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Trečiadieny, rugsėjo 25 d. prasidės mūsų organizacijos Lt D; S. XIV seimas, Worcester, Mass. Baigsis-ketvirtadieny, rugsėjo 26 d. ’Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišiomis, Aušros 
• Vartų bažnyčioje, kurias laikys kun. K. Urbonavičius, L. 

D. S.- dvasios vadas. Pamokslą sakys kun. J. Švagždys, L. D. S. Literatinės Komisijos narys.
Po pamaldų prasidės sesijos.
Seimo sesijos įvyks Aušros Vartų bažnytinėje svetai

nėje, Highfield Road^ Worcester, Mass.
Visus pasveikinimus ir įnešimus siųskite adresu: L. D. 

S. XIV Seimui, c/o Rev. K. Vasys, 5 Highfield Road, 
Worcėster, Mass.Kas iš delegatų norės apsistoti pas privačias šeimas 

*’• privalei kreiptis pas Juozą Glavicką, 237 Millbury Street.

PAVOGĖ DARBININKU 
P W
t . ■ ■ --------- I I -

KINGS MOUNTAIN, N. 
C. — Teroristai pagavo Cleo 
Tessner, National Textile 
Workers’ unijos organizato
rių ir išvežė į laukus ir išdi- 
nanritavo platformą ant ku
rios organizatorius pasisto
jęs kalbėjo į streikierių mi
nią. Streikieriai, nepaisy
dami teroristų necivilizuoto 
veikimo pasiryžę laikytis 
vienybėje iki pergalės. Ko
va su darbdaviais ir teroris
tais būtų kur kas lengvesnė 
jei ne komunistų sėbrąvimas 
su išnaudotojais. Taigi pir
miausia darbininkai tūri pa
žinti savo vidujinius priešus 
— bolševikus ir juos paša
linti iš unijos. Kitaip strei
kas bus pralaimėtas.

IR ŠIEMET GRESIA BADAS 
VILNIAUS KRAŠTE

Varšuva. —/“Kurjer Po- 
rannv” pranešimu, iš Vil
niaus krašto šiaurės apskri
čių gauta neramių žinių, kad 
badas, kuris ištiko jų gyven
tojus praėjusiais metais, 
gręsia keliems valsčiams ir 
šiemet. Miežiai ir avižos vi
sai neužderėjo. Padėtis to
se vietose pagerėjo tik ta 
prasme, kad šiemet kiek su
mažėjo vidurių šiltinės epi
demija. Užtat pačiam Vil
niuj epidemija plečiasi.
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KOMUNISTAI—MUŠEIKOS

Vengrijoj, viename mieste
ly 40 komunistų užpuolė pri
klausančius katalikų draugi
jai narius vaidinimo metu, 
kuri buvo surengę katalikų 
ratelis. 20 žmonių sužeista. 
Policija 2 komunistus su
ėmė, o kiti mušeikos pabėgo.

14 TONŲ UOLA UŽMUŠĖ 
DARBININKĄ

Mt. Vemon, N. Y., rūgs 
20 d. — Keturiolika tonų 
uola užmušė vieną darbinin
ką ir du sužeidė kumet ji pa- 
siliuosavo nuo kastuvo ir 
krito ant žemes.

VILNIUS TURI 194,000 
GYVENTOJŲ

Centralinio miesto statis
tikos biuro daviniais, Vil
nius dabartiniu laiku turi 
194,000 gyventojų, tačiau y- 
ra davinių manyti, kad šis 
skaičus yra žymiai perdėtas; 
tačiau ir jis yra daug ma
žesnis už prieškarinį Vil
niaus gyventojų skaičių.

-

SHARKEY VS LOUGHR AN
Rugsėjo 26 d. įvyks Shar- 

kev ir Loughran kumštynės, 
Yaųkee Stadium, New 
Yorke.

Kumštynių promoterial ti
kisi sutraukti 40,000 žmonių.

Sharkey jaučiasi gerai ir 
pilnas pasitikėjimo, kad jis 
laimės. Kumštynių žinovai 
irgi sako,- kad Sharkey visu 
kuo viršija Loughraną ir ne1- 
abejoja, kad jis jį suplieks.

Kumštynių eiga bus per
duodama per radio.

, » •

LIETUVOS RUSŲ SKUNDAS 
GENEVOJ ATIDĖTAS

* _____
Kaunas.. — Spauda pra

neša, kad rugsėjo 16 d. Tau
tų Sąjungos posėdy buvo iš
skelta 34 Lietuvos'kolonistų

KUN. K*A. VASYS,
Aušros Vartų parapijos klebonas, Worcester, Mass., kuris 
maloniai priėmė L. D. S. Seimą ir prie jo surengimo daug 
darbo ir energijos sunaudojo. Šioje parapijoje gražiai 
gyvuoja L. D. S. 108 kp. Visi nariai bendrai su savo kle
bonu, darbuojasi, kad seimas ir šeiminės, pramogos pa
vyktų.

BERLYNAS, rugsėjo 20. — Ministeris pirm 
Augustinas Voldemaras ir jo kabinetas atsistatydinu, 
lig žinių iš Kauno, prezidentas Antanas Smetona pakvi^M 
tęs J. Tubelį, finansų ministėrį, sudalyti naują minįstęan^ 

laikri^ųj™ 

•• •‘■/žal

kabinetą.
“Associated Press” žinias patvirtino ir lai 

respondentai Kaune. x
Jau nuo seniai žinoma, kad tarp prez. A. Smetop 

prem. Voldemaro buvo nesutikimai. f.
Gen. Žukauskas, Plechavičius, Daukantas, Petruitiak'Mi 7 7kiti pasitraukė dėl Voldemaro politikos. Prof. Voldemaru 

palaikė jaunieji karininkai. Bet, matyt,- visiems/atsibodo 
diktatoriškas valdymas. Voldemaro pasitraukimas rodų? 
kad prez. Smetona ėmė viršų. Jis pakvietė sudaryti na^ 
ją kabinetą savo giminaitį ir artimiausi draugą. f’į

Galimas daiktas, kad naujas ministerių kabinetą^ 
ims naują politikos liniją. Greičiausia eis prie sudaryr$$. 
koalicijos ir rinkimų į seimąį j J

Prof. Jurgučio pasitraukimas lig ir duoda pagi 
spėlioti, kad Voldemaras bus paskirtas Lietuvos y 
bes banko valdytoju. ■ -i

V T'
* *
X t

STALINO ŠLUOTA DAR 
TEBEŠLUOJA

i

LENKIJA PRIEŠINI

LENINGRADAS. Moks
lo akademijoj jau vėl pra
dėjo smarkią kovą prieš vi-

taįį skundas dėt žemes būro k^J?rWia;. W
' svarstytas ir 'atidėtas kitam

kartui.
Svarstant tą skundą, kal

bėjo prof. Voldemaras.
Rugsėjo 9 d. prof. Volde

maras sugrįžo iš Gene vos į 
Kauną.

Kaune jis buvo iškilmin
gai patiktas.

*<

LENKIJA PRIEŠINASI
nusiginklK

■ - 
----------------- uGENEVA. — Britą?] 

delegacijos atstovas * į jĮįĮ 
Tautų Sąjungai rezoKųeij^ 
kurioje karštai ragi^|v prie susitarimo nusiginkluo
ti ne tik ant jūrių, bet ir 
žemės. Pataria sumažiūtf 
kariuomenę. Britanijai 
taria Norvegija ir kitos 
1VS.

Lenkija eina išvien s 
Prancija ir priešinasi U 
kiam nusiginklavimui. . i

BRITANIJA KVIEČIA JĄPC 
JĄ PASITARIMUI

Tokijo.—Britanija pakvie-£ 
tė Japoniją pasitariiūai 
nusiginklavimo pirm negu įsp 
vyks penkių didžiųjų valstypj 
bių konferencija. '

Japonija pakvietimą 
ėmė, 
Hatsudaira Londone gavo7^ 
sakymus pasitarimus pra4©’ 
n.

• i^ig Jljįl

ševikų terorui. *
Akademijos knygyno ve

dėjas M. Vi rosią vsky praša
lintas už tai, kad jis esąs 
Graikų Orthodoksų bažny
čios veikiantys narys. Taip
gi prašalinti ir kiti iš užima
mų vietų, kurie nebuvę bol
ševikiškų įsitikinimų.

Kada bus galas komunis
tų bigotizmui.

• v

**
, -. v?

‘‘LENKIJA IŠPARDUODAMA 
EN GROS ET EN DETAIL” 

Vilnius. — Vilniaus vai
vados įsakymu, sukonfiskuo- 
tas endekų organo “Dzien- 
nik Wilenski” nr. 185 už 
straipsnį “Fanfaronada.” 
Tame straipsny laikraštis 
ypatingai smarkiai puola va
dinamąjį sanacinį liogerį, 
sakydamas tai. kas dabar 
darosi pas mus, yra genera
linis Lenkijos išpardavimas 
en gros et en detail, parda
vinėja privačiai savininkai, 
pirvesti iki kraštutinumo, 
pardavinėja ir tie, kurie vi
są Lenkiją laiko savo priva- 
tiška nuosavybe... ir kas blo
giausia, kad pardavinėja už 
grašius, lyg kad Lenkija bū
tų paskutiniu bankrotu. O 
visoki “glosai prawdv” plo
ja iš didelio pasitenkinimo. 
Bendrai, visas straipsnis pil
nas aštriausio puolimo tiek 
atskirų pilsudskininkų vei
kėjų, tiek visos jų politikos.

----------------- - /
JAPONIJOJE SIAUČIA MIEGO 

LIGA

Žiniomis iš Tokio, vakari-

LIETUVIS IŠRADO LEKIOTI 
SPARNUS

KAUNAS. — Pil. Švam-
• v. įsra- 

mą sukilime prieš žydus ir dęs lekioti sparnus. Jis pra- 
nešiojimą ginklų be leidimo, šo Šviet. m-jos priimti jį į 
Trys arabai gavo po vieną aviacijos teknikų 
metą į kalėjimą: trys — už 
vagystę po du metu kalėji
mo, o kiti po daugiau.

Į Palestiną atvyko dau-' metro ilgumo, 
giau anglų kareivių. Sukilė
liai numalšinti.

ARABAI GAVO SUNKIĄ
BAUSMĘ

Jeruzalis, rūgs. 20 d. — 
Apygardos teiswie buvo tei
siami 37 arabai už dalyvavi- barvs iš Šiaulių apskr.

i • • v sz i • _ _ _ . « _ .

16 UŽMUŠTA, 100 SUŽEISTA 
KUUBO GAISRE

Detroit, Mich., rūgs. 20 d. 
— Study kliube prie East 
Vemon vieškelio, nakties 
ribėtu, kilo gaisras. 16 as
menų sudegė ir užtroško.De- 
vyni iš žuvusių buvo vyrai, 
ir septynios moterys.

100 asmenų buvo sužeista. 
Iš tų 50 pavojingai.

Kliubo savininkas areš
tuotas.

METEORAS IŠGĄSDINO 
MERGINĄ

Noricalk, Conn., nigs. 20 
d. — P-lė Elizabeth Kish iš 
Green Farms raneša, kad ji 
belaukdama gatvekario pa
matė ore deganti kamuolį'ir 
krentanti tiesiog ant jos.Ka- 
muolys nukrito už 50 pėdų 
nuo jos. * Patyrinėjus rasta, 
kad tai buvo 100 svani me
teoras.

* v.

kursus, 
kur jis norįs pagaminti jo 
išrastus sparnus.

Sparnai esą apie 2 su pu- 
Juos varo

mažiukas motoras. Visas a- 
paratas sveria 16 kilogramų. 
Tų sparnų pagalba žmogus 
galėsiąs lekioti, kaip paukš
tis.

SEATTLE, Wash.—Char- les M. Thomsen, Seattle kapitalistas, Vokieti j os-Meksi- kos kompanijos pirmininkas turi • tūkstančius akerių žemės. Jis dabar sumanė apgyvendinti apie 15,000 vokie-
čių imigrantų ir jiems skiria 350,000 akerių žemės. Sako, kad apie 800 šeimynų, kurios sudaro apie 3)000 asmenų, jau pareiškė norą atvykti į Ameriką it apsigyventi naujoje kolonijoje.

Brazlijos lietuvių laikraš
tis “Pietų Amerikos Lietu
vis’’ dėl sunkių sąlygų su
stojo eiti. Jį paskutiniu-me- e * -
tu redagavo Tauragės suki
lėlių vadas kapitonas Ma
jus.

APSIVEDĖ DR. JONAS 
ŠLIUPAS.

KAUNAS.—“L. Ž.” pra
neša, kad buvęs amerikietis 
dr. Šliupas 68 m., pasižymė
jęs kunigų keikimu ir Baž
nyčios griovimu, šiomis die
nomis vedęs naują žmoną.

Šliūbą davęs kleb. kun. 
Jurgaitis Šilą vos bažnyčioje. 
Taip tai daro visi laisvama
niai. Keikia kunigus, o rei
kale prie jty kreipiasi ir jų iH'je 'Japonijoje labai prasi- 
patarnavitnu naudojasi. Tas 
parodo, kad jie netiki ką 
kalbą.

BUFFALO ORLAIVIS IŠBUVO 
166 VALANDAS ORE

B u f falo Airport, N. Y. — 
Praneša, kad Stinson-De- 
troiter monoplanas išbuvo o- 
re 166 valandas. Tai nau
jas rekordas. Orlaivį valdė 
Merie Moltmp ir Jaek 
Little.

ir jos ambasadorųjį^

i_________________________ _____________

SEIMAS
-—-'-".'yjg

Šią savaitę, trečiadieny ir ketvirtadieny suvažiuos'^ 
Worcester, Mass. įžymiausi ihūsų darbininkų vadai ir 
kojai peržiūrėti metų darbuotę ir nustatyti programą kį 
tiems metams. Suvažiavę delegatai išgirs ir pamatys .©^ 
ganizacijos finansinį ir dvasinį stovį. < 'V-J

Šių metų seimas turės išspręsti skolų atmokėjimo klarf
sirną ir organizacijos išauginimo ir jos organo išplal 
klausimus.

Darbo dirva plati, 
jami ir s i
nį kelią.

platino miego liga. Ligi šiol susirgo jau 600 žmonių, kurių 160 mirė.

Tūkstančiai darbininkų iŠnaitf tešku išeities į tiesesnį ir garbingi jwns-paduoti krikščionišką rAMiJ L. D. S. Centras dainai ^auna atsišaukimus nuo liet vių darbininkų iš Kanadoj Argentinos, Brazilijos ir 1 tur prašant gelbėti juos iš dvasinio ir medžiaginio varj ir skurdo. Tuos ir kitus klausimus turėtiune giliau p svarstyti ir rasti būdus padėti saviems susiorgani«UQtF sustiprėti, i > ‘M®- Asmeninius piktumėlius, jei jų yra, palikime už J durų. Seime pasirodykime. kad mes suprantame kril nių darbininkų idealus ir kad esame pasiryžę juos^y
V '"Sįi
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Okupuotoje Lietuvoj

Visos suimtus 14 mo-
- žydės. Pas vieną,

Vertė Kun. P. Sauru- 
____________________ 25c

P. VOLDEMARAS ORLAIVIU 
SKRIDO Į PALANGĄ

Kaunas. — Rugpiūčio 23 
d. ministeris pirmininkas p. 
Voldemaras buvo nuskridęs 
orlaiviu i Palangą, kur tarė
si su Respublikos Preziden
tu Įvairais svarbiais valsty
bes gyvenimo bėgamaisiais 
reikalais.

PERMAINOS “RYTO” 
REDAKCIJOJ

Kaunas. — Vyr. “Ryto” 
redaktorius Dr. Leonas Bis- 9 
tras nuo redagavimo parei
gai pasitraukė ir jo vietą už
ima p. Juozas Keliuotis, bai
gęs Prancūzijoj aukštuosius 
mokslus. P. Keliiotis prieš 
trejus metus baigė Lietuvos 
universitetą ir buvo kurį lai
ką “Pavasario” redakto
rium.

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

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri-

UŽ KĄ TRUKDOMA JAUNIMUI 
’ DIRBTI?

Kalvarija, Mari j ampulės 
ap. Rugpiūčio 18 d. buvo 
šaukiamas “Pavasario” są
jungos Kalvarijos apylinkės 
jaunimo kongresėlis. Susi
rinko per 300 narių, atvyko 
ekskursijos net iš toliau, at
važiavo atstovai iš centro. 
Leidimas buvo gautas. Prieš 
pradedant iškilmes buvo 
pranešta, kad karo komen
dantas leidimą sulaiko. Ko 
dėl ? Kokia priežastis ? Or
ganizuotos kuopos su vėlia
vomis tada susirinko bažny
čion pamaldų. Perskaityta 
J. E. Vyskupo Karoso svei
kinimas; pasakytas pamoks
las. Iš ten tik kaip bažny
tinė procesija jaunimas, ėjo 
į kapus. Ten perskaityta 
J. E. Vysk. Reinio ir kitų 
sveikinimai ir pasakyta ke
lios kalbos. Iš ten jaunimas 
vėl gavo grįžti į bažnyčią ir 
ten kongresėlį baigė. Kon- 
gresėly dalyvavo Centr. 
pirm. Dr. Leimonas ir daug 
svečių.

