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• Roma. — Pereitos savai-

Inž. Vasiutinskis gavo kalėjimo ir 
piniginės bandos

AMERIKONAS, MERGA IR
DOLERIAI

XIV-TAS SEIMAS

SJfcGŲ KONFERENCIJA 
ĮVYKSLONDONE

Washingfon, D, C. —r J. 
Valst. ir Didž. Britanijos su
tartis dėl--nusiginklavimo Savo kelionę jis pradėjo iš 
ant jūrių suįdomino ir. kitas 
valstybes. Tuo tikslu sutar-*23 d. 
ta šaukti konferencija gruo
džio mėnesy.

Konferencijoje -dalyvausią 
šių valstybių atstovai: Jung. 
Valst., Didž; Britanijos, Ja
ponijos, Pranei jos ir Itali
jos.
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. A. VOLDEMARO JRANE9MAS; RAUDONOJO
KRYŽIAUS KOMITETUr'

X.

N Ponui Tarptautinio Rau- savų nusikaltėlių kitai vals- 
donojo Kryžiaus Komiteto 
Pirmininkui Genevoje.

Ponas Pirmininke, 
. Lenkijos vyriausybė, savo 

_______ TififlloVlYlimilAOA T* .1 j7cUzrotx.i±ti irt tiVoV Vi. v L xjiVv tX VVo 

liepos 11 d. notos, pasiųstos 
ponui -Tautų Sąjungos Ge
neraliniam Sekretoriui, tik
rina, kad Tarptautinis Rau
donasis Kryžius, komunika- 

’ te spaudai, konstatavo, ‘Iao- 
tuvos vyriausybės nevykdy
mą Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pasižadėjimų, pa- 
daiytų Lietuvos vyriausybes 
atstovui dalyvaujant.”

Lietuvos vyriausybė laiko 
tą komunikatą Lenkijos vv- 
riausybės išgalvotu, nes sun
ku būtų prileisti, kad Rau
donojo Kryžiaus Komitetas 
padarytų save tarptautiniu 
teisėju, kuris valstybių vy
riausybės dalina pagyrimus 
ir papeikimus.

Tačiau, kadangi Lenkijos 
/vyriausybė griežtai tai tvir- 

y ‘ tina, Lietuvos vyriausybė 
būtų labai dėkinga Raudo
nojo Kryžiaus Komitetui, 
jei šis malonėtų patvirtinti 
arba dementuoti Lenkijos 
vyriausybės teigimą dėl mi
nėto komunikato.

Kadangi Lenkijos vyriau
sybė Lietuvos vyriausybės 
atsisakymą primti lenkų pa
tiektą kalinių sąrašą vadina 
nežmonišku, aš laikau reika
linga Tamstai pranešti, kad 
Lietuvos vyriausybė lenkų 
sąrašą gavo tik po to, kai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
Raudonųjų Kryžių buvo pa
sirašytas' susitarimas, ir kad, 
peržiūrėjusi tą sąrašą, Lie
tuvos vyriausybė konstatavo, 
jog daug asmenų, kuriuos 
Lenkija reikalavo paliuosuo
ti, buvo nuteisti už šnipinė
jimą jos naudai.

Kadangi špionažas pa
prastai nelaikomas politiniu 
nusikaltimu, tai Lietuvos vy
riausybė mano, kad reikala
vimas paleisti šnipus, atlie
kančius savo bausmę, yra 
pasitikėjimo išnaudojimas. 
Šis pasitikėjimo išnaudoji
mas pasunkinamas dar tuo, 
kad tie šnipai yra Lietuvos 
piliečiai, nes, vis vien ką be
sakytų Lenkijos vyriausybė, 
bet niekas kitaip neišduoda

tybei, kaip einant išdavimo 
konvencija.

Su šiuo laišku siunčiamas, 
atsakymo į lenkų pasiaiški
nimus, - 
Tautų Sąjungai.

Teikitės priimti, pone Pir
mininke, mano aukštos pa
garbos patikrinimą.

Prof. A. Voldemaras, 
Ministeris Pirmininkas ir 

Užsienių Reikalų Ministeris.
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, • SUKONFISKUOTAS

NIAUS RYTOJUS” ,
> ■ : • - i ». . . $. ’:

Vilniaus miesto Storastos 
įsakymu, sukonfiskuotas 
“Vilniaus Rytojaus” Nr. 33. 
Motyvuojant sukonfiskavi- 
mą, buvo nurodyta straips
nis “Mokytojų kvalifikaci- 

” ir korespondencija iš

Trijose’ geografinėse vie
tose įvyko orlaivių katasro- 
fa. ' -

Šeši asmenys žuvo kumet 
pasažierinis Orlaivis susimu- 
se n- užsidegė arti Mernton,

ĮMINĖ-• ■2* * >. r 
MO$ V

fronas. — Pereitą sek
madieny, Anglijos katalikai 
iškilmingai minėjo 100 metų 
sukaktuves, kaip jiems Bri
tanijos salose grąžinta tiky
binė laisvė.i

GASTONIA, N. C., nj 
14 d. — Gauja teroristui 
puolė važiuojančius t

. Birminghamo arkivv skų-j tės pabaigoje Italijos dikta-J^. 20 steeikierių, Pag^(^Įc
Dzeveniškių, kurie neva bu- Ont.
vę nukreipti prieš lenkus. Keturi akmenys žuvo or- 
Nežiūrint šios lenkams į- lai via m susfrnušits apie Clii- 
prastos priemonės, vis dėl- nago, I1L 
to “Vilniaus Rytojaus” lai
kraštis išleistas, nors kiek ir 
sumažintas.

KUO BAIGĖSI LENKŲ PASISMAGINIMAS 
PARYŽIUJ

PARYŽIUS. — Praneša, 
kad lenkų ekskursijos daly
vis inž. Vasiutinskis Pary
žiaus geležinkelių stoty susi
kivirčijo su traukinio kon
duktorium, jį ir policijos ko
misarą apstumdė ir apkūlė.

Šiam unaraunam lenkų in
žinieriui už peštynes teko at- 
sidurti net kalėjime, o lenkų 
spauda porą savaičių rėka
vo, kad Paryžiuj lenkai 
skriaudžiami, už lenkišką 
kalbą į pančius dedami ir į 
kalėjimą sodinami.

Šiomis dienomis Pary
žiaus teismas nagrinėjo Va- 
siutinskio bylą?" Paaiškėjo 
Šitokios bylos aplinkybės.

Grįždamas iš Paryžiaus 
inž. Vasiutinskis Šiaurės 
stoty įsėdo į traukinį, ir už
ėmė vietą, paskirtą kitam 
keleiviui.

Keleivis atėjęs paprašė jo 
užpirktą vietą paliuosuoti, 
bet Vasiutinskis nepanorėjo 
šį teisėtą prašymą išpildyti. 
Atėjo kontrolierius ir paaiš
kino Vasiutinskiui, kad jis 
nesavo vietoj atsisėdo ir siū- 

įle pereiti į kitą kupė, kur 
bus duota kita vieta.

Vasiutinskis pradėjo gin
čytis, triukšmauti, pagaliau 
konduktorių ir apkūlė. Kon
trolierių pradėjo ginti kelei
viai. Vagone prasidėjo tik
ros peštynės.Vasiutinskį nu
vedė pas policijos komisarą. 
Vasiutinskis ir čia nenuri
mo: Šoko peštis ir komisarui' 
išmušė dantį.

Atvykę žandarai vos su
valdė peštuką lenką ir nuve
dė į arešto namus.

Teisme Vasiutinskis pa
reiškė, galimas, esą, dalykas, 
kad iširdęs jis kiek ir stum
telėjęs konduktorių. Čia pat 
jo ir atsiprašė.

Teismas paskyrė Vasiu- 
tinskiui 3 mėnesius kalėjimo 
lygtinai.: , Beto, “ 
mokėti ^00 fe. 
1000 f r. sumuštam konduk
toriui ir 300 fr. Šiaurės ge- 
1 ežinkelių b-veL '

Reikia pastebėti, kad ne
žiūrint lenkų spaudos puoli
mą ir lenkų atstovybes “no
tos,” prancūzų spauda ir vi
suomenė šaltai žiūrėjo ir i 
lenkų rėkavimus nieko ne
sakė.

Dabar, po teismo, rėksniai 
turės nuleisti nosis. Patys 
kalti. Užtai kitur fanaber- 
niems peštukams, apdaužiu
siems net policiją, būtų gal 
dar kiek kitaip buvę.. .

Du žuvo’* Berkelev, Caį. 
kumet orlaivis- atsimušė į 
stogą.

Vienas užsimušė šokdamas 
iš orlaivio sd parašutu.

Dvylika pasažierių važiuo
dami iš Deriver laimingai iš
vengė nelaimės ir buvo pri
versti nusileisti.

Taigi kelionė >oru dai
ra saugi.

pas Williams celebravo šv. 
mišias. Dalyvavo kardino
las Bourne, arkivyskupai ir 
kunigai.

Laike mišių giedojo West- 
minstetio choras.

-Po pamaldų įvyko tikybi
nė eisena. Dalyvavo apie 20.- 
000 katalikų. - -

DAR VIENA VALSTYBIŲ 
UNIJA

torius Mussolini, kuris lig
šiol buvo užėmęs astuonių 
mini st erių vietas, iš septynių 
pasitraukė. Jis pasilieka tik 
premjeru.

Diktatorius Mussolini į sa
vo laikytas vietas paskyrė 
ministeriais ištikimus fašis
tus. Nauji ministeriai pir
madieny buvo prisaikinti.

O PARAPIJOS KLEBONUI

KUN. A. PETRAIČIUI 
dėl jo mylimo tėvelio a. a. Mato mirties reiikiame 
gilios užuojautos. —

, 7<! L. D. S. Centro Valdyba ir
\ ‘‘Darbininko” Redakcija

LIETUVOi^LAKŪNAI

Švedų laikraščiai praneša, 
kad' Lietuvos lakūnas kap. 
C. Jankeyičius fsu dviem ki
tais aviacijos , 
lankėsi 

lygtinai. Be to,turi stiįj
—1 pabaudos, Vykęs ori

švedų lakūnuose sukėlęs di
delį įspūdį. . .

GENEVA. - Tarp Ame
rikos delegatų iškilo suma

numas suvienyti Pietinės ir 
Centralinės Amerikos val
stybes vienon galingon uni
jom Tai unijai duoti var
dą “Lotynų Amerikos Jung
tinės Valstybės.”

Šis sumanymas iškilo tuoj 
po te? kada- Briand iškėlė

KARIAUSIM KAIP VELNIAI

Kai kurie Rygos laikra
ščiai praneša, kad paskirtas 
Rusijos rytų kariuomenės 
vadas Bliicher tapo labai iš
kilmingai priimtas. Šitoje 
(Rusijos Rinėzijos parabe
lyje). Čia buvo surengtas 
didelis bolševiku susirinki
mas kuriame Bliicher laikė 
ilgų ir karštą pranešimą. 
Tarp kita ko jis pasakė, kad

L • • -a

rio 4ftgginįmas Eatoptoš Jung. Valstybių siu 5BŠ?a f™ Parengusi su-:

manymą.
- —------— \

KUN. BRIŠKOS KELIONĖ 
AUTOMOBILIU

Amerikos lietuvis kun. A. 
Briška yra padaręs gana į- 
domią kelionę automobiliu.

tikti' katą.' Stirirink'imas įrti- 
tardamas jo išvedimams pri
tarė pareikšdamas, kad už 
Sovietų (bolševikiškos Rusi
jos) kraštus kovosią kaip 
velniai ligi paskutinio krau
jo lašo.

kelią ir pradėjo šaudyt 
juos. Šūviais sužeidė kė 
ir vieną moterį mirtinai 
žeidė.

Streikieriai važiavo į 
t.ional Textile Workers UU 
jos masinį mitingą. S 
kad gauja teroristų buvo ] 
samdyta kompanijų ir jieUft. 
buvę įsakyta pagauti koi 
nist.u vadus.

. i

Bet komunistų vadai r®< 
pasirodė.

Nušauta moteris yra.
IV' iggins.

^erifai ir legionieriai tik 
josi riaušių, ir laukė apsį 
ginklavę, kada pašauks skai
dyti darbininkams galvas.^.

Riaušės neįvyko.
ristų “tvarkos dabotojai^ 
nekliudė. Tik vėlia 
ųušove moterį, areštavąjjg 
ferį, kuris vežė 
ir kitus penkis c 
Vėliau areštavo ir šešis te 
ristlis.

• ' ' e . * / •

Kompanija užstačius .po 
$1,000 juos iš kalėjimo 
ėmė.

Tas parodo, kad teroristai 
buvo parsidavę kompani
joms.ir jos apie jų veikirr^ 
žinojo.

Vyriausybė turėtų bešali 
kai visą reikalą ištirti ir 
tin inkus aštriausia į 
mais pritaikinta bausme n 
bausti.

Geriausia būtų, kad 
riausybč ištirtų streiko prie*, 
žastis ir sudraustų komp^* 
nijbs už sauvaliavimą.

PASKENDO LAIVAS SU 
28 ŽMONĖMIS

Čikagos 1929 m. balandžio 
Iš Chicagos atvyko į 

Nęw Yorką, Čia su savo au
tomobiliu persikėlė lai vii per 
okeaną į Hamburgo uostą ir 
čia per Štetiną, Šveriną, 
Dancigą, Karaliaučių, Ma- 
įrienburgą, Tilžę atvyko į 
Klaipėdos kraštą, kur. sker
sai'išilgai išvažinėjo. To
liau ' išvažinėjo Suvalkų 
kraštą, Žemaičius, rytų Lie
tuvą ir Latviją per Rygos, 
Jelgavos, Siguldos ir kitus 
miestus. Padaręs 7000 ki
lometrų kelionę, dabar keti
na 2 mėnesių ilsėtis savo 
dvare Baltpamušės dvaras, 
Biržų apskr. Pasilsėjęs ke
tina savo kelionę tęsti to
liau: aplankys Vilniaus
kraštą, Čekoslovakiją, Jugo
slaviją, Šveicariją ir t. t.

Malonus- keliauninkas sa
vo kelione patenkintas. Vi- 

'' 'Mema/npolė.—Šunsfaįiyal. sur jį sutinka su dideliu su
sidomėjimu, spauda įdedan- 
ti apie tai žinias. Rygoj 
buvęs .net nufilmuotas.

BĖGA LENKŲ K AREIVIAI
Kaunas. Rugpiūčio 26 

d. mūsų sargybos viršinin
kas Martinavičius sulaikė 
lenkų pasienio pulko 23 ba- 
talijono 4 kuopos kareivį, at
bėgusį su visu apginklavimu 
prie administracijos linijos į 
mūs pusę. Kareivis sakėsi 
pabėgęs dėl to, kad Lenkijoj 
yra netvarka, kareiviai blo
gai prižiūrimi ir maitinami;

IIOLLAND, Mich. — Ke- 
turilika mailių nuo čia, Mi- 
chigan ežere, žvejai rado 
plūduriuojančias dalis laivo 
“Andaste.” • Spėja, kad lai
vas buvo audros sudaužytas 
ir paskendo su 28 įgulos 
žmonėmis.

Lenkai, nežiūrėdami į tai, 
kad jiems nuolat tenka sko
lintis ir atiduoti svetimųjų 
globon valstybės turtus, vis 
stengiasi pralenkti kitas val
stybes ir neturėdami pakan
kamai realių jėgų, bando jas 
bent propaganda pavaduoti. 
Štai dabar pranešama, kad 
Varšuvoj statoma nauja ra
dio stotis 120 kilovatų jėgos. 
Tai būtų stipriausia stotis 
visoj Europoj. Dabartinė 
Varšuvos stotis 10 kv. jėgos 
būsianti perkelta į Vi Ibių, 
kur'lig šiol veikia tik U/2 
kv. stotis. Be to, statoma 
dar daugiau naujų stočių, iš 
kurių viena iJvove — 10 ki
lovatų. Vadinasi, be didžio^ 
sios Varšuvos stoties '’bus 
dar stiprios stotys skiriarnop 
propagandai lietuviamsrf ir|hfgitfiiif dingo, 
ukrainiečiams. Dabartinė 
Vilniaus stotis būsianti per
kelta į Torunę.

LIETUVIŲ DARBININKŲ ‘ 
SĄJUNGOS

RUGSĖJO 25 IR 26 D.D.,1929
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ

>; WORCESTER, MASS.

Oškasvilių km. amerikpj^ąš 
rinktai pačią. t— “Kąįmįętęą 
nenoriu—nemokyta J ” Ge
ri žmonės jam įpiršo miesr 
čionką iš Mariampolė^,. Ta 
Sako: — “netikiu —.duok 

1 rankpinigių.” Gavusi, 3,00 
1 dolerių. nuotaka su.rąakp 

Nukentėiį

, SUKILO POLITINIAI 
KALINIAI 

a.iVaršova. — Spauda pra- 
kąd Žitomyriuj, Sovie-

tuose sukilę 200 politinių ūE;IUIWU oUtVIIy Jk/vJl 111 IIllj llr^ k

dabar jau ieškosi kaimietės, rainu kalinių. Jie nužudė o 
sako: “miesčionkos neno- kalėjimo sargus. Gijų 1^

Šis Seimas turės išspręsti keletą svarbių orgalH- 
nacijai klausimų., Tad kvietį 
čius ir kuopas išrinkti atsto 
kad šių metų seime būtų atstovaujama kiekvie
nas apskritys ir kiekviena kuopa sulig konstitu
cijoj nustatytos tvarkos.
Lietuvių Darbininkų Sąjungos o

PirmminkdšVT'PhrtlhUs
- j Sekretorius A. F. Kneižys 

Iždininkas A. Vaisiauskas

* x

riu. nužudo čekos agentai.



12 kūb. metru.

komedijos po 1 ak

GIMINES IR PAŽYSTAMI

So. Boston, Mass.

• NUTRENKĖ PERKŪNAS
Rugpiūčio 8 d. 18 vai. Bu

čini} kaime Kartuos valsčiuj 
perkūnas nutrenkė to kaimo 
gyventoją Kostą Janauską. 
Jis tuo metu ganykloj ganė 
gyvulius.

LDS. N.;A. APSKRIČIO SUVAŽIA 
VIMO PROTOKOLAS 28-TAS ’

7 PULKO ŠVENTĖ 

i Kaunas.
ĮfflnigMk^į'

Rin-
____50c.

laiškai vieno

dčlis priklausė dvaro savi- ninkei Šabūnąvičienei. Sandėlio vertė —15,000 litų..,, .Drauge sudegė sandėly buvusios ūkio mašinos, javai ir Antanavo pieno perdirbimo bendrovės pabūklai. Spiritas, sandėlis ir pieno bendrovės mašinos buvo apdraustos.

kėlusi. '*W’ paskutiniais keliais - metais imtąjį remontuoti. Apdengtas cin- kuolą skarda .jos stogas. Ant stogo pastatytos dailios 3 statulos. Vietos klebono Pa- lecko rūpesčiu atatinkamai

7 pėstininkų
pjijkaą Klaipėdoj rugpįūčio lp d. minėjo savo pietū 
gyvayįmo sukaktuvpg, pį& kas yra išaugęs iš Kaimo karo komendantūros. 1923 m.

ir Dialogai.
____30c.
Ver-

,10c.

avimas įvyko rugpjūčio 4, 
.- Juoza^) yagapijos salėj,

[PĄUBbš NAUJA KNYGA
‘AftnfT1

i Įš!Ma4įjunpolžs gąutą ži- 
nia, kad rugpiūeio 8 d. 18 vaL 
perkūnu tpęnkė A^tanąyo 
d¥ąro spirito sandėlį ir jį ųg-

ipąj. Kaunaą, 19?4 metais pulką parėmė dabartinis vadas pulk. Genys. Pulkas, yt stovėjęs 37 vietose ir Lier tūvos keliais pražygiavęs 1,< 620 kilometru. Už narsumą kautynėse Vyties kryžiaus ordenais apdovanoti 22 karininkai ir 77 kareiviai. Kau-

SUVAŽINŽJO PR. DAILIDĘ
Rugpiūčio 11 d. užsieniu 

reikalų ministerijos valdi-, 
ninkas Pr. Dailidė buvo nu
vykęs į Mariampolę. Turė
damas grįžti Kaunan jis re
zervą vosi vięno Mariampolės 
ąĮitob|isų savininko autobuse 
N L’. 2372 vietą ir nusipirko 

, biligfc^ tTačUu eidamas .£ ję 
sigtojimo vietą jis pamatė 
autobusą jau pilną keleivių, 
kuris važiavo Kaimo link. 
Ganydamas, kad davus jam 
ženklą, autobusas sustos, p. 
Pr. Dailidė pastojo autobu
sui kelią ir pamojo ranką. 
Tačiau autobusas nesustojo. 
Tuomet p. Dailidė mėgino 
kibti i autobuso dureles, bet, 
dar smarkiau paleidus šofe
riui autobusą, parvirto ir 

1 autobuso ratai pervažiavo 
jį. Ir tuomet autobusas ne
sustojo. Šoferis kiek galė
damas smarkiau paleidęs 
mašiną nuvažiavo. P. Pr. 
Dailidė, kaip pasirodė, po 
peršvietimo rentgeno’ spin
duliais, gana sunkiai sužeis
tas. Sprogęs kojos kaulas ir 
sužeistos rankos.

