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Baluti*

TARPTAUTINIO REPARACIJŲ 
BANKO DIREKTORIUM 

SKIRS AMERIKIETĮ

BAISIOS ŽMOGŽUDĖS 
VENGRIJOJE

ANGLAI DUOS DAUGIAU
TEISIŲ INDIJAI

G. P. U. Įsakymu Lenin
grade suimti keli latviai 
Jie kaltinami Špionažu. Su
imtieji kaltinami santykiavi
mu su Latvijos soeialdemo 
kratais.

SOV. RUSIJOJE SUIMTI
LATVIAI

RUSAI PRADĖS VALGYTI
KUPRANUGARIŲ

MĖSĄ

IŠRASTA AUTOMATIŠKAS 
PRIETAISAS ORLAIVIUI 

VALDYTI

MOMENTAS” NUBAUSTAS
5,000 LITŲ

Dėl Susivienymo Centro ir 
organo “Garso

KAUNE ĮSAKYTA VOLDEMA 
RA AREŠTUOTI

KOMUNISTŲ PARTIJOS EILĖS 
RETĖJA

J. B. Šaliūnas, L. R. K. S. 
A. Sekretorius skelbia, kad 
šiomis dienomis nupirtas Su- 
sivienymui keturių aukštų 
namas prie kampo E. South 
ir Statė St., Wilkes Barre, 
Pa. Daromas remontas.

Rašo:

“Daily Telegraph” prane
ša, kad dėl jautienos, avienos 
ir kiaulienos trūkumo Rusi
jos industrijos centruose 
prekybos komisariatas Įsakė 
vartoti kupranugarių mėsą 
ir zuikieną. Į Maskvą jau 
atvežta 1500 tonų kupranu
garių mėsos ir 350 tonų ziti- 
kipnos.

vę bėdos gauti kitą. Galuti
nai gauta Dan Hurley, kurs 
yra truputį mažesnis už Juo
zą, bet už tai gerai patyręs. 
Valio Vinčai!

KAUNAS. — Spalių 15 d. 
kariuomenės teisme pradėta 
nagrinėti taip vadinama la
šinių skutimo byla. Kaltina
ma 12 asmenų. Sako, kad iš 
šios bylos bus tik muilo bur
bulas.

KAUNAS. — Spauda pra
neša, kad pral. Olšauskas nu
leistas 8 metams kalėjimo.

Kadangi jis yra daug pa
sidarbavęs Lietuvai, tai jo 
bausmė sumažinama dviejais 
metais. Be to. atskaitoma 
pusę meto atsėdėto vedant 
tardvma.

Balutis Uzgincina ž 
Apie Voldemarą

Spaudos pranešimu, tarp
tautinė bankininkų komisija, 
posėdžiaujanti Baden Bade
ne, susitarė dėl tarptautinio 
reparacijų banko vyriausiojo 
direktoriaus pareigų ir tei
sių. Yra galimumo, kad ty
riausiojo direktoriaus parei
gos teks amerikiečiui.

“Nors da viskas nėra už
baigta, kaip privalo būti, bet 
kraustomas, kad nereikėtų 
raudos mokėti svetimiems. 
Visas užbaigimas da nusi
trauks kokią porą savaičių.

Mes spėjame, kad viskas 
bus užbaigta bėgyje dviejų 
savaičių ir atsilankiusieji 
galės patys persitikrint, kad 
Susiv. bus po savo stogu pa
stovioje vietoje. Kaip greit, 
viskas užsibaigs, perkrausty- 
sime i varganą “Garsą.“ Tuo 
būdu visi Susivienymo orga
nai bus suvienvti.”

Spalių 28 d., Bostono Are
noje akyvaizdoje apie 10,000 
žmonių mūsų Juozas Vinča 
savo smarkiais smūgiais, sa
vo oponentą, Dan Hurley, 
paguldė pirmame rounde i 1 
minutę ir 10 sekundų iš nu
matytų 6 raundų. Beveik 
visi žiūrovai buvo pakilę nuo 
savo sėdynių, kaip Vinčos o- 
ponentas i taip trumpą laiką 
sugriuvo. Suskaičius iki 9 
dar atsikėlė, bet Juozas dar 
vieną užvažiavo i pasmakrį, 
tai daugiau nesikėlė. Vinča 
pats jį esanti be sąmonės pa
kėlė ir nunešė Į jo kampą. 
Tai buvo pirmas Vinčos vie
šas pasirodymas Bostone. li
tas pasirodymas buvo įspū
dingas. Jo pažiūrėti buvo 
suėję apie 500 lietuvių, ne
tik iš Bostono, liet ir iš apy
linkės miestų. Jo skelbiama
sis oponentas Paul Wearham 
pabijojo ir atsisakė eiti su J. 
Vinča i vieną ringę. Tai bu-

Vengrijoje, netoli miesto 
Šeluok, viename turtingame 
kaime kažko pradėjo mirti 
vyrai. Mirė daugiausia pa
gyvenę vyrai, ypač mirdavo 
sugrįžę iš karo sužeisti, luo
ši. Mirdavo kažkaip keis
tai, truputi pasirgę, be jokių 
aiškios ligos žymių. Paga
liau policija gavo žinią, kad 
visi tie vyrai nunuodyti mo
terų. Iškasta keli neseniai 
mirusių lavonai. Padaryta 
skrodimas ir čia paaiškėjo, 
kad jie mirė nunuodyti ar
šeniku. Nunuodino juos 
žmonos. Pradėta tirti dau
giau, ir tokiu bildu susekta 
48 moterys, nunuodijusios 
savo vvrus. brolius, tėvus.

Londonas. — “Daily* Tel
egraph“ Įdeda įdomų dviejų 
anglų angliakasių pareiški
mą apie Sovietų Rusijos 
darbininkų gyvenimą. Ang
liakasiai buvo nuvažiavę i 
Rusiją ir buvo kuriam lai
kui netyčia palikti be paly
dovų, ir kol buvo surasti, 
daug nuostabių dalykų pa
matė. Jiems teko pagyven
ti su rusu darbininkais, mis- 
ti jų. valgiu ir aplankyti ka
syklą, kuri buvo visai nepa
naši Į tas, kurios jiems buvo 
anksčiau parodytos. Ang
liakasiai pareiškia, kad tos 
kasyklos darbininkų sąlygos 
nepakenčiamos, — tokių są
lygų ir ilgų darbo valandų 
nepakęstų nė vienas anglų 
angliakasys. “Joks anglų 
darbininkas sveiku protu,” 
baigia angliakasiai savo pa
reiškimą, “nuvažiavęs į Ru
siją nedirbtų, pamatęs tą, ką 
mudu matėme’.“

Kaunas. — “Momentas” 
išeinantis Šiauliuose savait
raštis tapo nubaustas 5,000 
litų pinigiuką pabauda už ne
teisingų gandų skleidimą.

AREŠTUOTA 150 KOMUNI

Viena, Austrija. — Sp 
27 d. areštuota 150 komu

* '* " ' . •

tų. Jie kaltinami už p 
valstybini veikimą.

Per paskutines kelias die
nas Sovietų Rusijoj Įvyko-----
baisus teroras. Iš Maskvos j 
pranešame, kad iki spalių 29 
d. sušaudyta apie 100 žmo
nių, dauginusia ūkininkų už 
pasipriešįhĮrhą komunistų sa>
valdžios agentams atiduoti zlaus
grūdus ir žeinę. Besi

' “pal
Keliolika žmonių Sušaudė- ‘ suar

už priklausimą priešbolševi- •
. ... Deli l<

kiškoje organizacijoje.’ n •’ ’’ pran
Komunistai nori sudaryti reišk 

didelius dvarus, kad pridą-'Roze 
rius daugiau bežemių-prole- kad, 
tarų. Ūkininkai tam prie-'savo' 
šinasi ir savo žemių geruoju tas n 
neatiduoda. Valdžios age.n- kos : 
t us, atėjusius ūkininkus api- dėže*, 
plėšti, dažnai užmuša. Taigi 
dėl tokio ūkininkų pasista- . 
tymo komunistų valdžia šels- Utį 
ta ir šaudo žmones, kurie gi
na savo nuosavybes.

jis apleido MinisterioPi 
ninko vietą ,ir kad tuo 
i ligų s jis pasidėjęs užsi 
banke, Londone ar kur k

Juozas Vinča, kumščiuosis 
spalių 31 d. Dover, N. H. su 
pagarsėjusiu N. H. valstijos 
čampijonu Tiger Tom Dix- 
on 10 roundų. Tai bus pir
mutinis Vinčos dalyvavimas 
“main bout.”

Lapkričio 7 d. Vinča vėl 
kumščiuosis 10 roundų 
“main bout“ Keene, N. H. 
Jo oponentas bus Peter Cor- 
ri.

Stasys Versiackaš—Steve 
Ketchell iš Haverhill, kum
ščiuosis 8 roundus semi-final 
lapkričio 4 d., 'TPittsfield, 
Mass. Jo oponentas bus 
Young Sample.

Pasak “Daily Neivs,” dar- 
biečių vyriausybė netrukus 
įneš Į parlamentą įstatymo 
projektą Indijai dominija 
paversti. Jei parlamentas 
priims Įstatymą, Indijai bus 
suteikta politinė ir valdvmo- 
si nepriklausomybė imperi
jos ribose.., .. .

Ar kaltinamasis ir valsty
bės gynėjas apeliuos į Vyr 
Tribunolą dar nėra žinios 
bet galima tat spėti.

