
tikslas
Kaunas

tikiu dokumentu skelbimu.

Konferenciją sveikina 
paštalų Sosto vardu . 
arki vysk. Bartatoni, aukš' 
ji Lietuvos dvasiškija, kai 
liku visuomenės vadais

infor- 
aišku

pasakyti sa- 
buvo pirmas

kratinius principus neigė ir 
iš jų tyčiojosi. O gal dabar 
jau virto demokratu?

SURADO MIKfiNŲ VAIKO 
NUŽUDYTOJUS )

— Koks £i, p. profesoriau 
to, kaip tamsta pavadinai, 
tautininkų šeškomo 
buvo vesti akcija ?

PENKTADIENIAIS ‘ II
i ' 7 V

. ' . ' z—
Naujojo Lietuvos Ministerią kabineto deklaracija.

Atsakydamas į paklausi
mus, Min. Pirm. p. Tūbelis 
pasakė, kad santykiai su 
tautinėmis mažumomis nusi
stovėję; kad Universiteto re
formos vedamosios linijos 
nustatytos, bet pati reforma 
galima yra vidury metų, bet 
ne mokslo metu; kad p. Si
dzikauskui užsienių ministe- 
rio portfelis nebuvo pasiūly
tas; kad amnestavimas prie 
progų ir be jų yra daromas; 
kad savivaldybių rinkimai 
bus rudeni ir k.

MIRĖ 139 METŲ VIENUOLIS ;

Iš Atėnų praneša, kad net 
seniai Piro saloje mirė vie
nuolis 139 mętų. Jis gerai 
kalbėjo arabiškai, prancūziš-. 
kai, angliškai, graikiškai^ 
turkiškai. Jis niekuomet ne- 
sirgo. Praėjusio šimtmečio 
pradžioje jis buvo vieno tur
kų pašos vergas. Būdamar 
ištremtas Į Maltos salą jis 
priėmė krikščionybę ir stojo ( 
i vienuolvną. ' i

Geležinkelio nelaimė įvyko 
dėl inžinieriaus kaltės, nes 
jis bevažiuodamas užmigo ir 
traukinys pravažiavo stotį, 
kur turėjo sustoti, ir t____
į tavorinį traukinį.

Stoties viršininkas bandė 
inžinierių išbudinti mesda
mas į garvežį akmenis, bet 
veltui.

Iš priežasties didelio trau
kinių susitrenkimo inžinie
rius nusikando liežuvį ir ne
begalėjo išbudęs kalbėti, tai 
jis davė raštišką pasiaiški- 
tnimą kad jis buvęs labai ner- 
vuotas ir nusiminęs dėl savo 
brolio saužudvstės ant gele
žinkelio.

Bridgeport, Conn. — J 
MuHigan, 8 metų ir jo 1 
lis Jarffes 7 mefųamžįi 
pereitą savaitę atėję po] 
jai prisipažino, kad ji 
nužudę A. Mikėną, 3 u 
vaiką.

VOLDEMARAS BŪSIĄS LIETU
VOS BANKO VALDYTOJU
Kaunas. — “L. Ž.” rašo, 

kad p. Voldemars niekur ne
išvažiuojąs. Esą galima, kad 
jam būsią pasiūlyta Lietu
vos banko valdytojo vieta, 
kurią priimti jis sutinkąs.

Taigi “Darbininko” spė
liojimai pildosi.

“Pravda” praneša, kadv 
Astrachanėje miltuose duo* 
nai kepti randama visokių- 
nešvarumų, pelių išmatų, Vjį 
nių, papirosgalių ir 1.1. jįjį’

Voroneže koperatyvuc^ 
parduodama duona, kun; 
dvokia ir tiek drėgna, kft(| 
paspaudus sunkiasi skystę 
mas. • <59$

KAUNAS. — Rugsėjo 25 
ir 26 d. įvyko Katalikų Vei
kimo Centro konferencija. 
Dalyvavo 254 atstovai ir 435

• ,-i ir: i,; ’svečiai.

LENKŲ INŽINIERIUS
NUSIKANDO LIEŽUVI

6 žuvo, 30 sužeista geležinkelio 
nelaimėje 4

VARŠUVA.—Pereitą ket
virtadieny, Sobolew, už 40 
mailių nuo Varšuvos, susi
mušė pasažierinis traukinys 
su tavoriniu. Šeši asmenys 
užmušta ir 30 sužeista.

LENKŲ KAREIVIŲ 
SMURTAS

Rugsėjo 17 d, 
du Lenkų kareiviai perėjoSc 
adm. liniją ir iš mūsų pusės, 
Aukštukalnio kaimo išsiga
beno savo pusėn, gyv. JCū-. 
ną M. Jį suimaht, lenkų ka-- 
reiviai paleido du šūviu. Iki 
šiolei jo likimas dar nežino
mas.

masis pastebėjo, kad dėl šio 
pasikalbėjimo cenzūrai būsią 
apie pusę dienos darbo ir 
vargu kas iš to bepaliksią.
H Aš pareiškiau viltį, kad 
ęenzūra, kuri nėra pakanka- 
rpa garantija sulaikyti nori
moms pareikšti žinioms, leis 
tą atspausdinti.

— Naujai padėčiai paaiš
kėjus, gal pi Profesoriau, 
teiksitės apie 3Ą’ 
vo nuomonę 
mano klausimas.

< y

— Naujas Min. Pirminin
kas viso ko ceiitran pastatė 
p. Prezidentą. Paprastai 
valstybės galvos į debatus 
nemetama, nes Valst. Prezi
dentas nėra, atsakomingas 
asmuo. ’

KAUNAS. — Š. m. rug- padėtį skaitau savo parei- 
sėjo 30 d. policija gavo ži- ga.” 
nių, kad Laisvės Alėjoje 20 Kokia pareiga? Ar dikta- 
nr. kieme mediniame namely tūra stiprinti ?
20 v. 30 m. įvyko nelegalus Prof. Voldemaras savo 
susirinkimas. 21 vai. 15 m. diktatoriavimo metu demo- 
policija patikrino ir rado su- ' 
sirinkusius 23 žmonės, ku
riuos sulaikė ištirti./

Kita užsienio spauda irgi 
rašė, kad areštavo 14 p. Vol
demaro šalininkų.

Remiantis p.. Voldemarp 
pareiškimu spaudai išrodo, 
kad jis rengiasi dabartinę 
valdžią nuversti. ,

Jis sako:
“Aš atsisakiau paimti už

sienių reik, min. portfelį, bet 
aš neatsisakiau dalyvauti vi- 

kia, kokia buvo iki šiol. Kad dalis politikoje. Jei prasi-l 
ji nepakitus, matyti iš to, dėjo gilesnis kri2»s, tai rel-’ 
kad naujon vyriausybėm už- kia padėti gelbėti. Pasyvu- 
sienių reik, ministeriu buvo mo aš nenumačiau. Gelbėti

jojo Ministeriu kabineto de
klaracija ir kaip ji bus pa
skelbta. Min. Pirm, atsako, 
kad speeialės deklaracijos 
nebus, kad apie vyriausybės 
darbus bus pranešama pasi
kalbėjime su spaudos atsto
vais; su kuriais dažniau bus 
tariamasi atskiru žinvbu ve- I , . ,

idėjų. “ >

KĄ VALGO SOV. RUSIJOS 
PILIEČIAI Z"

NEW YORK, spalių 14 
— Britanijos Prem. J. Ra 
say MacDonald,_ speeia]

------------~

traukiniu iš New Yorko 
vyko į Kanadą, kur jis tui 
asmenišką pasikalbėjimą 
Mackenzie King.

Prem. MacDonald ir 
dukterį iškilmingai išlydį 
gausi minia ir miesto viri 
ninkai. , .

t — Mažiausiai esu
i______________ _ ___________ __________ . .... ____

Imliotas. Viena tik 
■( kad Tautininkų kom. pirmi- 
' ninkas gavo portfelį.

— Ar tai ir visos kabineto 
: krizio priežastys ?

— Aš vedžiau derybas su 
p. Aravičium vidaus reik, 
min. vietai užimti ir, p. Pre
zidentui pavedus, jau buvau 
jį pakvietęs.

įdomu buvo pasiteirauti 
.apie staigiai nutrauktus ar
timiausiu^ p. Voldemaro, 
kaip valdžios galvos, darpus. 
P. Voldemaras atsakė, kad 
rudenį būtų buvę pravesta 
savivaldybių rinkimai, o pa
vasarį buvo numatyta Sei
mo.

— Kai kas mieste kalba, 
kad su Tamsta derybos nesą 
galutinai nutrauktos?
I — Po to, kai man buvo 
pareikštą, kąd esu atstaty- 
dintas,-jokių derybų nėra, — 
atsakyta.
i — Paprastai, p. prof., vy
riausybes atsistatydinimas

Dėl krizio galiu pasakyti 
tiek, kad dabar prasidėjo ne 
valdžios, bet valstybės krizis, 
kuris ilgai užsitęs. .

Čia prof. Velldėmaras pla
čiau apsistojo ties Europos 
tarptautiniais santykiais:

— Europos vakarų santy
kiai tvarkosi, konsoliduojasi ^ra fiksuojamas oficioze tam 
(Lokamo ir k.)*. •« Po to at 
vis eilė Europos rytams. Čia Kadangi tokių dokumentų 

T paklausimą, ar bus nau-1 Lietuvai gali laimėti.’ ir pra- bebuvo paskelbta, tai kai kas 
laimėti. daro išvadą, kad Tamsta lie

čia prof. ilgesnių revelia- padavęs atsistatydini- 
cijų pareiškia Vilniaus klau- p30, 
■simu ir sako:
; — Mano politikos nieks 
negalės tęsti bei vesti.

—Gal galėtumėt pasakyti 
apie tiesiogines kabineto kri
zio priežastis, — teiravausi 
toliau.

— Yra ranka ir yra įran
kiai. Ranka gali būti gera, 
o įrankiai blogu

Tautininkų šeškomas dar 
nuo 1927 m. veda prieš ma
ne akciją. Dar kada buvo 
gyvas Putvinskis tam tikra 
delegacija jį klausė: už ką 
stovi šauliai?

Dar prieš krizį atėjo pas 
mane vienas asmuo, kuris 
pareiškė, kad mano nuverti
mas atidėtas iki rudeniui. Į- 
rodymui, kad jo žinios yra. 
tikros, jis- man papasakojo/ 
kas tam tikru laiku >anano! 
bute buvo. Tai buvo tikra.'

Žinodamas tą, aš aeropla
nu buvau nulėkęs Palangon, 
nes buvo labai svarbu žinoti 
prieš Tautų s-gos posėdžius, 
ar turiu visišką pasitikėji
mą. P. Prezidentas užtikri
no. Aš išvykau. Tačiau bū
damas Ženevoj e gavau, žinių, 
kad akcija prieš ^»tae, ak 
nattjinta. ' Todėl, visa, mot 
skubotai turėjau grįžti Kiu- 
nan.

Ar bus einama prie parlamentari
nės tvarkos grąžinimo?

— Mano suminėtų įstaty
mų — savivaldybių, Seimo 
ir p.
pastatymas vyriausybės dė
mesio centran rodo,,,kad bus 
einama politinės konsolida
cijos, prie konstitucijos vykę 
dymo.

Deklaracijos nebus.

Rugp. 11 d. Mikėno lavo^į 
nas rastas Silver Beacir paį 

• krantėse. Jis-dingo liepėt 
29 d., kumet su motina buvo? 
Nuvažiavęs maudytis. ’-Z

Kaip pasakoja nužudytų* 
jai, tai jie Mikėnuką pasiga
vę nurengė ir jį kankino iki 
visai nukankino. /■ Z

z j 
; , .r- *; j

Abudu nužudytoju yrarbtt^ 
vę prieglaudos namuose.’ ‘

Vėliau p. Schread buvo, 
juos pasiėmus pas savę aūk-. 
lėti, bet jie gavę pinigų pa-^ 

trenkė bėgo.

Konferencija pasita 
priėmusi ištisą eilę rezolii 
jų įvairiais klausimais.

Konferencijoje skaitė 
E. vysk. Reinys ir kiti va 
paskaitas.

Užbaigiant sugiedotas I 
tos himnas ir kan. Dog 
sukalbėjo maldą.

bet dėl jums žinomo savo 
nusistatymo nedalyvauti po
litikoj, jis būti min. atsisa
ko.

Vilniaus klausimas bus ri
šamas taip pat, kaip pasku
tiniais trejais metais.

Su mūsą šiaurės kaimy
nais, be abejojimo, bus pa
laikomi draugingi santykiai, 
bet tiek tik, kad jie neturė
tų svetimos įtakos. Su kai
mynais iš vakari} santykiai 
jau sureguliuoti.

Su Latvija vedamos dery
bos prekybos sutarčiai suda
rai.v

Kodėl atsistatydino p. Voldemaro 
kabinetas?

Svarbiausioji p. Voldema
ro kabineto atsistatydinimo 
priežastis yra nuomonių 
skirtumas tarp p. Preziden
to bei ministeriu, kuriems 
pritarė p. Prezidentas — iš 
vienos pusės ir p. Voldemaro
— iš kitos pusės; t. y.: ar vi
sa sukoncentruoti viename 
asmehv, ar" atskiras sritis 
pavesti atskiriems asmenims
— ministeriarns.

Paklausimai ir atsakymai.

“Mūsų Laikraščio” atsto
vas dar klaupia, ką vyriau
sybe m ano daryti dėl K. Y. 
C. skyrių, pavasarinikų ir 
pan. organizacijų veikimo iš 
administracijos organų truk
dymo, ypač Šiaulių, Utenos, 
Kėdainių ir Šakių apskęi- 
čiuose ?

Šis reikalas bus išspręstas, 
kai išsispręs karo stovio, 
cenzūros ir kt. panašūs klau
simai, kurie yra glaudžiai 
susiję.

IR LENKAI MINĖJO VILNIAUS 
PAGROBIMO SUKAKTUVES
Vilma*. — Spauda prane

ša, kad ir lenkai minėjo Vii-- 
niaus 10 metų “paliuosavi- 
mo” sukaktuves, gen. Pulas- 
ki ir kitokias groboniškas 
sukaktuves.

Jungt. Valst. lenkai dides
ni ošė kofionijose gen. Pulas- 
ki 150 mėtų' sukaktuves, ku-. 
ribš supuola su Vilniaus paJ 
grbbimo sukaktuvėmis, balt J 
dė koiSkilmingiansia demon
stracijomis paminėti.

teiravausi.
Tas.yra taip — aš ne

atsistatydinau.
į — Ką manote dabar veik
ti? — buvo paskutinis ma
no klausimas.

Prie šio paklausimo p. 
Voldemaras paėmė iškarpas 
iš “Le Temps,” “Times” ir 
atsakė: • . -

— Čia yra įvertinta Lietu
vos vyriausybės pasikeiti
mas. Čia yra išeituoti tams
tos telegramos žodžiai apie 
mano pasitraukimą iš politi
kos ir padaryta išvada, kad 
aš išeinąs ir iš vidaus politi
kos. Tai klaidinga išvada. 
Taip mano pareiškimo su
prasti negalima. Aš atsisa
kiau paimti užsienių reik, 

i min. portfelį, bet aš neatsi
sakiau dalyvauti vidaus po- 

f- itikoje. „/Jei prasidėjo gi
lesnis krizis,. tai reikia padė
ti gelbėti. Pasyvumo aš ne- 

, numačiau. Gelbėti padėtį 
i skaitau savo pareiga.

Toks yra pakankamai įdom
inus pasikalbėjimas su bu v. 
Min. pirmininku.'

Skiriantis, prof, ypldciųa- 
rąs pasakė, kad šią Wpity 
jAą dups išsemiantį, raštišką 
atsakymą visiems ? žunulis; 
tams į jų raštu jam paduo
tus paklausimus ir šypsoda-

-4 
£

.Lietuvos; spauda, kiek cen
zūra leidžia, paduoda dau
giau žinių apie prof. Volde
maro kabineto krizį.

“L. Ž.” jau antrą kartą 
s] pasiuntė savo atstovą pas p. 

Voldemarą pasiklausinėti 
delko taip staiga sugriuvo jo 
kabinetas. - -

‘J*

Tarp p. Voldemaro ir “L. 
Ž.” atstovo įvyko šioks pasi
kalbėjimas: i j i

KAUNAS. — Min. Pirm., .kviečiamas p. Voldemaras, 
Fin. Min. ir 1. e. Užs. reik, 
min. par. p. Tūbelis rūgs. 25 
d. 16 v. 30 m. priėmė spau
dos atstovus, kuriems pada
rė platų pranešimą apie p. 
Voldemaro kabineto krizio 
priežastis, naujojo kabineto 
darbus ir jų kryptį ir atsakė 
į daugybę spaudos atstovų 
klausimų.

— Man labai malonu, — 
pradėjo p. Tūbelis,—su tam
stomis susipažinti ir pirmą 
kartą kalbėtis. Spauda mū
sų laikais yra labai svarbus 
veiksnys. Bendradarbiavi
mas su spauda yra reikalin
gas ir būtinas. Mums daž
nai teks kalbėtis, kai ne su 
manimi, bet su atskirti žiny
bų vedėjais, ir plačiau nu
šviesti reikalus.

Po šio aš noriu trumpai 
pranešti apie tai, kas jus in
teresuoja.

Vidaus politika.

— Išeinant iš 1926 m. su
sidariusios ^padėties, p. Pre
zidentas yra viso veikimo 
centras. Jo padėtis.yra ypa
tinga, ypač, kad jis dabar at
stoja Seimą.

Iš to, kaip yra susidariusi 
vyriausybė, galima spręsti, 
kad didelių pakitėjimų lauk
ti netenka...... Į ____ _

Svarbiausis dėmesis bus 
kreipamas į vidaus padėties 
konsolidavimą. Išeinant iš 
konstitucijos, savivaldybių, 
Seimo ir Prezidento rinkimų 
įstatymai bus vyriausybes 
veikimo centre.

Lygiagrečiai eina ekono
minės ir finansinės būklės 
konsolidavimas. Čia, kaip 
iki šiol buvo, bus pirmoj ei
lėj rūpinamasi sustiprinti 
krašto ūkis. Su ekonom. fin. 
klausimais rišasi išeivybė. i- 
poteka, paskolos užsieny ir 
kita.

Ipotekos klausimas yra 
pribrendęs. Jei savo resur
sų stigs, gal ieškosime kur 
kitur.

Išrišus ekon. fin. klausi
mus lengviau rišti socialinio 
draudimo klausimas.

Karo stovio, cenzūros klau
simai bus sprendžiami laips
niškai.

Bendradarbiavimas su at
skiromis politinėmis grupė
mis tiek bus vykinamas, 
kiek tos grupės pritars tai 
krypčiai, kuri yra vedama. 
Atskiri lojalūs žmonės, kaip 
ikišiol, bus priimami ir ti
kimės darbo užteks.

Užsienio politika.

Užsienių politika liks to-



komedijos po 1 ak

drama 4

So. Boston, Mass.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie Katalikę Tikybos Tik- 

. ................. _ ‘ _ _ i 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo- k«t*bkp. priedermės- Para-

Kunigu Seminarijoj Tel :iosė moks1Wg^^de Jiįntg- 
jo 16 d. Auklėtinių iš vi

LIETUVOS
• ŽENKLAI

Maža žmonių teturi progos ne 
paprastiems didvyrių darbams.— 
M. PeČkauskaitė.