LENKŲ ŽYDŲ PEŠTYNĖS 
ŠVENČIONYSE

Lenkų laikraščiai praneša 
apie susirėmimą Švenčiony
se tarp žydų ir lenkų gimna-. 
ristų. Tomis lenkų žiniomis 
keliolika žydų užpuolė vaka
re einančius kelis lenkų gim
nazijos abiturientus ir su
mušė juos lazdomis ir akme
nimis.

PUNSKAS, Seinų valse. 
Niekur gal nėra tokio nelai
mingo kampelio, kaip Puns
ko apylinkės. Čia priviso 
visokio plauko “osadnikų” 
ir bėglių iš N. Lietuvos, ku
rio pasipelni j imo tikslu šni
pinėja ir skundžia nekaltus 
vietos gyventojus. Kaltina 
įvairais prasimanymais, ku
rių neteisingumas pasirodė 
pav. 1928 m. vasario 16 d. 
suvalkiečių byloje Suvalkuo
se ir šiemet gegužės 28 (La
peli arijos teisme Varšuvoje. 
Ne gana to, kad žmonės 
daug dėl skundų nukenčia. 
Dar yra neva “tėvynės gy
nėjai,” kurie be jokio suvar
žymo sauvaliauja, daužos ir 
užpuldinėja nekaltus žmo-pinimą. Per protokolavimą 
nes viešai, prie daugybes Įbuvo suimti ir mušeikos, bet 
žmonių, net gi prie pačioj Gudeliauską paleido kaipo 
policijos. Pavyzdžiui s. m 
liepos 31 'd. po adoracinių’ zginie

GAISRAI
.Eeipiįingit. ^Šteiną ap^). 

Nesenai Mižonių kaimo ūki
ninkas Sahkevičiue parvežė 
paskutinį rugių vežimą. Ne
trukus užsidegė ir supleškė
jo jo kluonas. Manoma, vai
kai bus uždegę bežaisdami.

Iš 15 į 16-tą rugpiūčio 1 
vai. naktį sudegė ir Augus- 
tausko gyvenamas naujas 
namas. Pats su šeimyna 
kaip tik spėjo išbėgti. Liko 

Ikaip stovi. Nuostolis — ke
liolika tūkstančių. Gaisro 
priežastis dar neišaiškinta.

SUSTIPRINA SILPNUS 
GYVINGUOSIUS 

ORGANUS
Milionai žmonių žino kokie pa

stebėtini vaistai yra Nuga-Tone, 
kadangi jie suteikė jiems geresnę 
sveikatą ir didesnę spėką. Pavyz
džiui, p. H. Rufner, Dillion, Kan- 
sas, saL>: “Aš ėmiau Nnga-Tone 
per ke^as savaites ir jie padarė 
iš manę/visai kitą žmogų.”

Nuga-Tone padaro tokius ste
buklus, kadangi jie užveria ge
riausius žinomus sveikatą ir spė
ką budavojančius vaistus. Jie su
stiprina nervus, muskulus ir nu- 
silpnėjusius organus, padaro krau
ją riebesnį, palengvina inkstų ar 
pūslės suerzinimą, negali gasus ar 
pilvo ar vidurių išpūtimą, pageri
na apetitą, pagelbsti virškinimui, 
nuveiks konstipseiją, suteikia po- 
ilsfngą. gairinantį miegą ir padi
dina • swnqrąorėsiu, sumenkusių 
žmonių. Jei ju?, Vyrite vięną minė
tų ligų ar pakrikimų .Mitinai iš
bandykite Nuga-Tone. Juos par
duoda visi vaistų pardavinėtojai, 
arba gaus dol jūs iš urmo vaisti
nės.

20 MILIJONŲ MAŽIAU, KAIP 
NUMATYTA

Kaunas. — Šių metų val
stybių pajamų per pirmą 
pusmetį valdžia buvo numa
čius gauti 150 mil. 431 tūkst. 

, viršum litų. Faktiškai 
per tą laiką tegauta 130 mil. 
ir 32 tūkst. litų, vadinas ko
ne 20 su puse milijonų ma
žiau, kaip kad valdžia Nu
matė ir kone 2 milijonais 
mažiau, kaip pernai tuo pat 
metu.

Apie Apdraudą. -Parašė J. 
S. Vasiliauskas —_________  5c,

Trumpa Apologetika arba 
Kat Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančausk&s.—50*

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

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

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis_____________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas_50e.

Mūsų Laikų šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ____ :__________;__ 35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas __________60c.

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

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

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

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis _______ 25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais _________________ 30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Kaitj, 1918 ir 1919 m. Para^ 
5ė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) -------------------- ------ 25c

Moterystės Nesuardomybe. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune---------------------10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A RuceviČius-------- .-------ę—40c.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skmodys—50c.

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

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

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. PaaršS^J. Damijonai
tis _______________________ 40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Indžiui aitis_______________ 50c.

IŠ Kelionės po Europą k 
Arijų. Parašė Pranaičių Julė 2.5d

TEATRAI
Gilinkingas Vyras—2 aktų 

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

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

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c, 

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis --------- ^_40c

Esumas—3-eia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c 

žydų Karalius -r dranga 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ------------------------------30c
i Viri Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. —--------10c

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

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

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) 
rštirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K, D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGES 
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
ais Viršeliais)_____ _____ _50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
riui—juodos (prastais kietais 
riršeliais)____ _____________ _50c.

Mažas. Naujas Aukso Alto
riui — baltos (eelulokios vir
šeliais) __ _____________ $L00

U ĖU8 NUGRIAUNAMI SENI
" MEDINIAI NAMAI

n- * ■“

Kaunas. Vyriausybe-pro- 
jefetuoja išteisti naują 
tyboS įstatymą, kuriuo bus■ ■ * f 
verčiami savininkai Kauno t- L į . ' <
nifesto centre nugriauti senus' 
medinius namus, kurie ter- r
ši# miesto išvaizdą.

niaterio p. Žilinsko dvarę 
Zagradoj ties Garliava. 7 
v. 25 m. ryto apie gaisrą 
pranešė Miesto gaisrininkij 
koniąndaų kuri skubiai iš
vyko į' Zagradą? Per kokias 

20 minulių atvažiavo į dva
rą, esanti Sukilom, nuo Kau
no ir rado degant didelį klo
jimą, , pilną javų, pašare ir , 
linų. Visas klojimas buvo 
liepsnų apimtas. Smarkiai 
pučiant vėjui, degančius sto
go šiaudus nunešė net į tre
čią trobesį nuo klojimo. Ir 
tas buvo bepradedąs degti, 
bet gaisrininkams pavyko jį 
užgesinti. Gi klojimas su
degė visiškai su javais, paša
ru, vežimu linų ir vežimu 
skardos atvežtos iš miesto.

Nuostolių yra virš 100,000 
litų. Klojimas ir javai ap
drausti Valst. Apdraudimo 
Įstaigoj apie 60,000 litų su
mai. |

Gesinime dalyvavo Miesto 
graisripinkaį, Savanorių kuo
pa ir Šančių gaisrininką^. 
Gaisras pasibaigė apie |7 
vai. :

Gaisro priežastis nežino
ma. Sąryšy su tuo tardomi 
dvaro gyventojai ir artimi 
kaimynai.

mišparų, žmonės ramiai 
skirstėsi namo. Oškinių gat
vėje du jau senai žinomi mu
šeikos Antanas Gudeliaus- 
kas iš Vaitakiemio ir Jonas 
Nevulis iš Raistinių, pasto
jo keletui vyrų kelią ir pra
dėjo juos daužyti. Keletui 
pavyko pasprukt, bet Jurgį 
Šliauži pasigavę peiliu ir re
volveriu taip sužeidė, kad šis 
griuvo be sąmonės. To dar 
maža. Bejėgį, krauju pa
plukusį, pradėjo kojomis 
daužyti per galvą. Tuo tar
pu pribuvo ir policija, kuri 
pradėjo vaikyti susirinku
sius žmones, o mušeikos nu
ėjo savo keliais. Sužeistąjį, 
vos gyvą, nunešė policijon. 
Pašauktas gydytojas liepė 
kuogreiČiausia vežti Suval
kuosna ligoninėn. Po kelel
io dienų policija pasaukė ke
letą žmonių, kurie tą-dalyką 
matė. Protokolavo taip, kad 
keletas nepasirašė po pro
tokolu ir privertė rašyti ki
tą.

Toks elgesys iššaukė vie
ptos gyventojų didelį pasipik- 
14 14<> i o7 V1U JA A *71 V VV*W*l* » ******
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Į“Gospodarz domu, on nie

PADIDIMffl MUITAI
K".' __

Kaunas. — Nuo rugp. 25 
dr įvežamiems rugiams mui

stąs pakeltas iki 10 litų. Už 
įį kviečius paliktas senas mui
stąs 15-litų Centneriui ir va- 
yyfearojni 10 litų centneriui, 
f -Rugių šiais metais iš užsie- F* * •nib įvežta į Lietuvą maždaug 

5* milijonus litų ir, ben
drai, visų javų išvežta už 7 

^milijonus 400 tūkstančių li- 
L-dų. '

I I
' i;

į kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia-
• mas Moterų Sąjungos. J oje šalę straipsnių ak
li’ tukliais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa-

aanlio moterų gyvenimo, nuolatos eiųa šie sky- 
g riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 
? mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Jįūteratūrąs sky- 
^ritfsirkiti. ' ,

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
♦ viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
j yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
į knyga. Nelaukite Ilgai. Siųskite pinigusduojau* 
? ir “M0TERŲ DIRVA” pradės ei{i Liotuvpn.

Užsakymus siųskite šiuo adresu;.., < ,■ 
“MOTERŲ DIRVA”i 2322 W. 24 Street, Chicago, IU.

Iš rišo Kaune yra 88 mo
kymosi įstaigos, būtent — 2 
aukštojo mokslo: universite
tas ir aukštieji karininkų 
kursai; 26 aukštesniojo mok
slo: 13 gimnazijų, kurių 3 
valstybinės ir 10 privatinių, 
6 lietuvių ir 7 ne lietuvių 
(8 žydų, 2 lenkų, 1 vokiečių 
ir 1 rusų), 2 komercinės (abi 
privatinės, — 1 lietuvių ir 1 
žydų), aukštesnioji techni
kos mokykla, aukštesnioji 
policijos mokykla, karo mo
kykla, aukštesnioji sodinin
kystės ir daržininkystės mo
kykla ( Fredoj e ), muzikos 
mokykla, tapybos (meno)

mokykla, kunigų seminarija 
ir . 4 mokytųjų • seminarijos 
(vibob primtįnėr: 3 lietuvių, 
1 lydų); 9 ridtfriniu moks- 
loę būtent . & bendrojo lavini
mo ir 6 specialinėa (visos 
privatinės), ir $1 pradžios 
mokykla. Pęrnai pradžios 
iųokjklose buvo 4,895 moks- 
leivai. ■ ‘ '

BOLŠEVIKŲ LAIKRAŠČIAI

Kauno gatvėse pas laikra- 
pąakodč net 

keli viešai-platinami Rusijos 
bolševikų laikraščiai. Tie 
laikraščiai ragina kovoti su 
tikyba ir visais žmonių do
ros įsitikinimais. Nesupran
tama, kodėl mūsų vyriausy
bė šiuos šlamštpalaikius įsi
leidžia ?

’ Į t » «fc *-

ĮVAIRIOS KNYGOS .
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę-r-pažinimas tikybos, jos 
privaltimų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermes. Parą- 
ii Kua. Jėzuitas F. CozeL_30c.

Huckleberry Finas—latrin i- - 
domi apysaka —----------------75c.

Patariate Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame it visuo
meniniame gyvenime. Parengi 
Kun. V. Kulikauskas ______15c.

Ben-Sur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laiką. La
bai įdomi ir plačiai žinoma £ 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila __ _____ $L50

Auksinio Obuolio Hbtorija 
(Graikų Mvthologijos žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva___ 50e.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B________40c.

Trumpi Skaitymėli&i—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas . . ..... 45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis.___ 45c.

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

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

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

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

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

Apaštalystės Maldos Statu
tas. - 
saitis

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas de^bas 
be galo įdomūs nnotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio_____________ $1.00

Pramoainte Demokratjios Pa
grindai. Paraš? Uosis -------- 75c.

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

Aritmetikos Uždavinynas-25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Eucharistiškde Btaėijos—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 kun. P. Snya .80c.

V ...» ... -----------

g . KB8CUX
^JCdųnas. — Tenka patirti, 

Įkad Respublikos Preziden- 
pasirašė įstatymą, 

į Įnamio žemės mokesčiai savv
UMidai 25 procen

tais padidinami. Kas pir- 
į-jmiata mdkėjo 100 litų mo- 

keščlų valstybei, tai dabar 
dižr turės 50 litų mokėti 

jhjfeMritięš ir valsčiaus saVi- 
Saldybes naudai. Tą papil- 

' domą mokesnį -gali nutarti 
^ padėti valsčiaus taryba ir jį 
įįjatvirtina apskrities valdy- 
'kCte^ A-pekrities savivaldybės 

.nutarimą padidinti savo rei- 
Patalams . mokesnį tvirtina vi- 

■dalis rvikalų ministerija.Tuo 
L pąčitl įstatymu savivaldybių 
@Į^Udai bus skiriama 1-2% 
? nuo valstybės miškų ir ežerų

.--^"DARBININKAS"• ....... . . .... I

366 Broadway, So. Boston, Mass.
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*1JAUNIMO DARULIS
~ Šį skyrių veda D£D£ ANUPRAS

*.e ' • i

Brangus Jaunime—•, ' - 1 1 s r * i ]
Pereitą savaitę norėjau daugiau ką įdomaus pasakyti. Nebuvo ga

lima. Vietos pritrūko laikraštyje, šią savaitę tęsiu toliaus savo “dė
dišką” skyrių.

1

NETURIU LAIKO • - • U .•

“Neturiu ląiko,” tai paprastas kasdieninis išsireiškimas, kuą mes 
mergaitės labai dažnai tariame. Jadvyga jau trįs mėnesiai serga lo
voje, ir mums “vis nėra laiko” nueiti ir aplankyti ją. Laiškas nuo 
Marcelės per kiek savaičių guli ant mūsų rašomojo stalelio, vis “nėra 
laiko” atsakyti, parašyti nors kelis žodelius.

Stebėtina, kaip mokame save nuduoti, kad mes esame užimtos 
“labai svarbiais reikalais.” Kokiais? Ar mes vadiname svarbiu 
reikalu tą, kad mes nuėjome į judžius, arba kur nors į naminį balių” 
(house party). Jeigu mes pamirštame pamatinių dorybę, kaslink 
savo artimo ir pastatome savo niekniekinius reikalus pirm artimo, 
kuris tiek gero dėlei mūsų padarė, tai sakau liūdnas mūsų padėjimas. 

Monika Rulevičiutė (Hart.)

HA! HA! HA!
Ar kada nors girdėjai juoką? Klausyk! Sykį Jonas sako Jurgiui: 

Pasakyk man kodėl žmogus panašus į žmogų? Nežinau. Užtad kad 
jfc žmogus. Ha ! ha ! ha!

Ar paduotame pasikalbėjime matai juoką? Gerai perskaityk . . .
... Aš nematau jokio juoko. Taip, mes randame daug žmonių, 

kurie'mano, kad jie juokdariai.. Kaip tik priešingai. Pas tokius tan
kiausia nėra mažiausio supratimo kas tai yra juokas. Mums gera pa
moka. Kuomet dalyvaujame svečių būryje neišsiduokime su savo ne
supratimu. Ne kiekvienas gali juokus krėsti. Reikia tam tikrų ga
bumų ir žinojimo, kur, kokioje vietoje ir kaip sunaudoti juoką. Pa
čiam sakyti juoką ir dar pridėti savo ha! ha! ha! neišpuola. Kiti ne
suprasdami tavo juoko, pastatys tavę pajuokai.

Petras Laurinaitis (Los Ang.)

PRITYRIMO MOKYKLA
Syki šv. Pranciškus Salietis, davė gražų pamokinimą;
“Išmoksti kalbėti, kalbėdamas, mokytis — mokydamas, bėgti — 

bėgdamas, dirbti — dirbdamas; taip pat išmoksti mylėti Dievą ir savo 
artymą mylėdamas. Visi tie. kurie mano, kad jie kitaip gali išmokti, 
labai save apgauna.”

Laurinas Apšiega (-Rox.)

PAVOJINGI DRAUGAI
Kuomet kas kaimynystėje apserga limpančia liga, miesto sveikatos 

skyrius prikala prie durų tam tikra ženklą kaimynus persergėti, kad 
tuose namuose randasi ligonis kurio liga yra negeistina. Nelaimė, kad 
gyvenime niekas mums jauniems nepasako, kurie iš žmonių savo gyve
nimo elgesiais ir mintyse yra pavojingi mūsų dorovei ir skaistumui. 
Kiti žmonės savo darbais yra nedorybėse paskendę, mūsų dorumui jie 
yra pavojingesni negu rauplės ir šiltinė.

Jaunimas tankiausiai save teisina: “Jis nieko negalės man padary
ti. Aš esu tvirtos valios. Gal tas ir tas buvo silpnas, bet mane neper
galės.” Kaip tik tokie pirmiausia paslysta.

Laimingiausias tas žmogus, kurks turėdamas tėvelius geriausia juos 
pamyli. Namuose auga visos dorybės.

Draugauk su dorais draugais ir būsi netik protiškai, bet ir kūniš
kai sveikas.

Mok. Elzbieta Masaiciutė (Clev.)