Berlynas. — Vokietijoj iš
rasta automatiškas prietai
sas orlaiviui. Tuo išradimu 
būsią galima valdyti orlaivį. 
Lakūnas būsiąs liuesas, o tik 
nepaprastame atsitikime la
kūnas turės paimti kontrolę.

Tas išradimas jau esą ir 
užpatentuotas.

Bolševikų Rusijos valdiš
kais apskaičiavimais. iŠ ko
munistų partijos išmesta 

perkėlimo 'kaipo neištikimų ir nepildan- 
r net buvo ičių komunistų partijosmhta- 
:lyne> Į rimų 130.000 narių.

LDS. organizacijos Dva
sios Vadas kun. K. Urboną- 7

vičius po operacijai taip su
stiprėjo, kad ne tik savo pa
rūpi jojegalrattikinėfi dvasi
nius reikalus, . bet jau ir 
“Darbininkui” prisiuntė 
straipsnį ir pasižadėjo dau
giau rašyti.

Taigi, ačiū Dievui, “Dar
bininko” skaitytojai vėl ga
lės džiaugtis gerb. ir mylimo 
vado turiningais straips
niais.

šias žinias p. Balutis teląį 
gramu “Darbininkui” šiaip- 
užginčija:

Dėl pasirodžiusios Assįf-1 
ciate Press žinios paimtos^ 
vokiečių Neue Berliner Zei-, 
tung esą Kaune Įsakyta Vojįš: 
demaras areštuoti už pasikeęj 
sinimą nuversti vyriausybę!į 
ir pasisavinimą dviejų milvl 
jonų litų. Pasiuntinybė pa
tikrinus Kaune, įgaliota pra-' 
nešti, kad žinia yra grynas- 
prasi many i nas. Turint'amd^ 
n y j e kas nuolatos stengiasi 
tikinti pasaulį kad lietuvių 
tautai nerūpi nepriklausom 
mybė bet tik avanturistų/va- 
gių šaika kursto ją prie as
meninio išnaudojimo tikslais' 
nesunku įspėti šios ir pana
šiu žinių šaltinis

i

Darbininkai kaltę įrodinė
jo. bet grand džiurė sako* 
kad “neganėtinai.“

•Jeigu tie devyni ‘ ‘nekalti,** 
tai kas kaltas ? Taip neturėtų 
būti. Bešališkas teismas kai* 
tiųinkus turėtų surasti it'ntt- 
bausti. Ar suras ? Greičilrtb 
šia, kad ne.

------------ i

_
KAINA 5 CEJ



NAUJAS KARO CENZORIUS

IŠVAŽIAVO ROMON

SUGRĮŽO P. GUSTAINIS

ATLEISTA UŽ SĖDĖJIMĄ 
GEDULOS MINUTĖJE

Iš Jurbarko gauta baisi ži
nia. {Spalių 8 d; > Jurbalrko 
valsčiuj Kučiini namuose į-

RISIKĖLIMO BAŽNYČIOS 
PRIPAŽIN-

S * TAS ĮVYKDOMU

VYTAUTO IR INŽ. VILEIŠIO 
TILTAI

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu: ’ ' <•- ri
“DARBININKO” ADMINISTRACIJA

366 West Broadvay South Boston, Mass

50<
■Krikščionis, 
Pamokinau-- 

Parašė T. Vyš- 
.40*

(s..») 366 Broadvvay,

.50*
Parašė Tėvas 

_____ 50<
Išleido

ir B-vė, Kau-
______________ 40<-

Kaunas. — “Lietuvos Ai
do” redaktorius p. V. Gus 
tainis iš Genevos jau sugri 
žo. Spalių 9 d. dalyvavo ka
rininku Ramovėj, kur Prezi 
dentas padarė platų praneši
mą apie Vilniaus reikalus.

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

Maldos Galybė. Istoriškas

'šiemet šiose vietose: Imbra- 
•de ir G ubą roję, Zarasų aps.. 
jpcenėnuos. Utenos apskr., 

.■^ešuolėliuos. Ukmergės aps., 
Pasąmonėj. 'Trakų apskr., 
Kučiūnuose. Seinų apskr.. ir 
Reketijoje. Mariampolės ap. 
Be to, numatoma dar šiemet 

•pradėti statyti pradžios nio- 
•kyklą Tol kuškiuose, Trakų 
upskr.

KAUNAS. — Prof. A. 
Voldemaras, kiek teko patir
ti iš Lietuvos niekur nemano 
važiuoti.

Šiomis dienomis iš Lietu
vos Į Prancūziją išvažiavo 
lauko darbams 20 msų emi
grantų. Jiems išvažiuoti pa
deda Tautų Sąjungos darbo 
biuras.

■

' Trumpa Apologetika arha
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa

' - 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 
visą papasakos.

- “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa
saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaiku 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 metu galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir ‘‘MOTERŲ DIRVA” pradęsjąūi IAotuvon.

UžsaKvmus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA” 

2322 W. 24 Street, Chicago, III.

viršeliais 
viršeliais, 
viršeliais 
viršeliais

arba nežinomoji
4 aktų drama. 
Tarvydas _____ 10c.
Apsireiškimai —

Kaututs. — Jau-prasidėjo 
žąsų supirkinėjimas ir jų ga
benimas Į užsienius. Mano
ma, kad šiemet žąsų bus iš
vežta mažiau, nes jų mažiau 
esą priauginta. Šiemet žą
sų mažiau ne tik pas mus. 
bet taip pat Rusijoj ir Len
kijoj. Dėl to spėjama, kad 
pareikalavimas būsiąs dide
lis ir kainos nežemos. Da
bar mokama maždaug po 
11-13 litų už žąsį. Kokios 
bus žąsų kainos toliau, tuo 
tarpu dar sunku pasakyti, 
nes ddr nepaaiškėjo, kiek žą
sų galės eksportuoti Rusija 
ir Lenkija.

GIŽAI, Vilkaviškio apskr. 
Baltrakio kaimo durpyne ū- 
kininkas Šidlauskas, bekas- 
dama sudrpes, dviejų metiny 
gilumoje rado briedžio ragą. 
Ragas yra syęikąs, baltos 
spalvos, ilgio . turi daugiau 
metro,* sveria 5 kilogramus.

Tame pačaime durpyne ū- 
kininkai dažnai iškasa pu
siau sutrūnijusių labai dide
lių kaulų, pajuodusių ąžuo
lų ir 1.1. Vertėtų pasirūpin
ti, kad tos iškasenos būtų iš
tirtos. Dabar ūkininkai daž
niausia jas sumeta atgal i 
durpyno duobes.

ZARASAI. — Rugsėjo ,24 
ir 25 d. Zarasuose, buvo še
lmės ūkio paroda. Oras pa
sitaikė gražus, dėl to Į paro
dą buvo atvesta apie 100 
arklių, apie 50 raguočių gal
vijui ir smulkiųjų gyvulių — 
ariu, kiaulių, paukščių. La
bai gausingas buvo namų 
pramonės skyrius, kuriame 
ypatingai pasižymėjo au
deklai ir kiti moterų rank
darbiai.

Už išstatytus parodoje ar
klius paskirta dovanų 1,175 
lit., už raguočius 1.325 lit. ir 
už rankdarbius 570 litų.

I an pavelksiais
Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų, -dainelių, deklemaci- 
jų-
Verta kiekvienam .turėti na
muose tą gražią knygutę.

> Kaina tik 25c.
Ųž persiuntimą prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Masa

kščinnybfs. Lietuvių kalbon 
-35«.

Kaunas. — “L. Ž.” pra
neša, kad valstybės dramos : 
artistės O. Kurmytės bute 

ce^btivo padarytu-krata, ir ji 
buvo aręštuota. Apie jos a- 
reštavimų mieste kalbama 
labai daug. Visas dalykas 
paaiškės šiomis ' dienomis. 
Aišku tik tiek, kad ji sū vie1 
nu aukštu žmogumi palai
kiusi tampresnius sailtykius.

"ašė kun. V. Zajančauskafc_50A 
Apie Apdraudę. Parašė J. 

S. Vasiliauskas __________  5c.
Apsirikimų' Komedija. Atsi- 

ikimas iš Amerikoniško gyve 
limo. Išguldė Lapšiaus Vai

nas r—J---- L--------------------- 10c.
Moterystė ir Šeimyna. Ver- 

ė J. Gerutis  ____________ 40c.
Gamtos Pradžiamokslis —

)r. A. Vileišis____________ 50e.
Limpamosios Ligos ir kaip 

įuo jų išsisaugoti? Parašv 
egyvoji gamta: žemė, van- 
uo, oras. Parašė J. Baronas.._50c.
Patrimpo Laiškai. — Išleido 

Cun. A. Miliukas _________60c.
Gyvenimas šv. Stanislovo 

(ostikos—Jaunuomenės Užta
rtojo. Vertė M. M. T. _____ 20c.
Meilė (Poema). Parašė M. 

Gustaitis -------- .----- -----_—15c.
Nauja Skaitymui Knyga.— 

Dalis II). Su paveikslais___ 75c.
Vienuolinė Luomą. Vertė 

vun. P. Saurusaitis _______ 25c.
Vaikų Knygelė — su pa- 

eikslais '________________ 30e.
Mano Patyrimai Didžiojoj 

Carėj, 1918 ir 1919 m. Para 
ė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
rbonas) _____________ ___25c
Moterystės Nesuardomybė. J. 
esauskis. Šv. Kaz. D-jos lei- 

linys, Kaune ___:_______ _ 10c.
Sunkiausiais Laikais. Parašė

V. Rucevičius____________ 40c.
Šventas Gabrielius. Išleido

’ėvas Alfonsas Maria C. P...._.25c.
Religijos Mokymo Metodi

ka. Sutaisė K. J. Skruodys... 50c.
Leiskite Mažučiams Ateiti 

'rie Manęs. Sutaisė KuPra- 
ias____ ______ ___ ________ 40c.
Mūsų Dainiai. Parašė Ka- 

ys Puida     _______ 50c.
Anderseno Pasakos—su pa- 

eikslčliais ------------------------- 20c.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra- 
latika. Paaršė J. Damijonai- 
is--------------------------------------- 40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
ndziufaitis   __________ 50c.
Iš Kelionės po Europą ir 

kziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

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

tais viršeliais--------------------------- l__________ .50

Kaunas. — Šiomis dieno
mis nauju karo cenzorium 
paskirtas kap. Šimkus.