.75c.
Vertė

Saurusaitis----------- 25c.
Knygelė — su pa-
—..... 30e.

Patyrimai Didžiojoj
Para-

ATREMONTUOTA BAŽNYČIA 

‘J 'Taujėnai (Ukmergės a p.) 
Taujėnų bažnyčia pastatyta 
1ŽĮ58‘ m; Vilniaus katedros 
stiliuje, ant gražaus kalniu- 

„ Šventorius gana aukštai 
išdiltas, bažnyčia iš prieša- 
kio Ydingai atrodo. Bet po 
karo' jau buvo gerokai ap-

________________

ro” spirito varyklai. Sandėly buvusios bačkos su 3790 pulko vadu buvo paskirtas dbiru 96 proc. ąpirįto yiąo§ atidegė. Nuostolių iš viso pa^,

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- ?rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
"ri VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

visą papasakos.• r ’ “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- y.kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- Lj mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- ;. tukliais moterį} klausimais, šalę žinių iš viso pa- ^(g$l|lio moTerų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- .-^injįdgĮKįš, 4) Mandagumas, 5) Literatūros skyrius ir kiti.MOTERŲ UlRVA” yra papuošta gražiais ' viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili knyga. Nelaukite ilgai. Siuskite pinigus tuojau pradės eiti1 Lietuvon. 
'į* ?Užsakymus,siuskite šilič adresu:

t-Į,- .V50ru3n.sįrs "'MOTERŲ t>IRVA” 
Wl 24 Stteet, Chicago, III.bm 1

&-Kaunas. — Lietuvos ar- '■fcheolDgai ieško-retenybių, 
senovės liekanų kasinėdami ^SĮ^ksUnus ir t. t, bet pa
sitaiko, kad ir paprastoje, mūsų - kaimiečio pirkioje, bažnyčios stilių restauruotas grįsti senobinių liekanų. Štai bažnyčios vidus ir iš : orą. 
•įįįmis jenomis, Šiaulių Dąrbą’ atliko Šiaulių Vlado apskr. Užvenčio valse. Želviuose, piL Skruolio sename, kaimiečių vadinamame rū-

’*1 J“- •«* k

ipę, remontuojant krosnį, 
’tąsta, kad jis statytas 1634 

-getais__Pastatytas iš seno-
•viškų koklių su įvairiais or- j^įl^ntais.-Be to, krosnyje 
3eąą trys herbai. Krosnis ne-
•Mažas

Į '
£ PAŠKEVIČIUS SUŠAUDYTAS 

fe -Kaunas. — Rugp. 12 d. 2 
vai. 25 min. įvykdytas mir
ties sprendimas plečkaitinin- 
kuį, policijos valdininko Us- 
cilos užmušėjui, Paškevičiui.

Suvažiavimas įvy 
192$, Įv J 
Ldivell, Mass.

Suvažiavimą atidarė apskr. pirm. 
V. Paulauskas 1 vai. po pietį}. Mal
dą atkalbėjo kun. P. Strakauskas. 
Sesijas vesti išrinktas pirm. V- 
Paulauskas, vice-pirm. J. Versec
kas, rast. J. Glineckis, tvarkdariu 
A. Peeiukonis. Mandatų peržiūrė
jimui paskirti: K. Grigas, F. Kran- 
eevičius, K. Venčius.

1. Prot-okolą perskaitė J. Glinec- 
kis. Priimtas.

_2. Kleb. kun. Strakauskas pasa
kė prakalbėlę.

3. Iš vakarienės 'rengimo komi
sijos raporto paaiškėjo kad buvo 
susitarta, rengti kjartu su 3-eia kuo
pa Nomvood, Mass. Priimta.

4. Raštininkas paaiškino, kad 
pasiuntęs kun. F. Kemešiui sveiki
nimo laišką ’26 mėtų kunigavimo 
ir 25 m. darbuotės. Atsakymą ga
vo ir buvo perskaitytas. Priimtas. 
.Antras laiškas buvo „pasiųstas kun. 
V. Taškūnui, išreiškiant padėką už 
jo'' ddri5a.Vii»ą^5^'priė < -laikraščio 
■'^Darbiirmko;z ~~- •—-

5. Komisija pridavė peržiūrėtus 
mandatus. Paaiškino, kad visi y- 
ra geri. Astovauja 6 kuopas 26 
delegatai.... . _ ...

6. Šios kuopos prisiuntė atsto
vus:

•2-ra -kuopa,; Montello,- Mass. — 
Tautkus Ą., Grigas K., l'ubelis P., 
Babulis A. ir Jaskelevičius J.

3-čia kp., Norwood, Mass. — J. 
Šestavickas, J. Tvaska, V. J. Ku
dirka, J. Verseckas.

8 kp., Cambridge, Mass. — P. 
Kisielius. J. Mockevičius, A. Vai
sia uskas, V. Jakas.

65 kp., Nashua, N. H. — K. J. 
Nadzeika,- C. .Urbonas, J. Staniu
lis, T. Mikučionienė, O. Skirkėvi- 
čienė.

70-ta kp., Laivrence, Mass. — 
K. A. Venčius, JjTaparauskas, F. 
Krancevičius, S. Čeikauskas, K. 
Karląvipius.

97 kp., Lowell, Mass. — V. Pau
lauskas, T. Verseckas, J. Baumila, 
A. Dzedulionis, A. Peeiukonis.

7. Užsiregistruoja svečiai: kleb. 
kun. F. Strakauskas, J. Norkūnas, 
J. Karsokas, K. Banevičius ir cen
tro sekr. A‘. F. Kneižys. Suteikta 
sprendžiamas balsas.

8. Raportas 30 Į gegužės pikni
ko rengimo komisijos. Raportas 
priimtas su pastaba, kad ateity ko
misija turi turėt susirinkimus ir 
kad pavieniai komisijos nariai ne
įdarytų bereikalingų išlaidų. Fi
nansinį raportą komisiją turės iš-

Kelionė Aplink Pasaulį per
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotijriai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J; Balčikonio ■—__-$1.00 i / • .y •Pramoninės Demokrat jios Pa
grindai. Parašė Uosis ---------75c.

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

Aritmetikos Uždavinynas_ 25c.
Vaikų Darbymečiui - 

kinelis kalbos mokslui
Petriukas

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.

išaiškini-

tynėse žuvo 1 karininkas ir 36 kareiviais. 1928 metais y ■ f !pulkas ąpdovaąptas yytįes kryžiaus včliaya.
! i .?3q 11. j

t - Vi. '

ATKASTI 1803 METŲ SU^ILR- 
'f ‘ ; LIŲ KAULAI

t i ; * •Berašant Ozęškįenes gatvę, Kaune, atrasti 1863 ine tais per lenkmetį pakartų ^kitelių kaulai. Iš pradžios sųkjĮįmo dalyvius rusai šąu- dė, bet po to, kaip bešau- dant buvo sužeistas Kauno gubernatorius, buvo įsakyta sukilėlius nešaudyti, bet karti. I
duoti kitame apskričio suvažiavi
me. 'f ' \ ’

9. Artistui S. Pilkai nutarta' at
lygint $25.00 už dalyvavimą pik
nike. Tu,o reikalu ( pasitarti su 
“Darb.” administracija.

10. Antro pikniko komisija ra
portavo, kad piknikas bus rugpiū
čio 18 ir viskas yra rengiama koge- 
riausiai Lorence, Mass. Už parką 
pusiau su parapija. Raportas pri
imtas. Plačiai kalbėta kaip dau
giau sutraukti publikos.

11. Valdybos raportai priimtinu 
pagyrimais.

12. Nashua, N. II. 65 kuopos į- 
nešimas, kad būtų nors kartą į me
tus pranešta narių ir finansinis 
mūsų organizacijos stovis. Taip y- 
ra seniau nutarta,seime. Palikta. .

13. Toji pati kuopa įneša, kad 
jei galima, daryti namo bonų pa
naikinimo vajų. Paskirt kvotas 
kuopoms. Priimta ir utarta per
duot būsiančiam seimui.
,.:lf. Į .seimą: išrinkta trys atsto
vai: Kazimęras Venęius, Kazimie
ras Nadzeika ir Jurgis Verseckas. 
’ 15. NYiiarta atstovams mokėt po 
$5.00. į dieną ir k^lioijėg lėšas. .1'

16. J,. Verseckas įnešė patėmiji- 
mą dėl tūpusios korespondencijos 
laikrašty “Darbininke.” Išsiaiš
kinus, patėmijimas taip ir liko.

17. ; Iš pereito pikniko pelno pa
silikti apskričio kasoj $25.00, o vi
sus kitus atiduoti centrui.,

18. Kun. P. Strakauskas įneša, 
kad apskritys išplatintų “Darbi: 
nįnką.” Pirmiausia išsiuntinėtų 
po vieną kopiją pasižiūrėjimui ir 
pasiųstų paraginimą, užsiprenume
ruoti.. Nutarta susitarti su centro 
valdyba. Apskritys padengs lėšas.

19. Nutarta steigti koresponden
tų fondą. Į tą fondą kiekviena 
kuopa moka po $10.00 į metus at
lyginimui korespondentams. At
lyginimą skirs redakcija už gers- 
nes korespondencijas sulig savo 
nuožiūros. Tuo klausimu priimta 
rezoliucija.

20. Kitas suvažiavimas bus Mon
tello, Mass.

21. Išrinkta apskričio valdyba: 
pirm. V. Paulauskas, vice-pirm. 
J. Verseckas, rast. K. Nadzeika, 
kasierius V- Jakas, kasos globėjai 
— J. Jackevičius ir T. Mikučionie-, 
nė.

22. Paklausta dėl ko So. Bostono 
1-ma kuopa neprisiuntė delegatų. 
Apkalbėjus išrinkti ir Įgalioti V. J. 
Kudirka, K. Venčius nuvažiuoti 
pas So. Bostono kleboną kun. Vir- 
rr aus k į pasikalbėti, kad ar nebūtų 
galima užbaigti nesusipratimo.

23. išreikšta padėka kleb. kun. 
Strakauskui’ už suteikimą sales ir 
dalyvavimą sesijose.

. *24,. Atkalbėta malda už vėlę a. 
s. ĄĮilfalinos Blažauskaitės ir ąu- 
t^irta pasiųst jos tėveliams’ užuo
jautos laišką.

' 25. Centro sekr. A. F. Kneižyš' 
sveikino suvažiavusius delegatus 
varde centro. _

! 26. Pirm. V. Paulauskas pakvie
tė vakarieniauti.
j 27. Klebonas kun. P. Strakaus- 
aaff'atkaHiėjo maldą. Tųomi sesi- 
jĮtųirf baigėsi.

. 28. Į apskritį nžsimokęjo šios 
kuopas: 65 kp., Nashua N. Ii. $1, 
3 kp.. Nriru'ood $1.00, Lavrence, 
70 kp.. $1.00.

Rašt. J. Glineckis

PERKŪNIJA SUDEGINO KE
TURIS ŪKIUS IR NUTRENKĖ 

PU ŽMONES
Rugpiūčio mėn. 18 d. per 

Kretingos apskritį perėjo 
smarki. audra su perkūnija 
ir dideliu lytum.

Kalbamų dienų apie 20 
vai. perkūnijos trenksmu 
uždegtas pil. Petro Ramono 
gyvenamasis namas Kretin
gos valse. Klonelių kaime. 
Gaisras visiškai sudegino 
namų, žuvo ir turtas.

Žadeikių kaime perkūnijų 
Uždegė Jono Storkaus darži
nę, kurioj buvo sukrautas, 
šienas ir dobilai. . Daržinė 
gaisro sunaikinta su visu pa
šaru. . , .

Vėlų vakarų Platelių yaL 
audrai jau .rimątaųt^ „perkū
nija trenkė-j Stasio-Glšan&r 
ko klojimų, kuriame tuo me
tu buvo du piemenukai J. 
Rusga ir K. Kanava, abu 
po 15 metų metų amžiaus. 
Piemenukus pasisekė iš ug
nies ištraukti, tačiau <abu 
perkūnijos mirtinai pri
trenkti. Jie greit pasimirė. 
Klojimas sudegė su visu ja
me buvusiu turtu.

Be to, tame pat valsčiuj, 
Podkalių kaime perkūnijos 
trenksmu sudegintas Leono 
Lenkausko tvartas su šienu 
ir dobilais.

Bendrai praūžusi ' audra 
gyventojams pridarė daug 
nuostolių: išnešioti audros 
nuplauti rugiai, išrauti me 
džiai ir apgadintas vasaro
jus.

Visi čia paminėti trobesiai 
apdrausti nebuvo.

> * - • '

įj {KLAIPĖDA.—10,000 va- 
sayotojų šiemet esu apsilan- 
fcę,.Klaipėdos kraštų kųfor- 

Daugiausia Jųodkrąn- 
'tėjerir Nidoje. Dar ir da- 
Įbwr .ses.ant šiltoms - dienoms 
.atvyksta iš įvairių Lietuvos 
vietų ir užsienio vasarotojų.

Čižausko dailus dirbtuvė. Dabar, suląukus šventadio- nio, malonu nueiti f bažnyčių: daug aiškiau jaučiamas Dievo namų didingumas.
: t -

PERKŪNIJA VIS TRANKOSI
Rugpiūčio men. 19 d. Gie

draičių valse., Vaikučių pot
varke nuo perkūnijos trenk
smo užsidegė Jurgio Griau- 
žinro klojimas, kuriame bu
vo sudėti visi Griaužinio ru
giai, akselinė ir kuliama ma
šinos ir kitas turtas. Kloji
mas su visu turtu sudegė. 
Nuostolių priskaitoma per 
17,000 lt. . ,

Tuo pačių perkūnijos 
trenksmu pritrenkti 2 darbi
ninkai, kuriuos, tačiau pasi
sekė atgaivinti.

DARBININKAS
366 Broadway,

Mūsų Tikėjimas 
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Verte Jonas M. Širvintas----- 50c

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Peekaitis —!-------- 50c

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vč, Kau
nas _________________________ 40e.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama- , 
cįjos, Monolgai ‘ — ‘ '
Parašė Juozas V. Kovas

Graudūs Verksmai. — 
tė Vysk. A. Baranauskas-----

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

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

gys -------------------------------------- 25c.
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ______________ _______ $1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ____________50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė ^un. P. Bučys ------------- 30c.

. 8ocializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio  -------------- 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis -------------------- m*

. ' -L . _

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) __  15c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri-... 
kžeionybės. Lfetdvių kaitau 
išguldė P. B. ? 25a
- H

Apie Apa/auclą. 'Parašė J.
S. Vasiliauskas ___________  5c.

Trumpa Apologetika arba 
<at. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskaa__50e

Apsirikimų Komedija Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- 1 
kas——;------------;_10a;

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ____________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis_____________ 50e.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ~jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas__50e.

Mūsų Laikų šventoji, šv. 
Teresė, Valkelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius _________________ 35e.

'• Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas --------------60a

Gyvenimas iv. Staniąlovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.--------20e.

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. 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ________________ 25e

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius_____________ 40c.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys._...50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas __________________ _______ 40c.

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

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis _________ _________ ______40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Indziulaitis_______________ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.5G

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ------------------ 1- ------------25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas --------------------------- 25a

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35a

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 pa v. Vertė J. M. Šir
vintas ________ ___________ 30c

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

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

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

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

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

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

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

MALDAKNYGĖS ' 
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
aia viršeliais)____ _________ 50a

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais) _ ___ ____________ 50a

Mažas Naujas Aukso Alto-. __ 
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) __________________$1.00

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

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

Patarmės Moterims—pamo- ' 
kūrimas moterims jų asmeni- 
niąme, <eimyninįame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ------ - 15o,

r • »

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

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

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B_________40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vąirius 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. aJJdeikis__________ 65c.

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis_ 15c.

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

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

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



i

Teta Laumikienė

KuPranas

žmbnių kalbai 
Apie pengvinus

GEBĄS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

T _______ _____________ _____  . _

Labą dieną. Dėdė Anufras kalba į jus.

(Iš “Šaltinio”)

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

JAUNIMUI GERI PATARIMAI
Žmogus, siela, pagundos, dorybės—pamatas gyvenimo; siela 

vas, išmintis — vairas, irklai —• mintys, teisybė — uostas. A 
brangus jaunuoli, eini tais keliais dorybės?

Pulk. Birdo ekspedicija Pietų ašigaly dabar per žie
mą turi laiko, nes šalta ir tamsu, tad šiltai ir šviesiai sėdėdami savo pasistatytuo- Jedvnu se nameliuose, besiklausydami radio žinių ir muzikos iš Europos ir Amerikos, atliekamu laiku užsiima savo surinktu žinių klasifikavimu ir aiškinimu. ,

. , , AKYLUMAS.
■ j --a * t* • t

Šiaurės Amerikos indijonas, sugrįžęs iš medžioklės j savo palapi
nę, pamatė, kad kažin kas yra pavogęs jo kumpį: kurį jis buvo augš- 
tai pakuhinęąįmedį padžiovinti. Aklai apžiūrėjęs indijonas medį ir 
aplinkui, pasileido vytis vagį. Visų, ką tik jis sutiko kelyje, klausi
nėjo, ar nėra jie matę baltojo žmogaus^nedidelio uigio, su trumpu 
šautuvu ir vedina nedidelį šunį su ilga, kudlota uodega. Daugelis at
sakinėjo, kad ištikro yra matę ir susitikę tokį žmogų ir klausė jo, 
kaip jis taip tikrai galėjo Įspėti kokis buvo .vagis, kad visai nebuvb 
jo matęs.

“Kad vagis nedidelio ūgio ,aš pažinau iš to,” atsakė indijonas: 
“Kad jis buvo pasidėjęs akmenį kumpiui nusikabinti, tuo tarpu, kaip 
aš pakabinau jį stovėdamas stačiai ant žemės; kad jis senas, aš paži
nau iš jo smulkių žingsnių; kad jis baltasai — iš to, kad visai kitaip 
primina eidamas, kaip mes indijonai; kad jo trumpas šautuvas, aš 
nu^pėjau iš to, kad jis, pasistatęs prie medžio, įdrėskė su jo galu me
džio žievę neaugštai nuo žemės; kad jo nedidelis šuo, pažinau iš šuns 
žingsnių, kad šuns ilga ir gauruota uodega — iš pėdsako, kurį paliko 
smiltyse tupėdamas ir besilaižydamas, kuomet jo šeimininkas vogė 
mano kumpį.

Šiaurė—north, medžioklė—hunting trip, palapinė—wigwam, kum
pis—ham, akylas—clear-sighted, ūgis—height of statue, šautuvas— 
gun, žingsnis—-foot-step, žievė—bark of tree, gauruotas—shaggy, pėd
sakai—foot-steps, smiltis—sand.

JAUNIMO DAR2
Šį skyrių veda D£D£ ANUFBAS

Patirta, kad Pietų ašigalio sausžemis yra maždaug tokio didumo, kaip Su vieny- n ą paslaptį, tų Valstijų ir Kanados že- pakeisdami ir mės krūvoj sudėjus mažai dar ištirta. Yra didžiausi kalnynai ligi 10,000 ir 15,000 pėdų. Dabar visa ta didžiulė žemė apdengta storu sniegu ir ledais, tik kalnų šonai dalinai juoduoja, kur sniegas nesilaiko. Geologinis sluoksniavimas dar tik pradėta tirti. Rasti Graliam žemėj augalų ir gyvulių suakmenėję palaikai (fossilis), rodo, kad dabartinės klimato sąlygos Pietų ašigalyje yra išimtinos, ir kad pirma Kambrinio periodo ta pasaulio dalis turėjo šiltą klimatą. Surasta taip pat to krašto paukščių pingvinų protėvių, palaikai, kurie parodo, kad prosenovėj pingvinų būta daug didesnių kurie taip pat stati vaikščiojo, kaip ir dabartiniai, kurie savo žmogišku elgesiu ir “draugingumu” senai jau stebino ir linksmino ten nu- vykstančius tyrinėtojus.Rasta taip jau, kad tenai gyveno daug rūšių sausumos paukščių, kol toje šalyje buvo šiltas oras, ir kad daug tų paukščių rūšių buvo prisitaikę gyventi net ledų gadynei užėjus. Ir dabar pingvinai, palaukia kol praeina žiema — kelių mėnesių speiguota naktis, ir atėjus “pa- vasąriui,” pingvinienė deda kiaušinį tiesiai ant ledo, tada tuojau paima nuo ledo ant savo kojų, ir kojomis suspaudus bei pūkais pridengus išperi pingvinuką. Tame perėjimo darbe lygiai dalyvauja “vyrai” — pingvinai, ratomis pakeisdami

matęs tokį ligbnį kosint, tamjmetų ir daū£iMr-LeHgvesnm 
nesunku bus ir paskui jis kokliušu sergant ligonis j 

čiasi neblogiausia — va 
tinę j a, žaidžia, kosulio^.p 
puoliai pasikartoja tik-k. 
kartus per parų.

