departamento direktorius p.
Norkaitjs gavo rimtį žinių,
kad Klaipėdos muitinėj kaž
kas netvarkoj; būk kai ku
rie tos muitinės valdininkai,
susitarę su visa eile pirklių,
praleidžia prekes, išieškoda
mi žemesnį muitą, negu kad
turi būti išieškdta. Gauto
mis žiniomis buvo veikta
plačiu masių ir malversacijos buvo pravedamos sulig
gudriai paruoštu planu ir ei
linėms departamento daro
moms revizijoms negalėjo
/pasisekti nustatyti daromus
neteisėtumus. Tuomet departąmėntas paskyrė speciali}
šio reikalo sekimą ir tokiu
būdu neseniai pavyko išaiš■ kinti, kaip šios .malversacįjos atliekamos. Du siuntiniai
valdininkų praleisti buvo su
laikyti prieš pat- išdavimą
savininkams. Buvo nustaty
ta kad muitinės paskirtas
•, šioms prekėms muitas yra
/per mažas, .pritaikintas visai
kitoms prekėms ir tikri do
kumentą? buvo suklastoti.

K

tas ir pan. iš Prancūzijos,
Šveicarijos, Prekes' išnčiamos iš Prąncpiijos
savo tikru buvadinimu, kam
šilką*, iš Tilžės į Klaipėdą
buvo siunčiamos su pavadi
nimu audiniai, o šis persiun
timas iš Tilžės į Klaipėdą,
būdavo pritaikinamas tokiai
dienai kuomet Klaipėdos
muitinėj dežuruotų “ savie
ji” valdininkai. Klaipėdoj
audiniai virsdavo medvilne,’
už kurią žinoma, imamas*
daug žemesnis muitas, kaip
už šilką.
>;

Antras būdas buvo pa
prastesnis : siuntiniai atei
davo stačiai į Klaipėdą be
“persėdimo” Tilžėje, trisiu-

gals dokumentais. Čia vai
(liniuku pagelba dokumentai
ii ir padirbabuvo
mi kitį pagal kurious buvo
išieškotas daug žemesnis, ne
gu reikalingas muitas. .
Apie auaeųgtas malversacijas ir sulaikytuosius siun
tinius tuoj buvo pranešta
vyriausio tribunolo valsty
bės gynėjui, kuris paskyrė
specialų tardytoją p. Ciglerį
šią bylą išaiškinti. P. Cigleris tuoj išdyko KĮaipėdon.
Buvo suimti du valdininkai,
paleisti už užstatą, kurių
vienas jau spėjo pasislėpti.
Be valdininkų tieson trau
kiami septynių stambių firmų savininkai. Patiektasis
prekybos departamento ieš
kinys siekia keleto šimtų
tūkstančių liti}. *
z
Tardymas dar vedamas ir
vią atidengiama naujų įdo
mių dalyki}.
A.”
*
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adž. mokykloūkininkų
susirin
kimas, kuriame nutarė dupti
vienam Ūkininkui nukentė
jusiam nuo gaisro 1000 liti}
beprecęntinės paskolos. Ką
tai ženklina? Yra dar tei
singi} ir geros širdies žmo
nių.
Mums, provincijoj, yra ži
noma, kad vyriausybė stato
daug įvairių narni}. Tur būt,
neapsiriksime pasakę, kad
vyriausybė savo įstaigų sta
tybai Kaune paklojo jau di
deles pinigų sumas.
Bet
koks bus likimas šitų rūmų,
jeigu teks keltis į Vilnių?
Kurį procentą duos tada į
juos įdėtas kapitalas ?

Kebyiiai g»lfa gtnUtt.

buvo girdėti. Tačiau paėmęs
Vienos gydytojas, ausų gy- elektros vielas t rankas, galė
jo girdėti visa tai, ką grąmodymo specialistas 4r. Stefan
fopūs griežė. Maža to, pri
Jelinekas austrų medicinos glaudęs ausį prie t» žmo
draugijoje skaitė paskaitą, gaus, kuria buvo sujungtas ekuri sukėlė sensaciją moksli Jektros vielomis su dr. Jelininkų tarpe.
neko transformatorium, ga
Dr. Jelįnekas tvirtiną, kad lėjai girdėti aiškiausiai visą
žmogaus ausis priima ne tik gramofono muziką.
mechaniškus oro virpėjimus,
Tai pademonstravęs, dr.
bet ir elektriškas bangas. Ne- Jelinekas pareiškė, kad klau
bylys, t. y. toks žmogus, kur sos nervas jautrus ir elek
ris negirdi dėl mechaniškų triškom bangom. Tuo būdu
klausos organo sužeidimų, galima bus išgydyti visus
tačiau kurio klausos nervas tuos nebylius, kurių klausos
dar sveikas, reaguoja elek nervas pasiliko sveikas.
triškų bangų veikimas, ir dėl
Dr. Jelinekas šiomis die
to gali girdėti.
nomis savo išradimą dar pa
x V
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būt patikrintas prak
tik po to bus aišku |U4i