Juodkrantė. Kaip žinoma, 
rudenį prieš šalant varnos 
keliauja į kopas. 'Jau ir šį 
rudenį varnos telkiasi, todėl 
ir prasidėjo varnų gaudy
mas.. Atvirose vietose arba 
pakalnėje galima matyti pa- 
'a'pines, kuriose “kragebite- 
riai” laukia, kol geras pul
kas varnų po tinklu palįs. 
Varnos lekia tiktai pučiant 
tam tikram vėjui. Pav., piet- 
rvtiniui. Kuomet daug varui} 
lekia, tuomet geriausia pro
ga jas gaudyti. Prieš saulės 
užtekėjimą skrenda be galo 
dideli pulkai pietų link. To
kiais atvejais gaudytojams 
laimė. Du gaudytoju sugavo 
vieną rytą 135 varnas. Var
ini gaudymui vartojamas 
tinklas apie 10 kv. metrų plo
čio. Tas tinklas paremiamas 
ramsčiu, prie kurio virvelė 
pririšama. Ta virvelė apka- 
sama smėliu ir siekia ligi bū
delės, kuri būna 30—50 mtr. 
nuo tinklo atstu. Po tinklu 
pririšamos kelios varnos ir 
pabarstoma žuvų, šie dalv- 
kai varnas primasina. Žuvys 
joms gerai pasilesti, o esan
čios, varnos suteikia drąsos. 
Kuomet didokas skaičius 
varnų po tinklu palenda, 
ramstis tampa ^įtraukiamas 
ir varnos yra sugautos. Gau
dytojas atsiskubinęs išima 
varnas, nukanda dantimis 
galvą ir tai]) jas greitai pa
plauna. Tada varnos nupc- 
šamos ir įšildomos žiemai. 
Varniena su rūkštais kopūs
tais esą labai skanu. Reiktu 
pamėginti.

K a u na s.—Š rieti i po i niu is- 
terija nuo š. m. mokslo pra
džios pačių laikytojų prašy
mu uždarė Šiauliuose peda
gogų specialistų būrelio lai
komą suaugusiems gimnazi
ją. Palikta* VIII klase. 
Ją administruoti pavesta 
Šiaulių valstybinės gimnazi
jos direktoriui. Tos gimnazi
jos direktorius ir mokytojai 
atleisti.

. . ' • r j . '
.Žinomas ir “Darbininko”' skai 

ytojas—Arėjas (Leonas) Vitkaus
kas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge
les iš savo raštų, surinktų iš įvai
rių laikraščių, ir prašau man pa
dėti, nes neturiu pinigų. Turiu, pir
miausiai paruošęs spausdinti rinki
nį mano eilėraščių, apysakaičių ir 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. Vaikams knygelių 
trūksta, mokslo metuose nuo ru
dens noriu jiems jų išleisti. Toliau,, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingų apysakaičių, kurių buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti.

Prašau padėti man knygeles iš- 
vienytu Valstijų, Kanados, Ceritralinės leist5’ ic kas nOri Padėti—prašau 
ir Pietų Amerikos lietuviams įsigyti 100 pranešti man salvgas, trumpu ad- 
Knygii Rinkini—kiekviena knyga skir , . . ’
tinga. didelių ir mažų, naujų ir senes- resu: Rašytojui Arėjui (Leonui) 
nių. įvairausio turinio: apysakų, romą- Vi+kanclnii T
nų. dainų, juokų, daktariškų, mokslinių. Vltkanskui, Kaunas, Lithuania. 
filosofinių, istorinių ir dar kitokių ir (S.-’3O)
sykiu su šitoms knygoms gausite prie-Į 
dus dykai: ••Birutės" Kalendorių 193<l __ ____________________ ___ _________
metų, mėnesiui žurnalų "Margutį," ku
ri leidžia ir redaguoja žymus bumoris- v . « ».
tas ir kompozitorius Vanagaitis. ‘•Mat-1 “4 tlK 1SCJ0 IŠ Spa,udO£:
gutis" užpildytas juokais, dainomis. pa-[ Artisto
veikslais. Tų viską • daba r gannate už
.$7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Vai- A QTH T>TT imastijose — užsienyje, kainuoja tiktai: O-L^SIU riluKUb
$8.50. Visų kolonijų lietuviai kviečia- \Tan-io TTn-rro-n
mi naudotis šita proga skubiai. Apšvie-J nauja AJiygu
tos mylėtojai nepraleiskite šios progos
— arti $40.00 vertės knygų už $7.50 ir lilAIIAiA IflIDVDAM 
"Margutis" per visų metų, taipgi gra- BiiKinfi
žus "Bnitės" Kalendorius. Sykiu su 
knygomis arba atskirai prisiusime ir 
savo naujų knygų katalogą. Pinigus 
siųskite šiuo adresu:

KNYGYNAS "LIETUVA," . 
3210 So. Halsterl St., Chicago, Illinois

Pulkim ant Kelių
pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš- 

ais viršeliais)—1---------------50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 

viršeliais)________________50e,

■DARBININKAS'’
So. Boston, Masa

rietas, Piešinys IV-to šimtmečio kri
, • i;.-, kščionvbfs.

p- b-

čiau reikalingas meldžiu 
šiuo adresu: (»EO. SHO- 
P. O. Bok 348, Westfield

no sūnus Kazys, pastvėręs 
revolverį, įsidėjo kelis šovi
nius; į r pradėjo' šaudyti na
miškius. Revolverio šūviais 
nužudė savo motiną ir du 
brolius Praną ir Juozą. Pas
kum, pamatęs visą spyo dar
bo baisybę, paleido šūvį į sa
ve ir krito vietoje. Tiriant 
įvykį, paaiškėjo, kad su na
miškiais jis nuolatos, riedavo
si. Mat, dalydavosi tėvo pali
kimą ir nepasidalydavo. Ne
susivaldydamas pykčių, pa
griebė revolverį ir visus sa
vo oponentus iššaudė.

Kauno laikraščiai praneša 
kad ten šią vasarą buvęs la- 
bar didetrs autobnsiy s- 
kimo judėjimas. Tas judėji- 
ipas ir dabar dar nemažėja: 
į Kauną sueina apie 120 au
tobusų kasdien su apie 3000- 
4000 keleivių. Kaip tenka pa
tirti kitai vasarai numato į- 
vesti tiesioginį autobusų su
sisiekimą Kaimas - Klaipėda 
per Smalininkus. Jau šiemet 
norėta tatai padaryti, bet dėl 
prastų kelių nebuvo galima. 
Kitiems metams būk jau bus 
išbudavotas plentas nuo 
Smalininkų ligi Jurbarko, o 
toliau kelias link Kauno ge
rai įžvyruotas.

faunas.—10-ties metų pa- 
nklinės Lietuvos nepri- 
rtisoinybės Prisikėlimo 
myČios projektą sustatytą 
L ^Reisono, inžinierių ko- 
šija rado priimtinu ir 
kdomu. Dabar projektas 
lieką patvirtinti J. E. 
iuno arcivyskupui metro- 
liflli, valdžios ir savival- 
bės įstaigoms.

’ ‘ 1 ĮVAIRIOS 'KNYGOJ'' .

Apie Katalikų Tikybos Tik- 
ryhę-„ pažinimas tikybos, jos____
•jrivalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
kė • Kun. Jėzuitas • F. Cozel—30c

Huckleberry Finas—labai į-- 
domi apysaka ------ ,-----,-------- 75<

Patarmės Moterims—pamo- 
sinknas moterims jų asmeni- 
dame. šeimyniniame ir visuo

meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. Vr Kulikauskas ----- __15<

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
jai įdomi ir flačiai žinoma 
<nyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila_______ $1.5'

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups- 
teliš) su paveikslais. Lietu
vių kalbon' išguldė Alyva.

Trys Keleiviai- 
Žydas ir Turkas. 
H apysaka 
liauskas. Vertė P. B_______ ■

Trūmpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyyenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas______ 45<

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis__ 45<

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis.________ 65<

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą Fi- 
’ipiną. Vertė Kun. P. LŽ___ 15<

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

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barridaskutis—apysaka 15<

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas _______ _ _...50<

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis ____________________ 25<

Kelįonė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lnės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio-------------------- $1.0*

Prampąinės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis------- 75<

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
^adeikia. Kaina----------------50<

Aritmetikos Uždavinynas _25< 
Vaiką Darbymečiui — Rin

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ... ------ -------------- 15<

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis   _________________50<

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus__________________ 50<

Mūsą Tikėjimas — Išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas.

Bitininkas.
Jeronimas Pečkaitis

Lietuvos Ženklai.
J. Šeškevičius
nas________

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

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas___ 10c

Euctiaristiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis_ 15c

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

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys  30c

Socializmas ir Krikščionybė.
Prot V. Jurgučio ---- --------- 10&

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
kaimietis___ _____________ 10c.

