, ir kiek nors cukraus 
lir riebumų. Krekmoluotas 
maistas negali pastatyti inži- 
ną, tik pristato garą. Reikia 
pirkti tik geriausio pieno, 

i
I
I

Įsitikrink patsai, kad “Mūsų Lak 
k rastis” yra geriausias, didaau- 
sias ir pigiausias plačiai visuome
nei leidžiamas savaitraštis!

“Mūsų Laikraštį” leidžia KAd 
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.'

“Mūsų Laikraštyje” rašo gę- 
riausi rašytojai ir labiausiai paty-. 
rę visų gyvenimo šakų žinovai spe
cialistai.
Todėl kiekvienas džiaugiasi, kas 
užsirašė ir skaito “Mūsų L 
tį.” Pamėgink ir Tamsta! 
nedaug.

“Mūsų Laikraštis” nuo 
džio pirmos dienos iki metų 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
o visur kitur užsienyj (taigi ir A- 
merikoj)—trigubai braflgiau.

Adresas: Kaunas, Laisvės 1 
81 Nr. “Mūsų Laikraštis.”

su reksu,” “Šiadie bus fainas šovas ant Broadvės,” “Mano sisterė 
ir broderis susifaitino.”

Žinau kad Amerikos lietuvių rimtesnis jaunimas nori būti gerais 
lietuviais, visokiais būdais jie stengiasi Įgauti gražų lietuvių kalbos 
žinojimą ir tarmę. Jeigu jie ir toliaus savo tuos gražius pasiryžimus 
tęs, ateitis parodys malonių vaisių.

KUR DINGO??????
Svarbu man žinoti kur prapuolė visi mano jauni ir talentingi rašy

tojai iš WorcestWio, So. Bostono, ir Chicagos. Pradžioje kas savaitę 
jie prisiųsdavo raštelių, dabar ... O jeigu kas nors žino kur jie randa
si ar slepiasi, meldžiu pranešti seneliui Dėdei Anufrui.

Lai Dievšs jus laimina. Sudiev!

lt
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MAN GAILA

i,'1 Mi. .».■»

Kur Registruotis

Norėčiau, kad rūtos per amžius žaliuotų, 
Žydėtų, kvepėtų ilgai,
Tr akys nuo ašarų niekad nevystų, 
Neverktu niekad amžinai.. .

X

Man gaila, merguže, to rūtų vainiko, 
Kur žydi ant tavo kasų;
Jos vienos tik žalios žiemužę paliko, 
Nebodamos sniego j ledų.

N. A. Rubakino

Skaičių Paslaptys Įr Kaip 
Jds Išaiškinamos

(Kas tai yra matematika? Jos esmė ir reikšmė)

Verte .1. T.

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams........................$£59
Užsieny mėtams'........................ ..$5.50
Vlęnę kart savaitėje metams... .$2.50 
Užsieny vienį kart savaitėje met $3.00

Žaliuoki, merguže, kaip rūta žalioji, 
Nebokįe pasaulio audrų:
Nebaisios tam audros, kas jų neatboja,Tam aųdrps nelaužys sparnų.,.; ........

(“Pavasaris”)

gUjldetuvos tautininkų oficio- ^yzas “Lietuvos Aidas” išpyš- •kino įžanginį straipsnį apie* B Lenkijos diktatoriaus Pil- 
^-SUdskio ir jo pakalikų žygius 
U prieš opoziciją ir seimą. Pri- : minė ir Lvovo pogromus 
g^pneš žydus Lenkijoj. Kad Lenkijoj pilsudski ui tikai* •L sgiaugia mažumas ir kad iš 
į? seimo diktatorius daro ko- fe| mediją, tai faktas.
tjl*- *

įprt.“L.“ A.” seimą įvertina Ž šiaip:
HRfci

.. J? —

iikijikas
CTHKWQBK1B)

įįįf & PublUhed every TUESĮJAY and FĘĮDĄ1

< ■ .— --------by----------- —
I4ORJūfflKPHG UTHUANIAN R. O, ASSpOĮATION OF LAB0R

M second-dass matter Sept 12,1915 «t the port offlce *t Boetoa, Maas.

toaK. - -.

“Iki šiol Lenkijos kitataučiai 
turėjo bent vieną, vietą, kur ga
lėjo pasiskusti pasauliui; tai sei
mo tribūna. Lenkams šitai ne
davė ramuma ir dabar pilsuds- 
Kfeipkų vadas Slavek pradėjo

' skelbti, jog šitam, esą, bus pa- ! 
daryta galas. Girdi, mažumos 

f <• seime savo balsais lemiančios vi-
• sus klausimus ir šitai, esą. turi 

būti radikaliai pašalinti. Slavek, 
< kurs patarė visiems socialistams

^triuškinti kaulus, “kad nereikė- 
ŠA*** nešti kulkosvydžių gatvėn,”! 
t pasiryžęs užspausti mažu- [
Į^Nmoms burną. Tik dar nepasa- 
k;^rkė kuriuo būdu jis ketina šitai 

įvykdyti. Sakoma pakeičiant 
? T tokiu būdu konstituciją, kad nė 

vienas mažumų atstovas nebe- 
g •; galėtų patekti seimam Pažiurę- 

sim.”

SO Jeigu mušti taurininkai į pripažįsta, kad seimas tai ■'riiemntčle vieta, kur kitatau-
7kSaigali pasiskųsti pasauliui, ptai delko voldemarininkai įj^daro rinkimų į seimą ? Šį Į , straipsnį, matvt, tautininkai {neigimą? ę- > * 1 ‘

L i.V- •

sv.4

■F

Daug kas klausia ar reikia 
nepiliečiams registruotis ir 
kur? Sulig naujo įstatymo 
kiekvienas svetimšalis atvy
kęs į šią šalį pinu birželio 2 
d., 1921 m., ir tie, kurie ne
turi pasižadėjimo pasilikti 
šios šalies piliečiais turėtų 
i ižsi regi struot i f ederal iamv 
imigracijos ofise.

šis svetimšalių registravimasis nėra priverstinas, bet mokslo negali tvarkytis valstybės, vystytis pra- 
* . ‘ ’ 4 ?

> ' * . V su• 4 • -
A

S ' KDBSORIPTION R^TES:Uirr~rrr r~~v............. ....$am
fpreign ytįrly  ......................... $5.50
Dofjestlc on<!e per week yearly. .$2.50

°oce per week yearly....$3.00

jŽĮIč “DARBININKAS”
West Broadvvay South Boston, Mass.

Tcjcphone South Boston 0620

-j--------------- ----------

B PALYGINKIME
B

KUR SEIMUOSIME?
—

Pereitame seime nutarta 
mūsii organizacijos L. D. S. 

ufpimą laikyti kartu su A. L.
K. Federacijos kongresu, 

įbjeigu Federacijos kongresas ‘ Sus kur nors arčiau L. D. S. 
į Centro. Federacijos kongiv- 

kaip jau pasteljėjote ^Spaudoje, įvyks Cicero. Ilk, k^akruose: LDS. Centras y-Bostone, rvtuose. Taigi plikyti seimą kartu su Fede- 
ąBcija, kad ir labai norėtu- būtų prieš didžiumos L.S. narių nutarimą. Gal mfitų geriausia L. D. S. seimą Hhukti Naujoje Anglijoje. 
įtMassaehusefts. (Jonnecticut, Ntyeny York’o ar New Jersev $SfcIstijose. Tose valstijose y- 
Bį apskričiai, didžiuma kuo- ir daugiausia nąrių.
B L. D. S. Centro valdyba 
Eteįino klausimą turės galuti- 
hBai išspręsti šiame siisirinki- 
Kpe, liepos 17 d. Tad apskri-

— - -

t* 1

under the Act Qf Marcb 3, 1870"

for mailing at special rate of posta$e provided for in Sectlon 1106 
Act of October 8. 1917, authorized on July 12, 1918”

. . - ■ - * ą

____ ...... • įvedė kelius skyrius pietuo- ketts jūreiviai sugrįždamvse. ,Drabužių industrijos išsi- vystijimą sulaikė stoką visokių mašinų. 1850 m. pirmą kartą pasirodė siuvama mašina. Kerpama mašina, kuri kirpo net 18 storumų audeklo išrasta 1870 m. Kiti pagerinimai tuoj pasirodė, ir senoviško kriaučiaus vietą šiandien užima fabrikų darbininkai. Ir tie darbininkai yra kuoįvairiausi.
Šiandien vis randasi žmo

nių, kurie duoda savo dra
bužius pasiūti, neperka ga
tavus.

Komercijos Departamen
tas ką tik išdavė skaitlynes 
parodąnt, kad produkavi
mas moteriški) drabužių 
1927 m. buvo 15.5% dides
nis negu 1925 m. 1927. ni. 
moteriškų drabužių paga
minta net $1,500,000,000 ver
tės. Industrija randasi as
tuoniuose miestuose, New

nuo bangžuvavimo buvo pirmieji, kurie reikalavo gatavai padaryti; drabužių. Negalėdami laukti pakol jiems drabužiai bus pasiūti jie pirko ką rado gatava, kad nors materija buvo prasčiausia.
Ir kriaušius New Bed- 

forde, Massachusetts valsti
joj, buvo pirmas pardavi
nėti gatavus drabužius. Pir
mas drabužių fabrikas buvo 
atidarytas New Yorke apie 
1831 m. Savininkas buvo 
George Updyke, buvęs mies
to majoras. Apart tos krau
tuvės New Yorke, Updyke parašė, kad nukreipus Lietu

vos piliečių akis i Lenkiją lig 
norėdami sušukti: “Štai ir 
Lenkija nebenori seimo ir jį 
panaikins.” Lenkija dar tu
ri, nors mažai reikšmingą, 
seimą, bet Lietuva jau treti 
metai kaip seimą panaikino 
ir nėra vilties, kad tautinin
kai kada nors jį sušauks.

Prie sakinio: “Iki šiol 
Lenkijos kitataučiai turėjo 
bent vieną vietą, kur galėjo 
pasiskųsti pasauliui; tai sei
mo tribūna” turime pridėti, 
kad ne tik kitataučiai. lx*t ir 
tautiečiai, eiliniai piliečiai, 
seimui esant,zper savo atsto
vus gali pasiskųsti ir pa
reikšti savo reikalavimus. 
Seimo atstovas tai ne dikta
torius. Jis yra piliečių iš
rinktas jų reikalus atstovau-’ 
ti. Kas kita diktatorius. Jis 
nuo piliečių nepriklauso ir 
jų reikalui neatstovauja. Jis 
pasirenka ištikimiausius ka
rininkus ir ginklu valdo kra
štą ir piliečius taip, kaip jo 
“visažinantis” protas dik
tuoja. ar kam patinka, ar ne.

Taip, pas lenkus vra bloga. 
lx*t ir mūsų tėvynėje opozici
jai negeriau. Mes griežtai 
smerkiame lenkų groboniš- 
kus ir barbariškus žygius, 
1x4 negiliame nė savųjų už 
piliečių darbininku teisių pa-

reikalingas legalizavimui gy
venimo šioje šalyje.

Užsiregistruodamas sve
timšalis turi įrodyti, kad.

1) pirm birželio 2 d., 1921 
atvykęs į šią šalį;

2) visą laiką nuo atvažia
vimo gyveno šioje šaly;

3) esąs gero dorinio pobū
džio, ir

4) nepraši kaltes būti de- 
portm »tu.