Prie kokliušo gali prisi 
ti ir kt. ligos, kaip tym 
difteritas, vėjarauplės. yį. 
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“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620

ma.Liga prasideda nejučiomis. Pas vaiką atsiranda paprastas sausas kosulys, naktį stipresnis, dieną silpnesnis. Prie to prisideda dar nedidelis karščiavimas, nesmagumas. Atrodo, lyg turėtume reikalo su peršalimu ar gripu. Bet štai praeina viena, antra savaitė, o ligonis netik kad nesitaiso, bet kosėjimas darosi vis biauresnis ū -----1--- Kosėjimaskokliuše yra taip charakte- < ringas, kad kas kartą yra

“DARBININKO” KAINAAmerikoje metams................. .....................Pusei metų ................................Lietuvoje metams.........................................Pusei metų ................................

........ . ■«

' KOKLIUŠASKpkliušu ^kitaip: didysis kosulys) vadiname epideminę užkrečiamą-figą, pasireiškiančią smarkiais kosulio' priepuoliais. Serga ja daigiausia maži vaikai, maždaug iki' 'metų s amž. Vyresnieji, vaikai suserga rečiau, suaugu —labai retai. Kokliušas skaitoma nepavojinga liga, nes miršta nuo jos ne daug. Reikia vienok nuo jos saugoti, y- pač vaikus iki 3 metų amž. ir silpnesniuosius. Iš 100 susirgusių 1-2 mt. amž. vaikų miršta apie 15, o iki 1 mt. amžiaus pasimiršta net ketvirta dalis ligonių. Prie silpnesniu vaiki} po kokliušo, lygiai kaip po tymui, gali prikibti džiova. Kartą persirgus kokliušu, antru kart neserga-:

LINKSMINKIS, JAUNUOLI, TIK * 
NEUŽMIRŠK!

Atsiminimai gali džiuginti arba pripildyti skausmą širdį dėl praėju
sio savo gyvenimo. Atsiminimai suteikia jėgų ir ištvermės naujiems 
uždaviniams ir darbams; atsiminimai apie savuosius, artimuosius pake
lia iš nupuolimo ir suteikia naujų jėgų. Juk su malonumu žilagalvis 
senelis mielai pasakojo apie atliktus darbus, vargus, nelaimes, pasise
kimus ir* džiaugsmus. Jaunimas mėgsta sūkuringai leisti brangias jau
natvės dieneles. Jaunuolį ėilioja pasilinksminimai, vakarėliai, teatrai, 
kinai. Jis daug greičiau riša painius meilės, bet ne matematikos užda
vinius. Kam jaunuoliui sėdėti prie knygos arba spręsti painų uždavi
nį, jei ten jo laukia draugai, viliojanti šypsena, šokiai, muzika ir t. t.

Jaunttoli, džiaukis savo jaunyste, linksminkis, bet ir didžiausioje 
šventėje pirmiau atminki namiškius. Atminki, gal vaitoja tavo moti
na, kad negali tave priglausti prie skausmingos krūtinės, nes tu eini jai 
nepageidaujamais svetimais keliais. Tu užmuši joje viltį, tu teiki jai 
naujo skausmo už tai, kad jinai tave užaugino. Dar blogiau, jei jau 
tavo motutė guli kape, o senas tėvelis vargsta, kenčia alkį ir šaltį, kada 
tau, jaunuoli, paskutinį centą atiduotų,' kad tu būtum mokytas. At
mink, jaunuoli, ir tuos karius—brolius karžygius. Jų išmėtyti kapai 
po tėvynės laukus ar tau nieko nesako! * " - - - - • .

Atmink, kad šiandien tu pavalgęs, apsitaisęs, o kiek yra tokių žmo
nių, kurie kenčia šaltį, vargą, neturi duonos kąsnio. Atmink, kad yra 
ne vienas jaunuolis, kuris gal labiau trokšta mokslo, kuris žino tik dar
bą ir darbą, bet neturi lėšų. Vk. Ppč.

(Iš “Šaltinio”)

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

JOS JAU ČIA NĖR .. .
Ko sėdi. mergaite, ant slenksčio pirkutėx, ir žiūrai į ke

lia. kuriuo rūksta dulkės? Šiuo keliu nunešė motę į kapus 
—šiuo keliu ji turi grįžti pas savus. O nelaiminga mer
gaite. gaila laukimo tavo, negrįžta žmonės iš ano gyveni
mo!

Dar lyg praėjusios nakties sapno vaizdai akyse stovi ir ilgai ilgai 
iš vaizduotės neišeina meilūs motutės žvilgsniai, dar lyg skambus ma- 

Į lontlš kanklių balsas skamba' ausyse tylūs ir švelnučiai paskutiniai 
motutės žodžiai. Kiek juose motiniškos, švelnios meilės savo vaike
liams. Regis, kad dabar gyvenu tuos laimingus laikus, kada buvau 

, motutės supamas. Prisimenu, kaip šiandien, kai motutė -savo leng
vomis rankelėmis mane apkabinusi ir priglaudusi prie savo krūtinės 
bučiavo. Visa tai jaučiu, tarsi būtų tai spindinčios saulės spinduliais 

vasaros diena. Atsimenu, kai mano Pirmosios Komunijos 
dieną ji mane apkabinusi ir nuleidusi savo sėną galvą ant mano švie
sių garbanų, laistė jas meilės ašaromis prašydama Aukščiausiojo su
teikti man Šventąją Dvasią, šviesų protą ir melsdama Angelą sargą, 
kad jis mane vestų skaisčiais keliais.

Bet ji... ji jau mirusiųjų karalystėje . .. Tamsus liūdesys pripildo 
sielą prisiminus praeitį.

Draskantis šiaurės vėjas ūžia ir šaltas lietus su ledais plauna ir 
daužo mano veidą ir liūdną, liūdną pasaką seka.

O, kaip būtų malonu, kad sugrįžtų praėjusis laikas, o kartu su juo 
ir mano motutė! Bet.. . jau ji negrįš ... Grįžta saulė, grįžta mėnuo, 
grįžta po žiemos šalčių gamtos grožybės, grįžta paukšteliai čiulbonė- 
liai ir gegutė, kodėl negali grįžti mano motutė?

Bet yra dabar aukštybėse ir kita dar geresnė Motina . . . Prie Jos 
tad kreipiuos. Ji savo vaikais rūpinas. Ji bus ir mano Motina.

Pijušėlis A-lis

MOKYKLOJE
Geri, dori ir tikintieji vaikeliai visuomet mokykloje žiūrės į savo 

mokytojus kaipo į Dievo pasiuntinius. Visa valdžia išeina iš Dievcg 
tad mokytojai yra Dievo paskirti vesti mūsų sielas keliais dorybės, 
apšviesti mūsų protus naudingu mokslu, pralavinti mūsų širdis mei
lėje ir tarnystėje Dievo. Jeigu štai, kokios yra, ir turėtij būti, prie
dermės visų mokytojų, tai išvada negali būti kitokia kaip tik pirmo
je vietoje pasiduoti jų pamokymams, priimti, išpildyti jų paliepi
mus. ar mums patiks, ar ne, ir pasiduoti lengvai jų pabaudoms, kuo
met mes neišpildome savo paskirtų priedermių. Turėdami šį omeny
je, mes turinio pradėti darbą širdingai, elgdamiesi su savo mokyto
jais, mandagiai, meilai, ir pagarbingai

* AR ŽINOJAI1!
• . V į •

Pirk teisybę ir niekad jos hepa^duok.. .
Jei tu esi kitų, draugijoje, nesisarmatyk teisybės.' 
Teisybė yra geriausias skydas.
Meilė atgįja teisybėje.
Širdis to, kurio liežuvis nešvarius, negali būti gryna. 
Teisybė visur sutinka priešus. ligos (plaučių uždegimas ir kt.). Be to dažnai čia turime reikalo su kraujo bėgi-v mais iš nosies, ausų. Kad to''• _išvengus reik greičiausSr kreiptis pas gydytoją, nes ligoniai dažniausiai miršta ne1 nuo paties kokliušo, bet nuo* jo priedų ar pasėkų. Iš kokliušo pasėkų galima sumi* neti džiovą, plaučių peršfc" tempimą.Kadangi kokliušas užkrės’*’ čiama liga, tai reik saugoti“ nuo jos vaikus, kurie gali1* užsikrėsti, neleisti vaikų ten, kur kokliušu serga, vengti kosinčių vaikų. Jei apylinkėje pasirodė kokliušo epidemija^ tai galima vaiką išsiųsti kur** tpliau pas gimines ar kitury*^ kur nėra tuo laiku tos epi*^ domi jos. Tik žiūrėti, kad jisL nenuneštų ligos vietos gyvenu: jams. Susirgęs vaikas turi nustoti kokiem dviehi mėn. mokyklą lankęs ir ben?' drai atskirti.jis nuo sveikų11 kokliušu dar nesirgusių vai-*1 kų. Ligonis privalo turėt?' atskirus indus, skalbinius, t >** Gydymas sunkus, vaistai maža gelbsti. Dabar gydytojų vartojami skiepai kokliušui gydytu Skiepai daž-y niausiai ligą palengvina, su- ? trumpina. Bet svarbesnis čia gal už visokius vaistus yra - grynas oras. Patirta, kad. kaime kokliušu vaikai sergą- lengviau, negu mieste. Be to, ligoniai kosti rečiau dieną, užtat kad dieną turi dau> giau gero, oro Taigi ir reiktų rūpintis kokliušu sergančiam duoti kuo daugiausia, tyro oro. Vasarą, esant šiL. tam, sausam be vėjo torui, a- * vaikas reikia visą dieną laikyti ore. Ligonio kambarys reikia kelis kart į dieną vė^ dinti. Tik reik ligonį nuo peršalimo apsaugoti. Vengti drėgno oro. Ligonio patalinė kasdien oran išnešus išdulkinti.

Jeigu ligonis turi gerą a- 
petitą, gali jis valgyti tą, ką 
ir sveikas. Reik tik susilai
kyti nuo rūgščių, silkių, 
karštų, sausų daiktų ir ben
drai tokių, kurie gali kosulį 
sukelti. Sunkesniam kokliu
šui esant ir ligoniui dažniau 
vemiant, kad jis labai nenu
silptų, reik geriau prižiūrė
ti, duoti valgyti skystimai, 
pienas ir tai tuojau po'vė
mimo. P. K-vi#w

(“Vilniaus Rytojus”)
--------------------- .

Niekas taip 
žmogumi, kaip jo tvyrarima no* 
mentuose, roikalanjančiuooe aS* 
kioe orientacijos ir drąsans airi* ’ 
mojimo.—-Prot St, dalkanikk f

pažinti. Ligonis čia ilgai kosti, kosti neatsidusdamas, įįąmėlynuoja, akys parausta, kosti net uždusdamas, lyg norėdamas kaž ką iš savęs iškosėti. Kosulio priepuolio gale ligonis ^įsikvėpdamas traukia į save orą taip, kad į paties kokliušo kai kada gė* tas oro įtraukimas iššaukia! Ii išsivystyti įvairios plaučių: lyg ir švilpimą, ar giedojimą. Taip pasikankinęs ligonis pagalios išmeta ar iš vemia tirštus draikius skreplius. Po kurio laiko priepuolis vėl pasikartoja ir 1.1. Kosulio priepuoliai dažnai užsibaigia vėmimu. Vienas toks kosulio priepuolis tęsiasi 5 ir net 10 ar daugiau minučių. Tokių priepuolių į parą gali būti nuo 5—6 iki 20—30, žiūrint koks bus ligos stiprumas. Ligos pradžioje priepuoliai retesni, juo toliau darosi tankesni, kartojasi be jokio taisyklingumo, tvarkos. Į vakarą kosulio priepuoliai tankėja, naktį dažnai neduoda ligoniu akių sumerkti, Į ligos galą priepuoliai retėja, švelnėja. ’ {Liga gali tverti nuo 4 savaičių ik kelių mėnesių. Lengviausias kokliušas tęsiasi 4 sav., vidutiniškas —2 mėm, sunkusis — pusę

ir JU elgesius daug yra rašę ir pasakoję net pirmieji Pietų ašigalio tyrinėtojai.Visa kalnų formacija ir(gletčerių) sunešti slenksčiai bei išvagoti ra vai
x !|ir bedugnės rodo, kad tas> kontinentas turėjo visai toki pat ledų periodą, kaip ir visi kiti kontinentai. Laukiama, kad ateinančios “vasaros” tyrinėjimai atneš daug naujo ir iškas ne vie- gal būt daug dabar esan- Labai čias gyvybės atsiradimo bei pirmųjų apgyventų konti- ir smarkesnis, nentų teorijas

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
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KAUNAS. — Kaip teko.{oralinės teologijos, 7),Baž* 
patirti iš oficialiskų įstaigų, nytinės teisės, 8) švį Rašto 
ministerių kabinetas savo 27 senojo įstatymo, 9) šy. RaŠ- 
d. rugpiūčio posėdy priėmė to naujooj įstatymo ir 10) 

Religijų istorijos katędra.
< Teologijos filosofijos fa- 

( kultetas renkasi profesorius

J cm

ic once per week yearly. .$2.50 Viena tart savaitėje metama, 
eace per week yearly.„..$8.00 tL _ _
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& E Pereitą sekmadieny, Gas- 
yy loma, N. C., gauja teroristų.

matyt, su žinia darbdavių, 
£ užpuolė apie 20 streikierių 

kurie važiavo troku į Na
ilonai Textile Workei*s uni
jos masinį mitingą, juos su
mušė ir p-nią Ella Wiggins, 
tnotiną 4 vaikų, mirtinai nu
šovė.

Gauja teroristų buvo susi
rinkus prie Loray audenyčių 
ir tik laukė kada pasirodys 
komunistų vadai.

e **

Bet pirmiausia pasirodė 
ne vadai, tik paprasti darbi
ninkai. Komunistų vadai 
gali būti žinojo, kad darbi
ninkai bus užpulti ir užtai 
pasislėpė.
i Tiesa, gub. Gardner yra 
Užtikrinęs laisvę minčdų ir

- kąlbų, teisę veikti, laisvę su-

i-

V

Jf

y*
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siririkimų, ir yra pasmerkę! 
tuos, kurie nori suvaržyti ir

Tą tik sužinosime už kelių 
dienų.

Gubernatorius Gardner tu
rėtų žiūrėti, kad valstijos į- 
statymai' būtų pildomi, ir kad 
prasikaltėliams būtų pritai
kyta aštriausia bausmė, kas 
jie nebūtų, komunistai ar 
kompanijų bernai.

Teismas turi būti bešališ
kas ir skubus.

Jeigu taip bus pasielgta su 
teroristais, tai komunistams 
bus užkirstas kelias pasipini
gauti, pasinaudojant darbi
ninkų nelaime, ir sudraus te
roristus.

Kitaip galima susilaukti 
dar baisesnių įvykių.

Seimas Čia 
Pat

A

m
Rugpiūčio mėn. 28 d. Dra

goj pasibaigė', tarptautinis 

Taikos ir Laisvės Sąjungos 
Moterų Kongresas. Lietuvos 
moteris atstovavo (ne kaip 
oficialinę atstovė) ponia So-

ESt»uiW
-Z ■' Ii /1 .£ 

fija Čiurlionienė,' kun rug
pjūčio 23 4.

.i
laiduotas ir tiksliai apibrėž
ti mokslo dalykai, kuriems 
ji steigiama. -į

Profesorių fakultetuos ga
li fefiti tiek: 1) Teologijos fi- 
iOžofijos — 8 ordinarinia 
ir 4 ekstraordinariniai, 2) 
istorijos filologijos 
diharinių ir 6 ekstraordina
riniai, 3) teisės ir ekonomi
nių mokslų — 10 ordinąri- 

prisilaikydamas kanonų {tei4 aių it 4 ekstraordinariniai, 
4) gamtos matematikos —
11 ordinarinių ir 5 ekstraor
dinariniai, 5) medicinos —
12 ordinarinių ir 7 ekstraor
dinariniai, 6) technikos — 
12 ordinarinių ir 6 ekstraor
dinariniai.

Ordinarinius ir ekstraor
dinarinius profesorius skiria 
ir atleidžia Resp. Preziden
tas § 42 ir 50 numatyta tvar
ka; privatdocentus tvirtina 
švietimo ministeris.

Studentai turės kas semes
tras išlaikyti fakulteto nu
statytą miriimalinį egzaminų 
skaičių.

12 or-
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naują universiteto statuto 
projektą. Svarbiausius jo 
bruožus paduodame.

Bus sušauktas naujas kabi
neto posėdis, kuriame bus 
svarstomas universiteto per
sonalo atlyginimo klausimas. 
Projektas R. Prezidentui 
pasirašyti dar neįteiktas. Į- 
teiktas bus dar šią savaitę, 
nes viską norima atlikti ligi 
rugsėjo 1 dienai.

Pagal naująjį statutą e- 
vangelikų teologijos fakulte
tas paliktas veikti senuoju 
statutu tol, kol evangelikų 
teologijos mokslo reikalai 
bus sutvarkyti atskiru įsta
tymu. Teologijos filosofijos 
fakultetui palikta 10 kated
rų. 7 § pažymėta, kad jas 
sudaro šios: 1) Tomistinės 
filosofijos katedra, 2) Baž
nyčios istorijos, 3) Funda
mentaliuos teologijos, 
dogmatinės teologijos, 
moralinės teologijos, 6) Pas-

4)
5)

LDS. organizacijos seimas 
čia pat, rugsėjo 25 ir 26 d. d. 
Spėjame, kad iki šiol jau vi
sos kuopos ir apskričiai bus 
išrinkę delegatus į seimą.

Šių metų seimas turėtų bū
ti gausus delegatais, nes nuo i 
to priklausys mūsų ofganiza-j 
ei jos gyvybė.

Gausiai suvažiavę delega
tai lengviau galės išspręsti 
visus naudingus ir būtinus 
sumanymus organizacijos la-

- Uždrausti tas teises darbinin-
' kams.
į >
< t. Bet ar jis tas teises apsau- 
•t įgojo? Ne. Ginkluoti šerifai

* ’Jtmvo gerai prisirengę pulti ir 
•i ^areštuoti “riaušininkus,” bet 
^Aeroristų jie nekliudė. Areš-
* „javo tik troko šoferį, kuris ’ ■ • •tvežė streikierius ir sulaikė 
y 4 automobiliu važiavusius dar, 
s ’.kituš penkis streikierius.

Teroristai, parsidavę nesą- A • •* žiningiems darbdaviams, bu- bui.
- ...vo areštuoti tik vėliau.

Tas aiškiai parodo polici
jos šališkumą.

Fa Laisvoje šaly to neturėtų 
4 “būti. Kiekvienas žmogus, ne- 
‘ įžiūrint kokio įsitikinimo jis 
^♦nebūtų, turi teisę naudotis 
^konstitucijos garantuotomis 

teisėmis.
- Tekstiliečių streiko vietoje

* jau nebepirmas toks atsitiki- 
•’v mas, kad gaujos teroristų tu-
* ii pilną laisvę.

Birželio d., laike riaušių 
L buvo nušautas policijos vir- 
5' sininkas Aderholdt. Kaltina- 

,mi 16 streikierių. Balandžio 
mėnėsy gauja mušeikų iš
draskė streikierių centrą, bet 
užtai neareštavo nė vieno 
mušeikos. Sako, kad jų poli- 
cija nė neieškojo.

■ Dabar areštavo šešis tero
ristus. Už ką? Už nušovi
mą moters p. Wiggins. Dar 
jųn^spėjųisjų nespėjo išklausinėti ir .pa
sodinti į kūlėj itrią. kompani
jos juos išbylavo uždedamos 
po $1,000.00 kaucijos. Ar jie 
jus teisiami už žmogžudystę?

Mūsų organizacijose pra
deda įsigyventi paprotys vi
sa dalba suversti ant keliuV *- «.