TEATRAI
Nepaisytoja—keturių veiks

ią drama. Paraše kun. Pr. M. 
liras. Kaina .........................  35c.

Giliukingus Vyras—2 aktų 
omedija; parašė S. Tarvy- 

! as   ___________________25c.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks

iu komedija: Parašė Seirijų 
uozukas________________ 25c.
Ubagą Akademija ir Ubagą 

‘.alins — komedijos po 1 ak 
ą. Parašė Seirijų Juozukas_ 35c.

Sniegas — Drama 4-rių ak- 
ų. Vertė Akelaitis_______ 40c
Esumas—3-čia dalis dramos 
Gims Tautos Genijus.” Pa- 

ašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c
Žydų Karalius — drama 4 

ktų, 5 pav. Vertė J. M. Vir
intas ________ _________ 30c
Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
elis; parašė F. V. _______ 10c
Patricija, 

cankinė — 
rertė Jonas
Išganymo 

itčjimas ir gyvenimas ant že- 
nės Jėzaus Kristaus. Vaidmi
nas su gaidomis___________75c.

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

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

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

Vaiką Teatrai: dalis II: 1)
Ištįrsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__15c.

MALDAKNYGĖS
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Katalikiškos Šeimynos. Tartas.- • ; • r *• - , H . • I « . I 1 «

Turtas, apie kurį čia pa- 
^šysirr, ~yr^ labai, labai di- 
delis. Meilesnis už sidabrą, 
brangesnis už auksą, vertin
gesnis už dolerius. Ištisi 
aukso kalnai prieš tokį ka
talikiškos šeimos turtą—yra 
šiukšlių kalnas, daugiau nie
kas. Katalikai tėvai: tėve
lis ir motutė yra stačiai mi- 
lionieriai turėdami turtą, a- 
pie kurį čia kalbėsiu.

Pats Jėzus, mūsų geriau- 
sis Prietelis, ir Tas labiau
siai tą turtą brangino ir my
lėjo. ..

Pasakysiu, kas tas turtas 
— tai geri vaikeliai!..

Labai gražiai Evangelijoj 
aprašyta, kaip Jėzus mylė
jo gerus vaikelius. Ir vaike
liai nebijojo, nevengė, o bu
vo visiškai prisirišę prie Ge
rojo Jėzaus... Viešpats juos 
apsisodindavo aplinkui, glo
stydavo j ii baltas galveles, 
laimindavo, sakydavo jiems 
apie dangiškąjį Tėvą ir mo
kydavo poterėlių. O vaike
liai žaisdavo aplink Jėzų, 
lietė jo rūbus, taršė plaukus, 
gal kuris veidą ir barzdą 

. pabraukė, domiai klausėsi ir 
mokėsi, ką Jėzus sakydavo.

Dievobaimingos vaikelių 
motinos stovėjo nuošaliai, 
žiūrėjo Į tą Jėzaus ir vaike
lių draugystę ir ašarodavo iš 
džiaugsmo. Taip buvo gra
žu!. .

Jėzus laimindavo vaike
lius.. .

Taip, tikrai, geri vaikeliai 
yra • katalikų- tėvą • 'didžiaup 
sias turtas 1 •. t

Kada tėveliai sulaukia ma
žo sūnelio ar dukrelės, kadą 
motina su skausmais ir dide- f 
liu pasišventimu pagimdo 
pasauliui žmogų, — kas ap
sakys gimdytojų džiaugsmą 
ir laimę?!.. Kas išpasakos, 
ką jaučia jų katalikiškos 
širdys! O, daug jaučia! Jau- 
čiax kad Dievas yra geras, 
kad palaimina vyrą ir mo
terį, surištus šv. Moterystės 
Sakramentu ir meilės vaini
ku ir dovanoja jiems kūdi
kį. . . tartum, mažuti ange
liuką.

Tėvas iš džiaugsmo ir pa
sitenkinimo rimtai susiiiipL 
na ir mąsto apie Dievo galy
bę, o motutės veide matyti 
šventas palaiminimas ir mo
tiniškos širdies pasiaukoji
mas. . .

Bet tik geri vaikeliai yra 
katalikams tėvams turtas. O 
vaikeliu- gerumas priklauso 
nuo tėvelių, ypač nuo motu
tės. Motina gali padaryti 
iš savo kūdikio ir angelą ir, 
neduok Dieve, sūnų palaidū
ną ir dar blogiau.. .

Taigi motinos atsakomybe, 
motinos pareiga yra tokia 
didelė — kaip pasaulis, nes 
kūdikiai užaugę dideliais 
žmonėmis, valdys tą pati pa
sauli. . . »

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau 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 mėnesi 
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 
knygelėmis Vilniaus klausimu.

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais
vės Al. 61 Lithuania.

motina, gali apsaugoti savo 
neapsakomą turtą, ųet jį < 
padauginti, bet galį ir... pra
žudyti. *’ <•' • •

Kad šito brangaus lobio 
nepražudytų, kad katalikų 
~evų vaikeliai būtų geri, mei
lūs, kaip angelai, parašysiu, 
kąip motina privalo elgtis su 
savo vaikeliais.

1. Geroji motinėle, kada 
tavo kūdikis pamatys šio pa
saulio šviesą ir pasijus jau 
šios &šarų pakalnės piliečiu, 
motute, pabučiuok jį skaus
mingomis, šventomis savo 
lūpomis, priglausk prie sa
vo motiniškos širdies ir... 
paaukok kūdikį Dievui.. .

— Kad jis su Dievu gy
ventų ir kad mirtų su Die
vų, išgyvenęs jam skirtą am
želį. ..

Padarysi taip gražiai ir 
veidai, kaip padarė pati 
Švenčiausioji Motina...

Per krikštą, mieloji moti
nėle, gali net ir pašaukimą 
savo sūneliui, ar dukrelei 
paskirti. Aukščiausis sutiks 
su motinos noru ir troškimu 
ir Įdiegs kūdikio širdin mo
tinos parinktąjį pašaukimą. 
— Nebūtinai kunigu, ar se
suo vienuole, tegul būna ge
ru žmogumi kataliku, ir tai 
bus gerai.

O kodėl ne, gali motutė ir 
kunigystę pasirinkti ir savo 
brangiam sūneliui įliūliuo
ti... Motutė viską gali.

2. Rytą, vakarą savo kūdi
kį peržegnok. Pamatysi, 
kaip jis ramiai užmigs tavo 
nuvargusios rankos kryžium 
sapnan palydėtas... Visą die
ną džiaugiesi, motute, kada 
anksti rytą nubudęs ir moti
nos kryžių apturėjęs, vaike- 
’is bus sveikas ir stiprus,

! augs dienomis ir valando- 
Į mis...
» Nesunku peržegnoti, o tai 
I daug labai daug reiškia. Tai 
į neužmiršk, motute, nesigai- 
f Tėk vaikeliui tos šventenv- 
; bes.

3. Ant kūdikio kaklelio-

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

“Žvaigždutė” yra viena iš Įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį nei 
švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių paai- 
^kaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai*1
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės” Administracija.

dikystės... Tegul- vaikelis 
pajunta, ka’d kryžius yra 
saldūs, o jo našta lengva. 
Tegul vaikelis suauga su 
kryžiaus medžiu. Tegul kry- 
■želiay-ay medftlikiukas išdili- 
na ant vaikelio krūtinėlės 
amžinus tikėjimo ženklus, 
bet tai pačioj. kūdikystėj, ka- 
da kūnelis minkštas, lipš
nus; kada aiškiai lyg atsi
muš kryžius vaiko kūne*

Paūgėjęs bus jau pripra
tęs prie.šitų šventų ženklų 
ir nedrįs nusiimti, šalin nu
mesti. .. Visą gyvenimą su 
kryžium pragyvens. O tai 
bus motutės nuopelnas.

Ačiū bus už tai 
tei.

4. Kada kūdikis pirmą 
kartą pravers savo nekaltas 
lūpytes ir ištars šventąjį žo
dį “mafna,” o, neapalpk, 
mamyte, iš džiaugsmo; o, ne
pakilk žemės puikybėn, bet 
šventai ir baimingai ištark 
savo' vaikeliui šventų-šven- 
čiausį žodį' — “Dievas,” te
gul jis išmoksta ir kartoja 
kartu su “mama”... Pava
dink dar gražiau, pavadink 
— Dievuliu... kad tik vai
keliui būtų meilesnis, ir 
lengviau būtų atsiminti.. .

Ir ko vaikelis panorės: ar 
valgyti, ar žaisti, ar miegoti, 

> tegul pirma motinos para
gintas pasako — Dievulis, ’6r 
paskui jau gaus ko nori.

To neužmiršk, motinėle, 
labai tai svarbu.. .

I

5. Kai tik kauleliai sustip
rės, kai tik savo rankelę vai
kas galės pakelti, tuojau rei
kia išmokyti kryžiaus ženk
lo — žegnotis.

, Vaikeliui tai labai patiks. 
Žegnosis kada reikia ir ne
reikia. Ateis pas motulę, 
patrauks už rūbo ir sakys — 
mamyte, aš žegnotis moku.

Tada pagirk, galvelę pa
bučiuok, ir duok dovanėlę.

6. Atvesk bažnyčion. O kai 
• vaikelis paūgės, kai galima

bus už rankutės vestis, tuo
jau, motute, atsivesk sūnelį, 
ar dukrelę į bažnyčią. Ir 
pasakyk, kad čia Dievulio 
Namai... Parodyk altorius, 
paveikslus, visas šventeny
bes, paaiškink, kaip moki, 
kaip visa tai vadinas, ką 
reiškia ir kaip mylėti rei
kia. ..