ŽIOGAS IR SKRUZDĖ
Sušalęs ir išalkęs žiogas atėjo žiemą pas skruzdę, ėmė skųstis, kad 

neturįs ko valgyti ir prašė paskolint jam bent kiek maisto.
“Tu, mano mielas, vasarą turėjai pats tuo dalyku pasirūpinti,” at

sakė skruzdė, “dabar būtų nereikėję tau kitų prašyti.

BALSAS Iš LIETUVOS

I I

L

SI
K

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito tokio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos politikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta visi lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kviečia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.
g

E

g

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis Atlantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenantiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- sistengk, kad aš juos lankyčiau.’ Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 litus visą mėnesį, už 15 litą 3 mėn., už 25 lit.— pusę metą, už 50 litą—visus metus. Užsienio lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokietiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duonelaičio gat. Nr. 24. Kaimas, LietuvaAš tik teisybę rašau. /Aš esu vienintelis Lietuvos kataliką dienraš-RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo-
i

'tis “RYTAS.” nas Bistras.

.•

j “ O, širdele, vasarą aš tais dalykais neturėjau
-*--- - _____—m —*tuomet vien giesmės ir linksmybės terūpėjo!’’

“A, matai, vasarą tau giesmės ir linksmybės terūpėjo, tai žiemą iš 
bado reikia šokti?” Įsidėmėkite tą; “Kas jaunystėj vien linksmybėmis 
teužsiima, tam senatvėje tenka badas kęsti. ”

• • “ i---------- -f-------------------- r-

PO KRYŽIUM
Rudens rūbai puošė įvairiomis varsomis šventoriaus medžius. Gel

toni, žali ir rausvi lapeliai dreba, papūtus smarkesniam vėjeliui... Vė
jas ūžia ir dainuoja jiems^mirties giesmę. Nebeilgai jie dar bus ant 
motutės šakos. Sudrebės ir nupuls, munirs. Ir nešios.vėjas tuos gel
tonus ir rausvus lapelius sūkuriais po šventorių iki baltasis sniegas ne
pagailės jų ir nepridengs lengvučiu, baltu apsiaustu.

Ant šventoriaus, kampe, tarp pageltusiais lapais apdengtų medžių 
stovi kryžius. Tas kryžius papuoštas paskutinėmis rudens gėlėmis. 
Raudoni, geltoni, margi ir balti jurginiai su žaliomis rūtelėmis puošia, 
jo kamieną. Kristus žiūri į gėlių vainiką liūdnai ir kartu meiliai į, 
po kryžium klūpančią mergaitę. Ji meldžiasi rankeles! ant krūtinės su
dėjus ir gilus, gilus skausmo atdūsys išsiveržia iš jos jaunos krūtinės: 
“Kodėl, Dievuli, taip sunku pasaulyje gyventi? Kodėl žmonės toki 

“nejautrūs? neatjaučia, nesupranta kitų, vien tik kiekvienas savimi rū
pinasi ? Kodėl? Kodėl Dievuli, pasaulis toks skaudus ir gyvenimas — 
amžina, nuolatinė kova ? Bet tu leidai mus pasaulin, kad mes čia varg
dami ir kentėdami nueitume į laimingesnį, linksmesnį gyvenimą. Juk 
Tu pats ant kryžiaus už mus kentėjai ir mirei...”

Šnabžda jos lūpos o mėlynos, pilnos skausmo, skundo ir maldos 
akutės kilo į Kristų. Šviesi ir permatoma, it deimantas, ašarėlė nurie
dėjo jos skruostais žemyn...

Atleisk jiems viską Viešpatie... Jie nesupranta ką daro... šnabžda 
vėl jos lūpos, o Kristus žiūri meiliai ir liūdnai į klūpančią mergaitę, ir 
klauso jos maldos...

Tik jurginiai ir rūtelės žiūri- į pasaulį atsisveikindami su juo pas
kutinį kartą... Tik vėjas verkia ir dejuoja dainuodamas mirties giesmę. 

Vilties Žvaigždelė
(Iš “Naujoji Vaidilutė”)

MALDA
Jei kartais jums suspaustų širdį 
ir vilgys ašaros skruostus, 
ir rodytus jau nieks negirdi, 
nors skausmas būtų ir kartus, 
vai, nenustokite vilties,— 
pasaulyj yra dar malda! 
Kas ją tyra širdim kalbės,

■ Aukšeiausis guos tą^visada.
(Iš “Naujoji Vaidilutė”) i

MOKYKLOJE
Mandagus vaikelis peržengęs slenkstį mokyklos parodys ramumą ir 

pagarbumą. Mandagus vaikas visuomet duris uždarys pamažu, ranka 
prilaikydamas, kad kartais vėjatraukis neužtrenktų. Sutikęs moky
toją sakys: “Labą rytą sesute,” arba “labą rytą mokytoja.” Padės 
savo kepurę, ploščių, knygas, sąsiuvinius prie suolelio,ir savo aplink 
esantiems mokslo draugams ar draugėms negarsiai tąrs^:$‘‘Labą rytą” 
ir be triukšmo atsisėdęs į savd suolelį peržiūrės paskirtas lekcijas.

Berniukai, ypatingai tūrėtų atsiminti, kad įėjus į mokyklą reikia, 
kepurėlę nusiimti, ir eidamas namo neužsidėti kolei neišeisi į lauką. 
Sutikęs laiptuose ar koridoriuose savo mokytoją, ar kitą mokytoją, pa
rodyk savo mandagumą. Lipdamas augštyn ar žemyn ir sutikęs mo
kytoją, pasitrauk į šalį ir lauk kolei ji ar jis praeis.

Kiek vaikelitj mokyklose prasižengia šiuose dalykuos)?. Būkite man
dagūs. ‘ ;

Mok. Teta Laumikienė

AUKSO ŽODŽIAI
Jei npri Dievą danguje regėti,
Pratinkis melstis dirbti ir kentėti.
Geri žodžiai, kaip auksas, tur didžią vertybę 
Bet už auksą brangesnė yr’ žmogaus dorybė.

A. J.

ŠIRDIS
Patarlė sako: “Širdis lyg kūdikis: ką ji mato, to ir nori.” Širdis 

tai galingas žmogaus kūno surėdymas. Iš širdies kyla malda dorybės, 
meilė, džiaugsmas, kerštas, neapykanta, pavydas, pageidimas. Kaip 
kūdikis paprastai neatskiria gerą nuo blogo, bet visą nori, taip ir žmo
gaus širdis tankiai visa nori, ir visa vienu laiku. Daugiausia žmogaus 
širdis nori blogą, gera atstumia. Kurį tu vaikeli imtumei jeigu kas 
tavęs klaustų? Manau imtumei dorybę, nes iš dorybės kįla visi geri 
širdies darbai.

Jonas Kalan’das (Phil.)

Kitą savaitę daugiau parašysiu.

i

.50

TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ |
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RLNKiN fiLIS, baltais viršeliais______ 75 H
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais__________ $1.25 |
MALDŲ RLNKINELIS, juodais viršeliais. _______$1.75
MALDŲ RLN KLNALIS, juodais viršeliais___________ $1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais ________________________

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:
“DARBININKO” ADMINISTRACIJA

366 Wert Broadvay South Boston, Mass.
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DIFTERIJA SERGANČIŲ 
SKAIČIUS VIS AUGASulig vėliausią Suv. Valstiją Viešos Sveikatos Tarnystės raportą, pirmą sykį per pereitus kelis mėnesius difterija sergančią skaičius paaugo. Per savaitę baigiant gegužės 11 d., keturias- dešimts-penkiose valstijose pranešta net 1,414 atsitiki mą.Nors šiandien stipresnės pastangos dedama negu bile kada praeityje išnaikinti arba sulaikyti šitą ligą, vistiek ji gan stipriai plėtojasi.Vien tik New Yorke 1928 m.,.642 vaikučiai mirė nuo šios ligos ir 10,000 vaikučią ja sirgo.

Ar difterija išnaikinama?Šiandien difterija yra išgydoma ir nukreipiama. Frederick Loeffler mokinys garsaus Robert Koch Vokietijoj, buvo pirmas kuris,atrado di f tori jos bakterijas ir kad tos bakterijos liga užkrečiama. Kitas mokslininkas, Emile* Roux, mokinys Louis Pasteur, paaiškino, kad difterijos bakterija išvysto “toxin,” kurį kraujas išnešioja į kitas kūno dalis. Ir po tam von 'Behring išrado difterijos “antitoxin.” Ir nuo praktiško įvedimo “antitoxin” 1895 m. difterija pilnai sulaikyta nekurtose vietose. San Joaąuin apskrityje Califomijoj 1921 m., difterijos mirties rate buvo 51 dėl kiekvieno 100,- 000 gyventojų; 1926 m. sumažinta iki 2.6. Detroit, Mich., pereitais keturiais metais sumažinta nūo 33.8 iki 9.8 dėl kiekvieno 100,000 gyventojų. 1890—1894 m. ■ Bostono mirties ratą buvo 112.2 ir 1925 m. sumažinta iki 12.7.
New Yorko kova prieš difterijaSu pilna kooperacija miesto piliečių inimant daug svetimtaučių laikraščių, apskrities medikališką draugiją, privatiškų ir viešos sveikatos organizacijų, Difterijos Sulaikymo Komitetas po vadovyste Dr. Shirley W. Wynne, miesto sveikatos ko- misijonieriaus, buvo įsteigtas. Edvard Fisher Brown, buvo komiteto direktorium. Technikališkas Pasitarimo komitetas įsteigtas po vadovyste Dr. Belą Schick, dėl kurio garsus “Schick” pabandymas užvardintas. Dif- tėrijos stotys įsteigtos visame mieste kur žmonės gali kreiptis rr tinkamų specialistų ir slaugių būti prižiūrėtais. Kurie nenori ten vykti, bet pageidauja kreiptis prie privatiškų gydytojų, 4,500 gydytoją apsiėmė teikti reikalingą pagalbą už $6.00.Kaipo pasekmės šios kovos sulaikyti difterija apie 100,000 vaiką apsaugoti nuo šios ligos.Šitie “antitoxin” įčiepiji- mai yra lengvi, be skausmo ir ima tik kelias minutes.

■zZ.
T

Pasicįuoęlant. “antitoxin” gydijimui vaikas tuoj apsisaugo j a nuo difterijos.Visi jauni vaikai nuo devynių mėnesių iki' dešimties metų turi būti apsaugoti nuo sios baisios ligos., ,
"F. L. T. S.

SVEIKAS IR NESVEIKAS 
NUOVARGIS ,Nežiūrint kokį darbą dirbame, visi pavargstame, ir tas yra natūralu. Vienok labai svarbu, kad po pavargimo gautume užtektinai laiko pasilsėti ir atnaujinti sunaikintą'energiją. Dažnai girdime apie kitus kurie serga nub persidirbimo, arba turi džiovą; visi apgailestaujame, bet neagalvojame, kad ir mums tas pats gali atsitikti.Kartais, nežinome, kad e- same pavargę. Nuovargio simtomu yra daug ir įvairią. Paprasčiausis yra tas, kuris paeina nuo labai sunkaus darbo, ir atakuoja tuos, kurie vartoja muskulus nepratusius prie smarkaus mankš- tinimos. Geriausia gyduolė yra poilsis, tol kol nuodai, kuriuos kūnas prisirinko, y- ra išplaunami ir energija sugrįžta.• Protinis nuovargis yra paprasčiausia šią dieną liga. Jis paeina nuo užsikimšimo kraujo gvslelią smegenyse, ir tas yra iš priežasties didelio protavimo, rūpesčio ar kito protinio įtempimo'. Geristu- 4is tam poilsis yra fizinis

«

mankštinimaš, kuris ai t *kia kraują iš smegenų į kį- ] tas kūno dalis. .Nuolatiniai protiniai dalį,J bininkai, ir tie kurie apsmįįjjį kinti rūpesčių, nepaiso, kuojoj met smegenys pradeda du&j ti nuovargio ženklus — vos skaudėjimus, nemiegoji-j mą, ir kitus, kurie parodu kad cirkuliacijos padėtis jaą nebesutinka su sveikata.Pavargęs žmogus, kuris* ieško pasilinksminimo daug protingiau daro, neg tas ’ " ris parėjęs iš darbo sigilinaĮj moksliškas knygas. Šeimi- | ninkės noras atsitraukti nuoi" savo pareigų yra teisėtas, nes jos darbds yra labiausiai var- ginantis, vien dėlto, kad jis ‘ yra monotoniškiausias.Pavargimas dažnai yri’“| priežastimi vaikų piktumo nerangumo. Tėvams reikia ja atydžiai prižiūrėti, kad jie gautų užtektinai miego.ir . tinkamą maistą. Dažnai vie».j^| na iš didžiausių priežasčią^ryž kaip vaikuose taip ir suaugu-* J| siuose, yra nedavaldymas.Nedavalgymas ir kitos gos, kurios paeina nuo jvargio yra faktoriai vedanti,^ prie džiovos, ir nors yra norįjl malu ir sveika dirbti tol ki^L^ pavargsti, vienok nuovargra^j pavojai, kol kas nėra atjaih.^ čiami.
’ . F. L. I. $

l' Ii
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Moteyys, vaikščiokite kil- iųimo takais nusižeminiiŲb^ kojomis.—Šv. Augustinas,S.
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Senai mes kovojamą dėl Vilniaus atvadavimo,, | turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo klausimu tik ligi šiol neturėjome-tokio laikraščio kuriam rūpėtą vien Vilniaus reikalai, bet jau su- 
i laukėme“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie I Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie- ! kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, aprašo ją vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa- ! rodo, kaip gyvena lenką okupuoti lietuviai ir ki- ; tos tautos.“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ! ,ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Į ' Vilniaus klausimą.“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar- I rimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū- [ su pavergta sostinė.! “MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai,I darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai,,.; studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenką ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas. • '
“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 • doleris, už vieną dolerį turėsite gale metą puikiai iliustruotą didelę knygą ‘>MŪSŲ VILNIŲ/’

Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedą 
knygelėmis Vilniaus klausimu. - --------

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais- 
• vės Al. 61 Lithuania. z;
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PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams.............................$4.50
Užsieny metams...........................$5J5O
Vieną kart savaitėje metama... .$Į50 
Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00

DARBININKAS”
South Boston, Mass.

*

Nudarius tarp Lįetuvps įv
J ’ .L*

Vokietijos prekybos sutartį, 
kurios 'miostątąi p’ląčiai ąti- 
(įąrę Rrį$ į Lię-
Įjivą, visa spauda, išskyrus 
tautininkų, pakėlė triukšmą, 
kiek tai galėjo gyvenamose 
ąiygee,- dėl

Lietuvos ateities, susirūpin
dama dėl atsiradusio didelio 
svetimšalių užplūdimo pavo
jaus. Tautinįnkiį spaudą ta
da iš visų jėgų stengėsi ra- 
minti Lietuvos visuomenę, 
kad jokios svetimšalių kolo- i 
nizącijas pavojaus nėrą, ueg 

. svetimšaliai neturi teisės 
pirkti Lietuvoje žemės. Kas 
žili ar atsirado daug tokių 1 
lengvatikių, kurie anuomet | 
tąutinįnku spaudai įtikėjo,! 
abejingiau nusiteikusiems 
buvo ąišku, kad logiškos iš
vados įš. padaryti) toje sutar
tyje mūsų vyriausybės pasi
žadėjimų turės ateiti. Ir iš 
tikrųjų tų išvadų mes susi- 
ląųkęme. Štai “Vyriausy
bės Žinių” Nr. 305, skaitome 
eilinį dekretą, kuriuo keičia
mas Žemės Reformos Įstaty
mo 67'Tas dekretas skam
ba taip: “Ministerių Kabi
netui leidus, svetimšaliai ga
li pirkti žemės miestų srity
je.^ Štąi naujos durys sve
timšaliams į Lietuvą. Tas 
Žemės Reformos įstatymo 
pakeitimas gali turėti tų pa
darinių, kad vertingiausios 
žemės — žemės miestų srį- 
tyse — su laiku atsidurs 
kapitalai į stipresnių sve
timšalių rankose. Nuostabų 
kad vyriausybė daro’ tokį 
svarbų žingsnį pati viena, 
nežinodama tautos nusista
tymo. Juk kartą suteikus 
svetimšaliams tokią teisę be-

Jau rašėme, kad Kauno 
komendantas administraty.- 
viųių (te-teismo) hųdų nu
baudė katalikų kikpmft 
‘a Ryte” redaktorių “už ne
silaikymu^ spaudos taisyk
lių.” Payerae įr tą IUimerįt 
kuriame buvo sulaužytos 
diktatoriaus taisyklės, Pą- 
sų-od^ Į<ąd ‘ ‘ Ryto ’ ’ redakto
rius vietoj vedamojo, cenzū
ros. išbraukto, straipsnio, į- 
dėjo sąvo laikraščio šiokio 
turinio skelbimą:

“Visi skaitykite ’Rytą,’ nes 
tik jis teisybę rašo.”

Teisybė diktatoriui nepa
tinką ir jis už įdėtą vietoj 
straipsnio skelbimą redakto
rių nubaudė 500 litų arba 1 
mėn. kalėjimo.

Lietuvos tautininkąi pa
mynę teisėtą tautos konstitu
ciją nebesilaiko nė savosios, 
dekretu paskelbtos, kurioje 
irgi garantuoja spaudos 
žodžio laisvę.

mos dabar politikoj gręįt ** 
čiąusįą tmfcą tikėtis, kad ta 
teisė dar bus praplėsta. Tai 
vis nuosakios išvados iš pre
kybos sutarties su Vokietija.