Lietuviams patartina užsi
registruoti arba išsiimti nors 
pirmas pilietystės popieras.

Brooklyno “Laisve” ner- 
vuojasi, kad komunisčių vai
kams geriau patiko apysaka 
“Red Napoleon,” negu ko
munistiškas “Cement.” Nie
ko tokio, nes komunizmas A- 
nierikoje nyksta kaip kam
paras.

čius ir kuopas raginame 
rengtis prie seimo: gaminti 
Įnešimus ir ieškoti būdų, kad 
seime būtų atstovaujama 
kiekvienas apskritys, kiek
viena kuopa. Šis seimas bus 
svarbus, nes turės išspręsti 
bonų atmokėjimo klausimą 
ir nustatyti ateities darbų 
programą.

LI/S. Centro Raštine

(Tęsinys)
įdomu ir tas. kad skaičiuojama ne vien tai, 

kas yra tikrenybėje, bet ir tai, kas gali būti. Ma
tematikai šiandien moka išskaičiuoti su dideliu 
tikrumu Įvairių atsitikimų galimumą, t. y. jie 
stengiasi sužinoti—kiek tai galimas daiktas, kad 
kurie nors atsitikimai Įvyks. Arba, kad jų nebus. 
Išskaičiuoja, pavyzdžiui, kad tais ar kitais me
tais reikia laukti tokio tai skaičiaus gaisrų. Arba 
tiek ir tiek turi įnirti ar gimti. O prie tų išskai
čiavimų prisitaiko ir gyvenimas. Žmonės žino, 
ko galima laukti, kas greičiausiai gali įvykti,—ir 
sulyg tuo tvarko savo įplaukas ir išlaidas, savo 
darbą, laiką. Žinoma, laimingas atsitikimas di
delis dalykas. Bet ir čia matematika su savo iš
skaičiavimais ateina pagalbon. Daug, labai daug 
galėtų apie tai pasakyti, kokia matematikos jėga 
ir ką ji gali padaryti. Bet, vis dėlto, reikia dar 
kartą pabrėžti šias to mokslo ypatybes: aiškumą, 
tikslumą. Ir tikrinti čia kiekvienas gali. Kas tik
tai nori. O norint tai daryti, reikia mokytis to 
mokslo, kuris vadinasi m a t e m a t i k a . Mate
matika—mokslų mokslas. Iš tikrųjų, matemati
ka dėl savo tikslumo ir aiškumo yra mokslų mok
slas.

Šio mokslo dideli nuopelnai: jis tarnauja vi
sai žmonijai:: Matematikai dėka, visi kiti moks
lai pasidarė daug aiškesni ir tikslesni. Visi, ku
rie buvo, yra ir bus. Visi be išimties. Visi moky
ti specialistai šaukte šaukia: mums visiems rei
kalingi matas ir skaičius! TJeikia matuoti! Rei
kia skaičiuoti ir skaičiuoti! Dabar visi mokyti 
žmonės tai daro. Be to negalima apsieiti. Skai
čiuojama ir šiluma, ir elektra, ir šviesa, ir jėgos, 
i r?gvVenfojai, žemėj vanduo, anįtajj knįygfiį lai
kraščiai, bažnyčios, mokyklas,—viskas, viskas. 
Yra net atskiras mokslas, kaip visa tai apskai
čiuoti. Jis vadinasi statistika. Be šio

Yorke, Chicago j e, Philadel- phijoj, Clęvelande, Bostone, tt./ Loųis, ^Los Angeles Ar Taltimorėje. Tuose miestuo
se yra 88% visų moteriškų drabužiu įstaigų, kur paga- pūnta 90% produktų. Iš 7,588 įstaigų, kurios gamina moteriškus drabužius, 5,949 randasi Nęw Yorke, 406 Illį- nois, 396 Pennsylvamijoj U 277 Massachusetts.1927 m. išdirbysčių cenzas rodo sumažėjimą iš 1.5 (sulyginus su 1925 in.) vyrų ir vaikų drabužių. Iš viso produkuota už $932,000,000 drabužių. Iš 3,562 įstaigų, 1,- 785 randasi New Yorke, 419 Pennsylvanijoj ir 330 Uli- nois.Iš viso industrijoj rapor- kostįUmų; suvirs 60,000,000 naminių suknių; beveik 20,- 000,000 moteriškų švarkų; 7,000,000 moteriškų marškinių; 24,000,000 vyriškų kostiumų ir milijonas visokių kitų vyriškų drabužių.

F, Jj. I. S.

tuota 4,470,000 moteriškų[nius tris dvarus lietuviai at
pirko nuo barono Plateno.

Per tuos 40 m. šie lietuviai 
ne tik nenutautėjo, bet jų 
skaičius pašoko iki 30 šeimų. 
Visi jie, išskyrus Paulinavo, 
kur dauguma sulenkėję, 
skaitomi gerais lietuviais. In- 
dricoj lietuviai turi mišrią 
mokykla, kurioj tarp kitų, 
dėstoma ir lietuviu kalba. 
Joj mokytojauja lietuvaitė 
Šimkūnaitė.

Pereitą savaitę lietuviai 
Indricoj suruošė pirmutinį 
mišrų lietuvių baltgudžių 
vakarą. Prie pilnutėlės sa
lės lietuviai suvaidino “Kur
čias Žentas,” o gudai savo 
kalba suvaidino savo tautiš
ką veikaliuką. Lietuvių 
“Šviesos” d-jos choras Išpil
dė kelias tautiškas daineles.

Šia proga iš Daugpilio bu
vo atvažiavęs Lietuvos kon
sulas p. Gaučys ir laike pa-1 
skaitą apie lietuvių ir balt-

inonė, negalima tinkamai reguliuoti visuomenės 
reikalų. Per šį mokslą matematika įėjo į visuo
meninį gyvenimą. Norėdami ištirti įvairias mū
sų gyvenimo puses, esame priveisti vėl kreiptis į 
matematiką. Čia ji dar daugiau mums yra rei
kalinga. Kai kurie mokslai tik matematika ir lai
kosi, pavyzdžiui, astronomija, fizika, mechanika, 
chemija. Sutvarkymas viso pasaulio yra supran
tamas matematikai dėka. Ji mums išaiškino, ko
dėl dangaus kūnai laikosi erdvėje, kodėl nekren
ta. Be matematikos negalėtume tai suprasti. To
ji pat matematika parodė mums daug gamtos slė
pinių, daug paslapčių išaiškino. Kas tai yra švie
sa, šiluma, elektra, dabar jau žinome. O žinome 
skaičiavimui dėka. Apgraibomis juk to viso ne
nutversi. 0 jei nežinosi, tai ir neišnaudosi. Anais 
laikais, gal būt, dėl to ir buvo sakoma: žinoji
mas leidžia permatyti, o permatvmas paskatina 
prie darbo. Astronomija moko mus apie dan
gaus kūnus ir jų judesius. Apie tai jau buvo kal
bėta. Fizika tiria ir apskaičiuoja visa tai, kas 
liečia elektra, šilumą, Šviesą ir t. p. dalykus. Da
bar tą viską galima matuoti, kaip prekes. O, iš 
tikrųjų, juk visa tai jau ir pasidarė prekėmis: 
galima pirkti, kiek norima, elektros jėgos, šilu
mos, šviesos. Bet, kad, tas prekes pirkdami, ži
notume, kaip jas pirkti—gorčiais ar rrtastais, rei
kėjo išmokti visą tai matuoti ir suskaičiuoti. Tas 
padaryta. Šiandien visas mokslas apie šviesą, ši
lumą, elektrą vien skaičiavimu laikosi ir šiam dė
ka eina priekin. Tie mokslai, neparemti matema
tika, turėtų žlugti. Ateis laikai, kada visi kiti 
mokslai, kurie tik yra dabar pasaulyje, negalės apsieiti be matemĮatikos. Jei jūs—mokslai, tai būkite tokie tikslūs, kaip mhtematika. Arba jūs —ne tikri mokslai. Tuomet jums ir kaina nekokia. Matematika stipresnė už jus. Iš jos darbų tai matyti. Visi kiti mokslai siūbuoja, sviruoja. Matematika—niekumet. Ji tik auga ir stiprėja. Ir ar pasakyti jums, kokia kriptimi auga matematika? Apgalvokite tiktai, ką aš jums tuojau pasakysiu. Matematiką mus veda prie supratimo, ų ‘
to, kąIr tiesa, imkite rašyti skaičius arba ląintinai skaičiuoti: vienas, du, trys ir tt. Kur galas ? Kas pasakys? Galite, kiek tik norite, skaičiuoti, vis 
e|dami prie didesnio ir didesnio skaičiaus. Prie

, • -
V’ .\' Š|offlĮs ^ienomis Kaw ankėsi žinomas Latvijos lietuvių veikėjas, Judriuos parapijos kun. Kuriianakis. Jįs su Lietuvos maldiųįnkąįs vyksta į Romą.Kun. Kurlianskįs -‘L. Ą.” bendradarbiui papasakojo a-* pie Indricos lietuvių gveni- mą.Indrica didokas Latvijos miestas prie Sovietų sienos. Prieš 40 mt. į čia atvyko iš Švenčionių apskr. būrys lietuvių ir apsigyveno. Indricos, Brindorės, Sterburgo, Paulinavos ir Spalviškių dvaruose. Vėliau pirmuti-

LIETUVIAIgūdžių santykius praeity į? kokie jie gali būti ateity. Paskaita buvo atidžiai susi- rįnkusiųjų išklausyta.
Šis mįšrus lietuvių ir,balt-. 

gūdžių vakaras pilnai pasie- • kė savo tikslą ir girdėti pa
geidavimų ateity daugiau 
panašių vakarų ruošti.

Indricoj ir apylinkėse gy
vena baltgųcįžiai—katalikai, 
todėl lenkai eidami lozungu: 
“Visi katalikai lenkai” de--’ ■ ■ 'J
da pastangų baltgudžius pa
imti savo “globon,” piršda- 
mi visokių dangiškų ir že
miški) gerybių. Tačiau pas
kutiniais mietais baltgudžiai 
numanydami, kur juos veda 
ėmė peršama globa kratytis. 
Jie noriai siunčia savo vai
kus į rasų mokyklas, veng
dami nors, ir geresnėse sąly
gose veikiančių lenkų mo
kyklų.

Tuo tarpu lietuvių ir balt
gudžių santykiai širdingi ir 
šios dvi mažumos puikiai su
gyvena.

Žinoma, apie lietuvių bet 
kokį santykiavimą su len
kais netenka kalbėti. Čia ko
vojama aršiau, nei kada 
nors.

PALENGVINIMAI KELIAUTI
Į UŽSIENĮ

Ligi šiol užsienio pasai ir 
vizos buvo išduodambs Kau
ne, Klaipėdoj ir Šiauliuose. 
Dabar vidaus ministerija 
užsienio pasų ir vizų išdavi
mų skyrius įsteigė dar Pa
nevėžy,: Mariampolė j, Mažei
kiuose ir Rokišky.