Parodyk vaikui, kaip rei
kia atsiklaupti, pamokyk, 
kaip rankeles sudėti, ir pa
sakyk, kad čia bažnyčia — 
šventa vieta, nes pats Dievu
lis čia gyvena.

KĄ TIK IŠfiJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

motu-

* Giedrią naktį pakėlę akis su visatos didumu. Tai ką j 
viršų. inatoinedijdylę-dųiigjj 

Ųe įvairaus didumo Jr švie
sumo rečiau bei tankiau, nu
bertų- • žvaigždžių.—Tam, kas. 
aplinka domisi ir stengiasi 
ją pažinti, nevistiek kaip 
danguje žvaigždės įpirga. 
Tuoj kyla visa eilė klausi
mų
Platesne prasme, tai atskiri J°? bet daugiau jomis domė- 
pasauliai, labai ir labai toli Jos- Pagal žvaigždes jie 
nuo žemės beesą, turį savo žmogui ateitį spėdavo, žvaig

ždžių žiūrėdami jurese-nepa- 
kly.sdavo. Dar ir mūsų se
neliai žvaigždes, sekdami ga
lėdavo naktį laiką atspėti. 
Ar daug kas dabar mūsų pa
rodys, kur sietynas, kur Gri- 
žulio ratai, kur šienpiūviai? 
Laikrodis ir kiti prietaisai 
labai sumažino žvaigždžių 
praktiškumą. Vis tik žvaigž
dės ir kiti dangiški kūnai y- 
ra labai įdomūs ir žinotini 
dalykai. Kad tą žinojimą 
trumpu laiku būtų galima į- 
:yti, sugalvotas labai įdomus 
prietaisas, ' taip vadinamas 
planetariumas. Tai yra tam 
tikras teatras, turįs dangaus 
gaubtume pavidalo lubas, 
kuriose ir Įvyksta “vaidini
mas.” Planetariume yra sa
lė su kėdėm publikai, vidu
py keistos išvaizdos apskrita, 
su dviem galvom mašina. 
Mašinos “galvose” daugybė 
įvairaus didumo akių. Pra
sidedant seansui, arba rody
mui, salėj šviesa gesinama. 
Tuoj nušvinta lubos tamsiai 
melsva spalva. Susidaro 
tikro dangaus Įspūdis. Ne
trukus ima tekėti viena po 
kitos žvaigždės. Sėdįs pla
netariume mato žvaigždes 
aip, lyg būtų atviram ore.

Lektorius, stovėdamas prie 
našinos skaito paskaitą, ro- 
dvdamas atskiras žvaigždes 
bei žvaigždynus, saulę, mė-

bekalbėti apie, j 
rą, kuris tik7 p 
pasibaigė. Ar ųeįdpnųis bū 
tų filmas, -kad taip pagirt 
jus galėtume kurį nors isto 
rinj^vykį nufilmuoti?

Senovėj, nors ir mažai 
Kas tai yra žvaigždės? žmonės apie žvaigždes žino-

rrieikr

kulį ir kitas, tik per gerus 
žiūronus matomas planetas.- 
Mašina tiek tobula, kad 

Į sudaro sunkumo parodytu 
kaip kuris žvaigždynas išro* 
do bet kuriuo metų laikti^’ 
kur kul i nors žvaigžde būva 
Trejos karų metu, kaip ji iš^ 
rodė kai hunai buvo Europą 
užplūdę ir kur kuri nors 
žvaigždė bus po 10,000 me* 
tų. Š

1

kelius, kuriais labai tiksliai, 
kaip ir mūsų žemė, bei jos - 
kaimyninės planetos, juda. 
Visos žvaigždės ir mūsų že
mė sudaro universumą arba, 
visatą. Daug ismtmečių žmo
nės vargo ir aukojosi, kol 
visa tai susekė. Dabar po 
dangų netenka žablinėti. Y- 
ra sudaryti tikslūs dangaus 
lapai, žvaigždės suskirstytos 
žvaigždynais ir pagal jų di
dumą, išskaičiuota, kiek kuri 
tolumo nuo žemės. Atstu
mas baisiai milžiniškas ir 
tiesa pasakius, sunkiai suvo
kiamas, nes matuojama 
šviesmečiais. Kiek tai dide
lis mastas, numanu bus iš to, 
kad šviesa tik per vieną se
kundę nueina 300,000 kilo
metrų tolumo. Yra žvaigž
džių, kurios nuo žemės yra 
už šimto, tūkstančio ir dau
giau šviesmečių atstu. Va
dinasi, jei kuri žvaigždė už
gestų, tai jos užgesimą patir
tume daug vėliau, tik kai 
laskutiniai jos spinduliai že- 
nę pasiektų.

Žvaigždes, planetas ir ki
tus dangiškus kūnus mato
me dėka jų šviesai. Žvaigž
dės vra tolimos saulės, savo 
šviesa šviečia, o planetos tik 
kitų šviesą atmuša. Ir mū
sų žemė kur nors labai toli 
mėlyna žvaigždė išrodo. Ji 
spinduliuoja erdvėn šviesos 
pavidale joje tebevykstančio 
gyvenimo vaizdus, kaip koks 
kino aparatas.

Yra universume žvaigž
džių, kurių dar nepasiekė 
Kristaus gyvenimo laikų že
mėje istorijos vaizdai, o Vy
tauto Didžiojo kovos su kry
žiuočiais ties Žalgiriu dar 
ne taip toli, yra, palyginus

Publika labai atsidėjusi 
seka rodomą dalyką ir tiek 
ramiai laikosi, kaip jokiam 

y* 

kitam teatre. .
‘ įr

Mašina labai sudėtinga. Ji 
padii'bta pagaLųjaskutinius 
astronomijos duomenis. Pla- 
įetariumą išrado vokietis dr. 
O. v. Miuleris prieš 20 me
tų. Pirmąją mašiną padir- 

Įbo žinomoji Ceiso optikos 
fabriką. .

Dabar Europoj yra apie 
20 planetariumų; daugiausia. 
Vokietijoj. Yra jų ir Ame
rikoj.

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

Neramumai Nakties 
Laike?

Mr. August Micliell, McMlllan, Mich., 
sako, “Aš būdavau neramus po atsi
gulimo vakare į lovą. Po darbo va
kare vos tik galėdavau pareiti namo. 
Mano kojos pavargdavo, mano kau
lai skaudėdavo, aš buvau labai su
menkęs. Nuga-Tone padarė mane naū. 
ju žmogumi ir aš jaučiuosi dabar jau
nesnis. Dabar sji manim nieko bld- 
go nėra.” į.

Bandykit šias visoj šalyj sveikatą 
budavojančias gyduoles, jei jus jau
čiatės silpnas, sergate, menkas, nu
vargęs, nervuotas arba turite inkstu 
arba pūslės nemalonumus. Nuga-Tone 
taipgi suteikia pasilsinantj ir ramų 
miegą, suteikia geresnį apetitą, pa
gelbsti virškinimui, sustiprina visą 
kūno sistemą, padaugina svarumą dęl 
menkų žmonių. Nuga-Tone pardud- 
damos vaistinėse ir jos turi pagelbs
ti. o jei ne. tai nieko nekainuoju. 
Žiūrėkit garantiją ant kiekvieno pū
kelio. 4

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDA
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Jeigu nenori, kad Tamst03 vaiki 
pamirštų gimtųjų lietuvių kalba 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”
Daugybė paveikslų! Pasakos, ap 
sakymėliai, eilėraščiai, juokai 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus 
molio ir kitoki. Laikraščio kai 
na: metams 2 dol., pusei metų— 
l dol. Eina 2 kartus per mėnesį 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti .dailininkai Leidžia “PAŠA 
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied- 
raiti*.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “8aulutės” Adminis- 
trasi j a Jurbarke.

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

Medonio nauji muzikos kuriniai. 
)G. Vargoninkai ir muzikai kvie 
čiami susipažinti.

Galima gauti pas autorių: 12239 
So. Emcrald Avė., Chicago, III.

Ex. V. D.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

KLAIPĖDA IR ATGAL

Baltic America Linijos laivu populiarumas lietu
viu tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai i Klaipėdą bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Dėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentę

ARBA

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.



/■

Ur

ja, teisi

nori

Baž-
at-

J

«

Reporteris Galvoja

J. Kalibras KBet smarkiausias kaliniu DABINKIS JAUNUOLI!
K.

X

t

i

¥

i

a

T. ; siu.

■*$ •.

f- • >
‘Sukilimas įvyko spalių 4

T

***

jie būtų paliuosuoti iš nuo
dėmių.” T.

Raymond Richardo football’io 
lošime gabumai nei kiek nesiima- 
žėję dėl to fakto, kad jo širdis ir 
kiti svarbieji organai esą išmušti 
iš vietos.

•atmintų. Mirtis suvienijo 
. Malda tegu suvieni

ja širdis amžinai. “Tai yra

leidžia mums melstis, klau- 
syti Mišių ir apturėti atlai-

Ne kūną, kuris šiandien žydi, rytoj žiu rėk pūna. 
Bot sielą, kuri žmogų menką padaro turtuoliu 
Ir kuri per amžius nemiršta — nežūna.

I'randSknu* Vi»n*U»”>

v ■

nytoįa.