“L. D*

Statistikos daviniais, 
Lietuvos Banko, šiuo metu 
Lietuvoj veikia dar 9 akci
niai ir privatinių asmenų 
bankai, du centraliniai kope- 
racijos bankai, 20 savitarpio 

! kredito "Įstaigų, 419 smul
kaus kredito draugijų, jų 
tarpe ĮQ1 žydų. Visos tos — 
kredito įstaigos 1928 metais 
turėjo 176,916,100 litų, tuo 
tarpu kai 1927 m. — 132,- 
157,500 lt. 1923 m. buvo tik 
31,841,200 lt. Iš kalbamos 
sumos praėjusiais metais 
privatinių indėlių buvo 117,- 
408,900 litų.

Diskontuota vekselių 1928 
metais buvo 59,568,600 litų 
sumai, tuo tarpu kai 1924 

. metais — 25,759,400 lt. Pro
testuota vekselių pereitais 

į metais 4,894,865 lt. arba 
, 8,27® diskontuotos sumos, o 
1924 metais — 2,690,214 lt., 

. arba 10,4% diskontuotos su- 

. mos.

“Darbininkas” turi Tiky-(Bet visas dalykas yra toks, 
kad Dievas nenori nusidėjė
lio mirties ir laukia jo pasi
laisvino. Reikia žinoti, kad 
Dievas ue tik visagalis, bet ir 
neapsakomai gailiaširdingas. 
Jis davė žmogui laisvą valią 
ir nenori jos varžyti. Davė 
jam įsakymų, bet nenori, kad 
žmogus prievarta juos pildy
tų, tik iš geros valios. Die
vas ne poliemonas. Jis su 
lazda nedaužys girtuokliams 
galvų, kurie pasidėję aplais
tytą alum “Keleivį” ant sta
lo, visokius niekus tauzyja. 
Jei Dievas tuojau parodytų 
savo visagalybę, tai daugelis 
nusidėjėlių ir pačių bedieviš
kųjų redaktoriui jau senai 
būtų atsidūrę toj vietoj, kur 
nereikia degtukų.

Pagalios, juk nevisi žmo
nės laužo Dievo įsakymus, ly
giai kaip nevisi skaito “Ke
leivį.” -Yra ir geni žmonių, 
kurie Dievo klauso ir prieš 
Jo visagalybę neburnoja, nes 
jie žino, kad yra baisus daik
tas pakliūti į gyvojo Dievo 
rankas.

Ar ne geriau būtų nusi
lenkti prieš Dievo galybę, ne
gu kaimietiškai - bedievišku 
išdidumu prieš Jį burnoti ?

Act of OctDbei 8. 1917, aatborhed an July 13, 1918” 
Rf -i” /
i&H S SUBSCRIPTIUN RATE8: 

Uomestlc yearly..................................$4.50K .. . . . . . . . . .
pnce per week yeąrly. .$2.50 

■ *<*«*$n o00® P61* yęarly... .$3.00

West Broadvay 
kĮ A--/“ Tdephone South Boston 0620
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^■feos kampelį. Dvasips vadas 
-.^į rašo katalikų naudai. Bet 

fe pasirodo, kad ir nekatalikai 
jį skaito, nes ir mūsų kaimy- 

p. nas ^Keleivis,” seka jo turi- 
nį. Tur būt Tikybos kampe
lis jam patinka, nes tik du 
kartu mėgino pakritikuoti. 
Pastaroji “Keleivio” kriti
ka nevykusi, kaip ir pirmoji, 
bet šiaip jau į kitus dviejų 
metų straipsnelius nieko ne
atsiliepia, taigi su jais sutin
ką; 'nes kas ką ignoruoja, tai 
į- vis^ą nieko neatsako, o čia 
du syk buvo mėginta kriti
kuoti, reiškia, tik du straips- 
pįų jam nepatiko, o kitus 
praleido tylėjimu. Kas tylų 
tas sutinka. Tai būtų labai 
graži išvada, tik, deja. Išsi
mokydamas tikybos “Kelei- 
yįs” toli-gražu dar nesukata- 
Įikėjb, kas aiškiai matosi iš 
jo paskutinio išsišokimo."" ' 

gį- į; Jam nepatinka, kad Die- 
L<yąs davė įsakymus, kurių, 
B .girdi, žmonės neklauso.

iKKad pasigėrę parapijonįs 
galvų vieni kitiems neskaidy
tų, reikalingas poliemonas su 
įietą lazda. Ir poliemono jie 
daugiau bijo negu Dievo. 
Vadinasi, visagalis Dievas 

s z ^ieko negali. Jis sutvėrė žmo- 
Į' gij, kad tas jį mylėtų, bet. tas 

nemyli. Dievas davė žmogui 
h įrisakymų, bet tas ir tų pri- 
K* * * 1
f Sakymų neklauso. Ir visa to 
g- akivaizdoje teologai sako.

-kad Dievas yi-a visagalis. 
Kur gi čia nuosakuinas ?” 

Taigi, taigi, p. “Keleivi,” 
kur tamstos nuosakuinas ? 
Ką bendra turi Dievo visaga-' 
lybė su girtuokliais, skaldan
čiais sau galvas ? Gal “Ke
leivis” nori tuoni pasakyti, 
fcąd Dievas negalėtų nubaust 
girtuoklio, ar kitokio pikta
dario, jei tik norėtų? Toks 
pasakymas būtų lygus nesą
moningam piktžodžiavimui.

KUO UŽSIIMA TAU 
| ADEI
IB —fc:: “L. A.,” tautininkų ofi-
< ęiozas, rašo:

dą Balso 
Slabadoj 
prieš žydus išsišokimą. Yra gan
dą, I:ad čia kalti pasirodę ąet 
kai kurie valdžios agentai. Gal 
būt. sąryšyj su to aparato nega
nėtinu sutvarkymu iš savo pa
reigų pasitraukė ir piliečių ap
saugos departamento direkto
rius.”
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SPALiy 9 DIENA
Teneužmiršta kiekvienas 

lietuvis, kad spalių 9 d. mū
sų Tautos sostinė Vilnius 
buvo lenkų užgrobtas, ir ta 
diena yra Lietuvių Tautos 
gedulo diena. Tą dieną bro
liai vilniečiai lauks iš mūsų 
piniginės paramos savo lie
tuviškoms mokykloms, Ba
sanavičiaus Apšvietus Fon 
dui. Visų kolonijų lietuviai 
lai nepamiršta savo tautiš
kos pareigos tą dieną.

L. R. G. K.

KUN. K. URBONAVIČIUS,
L. D. S. Dvasios Vadas ir Literatinės Komisijos narys, 
rugsėjo 26 d. pradės L. D. S. XIV seimą iškilmingomis šv. 
mišiomis Aušros Vartą bažnyčioje, Worcester, Mass.
—................— —- ■- -   -------- — - ... ■ ■

ŽODŽIO IR SPAUDOS LAISVĖ LIETUVOJE

Tautininkų vyriausybė žo
džio ir spaudos laisvę pripa
žįsta tik savo partijos žmo
nėms ir laikraščiams. Opo
zicijos spaudai draudžiama 
net ir bešališkiausi kritika 
valdžios ir tautininkų parti
jos žmonių darbų. Dar la
biau draudžiama agituoti.*

Kauno “Rytas” paduoda 
štai kokį atsitikimą:

“Štai neperseniausiai vienas 
tautininkų agitatorius viename 
Alytaus apskrities miestely su
šauktame 'viešame žmonių susi
rinkime paskelbė labai daug 
melo. Norėjusį atremti tuos aiš-

kius melus pilietį policija sulai
kė ir nedavė kalbėti.”

Vadinasi, tautininkams lais
viausiai leidžiama meluoti 
ir šmeižti kitų partijų žmo
nes, o opozicijai draudžiama 
jų melus atremti.

Toliau “Rytas” rašo:
- “Jei principe agitacija pripa

žįstama nesveiku dalyku, tai ji 
tebūna uždrausta naudoti vi
siems. O jei kartą leidžiama 
vienos grupės agitatoriams pil
na laisvė, tai kam neleisti ki
toms grupėms ja, pasinaudoti. ”

Su “Ryto” nuomone su
tiks kiekvienas sveikai pro
taujantis žmogus.

ir

PETROGRADE SUIMTAS
LIETUVOS PILIETIS

“Mem. Dampf.” praneša, 
kad tarp Lietuvos laivų 
kompanijos “Lietgar” ir S. 
S. S. R. valdžios Petrapily 
įvyko susidūrimas.

Vienas kompanijos laivas 
panorėjęs išplaukti iš Petro
grado, pastebėjo, kad nėra 
mašinisto Šteino. Laukta jo 
6 vai. Pagaliau prie laivo 
atplaukė trys jūrininkai, 
kurie atvežė Šteino laišką 
reikalaujantį prisiųsti 3 lai
vo jūrininkus. ; Kapitonas 
nenorėjęs jų duoti, tačiau 
sovietų jūrininkai ultimaty
viai pareiškę, kad to neišpil- 
džius laivui nebus leista iš
plaukti. Kapitonui nusileis 
dus, trys jūrininkai atsidūrė 
politinėj policijoj ir įsitiki
no, kad Šteinas suimtas. Bet

už ką — nesužinota. Laivas 
išplaukė palikdamas suimtą 
Šteifią.

J

KIEK LIETUVOJE YRA
VIEŠOSIOS POLICIJOS

Lietuvoje iš viso dabar y- 
rą 97 nuovadų viršininkai, 
238 jų padėjėjai, 199 vyres
nieji policininkai, 849 eili
niai policininkai ir 1560 sie
nai saugoti sargybinių poli
cininkų. Į čia neįeina gele
žinkelių policija ir slaptoji 
(kriminalinė) policija.

Z *b.
A

ŠEŠTADIENIO NAKTIS
Pagal šių dienų gyvenimo

»
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“Rugpiūčio 3 d. mūsų vyriau
sybės galva gavo patirti iš “Žy- 

B'• dų Balso” redaktoriaus, kad 
fc'-'” Slabadoj chuliganai padarė 
Įyr. 
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Jau ne kartą esame rašę, 
kad tautininkams pasigrobus 
Lietuvos vairą-į savo rankas 
pas juos prisišliejo ir kitų 
partijų neaiškūs žmonės ir 
virto karšti tautininkų šulai. 
Tautininkai džiaugėsi ura- 
patriotais ir kitoms parti
joms skelbė mirtį.; , Bet iš
ėjo kaip tik priešingai. Da
bar jau ir tautininkai prade
da piktintis ura-patriotų 
darbeliais.

Tyli buvo šeštadienio naktis. Ramūs žmonės 
ir žvėreliai ilsėjosi pridengti nakties šešėliu. Bet 
plėšrieji ieškojo miegančių su tikslu kad jų gy
vybe pasotinti žiauraus prigimimo geismus.

Žmonės, protingi Dievo sutvėrimai, piktos 
dvasios apvilti ieškojo patenkinimo gyvuliniam 
savo geismam, susirinkę tam pritaikytuose ur
vuose praktikuoti gyvulinias idėjas, nes žmogiš
ko prigimimo balsas viešai neleido tą dalyti. Ten 
prie stalų, buteliais apstatytų, vieni begėdiškai 
klajojo it sunkios karštligės pagauti. Antri su
sikabinę sukosi aplink it apsvaigę avelės nuo 
ypo pikto piemens. Nes gyvulinių geismu ban- 

. gosę paskendę užmiršo tiesas kurias Sutverto- 
jas skyrė žmogui. Bet didžiausio įtūžimo valan
doje* atsidarė sunkios durys, o ten esanti nusi
gando, nes nežinojo koks svetys juos atlankys. 
Po valandėlės ramaus tylėjimo pasirodė žilagal
vis senelis. Jo rūbai atrodė keisti o akys liūd
nai žiūrėjo į savymeile apsvaigusius žmones. Bet 
tie nelaimingi .išvydę senelį pradėjo balsiai šauk-

“Apdriskėlis valkata, išmeskit jį!”
Senelis savo liūdnas akis įsmeigęs su pasi

gailėjimu žiūrėjo į apsvaigusius žmones.
IŠ sėdinčių pasikėlė viduramžis vyras, ašaro

tom ir svaigalų raudonai nudažytom akimi pa
žiūrėjęs Į seneli tarė: _____ ___

— Pasakyk man kas esi, ir su kokiu tikslu 
čia atėjai. Argi nežinai kad driskiams ir val
katoms čia ne vieta, nes mes turtingi ir augštos 
kilmės čia susirinkom, kad nuo driskių pasislė
pus ramiai pasilinksminti.

ti:

Senelis liūdnai į jį pažiūrėjęs meiliai tarė:
Labai dėkingas esu už žodžius kuriuos vos 

tik girdėjau besiveržiančius iš tavo lūpų; bet į 
klausimus kurių iš manęs reikalauji nemanau 
atsakyti nei šios vietos apleisti, iki aiškiai man 
nepasakysi savo kilmės ir užsiėmimo.

Rūstus, puikybe persiėmęs žmogus pagalvo
jęs tarė:

— Nors aš nelinkęs tiesą sakyti panašios lū
šies žmonėms, nes mano gyvenimo aplinkybės 
neleidžia būti lygiu jums. Aš esu savininkas 
keletos įstaigų, kuriose tūkstančiai darbininkų 
dirbdami daro sau pragyvenimą mano, bizniško 
gabumo dėka. Tad argi man nebūtų gęda hi- 
čiuliuotis su žmonėm to luomo kurie per dienas 
man vergauja.

Senelis išgirdęs žodžius iš puikybės tvane 
skęstančio žmogaus lūpų, nuliūdo ir iš jo akių 
pradėjo riedėti ašaros per raukšlėtą jo veidą, 
bet po valandėlės tylėjimo, nubraukęs nuo vei
do ašaras, tarė:

Puikybėj skęstantis žmogau! Klysti, kad 
tie, kurie tau diriaa, ir kiti darbininkai gali būti 
priežastimi jūsų'garbės įžeidimo dėlto, kad juose 
matot: išblyškusį veidą, pūsįėtas rankas ir men
kos vertės rūbus. Neužmiršk, kad tos pūslėtos 
rankos jūsų neapkenčiamo darbininko paruošė 
ir tą kąsnį duonos kurį ir šiandien yalgėt, kad 
palaikyti savo kūno jėgas ir gyvybę. Tad jei 
gėdiesi darbininko—kodėl nesigėdyti naudoti to, 
ką jis savo prakaitu nekartą sulaistė.

Įtužus minia, kuomet išgirdo puikybę užgaų? 
nančius žodžius, balsiai sušuko:

— Išmeskit jį laukan! Tegul eina tep, įš 1>UI 
JtėjoT

Senelis nepaisė jų įtūžimo bet tęsė /savo 
kalbą:

— Broliai, aš nenoriu kad jūs taptumėt ak
lais mano kalbos sekėjais kaip kad tapot aklais 
gyvulinių geismų vergais. Todėl netikėkit ma
no žodžiams, bet tikėkit tiem ženklam kuriuos 
Sutvei-tojas suteigė kaipo antspaudą liudijančią 
mano žodžių teisingumą

Nors įtūžę tylėjo, bet vienas stovėdamas šalę 
senelio rūščiaį prabilo:

— Labai aišku iš tavo kalbos, kad, bijodamas 
atsakomybės, nori primesti Sutvertojui savi me
lagystę. Atmink kad neapleisi šios vietos skau
džiai neužmokėjęs, jei neįrodysi, kur yra tįe 
ženklai liudijanti tavo kalbos teisingumą ir kaip 
juos pažioti.

Senelis su pasigailėjimu pažiūrėjęs į rūstybe 
apsvaigusį žmogų meilai tarė:

— Labai ačiū už i-eikalavimą, kuris be abe
jonės atvers savymeilės skarmalu užrištas akis, 
jei turėsi tikrą norą pažinti tiesą. Tiesą pažin
ti labai lengva, bet tik puikybę iš širdies praša
linus- Tą padraęs, apleisk šį urvą ir pažvelgk 
augštvn kuomet išvysi plačią dangaus mėlynę iš
pultą nesuskaitoma daugybe dangiškų kūnų 
spindinčių žvaigždžių pavidale, tuomet klausk 
savęs kam jos šviečia... Jei to neužteks, tad 
atsikėlęs rytą, kuomet išvysi šviesią saulutę 
klausk savęs, kam ji tarnauja, turčiams ar varg
dieniams. Tą padaręs įsitikinsi, kad tie dangiš
ki kūnai lygiai visiems tarnauja. Gal t Arsi: 
Kam mes turim eikvoti laiką skrajodami padan
gėm, jei mes gyvenam ant žemės, tai ir ieškokim 
tuose takeliuose, tartais gyvenimo privemti e-
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IMPRESARIJO

Jo vardas buvo Pu-
• v uz-

Išvertė J. J/.
Ia-

iš Vokietijos, iš 
Taip pat ir soda 

Vokietijoje.
laiku daromi ban-

Prieš didįjį karą Lietu
voje nebuvo nė vienos stik
lui gaminti įmonės. Stiklo 
gaminiai būdavo atgabenami

įmonėje da-
rū-

4.

nįnkų agentus ir komunistus J 
su jų slaptomis organizacijų* rt 
pus. Manote, kad šiurpas 
pasibaisėjimas nepergeba, j 
kiekvieną jautresnę, žmogaus 
širdį, kada tenka išgirsti, 
kad čia vienur. čia kitur teis-. 
mas vieną kitą, ar net gnO 
pę žmonių pasmerkia inir- |

“L. I

IETŲVC8
Z

Sąryšy su įvykusiomis rug
pjūčio 19 'Austrijos mies
tely St. Loreuze tarp social- 
demoįy’Atų b- ” tautininkų 
muštinėmis, “L. A." 189 nr. 
— klausia savo skaitytojų: 
“Jpįgų parlaipentąrizinas y- 
rų tobuliausia vai dynitrfur
mą, jeigu visokios laisvės 
taip tobuliną žmones, tai ko
dėl gi taip darosi šalyse, kur 
parlameutarizmas (Austrija Lietuvos visuomenei nėra 
yra parlamentinė respubli-1 nusibodę nuolat skaityti laak 
ka) ir sujungtos su juo lais- kraščių pranešimui apie-lįsi* 
vės taip aukštai stovi ? Ko- naujai susekamus plečkai^i-' 
dėl gi apie tokius atsitiki
mus negirdėt tose šalyse, a- 
pie kurias sakome, kad ten 
nes:i nei parlamentarizmo, 
nei laisvės, kaip Italija, Is
panija (Lietuva—Red.) ar
ba, kits šalys.”