Ui.. ,J.| ■ nu ... ■ " . I . . .—

be galo didelio. Juk nėra tokio didelio skaičiaus, 
prie kurio jau nebegalėtume primesti dar vieną 
vienetą. Ir taip ligi begalybės. Ligi, taip sakant, 
didžiosios begalybės. Bet yra ir mažoji begalybė. 
Kas bus, pavyzdžiui, jei, paėmę vienetą, pradė
sime ją dalyti? Vis į smulkesnes ir smulkesnes 
daleles. Ligi begalybės. Juo ilgiau taip dalysi
me, tuo smulkesnes dalelytes gausime. Ir kame 
mažėjimo riba? Niekur ir niekad jos nerasime. 
Todėl ir sakoma: Matematika priveda mus prie 
pažinimo be galo mažo ir be galo didelio. Čia dar 
galima pridurti, kaip matematika prieina prie 
to.

Bet, norėdami tai suprasti, turime smulkiai 
ir iš pagrindų pažinti matematiką. Tuomet teks 
sutikti, kad matematika yra ne tiktai mokslų 
mokslas, bet ir filosofijų filosofija. Ir iš tikrųjų, 
prieš kiek laiko garsiausieji mūsų laikų matema
tikai Suprato, kodėl saulė traukia žemę, o žemė 
— saulę ir kodėl medžiagos dalelytės viena kitos 
traukiamos. Matematika išaiškino mums patį di- 
džiausiąjį slėpinį, kas tai yra laiko bėgis. 
Laikas—akimirksnis, laikas — amžinybė, — kuo 
juodu skiriasi ? Gudrūs tai dalykai. Užsiminiau 
čia apie tai, kad galėtume nors kiek suprasti, 
prie ko matematika mus veda, kokias dideles 
gamtos ir dvasios paslaptis jinai mums išaiški
na. Sunku net ir įsivaizduoti. Ir žinokite, skaity
tojai, — tuo pačiu metu, kai mes čia skaitome šį 
laikraštį, įvairiose kultūringose šalyse gyvena 
daug daug gerai matematiką mokančių žmonių. Jų tarpe yra plačiai pagarsėjusių. Sėdi jie sa
vo kambariuose, tarp keturių sienų, rašo popie- ry kažin kokius skaitmenis ir raides, kaž kokius keistus ženklelius ir kibekliukus. Galvoja, skai
čiuoja. Tartum visai užmiršę apie žmones. O, 
iš tikrųjų, tie patys matematikai visą mūsų gyvenimą kuria, tvarko, tobulina. Jie atidengė mums dangaus gelmes, parodė medžiagos sudėtį. Parodė ir be galo didelį ir be galo mažą. Padėjo padaryti mašinas, gelžkelius; padeda sutaupyti laiką ir jėgas. Pakeičia net mūsų pasaite- žįprą. Ęąįčįą mūsų hūįlįtus' suprątiAni^ į ai|- kiifs ir tikslius. Ir tartum sakyte sako: Neužmirškite apie matus ir skaičius. Apie skaičius ir matus. Skaičius ir matas—tai viso pradžia ir pamatas.

A .
v* y *

'•♦t

I
I



Svetimuose Krašta<»»G
: Uždarbių Beieškant

(Keltais į Pietų Ameriką apra&BM) .

JfakvynS sų blakėmis ir kitokįąis I
gyviaĖ. Nakvynė ant upės kran- V v... s . .io/įo žvaigždžiųdagtim. W|ma — nakv^ę|tės vėl ręiįralaųįą 1Q Jele-

atahod M trečdalį ųždvbiP, Ar
ba trenkti į antausį. ‘ Gepaų

, “nHnjai” irirti Urugvajuj, ne
gu pėsčiam keliauti į kitą val
stybę.

7 ipb su darbo užvaisdomis iri tangovais. Gavę B ataivįo 
įo Jptarių, jie parodo įuffl darbą, kartais ir gana pado- kad privatiniai viešbučiai apmokftm4j W po savai-
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■» .r'Pakilau'anksti ryteli Dar saulutė netekėjus, Išgirdo žalioj ląnkelęj Plieno dalgę sužvangėjus. !
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Vieną gražią dieną atsi ^veikinau paniurusį, lietaus laistomą, Kauną. Į tolimą kelionę vežiausi porą sveikti bet kuriam darbui tinkamų rankų, nevisai tuščią galvą, 
dvi poras baltinių, ispanų ir portugalų kalbos vadovėlius, kišenėje 200 dolerių ir ugningai šviesią viltį.Sušvilpė traukinys — ir pradėjau kelionę. Pravažiavau Karaliaučių, Berlyną, Ha|nburgą. Perplaukiau Vokiečių jūrą ir vandenyną. Ir štai rugsėjo 6 d. 8 vai. rytą išvydau Uragvajaus krantus, o 10 vai. laivas suaustojo MontevidoDokumentus patikrinus pasiėmęs savo kelionės ryšulį, nudrožiau į miestą laimės' ieškoti.

Pirmieji žingsniai Uragvajuje.Vos spėjau išeiti į gatvę, apspito mane įtartinos išvaizdos viešbučių agentai ir prisimygdami vadino kiekvienas į savo viešbutį. Vieni kalbėjo ispaniškai, > kiti vokiškai, rusiškai ir lenkiškai. Matydamas geruoju ne- atsikratysiąs tų įkyrių agentų, pasirinkau vieną žmoniškesnės išvaizdos rusiškai kalbantį ir nusekiau paskui jį į miestą. Mano vadovas pasisakė esąs viešbučio vadinamo “Emigrantų namai” agentas.“Emigrantų namai” — Uragvajaus valdžios šelpiamas ir iš Lenkijos atvykusių žydų bendrovės užlaikomas viešbutis. Jį teisingiau būtų vadinti pusiau sugriuvusia ir biauriai dvokiančia šešių aukštų medine lindyne. Aplinkui viešbutį krūvos išmatų ir visokių nešvarumų, o viduje — purvinos, niekada nevalomos grindys, kiauros lubos, išpuvę sienos. O sienose baisi knypava blakių, svirplių, tarakanų ir kitokių parazitų. Langai visi iki vieno išdaužyti. Kambariuose visai nėra nė lovų nė stalų; svečiai guldomi ant lentinių narų, arba tiesiai ant grindų. Ten pat jie ir valgo. J ei vienas kuris vaikščioja šeštame aukšte, tai šiukšlės iš jo kambario byra į žemutinį aukštą ir krinta kitiems ant galvų, o valgan- tiems į lėkštes. Už tokią nakvynę ir porą lėkščių dvokiančio jdvalo, sriuba vadinamo, bei svarą duonos ima per dieną po vieną dolerį ųuo suaugusio ir po pusę dolerio nuo vaiko. Bet nežiūrint visų tų “malonumų,” “emigrantų narnai” visada pilni svečių. To priežastys,

po du dolerių, o W maistu kaštuoja penki doleriai per 
r 

dieną. Užtai duigplta ateivių, kurie negali greitai gauti darbą ir nedori nakvoti 
užmiesčio smėlynėj, eina į “emigrantų namus” ir gyvena juose ištisus mėnesius, kovodami sų tarptautiniu hlakių ir ųtėiių pulkais.Kai dėl manęs, aš visai neturėjau naro pasilikti “e- migranfų namuose.” žvalgęs po šiukšlynus ir pajutęs išmatų dvokimą, užsimečiau ant pečių kelionės maišelį ir nesigailėdamas palikau ‘ ‘ mielą kampelį. ■ Netraukė manęs ir privatiniai viešbučiai. Švaistyti po penkiųs dolerius per dieną nedidelis malonumas. Aš pasirinkau vidurio kelią dieną vaikščiojau po miestą įr ieškojau darbo, vakarę eidavau uoste, i prieplauką ir viename krante gulinčių sulūžusių laivelių gaudavau nemokamą nakvynę, kad ir ne taip garbingą, kaip “emigrantų namuose,” bet užtai ramią ir savotišką.Keturias naktis nakvojau pajūrio smėlyne ir nė trupučio nesigriaužiaų, kad neturiu pastogės, nepavydėjau viešbučiuose nakvo j autiems. Penktosios vakare susiradau sau butą inteligentiškoj Lietuvos žydų šeimynoj, kur tuojau ir persikrausčiau.

Darbo beieškant.Montevideo — Uragvajaus sostinė, miestas gana didelis (apie 800,000 gyventojų) ir savotiškai gražus, bet švaros atžvilgiu prastesnis už mūsų provinęijos miestelius. Gat- — jei dar turi kiek pinigų vėse visada pilna dulkių, krūvos įvairiausių atmatų, o vietomis nublokšti padvėsusių šunų ir kačių lavonai.Pastaruoju laiku į Urag- vajų atvažiuoja labai daug ateivių iš visų Europos valstybių. Bet atvykusioms už- . darbiauti europiečiams tenka skaudžiai nusivilti ir lieka tiktai du keliai: ieškoti 
» ’ ■ darbo kitose pietų Amerikos valstybėse, arba pasilikti Montevide, valkiotis jo gatvėmis ir badauti.Ateiviams apsigyvenimo sąlygos dėl to sunkios, kad pramonė čionai visai menkutė, jos kaip ir nėra. Vietiniai gyventojai nai verčiasi prekyba, o valstiečiai gyvulių auginimu ir kiek rečiau žemdirbyste. KaL kurie ateiviai susiranda darbo prie mūro statybos, arba uoste, bet tas darbas pripuolamas, nesvietiškai sunkus ir nepastovus. Bet ir tokį darbą galima gauti tiktai pęr agentus — tarpninkus, sumokant jiems dešimtį pozų (vieną dolerį)* Dauguma agentų žųlifcąį ir apga-

jių- Darbininkui belįęką pasirinkti viena iš dviejų: ar- mokėti ageųtui donįą, vadinas trečdalį sąyo uždarbio jį turėti darbą ilgesniam lai’ kui arba trenkti tokiam žu- lįkui į antąusį U vėl tapti bedarbiu ir badautį. Pasiskųsti nėra kaip, nes nėra jokių darbininkus apsaugo- jąnčių įstatymų, nėra jokių darbininkiškų organizacijų, o policijos valdininkai veikia daugiausia išvien su a- gentais ir darbo užveizdomis ir dalinasi pelną. Nėra čia nė draudimo nuo ligų arba nuo nelaimingų atsitikimų. Nulūžęs ranką ar Voją negausi jokios pašalpos nei iš darbdavio, nei iš valstybės. Žinoma, jei drybsosi ko kojomis arba vidury gatvės, tai “tvarkos dėliai” nuvilks tave policininkas į šalį ir pašauks “greitąją- pagalbą,” kurios belaukdamas suspėsi tris kartus numirti ir sudžiūti nuo saulės karščio.Uždarbis čia gana aukštas: 6-7 pezai per dieną, bet pragyvenimas toli prašoka uždarbį. , Jei jau kam pavyksta susirasti sau nuolatinį darbą, tai šiaip taip praminta, nusiperka drobinį “kostiumą” ir retkarčiais gali pasivaišinti prasčiausiu Čylės vynu, maišytu su nevalytu spiritu ir atmieštu drumzlinu vandeniu. Juodai dienai nelieka nė cento. Nors, tiesą pasakius, ir taupyti pinigus čia ne mada ir kiekvienas darbininkas gyvena tik šia diena.Dauguma ateivių pabūna Montevide kelias dienas ir