Joriiškėtiai, Panemunėli'} . Rugsėjo 9 d. ryte apie 
6 vai. pradėjo degti ameri- 
kiečio Klemkos tvartas. I Klemkos nebuvo namie. Tar- 
iiaitė įatėmijo vyrą moteriškuose laibuose bėgant į miš- 

į-ką* Piktadaris tuoj buvo I siiimtas ir pasirodė esąs Va- *Jiulis iš ''Skiriu. Jis sako, ] 
£ kad Klemka jį samdęs tvar- iįj tą padegti, kad paskiau ap- j ; skundus padegime pil Rim- 

šą, su kuriuo kaimynystėje įgyvendami vaidijosi. Valiu- 
fc lis ir Klemka areštuoti.

natika. Paaršė J. Damijonai
tis _________ ____ i_________ 40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Yndziulaitis________________50c.

Iš Kelionės po Europą ir
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50
_____ TEATRAI

PERSIŠOVĖIš Alytaus praneša, kad rugsėjo 18 d. Alytaus dvaro sode revolverio šūviu nusišovė Maliauskienė Juzė, Alytaus m. gyventoja. Žudymo- si priežastis esą nesantaika su vyru.

■ Kauno karo komendantas 
Babtų valsčiaus Tolėjų kai
mo gyventoją Joną Artiino- 
naitį už visuomenę kiršinan
čių gandų skleidimą nubau
dė 100 litų pinigine pabauda 
arba 7 parom arešto.1

—t _

KULTŪROS .GYVENIMO /
VARGAIKultūrinis gy

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

KALTINĖNAI, Tauragės apskr. Šiame Žemaitijos kampelyje jau nuo 1927 m. veikia pieninė, Įsteigta darbščių ir susipratusni ūkininkų pastangomis. Lig šiol pieninė dirbdavo tik vasaros metu. Žiemą ji sustodavo. Šiemet įsisteigė 2 pieno pu- griebimo punktai ir pieninė, regimai, galės dirbti nesustodama per visą žiemą.

fr čfcaip praneša Rytprūsių sį vokiečių laikraščiai, policija v dar kartą smulkiai apžiūrėjo £► Gimiškių miškelį, netoli fį. Stalupėnų, kur buvo suimtas fč Plečkaitis su savo penkiais sėbrais. Buvo rastos dar dvi a sunkios, matomai plečkaiti- nmkų pamestos, bombos. 
Bombos buvo sumestos į pel-

fas Zabiela užmuštas vietoje, kitas grafas Vielhorskis ir teismo taędjįtojas Viršyla 
sunkiai sužeisti.

už 25 lit.— visus metus. Užsienio ir Vokie-

šėje prasideda išmėtyti viens nuo kito netoli ir pušimis apaugę * švedų , piliakalniai; jie visi nedidoki, apvali, pušimis apaugę; ant vieno iš jų arčiau prie kelio yra pastatytas kryžius, nes, kaip 1 žmonės pasakoja, pirmiau vaidinos, pastačius kryžių, perstojo vaidintis; dar toliau už 14 kilometro vėl eilė tų piliakalnių. < \ ,, tNevienas yra mėginęs kasinėti, bet be arklių kaulų daugiau nieko neranda. Baigiantis tiems piliakalniams randasi graži vieta, kur yra padavimas, kad toje vietoje buvusi lietuvių pilis; dabar ta vieta liepomis apaugusi tarp pusių; prieš karą tas vietas lankė įr tyrė archeologai Daugirdas, Medvedevas bet rezultatai nežinomi.Iš Žalvario laikų daugiausia randa visokių papuošalų: Rakėnų kaime, ar tik ne Rąginęnų, kultuvos iškaser nos. Piiiakafeis (p gal iv ne piliakalnis) jau susilyginęs su lauku, nes visas ariamai ;visumet atrandama žmonių ir visokių arklių papuošalaiKATASTROFA AUTOMOBILIO, 
KURIAME VAŽIAVO DAR

BININKŲ EKSKURSIJA
Rugsėjo 22d. 8 vai. iš Ky

bartų į Kauną važiavo auto
busu 1238 Nr. vokiečių dar 
bininkų ekskursija.Ties But
kų k. Mariampolės ap., va
žiuojant 40—50 kil. greitu 
mu, autobusas sukosi ir ap
virto. Dalis keleivių leng
vai sužeista, o viena moteris 
sunkiai. Autobusą valdė 
šoferis G. Rutkus, kuris ne
turėjo teisių autobusą val- 
dvti. Rutkus sulaikytas.

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- šistengk, kad aš juos lankyčiau.Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 litus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn. pusę metų, už 50 litų lankymas (išskyrus Latviją, Estiją tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duonelaičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.Aš tik teiąybę rašau.Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraS- 
tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leonas Bistras.

SUGRĮŽO MALDININKAI
Kauna*. — Rugsėjo 10 d. 

sugrįžo iš Šiluvos atlaidų 
maldininkų ekskursija. Eks
kursijoj dalyvavo 1500 mal
dininkų. Vadovas buvo kun. 
.Žilinskas.

Žį LUKŠIAI (Šakių apsk.)« f Maro metu vietinė mūro baž- .’^ Iiyčia buvo sudegyta. Kun. sįrĖF; Stanaičio rūpesčiu atre- ^Uiontjiota, 1919 m. gontinė- 
į mis skiedromis uždengta, į- S. taisyti maži vargonėliai. E- > sąs dabai* amerikietis kun. fc'JF: „Muleikaitis per parapijos 
< Sueigą pasiūlė parapijonims

Uždengti bažnyčios stogą ein- —Jkuoita skarda, o jei jie tą iš- ^pildys, tai minimas svečias į kun; Muleikaitis apsiima sa-Vo lėšomis įtaisyti bažnyčiai č vargonus. Parapijonys nu- tarė sudėti stogo dengimui i po 1 litą nuo margo ir rug- ' piūeio mėn. pabaigoje stogas s, pradėtas dengti. Tokiu bū- v 3usulig gerb. kun. Muleikai- /ęio nusistatymo greit turėsi- ęįtafc ir vargonus.

venimas žymiai apmiręs, nes nuolat sutinka trukdymų; Ne tik neleista sušaukti dzūkų ateitininkų ; konfetenei- jos„ bet net rajonui lankyt “Pavasario” kuopų negalima, nors susirinkimams leidimai ir gaunami. Bė to, stengiamasi katalikų veikėjai išblaškyti. Be jokio pagrindo, jau mokslui prasidėjus, iš Alytaus gimnazijos iškelti katalikai mokytojai p. p. Slavėnas, Rudzika ir Rapševičius. Tuo tarpu paliekami ‘‘šventoj ramybėj” socialistai ir laisvamaniai, žinomi savo pedagoginiu nesugebėjimu ir šiaip jau netinkamumu.Šitokioms sąlygoms esant, vienui vieni tautininkai, važinėja agituodami ir bando kurti bent savo skyrelius, bet nelabai sekasi. Vasarą buvo surengę Basanavičiaus vardo liaudies universiteto mokytojams lietuvių kalbos kursus, bet ir tie mokytojams sudarė blogą įspūdį.

Nepaisytoja—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina........... -......... 35c.

Giliukingas .Vyras—2 aktų, 
komedija; parašė S. Tarvy
das ________________ ________ 25c,

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
J uozuka s_______________ —25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius
t,ą. Parašė Seirijų Juozukas—35c< 

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

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

rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c
Žydų Karalius 

aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir
vintas ---------- ------------------- 30c

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

Patricija, arba nežinomoji 
kankįnė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas---------10c.

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

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Pabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas________________ 65c.

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

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

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N.__15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minki* 
ais viršeliais)____________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Aito- 
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)__________________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celnloidoe vir
šeliais) ________________ $1.00

KAM REIKALINGA VIETA UCDHA PSADŽUIKI ntlCA Vilnius.—•' Atidarant iškilj' UU. UlIuU mingai vieškelių Gardinas—
prašome kreiptis dėl visų informą- Vilnius, įvyko grafo Zabielos 
djų “Darbininko” Administrad-lantOTnubitio katSstbofa. "GfS- 
jok

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

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

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

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr.‘ A. Vileišis_____________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas_ 50c.

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

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas  ----------- 60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T. 20c.

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

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

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Sahrusaitis-----------25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ----------- ---------------- 30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
<ė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) __________________25e

Moterystės Nesuardomybė. J. 
hesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune--------------------10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius_____________ 40c.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25c.

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas_______________ -___——40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida_______________ 50c.

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

2 kiidiįįlM 
aktu Muo Salako miestelio 

riogso prie pat kelio taip va
dinamas “Napoleono ak
muo ” su iškaltu jame ženk
lu, ne tai šaukštu, ne tai 
raktu; žmones pasakoja, kad 
ant to akmens. Napoleonas 
valgęs pietus, traukdamas ž 
Rusiją. 15—2Ometrų tol jau

KIEKVIENAS RŪPINASI
SAVIMI

Vilnius.—Šiemet, kaip jau rašėme, Braslavės apskrity dėl dideliii karščių, daugely valsčių ištiko didelis nederlius, kuriuo net valdžia susirūpino. Bet kas labiausia nukentėjo ? Žinoma, mažažemiai ir kai giasi tą padėtį išnaudoti ? Dvarininkai. Jie prieš keletą diemj susirinkę iš visos apskrities atvažiavo Vilniun ieškoti pašalpos, kur apsilankę atatinkamose įstaigose ir bankuose, išvažiavo ieško-] ti pašalpij Varšuvon tarpe matome stambius dvarininkus. kaip tai Koziell Pakiewskį. Svviatopel-Mirs- man<!kui, 50 W. 6th St., So. Boston, 
. . ... Mass. (S.-22)’ki ir kitus. 'Reikia manyti, kad ši dvarininkų delegacija pirmiau- siai^pasirūpins pašai aoysaiųBet kas pasirūpins badaujančių ir skurstančių ū- kinįnkų padėties pagerini- Inu3 . .Tik ne dvarininkai.

vęries-Kįąipėda lakūnai ka
pitonas) Kųncaitis ir vyr. Įeit. Vedeika, buvo išlydėti į Klaipėdos stotį, iš kur traukiniu išgabenti Kaunan. A- pie šeštą valandą į Rumkiš- kių aikštę, kur lakūnai.nusileisdami žuvo, atvyko Klaipėdos krašto gubernatoriaus pavaduotojas, juriskonsultas akmens jau miško pu-p. Lisauskas, direktorijos pirmininkas p. Kadgynas, į- gulos viršininko atstovas pulkininkas Įeit. Šileika, į- gulos karininkai, uosto direkcijos nariai su inžinierium Visockiu priešaky, šaulių rinktinės vadas p. Bru- velaitis, pasienio policijos atstovas kapitonas Kazake vičius, centro valdžios įstaigų viršininkai, valdininkų organizacijos, visuommes veikėjai ir didelė minia žmonių. Ant karstų buvo uždėta daug vainikų, jų tarpe Klaipėdos gubernatoriaus, direktorijos, 7 pešt, pulko karininkų, 7 pėst. pulko II oro eskadrilės, uosto direkcijos, vietos šaulių, savanorių sąjungos Klaipėdos skyriaus, valstybinių valdininkų sąjungos organizacijos ir policijos. .Po pamaldų, kurias atliko7 pėst. pulko kapelionas kunigas Keblaitis, orkestrui gedulingą maršą grojant, karstai buvo pastatyti ant katafalkų ir. prasidėjo iškilminga eisena iš Riunkiški^. per miestą į stotį, kurioj dalyvavo tūkstantinė žmonių minia8 vai. eisena pasiekė stotį, kuri taip pat buvo pilna žmonių. Karatai nuo kata- falku buvo nukelti ir nunešti į vagoną. Karstus nešė lakūnai ir Klaipėdos įgulos karininkai. Po trumpos kapeliono kun. Keblaičio kalbos, orkestrui grojant gedulingą maršą, traukinys pamažu išėjo iš stoties, gabendamas baisios katastrofos nelaimingas aukas.

Gyvaolya. Para- 
PučyB ------------- 30c.

Ir Krikščionybė. 
Urgnčio ------------- 10c.

I žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ---------- - -------------10c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ----- 15c.
. Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri- 
Bščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ----- - ------------ 25c.
h Trumpa Apologetika arba 
Mat Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskaa_A0«

“DARBININKAS"
366 Broadway,

LENKAI ŠVENTE VILNIAUS 

PAGROBIMĄ

Rugsėjo 21—22 d. Seinuo
se Lenkai šventė 10-ties me
tų Vilniaus pagrobimo su
kaktuves. Į iškilmes rugsė
jo 21 d. atvyko marš. Pil- 
suckis. Seinuose padaugėję 

kad kareivių ir policijos skaičius, 
šiaip ūkinin- Prie administracijos linijos 

O kas pirmiausia sten- Seinų ribose sustiprinta len
kų sargyba.

KRAŽIAI, Raseinių apsk. Rugsėjo 14 d. rytą į Paplušėtų dvarą atėjo iš Šiaurės labai didelis, gražus ir jaukus briedis. Jis išgązdino dvaro darbininkes", beraunančias kanapes, paskui nuėjo į gvvuliij bandą ir išgązdino karves, kurios jį pama- čiusios pradėjo labai nerimauti ir lakstyti. ~ Briedis keršas, baltomis dėmėmis, ragai labai dideli, palinkę pirmyn ir smarkiai išsišakoję. Iš Papuščių dvaro briedis nužygiavo į vakarus Pašilės pusėn. Nepaprastas briedžio jaukumas verčia manyti, ar nebus jis pabėgęs iš kokio nors zoologijos sodno (žvėryno).

v.
F ■"
s«s=«na=QB3ar daugiau- . šia šioje apylinkėje randa h ’ Rygos pinigėlių; apie * 30% į rišu atrastųjų; antrbjė viė-1 I f toje randa Joiio kažįnierb 1 laikų apie 25%; ZigmantoIII ir Prūsų apie 15%. Zig- ęybę — pažinimas tikybos, jos nuarto I ir Zigmanto Augus-to apie 3%, o iš senesnhjjų šs-Knir. , . Cozel__30c.laikų rastas tik vienas dido- kąs1 ’pinigas Romos laikų (Marcus Aurelijus), ir apie Kazitiškį.

Huckleberry Finas^-labai į- 
domi apysaka __________ __ 75c. ,
- Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas 15c.

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

Auksinio Obuolio Historija ' 
(Graikų Mytbologijos Žiups
nelis! su paveikslais; Lietu-- 
vių kalbon išguldė Alyva____ 5Qę

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B________ 40c

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai 'apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ________ 45c.

Turto Norma—mdksliški pa
siskaitymai. -Parašė Uosis—__45c

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė 1*. aždeikis__________ 65c

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

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

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

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

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

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas..._25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj------ ------------------------ 15e

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________50c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ------------------ 50c.
/Smogtu Įr 
šė kųn, .E

SVARBUS PAIEŠKOJIMAS

Vincentas Dobrovolskis, vilnis 
kis, 13 metų atgal vedęs pas kun. 
Žilinską, So. Bostone Eleną Trečio 

|-kienę. Dabar yra reikalas sužinoti 
| apie jo mirimą ar gyvenimą. ŽinanJų j tieji malonėkite pranešti “Darbi
ninkui.” Jei jis miręs prašome ger
biamu kunigų pranešti kun. Vir- 

i

Mass.
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FjAUNLMO DARŽEUS
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Brkngus Jaunime,
Jūsų Dėdė Anufras kalba. Klausykite atydžiąi. Žino

te senelis greitai nuvargsta. Tad pasiėmė šį laikraštį į ran- 
-kas, perskaitvkite kiekvienų eilutę “Jaunimo Darželio.” 
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f 
r i

Spalių 14, 1929
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ARABAS IR KATALIKAS
t '

•' Pasakojama kad kartą, Arabas sutikęs Kataliką, kurio apsiėjimas 
buvo papeiktinas, užklausė ar, jis tiki ir išpažįsta Dievą. Toks užklau- 
symas labai Katalikui nepatiko, užtat aštriai tarė:

“Ar-gi girdėjai kad Katalikas netikėtų į Dievą. Žinoma, kad aš 
tikiu ir garbinu vien^ Dievą.”

“Tu gali sakyti,” tarė Arabas, “kad tiki į Ųievą, bet tavo apsiėji
mas ir tavo darbai parodo kad .tu netiki.”

■ Pamoka : O tavo apsiėjimai ir darbai, brangus vaikeli, ar parodo 
kad tu esi Katalikas? Gal savo darbais ir pasielgimais žemini Kris- 

1. Taip apsieik. tą daryk, kad žmonės matydami tavo
. gerus darbus, garbintu Dievą, kuris yra Danguje.

- Jonas Tarvydas
_ f

■ w

/
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llIDf IIMIC DtAIMfO mlnEJANIS RAIhIS jj
Rugsėjo 12 d. Rygos psfcsį 

jūry staiga mirė žymiausias ■ 
latvių poetas ir rašytojas ] 
Janis Rainis—Pleekšans. J

Rainis gimė 1865 m. I* ■ 
i . - —. - - lukstos apskrity ir dar būda-

J Vilniaus? ^gopinėn, vėliau ................... ; arai
4Ftet^pį|ipf/įįgpnįnėn.

tiek gražiai praėjo. -Jau nuo’ pasįtaisęs,, 
pat ryto ėmė lankytis jo frontan, pirma į 4-tos armi- 
draugai ir garbintojai svei-'jos štabų, vėliau Rumunų 
kinti jubiliatų. Telefonu frontan 7 ir 8-tose armijose, 
sveikino Respublikos Prezi
dentas ; jubiliatas gavo daug 
telegramų, adresų, dovanų, 
gėlitp Pavakare gen.'Glo
vackis nuvyko pas Respubli
kos Prezidentų padėkoti už 
sveikinimų.____.__

1904 m. rugsėjo 14 d. ju
biliatas įstojo į Vilniaus ka
ro mokyklų, kurių baigė 
1907 m. rugpiūčio 17 d. ir 
buvo paskirtas į 7-tą Tur- 
kestapo pulko šaulių batalio- 

1910 m. reorganizuo 
j ant šį batalionų, buvo per
keltas į 6-tų Turkestano šau
lių pulkų Čardžiuje. 1914 
m. su tuo pat pulku išvyko 
karan Augustavo, Margra- 
bavo, Lyek fronte. Vėliau 
pulkas permestas i Lenkija. 

jVokiečiamę puolant Varšu
vą, pulkas buvo permestas 
Varšuvą ginti ir atstūmė vo
kiečius. Vėliau ties Borži- 
movo pulkas buvo sumuštas 
ir G. G. stebuklingu būdu 
liko išsigelbėjęs. Naujai su 
si formavęs pulkas buvo pa
statytas ties Glinojedsku, 
kur 1915 m. kovo mėn. pra-.

-i . i ... r <'
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TO aniz; mmių© kad atradus jyiinį Azijos kraštą ir khd jo atraktoji 
sajabuvo čia pat prie Indi jų. Todėl ir tos šalies gyventojus vadino 
Inidakii J

i • • .A '

Tuoiųet >da nieks nddųojo kad Kolumbas ptyado visai bAųj? 
sakilį; y Jis pats iki mirsiant, -t. y. iki 150b metų, mintyjo atradęs arti
mesnį ięeĮią j Aziją. Didysis žmogus ir mirė nepatyręs, kokias neapsa 
komas gėrybes ir turtus jis parodė senam pasauliui ir kokią palaimą 
jis atnešė naujajam. Taigi jo garbė liksis amžina.

(Šv. Kązimiero Seserų Vadovėlis)
Y t J * z s' \ -r •

t i , . • t , .'<

Leonas Vitkauskas

VASAROS PRIEJBLANDŲ BURTAI

Nuo minčių įvairių,
Į O(nakteM šilta

Ją pripildo vaizdų.

Laukų veidas platus 
Apsiklojo rūkais, 
Noris gult į žiedus 
Ir grožėtis sapnais.