LDS. SEIMO DELEGATAMS 1 
PRANEŠIMAS

3acpaSXSmM93MMH< *•- - - *. v 
menėms trūko gorų meiste
rių ir įgudusių darbininkų, 
dėl to gamyba .nesisekė ir a- 
bu'pakrikai greitu laiku už- 
sidave.-y / ‘ ■

Vėliau buvo įsteigtas 
stiklo pakrikas “Tubara” 
Šančiuose. Įmonė veikė pa
tenkinamai ir vidaus rinko
je buvo užkariavusi žymią 
vietą. 1926 metais šią įmo
nę gaisras visiškai sunaiki
no.

1927 metais, Kauno prie
miesty Aleksote, įsteigtas 
naujaą stiklo pakrikas “A 
leksotas.” 'Dabartiniu laiku 
“Aleksotas” yra vienintelis 
stiklo publikas Lietuvoje. 
Tiesa, 1928 metais dar buvo 
įsteigtas Kaune stiklo pa
krikas “Aras,” bet jis gyva
vo vos kelis mėnesius.

“Aleksoto” 
bar gaminamas įvairių 
šių baltas, melsvai žalias ir 
spalvotas stiklas ir įvairūs 
jo išdirbiniai—bonkos, stik
linės, slojikai irt. pan. Stik
lo išdirbiniai šlifuojami ir 
išraižomi, pagražinami. Pa
prasto stiklo išdirbiniais 
“Aleksotas” patenkina visą 
Lietuvos rinką: dėl to šios 
rūšies stiklo išdirbinių iš už
sienio visai nebeįvežama. 
Tiktai langų stiklas ir bran
gesniu lūšiu stiklo išdirbi- 
niai bei krištoliniai indai, 
kurių, “Aleksotas” dar ne
gamina, įvežami iš Vokieti 
jos. Belgijos, Čekoslovakijos 
ir Latvijos. Praėjusiais me
tais “Aleksotas” pagamino 
už 800,(MM) Mtų įvairių stik
lo' išdirbinių.

Tamsaus ir pusbalčio stik
lo išdirbiniams žaliava — 
(smėlis) gaunamas čia pat 
Lietuvoje, o baltojo stiklo 
žaliava — išvalytas, apde
gintas ir sumaltas smėlis ga
benamas 
Dredeno. 
perkama 
kartiniu 
dymai pagaminti šviesiai

Šiais metais LDS. Seimas įvyks Rugsėjo 25 ir į| 
26 dienose, Aušros Vartų parapijos salėje, Worces- | 
ter, Mass. LDS. 108 kp. pryšakyje su savo klebo.- | 
nu kun. K. A. Vašiu daybuojąsį iš visų pajėgi], kad | 
tik tinkamiausiai surengti šios mūsų išeivijai svąr- g 
bios organizacijos Seimą. Yra susidariusios įvai- 1 
rios komisijos, kurios rūpinasi Seimo reikalus tin- | 
kaipai sutvarkyti. Šiuo kartu komisijos LDS. Sei- | 
mo delegatams štai ką turi pranešti: f

1. Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis |
Rugsėjo 25 dieną, 9 :(M) valandą lyte, Aušros Vartų ' | 
Bažnyčioje. g

2. LDS. Seimo delegatų pagerbimui ir abelnai g 
LDS. organizacijos garbei bei jos reikalui agitaci- | 
jai yra rengiama Rugsėjo 25 dieną, 8:00 valandą •« 
vakare, didelis koncertas su prakalbomis. Gi Rug
sėjo 26 dieną. 8:(M) valandą vakare, įvyks nepapras
tas pokylis. Viskas tas įvyks toje pat Aušors Var
tų parapijos salėje.

3. Atvykstantiems delegatams daug yrą pa
rengia nakvynių pas privačius asmenis, kur kiek
vienas delegatas bus širdingai priimtas ir ras sau 
tinkamą poilsio vietą. Kas iš delegatų norės apsi
stoti 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 delega
tai, kurie norės pasinaudoti lietuvių svetingumu, l 
laiškeliu pranešti p. Glavickui, kad išanksto rezer- I 
vu'otų kiekvienam delegatui vietą. i

4. Delegatai, kurie norės apsistoti viešbučiuo- J
se, patariame 'VVorcester Hotel, tiesiog prie gele
žinkelio stotį, švarus vidutinės kainos viešbutis, ir 
pirmos rūšies viešbutis Bancroft Hotel, visai arti 
prie City Hali. v 1

5. Delegatams ir svečiams privažiuoti prie po
sėdžių ir vakarų salės patartina geriausiai imti 1 
Taxi Cab ir važiuoti į Highfięld Rd. kur randasi... j 
bažnyčia. Worcestcryje Taxi Cab važiuoti yra la
bai pigu, tik 35 centai ligi bažnyčios. Gatvekariais -1 
kainuoja 10 centų, bet reikia eiti nuo stoties į kai
rią ligi trečios gatvės, nuo t«ų važiuoti arba Upsala 
arba Millbury Št. karais ir pirmosios gatvės karais 
išlipti prie West Upsala, o antrosios prie Fifth 
Avė. ir vėl eiti ligi bažnyčios. Važiuojantieji pas j 
p. Juozą Glavicką gatvekariais Millbury St. turi iš
lipti prie kampo Seymour St.. ten ant pat kampo j 
randasi jo valgomųjų daiktų krautuvė.

Svečių Priėmimo Komisija, 1

o oi
Ęądio “Šypseną,’!' vadup* g 

dainos principu: nuogą pri* I 
dangti, peluojantį pamoĮdn-”? 
tį, silpuąip padėti, gelbė&įcĮ 
ma “L. A.” skaitytojus 
bėdos, kuripj jie atsiduri J 
šitų, jiems patiektų, kląuąį-J 
nių, pataria jiems dąr karteri 
perskaityti “L. Aido” 181-3 
nr. vedamąjį, kuriame 
ma: “Manote, kad dorąją!^

KAUNAN ATVAŽIUOS
X-.

ŠALIAPINAS

Rugsėjo 3 d. Kaunan aį~ 
ižiavo šaliapino ir K. Pet-

M
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LIETUVOS KAIME
Pasiryžimas ir darbas.—Laiko tapytojas.—Naejiejla®^ ir 

žygiai.-—Seną skylią lopymas.—Amerikos svečiai.—Dovanos.
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Saulė, šiluma buvo didžiau
sia laiko-'taupytoja. Ir

1
Kai žmogui nors biskelį 

pasiseka, jo pastangos susi
laukia geresnių vaisių — pas 
jį gimsta paųji pasiryžimai. 
Jis jąų nebebijo ir sunkaus 
didelio darbo. Pažiūrėkime, 
kad ir šių vasarą: Neisim to
liau, pradėsiu nuo savo kai
mo: kąiiųas skirstosi į vien- 
kieipiųs. Tai sakoma bene 
kebliausias ir didžiausias 
kaimas Lietuvoje. Matuoja 
keli mątininkai jau kelintus 
metus. Eina melioracijos 
vykdymas, t. y, sausinimas 
pelkių ir drėgnų vietų. Grio
vių daugiau 10 kilometrų. Ir 
ką-gi? Kaip tik prasidėjo 
darbai — tuojau visi vyrai 
kibo prie špatų. Išėjo visi 
vyrai netik bežemiai, maža
žemiai, bet ir ūkininkai, kas 
bent šiek tiek sveikatos turė
jo. Ir kaipgi neiti — mūsų 
pačių laukus sau eina: 
mums už juos ir mokėti rei
kės!. . ” Čia dar tuščias pil
vas ir nepilnesnė kišenė dar 
labiau spyrė elgtis taip o nts 
kitaip.

Kas gi ars, šieną piaus t— 
užsiduodavo patys sau pa
našų klausimą. Atėjo ir šie
napjūte, Įielkės iki to meto 
buvo jau nusausintos. Pi
nigų šimtelis kitas skambėjo 
kišenių j e. Buvo už ką nusi
pirkti duonos ir lašinių. Dal
gis buvo klusnesnis Įinks- 

x mesnio, sotesnio piovėjo ran
koj. Saulutė ėjo talkom 
Čia suversti pradalgiai—ryt 
sausas Šienelis daržinėje. 
Piauk — o šienas ir nevarto
mas džiūsta. Tas pats su 
rugiapiūte. Sausiausi ru
giai sukrauti kluoną. Visos 
gaištys, visi atitrūkimai nuo 
ūkio

nors Ukr beatėjo ruduo' 
kai Adliai' spėja1 atidirbsią 
laiku dafc •’ labai anksti.

•■■/r
Daugelis jau kuria naujus 

planus būsiantiems metams. 
Susirūpinta pieno ūkiu. Viš
tos atkreipė rimto dėmesio, 
nes dabar Lietuvoje kiauši
niams mokama dvigubai 
brangiau, kaip prieš karą.

Prasidėjo senų skylių lo
pymas, kurias padalė perei
ti metai, sykiu ir nauji pla
nai. Trūkumas kapitalo 
daugiausia tebetrukdo.

Iš žymesnių įvykių tenka 
paminėti amerikiečių apsi
lankymas šią vasalų Lietu
voje. Jų gausios ekskursi
jos kaip tik šią vasarą pa
sklydo Lietuvoje. O tokie 
svečiai labai .esti laukiami 
pas mus. Tik deja, kad jų 
laukiama tam tikra nuotai
ka, su ypatingomis viltimis, 
ypač mūsų kaime: Laukia
ma su dovanomis... Ir jie, 
tie mūsų artimieji žino ko iš 
jų laukiama. Kad važiuok 
ju tai jausiu dideliausiais, 
pilnutėliais čemodanais do
vanų. Ir ne tik savo arti
miesiems, daugelis jų veža ir 
kitų dovanėles savo pažįsta 
miems ir draugams. Tokie 
svečiai labai laukiami ir my
limi.

Girdėjau ir nusiskundi
mų: Pasakojo viena pažįs
tama sodietė. “Tikras bro
lis yra Amerikoje. Tyčia 
vienas pažįstamas vykdamas 
Lietuvon jam priminė ir 
klausė ką jis įdėsias artimie
siems į Lietuvą lauktuvių. 

— praėjo nepastebėti.[šis prašęs perduoti nuo jo

KUN. j. SVAGŽDYK, ’ ^
L. V. S. Literaiinčs Komisijos narys, rugsėjo 26 d. laike
L. D. 5. šeiminiu pamaldų, Aušros Vartų bažnyčioje, Wor- 
cester, Mass. pasakys pamokslų. <

Jonas Karklelis

STIKLO PRAMONE
LIETUVOJE

— “Labų dienų...” — ir tai 
ačiū...” nusiskundė jį.

Kitiems girdėjau buvo į- 
dėję po vieną dolerį — pa
dalinti. Doleris — 10 litų. 
Vis geriau kaip nieko. Ta
čiau nekurie užsigauna: — 
“nejau jie mano, kad mes 
kokie ubagai i r keliais litais 
mums nori paguosti...” — 
piktinasi gautomis dovano
mis.

Liūdnoka, kad iki šiol tik 
tokie ryšiai terišė mūsų kai
mą su užjūrio mūsų broliais. 
Matyt iš amerikiečiu dar il
gai neišnyks turtingi] dova- 
|nų tradicijos.

iš Latvijos ir Rusijos stiklo 
pabrikų. Tikta nepriklauso
mybę atgavus, buvo įsteigtas 
pirmasai Lietuvoj stiklo pa-, 
brikas “Indas” Petrašiū
nuose (prie Kauno) ir Rad
viliškyje. Jų įrengimui bu
vo įdėta daug pinigo, nau
jausioms mašinoms. Tik 
buvo plačiau užsimota, negu 
tai buvo reikalinga Lietuvos 
kraštui. O Lietuvos rinka 
tuo laiku buvo1 grūste pri
grūsta iš Vokietijos nebran
gia kaina įvežtų įvairiausių 
stiklo išdirbiniu, kuriu iš 
dalies užteko net ligi šio lai
ko. Todėl negalėjo konku
ruoti su užsienio prekėmis 
ir parduoti savos pramonės 
išdirbinius. Be to, pabriko 
steigėjai ir savininkai nebu
vo stiklo gamybos žinovai, į-

------------------------------------- ?-------- -  

baltą stiklą iš vietinio smė
lio. Jei bandymai gerai pa
vyktų, nebereikėtų gabenti 
smėlio iš Vokietijos ir stik
lo išdirbiniai žymiai atpig
tų. Kas diena “Aleksotas’* 
pagamina apie 6,(XX) didelių 
bonkų ir apie 5,000 mažes
nių bonkučių ir stiklinių in
delių.

v;
rausko impresario p. Leomi-.į; 
dovas, kuris tiria sąlygas 

etM. L.^ šaliapino gasrolėms Kauneį

sam keliauti. Jei taip manai, tai apleidęs šią iš
tižimo vietą eik į pavasario puotą, kurią Sutver- 
tojas paruošė. Ten įsitikinsi, kad kvepia gėlės, 
čiulba paukšteliai, žaliuoja medžiai, lygiai kaip 
turtuoliams taip ir vargdieniams, nes Sutverto- 
jas visus savo vaikelius lygiai myli. Gal sakysi, 
kad Sutvertojas myli tik turčių luomą: todėl 
norint jo meilę įgyti, kiekvienas turtingu tapt 
privalo? Jei taip manai, skaudžiai• apsirinki. 
Bet nenusimink, tą klaidą greit pažinsi, tik su 
atvira širdimi prisižiūrėk į kryžių, ten Išvysi Iš
ganytojo paveikslą kurį milijonai žmonių kai
po Dievą garbina, nors Jis netik apčiuopiamo 
turto neturi ir iš rūbų išvilktas bet aštrių erš- 
kiečių vainiku apvainikuotas ir tarp piktadariu 
ant kryžiaus vinimis prikaltas, dėlto kad Jis ly
giai visus pamylėjęs glaudė prie savo Dieviškos 
širdies. O Jėzų mirti nuteisė ne vargšai, bet tie, 
kurie vargdieniams žmogaus teisių pripažinti 
nenorėjo, kaip ir jus. kurie šiame urve susirinkę 
neva linksmintis.

Apsvaigę žmonės girdėdami senelio išmetinė
jimus dar labiau įtūžo ir pradėjo šaukti: “Už- 
muškit jį. nes nežino, ką kalba! Juk mes ne 
tie žydai, kurie mirti Jėzų teisė: mes esant kri
kščionys, lankom bažnyčią ir aukas (luoJarrr.”

• I , •

Žmonės nutilo, senelis toliau tęsė savo l^ąlbą: 
— Broliai, neužmirškit kad tikra ir šventa 

bažnyčia yra ne turtas, bet žmonės, kurie pildo 
ir širdy užlaiko Dievo ir bažnyčios įsakymus. Iš 

y turto galima atstatyti tik šaltas sienas: be to tur
tas susirišęs su godulyste bažnyčią tankiui pa
verčia turgaviete, o žmones aktoriais, kurie,lošia 
krikšičoniii roles taip kaip ir jus. kurie čia susi
rinkę save krikščionimis vadinat, bet jei šioj v;

landoj čia Kristus įžengtų tokiam pavydale,kaip 
jis žydus mokino, jūs nelauktumėt trijų metų, 
bet šioje valandoje nužudytūt jį dėlto kad jumy
se nei lašelio Kristaus dvasios nesiranda. Jūs 
esat aktoriai.

Ttužus minia pagriebė seneli ir reikalavo pa
sakyti kas jis yra. Senelis pažiūrėjęs pradėjo 
kalbėti:

— Aš esu toji dvasia apie kurią jums kalbė
jau. Nors jūs mane pagavę nužudyti norėtūf 
kaip žydai nužudė Jėzaus kūną, bet jūs bejėgiai 
esat nužudyt jo dvasią. Aš esu visuomet su ju
mis ir neduosiu jums ramybės užsimiršimo va
landose.

Taip taręs senelis išnyko iš jų akių. Žmonės 
patenkinimo ieškanti apleido urvą.

.J. Kalėda

Puikiai apsirengęs ponas, su aukso grandi
nėle ant pilvo.,ir patenkintu veidu vaikštinėjo 
takeliu išilgai vieno Amsterdamo kanalų. Jis 
atvyko miestan “su reikalais,” ir jūs tuojau pa
matysite kokie buvo tie jo “reikalai.”