miestelė-

t

Išplakiau aštri ąi dalgelę Ant smailios kietos pintelės Ir ėjau žalion lankelčn Kirst jaunos sodrios žolelės.Išėjau rankoj su daige Piaut jaunos sodrios pievelės,Išėjau žalion lankelėn Krėst tyros skaisčios raselės.— Štai ir užteka saulelė — Nebetoli pųsrytėliai,Ir atneš jauna mergelė '• Man hevarąnt -pradalgė!].• Ve, ateina mergužėlė, Nešdama rankoj grėblelį. Skainba josios dainužėlė — Ir aš porinsiu žodelį...
•«'
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o jų tarpe nemažą skaičių tiktai tie, kurie pabėgę iš savo tautiečių, atvykusių ieš- jos vengdami bausmes už į- koti laimės, o radusių tik skurdą ir vargus ir keikiančių savo kvailybę, atvedusią juos į Uragvajų. Radau čiopai žemaičių, dzūkų, zarasiečių ir šiauliečių.Sutikau aukštaičių šeimyną nuo Zarasų. Jie netiktai skundžiasi savo vargais, bet keikia Uragvajų susiriesdami. Lietuvoje jie turėjo 6 ha nuosavo® žemės ir gyveno neblogiausiai; duonos ir drabužio niekada netrūkdavo. Čionai atvyko 1928 metais pavasaių. Ir'ligi ših laiko nesusi rado jokio darbo. Ką turėjo — pravalgė. Dargi geresnius drabužius ir tuos iškeitė į duoną kasdieninę. Vvras kalbina žmona kėliau-•Z *•ti į Argentiną pėstiems, sako, tenai gal rasime kokį nors darbą, o čia jau nebėra išeities/ Vistiek reikės badu mirti... Žinoma nenori leistis į tokią tolimą ir pavojingą kelionę ir bevedyja čionai “ramiai” numirti. Didžiausia kliūtis—trys vaikučiai, kurių vyriausiam vos aštunti meteliai. Baisus skurdas ir beviltės merdėjimas.Aplankiau šeimą šiauliečių. Ir čionai toks pat vargas ir ašaros. Vyras, žmona ir vienas ketvirtus metus einąs vaikas. Pasakoja, kad jis esąs neblogas stalius, gyvenęs Šiaulių mieste, turėjęs nuosavą grįčią, darbo niekada netrukdavę ir nežinoję. kas tai yra nedavalgy- ti. Panorėję ūmai pralobti, pardavę visą turtelį ir atvykę į Uragvajų 1927 metais spalių mėnesį. Vyras retai kada gauna pripuolamo darbo, bet pusę uždarbio tenka atiduoti agentams už priro- ’ dymą darbo. Sako, prašę pagalbos iš savo giminių, gyvenančių Suv. Amerikos Valstybėse. Gavę pinigų žadėjo tuojau grįžti į Lietuvą.
■ i *’•*.. ; .„ Kįek tiktai Įietayių susirikau, visi'skųi&žiąsi šuniškų gyvenimu ir keikia agentus,

kompanija.

•— važiuoja į kitas pietų A- merikos šalis: į Argentiną, Braziliją, Paragvajų ir kitur. Yra tokių, kurie netekę paskutinių centų ir negaudami jokio darbo, susi- reika būreliais ir pėsti keliauja į kitas šalis ieškoti laimės.Šias pamokančias žinias į- sigijau išbuvęs Montevide keturioliką dienų, išlandžiojęs ieškodamas pelningo verslo visus miesto užkampius ir išaikvojęs pragyvenimui 30 dolerių. \Penkioliktą dieną palikau nevaišingą Montevidą ir laivu išvažiavau į Fray-Bento- są.Lygiai mėnesį basčiausi, važiuotas ir pėsčias, po visą Uragvajaus valstybę, skersai ir išilgai ir ieškojau vietos, kur būtų galima apsistoti. Deja, tokios vietos neteka užeiti ir neradau galimybės apsigveųti.Po kiek laiko vėl sugrįžau į Montevidą-Montevide i? Frąy^Benta- sų8ejaų daugybę ateivių įkalbėjusius juos vykti įvairių Europos valstybių, Uragvajų., Lietuvą burnoje»

vairius prasižengimus. Tokiu čionai yra nemaža. Jų gyvenimo sąlygos čionai labai palankios: niekas jais nesųsidpmi, neklausinėja praeities, ne dokumentų ir vietinė policija jų nejudina.Montevide verčiasi keletas žydelių iš Altaus. Tai savo laiku pagarsėjusi spirito šmugelninkųLietuvoje jie buvo savininkai namų, krautuvių ir vartojo beveik milijonus, o čionai vaikščioja nuskurę ir siūlo praeiviams papirosų ir degtukų. Vienas laiko smulkmenų krautuvę, kurios visos prekės galima susikrauti į gerą juaišų.ir panėšėti porą kilometrų... Lietuvą mini su pagarba, ir mielai grįžtų į Alytų, jei nebijotų kalėjimo.Kadangi nėra Čionai nė jokios lietuvių organizacijos, tai ir tikrą jų skaičių sunku sužinoti. Bet pasiteiravęs uosto policijos valdyboje ir emigracijos namuose sužinojau, kad lietuviui Urugvajui priskaitoma apie 6,000 žmonių. Apie tiek esą atvykusių į Montevidą. Žinoma, daugelis išvyksta į kitas valstybes, kiti ir dabar dar atvažiuoja, taigi sužinoti tikrą skaičių — labai sunku. Apie pusę visų atvykusių į Ura- gyajų gyvena Montevide, kiek mažiau Fray-Bentose ir kituose miesteliuose, o likusieji iškrikę po visą šalį.Nekurį laiką sukinėjosi tarp vietos lietuvių “garsusis” K. N. Jis apmulkino daugelį lengvatikių, žadėdamas jiems darbą ir tarnystes, išviliojo iš jų jx> kelis arba kelioliką dolerių, ar ite- 
7Ay, ir surinkę pusėtiną luiną, — apie 500 dol., — išnyko iš Montevido padangės. Girdėtis dabar jis bastosi Argentinoj, Buenos Airėse ir verčiasi jam įprastu verslų, lengvu ir pelningu. Bet aš nepatarčiau jam dar kada pasirodyti Montevide..?Praėjusių metų lapkričio mėn. į Montevidą buvo atsi- beldęs vienas Maskvos x‘tar-

t rakti orių ir

nų, tarnas.” Jis "takėsi esąs siųstas iš Brooklyno ‘♦draugų/’ tais viečių,” su tikslu suorganizuoti lietuvius į ko
muninių partiją'. Bet jo veikimas pasibaigt labai verksmingai: į jo skelbtus mitingus niekas neątsilankė, o kai ^nuvargęs” organizatorius Užsuko į smuklę “atgaivinti smūtną dūšią,”—kažinkąks juodukas pragurino jam su bonka pakaušį. Sako, “draugas” pavadinęs juoduką juodu gyvuliu, ^up ir išvažiavo nieko nepešęs.Lapkričio 7 dieną iš Montevido į Braziliją pėsčiomis iškeliavo būrys jaunų žydukų. Visi jie ateiviai iš Lietuvos. Jie tikisi pasiekti Porto-Alėgrč, o iš ten vykti į vokiečių koloniją Blume- nau, St. Catarinos provincijoje. Įdomi smulkmena: išvykdami jie išrinko sau vadą, kuriam įteikė Lietuvos tautinę vėliavą, ganą dailiai pasiūtą, ir ja nešini išvyko į tolimą kelionę. Daugelis jų būdami Lietuvoje visaip niekino jos vardą ir garbę ir skleidė svetimas idėjas, o tolimojo Uragvajaus krašte kai vargas už sprando nutvėrė, prisiminė jos duoną ir išmoko gerbti trispalvę mūsų tautos vėliava. Kažin*- • • * kokią vėliavą nešiotų jie sugrįžę į Lietuvą...Vėliau išvažiavau iš Mon- evįdo ir skersai Laplatos Į- ąnką leidausi į Argentiną, į Buenos Aires.

O. RošinolBuenos Aires. 1928. XI. 18.(“M. L.”)

A<LR>K*MOT 
XlV-T AS SEIMAS Jg
____  ... w .•____ __________ ; . -ijĄ'TsBI

A. p. R. K. Moterų' SfjungoaM 
H-sis Seimas įvyks rugpiįičio 5, 
7 dd., 1929 m„ New Britąin, 
Sulig 13-jo Seimo nutarimo; Šįmet 
Seimąs turėjo įvykti Mass. valstik J 
joj, bet, kadangi Masa. valstijoj 
dar nėra įregistruotas čarteris, to« ■ 
dėl Seimas šaukiamas Conn. vali

Mūsų Seimai turi nemažą Sf 
jungai reikšmės. Juose peržiūri, 
ma visas Organizacijos stovis, irifc‘ . 3 
koma patogesnių sąlygų jos plė
tojimui ir siekiama prie grąžęs*-^ 
nės ateities. Todėl visos kuopos 
ir Apskričiai prašomi ruoštą į J
iruiaudingų sumanymų Seimui irUį 
prisiųsti savo atstoves. Rinkite į 
Seimą atstoves tokias nares, ktt- < 
rios yra daugiau apsipažinę 
Motorų Sąjunga, nes iš atstovių 
ir C. Valdyba yra renkama sekaa* 
tiems metams.

paikas bėga greitai, todėl 
turime subrusti, kad šį 14-ąjį 
mą padarini sėkmingu. *- '4

Kuopos siųskite atstoves sulig 
nurodymo mūsų Konstitucijos. Ag 
Taigi, lai nei vienos kuopos neliė- 
ka. kuri neprisiųatų savo atstovei 
į šį Seimą. J

S. Subatienė, ' /
Mot. Są-gos Centro Pinni.’J

------------------------------- -—
Ką tik išėjo iš spaudei!

Artistų 
STASIO PILKOS 

Nąuja Knyga —— 

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pąsfc 
skaitymų, dainelių, deklemąci- 
jų- 
Verta kiekvienam turėti Ma
inuose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit UŽ 

pašto ženklelį. . r,•§
“PĄRĘĮNINKAS” < 

336 B’way, So. Boston, Mass,
..................................................................................................... ....... -
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“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik. apie Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
_ - - . • • • • _

Atminkime VilniuiSenai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau sulaukėme •;

į

X

Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap- į rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa- -J rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautos. • _ |“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar- j timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū- i • - * * ■* * sų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, .« darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai,- ■ studentai, moksleiviai ir visi kiti. 5“MŪSŲ VILNIŲ ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku- • rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį I gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustrue- - tas.
- * —f -* ■“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik I j doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai "į iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.” A 

„ . , *U» * *Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausiniu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lai** vės Al. 61 Lithuania.
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V aikšto
es dažnai mes pažįs-

sunkiai ir

Rengimo Komisija;

"Y 7” * v x *' v •V istinycios

SĖNI IR JAUNI

Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
lektrlšinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir Jvedam motorus 
ir vandenio pompas. Talpai taiso- 
me ir parduodame radlos.

norėjo 
kopui- 
Garbė

Laktos turi būti toli nuo 
langų, kad neprileistus šalčio.

BUVO VISAI NUVARGĘS 
NETURĖJO STIPRUMO 

IR ENERGIJOS

Viską galimu padaryti; vis
ką.. . tik negalima padaryti 
tai, kad žmogui žemėje būtų 
y erai gyventi.