gali išgydyti pėĮjylipį

*

Jei ir pasirodytų* k|
Jelineko transforūųH
mažai padedą gydymo
Jams, tąi vis dėlto .į
principo atradimas
daug galimumų
dymui.
. '*5;
T
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KBUETOMUtž
IŠGERIAMA 3
š. m. sausio mėn.

van

binėse monopolio krautų?
se buvo parduota 440,įd
litrų degtinės 40 laips.Į'i
Dr. Jelinekas medicinos demonstruos Vienos teatre.
draugijos nariams šį savo iš Kai kurios teatro kėdės bus 406.75 litrų spirito 95 lą^
ir 49,861,629 laipsn. alkoj
radimą pademonstravo taip: aprūpintos jo išrastu aparatame name, kur buvo ausin1 tu. Atėję į teatrą nebyliai ir lio medicinos, technikus rinkę šios draugijos nariai,, priglaudę prie ausi} išrasto kitiems reikalams, iš viso i
3,586,058,50 litų.
3/įį
visai atskiram kambary pa aparato vįelas galės girdėti
statė gramafoną ir savo visa, kas teatro scenoje bus Vasario mėn. pardut
458,062,25 litrų degtinės
transformatorių. Iš šio kam- kalbama ir dainuojama.
bayio į salę, kur med. draug.
Berlyno ir Vienos'laikra laipsn., 20,137,75 litrui
nariai posėdžiavo, dr. Jeli ščiai dabar deda daug rito 95 laips., 53,850^
nekas atvedė elektros vielas. straipsnių šiuo reikalu. Vi laipsnių alkoholio medieįn
Gramofono garsų salėje ne- si jie pabrėžia, kad dr. Jeli- technikos ir kitiems reil
lams, iš viso už 3,727,847
litų. Kovo mėn. 372,005 ’
I rų degtinės 40 laips.7* j
943,25 ltr. spirito 95 laiį
64,931,956 laipsnių alko'
Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federaci
lio medicinos, technikos
jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpjūčio 19-20-21
kitiems reikalams ; išviso
dd. Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam
3,046,739,53 litų.
pas Adams Street ir New York Avenue, Newark,
New Jersev. ■
■
' Per pirmuosius s.. m.