Priešais jį ėjo pasivaikštinėdama ponia su 
kūdikiu. Nėra žinios, kaip ten galėjo atsitikti. 
Ihū kūdikis įkrito vandenin. Motina suklydo, 
šoko paskui kūdikį ir išgelliūjo jį.

, Apsukrus žmogus, viską matęs, išsiėmė 
rašų knygelę ir pasirengė kažką pasižymėti.

A

— delbiamoji ponia, drįstų paklausti jūsų 
pavardės ir adreso /

— Vaikeli mano, kūdikėli mano, tu ir vėl su 
manim !

— Tai}, tikrai, bet aš išdrįstu.. .
— Mano vaikutis išgelbėtas, nuolatos kartoji 

motina, kuri negalėjo suprasti, kaip galima jai 
uždavinėti pašaliniai klausimai, su jos kūdikiu 
nieko bendra neturintys."

— Su ja dabar nesusikalbėsi! — suniurzgė 
smalsus paklausėjas. — Ei, klausyk, mielas žmo
geli. aš tau gerai atlyginsiu, jeigu tu ryt išgausi 
dėl manęs šitos ponios vardą ir adresą.

Tokiais žodžiais kreipėsi mūsų nepažįstama
sis į kažką iš praeiviu ir tuo pačiu žygiu suži
nojo apie tai, kas buvo jam sukėlę nemaža žin
geidumo. Kaip ten bebūtų, sekančią dieną jis 
atėjo į namus laimingosios motinos ir prašė kai 
ką apie save papasakoti.

— Ponia, aš turėjau garbės būti...
— Ištikro, tamsta tada buvai ? Tamsta vis

ką matei ? Aš pati nieko nemačiau, negirdėjau, 
aš tiesiog šokau...

— Dovanokit, }M>nia, aš girdėjau...
— Girdėjot ?
— Taip, ponia, aš girdėjau, kaip jūs....
— Girdėjot? Tai ką gi?
— Aš girdėjau, kaip jūs surikot, ponia... ir 

atėjau pasiūlyti tamsta susikontraktuoti į te
atrą.

Vargšė motina.
Minėtasis žmogus buvo iinpresarijo ieškantis 

artistu į vyriausias roles, 
klika.



nustojai daug malonių, valan-

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

Reikale Kreipkitės Pas

Amerikoje metams 
Lietuvoje metams

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

Joe Bugienis,
LDS. 6-tos kp. reporteris

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Šiais metais L. D. S. Seimas atsibus Aušros 
Vartų parapijos ribose TVorcester, Mass. Tos 
svarbios organizacijos seimo dėlei surengta yra 
du iškilmingu vakaru: Rugsėjo 25 d. vakare, 
8:00 valandą, svarbus koncertas su prakalbomis, 
ir Rugsėjo 26 d. vakare, 8:00 valandą, pokvlis- 
vakarienė. Abejosjškilmės atsibus Aušros Var
tų Bažnyčios salėje. Pelnas yra skinamas nau
josios bažnyčios reikalams.

' 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. Emerald Avė., Chicago, III, __

Ex. V. D.
Pračjus vasaros sezonui lietuviai 

pasiryžę rudenį ir žiemos laiku 
daug ką nuveikti. Šv. Juozapo 
dr-ja rengia balių, 5 d. spalių, lie
tuvių parapijos svetainėj, 13 d. 
spalių yra rengiamas Šv. Trejybės 
parapijos bankietas - vakarienė su 
dideliu programų. Komisija susi
deda iš visų draugijų atstovų. Va
dovaujant dvasios vadam norima 
surengti tokia vakarienė, kokios 
dar nėra buvę šioje kolonijoje. 
Šiais metais suėjo lygiai 17 metų 
kaip turime nuolatinį dvasios vadą, 
kun. J. Ambotą. Atvykęs j Hart
fordą rado parapiją ir ntmelį per
taisytą į bažnvtėlęs, kuriame bu
vo laikomos pamaldos. Tą namelį 
nupirko a. a. kun. J. Žebris. Kle
bonas kun. Ambotas per 17 metų 
parapijos turtą išaugino. Į vietą 
to namelio pastatė didelę, gražią 
bažnyčią, nupirko mokyklą, klebo
niją ir kitus parapijai reikalingus 
triobėsius. Lietuvių vaikučių pri
sirašė į parapijos mokyklą 274. 
Manoma, kad susidarys ir trys 
šimtai Vietinis vyskupas prane
šė klebonui, kad lapkričio 3 dieną 
atvyks į mūsų parapiją ir suteiks 

Gera

Rūgs. 15 d. kup. J. ĘalktLnas su
teikė moterystės Sakramentą jau
nai porelei: dainininkui K. Sauru- 
saičiui su p-le M:'Aleksandraite iš 
Stottvillle, N. Y. -

Brooklyne esą 4 lietuvių para
pijos: Apreiškimo Pan. Šf., Šv. 
Marijos Angelų Karalienės, Šy, 
Jurgio ir Atsimainymo (Maspeth, 
L. I.). LDS. kuopų esama tik An
gelų Karalienės ir šv. Jurgio para
pijose. .Apreiškimo par. tvėrėsi 
kuopa, bet lig šiobpilnai nesusitvė- 
rė. Ją tvėrė kun. J. Balkūnas, ku
ris dabar vikarauja Angelų Kara
lienės parapijoj. '
v . -

Perkeltas iš Apreiškimo į dabar
tinę parapiją kun. J. Balkūnas rū
pinsis vietine kuopa. , Reikalinga 
mums gyvesnių ir įvairesnių susi 
rinkimų, paskaitų, debatų, išvažia
vimų. Darbininkai daug prisiklau
so visokio bolševikiško ir laisvama
niško plauko prakalbi} savo unijų 
susirinkimuose. Siuvėjų unijose 
viešpatauja Maskvos agentai. Jie 
unijai, lietuvybei ir mums gero ne
nori. Tik suspietę vienybėn susi
pratusius katalikus darbininkus 
galėsime išmokti komisarų pakali
kams atsispirti. Tą įvykdinsim 
per katalikų veikimą. Katalikų 
seimą. Katalikų veikimas čia la
biau plėtojasi.

Karalienės Angelų par. ruošiasi 
prie bazaro. Mūsų kuopos nariai 
stos darban parapijai padėti. Sto
ja visos vietinės draugijos. Jei ne
galėsim turėti bazare savos drau
gijos stalo, tai bent prie kitų ar pa
vieniai prisidėsim. Bazaras turi 
pavykti.

Federacija ruošiasi minėti spalių 
9 dieną. Visi darbininkai kaip 
vienas minėsime tautos gedulos 
dieną. Karalienės Angelų par. 
salėje įvyks prakalbos spalių 13 d. 
Prakalbą sakys kun. J. Balkūnas. Sutvirtinimo Sakramentą.
' Darbietis proga visiems pasinaudoti

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay

jos (atlyginimo) už muitą 
pakėlimą sviestui.

Muitui padidėjus, sviesto 
eksportas Vokietijon bus ar
ba visiškai negalimas arba 
'gedės eiti tik su iždo skiria
momis premijomis; kas rei
kalaus dideliu lėšų. Todėl, 

i jau dabar vyriausybė atkrei- 
. pė į tą dalyką rimtą dėmesį 
ir informuojasi apie susida
riusią padėtį. Klausimas ga- 

, tutinai paaiškės po 1-2 mė
nesių. muito pakėlimą
sviestui teks iš Vokietijos 
reikalauti tam tikrų kom- 
pensacijų.

Miškų atželdinimas.
I . .

Nuo 1930 metų numatyta 
intensingas kelmynų, smėly
nų ir kitų bergždynų apžel- 
įdinimas mišku, taip kad me
dinis apželdinamasis plotas 
■būtų 15,000 ha. didesnis už 
Iškertamąjį. ^Metinis kirti
ko plotas siekia 50,000 ha., o 
numatoma kasmet apželdin
ai po 65,000 hL r 
•! “Mūsų Laikraštis”

Šiuonui tai kviečiivrisus L. D. S. prietelius, 
mano prietelius ir mano vedamosios parapijos 
prietelius atsilankyti Į minėtąsias vakarines iš
kilmes. Savo atsilankymu priduosite daugiau 
energijoj L. D. S. organizacijai ir paremsite 
mano parapijini darbą; savo keliu patys labai 
maloniai pasilinksminsite. Tikiuosi kad visi 
Worcester'io ir apylinkių lietuviai mano šį pa
kvietimą maloniai priims ir dalyvaus ar tai vie
name, ar kitame, ar abiejuose iškilmių vakaruo
se, iš to aš būsiu linksmas ir dėkingas.

Ypatingai kviečiu dalyvauti tose iškilmėse 
visus Gerbiamuosius Lietuvius Kunigus; vi
siems bus vietos ir visi būsite širdingai priimti.

KUN. K. A. VA.STN,
Aušros Vartų Parapijos klebonas.

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0620

Pinigus persiančiam greitai ir 
temomis ratomls.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų t 
■ Informacijų klauskit pas vietos !

agentus arba pas

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

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

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

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

K<-- •___ .

įį' Rugpiūčio 27 d. žemės 
|ykio ministeris p. Aleksa pri- 
|f ęmė spaudos atstovus ir pa- 
B iiejįfc žinių ąpie šių metų ja- 

vų derlių, numatomas javų 
B Rainas ir apie javų ir sviesto* • » £ eksporto galimybes. 
MĮš r Javų derlius

šių metų javų derlius yra 
T^ukštesnis už vidutinį. Ga- 
Elotinai j avi) derliaus dydis 
L; Įmiš išaiškintas po 2-3 savai- 
įįdfcių, kai žmonės pradės kulti, 
gj&igšioliniais statistikos da
gi^iniais, šiemet javų derlius 

bus 6-7 milionais centnerių 
y didesnis už pernykštį. Šie- 
< met javų sėjos plotas bilvo 
E pats didžiausias po karo. 
^Bendrai, javų sėjos plotas 
į pas mus kasmet didėja maž- 
K «aug po 20,000 ha., mažinant 
r pūdymus, nusausinant ir in- 
| fensingiau vedant visą žemės 
- ūkį.
p; . x ■
B, Šiemet turėsim didžiausia i"' *■
fe po karo derliu.
fe ; • Kitos kultūros vra šiemet 
E taip pat neblogos. Pievos 
g buvo vidutiniškai prižėlu- 
t šios,“dobilai — geri, linai — 
B nežemesni už vidutinius, bul- 
(vės ir kiti kaupiamieji — 

aukščiau kaip vidutiniai. 
E Tenka pažymėti, kad smar- 
fe kiai auga pašarinių kaupia- 
r Bnyų,. runkelių ir grieščių 
b (kruękų) sodinimas. 1926 
E m. jų plotas siekė tik kelių KJ>." «
^tūkstančių ha., 1927 m. — 
fe 20,000 ha., 1928 m. — dau- 

giau, kaip 30,000 ha., o sie
li inet — 50,000 ha. .Tu der-

* - 7
numatomas geresnis už 

įjįdutinį. Taigi, bendrai pa- 
finus, šiais metais, prie di- 

Eįlpiausio po karo javų ir pa- 
|- &rų ploto, derlius yra aukš- 
H&snis už vidutini, 
fe® Derliaus sunaudojimas 
E į žymių pakeitimų vidaus 
ESąvartoj ime negalės būti,

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE. •

VIESAS PAKVIETIMAS
WORCESTER, MASS.

/ * -- ' >. k. ‘ •

nose 50% viso išvežamojo svies- 
rtui to eina Vokietijon, ir tik ke- 
į už 1? nuošimčiai — Anglijon ir 

į kitus kraštus. Ligšiol dar 
_i------ ■*-- 3 eįna senajs

muitais; tas priklauso nuo 
(kiečių Vokietijos ir Suomijos pre

kybos sutarties, kurios nuo
statai muitų srity yra taiko
mi ir kitoms Pabaltės val
stybėms, jų .tarpe ir Lietu
vai. Jei vokiečių reichsta
gas priims numatomą mui
tų pakėlimą, tai tada Vokie- 

Lenkija, kuri rug- tija turės atšaukti prekybos 
sutartį su Suomija ir nuo 
tada bus taikomas ir Lietu- 

paskutinėmis dieno- vai pakeltas muitas. Jau da- 
net tik po 13 litų 50 bar vokiečiai veda derybas 
Spėjama, kad lenkų su Suomija dėl kompensaci-

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

IŠ IR I

LIETUVĄ 
■PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesoso 

Savaitiniai išplaukimai 

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

-- -i, .... .

LDS. 6-ta kuopa gerai gyvuoji. ' 
Vasaros laiku turėjo išvažiavimą^ 
Liko pelno $6.00. Pereitame su
rinkime, man neteko dalyvauti, bet * 
sužinojau,'kad išrinko du atstovu į 
seimą: Juozą Bernotą ir Petrą Mi- 
kalauską, kurie seime įduos, 6-tos 
kuopos įnešimus. Taigi, aš, vardu 
LDS. 6-tos kuopos, sveikinu visus 
atstovus ir linkiu pasekmingai iš
rišti visus svarbius klausimus, kad 
mūsų organizacija augtų, nariais 
ir turtu.

g. ė .i .. . d iniiiiiiiin.il"-j-

[KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
[ kolonijose

Rugių kainos yra 
Taip antai, Rytų I 
pardavinėjami ei 
sėkliniaifrugmi įo 
centnerį. Žinoma, tokia pa- 
lyginti žema kainą Rytų sviesto eksportas 
Prūsai gali pardavinėti ru- 
gius tik turėdami vo] 
vyriausybės skiriamas pre
mijas už eksportą. Bendrai 
kondicionuotų ragių kaina 
Karaliaučiaus ir Hamburgo 
biržose svyruoja tarp 20-21 
lt. už 50 klgr. Rugių kai
nas Vokietijoje smarkiai 
numušė 
piūčio pradžioj rugius par
davinėjo po 14 litų už cent 
nerį, o 
mis — 
centų, 
iždas taip pat teikia premi- 
jas už ragių eksportą.^

Rugių vidaus kaina pas. 
mus sumažėjo ir svyruoja 
tarp 22-24 litų. Už kondk 
c-ionuotus rugius geležinke- 

llių stotyse eksportieriai ga- 
•li mokėti po 19-20 litų cent- 

daugiau, kaip 20 
o. kad Amerikailitų’.mok?ti.negal5s/ Ne- 

.kondicionuoti rugiai yra pi
gesni.

Kad ragių kainos perdaug 
nekristi), pradėjo juos su
pirkinėti intendantūra. Vys. 
svarstomos ir kitos priemo
nės rugių kainai palaikyti, 
taip antai, nuo rugpiūčio 25 
d. yra pakeltas įvežamas 
muitas už rugius nuo 5 litų 
lig 10 litų už centnerį; bet 
vis tiek didesnės kainos 
kaip 19-21 litas už centnerį 
laukti netenka.

Kai dėl ankštinių javų *— 
žirnių, vikių, peliuškų —tai 
jie dar nėra nuvalyti nuo 
laukų ir jų derlius ir kainos 
paaiškės vėliau. Tąčiau nu
matoma, kad ir šių javų bus 
galima eksportuoti.

Javą eksportas

Šių metų javų eksportas, 
kaip paprastai, prasidės, tik 
kitais metais. Didžiausio 
'eksporto laikas yra sausio, 
vasario, kovo, baląndžio mė
nesiais. Šiais metais, nežiū
rint pereitų metų nederliaus, 
eksportas yra didesnis už 
pernykštį ir manoma, kad 
pasieks 300 milionų litų, o 
1930 m. tikimasi eksporto už 
350 milionų litų. Dėl eks
porto didėjimo dar labiau 
sustiprės ir iždo padėtis.

Pieno produktą eksportas

Per pirmąjį šių meti) pus-' 
meti pieno produktų ekspor- 
ta§ neprašoko pernykščio, 
nes kuriose vietose dėl per
nai metų nederliaus buvo 
sumažėjęs karvių skaičius ir 
daugiau pieno produktų bu
vo vartojama maistui. Ta
čiau nuo birželio 1 d. ligšioll 
pieno produktų eksportas y-l 
ra 70-80% didesnis už to pat 
laiko pernykštį. Tikimasi, 
kad tokia padėtis išsilaikys 
ir ligi metų galo.

Žymaus neramumo tariau 
pieno produktų eksporto sri
ty sukelia Vokietijos nusi
statymas netolimoj ateity 
pakelti muitą įvežamajam 
sviestui nuo 27A markių li/Tij 
50 markių už 100 kigr., tai* 
yra ligi 1 lito 20 c. kilogra-į 
mui. Toks muitų pakėlimas^ 
skaudžiai paliestų mūsų

ū- nes numatoma, ksfcP jayi) 
naudojimas maistui, tęi- 
žvelgiant į gerą šių metų 
derlių, nebus didesnis, kaip 
paprastai, bet užtat padidės 
javų vaitojimas pašaipi. 
Taip pat nukentėję nuo pęr- 

t

nai metų nederliaus rajonai 
turės atidėti tam tikrą jayų 
kiekį įprastai atsargai, kiįri 
dėl nederliaus buvo suvarfb- 
ta. Tačiau vis dėlto bus Ja
vui perteklius, kurį teks eks
portuoti (parduoti j užsfe- 
nius).