Kada juoda naktis 
Ima skėsti sparnus, 
Tada ilsis mintis — 
Va k ars toks įstabus...

Tada skęsta jausmai 
Į mėlynę dangaus, 
Ir išbunda geismai 
Iš ramumo skaistaus.

Ir užmiršti žaizdas. 
Padarytas širdy; 
Lieka miela viskas — 
Visas jausmo ugny...

/ pi

.Štai jau limpa-akis, 
.Oi, miegoti saldu! -

Ir motutė — naktis
Tave dengia sapnu...

(“Žiburėlis”)
1

■■m.-,., ■. M-i- -r.

įpROLfr
-^KAUNAS.
d.' sukako 25 ; m.; gęiierblo žęistas, bet dar Jiko rikiuo- 
Grigaliūno Glovackio karo tėj. Tų pat metų Jiepos mėn. 
tarnybos. Savo jubiliejų pradžioje G. G. buvo sun- 
gen. Glovackis šventė kuk-,kiaį; sužeistus ir patalpintas 
liai, be jokių balių;ir iškilU 
mių, bet ši dienapjam vi:

■ u,.' A |
Rugsėjo'14 dlioj pirmų kartų G. G. su-

v

* .i -?i
1,1

• mas gimnazijoje jau parodSl 
------ ;v Kiek dideĮį palinkimą ir gabumus 3 

išsiųstas literatūrai, o studentauda**^ 
masx parašė eilę tpuikių 
ezijos rinkinių. Dirbdamas^ 
literatūros srity Rainis kar-j 
tu aktingai dalyvavo ir so* 
cialdemokratų judėjime, užj 

ųs.. kartus buvo iŠ-4į 
_____ na>ir Šveicarijoj iŠ- «

KRIŠTOLAS KOLUMBAS
Spalių 12-tą dieną apvaikščiojome Kristopo Kolumbo dieną. Ko

lumbas pasidarė tuoini, garbingas, kad atrado Naująjį Pasaulį, kurį 
Atlantiko vandenynas laikė paslėpęs nuo kitų žmonių.

< 'S

. Kolumbas gimė Genujoje, Italijoje, 1436 metais. Iš mažens jis 
troško tapti jūreiviu, kad pažįstų jūres ir svetimas šalis. Būdamas dar 
mažas vaikas jis valandomis užsimąstęs sėdėdavo ant jūrių kranto. 
Keturiolikos metų susilaukęs bernelis jau ėmė plaukioti jūrėmis. Jis 
uoliai stengės išmokti ir patirti tą viską, kas jūrininko pašaukimui 
reikalinga. Jis mylėjo knygas ir mėgdavo skaityti kelionių aprašy
mus. Vėliaus jis dar mokinosi matematikos ir geografijos. Jo pa
ties mokslas ir kitų "keliauninkų patyrimai įtikino Kolumbą, jogei In
di josna galima nuvažiuoti tiesesniu keliu, nekeliaujant aplinkui Afri
ką. Jis tat 'pasiketino važiuoti iš Europos tiesiog į vakarus Atlantiko 
vandenynu. Turėjo tiAėti daug drąsos, ištvermės ir pasitikėjimo savi
mi tas, kas Išdrįso leistis, į tą niekieno neištirtą kelionę.

Kolumbas, būdamas neturtingas, pats vienas negalėjo įvykinti sa
vo sumanymo. Jam reikėjo žmonių, ypatingai prirengtų laivų, pinigų 
ir maisto. Tat prisiėjo, ieškoti kitų pagalbos. Kolumbas, pirmiausiai 

- išreiškęs savo sumanymą savo gimtiniam miestui Genujai, prityrė tik 
išjuokos. lyg neišmintingų planų dirbėjas. Taip pat jam nepasisekė 
gauti pagalbos Portugalijoje. Karčiai apsivylęs vienur ir kitur Ko
lumbas kreipėsi prie. Ispanijos. Čia ilgus metus jis įstabiai kantriai 

*'» laukė nusprendimo. Karalius Ferdinandas ir jo taryba jau buvo at
sisakę jam padėti, tik štai Karalienė Izabelė atėjo pagalbon. Ji buvo 
pasiketinusi parūpinti reikalingų pinigu, nors būtų reikėję atstatyti/ 
savo brangius papuošalus. Jinai ir Karalių prikalbino prisidėti. Taip 
tat su pagalba tos kilnios moteriškės Kolumbas ištikto galėjo išpildyti 
'savo sumanymą. Ispanija suteikė jam visa, kas buvo reikalinga, Trys 
maži laivai buyo priruošta kelionėn. Valstija jam paskyrė ir jo val
džiai pavedė devyniasdešimtį jūrininkų ir .trisdešimtį kitų žmonių, ku
rie pasisiūlė keliauti, ir aprūpino vieniems metams maistu. Trys lai
vai vadinosi; Santa Maria de la Conception, Pinta ir Nina.

Tapo paskirta išplaukti trečią dieną rugpiūčio. Uoste Palos sto
vėjo inkarais įsikabinę laivai. Rytmetyje, prieš iškeliausiant, Kolum
bas ir jo žmonės priėmė šventus Sakramentus. Taip jie, Katalikų Baž
nyčios palaiminimu pasistiprinę, leidosi plaukti per nežinomąsias jū
res.

Kolumbas, septyniasdešimtį dienų keliaudamas neištirtu keliu ne
prastojo drąsos nei valandėlę.* Jis tvirtai laikėsi savo tikslo; niekas 
negalėjo jo sumanymo atmainyti ir jį priversti sugrįžti. Tačiau drą
sus keliauninkas pasitikėjo ne tiek savo įsitikinimu ir jėga, kiek dan
gaus pagalba. Jo žygio ypatingas tikslas buvo pakelti Dievo garbę. 
Todėl, kaipo tikras katalikas jis rūpinosi, kad kelionėje ant jojo laivų 
būtų laikomi sekmadieniai ir šventadieniai.

To mažo laivyno žmonės nebuvo taip drąsūs, kaip jųjų admirolas. 
Juo ilgiau jųjų kelionė tęsėsi, juo mažiau jie pasitikėjo savo vadu, 
juo didesnį turėjo įsitikinimą, jogei turės pražūti. Juos apimdavo 
nauja baimė išvydus kiekvieną naują dalyką visiškai svetimame van
denyje, kaip va, jūrių srovės, didelį vėjo nutylimą, arba jo atsimainy
mą, daugybės jūrių žolių, per kurias reikėjo jiems daryti sau kelią. 
Galop drąsiausieji jų susibūrę nutarė išmesti admirolą į jūres ir grįžti 
Ispanijon; tačiau joki bauginimai nesugebėjo Kolumbą pajudinti. Drą
sus vyras be nuoilsio stovėjo ant savo laivo denio, visa prižiūrėjo ir 
tvarkė; miegojo mažai. Ramiu pasielgimu jam pasisekė vėl tvarką ir 
paklusnybę įvesti.

Taip bekeliaunant diena po dienos, kas mielą rytelį saulė vienaip 
tekėjo iš vandenų, kurių nebuvo matyti nei galo nei krašto. Apėjusi 
per dieną augštai apie dangų vakare ji vėl leisdavosi į vandenį. \ Ne
kartą jūreiviams išrodė, būk jie jau žemės regėję. Tačiau veikiai įsi- 
tikrindavo, kad tat buvę tik akių apsigavimas. Ant galo įvargę ir 
išgirdę Kolumbo pavaldiniai sakėsi jo nebeklausysią. Įtūžę jie reika
lavo grįžti atgal. Kolumbas nepasidavė. Jis sakė, da tris dienas 
plauksią tolyn, o jei nerasią žemės, tai grįšią atgal. Tik štai pasirodė 
neabejotinų ženklų, kad netoliesia yra žeme: vandenyje plūduriavo ša* 
kūtės su raudonomis uogomis, paukščiai ėmė tūpti ant laivų stiebų ir 
paleista iš laivo lindė pasiekė dugną. Rytmetyje bešvintant 12 spalių. 
1492 metais, jūreivai stovėjo susirinkę ant denio ir netverdami akyvų- 
mu žiūrėjo į vakarus. Ties jais buvo matyti graži, lygi žemė apaugusi 
visokeriopais medžiais. Iš girių buvo išėjusi daugybė žmonių, kurių 
oda buvo raudona kaip varis, o juodi ilgi plaukai dryksojo žemyn nuo 
galvų. Tie žmonės išsigandę žiūrėjo į baltuosius keleivius prisiartinant 
prie krašto. Ant galo pabūgę raudonieji leidosi bėgti į savo girias. 
Saulei nusileidus Kolumbo jūreiviai sulipo į valtis ir yrėsi prie krašto. 
Kolumbas apsitaisęs kopuikiausiais rūbais, pasiėmęs karaliaus vėliavą 
į vieną ranką, o ^alaviją j kitą pirmutinis išlipo ant žemės. AtsiklaU- į 
pęs jisai ir Jojo draugai dėkojo Dievui už laimingą kelionę. Paskui 
Ispanijos Karaliaus vardu jis apgarsino užlmąk valdyti tą šalį. Tai 
Fdrb sala. Kolumbas ją pavadino San Salvador. Kolumbas vfcą M-

i

BITĖS IR RAUDONI DOBILAI
Kada Viešpats Dievas septintą pasaulio kūrimo dieną ilsėjosi, visi 

kūriniai pagal jo paliepimo taip pat ilsėjosi. Tiktai bitės nepertraukė na. 
savo darbo. Jos skraidė ten ir atgal, nuo avilio prie gėlių. Prisirin
kusios ir apsikrovusios medumi, jos toliau dirbo savo darbą, lčaip per 
visą savaitę. Dievas Tėvas įspėjamai pakėlė savo pirštą j aukštį:

— Ąr jūs nenustosite ardžiusios poilsio dienos ramumo! ’ :
Bet bitės nekreipė į tai dėmesio.
— Mes neturime laiko ilsėtis. Mes turime rinkti medi), kol gėlės 

ji mums teiika.
Tada Dievo kaktoje pasirodė nepasitenkinimo raukšlė:
— Todėl jūs būsit nubaustos ir nepasieksite geriausio medaus! f
Ir Viešpats Dievas padarė raudonų dobilų žiedų skyleles tokias, 

gilias, kad bitės’ji; viduje medų galėti; matyti, bet negalėtų jo pasiek
ti. Ir tat taip pasilikę iki šių dienų. ' : _

Leonas Vitkauskas
I(“Žiburėlis”)

kurios štabe ir užbaigė tar
nybų, jau kilus bolševizmui.

,1917 m. pabaigoj atvyko į' k{^ 
Poltavę, kur tuoj pradėjo' tremiamJ 
darbuotis lietuvių komitete I net 15
Baigus tremtiniams reeva- tu K Š¥eicarijos „gįg| 
kuotis^paskųtiniu ešelonu iš- jau f nepriktalsomą Latvį-J 
vyko ir jubiliatas Lietuvon.

Čia p. G. G. teko org^ni^ j įkainio kūryboj rauJoį^ 
zuoti A p. pulkų, vęlįau na pereįna laisvės moty,->l| 
2-rųjį p. pulkų. 2 p.^ pulko vak kūriniai išvers-1
priešaky teko dalyvauti mū- fį ip fealbon Be^ |
'šiuose su bolševikais, ber- kauniečiams jo dramos teįoJ 
montininkais, vėliau 2-ros _ 
divizijos priešaky — su len
kais.

Už pasižymėjimų kovose 
didžiajame kare p. G. G. ru
sų buvo apdovanotas visais 
oberkarininkų ordenais iki 
Jurgio kardo imtinai. Lie
tuvoje gi už dalyvavimų ko
vose apdovanotas Vyties 
Kryžiaus 1 rūšies 3 ir 2 
laipsnių, o vėliau ir Gedimi
no orderiu 2 laipsnio, bė to, 
medaliais — savanorių, ne
priklausomybės ir Latvių 

. medalį.
1920 m. paskirtas ypatin-
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GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
fš VARGŲ IR NELAIMIŲ

I

“DARBININKAS"
yra ’ 

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

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

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

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

“DARBININKAS” 
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
, Kaina:

Amerikoje metams ..................................................
Lietuvoje metams ..................................................

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

$2.50
$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIIŽKA įvairius spaudos darbus 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.
f
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matyti ir mūsų valstybės te-.ii/f 
atre per latvių teatro gaš-t^ 
troles.. Pats Rainis iš savo”|| 
pusės yra išvertęs latvių 
bon mūsų Duonelaičio “Me^-?3 
tų laikus” ir naudojęsis 
vo kuriniams siužetu iš mū-L^ 
sų padavimų. Rainis mokė— J 
jo lietuviškai ir buvo karštus. 
lietuvių latvių vienybės 
jos rėmėjas. Būdamas jui.^1 
ristas prieš karą Rainis 
rį laiką dirbo Vilniuj ir Pą-rl 
nevėžy. ,

Rainio laidotuvės Rygoj;r 1 
buvo labai iškilmingos. 
dotuvių eisenoj dalyvavo, gi 

giems reikalams karininku110,000 žmonių, jų tarpe 
prie krašto apsaugos minis- kĮbetJiy/>s mokytojų jprofe^-^ 

uės sąjungos atstovai p. ■ jMj 
Žygelis ir Žiugžda, kurie ant(ii J 
jo kapo uždėjo vainikų. Raį- 
nis palaidotas laisvamanių 
kapuose. J

Rainis paliko našlę, taip~~ 
pat žymią latvių rašytojų 
Aspaziją, kuriai užuojautas. / į 
pareiškė Lietuvos ministe^s  ̂J 
pirmininkas prof. Voldeiri|K>| 
ras, žurnalistų ir rašyto^ų{*^ 
sąjunga, lietuvių latvių vie-^-"i 
nybės draugija, mokytojų ~sa 
profesinė sąjunga ir atskiriu | 
poeto gerbėjai.

< < ’■ - — . ■■■■■■■■■ 9
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“ terio pulko vado teisėmis 
Nuo 1923 m. iki 1925 m. yra 
mobilizacijos skyriaus virsi 
ninkas. Nuo 1925 m. spalių 
mėn. vėl paskirtas ypatin
giems reikalams "karininku 
prie krašto apsaugos minis- 
terio brigados vado teisėmis; 
toj tarnyboj jis ir tebėra.

Nuo 1927 m. vasario 16 d 
jubiliatas yra generolo laips
ny.

!

(. ‘ I

Ką tik iščjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
_ z

Nauja Knyga

"JAUNA KŪRYBA”
__________ /

su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų-
Verta kiekvienam turėti na
muose tų gražių knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimų prisiųskit
3c. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.
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į SIA1TYMEUAI 
| NAUJA KNYGA ' 
f Joje telpa dingite kaip 
11QO tampų pasakaifiu 
| 150 pusi. 45 centai
| DARBININKAS 
=' Amt** 27,
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Kjį TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJĮĮ 
b MALDAKNYGIŲ
z MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais_________ j

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais .viršeliais_________ i
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais_________ !
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais_________ :
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras- 

tais viršeliais ______________________________ .50

v visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:

• “DARBININKO” ADMINISTRACIJA
866 West Broadway South Boston, Man.
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aujosios Vyriausybes 
Pareiškimai

Kai dėl naujo kabineto su
darymo ir vyriausybės pa-

Jau rašėme apie p. Volde- mo su lenkais svarbiuoju 
jnaro kabineto sugriuvimą. klausimu.
Šiame numery paduodame Su kitomis kaimyninėmis 
ištisą p. Tūbelio, naujojo valstybėmis žada užmegsti 
premiero pareiškimą spau- dar didesnius draugingumo 
cįai. Kadangi seimo nėra, ryšius, 
tai tas pareiškimas skaito
mas kaipir deklaracija.

Premieras Tūbelis pareiš- reiškimo užsienio visa spau
dė, kad naujosios vyriausy- da labai palankiai atsiliepė, 
bes bus didžiausias ir svar- Ypač užsieniui tas patinka, 
blausias darbas sustiprinti kad naujoji vyriausybė ža- 
žemės ūkis.

Naujoji vyriausybė ir pre- rinkimų, 
zidentas Smetona pasidalin
sią darbais ir eisią naujosios 
konstitucijos (Dekretu pa
skelbtos. Red.) teisėmis.

Žada skelbti rinkimus pir- 
'miausia savivaldybių. Po to 
seksią (gal pavasarį) seimo, 
rinkimai, o po seimo rinki
mų įvyksią ir prezidento 
rinkimai.

Tai pažadėjimai. Duok 
Dieve, kad ji juos Įgyvendin
tų. Tada ir Lietuvos pilie- 
čiai kiek nors gautų progą 

lątsikvėpti. 
) Dėl p. Voldemaro “atsi
statydinimo” nesistebėjome, 
nes jautėme, kad kada nors 
turi būti padarytas “vilku” 
diktatoriams galas.

Kad tarp prez. Smetonos 
ir p. Voldemaro buvo nesu
tarimai irgi buvo žinoma jau 
nup pirmųjų diktatūros gy
vavimo metų. Cenzūra ži
nių nepraleido,-bet jos savo 
laiku tilpo feljetonų' formo
je ir kas sekė Lietuvos po
litiką suprato apie ką eina 
kalba ir kas dedasi “Augu- 
nestane.” Šiandien tas ži
nias patvirtina naujoji vy
riausybė.

prem. Tūbelis pareiškė, 
kad prof. Voldemaro vyriau
sybė “atsistatydino” dėl tam 
tikri) nuomonių skirtumų 
tarp ministerių pirmininko 
Jr prez. Smetonos.

• Vadinasi prez. Smetona 
(ar p. Smetonienė) gavo

• daugiau šalininkų ir p. Vol
demarui įsakė pasitraukti.

Naujoji vyriausybė žada 
laikytis savo ir savo darbus 
priklausomus nuo valst. pre- 
zidento daug daugiau negu 
ikšiolinė vyriausybė. Iš to 
galima suprasti, kad prof. 
Voldemaras nesiskaitė su 
prezidentu Smetona, bet lai
kėsi “vilkų” lyderių įsakv- 
imį ir sulig’jų vtdė valstybės 
reikalus.

Ė Vilniaus klausimas lieka 
Ir toliau Lietuvos nesusitari-

sas šalies pajėgas tam, kad 
žemės ūkis greičiau atsistotų 
ant kojų, kad jo gamyba su- 
vienodėtų (gamintų ne daug 
rūšių ir ne įvairių daiktų) ir 
teiktų aukštos rūšies gami 
nius, galinčius konkuruoti 
su kitų kraštų gaminiais 
tarptautinėje prekyvietėje ir 
kartu tokius, kurie būtų 
lengvi, patogūs, prieinami 
gaminti esamose sąlygose, ir 
eksportuoti į užsienį.

Šį laikotarpį mes tebegy
vename dabar ir reikia tikė
tis tebegyvensime toliau. 
Laukų nusausinimo ir kito-

(Tęsinys) < ,
Žemės ūkio kėlimo 

laįkotarpis

Trečiasai laikotarpis, pra
sidėjęs apie 1925 metų galą, 
aiškiai pasuka mūsų kraštą 
į žemės ūkio kultūros kėlimo 
pusę. Lietuva, tarsi, apsi
sprendžia, kad ji geografi
nės padėties, klimato ir gam
tos turtų sąlygom turi virs
ti tarptautiniame ūky tobula 
žemės ūkio produktų gamin
toja. Tas, žinoma, nereiš
kia, kad visai norima pa
smerkti ir panaikinti pramo
nė mūsų šaly. Atvirkščiai, 
pramonė manoma padaryti ui melioracijos darbai, skirs-
realia, pirmiausia tenkinan
čia savo krašto reikalus, kiek 
tas apsimoka, o paskui ypač 
padedančia žemės ūkiui kil
ti. Dabar gražias plačiasias 
svajones tenka atidėti į šalį. 
Reikia imtis realaus juodo 
darbo, reikia mobilizuoti vi-

da eiti prie seimo ir kitokių 
Tas parodo, kad 

diktatoriui nepasitikėjo, ir 
kad dėl to Lietuvos nepri
klausomybė labai nukentėjo. 
Tik fašistuojančiai spaudai, 
Brooklyno “V-bei” ir ki
tiems, turi būti nepatinka to
kia vyriausybės kryptis.