Paprastai tik tokie klau
simai girdimi, į kuriuos pa
jėgiama atsakyti.-—Nietsche

STOCK ROOM

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

Vienas Dievas tepažįsta 
žmogų ir težino jo kančias. 
Tad skųskimės tik jam.

Veika ne tuščiais žodžiais, 
bet darbu.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

KOLONIJOSE

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

Komisijos na- 
kolonijų: Wor- 

K. Stepčinskienė 
šeškevičienė; Nonvood, 
- K. Akstinas, K. Viesulą; 

Mass. —< J. Treinavi-

Parapijinis piknikas.

Naudai bažnyčios ir mokyklos 
šv. Jurgio parapijos, 28 šio mėne
sio liepas bus puikus piknikas ant 
farmos p. Liudviko Gudavičiaus. 
Laike pikniko bus dar ir kitas la
bai žingeidus ir svarbus dalykėlis.

. L. R. K. S. A. Conn. Apskritys, 
liepos 28, 1928, Charter Oak Par
ke, Statė Fair Ground, New Parį; 
Avė., Hartford, Conn. rengia išva
žiavimą. Prašome kuopų ir drau
gijų nieko nerengti toje dienoje, 
bet visi atsilankykite į mūsų išva
žiavimą. Šis išvažiavimas Conn. 
valstijoj bus didžiausias ir gražiau
sias.

Kaip čia prieš kelioliką mėnesių 
buvo poni Vileišienė, rinkdama au
kas Vilniaus lietuvių našlaičiams, 
tai jinai prašė parinkti seni? dra
bužių taip Vilniaus našlaičiams, 
kaip ir suaugusiems pavargėliams. 
Drabužių tapo gerokai parinkta. 
Ir kaip dabar paaiškėjo, tik vien 
kun. Ignas Zimblys išsiuntė Euro- 
on 300 svarų senų drabužių; o ki
tose vietose sukrautus, tai ir da
bar kandvs ėda...

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
tį, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

Gražiausi ir tinkamiausi vieta 
Nauj. Anglijoje poilsiui, tai “Pa
langa,” Lawrenee, Mass. “Pa
langos” grožė traukia visus pik- 
nikierius ten praleisti dienas.” 
“Palanga” yra ant ežero kranto. 

; Kas norėtų pasistatyti vasarna
mį “Palangoje,” sveikai ir links
mai vasarą praleisti, pasiskubin
kite įsigyti lotą. Arba įsas no
rėtų ją visą papirkti tai kreipki
tės pas

ANTANĄ KNEIŽĮ
366 W. Broadvvay, S. Boston  ̂Mass.

' “ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- 
! tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
į tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
I paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
Į užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi- 

K mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au- 
I ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
į gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt. 
\ “ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- 
r je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- 
į je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- 
| rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- 
I nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
j g-vė 30 Nr.
į Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra- 

žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
r didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 
Į giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

Mandagumas nieko nekai 
nuoja, o visa perka.—L 
Montaigne.

Matas Gojelis nuperka. Niekina jis savo tėvelius, oi niekina! 
— vėl apsiverkė Dzidorienė.

Dar ilgai ji skundėsi savo sūnumi, ir aš pri
žadėjau pasikalbėti su jos Petriuku.

Parėjusi namo tuoj jį ir atsiuntė pas mane.
— Kam tėvus niekini ? — stačiai pradėjau su 

juo kalbą.
Petras pamįslijo, pamįslijo ir ėmė kalbėti:
— Nė vieno niekinamo žodelio nesu tėvams 

prasitaręs. Beskaitydamas knygas ir laikraščius 
įsitikinau, kad reikia kitoniškiau, -gerėliau ūki
ninkauti. Su senaisiais įnagiais geriau nepaūki- 
ninkausi. taigi, kiek ūkis leidžia, vis prknūju 
naujus ūkio padargus. Beveik visuomet aš su 
tėveliais pasitariu, bet jie nepripažįsta jokių ri
kio naujienų ir mano sumanymais tik tyčiojasi. 
Tad be jų žinios ir nuperku kurį reikalingą daik
tą. Po Jo keletą dienų namuose tenka gyventi, jei 
ne pragaras, tai karšta skaistykla, nes išmetinės, 
išmetinės, net ir pas kaimvnus nubėgs, ką ir šian
dien mamytė padare, atskubėjusi pas tamstą. O 
kuri priežastis ? Mat. vakar parsigabenau iš kal
vio porinį vežimą. Patyriau, kad vienu arkliu 
vežiojant tik gaišatis vasaros darbuose. Pama
tęs naują vežimą, tėvas susiėmė už galvos ir ėniė 
šaukti: “Elgetomis, elgetomis tu mus paleisi!” 
Ir nubėgo pas mamą. Ta kad šoks bartis: “Ar 
mes ponai, kad karietomis važi nešime!” ir taip 
toliau, ir taip toliau. Dar ir šiandien nesiliauna 
bartis. Aš tyliu, bet sava darau, nes ūkio page
rinimas to reikalauja. Esmu vyras 25 metų, tai
gi jau moku ir pats galvoti. Tėvas teismu gąsdi-

JUOZAS J. OIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir 
imdavo jam ^tomWlius v^tu- j 
vėmS " Ir kitokiems įksfvažTnČJV i 
maras.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St. 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953
Ofisas: 212 Millbury St., AVorces- 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

“UKININkAS” nes

’ “Aš neturėjau stiprumo nei energijos 
ir buvau visai nuvargęs. Po išvartoji- 
mo tik dviejų butelių Nuga-Tone, nš 
jaučiuosi kaip naujas žmogus.“ James 
Miluer, IVigglns, Mass. Tik keliais žo
džiais p nas Milner pasako, kaip Nnga- 

, Tone jam greitai pageliojo, pataisė jo 
sveikatą, padaugino stiprumą ir sutel
kė Jam daugiau energijos. VirS,millo- 
nas žmonių vartoja Nuga-Tone su to
kiomis pat pasekmėmis. Ir jus turėtu-" 
iųėt jas vartoti, jei neturite sieros svei- 
katos. »

Nuga-Tone taipgi geras išgydymui 
silpnų nervų, nusilpusių svarbesnių or»

• ganų, inkstų, kepenų, pūslės, prasto n- 
pėtito, nevirškinimo, gasų viduriuose,

■ raugėjimo, galvos skaudėjimo, svaigu- 
l iio, skausmų raumenyse, praradimo 

svorio, nemigos, jautimo nuovargio Ir 
panašių simptomų. Jus galit nusipirk-

• ti Nuga-Tone kur gyduolės yra parduo. 
damos. Nusipirklt butelį šiandie ir pa- 
stebėkit puikias pasekmes po vartoji-

• mo tik keletą dienų. Jei jūsų vertelga 
; neturi jų stake, jis gali gauti dėl Jūsų

iš olselio vaistinės.

Liepos 4 d. Amerikos neprigul- 
mybės paminėjimhi šis miestas ap
vaikščiojo labai iškilmingai. Buvo 
įvairi programa, net per penkias1 
dienas. Miesto majoras W. H. 
Amstrong pakvietė visas tautas 
prisidėti prie apvaikščiojimo. Da
lyvavo 12 tautų, jų tarpe ir mes 
lietuviai pirmą kartą pasirodėme 
kaipo tauta. 4 dieną liepos daly" 
vavom parodoje gatvėmis. Turė
jome parengę flotą, kuris kaina
vo 125 dolerius, neskaitant gyvų 
kvietkų, perstatė rūtų darželį, ku
riame stovėjo dvi merginos ir dvi 
didelės vėliavos, Lietuvos ir Ame
rikos. Viena mergelė buvo Lietu
va ir raukoj laikė Lietuvos velia? 
vą, antra buvo Amerika ir laikė 
Amerikos vėliavą. Flotas buvo ga
na gražus ir gyvas. Ne tik lietu
viai, bet visa publika gėrėjosi. 
Merginos nors buvo išrinktos jau
nos, bet labai rimtai užsilaikė, kas 
darė malonų įspūdį j publiką. Tai 
svarbiai ir garbingai vietai užim
ti buvo išrinkta panelės: A. Ven- 
cevičiutė — Lietuva, E. Balčiko- 
nvtė — Amerika. 7 dieną liepos 
kas buvo nuėję į mūvius galėjo 
matyti ir spręsti kaip atrodo Lie
tuvos vaizdas. Parašu “Lithua
nia” žmonės gėrėjosi, žiūrėdami. 
Nuo publikos ir miesto komiteto 
gauta pagyrimų “už taip gražų 
vaizdą perstatant? Lietuvą. Be to, 
dar 5 dieną liepos dalyvavo kaipo 
tauta programą Wasbington Par
ke po vadovyste p-lių Kumpičių, 
apie 70 berniukų ir mergaičių, ap
sirėdę tautiškais drabužiais. Mer
gelės su rūtų vainikėliais atliko šo
ki “Aguonėlė.” Labai gerai, taip 
kaip tikri artistai. Publikai labai 
patiko. Dar sudainavo dainų 
“Ant kalno karklai siūbavo.” Po 
tam didžiųjų kbras dainavo “Kam 
šėrei žirgelį”" n* ^‘Kur tėvynė čia 
gražu.” Atliko vidutiniškai, nes 
buvo chorų geresnių ir prastesnių. 
Šokiai ir dainos išėjo gana gerai. 
Ne sarmata nuo publikos ir mies
to valdybos. ’Nors kartą Racine’o 
lietuviai pasirodė viešai kaipo 
tauta. Už pasirodymą viešai su 
lietuviškais šokiais ir dainomis 
garbė priklauso mūši? vargoninin
kei p-lei Julei Kumpytei ir jos se
sutei Elenai, kurių rūpesčiu taip 
gražiai • vaikai buvo išmokinti. 
•Rengime daug darbavosi ponios O. 
•Dokšienė, O. Sokelienė ir A. Gečis. 
kurie nesigailėjo nė laiko nė pini

ngų, nė savo gražių automobilių. 
Taip pat prigelbėjo ponios O. Ju-

deckienė, E. Tamulevičienė ir pa- 
|nelė A. Zizminskaitė ir biznieriai 
p. V. Zenzelietas paskolino auto
mobilį dėl aprėdymo ir davė vietą 
savo garadžiuje aprėdyti. Taip 
pat svetainę dėl mitingų ir prak
tikų. F. Radzevičius aukavo $5.00l 
Kiti po mažiau. Rengėjai surinko 
54 dolerius. Šv. Kazimiero pašal- 
pinė draugija tam tikslui aukavo 
50 dolerių, Brolių ir Seserų pašal- 
pinė dr-ja 50 dol., kitos draugijos 
po 5 dolerius aukavo. • Vyriausias 
Rengimo Komitetas buvo nuo 
draugijų atstovai, būtent: M. Gas- 
paraitis, J. Zaleckis, A. Gečis, A. 
A. Gudžiūnas, J. Rumbutis. Viską 
rengė bendrai visi Racine lietuviai 
be skirtumo pažiūrų ir gerai pada
rė, nes čia visų reikalas kaipo lie
tuvių ir Lietuvos tautos. Be to 
dar 8 dieną liepos Bažnytinėj sve
tainėj vakare buvo dalyvavusiems 
vaikams programas už gerą atliki
mą darbo. Buvo vaišės. Gavo visi 
iki valios %altakošės ir saldžių gė
rimų taip pat ir užkandžių ir prai- 
sus gavo. Visi buvo užganėdinti. 
Dar verta pažymėjimo kad mūsų 
parapijos sekretorius A. Gudžiū
nas ir klebonas kun. A. Balinskas 
visą laiką pavėlino parapijos sve
taine naudotis veltui dėl rengėjų 
mitingi? ir praktikų kada tik no
rėjo, kada reikėjo. Mat reikalas 
bendras 
kad tik 
kiausia. 
visiems.