Kviečią ir rugią kainos. "

Kviečių kaina pasaulinėje 
rinkoje per paskutinius Iže
lis metus didelių svyravimų 
nerodo. Ji laikosi maždaįg 
tarp 30-34 litu už 50 kijo- 
gramų. Pavasarį kviečių ■>* I kainos buvo ėmę kristi, bet, 
vasarą vėl pagerėję, kadah 
gi paaiškėj
Jungtinėse Valstybėse ir 
Kanadoj šiemet kviečių der
lius bus 80-40% mažesnis, 
negu buvo tikėtasi. Žierribs 
metu laukiama kviečių kai
nos ligi 33-34 litų už cent
nerį, o dabar jų kaina siekia 
30-32 litų. Geležinkelių sto
tyse už kondicionuotus (gė- 
rai valytus) kviečius ekspor
tieriai galės mokėti nuo £6 
ligi 30 litų, jei jie norės pel
nyti pusę lito už centnerį- 
Didesnių kainų už čia mur
dytas eksportieriai mokęfi 
negalės.

Rugiai nelaikomi pasauR- 
nės rinkos preke ir jų kaŠ- 
ną nustato vietos vartojim^. 
Rugiai sėjami ir vartojai^] 
tik Rusijoj'. Pabaltės valsw 
bėse, Skandinavijoj ir Ry> 
Prūsuose. Todėl rugių elfi- 
porto galimybės yra. blog® 
nes už kviečių. Mūsų ūffl 
ninkams tad reikia didiųĮ 
kviečių sėją, mažinant rugvį

■---------------------------------------- :

neriui, o
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Tvarkdarė
1512 Columbia Rd., So. Boafam. 

Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po ' 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki*'' 
i tės pas protokolu, raštininkf - 

laišku ar telefonu.
■

J. PLBOKAITIB IR JO SĖBRAI 
' JAU IŠGABENTI Į ĮSRUTiS j

KALĖJIMU j

Karaltau&iis. -r-r Pranešama, • kad suimtuosius, Pleč-> kaitį ir jo sėbrus iš Stalupėnų išgabeno į Isrutės kalėj i-: mą. . iByla pavesta Isrutės apygardos teismo vyriausiam valstybės gynėjui; Spėjama, kad jie bus teisiami vokiečių teisme.

Niekas taip hUtdo pasitikSjiiną 
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
mentuose, reikalanjančittose aiš
kios orientadjos tr drąsaus tttak 

Prof.-St Šalkauskis.

“L. A.” rašo — netikįs tam, nes esą jis neturėjęs tikslių žinių, kada p. Voldemaras turėjęs grįžti iš Ge- nevos-

EERNIUKV JUBILIEJUS
Ketvirtadienį, rugsėjo 26 d. ir 

penktadienį rugsėjo 27 d., 4:151 
vai. po pietų įvyks berniukų jubi
liejus šv. Petro lietuvių bažnyčio
je.! Visi berniukai dalyvaukite.

Šeštadieny, rUgši 28* ‘ d*,1 ■ <8 bal • 
ryte bus užbaiga. Visi, ,yąikai tp-( 
retų ateiti ir išklausyti jiv. mišių.

Aušra

PARSIDUODA
DUONKEPYKLA. Biznis gerai iš
dirbtas. Lietuvių apgyventa.Kreip
kitės: 242 Elm St., Cambridge, 
Mass. (R-27)

Spaua dabar labai plačiai l ašo apie Plečkaitį ir jo suėmimą. Tuoj po suėmimui buvo pasklydę gandų, kad •vargu tai esąs Plečkaitis ? Tačiau tyrinėjimas nustatęs, kad pagautasis esąs tikrai Jeronimas Plečkaitis. Tą patvirtina ir Vilkaviškio apskrities viršininkas ir kriminalinės policijos valdininkas, kurie buvo nuvažiavę į Stalupėnus, kurių kalėjime suimtieji sėdi.Lietuvos “Elta” paduoda, kad miške ties Kasubenu, Stalupėnų apskr. vokiečių policija suėmė lietuvių emigrantų Lenkijoj vadą Plečkaitį ir penkis jo sėbrus. Pas suimtuosius rasta du šautuvai, 6 revolveriai, 6 rankinės granatos, 6 sunkiosios bombos ir didelis kiekis amunicijos. Visi suimtieji buvo sukaustyti - geležiniais,; retežiais'?!’ padėti t Stuhipė- nų kalėjimą.Sako, kad suimtieji pareiškė, kad jie jau dveji metai gyveną Lenkijoj ir no-' rėję pereiti Lietuvon atlankyti ten savo aidimuosius.Kaip jau buvo pranešta. ■ Plečkaičio ir jo sėbrų nusistatymas buvęs susprogdinti traukinį, kuriuo prof. Voldemaras grįš iš Genevos į Kauna.

MIRĖ
Rugsėjo 21 d. mirė Juozafina 

Dusevičienė, 60 metų amžiaus. Ve
lionė gyveno 502 Ė. Fourth St, 
South Bostone. Laidotuvės įvyks 
trečiadieny 9-tą valandą ryte. Bus 
trejos šv. mišios, kurias laikys, tuo 
pačiu laiku trys kunigai

A. a. Juozafina Duševicieriė at
vyko į Ameriką iš Vilniaus kraš
to. Našlė įšįtUyfl .afųe ’drddešimts 
metų.-Per tą .laiką daug visokiu 
vargelių pernešė. Pereitą savaitę 
jos sūnus išvyko į St. Louis mo
kytis medicinos. Motina mirė sū
nui dar kelionėje būnant.

Amžiną atilsį duok jai Viešpa
tie !

Daugelį įdomauja klausimas, ar Plečkaitis bus išduotas dabartinei Lietuvos valdžiai ? Tačiau vokiečių spauda rašo, kad Plečkaitis ir jo sėbran esą kaltinami todėl, kad: 1) nelegaliai sieną perėjo, 2) kad be leidimo turėjo ginklų ir 3) kad turėjo sumanymą padaryti pasikėsinimą. Ta^prasme bent einąs tardymas. Todėl, nežiūrint į kai kuriuos bandymus bylai duoti kriminalinį pobūdį, Plečkaitis ir jo sėbrai esą laikomi politiniais emigrantais, kurią valstybes paprastai neišduoda.“Vorwarts° praneša, kad kartu su Plečkaičiu suimti- r .yra: Daukša, Pilipavičius, Kreiženko. Žemaitis ir Za- lenka.

Bieloviežio giria, užimanti plotą daugiau kaip tūkstantis ketvirtainių kiolmet- rų, yra Pružėnų ir Slonimo 
apskrityse, buvusioj Gardi
no gubernijoj, Savo pava
dinimą giria gavo, kaip ma
noma, nuo sargybinio bokšto, kuris buvo pastatytas 
XIII amžiaus pabaigoje didžiojo Kunigaikščio Vladi 
miro Volvnskio. ■ Metraštis nusako, kad kunigaikštis, nepatenkintas dažnais sugriovimais Brastos lietu viais, įsakė savo statytojui Oleskai nuplaukti aukštyn Liesnos upe ir suieškoti vietą, kur būtų galima pastatyti miestas. * Tamsioj girioj apie 44 klm. nuo Brastos, O- leska rado vietą, kuri patiko ir didžiajam kunigaikščiui. Čia jis įkūrė miestą ir pastalė sargybinį bokštą.Bieloviežio girios šiaurinė dalis yra pelkės. Pelkės duoda pradžią daugeliui upių, kurios perkerta girią įvairiomis kriptiiųis. Didžiausia jų yra Narevas, Vislos įta-į ka. Pavasarį tos upės turiu didelę reikšmę miškų pra-j monininkams, kurie plukdo ;‘ro miško ploto jomis nupirktą girioje mišką. Bet vasarą upės nuseka ir užauga švendrėmis, duodamos prieglaudą tūks tautinis įvairiausių veislių laukinių ančių:- kryklėms rudgalvėms,- plačiasnapėms. ylauodegėms ir. t L -. , <Miško vaizdai stebėtinai gražūs. Amžininkės pušys, eglės, skruoblai, uosiai auga susimaišę ir esti milžiniškų didumų. Girioje dažnai galima užtikti pušys iki 250 metų amžiaus ir 30-40 metrų aukštumo. Ąžuolai siekia daugiau kaip pusantro metro skersmenyje. Yra tokių milžinų, kurių vieno pakaktų visam kaimiečio'namui pastatyti.Aukštuose medžiuose ir pelkėse suka lizdus garniai, gervės ir gužučiai. Iš paukščių grobuonių, kaip retenybė sutinkamas karališkas a- ras. Dažniau pasitaiko vanagai, akmeniniai arai ir gy- vatininkai, daug apuokų ir pelėdų.Iš žinduolių girioje yra daug elnių, stirnų, šernų, kiškių, obšrų, lapių, šeškų, šermenių, kiaunių, voverių. Senovėje būdavo ten daug briedžių, bet jau prieš karą ten buvo jų ne daugiau, kaiji 150 galvų, elnių — apie 10,- 000 ir šernų apie 2,000. Bet stambiausias žinduolis, dėl kurio giria yra visam pasau
lyje pagarsėjusi, yra stum-i 
bras, kadaise sutinkamas visoje Europoje, o dabar užsilikęs tiktai Bieloviežio girioje ir Kaukaze, Abbos Tuma- 
no apygardoje.' Stumbras yra Amerikos bizonų giminaitis ir suaugęs yra 8 pėdų ilgio (nuo ragų iki uodegai) ir 5^ pėdų aukštumo (nuo pirmutinių kanopų iki aukščiausios vietos keteroje,. Jis sveria nuo 12 iki 15 centnerių. i

Visi Brightono ir apylinkės gyventojai pasistengkite a- teiti į šį gražų vakarą, o mes tikimės kad būsite užganėdinti. Kviečia J. Urbonas

Pirmininkas — 3. Grubinskas, 7
24 Prescott St., Readvllle, MaaR. y 

Vice-Plrmininkas — J. Markellonia f 
140 Bowen St., So. Boston, Maa& / 

Prot Ražtininkas — P. Milius, y:-... 
447 E. Seventh St, So. Boston, Man.

Fiū. Ražtininkas — M. fieikls,.. J
364 W. Broadway, So. Boston, Maaa 

Iždininkas — V. Balutis ./ - ' ‘ t >
36 Mercer St, So. Boston,.Masa. •

Maršalka — J. Zaikis,
7 tVtnfield St, So. Boston, MaM 

Draugija laiko susirlnkimua kas ant* 
rą nedšldienl kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mass. , •

fviiiTiah: 
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-AbA VALDYBOS
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 18 d. įvyko LDS. Cen
tro valdybos pneiseiminis suririn- 
kimaš. Dalyvavo -.beveik visi val
dybos nariai Kartu su kun. K. 
Urbonavičių atvyko ir kun. J. 
Ambotas, Hąųford’o Šv. Trejybės 
parapijos klebonas ir A.-L. R. K. 

i Federacijos dvasios vadas ir da
lyvavo posėdy-

Gerb. svečiui suteiktas spren
džiamas balsas.

Šiame posėdy plačiai svarstė bo
rų atmokėjimo klausimą. Nutar-' 
ta pitin. VI. Paulausko pasiūlytą 
projektą, kurį papildė ir kiti vai- ' 
dybos nariai paduoti seimui.

Įgalioti atstovai į. seimą, kurie 
atstovaus Centro valdybos ir'visos 
organizacijos reikalus. ' i

Svarstant skolų atmokėsimo 
klausimą kun. Ambotas davę ke
letą praktiškų patarimų, kurie 
bus panaudoti projekte.

Gese ralio organizatoriaus reika
las vėl buvo pakeltas-4r nutarta 
samdyti daugiau agentij ir jiems 
mokėti didesnį nuošimtį.

A. O. Avižinio, kontrolės komi
sijos narys pasižadėjo gauti agen
tą Providence, R. I. .

Į Reikalingi ir kitur.
Nutarta išplatinti “Darbinin-' 

ką” Kanadoj, Brazilijoj ir kitur.
Posėdis pasibaigė 8:45 vai. va- 

Ikare.

jįoje,gatiina suprasti, kod£J 
Žfnouės netekę gyvenimo lai-, 
inės išeidavo į miškus ir ten, 
rasdavo visišką dvasios ra
mybę.

Bieloviežio girioje yra pa
statytas paminklas 1860 me
tų medžiokiėmsRtminti—db 
driiš akmeninis stumbras 
ant akmeninio papėdžio.

Arėjas (Leonas) VHkanškaa 
(“Žiburėlis”)

ŪTALIKV MOKYKLOS I 
AUGABostono diecezijoj katali-j kiškos mokyklom’Ku’ga. 1928- 29 m. buvo 136 parapijinės^ mokyk jofe, dvi j^riyęngiatJo^ sios dėl berniukų, šešios akademijos dėl berniukų, 13. a- kademijų dėl mergaičių ir 14 institucijinių mokyklų arki- diocezijoje. Viso sudaro 171 mokyklą. Pridėjus Boston College, Emmanuel College ir Regis College viso sudaro 174 mokyklas.Šiais metais .lanko katalikiškas mokyklas maždaug a- pie 100,000. - .

Prot. Rast. — Ona Siaurienė, 1 | 
443 E. 7th St., S. Boston, Mass . 
Telephone South Boston 3422-M-’ fį

Fin. Rašt. — Bronislava CSūniooK <. t 4 
29GouldSt., W. Rosbury, Masa

Iždininkė — Ona Staniuliutč,
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. - , " ';įj 

______*-J — Ona Mizgirdienė,

tu paveikslais
Daug rimtą ir jti&kihgų pasi- 
skaitymą, dainelių, detlemad- 

tortą kiekvienam turėti na-
H, (?»*»,

Pirmininkas — Motiejus žiobs, 
539 E. Tth St, So. Boston. Masa. 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Plrmininkas — J. L. Petrauskas, 
24 Thomas Pk., So. Boston. Mass.

Prot Ražtininkas — .JonMs Gitnečkls, 
5 Thomas Park, So. Boston, Masa 

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
364 Broadway, So. Boston, Mass.

Iždininkas — Andriejus Nandlltmlo, 
885 E. Broadway, So. Boston, Masa

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Serotl* 
St., So. Boston. Mase.

Pirmininkas — V. T. Savickas,
427 E. Seventh St, 86. Boston, Mak 

Vice-Plrmininkas — A. Naudžlona^
885 Broadway, So. Boston, Masa.

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

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskai
44 Glendale St, Dorchester, Maak 

Kaslerlus — P. Kleponis, ' \\
266 Bolton St, So. BoBton, Masa 

Tvarkdaris — J. Leščinskas, '
141 Bowen St, So. Boston, Masa . ,» 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą panedėlį kiekvieno mėnesio frtČC ’► 
vnL vakare, pohažnytinėj Bvet&in*.; > t 
Fifth St, So. Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOf 
Valdybos antrašai

Gamtininkas Bromas štai 1 kaip jį aprašo: StOBrašįr-1 
ra mums pirmykščio galia- ’ 
gumo Ir jėgos pavyzdio. Jo I galva didele ir gerai sudėta,1 kakta aūkštar ir labai plati: ' gale; gaiva -( jią -t ^plonesne; snukis nedaihl3, ausys trum-1 pos ir užliestos, akys grei- , čiau mažos,. negu didelės; kaklas labai galingas, trum
pas ir status, tuji apačioj pagurklį, nusvirusį, iki krūtinės; liemuo stovi ant galingų kojų sunkus ir labai išlenktas nuo sprando iki nu-' garos vidurio; uodega trum pa ir stora. Ragai iš dviejų galvos šonų gražūs, apvalūs, ( o gale aštrūs. Jo tankūs gau- ] rai ilgi, daugiausiai susirai-. tę šėriai ir suveltos vilnos, i bendra spalva šviesiai žalsva. blausėjanti; uodegoje ji pereina į juodą, o galvos plaukai yra šviesiai blaisiai žalsvi.Stumbrai gyvena nuo 30 iki 50 metų, bet senatvėje pameta dantis ir apanka. ■Gyvena jie nedidelėmis kai- .menėmis nuo 20 iki 30 galvų ir griežti prisilaiko tam tik- viena kaime- ■nė neturi ryšių su kita, f Jauni stumbrai malonūs ir 'mėgsta žaisti, bet pasenę darosi pikti,- greitai susierzina ir vra atkaklūs. Buvo atsi-*tikimų, kad stumbras atsistojęs ant kelio nenorėjo nuo .jo pasitraukti ir važiuojantieji- turėdavo važiuoti^ aplink. Ypatingai pavojingi seni stumbrai, kurie atsiskiria nuo kaimenės ir gyvena vieni. Tokie gyvuliai susiti- ( kę žmogų puola jį, ii^vienin- tėlis išsigelbėjimas — pasislėpti už medžio. Girios prižiūrėtojai tokius vienišus — stumbrus nušaudavo.Stumbrai minta žole, lapais ir jauną medžių žieve, ypatingai mėgsta uosio žievę. Girioje auga kvapi žolė, kaž kodėl pavadinta “stumbrų žole,” kurią stumbrai neėda. Kadangi giria labai tanki, joje nėra jaunų atžalų ir stumbrai žiemą išmirtų nuo bado, jeigu girios valdyba rygamintų jiems pašaro. Prieš karą gyvulių šėrimas rusą vvriaūsybęi apsegdavo 150 tūkstančių rublių į metus. Kiek stumbrai baikštūs ir atsargūs vasarą, tiek jie nebaikštūs žiemą, tada jie nebijo žmonių ir priima nuo eigulių pašarą.Stumbrai būdavo šitaip medžiojami. Prieš medžioklę miškų tarnautojai pažymėdavo tas girios dalis, kame buvo -manoma padaryti medžioklė. Vietos, kame stovės medžiotojai, buvo aptve- riamosuŽbUėmia sakomis, uz kuriu slėpėsi medžiotojai.1 * *”*' f '"-t i * f Y *c wPažymėta: viėtais dviėjų pusių buvo aptveriama virve, ant kurios įkabinamos raudonos gairės, turinčios tikslą nubaidyti žvėrį, Jeigu jis norėtą pulti į šalį.Nušauto stumbro mėsa, atskyrus dalį caro stalui, buvo 

atiduodama kaimiečiams ir-mojimo
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#8 LAIKO ATSPCJIMO panašus į. knątą, jkųris ne-

degdavo bet rūkdavo. Vie^ 
nas toks senovinis knatas 
randasi. Paryžiaus muzejuj.