SUBSCRIPTION KATES: 
Domeetic yearly ............................ $4.50
/orėto yearly................................ $5.50
dabinti r once per week yearly. .$2.50 
'orėto nnce per wėek yearly.-.. .$3.00

rfl*
" ' ■ ♦ i * • * »

žmonės kaltais Ibško Mrio nors teŽų knr Jo ąži&i ir būti
Wali. Jie ir Ramybės, 0 ją nenori.
“Aš esu tiesa, Kelias . . . Savo ramybę Aš jums dtndu , , . “ 
Mane ajįa, tamsybėję.” Kur Jėzus Kristus nekaraliau
ja, tenai nėra Teisybės, nei !tta6ybės,-iff^nb menė.

laimingą Rusiją.

vieną dieną sušaudė 2G ūkininkus. *Už ką? Buto taij>. Val&ia pano
rėjo dviejų dalyką: 1) kadUdn^ikai duotą tiek grfidą, kiek fėi- 
kalauja; 3) kad kaikurie ją atsisakytą nuo savo Žemės, nes valdžia 

iš mažą, keletą didelių ffią
*' ūkininkai pasipriešino. O valdžia atsakė: “Ką, 

jūs ieškot teisybės! Kulkoje teisybė. Sušaudykite!” Įsakyta, iš
pūdyta . . ... t

Kas nepasakys, jog tai žiaurus, barbariškas valdžios pasielgimas. 
Kur teisybė? Kur meilė? Neieškokite. Kol Kristaus įsakymai ne
bus pamatu valstijos rūmui, toj neieškokite teisybės, nei artimo mei
lės, nes nerasite.

PRENUMERATOS KAINA: 
Kmerlkdje metams.......... .. ............ $A50
iJžsięnj metams ..T...................... $5.50
Viena kart savaitėje metams....$2.50 
Cžsleny vieną kart savaitėje met $3.0*

“DARBININKAS”
/

West Broadway South Boston, Mass

Tdepnone South Boston 0620

LAPKRIČIO MENUO.

KAS KAM RUPI.

•r 4

Mirtis yra didi širdžių su- vienytąja. Mirtis ateina, pa
■

' - *
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Bntered second-dass matter Sept 12, 191S at-tbe poet otflce at Boston, Mase, 
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Act of October 8. 1917, authorlaed on Juiy 12. 1918”

■ - n, ■ -ri i jinį><jįijjį buvo pastatytas 1845 metais!ikį šiol 4ehiestovi bevęik j - -. bė jokių pagerinimų. Au- bumo kalėjimas pastatytas 1817 m. Jame yra vietos 
1226 kaliniams^ Sausioinūn. dalgę žaibo grei-1927 m. ten buvo 1464, sau- tumu ir vienas iŠ iūūsų krin- syje 1928 skaičius padidėjo ta. Arba ji ateina kaip vaiki 1517, o birželio mėn. 1929 naktyje, arba vėl, ateina . . ____ 1 i f Tifclror+n'paųiažu ir pakerta gyvybę. Bet kaip ji neateitų, ji suvienija širdis.Gal niekad žmogus nejaučia tokios didžios meilės kaip, tuomet, kada mirtis pasiima vieną jo mylimųjų. Bet, dėja, koks trumpas kar-
jau ten buvo sukimšta 1750 kalinių, 500 daugiau negu gali sutilpti. Leavenworth kalėjime daugiausia talpintum 2000 kalinių, bet sukilimo metu jų ten būta 3770, netoli dvigubai tiek, kiek gali daugiausia sutilpti. Ži- tais Xra tos karštos meilės . noma, tokioms sąlygoms be-

A .

Atėjus lapkričio mėnesiui tančioms, tiek karių, kiek 
kartų nuo Pėtnvčios 12 vai. 
lapkr. 1 d. iki Subatos, lapk. 
2 d. vidurnakčio aplankys 
bažnyčią ar koplyčią. Mels
tis reikia už šv. Tėvo inten
ciją. Kas eina prie Komu
nijos kasdieną ar eina nors 
du kartu į mėnesį, kad gauti 
atlaidus, speciali Išpažintis 
nereikalinga. Kiti turi
likti Išpažintį arba toje sa
vaitėje po lapkr. 2 d.

Raginti katalikus gauti at
laidus už vėles skaisty kloje, 
nereikalinga. Koki lengva 
būdą Bažnyčia mums duo
da parodyti savo meilę įni
rusiems.

Bažnyčia primena mums 
priedermę melstis už vėles 

gh skaistykloje kentančias. Jos 
-. nebegali nieko daryti, bet 
, gailestingoji Jėzaus širdis,

syti Mišių ir apturėti duš dėl jų.
U UždūŠinėje dienoje* 

vėla leidžia apturėti ypa- 
inguš atlaidus. Šiemet at

laidus gauti nesunku. Visi, 
kurie pirmoje Petnyčioje, 
priims Šv. Komuniją, t. y. 
Visų Šventų Dienoje, arba 

L bite dienoje iki lapkr. 9 d. 
galės gauti visuotinus atlai
dus vėlėms skaistykloje ken-

Ginkluoti Sukilimai
Amerikos Kalėjimuose

Šie metai pasižymėjo gin
kluotais sukilimais Amerikos 
kalėjimuose. Liepos 22, Dan- 

• nęmora, N. Y., kalėjime 1,- 500 kalinių puolė mušti savo 
sargus su akmenimis ir laz
domis ir pradėjo daužyti ir!§aitfs vėl atsisakė duot jiems
ardyti kalėjimo sienas. Juos, 
žinoma, numalšino, bet 3 ka
liniai buvo užmušti ir 20 su
žeistų ir padaryta apie 200,- 
000 dol. žalos, šešias dienas 
vėliau Aubume, kitam kalė
jime New York valstijoj pa- 

• daryta kalinių sukilimas, ku
riame 2 buvo užmušti, 11 su- 

. žeistų ir 4 pabėgo. Rugpjū
čio 1 Leavenvvortb, Kansas, 
kalėjime 3,700 kalinių sukė- 

.-.lė maištą, kuri malšinant rei
škėjo panaudot kulkosvai
džiai. Žuvo 1 kalinys ir 3 li
ko sužeisti.

as. Beabejo daugelis iš mūsų skaitytųjų jau žino, jog kąs j 
jra Jšekmadiehį nuo 3 iki 4, iŠ ■aliau- boston’o per Jtadio WNAC 

...... į stotį duodama gražus ir nau* •
TU patvirtinu ilgai nuvOda pavytį i<#»U PaindUn įjįgaa prOgįa.

diuš atgutajbo,apoio. 
hą dieną sušaudė 26 ūJonihlrūs. ką* fai&Ha paito- getiškų kalbų, aiškinama .

mi parodę, kad jie ne juokau
ja, kaliniai vėl pareikalavo 
automobilių. Cravvford vėl 
atsisakė. Tuomet nukovė 
antrą sargą ir panaujino sa
vo pareikalavimą. Bet vir-

Canon Citv, ęolorado. kalė
jime. Tenai kaliniai kažko
kiu būdu gavo daug ginklų 
ir nušovė vieną sargą Er- 
winą. Tai buvo visatinio su
kilimo ženklas. Vienas at
kaklus banditas Dauny Da- 
niels pasiskelbė sukilimo vadi! ir suėmė 11 sargų, kuriuos 
p&laikė kaipo užstatus ir pa
reikalavo nuo kalėjimo vir
šaičio Crawfordo, kad pri-

T wstŠtytų jiems automobilių 
prabėgti, ne, tai jis sušaudy- šiąs visus suimtuosius' sar
gus. Cravvford atsisakė. Tuo
met kaliniai pirmąjį nukovė 
kalėjimo koriką Eiles ir jo 
kūną išmetė pro langą. Tuo-

gyvavimas. Meilė apkrauna 
savo numylėtą gėlėmis, de
juoja, randa ir verkia, bet o, 
kaip tankiai užmiršta svar
biausius dalykus.

Kame priežastis tokio grei
to užmiršimo ? Gyvename 
nekatalikų šalyje. Matome 
kaip jie savo mirusius ap
krauna gėlėmis. Bet tuo vis- ; 
kas pas juos ir baigiasi. Jie 
nežino maldos už mirusius, 
nežino maldos džiaugsmo,' 
nežino kad šis persiskyrimas 
yra laikinis.

Katalikai žinome. Žinome, 
jog Yra skaistykla, vieta lai
kinės bausmės. Ten vėlės 
Renčia laikinai. Žinome, jog 
rn'es jas galime greičfau iš
vaduoti ‘Ugnies kančių. Ži
nome jog, Mišios šv. yra 
brangesnės už visus gėlių 
vainikus, taip, žinome, bet 
kaip tankiai metame vaini
kus į duobęs, o užmirštame 
kunigą paprašyti, kad Mi
šias atlaikytų.

Atsimename mirusius, ver
kiame, retkarčiais pasimeL 
džiame, bet turbūt tik ret
karčiais. Mūsų ašaros ir 

/ 

dejavimai vėlėms skaistyklo
je nepadės nieko, bet maldos 
pagreitins jų į Dangų įėji
mą.

“Pasigailėkite manęs, pa
sigailėkite manęs, nors jūs 
mano draugai,” griaudingi 
balsai iš skaistyklos šaukia
si prie mūsų. Mirtis suvie
nijo širdis, laikas tegu ne- 
nerskiria.X

Bažnyčia paskyrė lapkri
čio mėnesį maldoms už sie
las skaistykloje' kentančias. 

»Gelbėkime savo maldomis 
tuos, kuriuos mirtis atskyrė 
nuo mūsų. Melskimės už

sant ir ramiausias kalinys 
virsta žiauriausiu gyvūnu.