Be to prašoma tą dieną atva
žiuoti komisijos narių kurie buvo 
išrinkti Naujos Anglijos Katalikų 
Seime vasario 22 d., 1929, South 
Boston, Mass. paskirti Naujos An
glijos kolonijoms kvotą labdarin
giems reikalams, 
riai yra šie iš šių 
cester, Mass. 
ir M. 
Mass. 
Montello 
čius, A. Tautkus; S. Boston, Mass. 
— O. Jankienė. A. Kneižys; Cam
bridge, Mass. — V. Jakas, F. A. 
Zaletskienė; Lawrence, Mass. — 
S. čeikauskas, T. Skusevičius; 
Providence, R. I. — A. Avižinis, 
M.'Klerikaitienė; iš Lowell, Mass. 
ir kitų kolonijų, kurių nėra iš
rinkta, tai prašome išrinkti po du 
j komisiją ir atsiųsti j suvažiavi
mą. "

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

— Ko gi taip vaidiatės? — pasiteiravau. 
Dzidorienė palingavo galvą ir prabilo:
— Jau kad Petriukui pramušta galva ant vi

kių laikraščių ir knygų, ką bepadarysi žmogus. 
?t dar beveik kasdien jis prasimano visokių pra* 
vų. Čia jani ir ratai nebegeri, čia ir akėčios ne
tikę ,vis naujų, geresnių reikią. Kur gi neso- 
«muins širdis! Visą amželį mes tais daiktais 
ludojomės, ir buvo geri, ir duonos užtektinai 
Tėjome, ir kaimynu nebuvome pirštais badomi, 
dabar jis visa niekina. Knygose prisilaižęs, vi
kių naujovių reikalauja ir net nepasiklausęs

pastovaus būdo, žmonės vai- 
kurios nešioja aukštus batu
kus ir yra perdaug į prieki 
palinkusios, yra koketės ir 
paviršutinio būdo.

Nedidelis pasvirimaš mo
terims labai pritinka. Pana
šus susilenkimas pas vyrus 
reiškia energijos štokų. Per
daug didelis statumas jau ro
do šiurkštumą, storžievišku
mą. Kas eina plačiai, į abu 
šonus svyruodamas, yra tu
ščios garbės mėgėjas, maža
vertis žmogus. “Ūk-ka$”'

na, kad atirhsiąs iš manęs ūkį, kam jo neklausąs. 
Arba vėl.
Iš namų ne žingsnio nenori išleisti. Pasipra

šyk — neleidžia. Pale vakaruškas nesitrankau, 
bet į vaidinimus, koncertus, paskaitas visuomet 
nueinu. Grįžęs, žinoma, gaunu gerą pirtį.

Išgirdęs abiejų pusių nusiskundimus sume
čiau, kad šioje byloje būti teisėju labai sunku. 
Bent sunku rasti tokia rezoliucija, kuri abi pu
ses patenkintų.

Rytojaus dienai jį su tėveliais pasikviečiau 
prievakario užkąsti. Atėjo visi trys. Ilgai skun
dėsi, net barėsi, daug ir aš kalbėjau, o mano min
čių santrauka maždaug tokia.

Visų pirma vaikai nėra tėvų vergai. Vaikai 
— tėvų padėjėjai. Vaikuose turi pasireikšti jų 
norai ir valia: tik tie norai ir valia turi būti tėvų 
žiūrimi, kad vaikai neiškryptų iš gero kelio. Jei 
vaikai vien sektų tėvų pėdomis, tai gyvenime ne
būtų jokios pažangos. Vaikų sumanymams rei
kia duoti progos pasireikšti. Bet ir vaikai turi 
atsižvelgti į tėvu patyrimus, nes patyrimas yra 
geriausia mokykla.

Pasak Russo, Prancūzų karalius Liudvikas 
XV kartą paklausė vieną dvarininką, katrą am
žių jis labiau vertinąs: savąjį ar dabartinį. Dva
rininkas atsakęs: “Karaliau, jaunystę aš pralei
dau gerbdamas senius, o senatvėje man tenka 
gerbti vaikai.”

Jei vaikai gerbs tėvus, o tėvai gerbs vaikus, 
tada namų židinys visai šeimai bus šiltas malo
nus. “Panev. Balsas”

kšČioja neramiai ir netvirtai, 
o užsispyrėliai 
palengva.

Moters pasižymi gražesne 
eisena, todėl jų būdą atspėti 
yra sunkiau. Žinoma, kad 
dideliais, tvirtais žingsniais, 
vaikščioja tos moters, kurios 
mėgsta vyrųdarbus dirbti. 
Paprastai, jos turi ir nema
lonu, storą balsą. Moters,

p* tame iš jų eisenos, jų judė- 
Eį SŲ- Pamatę vakaro sutemo- 
| je ką nors einant per Painią 
Bį ar brendant pakluonėmis, 
į tuojau pasakome, kas nuėjo, 
| nors veido negalėjome pažin- 

Vaikai yra dar pastabes- 
Eni. Jei kas eina kiemu, jie 
| išgirdę žingsnius, pasako kas 
I ateina, ar tėvas, ar brolis...

Galime manyti, kad iš judė- 
| aių ir eisenos taip pat gali 
[būti atspėjamas žmogaus bū- 
I das. Tik prisižūrėkite! Pa- ■PĮ'iį . ' -
^matysite, kad kiekvienas 
įr=žmogus vis kitaip kojas stato

.... •

ir, rods, kitaip jiems vaik- 
[ ščioti net nepritiktų.
[ Ramiai, lx* rūpesčio eina 
Bžmogus savo sumanymuose 
H tvirtai nusistatęs. Smarkiai, 
g sunkiai baladojasi šiurkštūs 

nepraustaburniai. Lengvai, 
^ tyliai žengia pirkliai, moky- 
& tojai ir, bendrai, visi, kurie 
g' protu dirba. Tokių žmonių 
į, kūnas yra lengvesnis, kas ir 
i padeda jiems tyliai vaikščio- 

ti,/Yra tokių, kurie visai ty
lį Iiai, palengva ir mažais žing

sneliais trejx‘na. Jų pataria- 
; ma saugotis, kari po bailių, 
^.nepatikimų, saldliežuvių bei 
£ perdėtai mandagių žmonių, 
s Servuotųjų eisena, gal būt,
F • * * '

g visi pažįstate iš nelygių ir 
skubių žingsnių.

dešimts colių tupėjimo vietos 
kiekvienai vištai. Visos lak
tos turi būti vienodo augštu- 
mo. Niekuomet nereikia vie
ną laktą padėti augščiau ki
tos, nes visos vištos mėgins 
ant aukščiausios nutūpti ir 
pešis kad kitas nustūmus.

Turi būti viena gūžta ketu
rioms vištoms. Gūžtos turi 
būti nors šešiolika colių plo
čio ir tiek pat ilgio’ ir nuo 
dvylikos iki šešiolikos colių 
aukščio.

Dažnai malevojant višti- 
nyčias daug prigelbsti ižvaiz^ 
daii ir švarumui.. Išbaltinant 
kalkėmis beveik pigiausiai 
atsieina.



SUAUGUSIEMS SKYRIUS

St., So. Boston, Mass.

nuo

PALAIDOJIMAS

Reikale Kreipkitės Pas

.Vienas iš daugelio sujudinančių veiksmų Paragon Parke, Nantas 
ket' Beach, lengvai ir patogiai pasiekiamas dideliais laivais Nan 
tasket Beach Steamboat Kompanijos. , j

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

ŠVENTO PETRO IR POV 
DR-JOS VALDYBA

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

' Vasarinėje lietuvių mokykloje 
sudarytas suaugusių vaikų sky
rius.

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVA 

VALDYBA

per .Panemunės 
atlaidus šieji kū-

Kalbame ir Lietuviškai

382 Broadway, South Boston

Tel. South Boston 2870

Tel. So. Boston 0620

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

yra
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

GALIMA. UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

nėšio, 2-rą valandą po

l’iiiuln inkus — Motiejus Žioba,
539 E. Ttli St, So. Boston. Mus. 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirmininkas — J. L. I’ctrausksA 
24 Thomas Pk., So. Boston, Mfįįl, 

l’rot. Raštininkas — Jonis Glineckts, 
5 Thomas Park, So. Boston, MaMU 

Fin. Raštininkas — Matas šeikls, . 
364 Broadway, So. Boston, Maasž- 

Iždininkaa — Andriejus Naudžlurųia,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass, 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 VVlnfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kai

Parapijos mūrinė bažriy-* 
čia a. a. kun. kan. Rokaus 
Būčianiausko rūpesniu pa
statyta tarp 1860 ir 1870 m. 
Uolus klebonas pastatęs baž
nyčią įvedė per Sekmines 
keturias dešimtis valandų 
atlaidus. Suvalkijos ir už
nemunės katalikai pajutę di
džius Panemunėje atlaidus 
iš visų Lietuvos kampų pa
maldūs žmonelės skubėjo į 
tas nepaprastas ir negirdė
tas pamaldas. Vieni geležin
keliu važiavo, kiti Nemunu 
plaukė, apylinkės gyvento
jai arkliais važiavo bei pėsti 
ėjo. Būdavo susirenka žmo
nių daugybė ir tai pėr visas 
tris dienas maldingieji spies- 
davosi, visos miestelio grįte- 
lės-bakužėlės nakvojančių 
pilnos. Ištiesi]; pats uolus 
vietos klebonas rūpinosi kad 
pamaldos bažnyčioje būtų 
iškilmingos, gražios, kad vi
si norintieji išpažinties pri
eitų ir komuniją priimti). 
Daug kunigų suprašydavo, 
(tuomet dar rusai leido ku
nigams ir iš kitų apskričių 
rinkt i S), kasdien per visas 
tris dienas keturi pamokslai 
būdavo.

ralių Viešpati Kristui pager
bė. Prie parapijos mokyk
los, kur seselės kazimierie- 
tės mokytojauja, kur ketvir
toji evangelija giedota, taip 
pat labai gražiai paruošta.

Be to, paminėsiu kad De
vintinėse Panemunėj visi ir 
visos Šv. Sakramento garbi
nimo brolijos nariai buvo iš
pažinties ir komuniją pri
ėmė. Vietos dvasiškiją nu
vargino. Dievas šimterio
pai teužmoka visiems, kurie 
Devintinių dienoje šiokiu ar 
tokiu būdu prisidėjo prie 
pagražinitno Šv. Sakramen
to iškilmių.

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

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

Pusei metu ............. ................

munistai prieš šitą organiza
ciją kovojamu griežtumu, ir 
todėl ji veikia slaptai. Bet 
patys- komunistai prisipažįs
ta; kad šita organizacija ple
čiasi ir darosi pavojinga.