^Mūsų šventas noras, kad
būtų kreipiamas dėmesys į
tai, kad pagerinus žmonių
padėtį. Kai mes sustiprėsimaterialiai, tai tada ge
KELETAS PROVIN€IJOS PAGEIDAVIMy LIETUVOJE me
resnės sąlygos bus bujoti
IMdeHi vargM įnūmuose
<
dvasinei kultūrai, nes žemės
r__ '
' '"
nepasirėmęs, dangaus nepa
Nepaslaptis, kad žmonėms davinėja ūkius. Žmonės len sieksi.
.■
da
į
skolas
ir
jiems
gręsia
ir šie. metai ekonominiai
Antras realus provineijos
sunkūs. Mūsų žmonių eko pavojus netekti savo žemės noras, tai kad būti} taisomi
nominis gyvenimas dieųh iš ir pastogės. '
keliai ir vedami plentai,
• tf
!
Paskolų
sunku
gauti.
Jei
paskui duodamos šiokios' toTai buvo siūlas, sulig ku- dienos sunkėja, ir,tai įvaigalima tay už didelius nuo kios savivaldybėms pašai *
riuo’tiriant toliau pavyko iš riose srityse: 'pajamos ma
šimčius. Privatiems asine- pos, kad miesteliai Vytauto
aiškinti visą gudriai Nugal žėja, nes javai pigūs, o išlai
nims už paskolas moka .net garbei galėtų išgrįsti mies
dos tos pačios. Žmonių būk
votą machinaciją.
35 proc. Tai plėšimas.
telių gatves.
Tolimesnis tvrirtias buvo lė kai kur tiek sunki, kad
Pagaliau, didžiausias bū
perkeltas Kaiman, kur pre nėbeišsięali žemėsz'mokesčių Žmonės labai skundžiasi,
kybos departamento specia sumokėtivienam valsčiuje kad paskolų bankuose nega ti} Vytauti Didž. paminklas
apsivalymas nuo dvasi
liai paskirta komisija patik- už 1929 II pusm. turėjo su- lį gautu Alės, provincija, ęj-ino
visus per Klaipėdos .maketi <per 1000 ūkininkų same be galo dėkingi gerb. nio mardzim^kilriome skur
muitinę praleistu prekių nuo žemes mokesčio, o sumokėjo A Jakštui, kuris iškėlė iš sta mūsų.motahnės ir inte
1929 m. pradžios dokumen tik per 200 žmonių. Iš ki ganingas ir drąsias mintis lektualinės jėgos.
: “R-tos”
tus. Buvo nustatyta kad tų policijai .prisieina išieš ūkininkų atžvilgiu.
I •
malversacijos buvo atlieka koti. Išieškojimas dažniau ’ Reikia pasakyti atvirai,
Katalikas, kuris galėdamas ne
mos dviem būdais. Pirmas siai esti aprašant ūkio da kad atsiranda jau ir šian remia katalikiškos spaudos, neturi
būdas toks: viena Klaipėdos lykus. Yra tokių vietų, kur dien, kurie padeda vargin teisės vadintis geru Bažnyčios vai
ekspedicijos kontora turėjo esama daug varžytinių.. Par- gus ūkininkus kelti iš sle- ku!—Vyskupas Ketteler.
.

;
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XX FEPEUCUttS KONGRESAS

Visi A. L. R. K. Federąeijos apskričiai,-sky■r riaįy j Federaciją priklausančios parapijos, drau
gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai
ir rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip
svarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos
šventėn 20-tan Kongresam

Am. L. R. K. Federacijos Sekretorijatas
180 Hale Avė., Brooklyn, N. Y.