Kita priežastis maisto blo
gumas. Valdžia, leisdama 
zisokių keistų įstatymų, pa
daugina prasikaltėlių eiles 
ir, kimšdama į kalėjimus 
kartais visai nekaltus žmo
nes, gailiasi jiems maisto. 
Sakoma, kad pastaraisiais 
laikais kalinių skaičius pa
didėjo dėl prasižengimų 
prieš prohibiciją. Galima 
;au įsivaizduot, kaip toks 
malinys jaučiasi. Jis žino,

J 

kad prasižengimas, už kuri- 
jis pateko kalėjiman nėra 
prasižengimu visam civili
zuotam pasauly ir keli me
tai nebuvo prasižengimu pa
čioj Amerikoj. Jis žino, kad 
teisėjas, kurs jį pasiuntė ka
lėjimai), pats, daugiau girkš- 
no ja už patį kaltininką. Jis 
žino, kad čia jį baisiai nu
skriausta ir skaudžiai iš jo 
pasityčiota ir da gi badu jį 
marinama. Taigi keršto ir 
pagiežos jausmas tokį kalinį 
visuomet kankina. O kuo
met prie to prisideda dar 
trečia priežastis — tinginia
vimas, nes valdžia kaliniams 

■> esu randa tinkamo darbo,— 
nestebėtina tatai, kad kali
nai gali prieiti prie labai 
^esperatingo nusistatymo.

Ištiesti, kaip būtų gera, 
kad tuos visus kvailų įstaty
mų davėjus ir jų yykinto- 
jus-teisėjus kas nors pasody- 
tų į tuos kalėjimus, kuriuos 
jie savo artimams pagami
na ’ Tuomet jie žaibo greitu
mu pareikalautų iš valdžios 
milijonų dolerių kaIėjimųĮtlloS; kuri'e npturi kas juos 
pagerinimams. Deja, nėjoksj 
baudžiamasis įstatymas ne"kirdis. 
paliečia tų žmonių, kurie ki-J 
tus baudžia. Jie perdaug §venfa įr naudinga mintis, 
gudrūs, kad duot savę pa- me]stįs numirusius, kad 
gauti.

automobilių pabėgti. Ir taip 
sargų žudymas ėjo toliau, 
kol visus 11 nenukovė. Pa
šaukta kariuomenė su ka- 
nuolėms ir kulkosvaidžiais, 
ir kalėjimas, lyg kokia tvir
tovė, paimta šturmu. Vadas 
Daniels pats nusišovė. Kiti 
sukilimo organizatoriai tapo 
nubausti mirtim ir ramybė 
galutinai sugrąžinta, bet to
ji tragedija padarė skau
daus įspūdžio Amerikos vi
suomenėje.

Prasidėjo tardimai. Visų 
pirma kilo klausimas, kodėl 
sukilimai įvyko ne vienam, 
tik keliuose kalėjimuose, ku
rie taip toli viens nuo kito, 
kad kaliniai būdami uždary
ti neturėjo jokio susisiekimo 
ir negalėjo susitarti padary
ti visuose keturiuose kalėji
muose masinio sukilimo. Čia 
turėjo būti vienoda visur 
priežastis. Turėjo būti vi
suose kalėjimuose kokios 
nors nepakenčiamos sąlygos, 
kurios kalinius privedė prie 
desperacijos. Noroms-neno- 
roms surasta keletas tokių 
priežasčių. Pirmiausia, ka-, 
lėjiriiai buvo perdaug pri
kimšti. Dannemora kalėji
me yra vietos 1160-č.iai kali
nių. Sukilimo gi metu jųbuvo jau 1568. Kalėj imas savaitę darbo, tai darbinin-

Kapitalistas, Jonas J. Ras- 
kob mano, jog darbininkai 
teturėtų dirbti tik 5 dienas 
į savaitę. Jis sako, jog tai*bū- 
tų gera industrijoms ir dar
bininkams.

Šeštadienį iki pietų vistfek, 
jis sako, darbininkas mažai 
tepadirba dirbtuvėje, o ir 
jam pačiam diena sutrukdy
ta.

“ Per ateinančius metus.” 
jis sako “didžiulės industri
jos turėtų priimti 5 dienų į

- —■ — t-----------------------

v’ * • 1ropieziai ir Žydai.

Daugiau kaip 700 metų at-: 
gal, Popiežius Innoeentas 
III į tuos, kurie tuomet 
spaudė ir persekiojo žydus 
šitaip rašė:

“Žydai yra krikščionių ti- 
kėjimo liudytojai. Krikščio
nys tegu jų nespaudžia ir 
nepersekioja, nes jie pildo Į- 
sakymą pagal savo pažini-' 
mo. Savo sinagogose tegu jie' 
nedaro nieko to ką įsakymai 
draudžia, bet krikščionys te- 
gu jų maldose netrukdo.

“Nors žydai pasilieka kie
taširdžiai, neieško Tiesos ir 
pažinimo Kristaus, vienok; 
dėl to mes jų paniekinti ne
galime. Jie kreipiasi į mus 
prašydami pagalbos, mes 
juos priimame ir laikysime 
po savo globa. KrikšČiomš- 
koji meilė mus skatina tai 
daryti. Mes sekame garbin
gos atminties savo pirmta-. 
kūnų pavyzdį, kurie taipgi; 
priėmė persekiotus Izraeli-; 
tus, kaip tai, Ralistas, Euge
nijus, Aleksandras, Klemen
sas, Kelestinas ir kiti...’* 
Taip rašė Popiežius. .

kai turėtų daugiau sau laiko, 
ir taipgi greičiau sunaudoti! 
išdirbinius.”

Argi nedžiuginanti mintis! 
Darbininkai bus visą dieną 
seštadien.v liuosi, galės dau
giau pinigų išleisti.

Prieš tai darbininkai ne
protestuotų jfei jie turėtų pi
nigų. barbininkai netąip 
linosos drenos reikalauja, 
kaip sąžiningesnio mokesnio. 
Darbininkams ne liuosos die
nos nūpi, bet darbo dienos.

T.

Nesenai tūlas reporteris 
neišmintingi} dalykų “prire- 
portavo.” Daug jam galima 
dovanoti, vieno dalyko vie
nok negalima.

Jis sako, jog vienas biznie
rius yra taip užimtas, kad 
nedėlioję negali į bažnyčią 
nueiti. Reporteris, tokį biz
nierių matomai užgiria. Ta
čiau, patsai pasisakė kuo e- 
«ąs. Sulig jo nuomonės, tai 
puikus biznierius. Kam čia 
eiti į bažnyčią, jei gali na
mus pardavinėti. Taip, Die
vas yra, Jis davė įsakymus, 
bet kam čia taip varžytis. 
Pirmieji Krikščionys atsisa
kydavo pagmilkyti pagonių 
dievaičiams, tai-jiems galvas 
nukirsdavo, arba alkaniems 
liūtams duodavo sudraskyti. 
Bet dabar, kam to reikia, 
smilkyk visiems savo dievu-• * 
kams.

Taip galvoja tūlas repor
teris. ir mano ką tai naujo 
ir išmfbttftgo pasakęs. Bet 
Amžinoji Tiesa pasakė:

“Kas Manė myli pildyk 
Mano įstatymus.”

“Kas su Manim nerenka, 
tas barsto.”

Patys žydai-duoda liūdy- į 
mą, apie pagalbą gautą nuo 
Rymo Popiežių.
1 Napoleonas, 1807 m. už
kvietė į Paryžių visus žydų 
rabinus ir sinagogų vyriau
sius, kad jie sudarytų san- 
hedrimą. Ar tai buvo pir
mas civilės valdžios parody
mas žydams užuojautos ar 
ne, sunku pasakyti, bet žy
dai pasinaudojo proga pa
reikšti savo dėkingumą vie
natiniai galybei, kuri visuo
met juos glaudė — tai Po
piežiai. Ir jų susirinkimo 
akte vas. 5, 1807 užrašyta 
tarp kito ko taip:

“Kadangi, Rymo Popie
žiai, persekiojimų laikuose, 
priėmė į savo Valstiją žydus, 
ištremtus iš įvairių Europos 
valstijų, ir juos apgynė nuo 
priešų, reiškiame mes savo 
didį padėkos ir dėkingumo 
žodį.

“Daug pagalbos žydams 
davė tie popiežiai: Šv. Gri- 
gorius, Aleksandras II, In- 
nocentas II, Aleksandras 
III, Grigorius IX, Klemen
sas V, Klemensas VI. Taip
gi ir kiti popiežiai ir vysku
pai ir vienuoliai.

“Tegu šitas raštas pasilie
ka atminčiai, kad Izraelitai 
šiame susirinkime išreiškė 
Savo dėkingumą Rymo Po
piežiams.”

Katalikų tas nustebinti ne
gali. Nes neregiamoji Baž
nyčios Galva pasakė: “My
lėkite ir tuos, kurie jūsų ne
kenčia.” Ir Bažnyčia visuo
met glaudė ir glaudžia prie 
savęs silpnus ir vargšus.

T.

Katalikų Bažnyčios moks
las, atsakinėjama į prisiųs
tus klausimus ir tt.

u . , ■ . /

Daugelis iš lietuvių turi 
radžos, kodėl nepasiklausyti . 
naudingų dalykų, jog daug 
gali išmokti. O katram Čia 
iš mūsų nereikia geriau ap- 
sipažinti su Bažnyčios mok- 

ypatingai jaunieji, ku
rie gerai moka anglų kalbą, 
turėtų kas sekmadienį klau
sytis per Radio katalikiško 
programo, Nebijok, perdaug 
niekuomet neišmoksi. Mes 
sakome: menkas iš jo am'at- 
ninkaš jei blogai temoka sa
vo amatą; bet taipgi, men
kas katalikas, kurs nesirūpi
na geriausia pažinti savo ti
kėjimą. T.