Jie visi labai džiaugtūsi, 
kad ir naujoji vyriausybė sa
vo pažadų nesilaikytų ir eitų 
p. Voldemaro ir “vilkų” pė
domis. Jei taip darytų, tai 
naujosios vyriausybės gyve
nimas būtų daug trumpesnis 
ir už p. Voldemaro.

Kas sudarė nesusiprati
mus tarp prof. Voldemaro ir 
prez. Smetonos? Nagi de
mokratiniai nusistačiusi vi
suomenė, jos spauda ir orga
nizacijos.

Džiaugiamės, kad ir L. D. 
S. ir “Darbininkas” gali 
skaitytis prisidėjusiu kovo
je už demokratinius princi
pus.

Tiesa, keletą, gal ir kelio
lika narni norėjo, kad “Dar
bininkas” virstų diktatūros 
triūba, kaip ligšiol buvo 
Brooklyno laisvamanių “V- 
bė,” “Dirva ir kiti. Kai kas 
sako, kad tie laikraščiai už 

, tai gaudavę nuo diktatoriaus 
iš Kauno “sandvičių.” Ka
dangi L. D. ne dėl dikta
torių “sandvičių” suorgani
zuota, bet kad padėti varg
šams darbininkams viską at
naujinti Kristuje, tai ir ne
paklausė grąsinimų ir pata
rimų, nepaisant iš kur jie 
paėjo.

LDS. ir “Darbininkas” 
laikėsi ir laikysis demokra
tinės linijos. <tos paneigė- 
jams, kaip ligšiol, taip ir a- 
teity turėjo ir turės drąsos 
pasakyti teisybės žodį.

Dėl naujosios vyriausybes 
pareiškimų mes tik palinkė
sime, kad ji nuo žodžių eitų 
prie darbų; kad Lietuvos pi
liečiams, jųjų spaudai ir or- 
ganizacijbms būtų grąžinta 
demokratinė laisve.

Agitacija Nuo 
Bačkų

Lietuvos tautininkų spau
da nuolat būbnija, kad ne
sant seimo pranyko ir stu
dentai, kurie agituodavo nuo 
jaukų už tų ar kitų partijų.
“Panevėžio Balsas” pa

stebi, kad dabar vietoj stu
dentų tuo darbu užsiima 
profesoriai.

Štai Zarasuose prof. Ta
mošaitis išdrožė agitacijinę 
paskaitų už tautininkų parti
jų ir jų organizacijas.

Kitų partijų žmonėms net 
ir i tautininkų melus drau
džiama atsakyti.

tvmas viensėdžiais, gyvulių 
ir augalų veislių gerinimas 
ir vienodinimas, geresnis gy
vulių ir augalų produktų ap
dirbimas, šalies kelių, ypač 
sodžiaus kelių, tobulinimas, 
ūkininkų sąmonės kėlimas 
bus aktualiausi mūsų kraš
to ūkio klausimai ir bus to
kie tol, kol atves mūsų kraš
tų po kiek metų į siekiamų 
tikslą — į patikrinimą jam 
išteklingo gyvenimo.

Štai maždaug kokių paty
rimų ir krypčių, bendrai i- 
mant, turėjo mūsų krašto ti
kis per pirmutinį dešimtme
ti ir štai mintys, kuriomis 
jis pradeda gyventi antrąjį 
10-metį.

Dabar prieš pradėdami 
žiūrėti kaip ėjo mūsų šalies 
ūkio gyvenimas per tą laiką 
atskiromis šakomis, pastaty
sime sau paprastą klausimą, 
kurį Lietuvoje ne vienas sau
stato, būtent: ar pakilo ben- Mūsų valstybės aparatas per 
dras Lietuvos gyventojų pa* išėjusį dešimtmetį buvo to- 
siturėjimas per tą 10-metį? kis:

k r Tai nąltngvas atsakyti tilo*
’ ‘iai klausimas. -'

Tąčiaų vis dęlto yra būdąs 
'atsakyti į šį klausiu^.
Tm masiniai vąrto-
jąnū daiktai ir žiūrima ar 
jų vartojimas padidėjo ar 

I sumažėjo. Kiekviena šalis, 
atsižiūrint jos ypatybių, ijna 
pamatau vieną ar keletą ma
siniai vartojamų produktų, 
kurie ir laikomi geriausiais 
rodikliais gyventojų gerovei 
apibudinti. Tokiais rodik
liais Vokietijoj laikoma a- 
lus, Anglijoj — akmens ang
lys, Prancūzijoj—vynas, A- 
merikoj — kava ir kt. Pas 
mus tokiais rodikliais ge
riausia laikytį druską ir da
limi cukrus ir arbata, nors 
paskutinysis daiktas vis la
biau keičamas kitais. Drus
kos vartojimas galvai nuo 
kilogramo 1922—23 metais, 
išaugo Į % kilogramų var
tojimą 1927—28 m.; cukraus 
nuo 2 klgr. 1922 m. išaugo 
iki netoli 5 klgr. 1927 m.; 
žibalo nuo 1 klg. 1922 m. iki 
3 klg. 1927 m.; arbatos — 
nuo 20 gramų 1922 iki apie 
50 gramų 1927 m. Minėtieji 
skaičiai liudija, kad masinis 
produktų vartojimas per tą 
10-metį padidėjo nuo 100 iki 
600%. Vadinasi, perkamoji 
ir mokamoji gyventojų galia 
irgi padidėjo. Jeigu šalis 
ūkiškai skursti), tai šito pa
didėjimo negalėtų būti. Dėl 
to ir daromios išvados, kad 
mūsų žmonh) pasiturėjimas, 
bendra gerovė per išgyventą 
10-metį vis dėlto paaugo.

i 
II.

Valstybės ūkis.

Krašto ūkiški ištekliai 
sprendžiami dar ir iš to, ko
kią valstybę ir jos aparatą 
kraštas pajėgia išlaikyti.

8“ ‘ ‘ - 9 864 žm
» ūkią mųnstprija --------------- - 4475 <m.

Vidaus reikdą ministerija...... _....—2,293 žm.
Teisingumo ministerija —... —.. —2,868 žm.
Ffoansų njąfcterijū ---------------------1.450 žm.
Krašto apsaugos ministerija (civ. tar.) —— 
Vaisi. gontr. 1------------------------------ 136 žm.
Užsieniu reikalų yiuįstesyą ..-w-------- 239 |m.
Prez. Klaįp. My. gubern. .1—- 
Valstybės įaiybtį....------ <—
Žydų reikalų ministeriją--------
Gūdų reikalų ministerija .■----

Iš viso valstybės tamąuto 
jų 1933 m. buvo 19436 ąm., 
1926 m. 21,001 žm., o 1929 m- 
26,080 žm.

Ant šitų tarnautojų pečių 
guli viso krašto tvarkysiąs 
iij reikalai. Šito aparato dar- 

1 bąs yrą valstybės darbąs, Iš 
patiektųjų davinių matome, 

‘ kad mūsų valstybės apara- 
! tas, nors ir yra mažesnis už 
‘ panašaus maisto kitų valsty

bių, pav. už Latvijos, kuri 
: turi 42,000 valdininkų be sa

vivaldybių tarnautojų, bet 
vis dėlto yra gana impozan
tiškas, ir augant krašto rei-

A. Kupriu’as

LAIME
Vienas didis karalius liepė atvesti pas save 

savo šalies poetus ir išminčius. Ir paklausė jis 
j” =

*— Kame laimė?
— Tame, skubiai atsakė pirmas, — kad visuo

met matyti tavo dieviško veido spindėjimą ir am
žinai jausti... '

— Išdurti jam akis,—tarė karalius abejingai.
— Kitas!..
— Laimė — tai valdžia. Tu, karaliau, laimin

gas ! — sušuko antras.
Bet karalius tarė karčiai nusišypsodamas:
— Tačiau, aš sergu hemorroju ir neturiu ga

lios išgydyti jį. Išplėšti jam šnirples, niekšui. 
Kitas!..

— Būti turtingu! — tarė, miksėdamas, kitas. 
Bet karalius atsakė:
— Aš turtingas o meldžiu laimės. Ar gavo 

tau aukso liedinio kaip tavo galva svorio ?
— O karaliau!..
— T.u gausi jį. Pririškite jam ant kaklo auk

so liedinį kaip jo galva svorio ir įmeskite tą elge
tą į jūrą.

Ir karalius suriko nekantriai: — Ketvirtas!
Tuomet įšliaužė ant pilvo žmogus skarmaluo

se,- sti šokinėjančiomis akimis ir ėmė murmėti:
— O gudriausias! aš noriu maža! Aš alkanas! 

daryk mane sočiu ir aš būsiu laimingas ir išgar
sinsiu tavo vardą po visą pasaulį.

— Pavalgydinkite jį, tarė karalius, su piktu-
•*

i

5,816 žm.

4,808 žm.
1,453 žm.
1,040 žm. 

977 žm.
166 žm.
183 žm.

50 žm.

Vi-

/'

_____ 81 žm. 
_____  29 žm. 
____ . 16 žm. s 
kalama jis nuolat auga.

Ką valstybė veikė ir kaip, 
ji šeimininkavo per išėjusius 
10 metų parodo valstybės 
biudžetas ir apskritai jos 
rąnkose buvusios lėšos fi
nansai. Valstybė per tą 
10-metį sąvo finansus tvar
kė ląbąi atsargiai ir taupiai. 
Tik vienais antrais metais 
buvo valstybės daugiau iš
leista, negu paimta, o šiaip 
kitais metais valstybė vis tu
rėjo pertekliaus.

Paskutiniojo dešimtmečio 
valstybės pajamos ir išlai
dos taip atrodė:

1924 m. pajamų buvo 236 mil. lt. išlaidų 232 mil. lt.
1925 m. pajamų buvo 245 mil. lt. išlaidų 255 mil. lt.
1926 m. pajamų buvo 231 inij. lt. išlaidų 229 mil. lt.
1927 m. pajamų buvo 262 mil. lt. išlaidų 231 mil. lt.
1928 m. pajamų buvo 281 mil. lt. išlaidų 280 mil. lt.*)

Tas sumas valstybė sųren- 30-34 mil., žemės ūkiui — 
ka netiesioginių ir tiesiogi- 30 mil., finansams tvarkyti 
nių mokesčių, rinkliavų ir — 30 mil., vidaus reikalams 
kitų pajamų keliu. Iš ne---- 23 mil., teisingumui—8-9
tiesioginių mokesčių vieni mil. litų, užsienio reikalams 
muitai per paskutiniuosius — 4-5 mil. ir kiti valstybės 
trejus metus (1926—1928) Kontrolei ir vyriąusybei lai
davę kasmet apie 50 milijo- kyli-—viso apie 3-4 mil. litų, 
nų litų. Iš akcizų ir mono
polių valstybė surenka apie 
45 mil. litų. Iš valstybės 
turtų — miškų, vandenų iš
naudojimo valstybė gauną a- 
pie 30 mil. litų. Iš valstybės 
įmonių ir rinkliavų turi apie
10 mil., o kita — iš kitokių MIRS BUV. MINISTERIS 

mokesčių. Rugsėjo 18 d. staiga mirė
Išlaidų valstybė daugiau- Panevėžio Apygardos teismo 

šia turi susisiekimui — per narys Fridmanas Bernardas, 
paskutiniuosius 3-jus 1926, Fridmanas p. Galvanausko 
27, 28 m. po 58 mil litų, to- kabinete buvo žydų reikalų 
liąu krašto apsaugai tarp ministeris- Jis turi apie 60 
40—50 mil. lt., švietimui — m. a.

•) Pastaba. 1928-23 pietų tarpo 
biudžetų eia nepaduodame, nes 
sunku tiksliai parodyti auksinti 
sumas litais.

(Bus daugiau)

mu. — Ir kai jis mirs nuo persivalgymo, ateikite 
pasakyti man apie tai.

Ir atėjo taip pat du. — Vienas galingas atle
tas rožinės spalvos kūnu ir žema kakta. Jis tarė 
atsidusęs: “laimė kūryboje.” O kitas buvo iš
blyškęs, liesas poetas, ant kurio skruostų degė 
raudonos dėmės. Ir jis tarė: ‘‘ laimė sveikatoje. ’ ’

Gi karalius karčiai nusišypsojo ir tarė:
— Jeigu aš galėčiau pakeisti jūsų likimus, tai 

po mėnesio tu, o, poete, melstumei dievų įkvėpi
mo, o tu, o, Herkuleso panašume, bėgiotumei pas 
gydytojus silpninančių vaistų. Eikite abu ra
mybėje. Kas ten dar ?

— Miruolis! — tarė išdidžiai septintas pasi
puošęs, narcizo žiedais. — Laimė nebuvime! — 
nukirskite jam galvą! — tarė tingiai valdovas.

— Karaliau, o, karaliau, pasigailėk!.. — dus
liu balsu ėmė kalbėti pasmerktasis ir pasidarė la
biau išblyškęs už narcizo lapelius... — Aš ne tą 
norėjau pasakyti.

— Bet karalius nuvargusiai pamojo ranka ir 
tarė trumpai:

— Išmeskite jį... nukirskite jam galvą. Ka
raliaus žodis kietas kaip agatas.

— Buvo atėjusių dar daugejis. Vienas iš jų 
tarė tik du žodžius:

— Moteries meilė!..
— Gerai, — sutiko karalius, — duokite jam 

šimtinę gražiausių mano šalies moterų ir mergai
čių. Bet duokite jam taip pat ir taurelę su nuo
dais. O kai ateis laikas — pasakykite man: aš 
ateisiu pažiūrėti į jo lavoną.

Ir dar vienas tarė: /( ų l( l r į
— Lairtiė ta&e,' kad kiekvienas rųa 

būtų tuč tuojau išpildomas.
— Q ką tu dabar nori 9 — paklausė gudriai 

karalius. į

i '
mapo nopąs
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— Aš?
— Taip. Tau.
— Karaliau... klausimas perdaug netikėtas.
— Užkasti jį gyvu į žemę... Ak, ir dar vie

nas išminčius ? Na, na, prieik arčiau... gali bū
ti, tu žinai kame laimė ?

Gi išminčius — ir jis buvo tikras išminčius 
— atsakė:

— Laimė puikume žmogiškos minties.
Karaliui antakiai suvirpėjo ir jis suriko pik

tai:
— Aha! Žmogiška mintis! Kas tai žmogiška 

mintis ?
— Bet išminčius — nes jis buvo tikras išmin

čius — tiktai susijuokė, pasigailimai nieko neat
sakė.

Tuomet karalius liepė įmesti jį- į požeminį ka
lėjimą, kame buvo amžina tamsybė, ir kame ne
buvo girdėtis nei vieno garso iš lauko. Ir kai po 
metų atvedė prie karaliaus kalinį, kuris apako, 
apkurto ir vos laikėsi ant kojų, tai į karaliaus 
klausimus — “Ką? ar dabar tu laimingas?” — 
išminčius atsakė ramiai:

♦ *

— Taip, aš laimingas. Sėdėdamas kalėjime 
aš buvau ir karalių, ir turtuoliu, ir įsimylėjusiu, 
ir sočiu, ir alkanu, visą tai duodavo mano mintis.

— Kas gi tai mintis^ — sušuko karalius ne
kantriai.

£inok, kad po penkių minučių aš tave pakar
siu ir spiausiu į tavo prakeiktą veidą! Ar nura
mins tą ve tuomet tavo mintis ?

> Gi išnpnčius atąakė ramiai, nej» jis buvo tik
ras išminėtus:

-r Kvaily piintis nemirtinga.
S
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iš mineralų, 
šių mineralų 
ir turėsime 
metalurgijos

Pinigus persiuučiam greitai ir 
žemomis rotomis.

I>el sugrįžimo leidimų ir kitų ; 
iuformacijų klauskit pas vietos; 
agentus arba pas <»J

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

KĄ TIK IšfiJO Iš SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

Ei, jūs vėjai nekinkyti, 
lenkdami užmiršimus, 
ten Į saulės žemių sritį 
neškit, neškit jaunus mus! 
Darba vaisiais esam - sotūs, 
džiugesių čionai gana ! 
Dirvonų tų plotų plotuos 
skamba vasaros diena!. .

•) Svarbiausi gręžimai Į Žemes 
gelmes (taip pat ir Lietuvoje) 
p’aeiau aprašyti “Kosmos” 1927 
m. 338-340 pusi.

KAUNAS. — Rugsėjo 20 
d., baltosios gulbės salėje į- 
vyko. viešas kan. Tumo-Vaiž
ganto 60 m. amžiaus ir 40 
metų visuomeninio darbo ju- 
biliejauš6ininėj imas. Prisi
rinko pilna salė žmonių, bu
vo matyti daug mūsų moks
lo ir visuomenės darbininkų, 
organizacijų atstovai, gausus 
moksleivų ir studentų būrys 
Iškilmingų susirinkimą pra
dėjo p. Blynas. Po to, prof. 
Bagdonas vaizdžiai nušvietė 
“Tėvynės Sargo” gadynę ir 
jo redaktoriaus — solenizan- 
to darbus. Prof. Biržiška 
kalbėjo apie Vaižgantų, kaip 
redaktorių, publicistų, kūrė
jų ir literatūros istorikų. 
Prof, kun. Kemėšis charak
terizavo jį, kaip dvasininkų. 
Mūsų visuomenė, kuri ir 
taip gerai pažįsta solenizan- 
tų ir jo nuopelnus, išgirdo 
čia namaža naujų dalykų, iš
girdo tatai iš tų žmonių lū
pų, kurie yra kitokių pažiū
ru ir taktikos.

gi*a 
vul

kaninės kilmės -uolenos -i- 
dažniaušia iš sunkąus bazal
to 
granitas guli 'iišdbttiet vir
šum/bazalto sluoksnių. Šioks 
pasidalinimas galėjo įvykti 
Žemės formacijos laikais, 
kada ir granitas, ir bazaltas 
buvo skysti ir pasiskirstė 
vien savo lyginamuoju svo
riu. Tat ir žemynai, ir van
denynai lyg plūduriuoja ant 
bazaltinio okeano.