žėjo, tai j Panemunės Sek
minių atlaidus apylinkes gy
ventojai šaltai žiūrėjo ir 
skaitlingai nesųšiiriiikdavo. 
Tačiau antrąją Sekminių 
dieną vis diktokai lankyda
vosi. ' ‘ .

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠlRD. "7 
V. J. PATALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA

“DARBININKAS”366 West Broadvvay • South Boston, Mass.

x Amerikoje metams 
Lietuvoje metams

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS , 

• - ■ • PRIEINAMOMIS KAINOMIS;

Pirmininkas — V. T. Savickas,
427 E. Seventh S t, So. Boston, MaA'v 

Vice-I’irmlniukas— A. Naudžiūnas,
885 Broadvvay, So. Boston, Mass. ' 

Prot Raštininkas — V. Tamoliunas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass, Ųė1, 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 Glendale St., Dorchester, Mass. * 

Kasierius — I’. Kleponis, < į-
266 Bolton St., So. Boston, Mass. ;. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas ant- v. 
j Į ra. .jaanedėli kiekvieno .mėnesio

vaL vakare, pobažnytinfij svetainė, £' 
Fifth St, So. Boston, Mass.

Šiemet
Sekminių
nigai sakė pamokslus: pir
mąją dieną dek. Justinas 
Grigaitis Vilkaviškio vys
kupijos seminarijos profe
sorius, tikras brolis Pane
munės ’ klebono prel; Alek. 
Grigaičio^ antrąją dieną Ig. 
Česaitis nuari jonas, trečiąją 

’|dieną Ig. Starkus Veiverių 
klebonas. Visi trys iškalbin
gi vyrai, žmonės atsidėję jų 
klausė ir džiaugėsi kad gra
žūs pamokslai. Dažinojęs 
kad ir šiemet ruošiama Pa
nemunėj per Sekmines lote
rija kai ir kitais metais pa
rapijos mokyklos naudai ir 
kad apylinkės jaunos moters 
bei merginos rengia kojinių 
parodą, pamaniau sau, dėl 
blogo, šalto oro nepavyks
tančios. Loterija mažam 
maštabe suruošta — pavyko, 
visi fantai išpirkta, ir sulig 
komiteto sąskaitos “Ryte” 
120 nr. paskelbtos taip atro
do: “Už išloštus bilietus ir 
aukų pinigais gauta 3,231 lt. 
Šalia aukotų daiktų premi
joms pirkti išleista 649 lit. 
Gryno pelno liko 2,582 lit.” 
Gi kojinių paroda dėl nepa
togaus oro, galima sakyti — 
nepavyko.

Panemunės katalikai kas 
metai Devintinėse eina su 
Šv. Sakramentu procesiją 
miestelyje ir gieda keturias 
evangelijas prie keturių im
provizuoti] altorių. Šiemet 
buvo altoriai paruošta, pas 
Savicką, penktam pulke ir 
prie valsčiaus ir parapijos 
mokyklų.. Labai gražiai 5-am 
pulke altorius atrodė, žaliuo
jančių medžių tarpe sulig es
tetikos reikalavimų paruoš
tas. matyt Rengėjai turi išsi
lavinusi skoni, turbūt kari
ninkų žmonelės ir pulko ka
pelionas prisidėjo, be to, vi
sas nuo gatvės kelias kašto
nų žiedais nuklotas. Proce
sija su Šv. Sakramentu darė 
Į kariuomenę didi įspūdį. 
Kareivai su karininkais ri
kiuotai asistavo ir nusiėmę 
kepures suklaupę visų ka-

Šestadieny 9-tą valandą įvyko 
šv. Petro bažnyčioj giedotos mi
šios už sielą staiga mirusio a. a. 
Justino Makaoiūno. Jis paėjo iš 
Bagasloviškių parapijos, Vilniaus 
krašto. Amerikoj gyveno 18 m. 
Dirbo mėsų krautuvėse. Dabar gy
veno pas Joną Jogminą, 144 6-th 
St., So. Boston. Sirgo porą savai
čių 
p-Ię Švedaitę. Ji mirusi. Paliko 6 
mėtų dukrelę. Ją jau nuo seniai 
augina uošvienė ^>onia Švedienė. 
Paliko taipgi brolį Joną Lietuvoj 
ir Amerikoje seserį Filominą Strin- 
gienę, Hampshire Roads. N’. H. Se
suo jį ir palaidojo. Kūnas buvo 
pašarvotas pas graborių. Laidojo 
Calvarv Cemetary Woburn, Mass. i 
liepos 13, 1929. j

JUOZAS SEREIKA
s

202 Jefferson St., Nevark, N. J. 
yra įgaliotas generalinis agentas 
užrašinėti laikraštį *‘D-ką.” Ku- 

norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu aefre-

Karo metu keturiasdešim- 
tięs valandų atlaidai į pa
prastas Šv. Sakramento ado
racijas pavirto. Po karo 
žmones tikyboje suklydo ir 
senovės maldingumas suma-

“KARĮ”
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINI KARIŲ LAIKRAŠTĮ. • 

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, Įvairenybių ir tt. K i ek v i e n a - 
m U “KARIO” nr. yra linksmas skyrius ^Kup
rinės pabiros.”

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

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba. 1 1

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.”

Pirmininkė — Jieva MarksienA 
625 E. 8th St., S. Boston, Masa.4 

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienA 
11 Monks St., S. Boston, Masą. \ 

Prot. Rašt. — Ona Šiaulienė, 
443 E. 7th St., S. Boston, Masfc s. 
Telephone South Boston 3422-R.

Fin. Rašt. — Bronislava CiūniepA *' 
29 Gould St., W. Roxbuiy, Mass. Į

Iždininkė — Ona StaniuliutS, 
105 W. 6th St., S. Boston, Masą.

Tvarkdarė •>— Ona MizgirdienA _ 
1512 Columbia Rd., So. Bostoh. * 

Draugija savo susirinkimus laitai 
kas antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p®- •: 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkį r 
laišku ar telefonu.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS > 
VALDYBO SANTRAŽAI

________ , -įr■ » 
/ ■ •••*4ūį 

Pirnitntnkiis — Mot VersladkM; ’
694 E. Fifth St, So. Boston, Masą L- ■ 

Vice-Pirmininkas — l’ovjlas Rūką.
125 Bowen St, South Boston, Mas& 

l’rot. Raštininkas — Ant. Macejunmį^'
450 E. Tth St, So. Boston. Masą ' 

Fin. Raštininkas — Pranas TuIelMa
109 Bowen St, South Boston, Masą 

Iždiuinkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston, Masa. 

Tvarkdaris Kazys Mikalionls, A'
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mask 

Draugija laiko savo susirinkimus ka» 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietą. 
Ateidami susirinkiman prašome at- - 
sivesti naujų narių prirašyti pri® < 
musų draugijos.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-J0I 
VALDYBOS ANTRASAI * <

• * S <3

---------- 4 -S 
Pirmininkas — J. Grubi nskaą z

24 I’rescott St, Readvllle, M am. - 
Vicepirmininkas — J. MarkeRool^

140 Bowen St, So. Boston, Mass. 
Prot Raštininkas — P. Milius, ‘ ‘*

541 E. Seventh St, S. Boston, Mm4 
Fin. Raštininkas — M. Selkis,

364 W. Broadvvay, So. Boston, Maflt 
Iždininkas — V. Balutis

36 Mercer St, So. Boston, Ma* 
Maršalka — J. Zaikis,

7 VVinfieM St, So. Boston, M* 
DmugljR laiko susirinkimus kas ai 

rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
num. 492 E. Seventh SL, paraptL 
salėj, Tth St, South Boston. Masa.
 JĮį
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PARAPIJONŲ SŲSIRIMKIMAS
VEIKTI

Ketvirtadienio vakare, pobažny- 
tinėje salėje buvo susirinkimas va
sarinės mokyklos komisijos ir visų 
veikėjų-parapijonų. Susirinkimą 
vedė komisijos darbštus pirminin
kas p. Valatka. Jis gražiai paaiš
kino susirinkusiems, kad yra ren
giamas parapijoj ekstra išvažiavi
mas rugp. 11 d., 1929 ant Munch- 
back Park, Roslindale, Mass. Kvie
tė susirinkusius apkalbėti.

Kalbėjo Sanda, Lukoševičius, 
Tuleikis, Kasparavičienė, Kilmo- 
niutė ir kiti.

Kun. Pr. Virmauskis išreiškė* 
džiaugsmą, kad žmonės susirenka 
pasidalinti mintimis; kad parapi- 
pijai finansinius darbus pasisektų 
kogeriausiai. Jis sake, apart kitko 
kad atskyrimui nuo regulerio pik
niko, kuris bus Keistučio darže— 
Labor Day, dabar rengiamąjį pa
rapijai pikniką galima pavadinti 
liuosnorių pikniku. Kadangi yra 
reikalas parapiją remti ir kadangi 
išvažiavimas įvyksta taip arti, ku
nigas klebonas išreiškė viltį, kad 
išvažiavimas bus visų bostoniečių 
ir apielinkieeių, visų biznierių ir 
profesionalų, visų studentų ir mo
kytojų, visų ūkininkių ir darbinin
kų — visų didžių ir mažų. Jis gė
rėjosi žmonių gerais norais ir en
tuziazmu.

Darbininkai pasiskirstė darbais; 
pasižadėjo aukoti ir parinkti aukų 
nuo kitų parapijos prietelių.

Buvo aiškinama kaip nuvažiuo
ti į parapijos pirmąjį išvažiavimą, 
būtent: nuo Forest Hills imti ka
rus einančius Į Roslindale Wash- 
ington gatve. Išlipt "ant Beach St. 
Roslindale. ’rim lauks žmonės su 
dekoracijomis. Munchback’s Park, 
Roslindale. Mass. Nuveš už de
šimtuką. O gal dar ir tikietai ir 
imami tuo keliu. Tai būti] 6J cen
tų.

Parduota daug pikniko tikietų 
po 15c., du ūž 25c. Pasibaigtfs pik
niko susirinkimui, prasidėjo vasa- 

’ rinės mokyklos susirinkimas.
Paaiškėjo, kad mokykla prasi

dėjo liepos 8 d. ir mokytojai geri. 
Vaikai eina mokyklon ir atneša 
pinigų nors ne po daug mokyklos 
užlaikymui. Vaiki] atvažiuoja mo
kyklon iš Dedham, East Boston, 

; Brighton ir apylinkių kitų. Mo- 
, kyklai kolektoriai paliko pinigų: 

ponia Nanartavičienė $32.00, p. 
’ Jackevičius $6.25. p. Tuleikis lenk- 

tiniuojasi su p-le Kilmoniutė. Tai 
jie nepasisakė kiek jau surinko. 
Draugijos aukavo jau šios: Amž. 
Rožančiaus $15.00. Lietuvos Duk
terų $25.00, Maldos Apaštalybė 

’ $25.00. Blaiv. kp. $18.00, Pranciš- 
■ konų Brolija $30.00.

Parodyk Kitam

Šiame skyriuje mokinasi vaikai, 
kurie pereitą metą buvo 8-tame 
skyriuje. Mokytoju yra prof. Pra
nas Galinis. Gali ir suaugę 
nes, o turinti laiko, ateiti.