žmonių pečių. Taip neturė
tų būti.

Seime ir po seimo turėsime 
parodyti, kad mums rūpi or- 
ganiacijos gyvybė ir kad jos 
labui pasidarbuosime dau
giau negu šiais priešseimi- 
niais metais.

Kitais mčtais mes turėsime 
likviduoti apie $20,000 orga
nizacijos skolą. Kaip tą pa
dalysime ? Juk $20,000, tai 
ne $2,000. Seime tą klausi
mą turėsime išspręsti.

Be to, mes turime uoliau 
pasidarbuoti, kad išplatinus 
organą “Darbininką.” Būtų 
gerai, kad seimas nutartų 
paskelbti .spaudos mėnesį, ir 
kolionijose kiekvienas narys 
turėtų gauti po keletą naujų 
prenumeratų. Už tą darbą 
duoti komisą ar. kitokį atly
ginimą.

Generalis agentas būtinai 
reikalingas, bet mes turėjo
me ir vėl neturime.

Delegatai važiuodami į sei
mą turėtų atsivežti vardus ir 
adresus ir sutikimą asmenų^ 
tinkamų agentauti. Kitaip 
šis svarbus klausimas ir vėl 
bus užmestas.

Pirmiau prieš seimus kuo
pose būdavo didesnis susido
mėjimas organizacijos reika
lais, bet šiais metais to nesi
mato.

Gal kolonijose ir veikia, 
bet žinios centrą nepasiekia. 
Ligšiol tik viena kuopa iš 
Racine, Wis. prisiuntė i cen
trą seimui pasveikinimą, pa
geidavimą ir dovanėlę. Šios 
kuopos pavyzdį turėtų pa
sekti ir kitos kuopos.

Jeigu kuopa neišgali siųs
ti delegatų į seimą, tai nors 
raštu turėtų prisiųsti įneši
mus, patarimus ir pageidavi
mus. Tas daug nekainuoja, 
o seime delegatams duoda 
daugiau darbo ir priduoda 
daugiau gyvumo.

Istorijos-filologijos ir tei
sės—ekonominių mokslų fa
kultetus sudaro po 10 kated
rų. Toks pat katedrų skai
čius paliktas ir matemati
kos-gamtos fakultetui su fi
zikos - matematikos - gamtos 
skyriais. Jame dešimtąją 
katedrą sudaro geografijos 
katedra. Medicinos fakulte
tą- sudaro 17 katedrų, tech
nikos — 9.

Ne valdžios lėšomis stei
giamos universitete nuolati
nės ar laikinos katedros iš
laikymas turi būti švietimo 
ministerio nustatytu būdu “R-tas”

Šv. Tėvo Kalba į Lietuvos
Maldininkus 5

-----------------------------

SiQ kalba šv. Tėvas pasakė 
šių metų vasarų atsilankiu
siems Romoje. Red.)

“Mano mieli vaikeliai lie-
♦

tuviai ir lietuvaitės ir bran
gioji Lietuva!

Aš turiu nepaprastai dide
lio džiaugsmo matyt čia Jus 
visus ir visas atvykusius iš 
Pabaltijo krašto, iš mano šir
džiai taip brangios Lietuvos, 
kurią aš pats asmeniškai tu
rėjau progos pažinti. Juk 
mari teko būti Kaune ir ke
liauti kiaurai per visą Jūsų 
kraštą. Ir tas kraštas, Lietu
va, paliko manyje gražiausių 
įspūdžių, atsiminimų. Todėl 
ypatingai'džiaugiuosi Jumis 
visais ir visomis čia susirin
kusiais ir Jūsų tėvyne Lietu
va, kuriai Jūs atstovaujate.

Jūs atvykote į Romą daly
vauti mano, kaip katalikų tė
vo jubiliejuje ir apturėti at
laidų. Mane tai ypatingai 
džiugina. Bet, dalyvaudami 
tame mano jubiliejuje, Jūs 
dalyvaujate kartu kiekvie
nas ir savo jubiliejuje. Nes

būdami Romoje, katalikybės 
lopšyje, kur šventųjų kūnai 
guli, kur didingos bažnyčios 
Dievo garbę skelbia, Jūs į- 
gausite naujų pajėgi}, kurios 
J ūsų gyvenimui trykš naujos 
gyvybės šaltiniais. Ir Jūsų, 
kaip katalikų, darbai bus 
gražūs, duos geidausiu vaisių. 
Juk juo būsime geresniais 
katalikais, juo visas mūsų 
gyvenimas,, veiksmai bus 
gražesni, kilnesni' O tokiais 
būdami būsime geresniais ir 
savo krašto vaikais, tėvynai
niais. Tuomet žydės krašte 
ir gera tvarka, nes bus geras 
įstatymų vykdymas, geras 
krašto reikalų tvarkymas. 
Taigi juo žmogus yra giles
nis, geresnis katalikas, juo 
jis yra geresnis tėvynainis, 
krašto pilietis.

Kartu katalikai turi neuž
miršti vieno svarbaus daly
ko, tai kad nėra gyvenimo 
be veikimo, kaip kad nėra 
veikmo be gyvenimo. Akci
ja (veikimas) yra tiek pat
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svarbi žmogaus egzistencijos 
dalis, kaip ir pats gyveni
mas, nes gyventi tai yra 
veikti, o veikti tai yra gy
venti.

Aš džiaugiuosi matydamas 
čia prieš save Jūsų tokį di
delį būrį,\ atvykusių taip iš 
toli, nepabūgusių kelionės 
nepatogumų ir nuovargio. 
Aš džiaugiuosi visa širdžia 
ir teikiu visiemB ir visoms 
palaiminimą.

Mane ypatingai džiugina, 
kad čia Jūsų tarpe yra at
vykę katalikiškojo jaunimo 
ir katalikių mokytojų atsto
vai. Jiems aš teikiu ypatin
gą palaiminimą.

Aš džiaugiuosi matydamas 
tokį skaitlingą, gražų dVasiš- 
kijos būrį. Jums tenka, vys
kupams vadovaujant, dirbti 
ypatingai svarbus ir surikus 
darbas, nes Jūs esat žmonių 
sielų ganytojai. Eidami į šį 
darbą, Jūs atsižadate žemiš
kųjų gerybių. Ir aš čia no
riu pabrėžti, kad be šios są
lygos ganytojavimo darbas 
yra neįmanomas, o kartu ir 
priminti mūsų Ganytojaus 
Jėzaus Kristaus žodžius, ku
riais jis pasakė, kad pirmon 
eilėn žmogus turi rūpintis 
sielos išganymu, o visa kita 
jam savaime bus duota. Tai
gi aš teikiu Jums mano ga
nytojiškąjį palaiminimą Jū
sų Vyskupams, kurių vado
vybėje Jums tenka dirbti

atidarant kori- " 
gresą pasakė kalbą ir įteikė 
kongreso pirmininkei žino- E 
inai imerikietei poniai Lane 
Adams oficialinę dovaną — 
puošniai aptaisytą Vilniaus • 
Albumą. Čia paduodame 
šios kalbos žodžius: 4 Ą-

“Diddlė garbė ir didelė lai- 
nąė man pasveikinti Tams
tą Ponia Pirmininkė ir gar
bingą susirinkimą Lietuvos . 
moterų vardu. Mes neturi
me dar taikos ir laisvės są- x 
jungos skyriaus, bet Lietu
vių Moterų Tautinė Taryba 
reiškia daug susidomėjimo 
Lygai ir atsiuntė mane pasa
kyti Jums, kad jeigu Jūs no- 
rite ištikimų ir nuoširdžių 
šalininkių, ieškokite jas tar
pe tautų, kurios kentėjo, ku
rios buvo prislėgtos ir, bū
damos mažos ir silpnos, vi
liasi tiktai'teisingumu ir mo
ka atsiduoti taikos ir laisvės 
palaikymo darbui su nuošir
džiu pasiryžimu. Darbas ir 
pasiryžimas atstatė mūsų tė
vynę. Sunkus buvo mūsų 
likimas — toks jis tebėra — 
bet mes norime tikėti, kad 
tai, kas buvo iš mūsų jėga 
paveržta, teisingumo keliu 
bus mums grąžinta. Tam 
reikia patraukti sielas di
džiajam uždaviniui kasdie
niniame gyvenime, pajudin
ti vyrų sąžines, kad būtu iš
rautos piktos šaknys, išdil- 
dintos neapykantos priežas
tys. Aš naudojuos puikia 
proga pareikšti, kad Lane 
Adams vardas nėra lietu
viams svetimas. Amerikos 
lietuvės mini jį su pagarba.

taip sunkus ir atsakomingas Leiskit man, ponia, įteikti
darbas. jų vardu šią mažą atmintį—

Aš laiminu visus, visus as- brangios sostinės, musų my- 
meniškai čia atsilankiusius, limo Vilniaus Albumą, Vil- 
laiminu visus Jūsų darbus, niaus, nuo kurio mes esame 
užmanymus ir visa, ką Jūs jėga atkirsti — ir tarti ma
tu rite. Parveskite mano pa
laiminimą Jūsų šeimoms, 
vaikams, tėvams, giminėms, 
draugams, pažįstamiems, li
goniams ir ką tik turite savo 
mintyse. Aš laiminu visą
Jūsų kraštą, brangiąją Lie- vil} triukšmingu plojimu, 
tuvą.” “K. K.”

no gimtąja senąja kalba: 
“Palaiminta būk taika ir 
laisvė!”

Ponios Sofijos Čiurlionie
nės kalba buvo sutikta su di
džiausiu palankumu ir atsto-

Dž. London

Iš “Mažoji Didžiųjų Namų 
Šeimininkė”

(Tęsinys)

Mažutės melsvos airio akys sužibo.
— Kur? — paklausė jis.
— Nežinau. Nori su manim? Jei nori, tai 

mes kelyje viską galėsim aptarti. Ką tai pa
sakysi ?

— Man senis nulups kailį, — svyravo Timas.
— Tas tau ne naujiena, o tavo kailis, matau, 

vis sveikas tebėra, — šaltai atsakė Dikas. — 'Sa
kyk, kad sutinki, ir mes šį vakarą, devintą valan
dą, susitiksim prie keltuvo. Na, kaip, sutinki? 
Aš ten būsiu.

— O kas, jei aš neateisiu?—paklausė Timas.
— Aš vistiek vienas eisiu. —
— Dikas apsigręžė, būk rengdamasis eiti, bet 

stablglėjo it, žiūrėdamas per petį, tore:
* * * » ’* * »■ 3

— Tu gerai pagalvok.
Timas suteliuskavo alų ir atsakė:
— Gerai, būsiu.

4 r
4. f

Persiskyręs su Timu Chegenu, Dikas ėmėsi 
ieškoti kaž-kokio Markovičiaus, kilimo serbą, 
savo mokyklinio'draugo. Markovičiaus tėvas 
laike saliūną su geriausiais pietumis už dvide
šimt centų. Markovičius jaunylis buvo Dikui 
skolingas du doleriu. Dikas gavo iš jo keturias
dešimt centų, o likusią skolą jahi dovanojo.

Paskui Dikas keletą kartų nedrąsiai perėjo 
Montgommeri gatvę ir ilgai svyravo rinkdama
sis lombardą, vieną iš daugelio, buvusių toje gat
vėje. Pagaliau, su griežtu pasiryžimu jis įnėrė 
į pirmą pasipynusį lombardą ir Užstatė už aš
tuonis dolerius ir kvitą savo auksinį laikrodį, 
kuris, jis žinojo, buvo vertas nemažiau penkias
dešimties dolerių.

Pietūs namie būdavo pusė septintos. Dikas 
parėjo namo trys ketvirtys septintos. Pasitiko 
jį ponia Sommerstonienė. Tai buvo storoka, jau 
nebejauna, mačiusi geresnių dienų ponia. Ji bu
vo kilusi iš garsios Porter-Rikingtonų šeimos, 
kurios finansinis krachas septyniasdešimtaisiais 
metais nustebino visą Pacifiko pakrantę. Ne
žiūrint savo drūtumo, ji skundėsi savo silpnais

.h'E 'f-’' ** '* h !*»
— Taip negalima, Ričardai^ jokiu būdu ne

galima, — apibarė ji Diką, — pietūs jau pen
kiolika minutų kaip gatavi, 
nenusiprausęs.

2

o tamsta dar nei

— Dovanokit, missis Sommerston, — atsi
prašė Dikas. — Daugiau jau niekad jums ne
bereiks manęs laukti. Ir bendrai aš jūsų nie- 
kumet perdaug nevarginsiu.

Valgė jie dviese, labai iškilmingai, didžiaja
me valgomajame. Dikas stengėsi užimti ponią, 
nes, nors jis ir žinojo, kad ji tarnauja pas jį už 
algą, bet jis elgėsi su ja, kaip šeimininkas su 
viešnia.

— Jums čia bus labai patogu, — ramino jis 
ją, — jei tik tamsta apsiprasi. Namai puikūs 
ir daugelis tarną tarnauja po kelintus metus.

— Bet žinok, Ričardai, — šyptelėjo ponia,— 
mano gera savijauta pareis ne nuo tarnų, o nuo 
jūsų elgesio.

— Aš pasistengsiu, — atsakė jis mandagiai.
— Pasakysiu dar daugiau: man laimi nemalonu, 
kad aš pasivėlinau pietum. Praeis daugel me
tų, bet daugiau taip neatsitiks. Aš jūsų nebevar- 
ginsiu, pamatysite. Manęs, tarytum, būto ne
bus.

— Atsisveikindamas su ja labai nakčiai jis
tarė, tartum dar būtų prisiminęs:. . .. < \

' — Viriui aš jūs nnritl persiūti. A. Bingas, 
vi fėjas, jis taip senai pas mus, kad aš nei ne
atmenu. dvidešimt, ar trisdešimt metų. Jis tai
sė valgius mano tėvui, kol dar nebuvo nei šitų



♦

rodos, lyg kažko trūko...
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šią žemės elementu ■ 
denilį? Ir jei iš tokios le

Būtent, tas palydovai

žalos, padarydavo tenyk
ščiams gyventojams. Nuo
lat pučiant Vakarų vėjui, 
smėlis pamaži plaukė > gilyp 
į sausumą, ir kopos iš, lėto 
slinko tolyn nuo jūros. Kar

filosofiniu, arba empiriniu. l)a* vienas kitą išlygintų, tai 
tokia bųtybe būtų mums ne
matoma. Ir būtų mums la^ 
biau permatoma, negu plo
niausias stiklo lapelis. To
dėl neturim teisės manyti, 
kad pasakos apie kepures, 
kurias užsidėjus dingstama 
iš akių, visai būtų be jokio 
moksliško pagrindo. Labai 
galimas daiktas, kad ateity 
tokių “kepurių” bus galima 
net krautuvėse nusipirkti!

Visa tai, žinoma, galima 
pavadinti moksliška fantazi
ja. Tačiau niekas negali lai
duoti, kad taip negalėtų iš 
tikrųjų būti. Mokslas pana
šių netikėtihų dalykų jau 
žino. Imsim kad ir tokį pa
vyzdį. Chemija lig šiol su
skaitė apie 90 pirminių ele
mentų, iš kurių sunkiausias 
yra osmijus. Visas mūsų ir 
žvaigždžių pasaulis yra su
darytas iš šių elementų, bet 
su viena išimtimi. Skaistu-

• Atminkime Vilnių!Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau suplaukėme '“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas Vilniumi labiau sUsirūpinhsias organizacijas*“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, aprašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSV VILNIUS” daugybe iliustracijų parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki* tos tautos.“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laiktaštig ir nerašo joliiais politiniais klausimais išskyrttl Ųi Vilniaus klausimą. — ‘“MŪSŲ VILNIUS” visiemš sluoksniams af- j timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū- ! su pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 7 darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai^ studentai, moksleiviai ir visi £iti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendrą- - darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ktt* rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėneaj j gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustfttO-.j' tas. . ' /“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik -t j doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai | iliustruotą didelę khygą “MŪSŲ VELNIŲ." 7?“ 1Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu. i y "....71 J ’ “MtrŠŲ VItNIAUS” adresas. Kaunas,lito- J vės Al. 61 Lithuania. '
' >•

tas menamas, protingas at ūeprotingas būtybes, kurią mūsų akis nemato ir kurią būrimo lig šiol dar nėra pajutę net jautriausi technikos prietaisai. Vadinasi, tai, kd mūsų akis nei kiti kūno pajautimai nei tiesioginiai, nei per įvairius prietaisus negali pajusti, visai tai sudaro transcendentinio pasaulio sritį. Lieka tada žmogui tik viena priemonė — tai pasinaudoti protu transcendentiniam pasauliui pažinti.Pro- tas gali naudotis dviem būdais, tyrinėdamas jį: arba
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kius spindulius, ktirip banga būtų mažesne^ • kaip 0,00000001 mįlimęrid, tai M dvasios ne tik būtų mums; nematomos, bet apie jų buvimą negalėtume patirti net su tobuliausiais aparatais. Bet kad paprastai nematomam būti, tiek dahg-Uet nereikia. Šviesa, kaip žinoma, pereidama iš vienos medžiagos srities į kitą, lūžta tam tikru kampų. Mūsų kūnas yra matomas todėl, kad yra sudėtas iš įvairių medžiagų, kurios įvairai perlaužia šviesą. Jeigu , įsivaizduotume būtybę, ktirios kūnas rbūtų sudėtas iš medžiagų taip, kad šviesos laužimosi kam-

(iOi&širaIš MtrUistinių. jausmų tik vienas—meilė* apskaičiuota realia \ naųdAf neądihterfeeuotft inąiohiimaie^ išsižadanti, pasiaukojanti^^ sykiu tikrai reali. O VhuI ta egoizmas* Tki> zemaą^^H gudrus, taį aiškūs^ tai tas, bet vis egoizmai.
• • « tįjjas

Meilė yra padangių plaį* 
lakė, kuri ant žemfeš W 
leidžia. Ji skraido aiikšti 
turi dangaus mėlynės ir 
lės spindulių spalvą, t 
nuo žemės vargiai matonųLy^

• • • ' Vv
Kada širdis viena/ ar $ 

meldžiasi, ar myli—ji 
luoja. * - '•

sis Sirijusas turi palydovį 
kurio cheminė sudėtis mtimA 
yra neišsprendžiama pąslap- 
tis.
yra sudėtas iš medžiagc kuri yra 52,000 kartų 
keshė už ošini jų! Dabar, d! 
ko pasauly negali būti i! 
džiagos, kuri būtų 52,000 šs 
kartų lengvesnė už lengviau^ 
šią žemės elementą — Vali* '• 
denilį? Ir jei iš tokios leng7^ 
vutės medžiagos būtų snd&r | 
ryti dvasių kūnai; tai jib 
mums būtų nepajuntami, 
suprantami ir niekad nefeiii 4 
sekami. | 3

Taigi, matom, kad dabari^ 
tinio gamtos mokslo Šviesoj į. 

> dvasioms vietos netrūkztaĮ įl 
• Jos gali ramiausiai gyvefiti P 
tarp mūsų ir būti nematai

■ mos ir nejuntamos!

——-—-——
" r 3*

r

■ r •- • • • W : JKauno. Tai Butrimonių, Ježno, Piinioš, Stakliškių, Žiežmarių ir Žaslių apylim kės.Mažiau prie juodžemio, daugiau prie molio, bet ga
na našios žemės ir Kėdainių, 
Josvainių, Krakių, Airioga- los apylinkėse. (Tarp Nevė
žio ir Dubysos).Greta to, turime gana liesų nedidelė s vertės žemės plotų, smėliu nuklotų. Vietomis randame net lekiančių jų smilčių, kurios kai ka-

;; f" f J it 
I J .Tarp Aukštaitijos ir Že-^ 'maitijos pakilesnių žemės plotų, nuo Latvijos sienos iki Baltijos jūros, tęsiasi ilga plati lygi, be jokių didesnių kalnelių, žemės juosta, vadinamoji Vidurio lyguma. Ji apima Biržų, Panevėžio, Kėdainių, Kauno ir Išakių apskritis ir visą Klaipėdos kraštą. Taip pat užima didesnę Šiaulių apskr. dalį, Rokiškio, Ukmergės ir Trakų apskr. rytus, Mariampolės ir Vilkaviškio apskričių šiaurę, Raseinių ir Tauragės'apskr. pietinių žemių plotus.

Ši lyguma ypač įsidėmėti
na mūsų ūkininkams, nes čia 
visų derlingiausia žemė. Tie
sa, mes neturime ir negalime 
turėti tokio juodžemio, kokio 
yra Rusijos pietuose, nes mū
sų klimatas per šaltas ir per 
sausas, kad galėtų supūdinti 
dirvoje visa tai, kas tik į ją 
pakliūva. Neturime tokių že- 
r^įių, kad netręštos dirvos 
duetai geriausią derlių. Ta
čiau si, juosta tiiŲ tiek gerą 
juodžemį, kad joje be didelio 
vargo ūkininkas gali gana 
gražiai gyventi.