Pigu suprasti, kad Žemės 
paviršius su tokiu funda
mentu v (pamatu) yra gan 
nepastovus. Tai šen, tai ten 
gali atsiverti >’ ugniakalnio 
plyšys arba šiaip kas. Rau
donosios Jūrės yra užpildę 
vienų tokiii plyšių. Kas iš 
geografijos prisimena ^Kolo
rado žem^vaizdį, kas buvo 
Glacier-National parke, tas 
daug ką šiuo atveju gali pa
pasakoti. Glaeier-National 
pafke, antai, vienoj gražiau
sių vietų matyt visa eilė uo
lų su fantastiškiausiomis 
formomis. Šiandien, žinoma, 
kad jos gulėjo kokius 8 km. 
toliau į' rytus ir buvo prieš
istorinio laikų ežero dugnas. 
Vėliau gamtos katastrofomis 
jos tapo iškeltos ir nustum
tos į dabartinę vietų. Paki
limai ir nusileidimai aiškiai 
matomi uolų paviršiuje, 
Gamtos katastrofos vyko ne 
tik praeity, bet vyksta ir da
bar. Pav,,- Belgijos, Olan
dijos. ’dalimi ir ' Anglijos 
krantų smukimas, o Gre*n- 
lando kilimas. Palyginant 
su žmogaus amžių, tos de
formacijos vyksta labai lė
tai. bet pakankamai greitai, 
kad per 1000 metų pakeistų 
ištisų kontinentų -išvaizdų. 
Kaip matom, netrūksta Įro
dymų Žemės paviršių esant 
nepastovų; o vis dėlto ne vi-

Be to, .KelvinasĮ iįkėle 
klausimų apie Saulės ir Mė
nulio veikimą Žemės pavir
šiui. Jo manymu, jei Žemės 
branduolys yra skystas, tai 
ir jos kietame lukšte, taip 
kaip ir vandeny, ir pavir
šiuj turėtų reikštis })otvy- 
niai bei atoslūgiai. Šiam po
veikiui patirti Michelsan’as'rnas jos kevale 
ir Gale’įs įkasė į žemę 500 didelio spaudimo 
metrų ilgio stiklinį 
ir pripylė jį vandens, 
vandens paviršiaus kilnoj 
mosi jiedu sprendė apie 
mes pasidavimų' potvyniams 
bei atoslūgiams. Pasirodė, 
kad vandens paviršiaus pa
kilimas turi tik 9-de^imtadis 
to dydžio, kokis Turėtų būt, 
jei Žemės branduolys būtų 
skystas.

-Toliau. Kontinentų vidu
tinis lyginamasis svoris yra 
5 kartus didesnis kaip van
dens, o jų uoluotas paviršius 
yra tik 3 kartus sunkesnis. 
Šiam skirtumui išaiškinti 
prileidžiama, kad kontinen
tų vidus nuo milžiniško vir
šutinių Žemės sluoksnių 
spaudimo yra pasiekęs maž
daug geležies kietumo. Spau
dimo poveikį vaizduoja pa-

(Padavimas)
Tarp žalių, tamsių, šlamančių miškų, ant 

aukšto kalnelio, prie Nemuno kranto, nuolatos 
ruseno, tarpais skaidriai įsiliepsnodama, amžino
ji ugnis. Toji ugnis ypatingai smarkiai sulieps
nodavo, kai senasis krivis paliepdavo vaidilutėms 
uždėti ant akmeninio aukuro sausų malkų glėbi, o 
dar labiau ji sutviskėdavo ir liepsnų liežuviais 
naikindavo įmestas malkas, kai krivis aukodavo 
žmonių atneštąją auką. Kartais ir neragintas 
vaidilučių būrys atbėgdavo ir kiekviena mesdavo 
tik ką iš miško parneštą malku glėbį-. Niekas ne
supras ir nepajus seno krivio džiaugsmo, kokiu 
jis degdavę, matydamas nekaltas jaunų mergai
čių šrdis ir jų triūsą amžinosioms ugnims palai
kyti. Kad ir ugnis, suliepsnojus prigesdavo, bcd 
dūmai nuo rusenančių žarijų tarytum visiems ro
dyte rodydavo, kad dievams malonios yra vaidi
lutės, nes tirštos dūmų srovės kildavo aukščiau 
už paeiti didžiausių medžių viršūnes.

Kartą, kai miško medžiai sužydėjo,.krūmuose 
sučiulbo lakštingalos ir viršuje miško sakalas su
ko ratą, vaidilutės susitarusios išbėgo Į mišką pa
ieškoti sausu šakučių amžinajai ugniai pakiirti, 
pas upelį žiedų prisiskinti.

Trys vaidilutės, berinkdamos, atsiskyrė nuo 
būrio toli miške. Savo galvas bekaišydamos. pa
matė pulką jaunų raitelių. Tie žemai galvas lenk
dami, maloniai pašnekino mergaites. Paskui pa
vadino jas su savimi ir paketino mylėti. Jaunų 
vaidilučių, mylėjusių tik dievus ir amžinąją ug
nelę, širdys suvirpėjo. Jos jaunikaičiams ne.pasi- 
žadėjo, bet ketino rytoj į tą pačią vietą ateiti il
su jais pasimatyti. i

IS IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musij popnltarh; latvį- 
Nepalyginamas Svarumas ir 
patarnavimas-visose klesoso 
Savaitiniai išplaukimai

$203
Iš New Yorko j Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
jeigu taksu) 3-čia klesa.

Nuo tos valandos vaidilutėms pasidarė diena 
daug ilgesnė, dalužė daug sunkesnė.

Ryto metą, nors vaidilutės žaidė apie aukurą, 
tačiau trys iš tų, palikusios kitas, nusiskubino, 
kur buvo sutarta, kur širdužės taip traukė.

Senasis krivis, besimelsdamas vakaro dievui, 
pamatė, kad trijų gražiausių, trijų skaisčiausių 
būrelyje nėra. Pajuto jo širdis dievų rūstybę, 
pajuto nelaimę, savo pyktį. Niekad nebūna to
ki juodi debesys, audrai ištikus, girių tankumy
nai nebūna toki tamsūs, kokios .juodos buvo kri
vio mintys. Nė giružė niekad taip neūžė. kaip al
savo įtūžus krivio krūtinė. Nė perkūnas niekad 
taip smarkiai netrenkė, kaip sukeikė krivis negir
dėtais kefksmo žodžiais.

Dar buvo meiles žodžiai neiškalbėti, kai su
ūžė, subangavo giria. Staiga prasivėrė žemė ir 
trys vaidilutės nuėjo skradžiais, prasmego žemėn. 
Išsigandę raiteliai sukeikė savo dalužę ir nujojo, 
pamanę, kad mergelių burtininkių būta.

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nnotikių KtmigO •; 
Prof. P. Bučio, M. I. C. kelionės i Australiją. Kaina mink£* 
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu: '“idi

“ DARBININKO” ADMINISTRACIJA X. : 
366 West Broadway, South Boeton,JUm,-'

Įmosferos spaudimtr, šuškys- 
tėjarjau gana žemoj tempe
ratūroj; O toj pačioj tem
peratūroj pakėlus spaudimą 
ligi ,3000 atmosferų, galėsi
me juomi gręžti plieną.

Kitas įrodymas yra Že
mės drebėjimo bangų pliti
mas. Žemės drebėjimas y- 
rą pusiausviros jėgų neteki’ 

Nuo labai 
žemę 500 didelio spaudimo Žemės 

vamzdį sluoksniai darosi elastingi 
Iš (tamprūs) ir tuo būdu pu

siausvirą palaiko tik ligi 
Že- tam tikro, vad. kritiško 

spaudinio. Jį perviršijus, 
medžiaga subyra ii- skverbia
si mažiausio pasipriešinimo 
kryptimi. Atsiveria ugni
kalniai, Žemė skyla, plyšių 
krantai kyla aukštyn ir'ligi 
tol buvusioj lygioj vietoj ga
li atsirasti visa kalnų virti
nę. Toks ar panašuą pusiau
sviros suirimas bet kuriame 
Žemės punkte sukelia elasti
nes bangas — ir išilgines, ir 
skersines. Jos plečiasi dide
liu greitumu į visas šalis ir 
seismografai (tani tikri Įtai
symai Žemės drebėjimui žy
mėti) užrašo jų krypti, dydi 
ir greitį.

Iš fizikos žinoma, kad 
bangos greitumas auga pro
porcingai (kūno) mediumo 
(medžiagos) kietumui. Iš 
seismografų užrašų žinome, 
kad bangų greitumas auga 
einant bangai gilyn Į Žemę. 
Be to, užrašytos bangos daž
niausiai yra skersinio 
(transversinio) pobūdžio. O 
šiokios bangos [liečiasi tik e- 
lastingame mediume. Pav.. 
molinis ' varpas niekuomet 
neskambės, nes molis netur 
elastingumo.

Elastingi yra tik dujos ir' 
kietieji kūnai. Kadangi Že
mės branduolys yra elastin
gas, įąų vadinasi, jis yra 
kietas. Bangui greičio davi
niai leidžia spręst jį turint 
plieno kietumą.

: VIDUS? - 
■■ K -—r— >.,<

Pakankamai jautrių apa- vesniųjų uolenų—kaip 
ratų neturėjimas per ištisus'nito. Jūrių dugnas ii 
Šimtmečius trukdė- geolo
gams pažvelgti į gilesnius 
žemės sluoksnius.

Ąlikrobas ant kiaušinio 
lukšto nieko nenumano apie 
kiaušinio vidų; žmogus /yra 
toks pat mikrobas ant Že
mės kevalo.

18-jo šimtmečio išgarsėjęs 
prancūzų matematikas La- 
place’as spėjo Žemę turint 
skystą branduolį, tik menku 
lukštu pridengtą. Kai kurie 
mokslininkai — rods, kiek 
kitokiu pavidalu—mano dar 
ir šiandien. . (

Geologiniams sluogsmams 
tyrinėti arba Žemes lobių 
beieškant buvo ne kartą grę
žiami gilūs Šuliniai. Giliau
sias gręžinys 2300 metrų*). 
Palyginus su Žemės spindu
liu (6400 km.) tai yra lyg 
adatos dūris Į metro didumo 
kamuolį, Nežiūrint tokio 
gylio menkumo, jis buvo pa
kankamas patirti, kad Že
mės temperatūra kas 18,4 
metrų pakyla 1 laips. Faren
heito (1 laips.. Celsijaus= 
9-penkt. Farenheito). Ar 
temperatūros kilimas gilyn 
eina ir'toliau tąja pačia pro
porcija, dar nepatirta. Ug- 
niakalniai šią pažiūrą lyg ir 
patvirtintų. Iš kai kurių 
reiškinių spėjama, kad 70 
km. gilumoj esama skysto 
sluoksnio. Temperatūros ki
limo patyrimas rodytų, kad 
temperatūra. tarne gyly tub 
retų siekti apie 4200 laips. F 
—2330 laips. C. Lavos tem
peratūra yra 'maždaug tokia 
pat.

Dauguma kontinentų (že
mynų) yra susidarę iš leng-

^mMat." eksperimentais pa
tirtį' kad dauguma uolenų, 
iš kurių sudaryti kontinentų 
griaučiai, dideliame spaudi
me palieka \ kietos ir auk
ščiausioj temperatūroj.

Vidutinių,' femtinentų*|Li Ugniakąbiių lavos skystū-
. mui išaiškint nėra būtina 
prileisi esant Žemėj nuola
tinio skysto sluoksnio. Jis 
gali atsirasti tik ten ir tik 
tuomet, kur ir kuomet spau
dimas sumažėja, o tempera
tūra yra pakankamai aukš
ta, kad uolos suskystėtų. 
Spaudimui padidėjus, -jos 
gali vėl pavirsti į kietą kū- 

K • *
’ Paskutinio dešimtmečio pa
tyrimai rodo, kad Žemes vi
daus šilima eina iš radio
aktyvių metalų, arba,’ tiks
liau pasakius, 
Jsivaizdinkim 
koncentraciją 
tikrą požemių 
krosnį.

Lordas Kelvin’as taip pat 
buvo griežtai priešingas 
skysto Žemės branduolio hi
potezei.. Jo manymu, Žemė 
su tokiu branduoliu negalė
tų suktis. Jo puikiausias 
šiuo klausimu eksperimen-

I • • a* 
kurios visiems brangios, 1 
rios mus visus gali jungti.

S usi r i likusioj i iškėlė 
liūtui daug ovacijų. /•; .-4 

'Vėliau 21 v. Metropč 
salėje buvo vakarienė, 
rią jubiliato pagerbti su 
rinko gražus rinktinių mū 
inteligentų būrys.

Mūsų jubiliejų laikotarj 
kaip teisingai per vakarie 
pastebėjo p. Martynas 
Tumo-Vaižganto juhiliej 
savo reikšme ryškiai iš ki 
išsiskiria, kitus pralenkt 
mas, kaip ryškiai savo 
pelnais ir darbais mūšų ta 
tai išsiskiria ir pats žilag; 
vis jubiliatas kan. Tiims 
Vaižgantas.

1
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kant, reikia rūpintis, kad
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ria daug visokiu atskirmDe? -07111 .1; ;pag7d^ ^4sai, bet vis tik mėsos varto-
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I. Abromaitis, Nashua klebonas, 
p. VI. Paulauskas, LDS. ęcntrb' 
pirm, ir kun. F. Strakauskas, vie
tos klebonas. Pastarasis padėkojo 
visiėms už užuojautą, linkėjimus ir 
dovanėles. Baigdamas kvietė vi
sus darbuotis vienybėje ir Kristaus 
meilėje.

Svečių buvo pilna svetainė.
“^Lietuviai biznieriai 

neišsilaiko.

Apie du metai ir pusę atgal An
tanas Stakeliūnas ir Vincas Kuju- 
tis buvo nupirkę lenkų dūonkepyk-. 
lą — Lowell Bread Co. šiomis die
nomis subankrutino.

J. Tamošaitis ir B. Andrušaitiš" 
| nupirko Boston Baking Co.' Būtų 

gerai, kad nors ta pasilaikytų il
giau.

Lietuviai turėtų palaikyti savo
‘ biznierius.

sa yra vienas iš

K' REVMATIZMAS 
sąmonėse reumatizmas, ar- 
i reumatas, yra laikomas, 
»ipo viena visai atskira li- 
fc- ja yra vadinamas są- 
■rįų, raumenų arba nervų 
|audėjimas, jei tas skaudė- gos, kad galėtų paręikšti sa- 
£nas atsiranda arba pasidi- vo veikimą kur nors. Tokią- 
|na prieš oro atmainas.,Kai 

tbkie ligoniai oro at- 
mijias 'nujaučia geriau, 
|rip barometras, tiktai jie 
lėgali pasakyti, kokios bus 
iš-oro atmainos. Reuma- 
■į* 3;

femu sergantieji karščio pa
kastai neturi.
^Medicinos mokslas žmonių 
įdinamam reumatizme iš-

mo arba nesuvirškinimo, Y- 
pač daug nuodų -susirenka 
kūne' nuo mėsos, nuo svai
giųjų gerintų, esant užkietė
jusi ems viduriams ir tt. 1

Tie nuodai laukia tik pro-
i i t — i * v»*‘. !•’*.

amas kailines arba vii-’1 
?s ^rankoves ir tLNaktį( - 

rūpesfingai T
ad^iciti Antklodę, kad’nlb- 
ūe "’hehfitų nei mažiausios 

ko reikia saugotis, kad n^-Skylutės. ^Nieku būdu nega-

progą duoda ligos (gripos, 
angina ir kitos), drėgmės/ 
šalčio gavimas, oro perinau 
nos, sutrenkimai, įvargimai 
ir tt. Po gripo ir po angi-r 
nos labai dažnai pasireiškia 
reumatizmas. Sakoma yra, 
kad angina (gerklės'uždegi-, 
nias), yra tai vartai, pro ku
riuos įeina reumlatizmas.

oaugviio, .r—------------------------------------- . 

susirgtum reumatizmu. R^i- gulėti nusiklojus iki
kia saugotis susirgti bet ku- juostos arba rankas is po 
riomis ligomis. Žinant, kad paklodės iškišti. Žodžiu sa- 
kehkia svaigieji gėralai ir \ 
mėsa, reikia jų saugotis. |umas negautų jokių staiges- 
Nuo svaigiųjų gėralų lęngva 
yra išsisaugoti, „bet nuo iiilė-

gų,. nes skaudėjimai prieš 
to atmainas gali būti ne tik Įęv i °
įto tikrojo reumatizmo, bet 
b nuo daugelio kitų ligų, 

|»ip tai: kraujo užkrėtipio, 
'Sifilio, triperio, podagros, 
Žfipo ir kitų. Gydytojai ran

gia ligoniams reumatizmą 
d#ug rečiau, kaip patys^ li- 

"goniai arba šiaip žmonės

C

Soniai arba šiaipSrida.

įžiūrint pagal tą. 
Įphatiznias įsimeta,

irių atvėsimų. Dėl to kar
tais tenka po pora dienų iš 

sos ne taip lengva, nes mė- trobos neišeiti, arba net iš- 
pagrindinių tįsAi lovoj’ gulėti, kad1 £ra- 

žmogaus valgių ir ją pakeis- i^s turėtų nuolatinę vieno
dą ir lygių oro temperatūrą. 
Ilgai gulėtL negalima, nes, 
j^aip buvo sakyta aukščiau, 
judėsiu trūkumas veda prie 
Reumatizmo.
Į Reumatizmo gydyme la
biausiai padeda šiluma. Re
umatizmu sergantieji ge-' 
riausiai jaučiasi vasaros 
kaiščiu metu. Reumatiku f *■ *■
kambariuose turi būti visa
da šilta, o skaudančias kū- 
no dalis reik ypatingai šil
dyti? dėti prie jų karštu pe
lenų, karšto smėlio butelius, 
kompresus su karštu vande
niu, karštus šutintus sėme
nis arba avižas, guldyti ligo
nį į karatas vonias (tynias), 
geriausiai su druska (5—10 
svarų druskos j' pilną vonią 
„visam žmogui).

Karštos vonios daryti la-

ti dažnai nėra kuo.
Seniau, prieš karą, buvo 

gana geras paprotys pasny- 
kauti vieną arba dvi dienas 
per savaitę. Tiesa, vietoje 
mėsos kartais valgvdavo žu- 
vį, kas yra beveik lygu mė-

X

i BRANGŪS TAUTIEČIAI

umatizmą, reikia pirmiausia 
uždarvti vartus, tai vra iš- 
gydyti anginą.

Kad drėgmė padeda pasi
reikšti reumatizmui, mato
me iš to, kad žmonės, gy- valgytų, o valgytų augalinį 
venantieji drėgnose vietose1 
arba drėgnose trobose, labai 
dažnai serga reumatizmu. 
Dėl to, niekada nereikia sta
tyti namų drėgnoje vietoje, 
bet kuo sausinusioje. Kar
tais jokiais vaistais nesise
ka išgydyti reumatizmo, kol 
žmogus nepersikelia gyventi 
į sausas ir šiltas trobas.

Šalčio atžvilgiu, reumatiz
mui atsirasti padeda ne tiek 
didelis trumpas šaltis, kiek 
ilgas, kad ir nedidelis šali
mas. Labai kenksmingas y- 
ra dažnai oro šilumos kaita- 
liojimasi: jei kuri kūno da
lis Įkaitusi staiga atvėsta, 
lai šita kūno dalis yra iš
statyta dideliam rizikui re- 
umatizmą gauti. Užtenka 
smarkiai sukaisti, suprakai
tuoti ir paskui atsistoti ant 
vėjo ar skersvėjo ir sušalti 
— ir galima gauti reumatiz
mą. Kojų, rankų sušlapi?

j imas tada buvo mažesnis, 
kaip dabar. Būtų labai svei
ka, kad ir dabar žmonės 
bent dvi-tris dienas per sa
vaitę mėsos nei žuvies ne-

valgį ir pienišką. Nėra a- 
bejonės, kad nuo to žmonės 
ne tik mažiau reumatizmu 
sirgtų, bet ir apskritai svei
kesni būtų.