Net prieš 3,800 m. pirm 
Bet žemės laikas ym iik.1^% 
pas iš Augybės bud, ko-'h?’ ku™ 
£ žmonės vartodavo, kad buvo P™de^> P*’
Knojuš laiko bėgimo, ir i- galba’ lalką spStl’ 
irūs būdai dar ir dabar 
Eidasi, sako savo praneši- 
tose National Geographic 
ciety Washingtone. 
įMfrėdąs Didysis turėjo 

^lįkines žvakes, dvylikos co- 
rf’ augštumo, paženklintas 
jp, kad rodydavo keturių 
Įiandų degimo laiką. Vė
lu jis jas dengdavo plonu, 

„jįtu ragu, kad apsaugojus 
nuo užgesimo. Bet jis bu- 
ų^ labai toli atsilikęs; palvgi- 
vfas su kitomis pasaulio da- 

L? iiįfiis, ir jo laikrodis buvo la- 
į JSftį prastas, palyginus su ki

tais išradimais prieš 900 me-

•t:

' i'ji.
7^1.

BŪDAI

7>

y' 

r '»)

Ę* - 1

B*

•*
c*.’
r* 1

r

*

i

videšimt keturių valan- 
diena, prasidedanti vi- 
uakty yra visur priimta.

Niekas 
nežino kada jie pradėjo 
skirstyti laiką į dvidešimt 
keturias valandas, nuo sau
lės iki saulei, ir kada valan
dos buvo paskirstytos į mi- 
nutas.
, Laiko “ Skandinto jas” _

Nekurie Malajai net ir 
šiandien dar tebevartoja 
keistą laiko spėjimui būdą, 
kuris madoje Rytuose be
veik 5,000 metų. Jis vadi
namas vandeniniu laikro
džiu, ir yra apvalus bliūde- 
lis su skyluke dugne. Kada 
tas bliūdelis įdedamas į van
denį, jis išlengvo prisipildo 
ir skęsta, ir tas visuomet at
sitinka vienodame laiko pe
riode.

:T<r*A’ • v X
A
m 1 u

BINIHKA8 . v
■ v rK" r
lenktjmių gu. greičiausiais 
laivais, jjęs ji juda vandeny 
irgi lig-50 kilometrų per va

- ■ -

KAM REIKALINGO8, IR KAIP 
GAUNAMOS GYVAČIŲ ♦

s
vartojamus radikuliams, pi
niginėms, dailiems čemoda
nams, įvairiems rėmeliams 
ir tam panašiems daiktams, 
kadangi padaryti iš tokios Meksikos - pakraščiuose ir 
medžiagos daiktSUgan gra
žūs atrodo. Šios odos gau
namos šiltuose ’ kraštuose, 
kur yra didelių g^yačių.

Eksploatavimui (išnaudo- 
jimui, pirkimui ir pardavi- 
mui)/gyvačių odų, yra susi
tvėrę net kelios bendrovės ir 
stambiausia jų — The Java 
Reptile Skin Comp. — esan-

Gyvačių.'* bdog . Augiausia landą, net * prieš vandenį, 
kurios kitos žuvu rūšys 

pasiekia 60—80 kilometrų 
greitumo. Didžiulė silkė, 
kuri gyvena Floridos ir

kiŲri sveria ligi :200 svarų, 
nardo -lig 90 kilometrų per 
valandą. Bet pats greičiau
sias vandenų gyventojas yra 
žuvis kalavijuotis, arba kar
dininkas, ■' (Schtvertfisch), 
kurio greitumas vandeny y- 
ra tiesiog, pasakiškas. Ty
rinėtojų nuomone, toji žuvis 
gali pasiekti 125 kilomet-

=M!

LDS.
ĮUcrc-3 f j /js'

>1^ su.  ------ .
L.;s;tHlĮDSOK,MASS. .

LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 
įvyks penktadieny, rugsėjo 27 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugūs, malonėkite yisi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami: atsivestų ir savo

' * I ** 
■Tllį K 1111 gjĮ

<«Čonn.

os kp. susfrinkimas į- 
Vyks spalhi 13 d., tuoj po sumos,, 
bažnytinėj, svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite , visi nariai ateiti, 
nes yra svarbiji^ėikalų dėl kuo- 
^Taip^fcSMrf<nėkita>^sfeimokėti 
w • y •▼•i * • — >Akurių------  ----- --------
lės.
I c 
t

draugus prirašyti prie mūsų orga- i 
nizaijįjos.

Valdyba

■ Į Į I

-4 x T--i 91 
.1IX?

■nešinės duok.
8.4 kp. rašt
t ■ ■

Jeigu nenori, kad Tamstos v 
pamirštų gimtąją lietuvių 1 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ

i “SAULUTĖ"
•-A . ap* 

juokai.-
Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, ; 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasatu 
Uo. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai- 
na: metams 2 dol., pusei metų-^- V 
1 doL Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS fe 
kiti dailininkai Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied« 
raiti*.

Viąnės Nr. susipažinti siunčia
mas veltui
" Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke. \/ įįį;

----
. Į.— .,,,. ,■ —

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

susirinkimas jvyks penktadieny, 
spalių 4, 7:30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi Valdyba

1

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

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

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

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

Kviečia Valdyba

CŽEVELAND, OHIO
Spalių 9 d., 8-tą vai. vakare, 

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

ti Batavijoj, turi daugybęl***8 vahudą, vadinasi, 
skyrių arba kontorų Javos 
ir Sumatros salose.

Tie skyriai superka pas 
tenykščius žmones stambias 
gyvates (boa), mokėdami už 
suaugusią (siekiančią pen
kių metrų) gyvą gyvatę iki 
$1.30 skaitant mūsų pinigais. 
Užmušta gyvatė, vertinama 
vos kelių centų, kadangi gau
ti geros rūšies odai reikia 
nulupti gyvatę gyvą. Oda, 

- nulupta gyvatę užmušus, 
blogai duodasi išdirbti ir 
lūžta.

Patsai odos lupimas atlie
kamas taip: priėmę iš me
džiotojo gyvatę, meistrai'ri
ša ją už kaklo prie medžio, 
vis prilaikydami jos uodegą. 
Po to aštriu peiliu apiplau
na aplinkui kaklo odą ir, už- 
kišę pirštus, traukia odą at- 
2-al (į uodegą) ir nuima ją, 
išversdami, kaip pirštinę. 
Nelai minga, apiplėšta gyva
tė, ilgai dar daužosi baisioj 
agonijoj, kadangi mirtis at
eina tik po kokios valandos, 
uo nuėmimo odos. Pribaig
ti gyvatę skaitosi nereika
lingu, juk ji ir taip nusi
baigs. Panašios operacijos 
kartojasi kas dieną po kelis 
kartus, kadangi odos’ parei
kalavimas vis didėja. Ko 
d nusimano mūsų laikų žmo
nės. teM. L.”

plaukti greičiau, negu gele- 
žinkelių ekspresai rieda ir 
negu cepelinai laksto. Žmo
gui dar reikės gerokai pa
laužyti galvą, kol jis pasi
statys sau tokio greitumo 
laivų. “7Y”

BALTIMORL, MD.
Spalių 13 dieną, sekmadieny, 

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

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE , 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPEff 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brooaway, So. Boston 
Oftio valanti*: 

nno 0 Iki 12 ryte ir nno i :80 Iki R 
lr nno 6 iki 8 vaL vakare. Ofi^s. 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldleniais, talp-gl seredomla nuo 

L2-to8 dieną uždarytas , 
Taipgi nuimu ir X-Ray>

NEVEDUSIŲJŲ MOKESČIAI 
ITALIJOJ

• \

1926 metais italų vyriau
sybė įvedė mokestį nevedu
si ems. Tų mokesčių-per me
tus sutina apie 50 milijonų 
lirų. Mokestis nevienodas. 
Jis mokamas nevedusių nuo 
26 iki 65 metų pagal šitokį 
tarifą: nuo 25—35 metų po 
35 liras metams, nuo 35—50 
metų po 50 lirų mietams, o 
nuo 50—65 metų 25 liras me
tams. Nuo šių metų sausio 
1 d. visi čia minėti mokes
čiai padvigubinti Iš surink
tų nevedusių jų, mokesčių už
laikoma tam tikras fondas, 
iš kurio ankštomis pinigiš- 
komis pašalpomis šelpiamos 
tos šeimynos, kurios daug 
vaikų turi. Tuo Italijos 
diktatorius Mussolini nori 
paskatintų ,Italus daugiau 
vaikų gimdyti ir tuo valsty
bę bei tautą stiprinti. Pa
gal paskutįnį gyventojų są
rašą Italijoj yra 1,400,000 
šeimų, kurios kiekviena turi 
daugiau negu 7 vaikus, 
šiandien ten yra jau daug 
šeimvnų su 12—15 vaikų.

- - “R-tas”

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi 

rinkimas atsibus sekmadieny 
spalių 13, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

——— —f

BAUST 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

*

/

JUOZAS SEREIKA

T

DIDŽIAUSIA DOVANA

202
yra

Adresai: Lietuva, Kau
nas, Liaudies Namai, “2 v s i g-- 
ž d n t 8 « ” Administracija.

; 5/

DR. A.'CORAN
Gydytojas ir Chirurgas

33 Oopeland St., Quincy, 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.

mėnuo ir metama iovaštuoja tik ūkininkų laikraštis, todėl di-,------------ ---------------------------------3 lit. Lietuvoje, ugnyje 6 litai d<Iį turime..pr^rttyti kele

S“™ lr P”*’*- *"*
mfems Lietuvoje. Valdybų

Ii

Telefonas: S. B. 4768

DR. B AL AB AN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
... sp;boston, mass.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. DORIŠKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
TeL So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:80 iki 5:80 po nlet ir 
nuo 6 Iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimąGOS TAUTIEČIAI

Senoviniai Sauliniai 
Laikrodžiai

j^rimityviniai žmonės, dar 
įįrleš istorijos atsiradimą, 

igdavo lazdą į žemę, ir 
►rėždavo liniją apie ją 
nklindami šešėlio kelio- 

e nuo saulėtekio iki saulė- 
Kiti nuvydavo virvę, 

ą sušlapinę, sumazgyda- 
lygiais tarpais. Tą vir- 

kuždegus, išlengvo ir regu- 
riai slenkanti ugnis rodė 
iko bėgimą.
IfcJors yra tokių, kurie spė- 

ijg-kad japonai labai seniai, 
išturėjo jokių laiko atspėji- 

būdų, vienok kiti tvirti- 
kad japonai ir kinai var

lio beveik tokį pat dalyką, 
įip ir virvę, tiktai ju buvo

[as ugdytų Jumyse Broliai-ūžjurie- 
meilę ir prisirisimą prie gimto- 
Salelės Lietuvos? Kas nuolat pa- 

patriotizmą ir kurstytų kata- 
jo idealizmo ugnj?..

Tai dar prieš Didijj Karą pi a- 
žinomas ir visų mylimas, didelis, 

uotas, gražus savaitraštis 
^altinis.” Jis nori tarnau
ti® visai katalikiškajai visuomenei. 

tini8” eina Marijampolėje (Lte- 
oj) kas savaite 20 didelių pusla- 

ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
tus, o Amerikoje 2 doleriu.

” nori tapti dvasinių tiltu, 
igtų visos Lietuvos sūnūs su 

tautiečiais Amerikoje.
£Jei dar neesi susipažinęs su “SaltJ- 

pa rašyk laišką šiuo adresu: 
uis” Marijampolė, Llthuania, — 

vieną n-rj susipažinimui nemo 
o susipažinęs daugiau su juo 

omet nesiskirsi.
Su pagarba.

“SaUinio” Administracija

Egiptiečiai gilioje senovė
je taipgi turėjo vandeninį 
laikrodį. Viename Anglijos 
muziejuje randasi vienas ant 
kurio užrašyta Aleksandro 
Didžiojo vardas.

Smiltims Laikrodis Tebevar-
— tojamas

Niekas nežino smiltinio lai
krodžio senumo. Jam pra
džią galėjo duoti vandeninis 
laikrodis, ir beabejo prasidė
jo vienoje iš pūstynių šalių— 
Egipte ar Babilionijoj—kur 
buvo vandens stoka. Negali
ma sakyti iš ko jie buvo pa
daryti,. bet buvo rodomi grai
kų .skulptūroje dar prieš kri
kščionių laikus.

Laikrodis nešiojamas ant 
rankos yra skaitomas kaipo 
modemiškas išradimas, bet 
pirmutinį nešiojo Anglijos 
karalienė Elzbieta.

F. L. I. Š.

Jefferson St., Newark, N. J. 
įgaliotas generalinis agentas 

užrašinėti laikraštį “D-ką.” Ku
rie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre- 

! su.
|TeL Market 0609

“D-ko” Adm.

XI METAIXI METAI

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

61

HGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

KAIP GREITAI GALI 
PLAUKTI ŽUVYS

Susisiekimo greitumu sau
sumoj ir ore žmogus jau se
niai yra nugalėjęs visus gy
vulius ir paukščius. Nėra 
tokios greitos stirnos,- kuri 
galėtų lygintis su automobi
liu, ir nėra tokio paukščio, 
kuris pralenktų aeroplanų 
Bet vandeny žmogus dar yra 
toli atsilikęs nuo žuvų. Grei
čiausi pasauly laivai plaukia r .
apie 50 kilometrų per valan
dą, tuo tarpu kai žuvų yra 
daug greitesnių. Sakysim, 
upėtakis gali pasiekti apie 
30 kilometrų per valandą, o 
lašiša jau gali drąsiai eiti

' "T"" . .
NASHUA, N. H.

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks spalių 6 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. . Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

: BAINT CLAIR, PA.
LDŠ. lOTLkp. mėnesinis susirin

kimas į vyks, „spalių 6-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero, pa
rapijos salėj. . Kviečiami visi’ na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių aL 
sivesti prirašyti. Valdyba

EAST0N, PA.
LDS. 40 kuopęs susirinkimas į- 

vyks spalių 6 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėtu

M. Songaila

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 20 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

Lietuvis Graborius

F. J, AKUOČIUS
258 Broądway, So. Boston

. Telephone So. Boston 4488

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. . 

• v

■ '

‘KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių,įvairenybių£rtt. Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius ^Kup
rinis pabiros.”

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

Redagubja kpt Bal^ELnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

' Adresas: Eurepa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARTS.”

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

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

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie Žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių iritt.
.“ŪKININKO” kainaJ929 me

tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikoniŠkų centą, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith- 
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad- 
ninistracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad "ŪKININ-

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 1 dieną, šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

WOROESTER, 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

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

mas įvyks trečiadienį, spalių 3 
d., 7 vaL vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti. • Valdyba

Rezidencijos TeL: 0779-R. ę? 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Baisuęmuo- 

tojas, Real Estate lr Publlc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester A v. 
Dorchester, Masu.

■■I
fe. laidojimus

kūrinos paveda 
mano prižiūrėji
mui. visuomet 
būna patenkinti 
ir aatauplna ge
rokai pinigą.

Mano kaina ri
etenos ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

102 Broadway, So. Boston, Masa. 
Reetdence: 318 W. Thlrd St,

Telefonas: South Boston 0604-W.

Pabaigęs N. Y. unlverslty mediką-' 
lfšką kolegiją; buvęs gydytoju Ft, 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas i Out-Patiėnt Staff Lowelllo li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St. John’s 
Ligoninės; Medikai iškas egzaminuo
toj as dėl Metropolitan Life Ins.; 
Lowell YMCA. Gym.; A, O. Fores- 
terš of America. Valandos: Antr^ 
Ketv., šeštaiL 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak., Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St Patarimas dykai.

DR. GRADY
SPECIALISTAS

i

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pari- 
skaitymČlių fe pačių vaikų kūri
nėlių. “žvaigždutė” ’ ašėina kas 'KAS*’ yra grafiaiuia* femylimiau-

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiem^. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, spalių 4 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba
— »

WOR0ESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas 

vyks spalių 13 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinai atel-

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broodway, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:86—0 
vakare. Seredomie nuo 9—12 
▼ai. dieną. Subatomu nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliotais nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

Telefonai: So. Boston 1082—1371

. A. J. KUPSTIS _ 
tamnamijoa, Apdraudoa, Mort- 

Laivakorčių ir Pfarigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Otl*aa atdaru nno 0 ryto iki 
9 vakaro, 

Norintieji tdatnctauto pefanari* 
mo kr geriausių pirkiotą, krtfpkitti 

pae mus.

1 883 W. RROADWAX
SOUTH BOSTON, M1B8.