Ypatingai žemės derlingu
mu pasižymi šiaurinė Vidu
rio lygumos dalis, būtent: 
Žagarės. Joniškio, Gruzdžių, 
Linkuvos, Joniškėlio, Krakių 
navos ir Šeduvos apylinkės.Prie progos, reikia,; pažyt 
mėti, kad šiose apylinkėse ir 
veik visoje Biržų apskrityje 
ūkininkai daug daugiau, ne
gu kur kitur, sėja linų. 
Kiekvienas ūkininkas šeštą
ją savo žemės dalį užsėja li
nais.

»

Taip pat gana diktokai 
derlingų vietų galima užtik
ti Raseinių apskr., ypač pa
ties miesto apylinkėse ir va
karinėje Ukmergės apskri
ties dalyje.

Nors mažiau, bet gana 
derlingos žemės dešinėje Ne
muno pusėj tarp Alytaus ir! Prieš kokį šimtą metų ir

da užneša ūkininkų dirvas daug vasarotojų.
Jei taip įvairus mūsų dir

vožemis, tai podirvis turi bū
ti dar įvairesnis. Gilesniuo
se sluoksniuose randame į- 
vairių įvairiausių druskų ir 
mineralų. Vanduo, persi- I 
sunkęs į žemę, tuos minera
lus ištarpina ir nuo to gauna 
visai kitą skonį. Tokio van
dens šaltiniai dažnai turi ga
na didelės gydomosios ga
lios. Jų yra Druskininkuo
se (okupuotoje Lietuvoje), 
Birštone. Kaune — Šančiuo
se ir kitur. Šiaurės Lietu
voj tokių šaltinių galima už
tikti Biržų ir Pasvalio apy
linkėse (Smardonys, Moliū- 
nai ir kit.).

Tačiau kai kuriose vieto
se, giliai žemėje, yra tiek 
daug įvairių mineralų, kad 
juos nepajėgia vanduo ištir
pinti. Ypač dideli klodai 
(sluoksniai), rasta kreidos ir

ar šiaip žmonėms nemaža 
žalos padaro. Šitokio smėlio 
vietomis pasitaiko dešiniojoj 
Nemuno pusėj — nuo Gar
dino iki Merkinės miestelio. 
Ypač smėlingas Merkinės. 
Varėnos, Valkininkų, Mar- 
sinkonių ir Lipūnų apylin
kės. Taip pat smėlio ne
trūksta Suvalkų, Seinų ir 
Augustavo apskričių pietuo
se. Gardino apylinkės ūki
ninkai, panemunės smėliu 
dumiant, kartais priversti 
savo trobas kelti į kitas vie
tas, kad jas smiltimis neapi
piltų.

Nors rečiau, bet ir Žemai
tijoje tokių vietų randame. 
Nuo Šiaulių į vakarus iki 
Luokės ir Raudėnų mieste
lių veik visas plotas yra 
gana smiltingas. Smiltingų 
vietų randame ir Telšių apskrityje. Nuo V&rnių iki 
Latvijos sienos vietomis ga- gipso. Didžiausi gipso klo? 
na didelius plotus dengia le
ki anty sis smėlis.

Bet visų smdltingiausias— 
tai mūsų pajūris. Nuo Šven
tosios žiočių iki Klaipėdos 
visu pajūriu tęsiasi 6—7 ki
lometrų pločio lekiančiųjų 
smilčių juosta. Šis smėlis 
vra išplautas iš jūros dugno 
ir vėjo supiltas į nedidelius 
(ligi 70 metr. aukščio) kai? 
nelius, kopomis vadinamus* 
Ypatingai gausiai kopomis 
nusodinta Kuršių nerija*

namų. Manęs nei pasauly dar nebuvo. Jis pas 
mus turi ypatingų teisių. Jis taip įprato viską 
saviškai daryti, kad jums reikės su juo elgtis la
bai atsargiai: bet jei tik jis kartą jumis pamy
lės, tai ir savo kvailos galvos nepasigailės, kad 
tik jums įtikus. Mane jis taip myli. Tamsta 
taip elgkis, kad jis ir jus pamylėtų, tai jums bus 
čia kuopuikiausia, o nuo savęs duodu žodį, kad 
aš jūsų nevarginsiu. Jūs galėsit vien tik ilsėtis, 
rodos, manęs visai nebūtų.

Lygiai devintą valandą vakaro Dikas For- 
restas, apsivilkęs pačiu blogiausiu savo švarku, 
pasitiko Timą Chegeną prie keltuvo.

— J šiaurę neapsimoka eiti. — patarė Ti
mas: — ateis žiema ir bnįs šalta miegoti. Nori, 
einam į rytus, tai bus Njevada ir dykumos.

— Ar negeriau būtų, kitu keliu ? — paklausė 
Dikas. — Kaip būtų jei eitumėm į pietus? Ei
nam į Los Angeles. Arizoną, Naująją Meksiką, 
ną, ir į Tcvasą. .

— O kiek tu turi pinigų ? — paklausė Timas.
— O kam tau reikia žinoti? — pasiteiravo 

Dikas.
' Mums prisieis kuogreičiausia iš čia išnyk
ti, ir geriausia iš pradžios užmokėti. Man tai 
kas? Bet tau pačiam svarbu; tavo sargai pakels 
triukšmą. Jie tiek paleis ieškotojų, ištisus bū
rius; mums reikės juos apgauti, štai kas.

kopų smėlis pajūrio gyventojų trobeles nešdavo.Kad apsisaugojus nuo tokio nelemto priešo, žmonės kopas apsodindavo tam tik-, rais krūmais, kurie savo šaknis leidžia labai giliai į žemę, ir tuo būdu, užkirto kėlią smėliui toliau slinkti. Dabar veik visos kopos (smėlio kalneliai) jau apaugę gaila gražiais pušynais, į kuriuos vasarą iš miestų privažiuoja

\ Paprastai . manoma,' kad dvašių pasaulis priklauso'tikėjimo sričiai. Kalbama; tais,ištitolĮsmai*iam vėjui, kad moksla8tokio vadinamo transcendentinio, dvasių pasaulio galimybę. Vadinamas šviesuolis laiko savo pareiga ne tik šypsotis, išgirdęs kalbas ajde angelus, velnius, bet ir su pasigailėjimu žiūri į paprastą žmogų, kurs dar nepamiršo laumių, aitvarų ir kitų naminių ir laukinių, gerti ir piktų' dvasių. Maža galvojančiam pasirodyti nepaprastai pažangiu ir modernišku šių dienų inteligentui dvasių pasaulio net negali būti.
Labai gaila tokio “švie

suolio!” Šių laikų mokslas 
ne tik nėra priešingas dva
sių pasaulio buvimui, bet net 
nieko negali pasakyti prieš 
jo buvimo galimumą. Tai 
paaiškės štai iš kokių galvo
jimų.

Dvasiomis mes vadinam

žymiai pagerina gyvulių 
mėšlą.

Kreidos sluoksnių rasta 
daugely vietų Nemuno 
krantuose: Jurbarke, Kaune 
ties Freda; tarp Prienų, 
Balbieriškio, Nemaniūnų ir 
Punios, tarp Nemunaičio ir 
Merkinės, netoli Gardino ir 
kitur. Nemaža kreidos Už
tinka ir upės Merkio kran
tuose: ties Varėna, Pamer-

: i i - • > ■' ! '<&» • ■ -

kio kaime (kur pastatytas 
“Lietuvių B-vės” cemento 
fabrikas). Valkininkų pa
rapijoje ir kitur. Moksli
ninkų manymu, mūsų krei
da tinka tam tikros rūšies 
cementui (portland) gamin
ti.

Geležies rūdos yra rasta 
Ventos krantuose. Ši rūda 
esanti labai gera ketui (špi- 
žui) dirbti. Tenka labai ap
gailestauti, kad mes jos tu
rime gana nedaug ir gele
žies fabriko steigimas neap
simokėtų. u “Jf. K.”

dai rasta Biržų apylinkėje, 
Pabiržės valsčiaus, Kirdo- 
nių kaime ir apylinkės dva
rų laukuose. Tų klodų sto
rumas' dar nėra tiksliai nu
statytas.

Gipsas išdega mažame 
karštyje ir lengvai duodasi 
i miltus sumalamas. Išdeg
tas ir sumaltas gipsas varto
jamas statuloms, stovvlėlėms 
lieti ir įvairiems statybos ir 
architektūros reikalams. Ne
degto gipso miltais žmonės 
barsto tvartus, ir tuo būdu

— Tai mes juos apgausim, — pareiškė Di- 
kas. — Pirmąsias dvi-tris dienas mes darysim 
mažus šuolius, kaip kiškiai, dešinėn, kairėn, o 
didžiąją laiko dalį slapstysimas, tokiu būdu da- 
sigausiin ligi Tresy. O nuo ten nebemokėšim ir 
pasuksim į pietus.

Tą programą jie pilniausiai išpildė.
Išvertė V. M.

Kleve

DVI PONIUTESViskas atsitiko vakar. Popiet aš užėjau ke- pvklon ir beveik šalę jos pastebėjau dvi jaunas poniutes, kuriedvi, matyt, jau ilgokai pasišnekučiavusios, kadangi man besiartinant jau at- sisveikinejo.— Na. iki pasimatymo, brangioji! skubinuos, vyras laukia manęs namie.— Sudievu! aš taip pat skubu namoliai.. . Užsuk gi kada-nors pas mane, aš tiek daug turiu su tavim pasišnekėti.— Apie ką-gi taip? »Sakyk tuojaiL.Aš užėjau kepvklon, it koliai mah padavė’1 arbatos ir laikraščių, Žiūrėjau pro langą. Dvi poniutės vis dar tebėstoVėjo toje pačioje vietoję ir atsisveikindamos tebesišnbkučiavo. Perme-

tęs akimis keletą laikraščių, peržiūrėjęs pasku
tiniuosius žurnalus, aš atsiskaičiau ir išėjau iš 
kepyklos.

Dvi poniutes kaip ir pirma tebestovėjo ant 
vietos ir atsisveikinejo...

— Na, dabar aš jau einu, — tarė viena jų 
— sudiev!..

— Sudievu, sudievu! atmink-gi, tfzsuk kada- 
iiors pas mus nors valandėlei...

— Gerai, gal dar šį trečiadienį...
Aš nusišypsojau ir nuėjau. Priėjęs iki gat

vės kampo atsigrįžau: abi poniutės stovėjo toje 
pačioje vietoje ir šnekučiavosi.

Numojęs ranka, aš pasukiau į namus pasnaus
ti. Už valandos atsikėlęs išsirengiau teatran 
nusipirkti bilieto. Teko eiti tuo pačiu keliu pro 
šalį kepyklos ir didžiai nustebau pamatęs išnau- 
jo ten pat tas dvi poniutes. Dabar jos nei neat- 
sįsveikinėjo, liet ramiausiai šhekučiavos, rodos, 
tik ką būtą susitikusios.

Keliu į teatro kasą aš taip garsiai kvatojau, 
net praeiviai atkreipė į mane dėmesį. Nusipir
kęs bilietą, grįžtu tuo pat keliu ir jau ištolo se 
ku akimis abi poniutes. Vakare išėjau teatran. 
Bėt kaip-gi'‘mistebau, kai naktį, grįždamas’ mį- 
moliai, neberadau abieju poniučių ties kepyklai. 
Man, * * - ‘ Išvetė V. M.

Čia trumpai pažiūrėsim, ką 
gali protas pasakyti apie ga
limą dvasių pasaulį, remda
masis empiriniais gamtos 
mokslų daviniais.

Žmogus mato dėlto, kad 
jo akis turi ypatybę pagam 
t i šviesą. Juk aišku, kad 
iš prigimimo aklam žmogui 
pasaulis atrodo kitaip, negu 
reginčiam .’ Bet iš čia dar 
negalima išvesti, kad aklas 
žmogus turi pagrindą neigti 
šviesaus pasaulio buvimą. 
Panašiam padėjime, kaip 
aklas su matančiu, palyginti 
su mfenamu transcendentiniu 
pasauliu, yra regįs žmogus. 
Reikia attninti, kad žmogaus 
akis, pagauna tik tuos švie
sos spindulius, kuriu eteri
ne banga yra tarp 0,0004 ir 
0.0008 milimetro. Ilgiausia 
šviesos bangą duoda raudo
na šviesa, trumpiausią — 
violetinė. Štai į kiek maža 
spindulių žmogaus akis re
aguoja! O etero bangavimų 
yra begalės: nuo trisdešimt 
kilometrų ilgumo bevieliam 
telegrafe lig vienos šimta
milijoninės dalies Rentgeno 
spinduliuose! Taigi, žmo
gaus organizmas pajunta tik 
nepabaigiamai mažą dali vi
sų einančių etero spindulių, 
o apie nematomų spindulių 
esimą žmogus patiria tik su 
jautriausiais instrumentais. 
Jeigu, sakysim, visokių dva
sių kūnai būtų sudaryti iš
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siesis išdalino. ••
Suėjus visiems platformon, žiū-

Neužmirškite 
limam sūnui, 
broliukui 
tį ** Žvaigždutę.” 
te didžiausią jam džiaugsmą.

vąmanių-bolševikų svetainėje.”
^Galima-vadinti bolševikų-laisva-

manių,’bet reikia pažymėti, ‘kad w „
kąi kurie priklausanti prie tos

KOLONIJOSE
0‘ISIOŠT‘n -

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

MŪSy LAIKRAŠTIS”

f

| 6|fnT| |A raštinėn kartu nupirko visienurbi- 
j I IJn lietus, už kuriuos daugumas narių 
-— • buvo pinigus iškalno vadams jsu-

ės dr-jos jaunųjų skyriaus mokėję, ir leidžiant į platformą vi- 
į-: :^stanrija.

v ' r1 -u. .- 5

Sekmadienį, 18 d. rugpiūčioJ rime, veik ant dviejų traukinio va- 
iasgovr ’o BĮ. dr-jos jaunųjų sky- ’ genų kampartmenių langų uždėta 

riaus narių vadai pasitarę su BLj raudoni lėbeliai su užrašu: “Re* 
vaidyba, ir pastarąjai pilnai su tuo( served for Litįiyanians Tenjpe- 

x jaunųjų sumanymu sutinkant, su-| rance Society members eicursion 
nors ir nedidelę, bet ganjparty.” '•

'smagią ir draugikšą ekskursiją — 
ftvažiavimą į Ballack, šalę Lock
Lamando ežero.

‘ Ši vieta, daugumui lietuvių jau 
žinoma, kadangi, rodos, jau. du 
kartu Sąjungos Centro bendra eks
kursija yra į ten suruošta. Bet 

lėta graži ir patogi, tat jau
nimas ir sumanė į ten nuvažiuoti. 
Tame sumanyme juos parėmė ir 
kai .kurie senesnieji. ■»

Sumanyta — padaryta.
? Tiesa, iškarto buvo manoma, jog 
nieko iš to nebeišeis, kadangi šeš
tadienio naktį veik ištisai išlijo. 
Rytmetį irgi gerokai buvo apsi-

5, niaukę. Tat maža tebuvo vilties.
i,Bet kaip ten bebūtų — o jauni- 
. mas. vilties nenustojo.

Gelžkelio stotin ir stotyje

Apie 10 vai. ryto kaikurie susi- 
rinko BĮ. dr-jos svetainėn, kame 

į jaunųjų ekskursijos vadij visiems 
i dalyviams Įsakyta greitai vykti 

tiesiai ant Briclge ton Cross —• į L. 
N.-E. R. gelžkelio stotį, iš kur trau- 

’> kinys'ėjo tiesiai Ballack ’an. Gi 
ekskursijos vadai (kurių buvo 
trys) būtent; Jaunųjų Blaivininkų 

į pirmininkas p. J. Rudzevičius, p. 
į Juškevičius ir p. Slavinskas, išvy

ko pirmiausia, kad viską į laiką 
sutvarkius.

e

Z Išėjus iš svetainės pamatėme bū
relį gatvėje belaukiant. Nuvykus 

g?-ątotih dar prieš laiką, vis matėme, 
taip mūsų būrelis ka&art vis ei- 

Ha didyn. Iki traukiniui išeisiant 
- jau buvo susirinkęs didelis būrelis. 
Kiti pavėlavę pirmajin traukinin 
T- H vai. 45 min. gavo antrąjį. 

Pil. Juškevičius su J. Rudževi- 
y eium kaipo vadai nuėję gelžkelio

Malonu, kad dabar anglai jau 
pradeda lietuvius atskirti nuo len
kų, ir pavadinti tikruoju vardu.• 

Traukinys apleidžia stotį.
M

10 vai. 45 min. traukinys išeina 
iš stoties, o jaunimas linksmai 
tarp savęs bejuokaudamas leidžia 
per traukinio langus įvairiij spal
vų kaspinus. Kaikurie jaunimo 
prisisegę prie krūtinių tautinius 
Lietuvos trispalvius kaspinėlius. 
Tai matant, ir malonu ir graudu, 
bet dar daugiau linksma darosi, 
kad šie jaunuoliai-lės nors tikro
sios savo Tėvynės-Lietuvos suvisu 
nebėra matę, — toli nuo jos gyve
na, vienok ją myli ir gerbia, ir ne
sigėdi trispalviu jos ženklu pa
puošti jaunas savo krūtines. Pra 
gražios vilties, kad šie jaunuoliai- 
lės visgi taip greitai nebepaskęs 
ištautėjimo bangose. Jie milms 
yra didelia ateities viltimi.

Atvykstame vieton. Įvairūs daly
vių pasilinksminimo 

veiksniai ir kt.

Štai jau ir Ballack’e. Visi links
mi, ir skubinasi į didelįJr gražų 
miestelio parką, šalę Lock Loman- 
do ežero. Jau ir parke.,

Kadangi oras greitai išsiblaivė, 
ir ėmė šviesti saulutė, tat žolė grei
tai nudžiūvo. Todėl atvykę par
ka n visi dalyviai susiėjo vienon 
vieton — po didžiuliu ąžuolu, ir 
ten pasidėjo savo valizas, apsiaus
tus ir kt. Paskiau vadai nuėję par
ko arbatinėn užsakė pietums ar
batos.

Štai atvyksta parkan kaikurie. ir 
antruoju traukiniu atvažiavusieji. 
Būrelis dar pasididina. Po t^m’ 
veik visi skubinasi vieni pas ežerą, 
antri į parko gilumą, o treti*— kur 
kas išmano bei nori. Jaunimas ju- 
sėdę į valteles linksmai po ežęrą 
įrstosi: senesnieji laukia motorine 
valtimi pasivažinėti. * <

V

Bendri pietūs, fotografavi
mai ir kt. ;

___ •&* gerti- Pą. buvęs .Vyčių Centro Pirmininkas T 
arbatai jau pedaug kur kas besi- davė patarimą rengti šokius lais-
skirstė, bet įvairiai žaidė vįetoje. 
Tik gaila, kad buvo sekmadienis, 
ir einant Britanijos nacijonalių 
parkų reguliacijomis, — sekmadie
nyje nebegalima juose"u£, jpkių 
sportų daryti. O jaunimas taip jų 
norėjo!

Po kurio laiko jau visi bendrame 
būrelyje linksmai traukia gelžke- 
iio stotįn, o 7 vai. 30 mių. vyksta 
traukiniu namon.

Išėjus traukiniui iš stoties, vie
name kompartmentų ‘ pasigirsta 
tyli, bet gražiai skambanti ekskur
santų dainelė; “Saulutė nusilei
do,” ir “Kad noriu vėririu” ir tt. 
Prie jų prisideda ir kiti. Ir aidi 
linksmi, tylūs dainelių balsai, veik 
iki pat Queens St. stoties. Čia vi
si dalyviai apleidžia traukinį ir 
traukia namon.

Viso šioje ekskursijoje su jauni
mu ir senesniaisiais dalyvavo apie 
šimtas su virš žmonių, ir visi buvo 
labai patenkinti. --—;

Girdėjau, jeigu tik oras bus gie
dras, tat apie vidurį rugsėjo mėn. 
jaunieji BĮ. dr-jos nariai dar vieną 
tokią ekskursiją mano suruošti’ į 
East Kilbridge. Puiku ir labai pa
girtina !

Glasgow’o Blaivybės dr-jos na
riai kaip senesnieji, taip ypač ir T 
jaunimas, kaip saVo skaitliumi, 
taip ir įvairią darbuote, veik visais 
atžvilgiais kitų kolonijų ir jauni
mą, ir senesniuosius, pralenkia, ir 
toli už savęs užpakalyje palieka...