Rusijoje ūkininkai pradė
jo organizuotis ginti savo rei
kalu^ nuo, komunistų. Ūki
ninkų organizacija, pasiva
dinusi “Valstiečių Sąjun
ga,” stato komunistų val
džiai šitokius reikalavimus: 
slaptas balsavimas, renkant 
sbvietus, laisve organizuotis 
ir veikti buržuazinėms ir so- 

Jis tik 32 meta. Buvo vedęslcialūdiuėlllS partijoms, pro- 
porcingas visų politinių or
ganizacijų dalyvavimas įsta
tams leidžiamuose ir vykdo
muose valdžios organuose, Pi
kio laisvė, — vadinasi, panai- 
•kininias visų ūkio suvaržy
mų, arba, geriau pasakius, 
visos dąhartųiės. koinuiiįstų 

S. ūkib’ įfeleftijJ.;- įinpmąJliG^

• SERGA ANT ANELIUTĖ ’

3
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Šiomis dienomis .OTsiizgo Falini- 
ra Antanėliulė. Ji yra dar jauna 
mergaitė ir šį metą baigus aukš- 
tesnę mokyklą. Pasimelskime, kad 
Ailkščiausiąs grąžintų jai' sveika-

• - * • ' t f * - i *

tą. Ji gyvena pas mamytę ,28-a 
Story St.



Valdyti

Trimitas

LAIDOJIMUS

Balsas Iš Lietuvos

Trimitas

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu

Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

WATERBURt, CONN
Liepos 28 d., 1 vai. po pietų į- 

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

žmoną būtą 
ne daugiau

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

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABO

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 28 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas jvyks 

liepos 21-mą d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti Mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

PAČIAM ATEIS Į GALVĄ
Mokytojas iššaukė mokinį, -ku

ris rreatsako į gan lengvą klausi
mą. -Kitas, greta sėdintis moki
nys, nekantriai šnabžda: “Tu asi
le.” Tą pastebėjęs mokytojas, 
manydamas, kad tikras atsakymas 
sufleruojamas, rimtai sako: “Ne
įkalbinėtų — pamažu ir jam pa
čiam tai ateis į galvą.” “Š-nis”

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

kimas įvyks rugpiūčio 4-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

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

kimas įvyks liepos 26-tą d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį Visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny. rugpiūčio 2. 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
tai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba

DETROIT, MIClL
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 21, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo'. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

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

M. Songaila

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

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

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

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraštis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo

nas Bistras.

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 21-mą, tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me graži} pavyzdį kitiems.

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpiūčio 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Vis’ nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

viršeliais 
viršeliais 
viršeliais 
viršeliais..

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

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

Valdyba

VIENA IŠ ŠEIMOS NESUTIKI
MŲ PRIEŽASČIŲ

Vedančią, arba į poras su
einančiu amžiaus skirtumas 
šeimos gyvenime pasirodo 
be galo reikšmingas. Nag
rinėjant išsiskiriančią porą 
amžių aiškėja, kad juo di
desnis tarp vyro ir moters 
amžiaus skirtumas, juo dau
giau tokių poni išsiskiria. 
Pav., tais atvejais, kada vy
ras už žmbną buvo tyresnis 
2—10 metu. 100.000 poni 
tenka tik 131 išsiskyrimas. 
Didėjant vyro amžiui už mo
ters amžių, daugėja ir išsi
skyrimu skaičius. Tais at
vejais, kur vyras už žmoną 
buvo vyresnis daugiau kaip 
10 metą, 100,000 ponį tenka 
180 išsiskyrimą, o kada abu 
buvo vieno amžiaus, išsisky
rimų skaičius pasiekė 190. 
Didžiausias išsiskyrimu 
skaičius būna tarp tu poni, 
kur vyras yra už žmoną jau
nesnis. (Tokiais atvejais 
100,000 susi vedusią tenka 
226 išsiskvrimai.

mynę Helen Garnstvorthy, 
įtardamas ją jo paršelių už
kerėjimu. įtūžęs vyras sužei
dė nabagę moteriškę ir su 
adatos pagalba giliai sudra
skė jos rankas.

Teisme A. J. Matthews 
prisiegavo, kad ši moteriškė

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

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

Valdyba

FILOSOFIŠKAI
— Mano prieteliau, tu esi tik

ras avigalvis!
— Taip, tik prašau paaiškinti, 

ar aš esu avigalvis, kad esu tavo 
prietelius, ar dėl tok esu tavo prie- 
telius, kad esu avingalvis. “Š-nis”

C. BROOKLYN, N. Y. •
Liepos 28 dieną, tuoj po sumos 

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

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

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

kurie kenčia nuo išgąsčio, 
fc-sre isterios, nemiegojimo, nuo- 

vargiu arba šiaip silpnų 
nrba nesian<’ia kaip 

reikia turėtų kreiptis pas 
gerą specialistų.

Dr.GradjI327^"‘^.
ValandojAntradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

L. D. S. NAUJOS ANGLIJOS 
ARSKR. SU VAŽIAVIMAS 
Nukeliamas iš Liepos 28 dienos 

Į Rugpiūčio 4 dieną

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

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

Tad svarbu, kad suvažiavimas 
būtų gausus delegatais.

Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyksį nizaci jos. 

sekmadieny’, liepos 21 d. š. m. j 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei-J 
tų visi nariai ir bent po vieną* 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Ofrio valanda: 

nno 9 Iki 12 ryte Ir nno 2:3O Iki & 
ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas gubatos vakarais ir n«- 
dėldlenials, talp-gl seredomis nuo

12-tos diena uždarytas 
Taipgi nuima ir X-Ray

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486

Mirus šeimynos nartui, likusiems 
našlaičiams arba glrtHaėms pini
gai reikalingi. Taupykite^uos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

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

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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broądway, So. Boston
Tel. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nno 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo .1& Iki 5:30 po pietir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

E. V. WARABOW
(tVrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norvvood, Mass: 
Tel. Norvvood 1506 

MONTELLO OFFICE! 
104 A mes Street 

Telephone Brockton 1644-J

Išsiskyrimai būna dau
giausia dėl nesutikimo ben
drai sugyventi. Šveicarų lai
kraščiai, skelbdami išsisky
rimų domėn is kreipia besi
ruošiančiu poruotis dėmesį 
ir vyro ir moters amžiaus 
skirtumą. Pageidautina esą. 
kad vyras už 
vyresnis, bet 
kaip 10 metą.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 ryto Ik! 
9 vakaro.

Norintieji teislnglauslo patarnavi
mo ir geriausių pirjrinių, kreipkitės 

pas mus.
832 W. BROADTVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuoto  jas 
877 Ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Masa.
Telephone ūniverrity 8881-W

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny’, liepos 25-tą d., 

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

Valdyba

kos sritį Besisukdamas ap- BTCIBK. KIAULIŲ link žemę, jis vis labiau ar- UžKEREJIMOtėjęs prie jos it"jo įtaka že-; Nesenai vienas anglu far mėj .einanti.vis .didyn.' Galų, meris vardu Alfred Toh) gale, priėjęs gana arti prie Matthews užpuolė savo kai 
žemės, mėnulis turįs pavirs
ti į dulkes, padaryti apie že
mę žiedą, panašiai kaip pas 
Saturną, ir pamažu nukris
ti ant žemės dulkią pavida
lu. Hoerbigerio nuomone, 
mėnulis nesąs pirmutinis 
puoląs į žemę dangaus kū
nas, bet kiekvieną ledo pe
riodą turėjęs prieiti per arti 
prie žemės šioks ar toks dan
gaus kūnas, pavirsti dulkė
mis ir ant jos nukristi. At
sidūręs arti žemės toks dan
gaus kūnas su didele jėga 
trauktų žemę, kad galėtų net 
pakeisti žemės ašies padėt į.< 
ir atitraukti nuo ašigaliu o- 
rą, taip kad ašigaliuose iš 
karto temperatūra nukristų 
ir turėtų prasidėti ledą ga
dynė. Ši teorija gali pakan
kamai paaiškinti ir ledą pe
riodą atsiradimą, ir žemės 
ašies • kitėjimą, ir žemyną 
slinkimą. Bet tikslią įrody
mą dar trūksta, nes ligšiol 
dar nėra rasta daviniu, ku
rie patvirtintu pažiūrą, kad 
ant žemės kadaise galėjo 
nukristi bet koks dangaus 
kūnas.

1 1 - ....... --------------------------------------

esahti ragana, turinti raga
nišką krygtolą ir prašė, kad 
policija iškrėstii jos namus. 
Teisėjas bandė jį įtikin^ 
kad. raganų nėra, kad jo par
šelių niekas negalėjo užkero
ti, bet jis nuo savo gilaus į- 
sitikinimo apie raganas ne
sutiko atsisakyti.

Už “raganos” sužeidimą 
prietaringas ūkininkas da
bar yra pasodintas yienam 
mėnesiui kalėjiman.

"T «£T ,

ję beveik pusę Europos, Si
biro sritys buvo laisvos nuo 
ledo. ‘ • •

Apie ledų periodų priežas
tis yra sukurta daug teori
jų, bet jos visos turi kai kup
rių trūkumų. Iš to, kad Si
biras niekad nebuvęs po le
du, daronia išvada, kad di- 
liuvijaus laikais šiaurės aši
galis buvęs visai kitoj vietoj, 
t. y. kad žemės ašis tais lai
kais turėjo kitą kryptį. Se
kant įvairius ledų periodus 
ir ledo padengtus plotus, ga
lima nustatyti šiaurės ašiga
lis kadaise buvo netoli šiau
rės Amerikos (dabartinės 
Kanados) krantų ir pamažu 
atslinkęs per Grenlandiją į 
dabartinę vietą. Ši'teorija, 
kad šiaurės ašigalis keitęs 
savo vietą, gerai paaiškina 
atskirus ledų periodus bet 
negali atsakyti, dėl kurių 
priežasčių žemės ašis turėjo 
.keistis.

Prof. Vegeneris yra suda
ręs savo teoriją, einant ku
ria keitėsi ne tik žemės ašies 
linkinė, Ind turėję judėti iš
tisi žemynai. Amerikos že
mynas slinkęs į vakarus, o 
Azija ir Australija — į ry
tus. Ši teorija taip pat ge
rai paaiškina ledų periodų 
atsiradimą, bet negali nuro
dyti žemynų judėjimo prie
žasčių.

Yra taip pat teorijų, ku
rios ledą periodą priežasties 
ieško ne tik žemėj, bet ir 
bendroj saulės sistemoj. 
Vieną tokią teoriją yra su
kūręs mokslininkas Hoerbi- 
geris. Jo nuomone, mėnu
lis nesąs atitrūkusi žemės 
dalis, bet esąs savarankiškas 
dangaus kūnas, tik atsitik
tinai patekęs į žemės trau-

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 4 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimų užsimo----
keti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba’ •

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pani
škai! vinelių ir pačių vaikų kuri 
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

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

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

kuriuos paveda 
mano Prlžiurėjl- 
rnn^- visuomet 
būna patenkinti 
lr sutaupi na ge- 

VMRHhmH rokai pinigų.

Mano kaina 
sienas visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

------ HUDSON, MASS. , _ * *■ ■ *
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks -penktadieny, liepos 26 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga-.