Be to, viduriai visada tu
ri būti tvarkoje, žmogus 
kiekviena diena turi išeiti
lauk didžiuoju reikalu. Žmo- jaUg. laiko užima, gali-
gus privalo laikyti neatlikęs, 
visti savo dienos pareigu, jei 
jis tą dieną neišsituštino. 
Jei žmogus kurią dieną ne
išsituština, vakare tur imtis, 
kokių nors priemonių, kad 
rytą būtinai išsituštintų. ‘ 

Judėjimo trūkumas r~' 
tik veda prie vidurių sukie
tėjimo, T 
reumatizmo. Dėl to reikia.: 
kiek galima vengti ilgo, be 
pertraukos, sėdėjimo vietok 
j e ar gulėjimo. Dėl to, kaš; 
dirba per kiauras dienas sė
dėdamas, pavyzdžiui.: siuvė-i 
Ijai, kurpiai, raštininkai ir;

iria išsitekti, su daug mažes
niu vandens kiekiu. . Reik 
paguldyti ligonį į tuščią vo
nią ir pilti pamažu iš ąsočio 

į ant skaudamos, kūno vietos 
■ar sąnario karštą vandenį, 

t -tokio karštumo, kaip gali iš-
110 kentėti. Pilti reik iš aukš-

y ♦ 
ŠKas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie-

t meilę ir prisirišimą prie gimto- 
šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa- 

patriotizmą ir kurstytų kata- 
idealizmo ugnį?..

r Tai dar prieš Didįjį Karą pla
ki žinomas ir visų mylimas, didelis, 

otas, gražus savaitraštis 
t i n i s. ” Jis nori tarnau- 

visai katalikiškajai visuomenei, 
tinta” eina Marijampolėje (Lie- 

) kas savaitė 20 didelių pusla- 
lr kaštuoja metams Lietuvoje tik 

tus, a Amerikoje 2 doleriu.
” nori tapti dvasinių tiltu, 

jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
tautiečiais Amerikoje.
dar neesi susipažinęs su “šalti- 
parašyk laišką šiuo adresu: 

nis” Marijampolė, Lithuania, — 
Iri vieną n-rj susipažinimui nemo
tu!, o susipažinęs daugiau su juo 

mėt nesiskirsi.
Su pagarba,

“Šaltinio” Administracija

. tai, iš metro ar daugiau auk- 
. . Jeį skAutįai ranką

žemiau alkūnė * arba *koją: 
žemiau kelio, tai galima pil
ti stačiai ant atkištos rankos

■"ar kojos. -Suprantama, kad 
e-.kambarys turi.„būti šiltas ir 

ame neturi boti ne maziau- 
r • , 1. • J - h -X- X - 4. v » 3^° traukimo. ^Tokius pvli-mai ir atšalimai labai da^foti, turi būtinai kelis -kar-;^ Teikia pakal1oti au.tris 

nai duoda progos pasireikš-Ttus per dieną išeiti pa si-. 5<ai^us per dieną.
ti reumatizmui. Dėl to. taip^mankštinti: malkų_ kapoti,' [ gfaj beveik ir visos prie-" 

pasigimnasti-^ ^pOnės, kurias galima atlikti 
kuoti arba nors pavaikščio-; ^amie. Sąnarių reumatiz- 

Nėra reikalo, kad jude-’ jbas labiau pasiduoda namb

bet - ir-.stę^at prię gįujpp

dažnai serga reumatizmuį daržą kasti,
žmonės, kurie neturi gerų j 
apavų, ir “skalbėjos. jijti.

Reumatizmas labai mėgsta si ai butų dideli, bet reika-- jjiam gydymui, raiimenu ir 
mestis į tas vietas, kurios y? 
ra buvusios sutrenktos, siriini.
muštos ar panarintos. Rau
menų reumatizmas labai 
mėgsta tuos raumenis, kurie 
yra buvę ypatingai suvare 
ginti.

Iš to. kas pasakyta auk
ščiau. jau galima suprasti,

P. L. Barauskienė sveikino nuo 
Apaštalystės Maldos Dr-jos.

D^yža sveikino vardu L. D. S.
13-tos1 kuopoj

L. Krikščionių Sąryšio var- 
du sveikino.>Q. Unguraitė/ 

5;Puias S. Barauskas dainavo ke
letą dainų. Savo galingu balsu 
visus sužavėjo.
' Kalbėjo dar keli svečiai. Galų 
gale viso programo apvainikayi-1 
mui kalbėjo patsai solemnizantas 
kun. M. Daumantas. Jo gyva ir 
maloni kalba visus suįdomino. Dė
kojo nuoširdžiai už pareikštą jam 
■prielankumą ir kvietė visus dar
buotis vięnybėje kartu su juo. Be 
to, jis pabriežė dėsiąs daugiau pa
stangą dirbti šv. Kazimiero para
pijai. / Parapijonų skaitlingas at
silankymas ir gausios dovanos, ku- 
nos sudaro apie $350.00 liudija, 
kad kun. M. Daumanto darbą Į- 
>*fertina ir tikrai iškilmingai jį pa
gerbė. Garbė parapijai, kurie mo
ka ir gerbia savo dvasios vadus.

Teisybė 
f ----------------------------------------- £_

J

* ’ f * ,
29 d. rugsėjo įvy^d' iškilmingas 

pagarbos vakaras - ♦ paminėjimui 
vardo dienos kun. Mykolo Dau
manto,'^. Kazimiero parapijos vi
sų gerbiamo ir mylimo vikaro. La
bai malonu pakidalyti str visuome
ne šio vakaro gražiais įspūdžiais. 
Pirmutinis įspūdys buvo matant 
didžiausią minią žmonių ,net ir iš 
kitų parapijų atsilankiusiųjų. Sve
tainė buvo kupinai pilna, tai vis 
■nuopelnai kun. M. Daumanto’. Jo 
populeriškumas ir simpatiją prie 
žmonių tegalėjo sutraukti tokią 
minią. Salė ir garbės sostas puoš
niausiai išpuošta gėlėmis.

. _  ...______

“ Jėjūs j salę kun. M. Daumantui 
lydimas kleb. kau. J. J. Kaulakio, 
kun. A.‘ Bakūno ir ką tik iš Lietu
vos atvykusio svečio kun. Slavėno 
publika atsistojimu trukšmingai 
sutiko, ir choras vadovaujant p. J. 
Modeliui sudainavo keletą dainų. 
Po dainų tuojau pasveikino Aldo
na Purviniutė nuo Šv. Kazimiero 
mergaičių kliubo įteikdama di
džiausią pintinę gėlių. Vakarą ati
darė kleb. kun. J. J. Kaulakis, ku
ris kartu nuoširdžiai ir sujaudin
tai sveikina solemnizantą. Taktin
gai įrodė jo nuveiktus darbus per 
du metus laiko šv. Kazimiero pa
rapijoje, ypatingai šią vasarą kle
bonui išvykusiam Lietuvon atosto
gų. Kun. M. Daumantui, apart 
klebono pareigas eiti, buvo uždė
ta sunki našta rūpintis parapijos 
naujai nupirktu daržu piknikams 
rengti, kuris pavadintas Gedimino 
kalnu. Daug ten jo triūso padėta, 
savo silpnos sveikatos nesigailėjo, 
dirbo kartu su parapijonais kol 
viską tinkamai sutvarkė ir jo pa
stangomis per pirmą pikniką pelno 
■liko arti $1,000, kurį Įteikė kleb. 
kun. J. J. SJaulakiui parvažiavęs iš 
Lietuvos. Kleb. kun. X J. Kaula
kis baigdamas kalbą pareiškė, kad 
kun. M. Daumanto vardas bus gi
liausia atmintis Šv. Kaz. parapijos 
istorijoj už jo didelį pasidarba
vimą. Įteikė dovaną nuo savęs ir 
perstatė vakaro vedėju visų ger
biamą ir mylimą Įžymų veikėją p. 
•Jurgi Prąnekūną, kuris labai gra
žiai ir linksmai vedė vakarą. Pro
gramas buvo Įvairus ir gražus.
; Gražiausiąją dali programo at
liko Šv. Kazimiero mokyklos vai
tai, Seserų Kazimierieeių vedami. 
Šv.’Kazimiero mokyklos vardu p£- 
įvaikino Pranciška Mažeikaitė Į- 
Įeikdamą didelę pintinę gėlių.

Tofiaus seka programas^ Linkė
jimai — Mūsų Mažytės pirmo sky
riaus mergaitės išpildo: P-lė O. 
Rimdcikaitė sveikina antramečių 
High School narių ir Įteikė dova- 

“ną. Peteliškių šokis — mergaitės
6- to ir 5-to skyriaus. !

P-lė A. Barčiutė sveikino nuo 
Sodaliečių draugijos ir Įteikė do
vaną."

Indijonų šokis — berniukai 4-to 
ir 5-to skyriaus.

Kun. A. Bakūnas sveikina para
pijos vardu.

Gėlių šokis — mergaitės 6-to ir
7- to skyriaus.

P-lė S. Mažeikaitė sveikina Aka
demijos Rėmėjų vardu. Minėtoji 
panelė Įteikė stambią dovaną ver
tės šimto su kaupu dolerių nuo pa
lankių parapijonų.

Solo dainavo p. L. Juozaitienė, 
“Berneli, nesvajok” ir “Plaukia 
sau laivelis.”

Solo dainavo p. V. SutkienČ, 
“Nakties svajonės” ir “Kur baktt- 
žė samanota.” Abidvi labai gra
žiai palinksmino publiką. ,

P. M. Šipailienė sveikino Treti
ninkų vardu ir Įeikė dovaną auk
su.

P. L. Juozaitienė sveikino nuo 
Šv. Cecilijos Draugijos ir Įteikė do
vaną.

P. O. Jurgaitienė sveikino nnb 
Gyvojo Rožančiaus Draugijos.' 1

P. K. Zokas sveikino vardu Šv. 
Vincento Labdarybės Draugijos.

Moterų Sąjungos 10-toė kuopos 
vardu sveikino p. SeilienA

■■ LOWELL, MASS.
. I Spalių 6 d., bažnytinėje svetai- 
. nėję įvyko vakarienė pagerbifhui 
. klebono kun. F. Strakausko.

Z Vakarienę surengė šv. Juozapo 
. parapijos choras. Vyriausia šeimi- 
. įįinkė buvo p-lė Juozapina Norin- 

fcaitė. Toastmesteriu buvo varg. 
J. Aučius.

. * Programas susidėjo iš dainų ir 

. kalbų.
- Dainavo mūsų parapijos ir Na- 

' ahua parapijos ehorai. Jeigu būtų 
gurėję nors vieną repeticiją būtų 
Visai gerai išėję. Dirigavo p. Au
čius; akompanavo p-lė B. Pečiko- 

Jriutė.
.’ T* Mažysis vaikučių choras, p. Au- 
(ejui vadovaujant dainavo keletą 
’ dainelių. Išėjo gerai. Tik visi ste
bėjosi delko chore buvo 30 mergai
čių, o tik du berniukai.

1 y Gražias prakalbėles pasakė kun. 
t; ’ _______________________________________________________

iorwooDkMasš. ;
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Sekmadienio mokykla

Spalių 6 d., 2 vai. po pietų, atsi
darė Šv. Jurgio par. sekmadienio 
mokykla, po vasaros atostogų. Mū
sų gerbiamam klebonui kun. Urbo
navičiui būnant ligonbutyje, jį pa
vaduoja. mums norvvoodiečiams ge
rai žinomas jaunas kunigėlis Nor- 
butas, So. Boston’o par. vikaras. 
Tad šiuo atveju mokykla atsidarė 
po priežiūra kun. F. Norbuta.

I
Vaikučių pirmą sekmadieni už

siregistruoti susirinko gana daug 
— arti šimto. Mokykla bus pada
lyta į dvi dalis — lietuviška ir ang
liška. Anglų kalba vaduosis visi 
svetimtaučių vaikučiai, daugiausia 
italai, kurių atsilankė ganėtinas 
būrelis.

Visit vaikučių buvo užrašoma 
vardai, pavardės, antrašai ir tėvo 
vardas. Pirmą sekmadienį atsilan
kė ir registravime darbavosi šios 
mergaitės-mokytojos: Valerija A- 
domaitė, Elena ir Ona Jasioniutčs, 
Aleksa Kasparaitė, Ona Kudirkai- 
tęį Jadvyga,Latviutė, Ona Paznio- 
kaitė ir'Stasė Smflgiutė. Sekina- i 
dienio mokyklos raštininke yra pa
skirta Apolionė Stašaitė.

Stella Maris •

Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 
turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi Šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
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, ap
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki- > 
tos tautos.

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą.

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
sų pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.
. “MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 

♦iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”
Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų ‘ 

L knygelėmis Vilniaus klausimu.
• ’ “MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais

ves Al. 61 Lithuania.

v*
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GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI

JOS. G. ZUROMSKIS
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Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
lektrišinns. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir Jvedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radlos.

STOCK ROOM
10 Ellesworth St., Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7838

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
IKplldau gydytojo receptus ir už

laikau visa eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Wdrcester, Mass.

linga yra, kad jie būtų daž-

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 Lietuvon ir 

i - ūsą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” vra vienatinis Ameri

kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- 

y šaulio moTerų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 
• riai: 1) Vaiką auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na

mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siijskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA” 

2322 fV. 24 Street, Chicago, IU.

Jei jau žmogus pajaučia- 
reumatizmą kuriuose nors 
sąnariuose, reik imtis prie
monių, kad skaudėjimai tuo
se sąnariuose neitų didyn. 
Tuo tikslu reikia saugoti pa
linkusias prie reumatizmo 
kūno dalis nuo šalimo: ant 
ramai dėvėti žiemą ilgas 
kailines pirštines, ant kojų 
tokias pat kojines arba il
gus kaliošus, ant kelių arba 
alkūnių užmaunamas ata-

iiervii reumatizmas mažiau 
pasiduoda. Pastaruoju su- 

” sirgus dažnai tenka kreiptis 
>■ ne tik į gydytoją, bet ir li- 
• goninėj pagulėti. Labiau pa
siturintieji važiuoja gydytis 
į tam tikrus kurortus, 
gydoma mineralinėmis 
purvu vonėmis.

Reumatizmo gydymas yra 
gana nelengvas, nes reuma-, 
tizmas palengva teišsigydo 
ir mėgsta pasikartoti. Dėl 
to labai svarbu yra pasisau
goti, kad juo nesusirgtum.

(“Ūkininko Patarėjas”)
Dr. J. Žemgulys

SUSTIPRINIMAS SKAUDAN
ČIOS NUGAROS AR SILPNŲ 

INKSTŲ
Inkstų ar pūslės pakrikimas popras

tei pagimdo kartu aštrų skaudėjimą 
nugaroje, jautimą raišumo, stoką spė 
kų, neramų miegą naktimis, kartu se
kantį silpnumą ir kitus pakrikimus, 
kurie padaro gyvenimą nesmagų, žmo
nės, kurie yra varginami inkstų pa
krikimo ar panašių nesmagumų, ras 
lauktiną pagelbą Nuga-Tone, sveika
tos ir spėkų budavotojuje, kuris per 
virš 40 metų yra atlikęs daug paste
bėtinų dalykų.

Tą tiesą, kad Nuga-Tone atlieka tai, 
kas tvirtinama, užtikrina p. Jobo E. 
Fairchlld, Allentovn, Pa. Jis sako: 
“Nuga-Tone sustiprino mano nugarą 
ir inkstus ir aš jaučiuos 10 metų jau
nesniu. negu prieš jų ėmimą. Mano 
nugara taip vargino, kad aš su vargu 
galėdavau gulsti. Dabar vistas yra 
gerai, mano inkstai yra, gėrime sto
vyje, aš galiu antakiai dirbti ir 
greit pavargstu." Nnga-Xot>e pantam- 
da visi vaistų pardąvinMojai. Jeigu 
jūsų vertelga neturėtų steke, papra
šyk jį užsakyti dėl jus ii urmo vita 
tynės. ■ ■
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ŽINIOS

Parapijietis

Nugirdęs

Mirė Andrius Diksa Miesto ligo
ninėj spalių 10 d. Jis sirgo 4 me
tus pas brolj Kazimierų, 123 P St 
Senas Bostonietis ir parapijonas. 
Yra Įtaisęs bažnyčioj langą. Lietui 
voj paeina iš Daugų'parapijos. Gi
męs lapkr. 23 d. 1876 m. Buvo iš
kilmingai bažnytiškai palaidotas 
spalių 14 d. 9 vai. rytą.

MERGINŲ REKOLEKCIJOS
Spalių 16 d. 7:30 vai. vakare 

prasideda jubiliejinės rekolekcijos 
mūsų parapijos merginoms. Tas 
pats iškalbusis tėvas Valaitis diri
guos ir šios savaitės rekolekcijas. 
Jaunuomenė tepasinaudoja šia 
auksine proga.

VILNIAUS PRAKALBOS
Vilniaus užgrobimo dienos pa

minėjimo prakalbos buvo rimtos 
ir pamokinančios. Visi kalbėtojai 
darodinėjo kad kiekvienas narys 
mūsų tautos turi lavintis darbštu
me, dorume ir moksluose kad 
greičiau mūsų tauta užsipelnytų 
greičiau atgauti mūsų Vilnių. Tos 
prakalbos nevienam sustiprino ge
rą dvasią: patriotizmą ir artimo 
meilę.

UŽKVIETĖ
Lietuvos Dukterų Draugija jau 

užkvietė kun. Valaitį dalyvauti jų 
vakaro programe Kristaus Kara
liaus Edeno j.

ypač šeimyninkių.
Parapijietis

'• Prof. A. židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA 
SMUIKA-PIANAS 

lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir HunugualenlM sulig 
progrnmo Muziko* Konservatorijų.

Pamoko* aHklnnmo* lietuvių 
kalboje.

149 Boston Street, Dorchester 
Tel. So. Boston 1348-W.

VAIKŲ PAMALDOS
Ketvirtadieny, 4:15 Įvyks pa 

rapijos vaikų - mergaičių pamal 
dos. Pamokslą sakys kun. Valai
tis. Vaikeliai!

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR JOS VALDYBA J

Pirmininkas — J. Grubi nekas, * /
24 Prescott St., Readvillė, Maaa 7. ' 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionlfc '
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — P. Milius,
447 E. Seventh S t, So. Boston, Mana. 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
256 E. N'nth St., So. Boston, MaSS. 

Iždininkas — V. Balutis . ' L
36 Mercer St, So. Boston, Mase 

Maršalka — J. Zaikls,
7 Winfield St, So. Boston, Mas* 

Draugia laiko susirinkimus kas ant* 
rą nedčldienj kiekvieno mėnesio, 
num. 492 E. Seventh SU, parapijoa 
salčj, 7th St, South Boston, Masst

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
INVESTMENTO

7 NUOŠ. PREFERED ŠŠRUS
dėl

j Holliston Trap Rock Co., Ine. 
Dėl platesniu informacijų kreipki- 
j* tės pas
t • f PANELI M. A P0WER
Care of Genami Manageraent Corp.,
185 Devonshire S t, Boston’e 

Uberty 9T88 
Gyvenimo Tel. S. B. 1TO6-M.

Tamsoje toji, šviesa 
ir juo tamsiau, juo 
Kiekvienas ant sie- 
fosforu pabrauktas 

brūkšnelis tajnsoje žibete ži-

SUSIRINKIMAS
Trečiadienio vakare šaukiamas 

svarbus parapijiečių vyrų ir mote- 
;rų susirinkimas parapijos vakarie
nės reikale. Salės klausimas, ti 
kietų kaina, svetimi} mūsij vardu 
kolektavimas ir kiti klausimai bus 
rišami. Malonėkite gausiai atsilan
kyti

KALENDORIAI
1930 Metams

Siunčiam Katalogą dykai, iš ku
rio pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJUS
663 FOURTH ST., DEPT. D 

‘ SOUTH BOSTON, MASS.

Šitą baidyklę yra padaręs 
nakvojęs tuose namuose vie
nas štukorius. Prieš išva
žiuodamas sumanė moteriškę 
pagazdinti ir padarė šitą 
baidyklę.