Valio Glasgoiviečiąi!
J. Butkevičius

WESTVILLE, ILL.
■. r v 4

Jėzaus širdies Meilės Kongregaci
jos įvykiai.

Jšioje vienuolijoje šiemet darė

LIETUVA
PER HAMBURGĄ

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

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

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis rūtomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
Informaciją klauskit pas vietos I 
agentus arba pas

Hamburg-American line
269 Tremont St., Boston, Mass.

lės atsilanko ir į mūsų bažnyčią. 
Ta svetainė geriau žinoma kaipo 
“Lietuvių Svetainė,” nes yra val
doma Lietuvių Piliečių Klubo.; Ko
ki tai baisi vieta rengti šokius t 
Kaip statė “lietuvių svetainę,” tai 
katalikai viešai dėjo pinįgus ir pa
dėjo pastatyti tą namą, o šiandien 
kai kurie iš tų pačių, kurie prisi
dėjo prie statymo — protestuoju.

• Norvvoodo lietuviai katalikai ne
turėjo ir šiandien neturi nuosavios 
šokių salės. Reikia visados sam
dyti svetainę. So. Nonvoode ran
dasi tiktai dvi vietos kur šokius ga
lima rengti: viena Masono bamė, 
o kita, “Žvalgo” pavadinta, lais- 
vamanių-bolševikų. Tiesa mieste 

, yra dar keletą svetainių, bet nė 
viena nėra patogi ir paranki lietu
viams katalikams. Virš 15 metų 
atgal ir dabar; “Žvalgas” nepro
testuoja, kad šokiai yra rengiami 
Masono barnėj. Kodėl? Lietuvių 
Svetainė So.'Norvvood’e yra mo
derniška (? Red1.), patogi visiems 
(■? Red.) ir pačiame lietuvių cen- 
t re. Nors katalikų jaunimui nuo 
senų laikų yra uždrausta lankytis 

’ į šią svetainę (Jeigu “moderniš
ka” ir “patogi,” tai kas ir dėlko 
uždraudė? Red.) iki šios dienos 
nematau, kad tas ką gera atneštų 
arba atneš. Tie, kurie kelia alar- 

, mą prieš lietuvių svetainę neturi 
’ jokio pagrindo (nebent asmenišku

mus) uždrausti bi kokiai draugijai 
arba organizacijai ten rengti šo- 

■ kius. Paaiškėja laike vienos drau
gijos susirinkimo, kad nereikia 
kelti kojos į lietuvių svetainę, nes 
mus apgaus, jaunimas paskęs be
dievybės bangoj, kam duoti bolše
vikams uždirbti ir it. Tie visi ai
manavimai tiek turi vertės kaip 
negyvas “prūsokas.”. (? Red.)

.• “Žvalge, “Mylėk savo artimą 
kaip pats save.”'" Jeigu matai, jog 
tavo artimas blogai daro, nebėgk 

: nuo jo, bet mokink jį, nepasiduok,

Jau ir pusė antros valandos. Vi
si sulig įsakymo skubinasi po ąžuo
lu bendrai pietauti Čia visi ben
drai gėrė arbatą ir valgė užkan
džius, ką kas turėjo su savimi at
sivežęs. f •

Po pietų visi dalj-viai tvarkai 
sustatyta į eiles, kuriuos p. J. Mar
tišius bendrai vienoje grupėje vi
sus keliais atvejais nufotografavo. 
Dar fotografavo po kelis, ar dau
giau asmenis, ir kiti: būtent r p. J. 
Rudzevičius ir p. V. Grakauskas;

Po bendro visų įvairiomis paji- 
zomis nūsifotografavimo. vėl visi 
leidosi į visas parko puses kur kas 
norėjo, pasigerėti puikia šios apy
linkės gamta, rr gražia, saulėta dię- 
na. Nė nepajutome, kaip prislin
ko netoli šešta valanda.

Arbata, žaidimai,—ir namon!

Apie šeštą vai. vėl visi susirinko

“Žvalge,” ko ieškai?
Rugpiūčio 23 d. 1929 m. “Dar

bininko” Nr. 65 tilpo korespon
dencija iš Nonvod, Mass. užvar
dinta: “Keli žodžiai apie jaunimo 
veikimą.” Pasirašo “Žvalgas.”

“Žvalgas” trumpai mėgino ap
rašyti ‘ Norvvoodo Vyčių 27-tos- 
kuopos' vadovavimo istoriją, su. 
tikslu apšmeižti ir pažeminti vieti
nės kuopos pirmininką. Priineti-
nėja, kad pirmininkftS Mitifigo.; ne
girdėti nė susirinkimų, pė taip jo
kio veikimo L. Vyčių 27-toj kuo 
poj. . . , , , •

L. Vyčių 27-ta kuopa turėjo sa
vo susirinkimą gegužės mėnesy. 
Birželio 19 d; buvo šauktasi susirin
kimas bet atsilankė tik du nariu.' 
Priežastis neatsilankymo yra ta, 
kad vasaros, sezone’daug, jaunimo 
išvažinėja į Įiitus miestus atostogų. 
Vasaros mefU visados būna mažai 
susirinkimų. Dėl viršmmėtų prie
žasčių nebuvo sušauktas-susirinki
mas liepos mėnesy.. _ j

P. “Žvalge,” gerai tamstai Vy
čius užkliudyti, bet pasČkyk man 
kiek draugijų ir kuopų’laiko susi
rinkimus vasaros in etų■ mūsų. k olo- 
nijoj ? _ _ ....... -

Ką tai reiškia, “pirmišinkas su
tingo?” Pirįiinifikas biivo ir bus 
jaunimo priefelis, ypač vyčių, ir 
dabartiniu laiku daug daugiau 
darbuojasi prašalinti jaunimo prie
šus negu pirmiau. Aš žinau, Tams
ta tą nujauti.

Apie sutingėlį ajnogų rašėjai nė 
neužsiima rašinėti, nes yra žinoma, 
kad tinginys nė galvos, nė užsiims 
atsakynėti į užmetimus. Kiek šian
dien tinginių rašo į laikraščius,

Rašyti apie tinginį tai tikrai p. 
“Žvalge” yra pasižėminimas nes 
puoli asmenį, kuris negali apsigin
ti.

Malonu man sutikti Tamstą p. 
“Žvalge.” Tamsta rašai “Darbi
ninke:” “Tiesa vienas jaunikaitis,

•Besikarščiuok.' ’
• : • į 'L •, t

Aš drąsiai sakau, pakol Nor- 
’ffood’e lietuviai'katalikai neturės 

' dsavo nuosavos svetaines kurioj bū
ti} galima rengti, šokius, jie turi 
pilną teisę vartoti Lietuvių svetai
ne-
i Kas supras Norvvood’o lietuvių 
katalikų padėtį, pagirs mano įneši
mą (? Red.), o priešai neturės ką 
kritikuoti.

P-nas “Žyalge,” kodėl tamsta 
atsakydamas “Rymiečiui” taip 
užsipuolei ant manęs? Jeigu ką tu
ri prieš manę, tai pasirašyk savo 
yardą ir pavardę kaipo tikras ap
gynėjas savo korespondencijos.

*• ' Kazys J. Viesulą

leido1 trukšmingą pasaulį ir įstojo 
į ją, kad geriau pažinti Jėzaus Mei
lę, įr ja persiėmę galėtų sekt sun
kius, bet sielai saldžius kryžiaus 
kelius. Po ilgo metų laiko pasi- 
šventusio rengimosi prie to kilnaus 
tikslo ir Dievui padedant priėjo 
paskutinės dienos. Prieš užbai
giant novicįatą atvažiavo vienuoli
jos ' vyresnysis gerb. kun. L. S. 
Brigmanas C. C. padėti ir vado
vauti laikant rekolekcijas rengian
tiems jaunuoliams prie profesijos. 
Sekmadienį, t. y. 8 dieną rugsėjo 
iš ryto laikant mišias vyresniajam 
trys jaunuoliai iškilmingai padarė 
profesiją-apžadus trijų metų, atsi
žadėdami pasaulio su visomis jo 
gerybėmis ir vyliais. Prie to buvo 
atvažiavę ir kiti kongregacijos na
riai tuo laiku?’

Po mišk} tą patį sekmadienį 
linksmai pasidalinę visi draugėje 
sulaukta šios dienos džiaugsmui- e. 
ga nuotaika, ir tuojaus pusiaudie
nyje visi išvažinėjo į mokslą — 
seminarijos, į kįiir kuriems tinka
mesnės vietos.

Dievui padedant ir Jo neišsemia
mai Meilei globojant Kongregaci
ja žymiai auga kaip nariij taip -ir 
kunigų skaičiumi iš savo tarpo iš
auklėtų. Šv. Kalėdų šventėse tiki
masi, kad du nariai klierikai baigs 
seminariją, išsišvęsdami į kunigus. 
Taipgi sekantį pavasarį vienas, o 
gal ir du baigs mokslą ir bus į- 
šventyti į kunigus. Kiti irgi už 
metų ar poros susilauks tos laukia
mos dienos. Nūn kaip matome, 
laiminant Dievui sunkiai nuveik
tus darbo vaisius, kokius turėjo ir 
turi nugalėt sunkiąsias kliūtis jos 
pirmieji ir dabartiniai įsteigėjai ir 
vykintojai, kurie sunkią naštą ne
ša ant savo pečių, kad ir sunkioms 
užėjus gyvenimo aplinkybėms, be 
nusiminimo, kongregacijos pasi- 
šventusieji vadovai žengia pirmyn 
nugalėdami visas sunkiąsias kliū
tis. Delta vienuolija diena iš die
nos kaskart didėja, jos pddetis ei
na -geryn ir eis, o kuo stipresnė bus, 
labiau įsigalės, tuo didesnę naudą 
atneš Tautai ir Bažnyčiai. O to 
mums ir visai mūsų Tautai reikia, 
ypač šioj šalyj, kur iš visų pusių 
pavojai gręsia mūsų tautiečiams; 
ypač jaunimui, tautos stiprybei ir 
pažybai būsimiems vadams, o jų 
netekus, išnyks ir mūsų vardas šioj 
šalv.

t

‘ Maloniai priimtas ir nuoširdžiai 
užjaustas Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. K. Vasio jaučiu tik
ros pareigos išreikšti nuoširdžios 
padėkos už brolišką pastogę ir 
gausią paramą Telšių dvasinės se
minarijos. Taip pat nuoširdžiai 
dėkoju duosniems parapijiečiams 
kurie suaukojo 205 dol.; pridėjus 
auką klebono kun. Vasio 50 dol. 
ir M. S’. 100 dol. viso surinkta 355 
dol. Giliai dėkingi Žemaitijos au
klėtiniai visuomet už jus mels 
Aukščiausiąjį. ,

Telšių Dvasinei seminarijai au
kų rinkėjas

Kun. J. Valaitis.

savo my- 
■ mažam 

laikraš- 
Tuo padarysi-

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo- / 
miausių vaikų laikraščių, kurį ąet 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pasj- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kast Į 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik, -;.?7 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litdE 1 *■

A d r e s a s t Lietuva, Kau-oj 
nas, Liaudies Namai, “Ž v a i g- 
ž d u t ė s * ’ Administracija.

/sal nustojai daug malonių valan
dų.

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

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

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

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

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja SI Nr. “Mūsų Laikraš
tis.”

i
Senesni žmonės, ar tie, kurių 

spėkos nyksta, ar kurie kenčia 
nuo abelno susilpnėjimo, bus ma
loniai nustebinti pamatę kaip _> 
greitai jie nuo Nuga-Tone pasi
jaus stipresni ir labiau energiški, 
Tuojaus seka žymus pagerėjimas 
apetito, virškinimo pairiniai iš
nyksta, inkstų ar pūslės suerzini- 
mas palengvėja, galvos skaudėji
mas ir vėmimas išnyksta, konsti- 
pacija lieka nugalėta, miegas pa
sidaro labiau poilsingas ir gaivi
nantis ir padidėja svoris liesiu, 
sumenkusių žmonių.

Ką Nuga-Tone padarė dėl tūks
tančių žmonių, rodo laiškas p. 
Wm. J. Hopper, Lumberton, N. 
C., kuris sako: “Aš niekad nevar, 
tojau tokių vaistų, kurie taip pri
duotų spėkos ir gyvumo, kaip 
Nuga-Tone. Aš esu 54 m. am
žiaus ir ėmiau tik 20 dienų, bet 
jaučiuos tiek jaunas ir energiš
kas, kaip kad buvau 25 m. am- y 
žiaus.” Tai yra paprastos pa-/z 
sėkmės ėmimo Nuga-Tone ir tie-, 
kurie nori būti stipresni ir svei
kesni, turėtų tuojaus pabandyti 
tuos vaistus. Jūs galite gauti 
Nuga-Tone visur, kur tik vaistai 
yra pardavinėjami, arba vertelga 
gaus jų dėl jus iš urmo vaistynės.

.LDS. SEIMO DELEGATAMS 
PRANEŠIMAS

C. C. J.

BRANGUS TAUTIEČIAI
T’

ų TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

viršeliais 
viršeliais, 
viršeliais, 
viršeliais

$1.75
$1.25
$1.75
$1.00

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras- 

tais viršeliais --------------------------------------------- .50
---------------- —- •• ----- ' — - • ----- — •-*

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:
‘ ‘ DARBININKO ’ * ADMINISTRACUA

366 West Broadway South Boston, Mass.

z*

• * 
1 -

• 1

: WORCESTER, MASS.
Šiomis dienomis Šv. Kazimiero 

parapijos klebonas kun. A Petrai* 
tis gavo žinią iš Lietuvos, kad Kre
kenavos parapijoje, Panevėžio aps. 
mirė jo tėvas a. a. Matas Petrai
tis sulaukęs 80 m. amžiaus.

• Gilaus liūdesio suspaustas rugsė
jo 10 d. surengė už a. a. mirusio tė
velio vėlę iškilmingas pamaldas.

Trejas šv. Mišias atlaikė: kun. 
A. Petraitis, kun. J. Jakaitis ir 
kun. J. Valaitis (svečias iš Lietu
vos). Iškilmingose šv. mišiose a- 
sistavo Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. K. Vasys ir semina
rijos auklėtinis J. Bakanas.

Mokyklos vaikučiai ir žymus 
skaičius parapijiečių savo maldo
mis už mirusio vėlę pareiškė liū
dinčiam klebonui užuojautos. Pa
maldoms pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. J. Valaiti?")^,

-

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 
fiai meile ir prisirisimų prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmų ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnj?..

— Tai dar prieS Didįjį Karų pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

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

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

Su "pagarba.
“šaZfirtio” Administracija

u

f

JOS. G. 1UROMSKIS
Vienfntais lietuvis lalsnluotas e- 
lektrifiinas. Turiu 8 metus prity
rimą Taisome ir {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radlos.

įčiantis

STOCK ROOM
10'EUesvorth St., Worcester
TeL Park 5452. Tel. Cedar 7336

-r

Kų tik iž«jo H spivdoi!
< Artisto 

STASIO PILKOS 
. NAuja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
ra pųvaikilaii

Daug rimtų
skaitymų, dainelių, 4d 
n* . ’ ; .
Verta kiekvienam tuifti na
muose tų gražių knygutę 7

Kaina tik ŽSo. - 1 
(Jž persiuntimų prisėskit už 
3c. pešto ženkleli.

“DAKBlNnrKMr
836 So> tyatoo* Mara

ą. JUOZAS SEREIKA 
2|)2 Jefferson 8t, Newark, N. 9. 
• I

i įgaliotas generalinis agentas 
blraŠinėti laikraštį ‘‘D-ką.” Ku

te norite užsirašyti laikraštį ar- 
atnaujinti prenumeratą, mei

le kreiptis viršminėtu adre- 
«L 
Tel. Market 0609 '

“D-ko” Adm.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintėlis Registruotas

APTIEKORIU8
f lldau gydytojo receptus Ir at

laikau Visa eile gyduolių.

VARNON DRUG COMPANY 
860 Millbury Street 

Worcester, Mass.

Šiais metais LDS. Seimas įvyks Rugsėjo 25 ir 
26 dienose, Aušros Vartų parapijos salėje, Worees- tęr, Mass. LDS. 108 kp.,prysakyje su'savo klebonu kun. K. A. Vašiu darbuojasi iš visų pajėgų, kad tik tinkamiausiai surengti šios mūsij išeivijai svarbios organizacijos Seimų. Yra susidariusios įvairios komisijos, kurios rūpinasi Seimo reikalus tinkamai sutvarkyti. Šiuo kartu komisijos LDS. Seimo delegatams štai ką turi pranešti:1. Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis Rugsėjo 25 dienų, 9:00 valandų ryte, Aušros Vartų Bažnyčioje.2. LDS. Seimo delegatų pagerbimui ir abelnai LDS. organizacijos garbei bei jos reikalų agitacijai yra rengiama Rugsėjo 25 dienų, 8:00 valandų vakare, didelis koncertas su prakalbomis. Gi Rugsėjo 26 diena, 8 -.00 valandų vakare, įvyks nepaprastas pokylis. Viskas tas įvyks toje pat Aušors Vartų parapijos salėje.3. Atvykstantiems delegatams daug yra parengta nakvynių pas privačius asmenis, kur kiekvienas delegatas bus širdingai priimtas ir ras sau tinkamų poilsio vietų. Kas iš delegatų norės apsistoti pas privačias šeimynas privalo kreiptis prie Juozo Glavicko 237 Millbury St., Worcester, Mass. Jis nurodys apsistojimo vietas ir patarnaus visuose delegatams reikaluose. Labai yra prašomi delegatai, kurie norės pasinaudoti lietuvių, svetingumu, laiškeliu pranešti p. Glavickui, kad išanksto rezervuotų kiekvienam delegatui vieta.4. Delegatai, kurie norės apsistoti viešbučiuose, patariame Worcester Hotel, tiesiog prie gele-_ žinkelio stotį, švarus vidutinės kainos viešbutis, ir pirmos rūšies viešbutis Bancroft Hotel, visai arti prie City Hali.5. Delegatams ir svečiams privažiuoti prie posėdžių ir vakarų salės patartina geriausiai imti Taxi Cab ir važiuoti į Highfield Rd. kur randasi bažnyčia. Worcesteryje Taxi Cab važiuoti yra labai pigu, tik 35 centai ligi bažnyčios. Gatvekariais kainuoja 10 centų, bet reikia eiti nuo stoties į kairių ligi trečios gatvės, nuo ten važiuoti arba Upsala arba Millbury St. karais ir pirmosios,gatvės karais išlipti prie West Upsala, o antrosios prie Fifth Avė. ir vėl eiti ligi bažnyčios. Važiuojantieji pas j>. Juozų Glavickų gatvekariais Millbury St. turi išlipti prie kampo Seymour St, ten ant pat kampo randasi jo valgomųjų daiktų krautuvė.

Svečių Priėmimo Komisija.-
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Balsas Iš Lietuvos

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOg 
VALDYBO SANTRASAI

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

ws. R 
netenka

pavydas-pui-
Jis išdidžiai su iro-

Plrmininkas — J. Grubinakas,
24 Prescott Sl, Readville, Mase 

<Vlce-Pirmininkas — J. MarkeUonik
140 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — P. Milius,
447 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 W. Broadtvay, So. Boston, Mas» 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer S L, So. Boston, Mali ■ 

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

Draugija laiko suslrlnklmns kas ąnt* 
rą nedčldien] kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mass.

----   —.. ........ i . m
L. B. K. SALDŽIAUSIOS ŠJBD 

V. J. PAŠALTOMS DK-JO8 
VALDYBA

FŪRNACE IR PEČIUS

Kalbame ir IActuviikai
9 «

882' Broadway, South BofcUc
l . TeL South Boston 2870

Bažnytini® Jubiliejus* Ertraordi- 
nafi»'Šiemet yra visų katalikui 
dŽ&tugssfingai apvaikščiojamu^ 
Apvaikščios jj ir So. Bbstbno<iie-* 
tuviai katalikai Negalėdami visi 
atlankyti Romoje garisas Šventvie
tes, jie daru procesijai į kaimyni
nę k&taliBnk&iy^U irčpMfrtf įei
tas s^lygas igijiDili juįiliejinftjsh- 
laidų. .

LIETUV. DUKTERŲ DR-J01 
PO GLOBA MOTINOS ŠVĄ 

VALDYBA p

Sejflnądieny mfisy kunigai.LaŽ- 
n jlčfd^pagkt’lbė jubiliejaus apya&- 
sąijima Ir trumpas rekjolejmijjųi 
sekančiai / palipi jos berniukams 
prasidės rekolekcijos rugsėjo 26 d., 
moterim® — spaliu 3 ęL, vyrątųs .7- 
spaliu.ip, merginoms — spalių 17 

ikinams spalių 24 d.