v

mėnesius iš viso pi
degtinės- 40 laipsnoj
708.75 litrų; spirito 95
55,487,75- Jitrų, alto
medicinos, tschnikos i
tiems tikslams 168,6!
laipsnių. Iš viso už 1(
645,05 litų.
?
■' tfL.TA,
■■
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ko, tai rankpinigiai moduliuojami kaip aukščiau tarties metu laiko nenutraukiama. Jeigu nesuta-’ moji Deutsch-Krottingen lietuviškai iš seno jau pluoštas.- Ant greitųjų pasižymėjau šiuos
I. Surinkvyms warduu weislyyniu Žemaaytyšzk
buvo sakyta. Po susipažinimo jau vyksta pačios riama ūkininkų su savo šeimyna ar atskirais na vadinama Kretingalė.
riais, vis tiek tuos metus dažnai išbūva. Samdos
Dabartinis Kretingos vaizdas yra palyginti su j u, nuo A iki L, 7 sąsiuvinio formato lapai
lygtuvės — sutarties darymas. •
Sutartis daroma kokį nors šventadienį. Šei- pasibaigimo terminas esti Šv. Martynas, Šv. An prieškariniu žymiai pagerėjęs. Kretingos paver Rejestr Roslin. cudzoziemskich tak jarzynnyeh
'mininkė pagamina puikius valgius, o šeimininkas driejus, ^etai Klaipėdos. Dažniausiai Martynas, timas apskrities miestu ir vokiečių okupacijos zasuszonych przez X. Ambrožego Pabrėža exP
nusiperka degtinės. Samdos sutartį darant iš sam nuo ko ir pats žodis “martynauti,” vadinasi ato metu pravestas geležinkelis Klaipėda—Kretinga fessora schkol Parafialnych Kretingowskicb,
dinių pusės dažnai‘dalyvauja abu* tėvai, jeigu jų stogauti. Jau prieš metų pabaigą visi ir kalba ar '—Skuodas—Priekulė daug padėjo Kretingai pa sąsiuvinio formato lapai. III. Gaavdgribis.-*
samdinys neturi, tai broliai ar seserys, dažnai ir greit eisi “martynauti,” ar jūsų Barbė jau išėjo kilti. Savo forma Kretinga primena tvarkingo Merulius — (Hoizschwamm), 190—205 psL; įj
visai svetimi žmones.. Samdos sutartį daro visai “po Martyno... ’r Išleidžiant4‘po Martyno’’ įti miestelio vaizdą. Gatvės daugumoj tiesios, pats Camphora (ex Wylie), 4 mažo formato lapai* W
šeimynai kartu.’ Pradeda derėti pirmiausia berną, kusius šeimynos narius gražiai palydi. O jeigu miestelis palyginti laikomas švariai. Aišku, Kre SĄĄRASZOS weyslu yra skyvrliu žemaytyszįčį
paskiau pusbernį, mergę, pusmergę ir piemenį'. kuris šeimynos samdinys neeugyyeno meti} bėgy tinga žymiai kilstelės pravedus geležinkelio liniją —lotiinyszku, 69 didelio formato lapai. VI. G&įil
1 Lygtuvės, taip vadinama visa ši procedūra, yra ar £U ūkininkais ar samdiniai savo tarpe, tai išly Kretinga—Telšiai—Amaliai. Ji virs pirma di Aatskayda—Rieda, 16 didelių lapų, matyti <»uį
veikalo.' VII. Cinetaria cl. XIX, Ord. II, 2 di&
lyg ir koks balius. Jose kartais ir kaimynai kvie- dint paima kokia sena skardą, geležinį'plaktuką desne transporto stotimi iš Klaipėdos uosto.
ir
lydi
per
visą
sodžių
“
torškindamas.
”
Ši
baus