Tam tikslui jis paėmė fos
foro šmotelį ir moteriškei 
nematant, lyg su kreida, nu
paišė ant sienos kokį tik jis 
mokėjo nupaišyti velnią. 
Fosforo dalelės, panašiai 
kaip ir kreidos, bebraukiant 

►į sieną paliko pėdsakus. Tik
tai dieną jų nesimatė. Fos
foras turi tą ypatybę, kad 
jungdamasis su deguoniu 
pats užsidega ir duoda 
šviesą. Dienos metu, prie 
žvakės arba lempos šviesos, 
fosforinės- šviesos visai ne- 
matyti, 
matosi 
geriau.
nos su

Dažnai mes girdime kitus 
pasakojant ir kai kam ten
ka matyti, kaip įvairūs štu- 
koriai, pasivadinę save bur
tininkais, eina per žmones 
rodydami įvairias štukas. Jų 
štukos kartais esti labai įdo
mios ir nuostabios. Kartais 
atrodo, kad - jos be kokių 
dvasių įsikišimo yra negali
mos padaryti. Bet ištikrųjų 
jos yra padaromos arba mik
liu rtmkų ir pirštų judėsiu, 
arba nevisiems žinomų gam
tos apsireiškimų ir ypatybių 
panaudojimu. Kitos yra tik 
paprastas akių apmonijimas,. 
įkalbant ir. valios pajėgai 
priverčiant kitaip daiktą 
matyti. Papasakosiu keletą 
tokių girdėti} ir matytų štu- 
kų ir nurodysiu jų paslaptis.

Ant sienos, pasirodė 
“velnias”

Tai atsitiko naktį, nes 
velniai dieną nesirodą.

Viena moteriškė, kaip ir 
visumėt savo pirkelėje ra
miai atsisėdusi ant lovos 
kalbėjo poterius. Jai bekal
bant nusileido saulė ir pra
dėjo temti. Bet kartu su 
tamsa priešais ją ant sienos 
palengva atsirado panaši į 
velnią šviesi baidyklė, su il
gais, stačiais ir smailiais ra
gais, stora barzda ir atsiki
šusiais grobais. Juo tamsyn, 
juo velnias darėsi aiškesnis 
ir baisesnis, bet vis ant vie
tos stovėjo: nei artyn/ nei 
tolyn nesitraukė. Moteriške 
išsigandusi žegnojo jį, bet ir 
žegnojimas nieko negelbėjo: 
velnias nė nejudėjo. Tada 
moteriškė užsidegė Šviesą ir 
— staiga velnias pražuvo. 
Užgesinus šviesą, baidyklė 
vėl buvo, koki buvusi. Mo
teriškė, nusprendusi, kad 
velnias bijąs šviesos, per vi
są naktį žibinusi žvakę. Die
ną irgi nieko nebuvo maty-

UOSLINDALE—3 šeimynų luimas ir 3 
karų gnrartllna. Yra plotos letnA* kur 
galima Mhją namą PMtntyt- 11 Pine- 
dale Rd. (boro PerklnrSt.1 Tel. Park- 
way 2562—J. .

LIETUV. DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠV4 J

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksienšį '; 

625 E. 8th St., S. Boston, Masft 
Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienA 

11 Monks St, S. Boston, Mmė ■ 
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė, 

443 E. 7th St., S. Boston, Mm* 1 
Telephone South Boston 3422-R - '■

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien< U 
29 Gould St, W. Ręibury, Mm*. #

Iždininkė — Ona Staniuliutš,
105 W. 6thSt., S. Boston, MaM -£ 

Tvarkdarė — Ona MirgirdienS, 2 
1512 Columbia Rd., So. BostOA * 

Draugija savo susirinkimus Įtik* T 
kas antrą utarninką kfekvtan* 
mėnesio, 7:30 vai. vakarą 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki* 
tės pas protokolų raštin£afcf 
laišku ar telefonu.

B i"  ............. ...................................................................... ........................ ............. , 6

ĮSPŪDINGA MALDININKŲ MIRĖ ANTANAS ČMLKONIS
KELIONE • Po operacijai besveikstąs mirė

So. Bostono vyrai nepaprastai staiga miesto ligoninėje Antanas 
gražiai ' pasirodę. apvaikščiodami jčelkonis 43 metų. Jis paliko mo- 
““ ““ .^tęrį ir sūnusAntaną ir Petrą,’ ku

rie gyvena,7, Morse St., Dorches
ter, Mass. . Laidotuvės įvyko iš 
šv. Petro bažnyčios su mišiomis, 
spalių 15, 9 vai.

—- v > . d. *,

bėjo. Koks paveikslas buvo 
nupaišytas, tokia ir šviesa 
švietė ant sienos.

D. L. K. KEISTUČIO DRJ08 t 
VALDYBO SANTRA3A1

Pirmininkas — Mot Verslacxa% 
694 E. Fifth St, So. Boston, Mafll

Vice-Pirmininkas — Povilas Raka, ■ 
125 Bowen St, South Boston, Masa.

Prot Raštininkas — Ant Macejunaą C 
450 E. 71 h St, So. Boston. ••'F

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkfa 
109 Bowen St, South Boston, Maš*

Iždininkas — Andrius Zalieckas, ./
150 H Street, South Boston, ?•

Tvarkdaris — Kazys Mikalidnteį-
906 E. Broadway, So. Boston, M&M.

Draugija laiko savo susirinkimus kai į 
antrą nedSldienj kiekvieno mSnesfa "į 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt«’‘ 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirlnkiman prašome at- 
sivesti naujų narių prirašyti ptia .'į 
musų draugijos. .

ŠV. KAZIMIERO R. K. DJOf 
VALDYBOS ANTRAŠAI "S

APVOGĖ LIETUVIŲ 
NAMUS

Pereitą savaitę vagiliukai iškrė
tė p. Marcinkevičiaus namą po 
num. 24 Telegraph St. ir pavogė; 
laikrodėlį ir žiedą.

Taipgi gal būt tie patys vagiliu
kai iškrėtė ir p. Balučio namą po 
num. 36 Mercer St. ir pavogė viso
kių daiktelių.

Vagiliai įsilaužė į namus vakare 
visiems trumpam laikui išėjus iš 
namų.

Nelaikykite namuose pinigų ir 
brangių auksų, nes tik to So. Bos
tono vagiliukai ir ieško-. Kitokių 
daiktų jie neima, nes ne taip leng
va išnešti ir paslėpti.

I

Pirmininkas — Motiejus žloba, . ‘ 
539 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R. —

Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas,. ,«Z 
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Prot Raštininkas — Jonas Gllneckis, 
5‘Thomas Park, So. Boston, Mass. •

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, ,'i 
256 E. Nnth Sto So. Boston, Mass.

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, ", 
885 E. Broadway, So. Boston, Maus.

Maršalka — Jonas Zaikls, * '•>?:
7 IVinfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus ka*,‘,3 
trečią nedėldienį kiekvieno m8» -i* 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, .J 
parapijos salėj, 492 E. SeventA '-i 
St., So. Boston, Mass. " ’

Pirmininkas — V, T. Savickas,
427 E. Seventh St,~ So. Boston, Ma*. 

Vice-Pirmininkas — A. NaudžlohaĄ.
885 Broadrcay, So. Boston, MasA 

Prot Raštininkas — V. TamoUUna* ’
40 Marine Rd., So. Boston, Mass ’Z 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskai, - -
44 Glendale St, Dorchester, Mas* 

Rasierius — P. Kleponls,
266 Bolton St, So. Boston, Mas& 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Mas* 

Draugija laiko susirinkimus kas ant 
rą panedėlj kiekvieno mėnesio 7:8C. 
vai. vakare, pobažnytlnėj svetainė' 
Fifth St, So. Roston, Mass.

Aišku, kad toks “.velnią#” 
jokio žegnojimo nebįjp. į1^ 
sudegus visam fosforui jisai 
išnyko. Tada ne ifaktį jo 
nebesimatė.

- Kaip korta atsirado žiūrėtojo 
barzdoj

Vienas štukorius prieš 
daugybę žiūrėtojų, tarp ku
rių vienas buvo su ilga barz
da, padarė štai kokią štukąi 
Paėmė paprastą kortų kala
dę ir, ištraukęs iš jos vieną 
kortą, visiems žiūrėtojams 
ją parode. Tai buvo vynų 
(pikų) mergelė. Štukorius 
visiems matant uždėjo vymi 
mergelę ant viršaus kaladės 
ir pasikvietė pas save tą 
barzdotą vyrą.

— Dabar aš tamstą pra
šau visą, kortų kaladą abiem 
rankom kietai suspausti, štai 
šitaip — taip sakydamas 
štukorius uždėjo abi rankas ] 
ant kaladės ir spustelėjo, o ; 
paskui, atitraukęs rankas, ir 
pats pasitraukė į šalį.

Vyras, kaip jam liepė, 
taip darė.

— Labai gerai, tamsta lai- : 
kai rankas kaip reikia. Ta
čiau tamsta be reikalo vargs
ti: vynų mergelė jau vra 
dingusi. Prašau nuimti ran
kas — sakė štukorius.

Tikrai, vynų mergelės ne ; 
tik paviršiuje/ bet ir visoje 
kortų, kaladėje nebebuvo.

— Štai kur ji yra! — su
šuko štukorius, kišdamas sa
vo ranką į ilgą vyro barz
dą ir ištraiikdamas iš ten 
dingusią kortą. Žiūrėtojai, 
o ypač- barzdočius, 'truko 
juokais ir stebėjosi nepa
prasta štuka. - Jie ir nepa 
stebėjo, kad štukorius juos 
apgavo. J

Jis savo dešinės rankos! 
delną buvo ištepęs atskiestu 
gumirabiku. Rodant, kaip 
reikia suspausti kortos, vy
nų mergelė prilipo jam prie 
delno ir jis atsitraukė. Štu- 
koriui tereikėjo įkišti ranką 
į vyro barzdą ir parodyti 
kortą.

Dabar papasakosiu, kaip 
vienas štukorius
pirštu perdūrė kepurę ir nebuvo 

skyles.

Jis paprašė publikos duo
ti jam kepurę. Vienas žmo
gus jam davė, tačiau dėl at
sargumo seną. Štukorius pa
ėmė kepurę abiem rankom: 

1 viena iš vidaus kita iš ore 
pusės ir šiek tiek paspaudė. 

! Paskui atėmė nuo kepurės 
' vieną ranką ir — antroje ke 

purės pusėje buvo matyti iš
lindęs kitos rankoš1 vienas 
pirštas. ŠtukorfiiSjdtfrtum 
žaisdamas, jį krutirtd? - 0 y

— Bet dabar, kepure, Už
mauk! — tarė jis, čiupdamas 
kepurę antrą kartą ir išmes
damas ją aukštyn. Vienas 
iš žiūrėtųjų kepurę pagavo

L. M. KONSERVATORIJA
ATIDARYTA

I>aikn« visiems pasimokyt 
muzikos meno.

819 E Street, So. Boston, Mass.

Štai “Žiburio” Draugijos Mari- . 
jampoLės skyrius per kun. Meš- 
kauskio atspausdintą “Darbinin- . 
ke” atsišaukimą į Amerikos pažįs
tamus, iki 1929 m. spalių 1 dienai 
gavo nuo jų ir nuo kitų asmenų se
nelių ir našlaičių prieglaudoms šias 
aukas:

1928 m. XII. Iš Westfieldo ir 
Bostono 50 litų; per kun. Vaitkevi- ( 
čių 350 litų.

1929. I. Per kun. Matulaitį iš 
Londono 44 lt. 50 c.; nuo A. Skle- 
nio, S. Vidugirio, Simonavičiutės, 
G. Lekaitės ir A. Alekevičių iš At- 
holio, Mass. 260 litų; S. Andrulie- 
nė iš Atholio, Mass. surinko 525 lt.

1929. II. Šv. Pranciškaus Draugi
ja iš Athol, Mass. 200 lt.

1929. IV. Muckaitė iš New Yor- 
ko 100 lt.

1929. V. T. šmukštys iš St. Clair, 
Pa. 100 lit.

1929. VI. M. Mutskaitė iš Brook- 
lyno 50 lt.

1929 m. IX. H. Galiniutė 50 lt.. 
M. Lasavičiutė ir M. Januškienė po 
100 lt. (visos trys iš Hamden, Ct.).

Viso —1,989 litų 50 centų.
58 seneliai ir senutčs ir 38 vaiku

čiai prieglaudose nuoširdžiai mel
džiasi už savo Geraadrius, kad Vi
sagalis Dievas šimteriopai jiems at
silygintų už tas aukas.

Bet prieglaudų reikalai nepasi
baigia : reikia taisyti ir padidinti 
jų namus, nes dar apie 20 pavargė
lių elgetauja ir tiek pat vaikučių 
verltia, negaudami vietos prieglau- 
dosę.

‘'Žiburio” Dr. Marijampolės sk. 
valdyba, nuoširdžiai dėkodama 
Gerb. “Darbininko” Redakcijai, 
Broliams ir Sesutėms Amerikoje 
gyv. už prisiųstas aukas, prašo if j 
tolUus nepamiršti Marijampoliečių 
pavargėlių. Į

1 Kun. J. BMsmftu.

Marijampole, 1929. 4. 1.
’ V- i..4

visu paslaptis buvo ta, 
kad matytas pirštas buvo ne
tikras. Štukorius jį buvo 
padirbęs iš ya^ko ir tąm tik
tai j dažais nudažęs. Jis pa
smeigė per kfepurę adatą ir 
prismeigė prie jos vaškinį 
pirštą, kuris buvo vieno kau
lelio ilgumo. Suėmęs adatos 
galą vaško pirštą galėjo kru
tinti, kaip norėdamas. O 
žiūrėtojams atrodė, kad Čia 
ištiesų yra tikras pirštas.

Burtų veidrodis.

Vienas štukorius turėjo 
didelį veidrodį, kuris sakė, 
kad tai esąs burtų veidrodis 
ir galįs duoti žmonėms įvai
rių patarimų. Kartą jis at
ėjęs pas vieną šeimininkę 
liepe jai. leisti kvapą į vie
ną veidrodžio kampą. Ten 
esanti apsigyvenusi' dvasia, 
kuri nuo kvapo kiek sušilusi, 
duodanti įvairius patarimus.,

Ilgai nelaukdama šeimi
ninkė priartino veidrody 
prie lūpų ir pradėjo leisti 
kvapą į visai švarų veidro
džio paviršių. Veidrodyje' 
tuojau pasirodė žodžiai: 
“Nebūk amžinai susirauku
si!” žodžiai nors’buvo mig
loti, bė’t lengvai išskaitomi.

Šeimininkės dukteriai veid
rodis davė. patarimą: ‘f Pa
nele, būk linksmesnė!”

Kada šeimininkas papra
šė, kad ir jam veidrodis duo-- 
tų; patarimų, tai bdttihihkas 
paprašė leisti1 ' jam. truputį 
veidrodį apiburti.. Visiems, 
liepė prasišalinti, o jis pa
siėmė iš kišenės gabaliuką 
kreidos ir užrašė: “Pone 
šeimininkę, pavaisink burti
ninką!” Atlikęs šį darbą, vi
są veidrodį nosine nušluos
tė ir tarė:

— Atlikta!
Šeimininkui, su kvapu 

“pašildžius” veidrodį, gavo
si patarimas: “Pone šeimi
ninke, pavaišink burtinin
ką!”

Kadangi šeimininkas jo 
nepavaišino, tai ir veidrodis 
nebedavė patarimų. Mat 
štukorius neberašė su krei
da ant veidrodžio.

Pirtyje prišaldė ledo 
žvakę

Tą štuką labai lengva pa
daryti. Paėmus nuo stogo 
ledo žvakę, reikia jos.drūt
galį gražiai nulyginti ir, pa- 
barsčius ant grindų valgo
mosios druskos, pastatyti 
ant jos ledo žvakę. Žvakė 
bežiūrint prišąla nors aplin
kui ir šiltas oras. Žinoma 
per ilgą laiką ir pati žvakė 
sutirpsta.

Kiaušinis butelyje.

Z Vienas štukorius įvarė į 
šiauru kaklu butelį kiaušinį 
ir jis ten biivb šu kevalu. Tą 
štuką jis taip padarė.

Paėmė kietai virtą vištos 
kiaušinį' ’ir nulupę kevalą. 
į3 įįriė į stiklinę geto! 
t^o es^cijos ir įmerkė į, ją 1 
į aušijįį.S;( Kai jis išmirką, 
Jį gėTai išminkstiuo tatp Heli 

nų. Tada reikia tik įmesti į 
butelj spirite sumirkytą ir 
uždegtą vatą ir tuojau įkišti

“darbininko” Redakciją,
So. Boston, Mass.' 
Gerbiamieji^:

Malonėkite patalpinti Tamstų 
redaguojamam laikraštyje, mano 
draugo Jėzuito J6no Paukščio var
du, padėkoą žodį tiems geriems 
žmonėms, kurie yra ištiesę pagal
bos ranką trims Lietuvos kleri- 
nrms ir jų vargstantiems tėve- 
iams.
Telaimina Jus Gerasis mūsų Vieš

pats, dėl to, kad parodėt savo gerą 
širdį! Dievas Jums gausiai atly- 
gips-

Nuoširdžiai tariu, ačiū! sekan- 
tirins-čioms aukotojams-joms: A. 
Majauskaitei, M. Kilmoniutei, O. 
Aiikštikdlnienei, A. Kazlauskienei, 
J. ir E. Shawlis, p. Šiaulienei, V. 
Šaparnienei, J4 Gudaitei, M. Janke
vičienei, V. Grudzinskui, A. Rusie
nei, O. Lingevičienei, A. Kiburie- 
nei, V. Savickui, K Varulienei, J. 
Kasparavičienei, J. Šultienei, S. 
Motiejūnienei, Š. Kavoliui, B. Kuz- 
mauskienei, R. Naujakienei, ir taip 
pat visoms Maldos- Apaštalystės 
nariam s-ėma, 1

Reikia ir širdingai padėkoti Ger
biamajam Tėveliui Pr. Strakauskui 
už paramą !? aukas.

Iš viso surinkta 1110.00.
Su gilia pagarba;
Kler. Pritnūs Aukštikalnis S. J.

šinį oras spaudžia ir įvaro į 
tuščią be oro bitelį. Kiau
šiniui. įkritus, oras vėl įeiną 

.tiltelį. Į. butelį galima į- 
pilti vandens ir taip išmir
kytas kiaušinis po trijų va
landų apsitraukia kietu ke
valu.

t , <

Be ugnies dūm&t
— Ąš galėčiau kalbėjo 

vienas štukorius—visą kam
barį prileisti dūmų be ug
nies, bet nenoriu jūsų gąs
dinti. Todėl aš priteisiu dū
mų štai šitą visai tuščią di
delę stiklinę.

Jis apvertė stiklinės dug
ną į viršų: ji buvo tuščia.

— Bet dabar žiūrėkit — 
jis sušuko, voždamas stiklinę 
bonką ant lėkštės.

Stiklinėje tuojau pradėjo 
keltis balti, tiršti dūmai. Iš 
kur jie atsirado.

'Štukorius stiklinės vidų 
buvo sušlapinęs Bieros rūkš- 
timij o lėkštę — našatiro 
(smirdančiu) spiritu. Čia į- 
vvko dviejų skystimų che
miškas susijungimas, nuo 
kurio iškilo garas, labai pa
našus į dūmus.

Dailg dar galima būtų nu
rodyti įvairių štukų ir'vadi
namų burtų. Visose jose y- 
ra arba apgaudmėjimas, ar
ba gamtos ypatybių panau
dojimas.

katalikų. Bažnyčios šventąjį Me
tą. Kad geriau prisirengus prie 
jubiliejaus atlaidų vyrai lankėsi į 
Bavo rekolekcijas nuo pat pirmo 
vakaro, spalių 9 d., dar gėriau net 
ir už moteris kurios savaitė pir
miau traukė į bažnyčią ant reko
lekcijų šimtais ir jas šventai atli
kinėjo.