Pirmininkė — Jieva MarksienA, ! 
625 E. 8th St., S. Boston, Mase.

Viee-Pirmminkė—Ona ZulonienA 
11 Monks St., S. Boston, Masą.

Prot. Rast. — Ona Siaurienė, 
443 E. 7th St., S. Boston, Mast 
Telephone South Boston 3422-R,

Fin. Rašt. — Bronislava C3ūnie»A 
29 Gonld.St., W- Roibnry, MąSk-

Iždininkė — Ona Staniuliutė, 7 
105 W. 6thSt, S? Boston,* Masa, r

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS, 3 
1512 Columbia Rd., So. Boston/1 

Draugija savo susirinkimus lafks., 
kas antrą utarninką kiekvieno"- 
mėnesio, 7;30 vai. vakare, p©>< 
bažnytinėj svetainėj. ' 'į 

Visais draugijos reikalais kreipki-4 
tės pas protokolų raštinįnbf £ 
laišku ar telefonu.

PARSIDUODA
ROSLINDALE—3 šeimynų namas ir 3 
karų garadžius. Yra plotas žemės kur 
galima naujų naipų pastatyt. 11 Pine- 
da|e Rd. (buvo Perkins St) Tel. l’ark- 
way 2562—.T. (R.-24>
■ ■ 4 — ■-------------------------------------------- ■------——----------------

BANKROTĄ* VILNIUJ 
jJvtC

’ Kaip jau buvo rašoma, 
Vilniaus kraštas pergyvena 
sunkų ekonominį krizį. Ban
krutuojančių finansinių bei 
pramones įmonių ir įstaigų 
skaičius vis didėja. Šiomis 
dienomis vėl įvyko eilinis 
bankrotas: 'subąnkrutavo
smulkiųjų Vilniaus pirklių 
bankas. Dėl šio banko ban
kroto daugelis smulkiųjų 
Vilniaus pirklių atsidūrė la
bai keblioj padėty.

Pirmininkas — Mot Verslackaą > *
694 E. Fifth St, So. Boston, MMĮ • 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, ‘ *
125 Bewen St, South Boston, Man * 

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

Fin. Raštininkas — Pranas Tulatktt J
109 Bowen St, South Bostoū, 

Iždininkas — Andrius Zalieekas, . , * 
. 150 H Street South Boston, MįĘK 4 
Tvarkdarls — Kazys MikartoniS, '-~ •

906 E. Broadvay, So. Boston, MaĄ I 
Draugija laiko savo susirinkimus kM a 

antrą nedėldlenĮ kiekvieno
Lietuvių Salėj, kertė E Ir SUver <t, ’
So. Boston’e, 1:30 vai. po plet* 4 
Ateidami susfrihidman pralome 
atvesti naujų narių prirašyti prtt J 
musų draugijos. 1

ŠVENTO
DE-JOS VALDYBĄ . V

• •- - J.?- - ’• -----
Pirmininkas — Antanas Navikas,

702 E. Fifth St, So. Boston, Masą 
Vice-Pirmjninkas—Juozas JackevlčhM,

92 Satfyer Avą, Dorchestar, 
Prot Raštininkais — Albinas Nėviera,

948 H. Brp»4w, So. Boston, Mąąą 
Fin. Raštininkas — Juozas GuzeviCJųį,

27 Tampa St, MattapaA, Mta. -n • 
Iždininkas — Vincas Kališlus,

67 G Street South Boston, MfH, «■»<’ 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambroaaa, •

492 E. Seventh St, 80. Boston, lm 
Draugijos susirinkimai būna kas pl» 

mą nedėldlenj kiekvieno mėnesio * 
vai. po pietų, parapijos salėj, ‘ 
E. Seventh St. So. Boston, Mass.

jg ■ MUb 

. Ąf įnlsterispirmi ninkas pa
reiškė pasitenkinimu kad 
Lietuvos žydai Amerikoje 
dąr nenutraukė ryšių, su 
Lietuva ir painformavo sve
čius apie Lietuvos žydų gy
venimą.

X ... • I

Mirė Jtuefipa Dzervięnė. Gyye-
. ‘ t t '• I f J *

no pas vedusią dukterį Oną, 11 
Afinot St., Boston, lląss. Ji palai
dota su šv. mišįomis rūgs. 16 d. 
Jos vyras yra miręs. Taip pat iš 
šv. Petro bažnyčios palaidotas. A- 
part dukters ji paliko dar pusbrolį 
Mateušą Župkauską, 21 Lowell St., 
Boston, Misą, _ 7 ? į'. 2! | ‘7

Vyčių kuopos susirinkimas įvyks
ta parapijos salėje ant Septintos 
gat., ketvirtadieny.vakare. Jau
nuomenė baigusį .vasaros sezoną 
linksmai, pradės tąrtis apie darbą 
Tautai ir Bažnyčiai. Tadgi kiek
vienam nariui įdomu dalyvauti su
sirinkimuose.

Aš abejoju ar atsiras nors 
vienas iš tamistų, kuris, ar-

. » •*

ba kuri ieškotų sau laimes 
pilnoje tq žodzid prasmėje, 
dalyvaudamas visuomeninia
me viešame veikime: Bet aš 
tikiu ir manau, kad neklys
tu, jog kiekvienas, dalyvau
jantis viešame Veikime visgi 
turi šiokį ar tokį tikslą, ku
rio jis, ar ji norėtų atsiekti, 
kad iš to turėti sau pasiten
kinimą. Tegul prie to saky
sim niekas atvirai ir nesu
tiktų prisipažinti; bet jeigu 
kas sakytų, kad jis, ar ji da
lyvauja viešame veikime vi
sai jokio tikslo neturėdami, 
tai tokis pasakymas atrody
tų lig ir juokingas. Tokiam 
būti] patartina kuogreičiau- 
sia šiokį ar tokį tikslą pasi
rinkti, nes žmogus be tikslo 
yra lig laivas be vairo. Tai 
būtų'taipgi'viena iš svarbių’ 
priežasčių, dėl kurių mums 
nesiseka veikt. Ant galo, 
kokiems gi galams mes čia 
viažinėtume, leistume- laiką ir 
pinigus, neturėdami jokio 
tikslo?!

Taigi kiekvienas iš mūs 
neabejotinai šiokį, ar tokį 
tikslą turime, kuomet dalv- 
vaujame viešame veikime. 
Tačiau kokis kurio tikslas 
nebūti], kiekvienam būtinai 
yra reikalinga rūpintis pri
sidėti prie tos mūsų tarpe 
vienybės palaikymo ir jos i- 
gyvendinimo. Be jos mes sa
vo jokio tikslo negalime ir 
negalėsime atsiekti.

Sakysim paiyzdin mano 
tikslas būtų įsigyti platesnę

afvyko Lietuvos žydų Ame- 
likoję. fęderacįjo^u .speciąlė 
delegacija tikslu*"arčiau sų-

' T* . , ■ * .

sipažinti šu gyveniniu savo 
i^ęnoj tėvynėj ir vietoje ištir- 
ti Lietuvos žydų gyvenimą.

' Delegacijąi sutikti žydų 
cfentrąlmės įstaigos sudarė 
specialų .priėmimo komitetą, 
pirmininkaujant d-rui R. 
Rųbinšteinui.
i *

. Atvyko p. p., Viiįąm M. 
Lųis, Pensilvanijos valsty
bės teisingumo departamen
to vyriausias .teisęjąs Phi- 
lądelphijpj,' federacijos gar
inės pirmininkas, kilęs iš Pa
nevėžio, Herman L. Vaine- 
>ris, kilęs iš Biržų apskrities, 
jis yra federacijos vice pir- 

> mininkas, ekonominio komi
teto prie federacijos pinhi- 
ninkas; p. Stone, iš Boston, 
kilęs iš Merkinės.

Be to Lietuvoje dabar vie
ši gąrsus • labdąrys, turtuo
lis p. Rozenbliumas. P. Ro- 
zenbliųmas yra dąųg-ąųka- 
vęs Ukmergės įvdii’ioms" įs
taigoms, q ypąč pasižymėjo 
š£yo žydų našlaičių uąmi| 
pastatymu ,Uknwgėje.

<• Sekmadienį 12 vai. p: p. 
I^uisį ’yaippns ir Rozėnblui-. 
mas d-ro R. Rubinštejno ly
dimi buvo priimti- ministe- 
no pirmininko ir turėjo" su 
jųę į^gesnį / pgsi^lbėjimą, 
per ’knrį i amerikiečiai žydai 
parodė savo prltfą prisiriši
mą prie senosios tėvynės

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
1NVESTMENTO

7 NU0S. PRBFERED i£RUS 
aa -

HoUistoa Trap Rock Oo^ Ine. 
D£1 JHatenUų informacijų kreipki- 

t& paa ’ *’fujvrfu
.. I PANBLB M. Ą.įppWpR s 
Ttyre of General CotK
lp5 - Dfhftfcghire ’lSt, -teorton’e 

Tel. Llberty 9763
> Tel 8. B.-1T06-M.

T#<W tikslu vado- 
vaudainasis aš dalyvauju žmųnės, £otanįj<$ ęįąrbi^to- 
viešame veikime savo koto-jai, furęlų tarp savęs .dw- 
nijoj. Bet kųonąet tarpę Jpf gg^us^usiėjimus, pą^įkalbė* 
Jonijos veikėju nėra sąta^ 

kos, tai tokis tikslas atsiekt 
pasirodo vįsai ■ negalįmp. 
Bandyk kain nors padėti 

tai žiūrėk 
ant tavęs jau ir pyksta. Jsi- : 
gi jus vieną kitą jau :
žiūrėk tuomi pat įsigijai jatt pksi^ikštų įr vienybe, 
ir kelis priešus, kurie tavęs 
nebekenčia. Tokiose sąlygo
se veikti ką nors dažnai pa
sirodo negalima. J eigų neno
ri bereikalingi] priešų turėti, 
tai žmogus esi priverstas at
sižadėti savo ' tikslo turėti 
daugiau draugi] ir laikytis 
nuo visko nuošaliai. Bet lai
kytis nuošaliai ir nieko ne
veikti susidaro kitas dar di
desnis pavojus įpulti letar- 
gan ir likti tinginiu; o tių- 
ginvstė juk yra viena iš sep
tynių didžiųjų nuodėmių, 
kuri galėti] nugramzdinti 
amžinon bedugnėn. Todėl 
kiekvienam, kurs šiuo tiks
lu vadovaudamasis veikia, 
nenorint prisieina kovot gy
vu žodžiu ir raštu, kad tą 
vienybę ir sutaiką tarpe ko
lonijos darbuotojų palaikius.

Arba sakysim, kieno nors 
tikslas būtų įgyti garbės ir 
pagarsėti, kaipo geram vei
kėjui. Būtų taipgi reikalinga 

{visais atžvilgiais vienybės 
palaikymas. Pagarsėti kolo
nijoje, kaipo geram veikė- 

I jųi, kurioje gražioje sątaiko- 
Ije ir vienybėje veikiamas 
I kultūrinis darbas, tai neabe- 
Liotinąi .didėja ^rbę. 3?ųomi 
kiekvienam aišku, kad tas 
veikėjas prisidėjo savo dar
bu prie tos vienybės ir sątai- 

Ikos įgyvendinimo. Net ir e- 
Ivangelijoje pasakyta: “Pa
laiminti sątaiką darantieji, 

ines jie Dievo sūnumis bus 
{vadinti.” Gi pagarsėti ko
lonijoje, kaipo peštukui, vie- 

Inybės ardytojui, tai jau di- 
Į džiausiąs pažeminimas. 
| Kovoti su tomis kliūtimis 
ir priežastimis, kurios ardo 
mūs vienybę ir trukdo mums 
sėkmingai veikti kultūrinį 
darbą, man rodos geriausias 
būdas yra išaiškinant visuo- 
|menei ir jos darbuotojams, 
kaip tos priežastys yra ken- 

jksmingos jiem patiem, jų 
j siekiamiems tikslams ir kaip 
[ jie nesirūpindami vienybės 
I palaikymu kenkia patys sau. 
i Kad sudaryti tinkamas są- ! I . 5i*lygas vienybei htūs tąrpe 

augti ir bujoti būtinai yra 
Į reikalinga sustiprinti drau- 
Į giškumo ryšiu§ pačių kolo- 
I nijų darbuotojų tarpe. * 
i Paklausk sutikęs žmogų, 
; kurs yra patekęs alkohoĮio 
| įtekmėn: kodėl tu broleli 
j vartoji tuos nuodus, naikini 
S savo sunkiai uždirbtus skati* 
I kus, savo sveikatą; vargini 
IjsaVo šeimyną it patsai savę! 
1 Tai gauni atsakymą: “Tai 
| ką darysi? gertu Kg
j kada išsigeri, tai ir draugi 
| surandi ir matai, kad žmo- 
I gus nesi vienas šiame piftAd- 
| ly.’* Tuomet ’ jautiesi <j[ąu§ 
g|smagiau” Ištiesų giriuol>- 
5 liai vieni su kitais draugau- 
3 ja, vieni kitus aplankoj nors 

■ tuomi draugavimu jie rengiau va

bkis. pasilinksoiiiiįmUs/ 
jęųok tokie įra^iški

pasikalbėjimai, pąsįlipksmi- 
uįmai neabejotinai sustip
rinta mūsų tarpe draugišku-

'' J tokius susiejiihus, ‘asam- 
biejūs būtą galima pakviest 
ir inteūgbntus ir sudaryt su 
jais tampresnius ryšius. Aš 
tikiu, kad jia kviečiami ne
atsisakytų dalyvaut tokiuose 
draugiškuose susiejimuose. 
Nuo jų mes išmoktume gra
žesnio apsiėjimo ir takiu bū
du pradėtume-kultūrėti. Ži
noma aš neturiu minty, kad 
mes turėtume reįlgt balius, 
kad prisivalgyt, ,■ prisigeri 
ant tiek, kad paskui stenėti 
ir sirgti po kelias dienas. Aš 
tik norėjau paduoti tą min- 
tį, kad būtent, jei norime 
pagerint savo veikimą, su- 
stiprint vienybę, tai būtinai 
turime pasirūpinti atgaivin
ti tarp savęs draugiškumą. 
Gal kas paduos geresnį su
manymą, kaip sustiprinti 
mūši] tarpę draugiškumo ry
šiu. Su tuomi aš. ir Tąigįų 
ir pasilieku tvidai ir giliai 
įsitikrinęs, būtent: koliai ko
lonijose darbuotojų tarpe 
nebus gėrį) draugiškumo, ko
liai patys veikėjai nenorės į 
vienas' kitą dratigiškai ^pją; 
šnekėti, vienas kitam -links
mą, draugišką veidą paro- 
dvt, toliai apie įokią: Viėhy- 
bę . ir. pasekpaiUgą veikimą, 
negali būti nei kalbos.

S. Bu(/naitisiLietuvos,

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

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, 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 vjsąs mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.—- 
pusę metų, už 50'litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

■ . _ -.i- v f l\
' Aš tik teisybę rašau. , ,.x

A§ esu vietiintėlis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoji prot. ’dr. Xeo- 
nas Bistras.

Pirmininkai — V. T. Savickas, - 7 š 

427 E. Seventh St, So. Boston,
Vice-Plrmlnlnkaa — A. Naudžiana^ - *

885 Broądway, So. Boston, Mass.—
Prot Raštininkas — V. Tamoliun*f- ‘ '' 

40 Marine Rd., So. Boston, Mass • ■ ,
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas, .. 3;

44 Glendale St, Dorchester,
Ka8ierlus — P. Kleponls,

266 Bolton St, So. Boston, Mass. ( /
Tvarkdarls — J. Leščinskas, ' 3^

141 Bowen St, So. Boston, Mass. • • - 
Draugija laiko susirinkimus kas anl į

ra panedčll kiekvieno mėnesio 7;3f - i ' 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė. 
Fifth St, So. Boston, Mass.

r 7- i.jiimi'T’T t- - •
' ■ ;"«>:» G r f, V
vienybė - yra neįmanoma. 
Taipgi tuščia būhj. ieškoti 
kokių nors gražesnių, kilnes
nių idealų širdyje, kurioje 
nebėra meilės. Jeigu pas 
mus nebūtų pasipūtimo ir 
ieškojimo tos tuščios garbės, 
tada gal nebūtų mūsų tarpe 
tiek ir pavydo. Todėl aš šią 
paskutinę priežastį ir pava
dinau dvilypiu vardui kadan
gi jos abi eina ranka rankon 
išvien.

Pasninkai bažnyčioj užsakyta 
bertaininiai šioj savaitėje, trečia
dieny, penktadieny, šeštadieny. 
Pasninkas metą bertajniais yra tai 
prisilaikymas ir n&o mėsiškų val
gių ir nuo valgių abelnai. kitaip 
sakant šie pasninkai teleidžia tik 
vieną pilną valgį imta į dieną.

: LAIŠKAS Į REDAKCIJA
Rūgs. 14, 1929. 

“Darbininkas, ’ ’ 
366 Broadvvay, 
Sb. Boston, Mass.
Gferb. Ponas Redaktoriau :— *-

Vėliausiame Tamstos redaguoja
mame laikraščio numeryje paste
bėjau žinutę apie Lietuvių Litera
tūros Rėmėjų Ratelį. Toje žinutė
je Tamstų reporteris spėja būk aš 
esu tos organizacijos pirmininku.

Aš nebuvau ir neesu Lietuvių Li
teratūros Rėmėjų Ratelio pirmi
ninku, bet tiktai paprastas narys, 
kuris ant kiek gali padeda tam 
prakilniam darbui. Tos organiza
cijos sumanytojas rr vykdytojas 
buvo ir yra Daktaras Jonas S. 
Mėšlis.

Nuolankiai prašau šį mano ati
taisymą patalpinti Tamstų gerbia
mo laikraščio sekančiame numery
je-

Tamstą gerbiąs.
Jonas J. Romanas

; PARSIDUODA
3-įų šeimynų namas po 4 kamba
rius. Yra visi įtaisymai. 4 lotai že
mės. 29 vaisiniai medžiai. Kreipki
tės ; 42 Albcrt St., Montello, Mass.

R.-20

LAIDOTUVĖS
Pereitą šeštadieny iškilmingai 

palaidotas a. a. Adomas Šejefka, 
52 m- amžiaus.

Šv, Petro lietuvių bažnyčioje 
buvo gedulingos pamaldos už a^ a. 
Šejefkos vėlę. •

Šv. Mišias laikė prie didžiojo 
aukoriaus kleb.- kun. F. Virmans-1 
kis, prie šalinių au-korių kun. F. 
Juškaitis ir kun. 'F. Norbutas. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia. Iš 
bažnyčios jo įeinąs nuvežtas i 
Kalvarijos kapines ir palaidotas. 
Kup. F. Juškaitis, įleidžiant kūną 
į duobę, atkalbėjo maldas. •

Velionis paliko dideliame nuliū
dime žmoną, dukterį, pusbrolius ir 
gimines. 1 •

, Pų laidotuvių, pp. Matukų na- 
rouęse, p-nia Šcjefkienė surengė 
pietus,. Dalyvavo laj^fl|ųv^B dtf; 
Jyvavę asmenys.Apie šermenys 
^„laidotuves .gabkjM-'kitas'para- 
iyaįdaugiau. a

——-juė.

PARSIDUODA SHOW
.yHntfcS ūgio, 4 pHą rWč1o

» 'i -7 • • ' ' ' •' 'S

Prieš jubiliejinį apvaikščiojimą 
rekolekcijas ves labai iškalbingas, 
gerb. svečias kunigas Valaitis iš 
Žemaičių seminarijos.

; ojT ---- ------------------------

rut $ /■ •. s

Dar liko žmonių, 'kurie ne
pasidavė dar vįsai alkoholio 
yergijop. įr žengia toliau, bet 
jų eiles jau. žymiai praretū- 

tolumoįę ma-- 
tosr gražūs miesto bokštai, 
kuriame' gyveųa ieškomoji 
karalaitė — laimė, ‘jau ir 
patsai miestas visai arti, į 
kurį tik reiįkia įžengi. Bet 
ties pačiais miesto variais 
juos sutinka septintas ir 
paskutinis milžinas. Šis tai 
jau pats aršiausias ir pro jį 
praeiti ir likti jo nesuvilio
tam, tai jau pačiam reikia 
būti dvasios milžinu. Jo var
das dvilypis 
kybė.
nišku šaipu kalba į kiekvie
no atvykusio Širdį. “Taip, 
jūs verti pamatyti laimę ir 
patirti jos malonių, bet ku
riam teks pirma aukštesne, 
garbingesnė vieta prie lai
mės sosto?” Štai ir praside
da varžytinės ties pačiais 
laimės miesto vartais; kam 
teks geresnė garbės vieta lai
mės karalijoje. Tos varžy- 
tinės baigiasi peštynėmis ir 
visi susipešusieji nebegauna 
pamatyti laimės, patiri jos 
malonių, bet visi nugrimsta 
pavydo pųrvynan ir lieka jo 
vergais. Buvo ir tokių, ku
rie nepaisė, kad gaut pačias 
geriausias vietas ir prie var
tų nesigrūdo. Tai didesnės 
dvasios žmonės. Jiem variai 
patys atsidarė ir karalaitė 
išėjus juos pasitiko, ir nusi
vedus savo dvaran pasodino 
pačioje garbingiausioje vie
toje.