Ii lapai (irgi dalis). VIII. BOTANICA8A1®
f
čiami. - Jauniesiems pasišokti sumiošiama? nibrė.
A. Pabrėžos kapas. GYTYENSIS
—AUGYMYSTE ŽEMAlOTį^l
Tarp jaunųjų jaukaus linksminimosi, kaimynams mė morališkai yra didelė, nes paskiau visi JuoMūsų kultūros mėgėjo Kretinga savo išorine
ir būsimajai šeimynai be girgšnojant degtinę, alu kiasi iš to, kuri ištarškino.
išvaizda ir pastatymais nelabai tenustebins. Daug 6 dideli lapai. IX. Žodynėlis—Raidė A mį tecįfi
tį ir k., beužkandžiaujant riebius šeimininkės ko- . Šie gražūs ir turiningi šeimynos samdos pa daugiau Kretingoj jį patraukia kapai. Čia, se skyreliais vardu:—Ysz kningos Buda senowet^
'• pūstus ar sausą šutinį su kiaulienos “palendri- pročiai dabar jau yra žymia dalima pasikeitę. nuosiuos kapuos, ilsisi visai Lietuvai žinomas bo tuwiu, 3 vienoj pusėj rašyti lapai. X. KUJĖ3S
LAA, DRIEBALAA, Cataplasmata ir kita,;Hr|
coms” ar kilbasais ir vyksta šeimynos lygtuvės. • Juos pakeitė patsai gyvenimas, keičiasi ir papro tanikas kun. Amraziejus Pabrėža.
j ■ Samdos, algos objektas esti pinigai ir įvairūs čiai. Į samdą dabar dedama daugiau formaliniai
Paprastam akmeniniam kryžmiškam nedide dėlių puslapių. XI. Dictionarium Bonatietttįlii
daiktai. Bernams piniginė alga svyruoja nuo 200 motyvai; o ne esmė, t. y. samdos papročiai užlei liam kryžiuj vienoj pusėj iškaltos raidės: “15. jan. tino Samogiticam, 8 dideli lapai. XII.
iki 500 lt., mergoms nuo 150—300 lit. visiems me džia vietą įstatymų sutartims, kur, aišku, nebegali 1771 vixit 79 an obiit 80 oct. 1849;” antroj, pietį} roslin zasuszonych dla WJX Pabrėža Kagnfi
tams. Natūrą dažniausiai esti įšsilygstama ru rasti vietos sau visi senieji samdos papročiai.
pusėj: “Craed Ambrosius Pabrež.” Kapo kry od W. JV. Wolfgang Professora uniwerg
V < •
•
“L. A.” žius — kukliausias, akmeninis, nedidelis, bet žmo Wilenskiego Farmacyi nadestanc, nuo 1
gių, miežių po pūrą (centnerį!, ar po pusę pūro,
didelio formato lapų. XII.3
namų darbo rūbų po karta,
kartą, baltiniu
baltinių po karta,
kartą, vilvil
nių atminime Pabrėža, nežinojau, besąs labai sti nr., iš viso
nį} |>6 porą svarų, ir k. Visai atskirą vietą, algoje
priai įsikerojęs. Sutikau ant kapo besimeldžian Gauje IV, Attskayda I, 50 pusi, maždaug/'
• užima pašėlę ir paviršis. Pašėlę sudaro linai ir
tį senį sužeista koja; jis pasisakė man, kad nuo vardymo (Cofif. VI punktą — tai to patinabulves. Linų pašėlę esti nuo 14 iki Vi pūro, Ją
maldos prie to kapo jo koja vis gerėjanti. Žmo ko dalis). XV. SRYIE waarduu augmy
duoda daugiausia vyresniajam bernuį ir mergai.
nės maldininkai aplink kapą besimelsdami eina niii weyslyyniu yr skyrtvyniu. XVI. O
Bulvių pašėlę sėjama kiekvienam samdiniui nuo
keliais... daugelis sėkmingai apžadus nelaimėje dach w ogolninci. Pisano przez X. Pabnej
puspūrės iki 2 pūrų. Paviršis duodamas baigus
Prieš didįjį karą Kretinga buvo paprastas Že darą... Ir, iš tikrųjų, kapas aplinkui nušliaužio- deli puslapiai. Be paminėtų daug dar
tarnauti. Jis į samdos sutartį neįeina, bet*visada maičių Paprūsės miestelis. Bet jau iš seno jis tas. Nors astuonios dešimtys metų kaip Pabrėža rankraščių, be to, didelė skrynė žolių rinki]
Mūsų kuri kultūrinė įstaiga ar muzieji
pagal paprotį yra duodamas. Kartais jį duoda garsėjo Žemaičių liaudyj dviem dalykais: I. Par- mirė, bet jo atminimas liaudvj'tebesąs kuo stip
tų Pabrėžos rankraščiais susidomėti. Vjei
ir tuoj po lygtuvin, bet tai pasitaiko visai retai. cinkulio atlaidais ir II grafo Tiškevičiaus puikiu riausias!.. '• '« . .
Paviršis susideda iš didžiulio duonos kepalo, laši dvarii —. palociais. Jri dar pridėti pranciškonų
administracija, manau, visada sutiktų ju
Pabrėtas-rankraščiai
nių gabalo, kokių 3—5 klg.,'avienos rieto, dešrų vienuolyną, gražią bažnyčią, tai ir visa, kuo Kre
Aplankęs Pabrėžos kapą, panorau ir su jo raš leisti, blogįausiu atveju duotų juos išapaųjį
skobų,
masto,
kiek__ *Skobų,
jeigu dar turima vėdarų
ir k.
tinga buvo garsesnis Žęmaičių Paprūsės miestelis. tų palikimu labiau susipažinti. Kretingos klebo- rankraščiai įdomūs, primo — anų laifcį 1
4
1._
v •_
• v?
• Po lvgturių
šeimyno dar porą javaičių
- ’ • 3 turi ati;
» 7: Bqr didįjį karą — vokiečių1 okupacijos mtetu!, —
nks ,npel4i inan leido vieną vienuolį‘parodyti vie- pavyzdys, aecundo — augmenų terminų
stogų ir pradeda po jų tarnauti.’ Jei šių
stogii
šni atostogų Kretinga buvo paversta Kreisstadt’u, vadinamu niiolyno knygyną, kur ir Pabrėžos rankraščiai ir Nespausdinti
jie kasdien
p• *
M nyksta
* •* vSfce * 4ir --menkoji
negauna tuoj, tai dažnai nukelia į ankstybą pava- Russ-Krottingen, atskirti nuo tado Prūsuose , bu žolių rinkinys saugomi. Nori tą dieną knygyno
.
sarį, bet nevėliau kaip iki Sekminių. ’ Mat,
vusios Deutsch-Krottingen. šiandieną lietuviš riedėjo nebuvo namie, bet Pabrėžos rankrtHfas gautus teraunu iaHinia.
labai trukdytų jįkininkui darbus di Atį.
kai vadimti'
4* n g », o vokiečiu vadina4įų rihkinį pamatyti teko. Jų besąs gw
m‘f iit

Prie Ambrozieįaus Pabrėžos Ka
po ir Raštų Palaiką
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