Išpažinčių dienoms atėjus vyrai 
kaip vienas atliko išpažintį ir pri
ėmė Švenč. Sakramentą šeštadie
ny ir sekmadieny. Visi vyrai bu
vo persiėmę dangiška linksmybe.

Gražu tai buvo kada apie sep
tynis šimtus vedusių vyrų žaliu
kų giedojo gražias giesmes ir at
lankę savo bažnyčią keliavo pro
cesijoje į šv. Rožancavos bažny
čią. Čia maldininkų minios liū
liavo paskui kryžiaus idant aptu
rėjus to kryžiaus nuopelnytus šv. 
Meto atlaidus. Stebėjosi svetim
taučiai! Klausinėja: argi tiek 
daug yra lietuvių vyrų Rymo ka
talikų? Ir maldininkų eilės ne- 
užsibaigimas jiems pasakojo kad 
dar daugiau ir daugiau tų geni 
vyrų katalikų So. Bostoniečių yra. 
Pavyzdis jaunimui!

Pirmininkas — Antanas Navikas, .
702 H. Fifth St, Bo. Boston, Masę 

Vice-Pirmininkas—Juozaa Jackevl$u*
92 8awyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot Raitininkas — Albinas Nevterą,
948 E. Broadway, So. Boston, Ma**- 

Fin. Raitininkas — Juozas Guzevičita^
27 Tampa St, Mattapan, Mass. '-f 

.Iždininkas — Vincas KaliSiu*
67 G Street South Roston, Masa. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrosaą
492 E. Seventh St, So. Boston, Maa* * 

Draugijos susirinkimai būna kas pih- 
mą nedžldienl kiekvieno mėnesio > 
vai. po pietų, parapijos salė), <■* - 
2. Seventh SU So. Boston.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRDŲ, 
V. J. PAŠALPINĖS DRJ08 

VALDYBA . ‘

Gerbiamajaf* ‘Dariininko ’ ’ 
Redakcijai

Širdingai “ačiū” sakau Gerb. 
Rfedikcijai už patalpinimą ‘ ‘bar- 
bminke’^mano atsišaukimo į Ame- 
rikiečiuš dėlei slypimo senelių ir 
našlaičių priegląudų Marijampolė
je esančių, 9 dabar meldžiu patal
pinti šią padėką ir aukotojų sąra
šą- s<-

Su aukšta pagarba,
J Xtm, F Meškautkas 

M»Wi^I4EčlŲ fADtikA 
' b ’^AMBKIKIEOIAMS-’ ' ‘ '

ntąjsayo RyUmoa/tftTyųea,.Jūo llk’ 
bit^jbs dilnttū apie
ją svajoja, ntįaj&itą jos reikalų 
ir jaątriki atsiliepta į kiekvieną tė- 
vynfti ^ejkvhaą’^lr' atsišaukimą.
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Ispąlyos kempinį t virtai į že- I j
v• *2. X 1_ - * • * 1— •

I_ _
KIEK RAINOJO CEPELINO 

0 KELIONE APLINK 
H PASAULĮ

^piinališkesnė. u J _ _ _

2Q .grasinančių laiškų'mę tūkstančiais šaknų jaki
J : pasėkomi^lSiių-

rikos Europon yra palanki “negražiosios”' med^o nenukirsi, nebent di- ‘
4O ■! C*l>r***V OI __________ 1 *

nkos Europon yra palanka vo--’s^yta “]
nes. Cepelinai skrisią maž-Jgi-upes moterų. • Iš 16 tos 
daug po llOkilometnj pe£* rūšies grąsinimų žodžiu, 14 

i Jau dabar paaiškėjo, kiek valandą.

busi. Jokiu įrankiu^ tokio
—v,. ’ WATERBURY,~Č01TO,

-• - - - ■ -į'-.uįy-.’l-■ • ■ . ■- ,c.-- .. . ' ______ __

- Antradiznls, spalių 15 -
4^-

7

Jeigu nenori, kad Tamstai valka 
pamirštų gimtąją lietuvių kalb^ 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTI | J
“SAULUTĖ” B

____ / K

u
PHILADELPHIA, PA.

LDS. nariai turi rodyti gerą pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie- 
nyl lapkričio 1 d.„ 7:30 vai. vakare,

Spalių 27 d., 1 va^ po . įlietų 
l i vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 

■senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite vist Valdyba 

. s it. *

NEW HAVEM, ęONNi
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks - .sekmadieny, 
spalių 27 d., 1 vai., po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Greėn St. 
Kviečiame narius (es) 'ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

z • Valdyba

namitu išsprogdinsi. Ir 
triūsti nėra prasmės, nes me
džiai taip susisukę ir kietai 
suaugę, kad nei dega, nei ki 
tam tikslui tinka. “Tr.”

,v

Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, juo 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės 
gimtojo krašto ir plataus p 
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai,' 
mįslės. Darbeliai iš popieria -Yį 
molio ir kitęki, .^Laikraščio J 
na: metams 2 dol., pusei me 
1 dol. Eina 2 kartus per mėn 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA« 
SOS” B-vė. Redaktorius A. Giedi 
raitis. t

Vienas Nr. susipažinti siunčia- 
nas Veltui. ,

Adresas: “Saulutės” Adminis* 
tracija Jurbarke. \

“Tr/f
Rainojo “Grafo Cepelino’ 
felionė aplink pasauli. Vie- 
& Amerikos bendrovė, kuri

cepelinui kurą motoji Bar už keletą aiųžiiĮ Kris
lams varyti, padarė tokią a- tui negimus vidurinėj Palest 

itą: Nuo Lakehursto tinoj nuo Judėjos atsiskyrė 
Amerikoj lig Fridrichshafe- nedidelė gyventojų dalis ir 

b varomosios medžiagos ce-' sudarė Izraelio valstybę, ku
inas paėmė už 4000 dole-' rią asirai 725 m. Kristui Ųė- 

nuo Fridrichshafeno lig gimus nugalėjo. Dauguma^ 

fplerių.
Los Angeles, Amerikoj, nais, ; 

ųž $2,500, ir galų gale nuo papročius ir pasivadino sa- 
Los Angeles vėl lig Lake- mariečiais. Vyriausias sa 
įuršto, skersai per Ameriką,* mariečių tikslas buvo — iš 
B dar už $1,300. Taigi, ku- laikyti rasės tyrumą. Į po
ro motorams varyti buvo su-' ras sueiti galima buvo tik su 
-naudota už $11,800. Kitos savo rasės žmonėmis. Nors, 
išlaidos siekė $9,000, taip dauguma samariečių ir iš žy-

- c n - t. C4
. BAIGIA NYKI^ BAMA

RIEČLįL’Į.,?-

taip pat už 4000 gyventojų išsivarė nelaisvėn, 
Tokio buvo paimta o likusieji susidėjo su atėjū-

tenka ųegražiajai grupei. 
Grąsinimų tesėjimu mažiau
siai pasjžymi negražiosios 
moterys, įs 16 nusižudymų 
tik 2 tenka riegražiojoiirfj Psi
chologui šie skaitmens labai 
daug pasako, bet ne neby
liai jie ir paprastam žmoge
liui. Jie sako, kad negra
žesnė moteris, gavus progos 
meilės santykius sudaryti, 
stengiasi palaikyti juos ne 
geroj om savo ypatybėm, bet

SENIŲ MIESTELIS

Mažame Prancūzijos -mies
tely St. Julien, netloi Bordo, 
neseniai įvyko nepaprastos 
iškilmės.' Vieną ir tą pačią 
dieną ten buvo apvaikščiotos 
vienos deimantinės ir 13 
auksinių vestuvių. (Deiman-

C. BROOKLYN, N. Y.
Spalių 27 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo

perėme iš jų tikybą baugiau brutalumu bei grą- tinęs vestuvės apvaikščioja- <^raiigus^es^ Prirašyti. Valdyba
sinimais. Grąsinimų netesė- 
jimas rodąs moters per dide
li silpnabūdiškumą. “V. R.”

KEISČIAUSI MEDŽIAI
Juo toliau nuo Lietuvos, 

tuo didesnis skirtumas. Ki-

mos, kada •* pora išgyvena 
drauge 75 metus ir auksinės 
po 50 meti} šeimyniško gyve
nimo). Sukaktuvių dieną vi
sos 14 senių poros, vaikų,, a- 
nūkų ir artimųjų lydimos,

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 20 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki-

kad iš viso kelionė kainoje du buvo kilę,bet pastarųjų! tokia gamta, kitokie ir žmo-
--------------- J * V__________•_____ 1___ •____ rhCiA nnioini nAi.’AY^tn . nnvnnffA T1A’ _ • • •» w.

nuėjo į bažnyčia, kur buvo me ««*» pav>'zdi kitiem3-

. JOl '

EUZABETH, N. J.
I
I

. Ateikite gau-

Valdyba
ai. Nepamirškite užsimokėti duo
bes. r ' ” ” ’

LDS.'16 kp. mėnesinis susirinki- 
ws įvyks trečiadienį, lapkričio 7 
d., 7 vai.' vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (esi 
prirašyti. Valdyba

J Į

t
,C

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks lapkrieio6 d., Aušros Varti. 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos, 
būti,

Visi nariai meldžiami pri 
nes turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdyba

y

truputi daugiau, kaip $20,- baisiai nekentė: nemėgo jie 
' ir kitos tautybės žmonių.

Belaikydami rasės grynu
mą, samariečiai ilgainiui 
pradėjo nykti. Prieš pasau
lini karą samariečių buvo a- 
pie keletą šimtų žmonių, bet 
1924 m. jų liko tik 136 žmo
nės, kurių tarpe yra labai 
maža moterų. Vedybos pas 
samariečius ‘dėl tos priežas
ties būna keistai nepapras
tos. Nesant užtektinai mo- 

bet storesni’, ir'kajiti’ke’i,enJ kiekvienas _ subrendęs 
leiviams kabos ne apačioj 
bet bus įtaisytos cepelino vi- 
4nry, kas padidins greitu
mą. Tokiais cepelinais ke
lionė iš Europos Amerikon 
truktų apie 65 valandas, o iš 
Amerikos Europon — tik 45 
Yid., nes oro sąlygos iš Ame-

000.
Kai dėl galimybės įtaisyti! 

nuolatinį susisiekimą cepeli
nais tarp Europos ir Ame
rikos per Atlanto vandeny
ną, tai tam reikia mažiau- 
siai keturių cepelinų. Be to 
reikia pastatyti Amerikoj 
ir Europoj milžiniškas nau-j 
jas patalpas cepelinams. Tas 
kainotų apie $1,500.000. Pa
tys cepelinai bus trumpesni,

atlaikytos iškilmingos pa
maldos. Vakare įvyko ban- 
kietas, dalyvaujant valdžios 
ir vietos savivaldybės atsto
vams. Miesto burmistras

-'Jei dar iki šiol neišsirašei Lietu- 
VOS Katalikų Veikimo Centro lei- 
džiamą savaitraštį 
BMOS|! LAIKRAŠTIS"

|vvras laukia kol kuris iš ve- 
’i dusių vyrų numirs ir jis tuo

met galės našlę vesti. Bu
vo ir tokių atsitikimų, kad 

‘tekdavę jaunuoliam vesti 
tikrą savo senelę ir būti sa
vo vaikų, jei tik jii būdavo 
seneliu. “V. R.’*

KURIOS MOTERYS KERŠTLN- 
GESNfiS

Šį painų ir gana savotiš* 
ką klausimą itahi kriminoĮ^- 
gas Ferriani išsprendė pa
prastai. Paneigęs daugybę 
gražiosios lyties mažiau 
reikšmingi! skirtumų, Fe?- 
riani visas moteris suskirstė 
į dvi grupes: gražiąsias ir 
negražiąsias. Paskiau pa
ėmęs kriminalės policijos ži
nias apie nusikaltimus su 

padarytus dėl

nės. Tolimiausiuose kraštuo
se tas skirtumas labai dide
lis. Sakysim, keisčiausios 
išvaizdos yra. Patagonijos 
medžiai. /---- *
pietiniame smailagaly yra'inas> kad gt. Julien mieste- 
didelis žemės plotas, Pata- |js gali pasigirti ir didžiuo- 
gonija vadinamas. Beveik įįs įlg^L savo gyventoju am- 
nuolatos ten pučia labai gium. “M. R.”
smarkūs vėjai. Kartais1 
tiek smarkūs, kad žmogus 
negalėtų išsilaikyti, o jei bū
tų mūsiško krašto augalai, Medonio nauji muzikos kuriniai, 
tai su šaknimis išrovęs vė- <*G- Vargoninkaj ir muzikai kvie , 
jas nuneštų. Tačiau ir ąiusipaz’”ti’ .
J # . Į Galima gauti pas autorių: 12239
kiose sąlygose auga medžiai, j^mcrald Are., Chįcago, III.
Be šakų, be kąmieno ir la- Ex. V. D.

•X i

y.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, spalių 20 d. s. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie4 ‘i v ' nauja uaii aidivuoiu uiiLasju

Amerikos žemyno sveikino senius, nurodyda- mūsij brangios organizacijos. __ ____1— . xt~____ : -a-. JiNepamirškite užsimokėti duok
les.

—L

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

DETROIT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 20, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei 
kalo. Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 5 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti’ j šj 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba
-----------------------r- - -

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkričio 3 d-., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M Songaik

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASFER
(KASPARAVIČIUS)

511 Broaaway, So. Boston
OI šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 2:30 iki B 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dCldieniais, talp-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

t

L.

DR. A. GOHAN
Gydytojas ir Chirurgas

Nesenai sugrįžo iš Vienna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

33 Copeland St., Quincy, Mass.
Tel. Granite 0283.

DIPLOMATAS
— Kur, vaikeli, bėgi?
— Namon.
— Bet kam gi taip uždususiam 

bėgti?
— Mama duos man Į kaili, kad 

pavėlavau pareiti iš mokyklos.
— Ar gi smagu gaut į kaili, kad 

taip skubini?
— Ne. Bet, jei nesiskubinsiu, pa

reis tėvas, o tada jau bus blogiau. 
Jo ranka kietesnė. “M. R.”

NESMERKIT
Pakartotinai ateina nuliūdusi 

jauna panelė pas gydytoją pareikš
dama;

— Išrašytas receptas nieko ne
padeda, dar daugiau pradėjau 
sverti. Sakykit, ar yra nors kokia 
priemonė, kuri mane išgelbėtų iš 
tos nelaimės ir susijaudinimo?

— Su mielu noru. Geriausia prie
monė — niekuomet nesisverti.

“M. L.”

BRIGHTON, MASS.
L. P- S. 22 kuopos mėnesinis* 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
lapkr. 1, 7:30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

<■ -•

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

’^Jį reikia užsisakyti sau Ameri
koje ir visiems giminėms ir pažįs
tamiems Lietuvoje. 
7^‘Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj' moterimis, 
kaina ta pati, o visur kitur užsie- meilės santykių pavyduliayi- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—triguba! mo Jam rūpėjo išaiškinti, 
^Ad^sas: Lietuva, Kaunas, Lais-'kuJiai 1S djiejlJ grupių 
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš- daugiausia nusikaltimų ten
tai.” ka. Negražiųjų moterų gru-

--------------------------<

GUDRI ČIGONĖ
Pas ūkininką užėjo čigonė. Spin

toje buvo sukrauta sūriai. Čigonė 
tuos sūrius pavogė, susikrovė Į 
terbą, paskui klausia:

— Ar pažinot Sūrinskus, 
medinėj trobelėj gyveno.

— Nepažinom.
— Tai jie dabar persikėlė Į Ter- 

bikščius.
Čigonei išėjus, žiūri, nėra sūrių. 

Kauno “V-bė”

kur

XI METAI XI METAI

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

“KARI”
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAATĮ. , 

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiek v ie<n a- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius ^Kup
rinės pabiros.” ;

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

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

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

IŠLAIDI ŽMONA
— Mano žmona nepaprastai iš

laidi. Ji.prašo iš manęs pinigų 
nuo ryto iki vakaro.

— Ir ką gi ji su tiek daug pini
gų veikia?

— Nežinau, nes aš jai jų neduo
du. “M. R.”

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo mj 

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo-' 
minusių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pa&i- 
skaitymėlių ii* pačių vaikų 'Kūri
nėlių. ,f‘žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, ‘/ž v a i g. 
Ž d u t S s ’ Administracija.

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti 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 ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 me- 
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikoniškų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vi elfas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad- 
ninistracijai, Gedimino g-v? 30 Nr.
'Neužmirškit, kad I“ŪKININ

KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, 1 
delį džiaugsmą padarysit užsaky 
darni jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas jvyks 

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
lapkričio 3 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

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

mas Įvyks lapkričio 3 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

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

kimas įvyks spalių 25 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

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

* v« ,

kimas įvyks lapkričio 3-čią dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

•>4- f-U Ik

LietuvisGraborius

P. J. AKUNEV1ČIUS
258 Broadv/ay, So. Boston

Telephone So. Boston 4486 
Mirus šeimynos nariui, likusiems 
nažląlčišms arba giminėms pini
gai relkaliBgi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai, 

DAKTARAS BALABAN 
t Gydytojas iš Rusijos 
375 Dorchester St., So. Boston.

. Tel. S. B. 4768
Rezidencija ir kitas ofisas 

1234 Blue Hill Avė., Mattapan 
Tel. Milton 2952.. t •

X.

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

S.BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Publlc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Bezįdencija: 838 Dorchester Av. 
' - . Dorchester, Mass.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po plet Ir 
nuo 6 iki 9 -vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

L LAIDOJIMUS.
kūrinos paveda 
mano prižiūrėji
mu!, visuomet 
būna patenkinti 
Ir sutaupina ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems Ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, Sol Boston, Mass. 
Resldence: 313 W. Third SL

Telefonas: South Boston 0304-W.

E. V. WARABOW
(Wrubllauska«) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Nonvood 1508 

MONTELLO OFFICE 
104 Ame* Street 

Talephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IRNAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Niekas taip neardo pasitikėjimą t Graboriru ir B&Is&nraotojas 

todėl di-lžrtogumi, kaip jo svyravimu mo-f 87T tr 448 Cambridge Btmt 
užsaky- mentuose, reikalaujanČiuoee aiš- Cambridge, Man.aiš

kios orientacijos ir drąsaus užsi
mojimo.—Prot St Salkauskia

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. university medika- 
lišką kolegiją; buvęs gydytoju Ft. 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-Patient Staff Lowellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary: sujungtas prie SL John’s 
Ligoninės; Medikallškasegzaminuo
toj a s dėl Metropolitan Life Ins.; 
Ix>\vell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeStad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 Iki 12. 
327 Tremont St. Patarimai dykai.

i TeL So. Boston 0506-W. ;
Lietuvys Dantistas ;!

A. L. KAPOČIUS H
s 251 Broadway, South Boston I I 

(“Keleivio” name)
| Ofiso valandos nuo 9 iki 12, g
| nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 ® 
Į vakare. Seredomis nuo 9—12 | 
Į vai. dieną. Subatomis nuo 9 Z 
; iki 6 vak. Nedčliomis nuo 9 |

• iki 12 (pagal sutartį). £
®®®®®®®®®®®®®«®®®®®®®®®®®®B

w

Telefonai: So. Boston 1682—1373
/

A. J. KUPSTIS 
žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas Btdnrus nuo 9 ryto Iki
9 vakarą

Norintieji telslnalanalo patarnavi
mo Ir gerinusią ptrktnhj, krelpklMt 

' pat tnna.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
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