Štai gerbiamieji turite 
prieš savę tas priežastis ir 
kliūtis, kurias jums persta
čiau. Jos tai ir ardo mūsų 
vienybę ir trukdo mums sėk
mingai veikti kultūrinį dar
bą. Blogiausia iš tų visų 
priežasčių yra pavydas. Jis 
lig kokis kirminas graužia, 
ėda ir naikina mūsų širdyse 
meilę, draugiškumą, o be 
meilės ir draugiškumo jokia
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^Toliau, per 50 metų žmo
gus miega 9,000 dienų, 1,500 
dienų sėdi, 800 dienų išbūna 
ąnt kojų ir 500 dienų serga. 
Bet ir čia skaitlinės yra tik

kieme
Hale-
“Ala-

Vi

* **:' i <-*■
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C. BROOKLYN, N. Y.
Rugsėjo 22 d., tuoj po sumos 

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

DR. A.COHAN
Gydytojas ir Chirurgas 

33Čopeland SVQuincy, Mass.
Tel. Granite 0283.

Nesenai sugrįžo Iš Vienna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
:"1 sr1 ' ———■——
 -

Iys.< Matydamas tokiąme-į 
lagystę, teisėjas liepė nuvest

r

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

mas įvyks Trečiadienį, spalių 3 
fl., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti.- Valdyba

NAgHUA, N.B. -
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks spalių -6 d., tuoj po 
antrų mišių po bažnytinej \ svetai
nėj. Kviečianue narius ateiti, nes• *> < 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

Telefonas: S. B. 4768

DR. B AL ABA N
Gydytojas iš Rusijos

■374 DORCHESTER STREET 
r -so-ppAton, mass. . L-

PATARNAVIMAS DIENĄ 
. IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 

877 ir 448 OamteMffe Btnet 
Oambridge Mua. 

TalephoD* Unlvendty 8881-W

E. V. WARABOW
( Wrubllauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IB 
- BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norvood, Maas. 
TeL Nonrood 1508 

MONTELLO OJTIOB 
104 Ame* Street 

Telephone Broekton 1844-J

laidojimus:
- kūrinos paveda 

mano .prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti' 
Ir Htauplna ge
rokai pinigų.

Mano kaina vl-
F- etoms ir visur 

vienoda.

rONASPETRUŠKEVKJIUS
LIETUVIS GRABORIUS

182 Broadway, So. Boston, Masa. 
Resldence: 313 W. Tblrd St

Telefonas: South Boston 0304-W.

5 <.

_ _ . . > lubj Po sumiš

šv. Mykolo -parapijos svetainėj. 
Malonėkit. visi narni atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesinės mokestis užsimokėti^ • 

' M. Songaila
k ■ - .

MONTELLO, MASS.

Tiktai sveika siela teišlai- ninistraci 
i Iriinn c vai L-c _  <rĮnrft.q gv- Neužmi

8 mėgino susikalbėti žerak- 
Bet tai jam' nepavyko, 

ydytojas iš ženklų supra- 
kad jūrininkas serga ir

ra reikalinga operacija, 
ežiūrint protestų ir pasi-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI 
(GALINAUSKAŠ) ' ‘

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

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

pagal susitarimą

e

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

Medonio nauji muzikos kuriniai. 
GG. Vargoninkai ir muzikai kvie
čiami susipažinti. •

Galima, gauti pas autorių: 12239 
So. EmeraJd Avę., Chicago, III.

>■ :xv. Di
...Z . . '~--4

• ■ • _ - ___________ •________________ * .__________

XI METAIXI METAI

.a'viniąį flr

ba.
Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Neprildauso- 

”myWi flHH “KARYS. '
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r*':
,r*‘
M *

m

paklausė išminčių, kur jų
..........
ko proto.

rūbai dingo. -Šis' atsakė pasakyti, kad šis apsiaustas 
ir ąSįias yra \<3inpma,

ARTA dai dirbay^pevieuodai sėdi 
irinin- arba serga. —- “M.

turėjo neseniai Anglijo- . ------ ------- A
nepaprastą nuotykį. At- 
ęa j-Londoną, jis norėjoj Tarptautinis astronomijos 

L draugą/ Buvo jau (biuras Kopenhagoje pranė- 
*ofaių laikymas bu-^ša apie pasirodymą naujos 

pasibaigęs. ' Nemokėda-, kometos, kurią galima mą-’ 
anglų kalbos, jūriniu-'tyti vidurnąktį tarp Šaulio 

ir Ožio ^yaigždynų. Šiuo 
pranešimu, susidomėjo viso 
pasaulio astronomai, kurie 
stengiasi išaiškinti to dan
gaus kimo kilimą ir kelius. 

f<M. n.,f
— •" •*

imo, jūrininkas buvo^———— . . ------ -
DR. ROBERTAS KOCHAS
Šiandie mes garbinam ir 

minim savo fautos vyrus, 
nenuilstamus darbuotojus, 
bet turime pagerbti ir tuos, 
kurie dirba bendrai viso pa
saulio tautų labui. Jei ne* 
R., Kochas, gal šiandie be
širdė ir negailestinga džiova 
rautų mus be poilsio ir siųs
tų amžinybėn. Cholera, ma
ras, raupai, baisios ligos, ta
čiau dr. Kochas jas par
bloškė, surasdamas jų bak
terijas ir pagamindamas 
joms atoksylus.

įA • • - ’ -- c * j* }

įrengtas, paguldytas ant o- 
įseracijų stalo, užmigdytas, 
Žpjam išplauta akloji žarna. 
Tik po kelių dienų nesusi
pratimas išėjo aikštėn, bet 
Atitaisyti kląjdą, žinoma, jau 
įfebuvo galima. Nukentėju- 
šiam jūrininkui buvo pasiū
dyta 50 svarų sterlingų atly
ginimo. Jūrininkas atlygi
nimą mielai priėmė. Dabar 
jis gali būti tikras, kad ak
losios žarnos uždegimu nesu- 
Sirgs. <(M. PP

-------------
■

>XAS ŽMOGUI REIKALINGA 
^5. GYVENIME

♦ *

v Vienas prancūzų moksli- 
įlinkas apskaitliavo, kad 
žmogus iki 70 metų amžiaus 
vidutiniškai sunaudoja pen
kis vagonus maisto, būtent: 
ajiie 225 centnerius duonos, 
360 centnerių mėsos, 12 tūk- 
ątančių kiaušinių, 35 centne
rius druskos, 25 tūkstančius 

erių pieno, vandens ir ki- 
produktų. Žinoma, tos 

"aitlinės gal daugiausia 
ancūzams, nes įvairios 
įtos nevienodai maitinasi, 
f M
I ✓

j^Kitas anglų mokslininkas 
kaitliuoja kiek kitaip, 
sako, kad normalus žmo- 
iki 50 metų amžiaus su

naudoja 700 centnerių duo- 
f|6s, 200 centnerių mėsos ir 
50 centnerių daržovių. Tai 

' pagrindinis žmogaus 
as. Skysčių per tą lai- 

sveikas, normalus žmogus 
rtoja 32 tūkstančius li-

KELI PADAVIAI IŠ ARABŲ 
IŠMINČIAUS HALEFO 

GYVENIMO
Kartą gyvenęs Arabijoj iš

minčius Halefas, kurs buvo 
didžiai pagarsėjęs savo ne
paprastu protingumu. Apie 
jį pasakojama tokių dalykų.

Pasaulio pabaiga.

Artėjant didžiajai maho
metonų Bairamo šventei, iš
minčius Halefas nusipirko 
kaime riebią avį ir varėsi ją 
namo. Kely jį sutiko būrelis 
jaunii vyrukų, kurie sumanė 
iš išminčiaus pasityčioti. 
Sustabdę’Halefą, jie jo pa
klausė, kur jis tą avį varosi. 
Išminčius ramiai atsakė, kad 
jis avį pirkęs Bairaibo šveh- 
tei. Tada išdykėliai jam pa
siūlė kartu su jais tą avį čia 
pat suvalgyti, nes, pasak jų; 
rytojaus dieną įvyksianti pa
saulio pabaiga, todėl ir avies 
laikymas esąs nereikalingas. 
Senis Halefas sutiko. Jie 
visi nusivarė avį į paupį, ten 
ją papiovė ir išminčiui pali
kę ją kepti, patys nuėjo pa
simaudyti. Kai jaunuoliai

|į apytikrės, nes žmonės nevie- grįžo išsimaudę, tai pamatė,
Hbdą laika miega, nevieno-įkad jų rūbų nėra. Nustebę 
.fo. . . ■ ______________ J_______ - _______
♦ •Ai

- e- r y- - - * *’• . . I * , <

jiems: “jūs “patys sakėt, 
kad rytoj' bus pasaulio, pak kad mano’* suswĮįo;įP^X'. 
baiga, todėl aš jūsų rūbus ------
miau ir sudeginau, nes^Ko- 
rane yra pasakyta, įąd tik ii; pirklį į kalėjimą,.© dšmin-į 
pliki g$eš^pasirodyti prie
Dievo sosto?’

Žąsis.
■’t » ' ' * *" J f Į

Kartą vienas Halefo kai
mynas, norėdamas įtikti iŠ-l 
minčiui, atnešė jam dovanų 
žąsį. Šis žąsį priėmė ir tos 
pat dienos vakarą pakvietė* 
vakarienės tą kaimyną, ir 
pavaišino jį žąsiena. Kitą 
dieną vakare į išminčiaus 
duris kažkas pabeldė ir įėjo kad sėdinčios traukiny pen- 
nepažįstamas žmogus, kurs 
tarė: “Aš esu draugas žmo
gaus, kurs vakar tau atnešė 
dovanų žąsį. Tikiuosi, kad 
tavo vaišingumas yra dide
lis.” Nei žodžio netaręs, iš
minčius pasodino nepažįsta
mąjį prie stalo ir pavalgė 
drauge su juo vakarienę. 
Trečią dieną vakare vėl kaž
kas pasibeldė į duris pas iš
minčių ir įėjo kitas nepažįs
tamasis, kurs, žemai nusilen
kęs, taip prašneko: “Aš esu 
draugas to žmogaus draugo, 
kuris užvakar tau atnešė žą
sį. Tikiuosi, kad tu mane 
pavaišinsi.” Halefas papra
šė jį sesti prie stalo ir atne
šęs padėjo jam dubenį tyro 
vandens. “Kas tai?” — nu
stebęs paklausė svečias.“ Tai 
yra viralas iš tos žąsies, ku
rią vakar man atnešė tavo 
draugas, kurs yra draugas 
žmogaus, kurs užvakar man 
atnešę Žąsį,” — atsakė iš
minčius.

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

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

■ “KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų • eilėraščių, įvairenybių irtt. Kiekviena-

.i' ine “KARIO” nr. yra linksmas skyrius teKuTh
virines pabiros.

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

ląoją kpt. Bal^iinas^ Leidžia Karo

Tilksta n ties sidab rin ią 
istorija.

Sėdėjo kartą savo 
ant kilimo išminčius 
fas ir taip meldėsi:
che, aš esu bėdoj, man sku
biai reikalingi tūkstantis si
dabrinių. Tik tu privalai 
mano maldą išgirsti 'visą, 
kaip yra, nes jei tu man at
siųstom ‘999 sidabrinius, aš 
jų nepriimsiu. Duok arba 
tūkstantį, arba nieko.” Iš 
netyčių tą valandą sėdėjo už 
tvoros savo kieme Halefo 
kaimynas, turtingas pirklys, 
ir norėdamas pažiūrėti, ką 
darys išminčius, permetė per 
tvorą piniginę, kurioj buvo 
999 sidabrinių. Pakėlė pini
ginę Halefas, suskaite pini
gus ir tarė: “Dėkui tau, A- 
lache, bet tik nepamiršk man 
atsiųsti dar likusį sidabri
nį.” Išgirdęs tai pirklys pa
skubėjo į Halefo kiemą ir 
pareikalavo grąžinti savo pi
nigus. Bet išminčius didžiai 
nustebo ir atsakė, kad jis pi
nigus gavęs iš Alacho. Pir
klys su tokiu pasiaiškinimu 
nenorėjo sutikti ir pasiūlė 
eiti pas teisėją. Halefas su
tiko, tik prieš eidamas pa
prašė pirklį paskolinti jam 
apsiaustą, kadangi jam esą 
šalta, ir duoti joti asilą, nes 
jis negalįs pėsčias vaikščio
ti. Pirklys sutiko ir davė, 
kas buvo prašyta. Gilėjus 
pas teisėją, pirklys viską iš
pasakojo, kaip buvo. Tada 
išminčius tarė: “Pone teisė
jau, šis žmogus yra nesvei-

Jeigu nenori, kad Tamstai vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, '

čius grįžo namo su .pinigais, 
asi|u ir apsiaustu. •:

' j
f f'e: -ii •' y f s • vi i

. KAIP ČIGONE8 PASLĖPĖ > j 

--------VYRUS IR VAIKUS- ’ ’ i

Dabar beveik visame pa- 
šauly moterys nešioja trum
pus sijonus. Užtat kontro
lierius, bekontroliuodamas 
traukinį ties Skoplije, Pie- 
tųslavijoj, labai stebėjosi,

"r HUDSON, MASS. 
lutLpS. 56-tos kuopos susirinkimas
Ivjt^ penktadieny, rugsėjo 27 d.* 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
ntutn. 12 Vate r St. Mieli drau
gai ir draugės; ’ malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų . įruopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimotos 
ti, kurių yra užsivilkę mėnesmės 
duokles. Be to, pageidaųjanąą, kad 
nariai Ateidami atsivestų ir savo* 
dHugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos. ■ -

/ . ...ii; Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 22 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Vaidyba 
nr—-—

WATERBURY, CONN
Rugsėjo 22 d., 1 vai. po pietų į- 

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

kios čigonės turi ilgus, iki 
žemės, labai plačius sijonus. 
Jam dar labiau pasirodė 
keista, kad čigonės važiavo 
vienos beąvvru ir vaiku.fc c

Kontrolieriui pasirodė vi
sas dalykas įtartinu, ir jis, 
pasitaręs patylomis su kon
duktorium, ■ išdrįso truputį 
pakylėti vienos čigonės ilgą 
platų sijoną. Galima įsivaiz
duoti jo nusistebėjimą ir iš
gąstį, kaip iš po plataus si
jono į jį pažiūrėjo kelios po
ros juodų piktų akių.

Bet kontrolierius dabar į- 
gijo drąsos ir drauge su 
konduktorių‘ pradėjo kilno
ti visus sijonus iš eilės, ne
paisant didžiausių protestų 
ir klyksmo čigonių, pasiju
tusių šituo darbu labai įžeis
toms.

SELENOFONAS :
Vienoje* Austrijoje, išras

tas panašiiŠ j gramafoną a- 
paratas, kurį pavadino sele- 
nofonu. Nuo gramafono tas 
aparatas tuo skiriasi, kad 
vietoje plokštelių vartojimas 
6 milimetrų kaspinas, kuria
me fotocheminių spindulių 
pagalba keliomis eilutėmis 
užrašomos kalbos, melodijos 
ir kt. Adatos garsams iš
šaukti nereikia; ją pavaduo
ja kiti spinduliai, veikią 
kaspinofilmos užrašus. Kas
pinas nuo vartojimo negen
da. Muziką, dainas, kalbas 
ir kitus garsus selenofonas 
perduoda daug aiškiau negu 
ligšiolinis gramofonas arba 
radio priimtuvas. Selenofo- 
no Kaspinai — filmos yra 
lengvai persiunčiamos: ap
draustame ' laiške galima 
siųsti ištisą operą.

Selenofonas lengvai pri
taikomas ir kino filmoms, 
tuo būdu juo dalinai iš
sprendžiama garsinių kino- 
filmų problema. Selenofo- 
nų pasisekimas yra didelis, 
todėl jų gamybai plėsti yra 
įsteigtas fabrikas. Tikima
si, kad greitu laiku selenofo- 
nai išplis visam pasauly.

“Tr.”
Į----- ------------- ----------

Vyras įsteigė valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybės uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose.—Seimą Lagerlot.

08 RSJ.iCr‘ ;
-.i-jpcui ac- ifv.JF u

LDS. 107 kp. mėnesinis susirin
kimas1 įvyks spalių 6-tą dienų; 
tuoj po SUmOS, ŠV. Kazimiero pa- 
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mino
rines mokestis ir nauji/ narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

. ■; .. IL - ■ >_•<

LDS. ’40 k&bpos susirfAkimas 
■vyks •spalių t"i‘

GRAŽIAUSI-VAIKŲ • ■ >

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

kimas įvyks rugsėjo 27 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Bobling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta ’ susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite ^mi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos, 

kviečia Valdyba

s-

t

LDS.7 2 kp. susirinkimas įyyl^ą 
spalių 1 dieną,, šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba
c • ' .. - . a v

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks spalių 2 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų 

Kviečia Valdyba

Daugybė paveikslų! Pasakos, ajh. 
sakymėliai, eilėraščiai,- .juo 
Piesos vaikų tpĄtrųįz j &11-"’ 
gimtoji krašto1^ jj ’ 
tio. Įyairumėliai. ,— 
pramogėlės. Patarles, priešo 
mįslės.*-Darbeliai iš —pepteriS 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų—> 
j. dol. : Eina 2 kartus per mėnesi. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
riais. j • , . _ ;. Į/;

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui - £*'
. Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke. , ’į.

Lutės

i—
ko kūną sveiką 
venimas- turi savyje visas;

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 6 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. VAldyba

; ___________________ __________
Laikraštis geriausiai suartina iš

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

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

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

“ŪKININKO” kaina 1929 me
tams Lietuvoje—^5 litai, arba 50 a* 
merikoniškų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith- 
uhnia, Kaunas “ŪKININKO’ ad- 

ajai, Gedimino g-vė 30 Nr.
Nenfcnirškit, kaJ “UK1NIN- 

’KAS” yra gražiausias ir Ayhmiau-

•1 1 11 *
- -Beaideoeljoa TeL-:-077&-B. K. -

Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W. ...

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
-. Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Ee&’.denclja: 888 Dorchester Av. 
;Dorchester, Mastu.'

higienos sąlygas: dart^pa-^
prastą maistą, susilaikymą, darni'-jį savo giminėms Ir pažįsta- 
skaistybę.—L. Tolstojus.

Lietuvis Graborius

. P. J. AKUOČIUS
888 9WjW'8»- S®*®

Telephone So. Boaton 4448
Mlrua Beimynos

miems Lietuvoje.

Tel. 86. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR.M. V.CASPER 
(KASĘARAVI6IU8)

511 Brodaway, So. Boston 
O/«<p valandM: 

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 2:80 ik! K 
Ir nno 8 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas sukatos vakarais ir ne- 
džldlenlals, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

ž DR. GRADY
SPECIALISTĖ

Pabaigęs N. Y. university medlka- 
llSką kolegiją: buvęs gydytoju Ft 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas į Out-Patlent Staff Lovvellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie SL Johtfs 
Ligoninės; Medlkališkasegzaminuo
toji dėl Metropolitan Life Ins.t 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
terš of America. Valandos: Aotr., 
Ketv„ šeėtad.'lO iki 12 ryte. 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 TremoDt St Patarimas dykai.

> 

Į Tek So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

į A. L. KAPOČIUS i
! 251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)
| Ofiso valandos nuo 9 iki 12, -j 
Į nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 

vakare. Seredomis nuo 9—12 i 
vaL dieną. Šukėtomis nuo 9 | 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 j

Į iki 12 (pagal sutartį).

.-j".-.:. ...........
Telefonai: So. Boston 1062—1373

A. J. KUPSTIS 
temnimijos, Apdraudos, Mort- 
fiftį Laivakorčių ir Pinigų 

8iuntimo Agentūra.
PARDU ANGLIS IR

~ ohsm ta "
9 vidtartK-

NortnttiJI tetotnatausio Minavi
mo Ir Kiaušiupirkiniu, kreipkttta

882 W. RROADWAT 
SOtrrH BOSTON, MASS.