Tūlas bolševikų “lyderis” 
rašo, kad SSSR darbininkai 
gauna nuo 36 iki 48 vai. po
ilsio savaitėje. Darbininkas* 
pasiskaitęs toki straipsnelį 
klausia: Kodėl taip mažai? 
Sako mes dirbame po 60 vai. 
(Tai retenybė. Daugiausia 
dirba po 40, 44 ir 48 vai. 
Red.) betgi lieka daugiai!, 
kaip 100 vai. poilsio. Vadi- 
įasi kapitalistinėje valstybė
je darbininkams yra daug 
geriau negu bolševikijoje.

Perlais ir žemčiūgais dabinas jaunuolis, 
Kuris karštai myli Panelę Mariją,
Kurs siunčia Jai maldas ant keliu parpuolęs, 
Jos garbei saugoja skaistybes leliją.
Žavingas jaunuolis... jo sąžinė gryna, 
Jo žydi širdyje kerai kvapią rožių, 
Visuomet jis linksmas, nes jį vis gaivina 
Marija — šaltinis tyriausiojo grožio.
Pasaulio smagumai, pasaulio vilionės 
Jo jau* nemani na, nes mato jų klastą. 
Tiesiu keliu ’eina. iš Jos jis malonės. 
Per šią klaikią šalį j tą Laimes Kraštą.
Dabinki ir tu mano, mielas jaunuoli.



Kylant lėktuvu i .didesni

Nes molio Mo-

Nova raiščio

akiniai 
Iš šių 

matyti.

prie 
ai i u pa- 

Mrelu noru paklau-

Jonai, tu mane iš
imo jų. Gerai. Pir

miausiai, eik ir išliek į prau
syklą visus svaigalus. Antra 
— naujų nepirk. Trečia — 
svečiuose negerk. Tik ne iš 
karto taip aštriai. Ko lauk
ti? Tu-gi nori pasitaisyti? 
Žinoma. Tai pradėk nuo šios 
valandos. Gerai, bet kas bus 
jei neišturėsiu. Gausi pabau
dą; Kokią? — Už kiekvieną 
nusilenkimą svaigalams mo
kėsi po $1.00 Marijonų Ko
legijos Fondan. Nenorėsi 
bausmės — susivaidysi, o jei 
ne ir bausmė dvigubą naudą 
neš.

KAIENDHIM
1930 Metams

Sinn<M«m Kutatoa) II M 
rta naMrtukaU* vtsmkū)- - v- 

jonas kemhbtos 4
OKl KOTRTH ST., DKVT.l 

SOUTH UOSTOM, MAS8. *

Laikraštis geriausiai suartina 
eivius su savo mylima tčvi^Že L 
tuva, laikrašty atspindi kaip ve: 
rody senosios tėvynės vargai ir ] 
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsnfl 
todėl kiekvienas išeivis turi.sk 
tyti bent vieną tėvynėj laidžiai 
laikraštį; kad jos neužmirštų, 
daugelio laikraščiu tinkaiftta® 
yra išeiviams ir lietuviams kati 
kams ūkininkams tik laikraStis

“ŪKININKAS” - " 
j

ŪKININKAS ’’ vedamas 1

A. L. R. K. P. Blaivinin
kų Seimas Įvyks 1929 m.. 
Lapkričio-November 28 d. 
(Thanksgivi'ng Day) Monte
llo. Mass. ’’ "

1 r .

Visos Blaivininkų kuopos 
visu rūpestingumu padirbė
kite, kad šįmet i Blaivininkų 
Seimą suvažiuotų daug ir 
nuoširdžiai blaivybės idėjai 
atsidavusių delegatų.

Seimas prasidės pamaldo
mis šv. Roko bažnyčioje, 
9:30 ryto.

Kun. J. Švagždys^Ącks lakūnų apdaras dar

nes
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir M 
vi demokratiniais pamatais tva 
komos Lietuvos sargyboje,.

“ŪKININKAS” išeina k^S'B 
vaite gražiai paveiksluotss, <hioč 
daug žinių iš Lietuvos ir užsien 
gyvenimo ; rašo visais ūkfrrirtkMI 
rūpimais klausimais: apie žemi 
dirbimą, gyvulių auginimą, šein 
ninkavimą, rinką ir kainas, de< 
daug gražiu pasiskaitymą, jttoįk 
įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 M 
tams Lietuvoje—5 litai,- arba 59 
merikoniškų centų, o Amerikoj 
15 litų arba vienas ir pusė doleri 
Pinigus siųsti šiuo adresą; IA 
nania, Kaunas “ŪKINūa0»i 
nihistracijai, Gedimino g-vtMJ 

Neužmirškit, kad “ŪKINI] 
KAS” yra gražiausias ir myBna 
sias ūkininkų laikraštis, teiti 
dėl į džiaugsmą padarysit užrti 
darni jį savo giminėms ir priori 
micms Lietuvoje. z'

gerą lutiems pavyzdį. Ką 
Petrai i ..tai pasakysi ? — Ži
nai, J«iai,tu tiesą kalbi. Aš 
norėčiau taipgi liuosybę at
gauti, bet jei kas pasiūlo— 
neiškenčiu.
tiejusesi. Atsisakyk nuo pir
mojo, o nuo antrojo svaigalų 
stiklelio bus lengviau atsisa
kyti

gražu, vėl upeliai tekėjo prasigrauždami pro 
šaltus ledus. Džiaugėsi ir medeliai,'džiaugėsi 
visa, kas gyva. Gamta vėl puošėsi. Medeliai 
vėi suko pumpurėlius. Dar kelios savaitės pra
ėjo. Jau ir šiltas vėjelis tada papūsdavo. Jau 
ir paukštelis kai koks buvo parlėkęs. Medeliai 
vėl šlamėdavo, vėl pasakas sekėsi. Vėl atėjo to-, 
kia pati pavasario naktis; vėl medeliai sapnavo 
sapnus, tik viens jau ant kalnelio ten paraistėj 
nebuvo, jau tas nesapnavo sapnų: tai mūsų šim
tametis. Tiek amžių išgyvenęs, tiek vėtrų nu
galėjęs. žuvo dabar. Tai atsitiko dar žiemą. At
ėjo žmogus su stuikiu kirviu. Pasižiūrėjo anas 
ąžuolo viršūnėm patauškino liemeniu, nusivilko 
skrandą ir ėmė kirsti didžliemenį. Netrukus 
atėjo ir antras žmogus su plūkiu. Jiedu ėmė 
piauti. Tai pirmą kartą buvo „paraistė mačiusi, 
kad žmogus galėtų naikinti medžius ir tai dar 
ąžuolą. Nors apmirę, liet smalsiai žiūrėjo mede
liai, kas čia bus. Ilgai žmonės trypinėjo, pusę

»

dienos darbo turėjo, kol ąžuolas jau svyruoti: 
pradėjo. Dar viens kirvio dūžis ir galas. Pasi
purtė ąžuolas, pasistiepė ir krito. Sulingavo 
žemė, sudrebėjo visi medžiai, suūžė pirmą kartą: 
tokį garsą išgirdusius baltos paraistės, aidai nu-; 
aidėjo ten toli, toli ir vėl viskas nutilo. Tai bu
vo sapnas išsipildęs. Novio tas buvo per sapną 
apreikšta, šauktasi su budėsiu paskutinį gamtos 
sūnų-šimtametį. Ilgai dar ilgai tūnojo jo kcl- 
mliš1 žiūrėdamas Į debesis. Ilgai, o Hgai kaUiėjo 
medeliai apie milžino mirtį. Ilgai, o ilgai dar; 
mftsii lietuviai t’eneužsimiršta ir tokallm apie 
Lietuvos senovę, apie jos žaliąsias girias ir šven- 
fifbmus ižuolus—šimtamečius!..

— Ką tai galėtų reikšti — galvojo ąžuolas. 
— Gal jis pranašauja smarkią vėtrą, kuri mane 
galėtų palaužti ? Bet ne, aš dar gy vensiu šim
tus metų,. dar mano kamienas stipras. Gal ki
tokią nelaimę apreikštų Novys? Bet ne, nes ki- 
okios aš matęs nesu per tiek daugeli metų.

Susiramino taip taręs ąžuolas. Kai tik tuo 
laiku atlėkė linksmutis paukštelis, kurs ėmė ra
minti jį švelnia rytmečio giesme. Nusiramino 
šiek tiek.ąžuolas, bet ant jo širdies gulėjo, tar
tum begalinis akmuo.

Gražios buvo vasaros dienos ir juodos nak-’ 
tys; medeliai buvo linksmai nusiteikę visi, tik 
mūs plačiašakis liūdėjo, delko, nežinia... Del- 
ko jį apėmė liūdesys, nei pats nežinojo. Bet štai 
atėjo ir ruduo. Nebuvo, kas pralinksmintų 
gamtą, kas ją suramintų. Su skausmo pilna šir-J 
dimi metė ji savo papuošalus ir apmirusi laukė; 
žiemos. Ir atėjo ji, nois balta, bet žiauri. Žmo- 
įės skrandomis apsivilko, apsiavė naginėmis, už
simovė dvejas pirštines, dar kuris pypkę pano
sėj užsikūrė ir vaikščiojo sau girgždindami snie
gą. Jei jie nušalo rankas, pasitrynė: nušalo ko
jas, patrepsėjo; nugarą nušalo, atsisėdo prie 
krosnies, ir ko gi jam reikia, rodos, džiaugtis 
vien turėtu. Kitaip gi miškui. Atėjo žiema, 
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miškas nesivilko skrandomis, nesišildė prie kros
ines. Kad ir labiausiai šąla, oda ta pati, vieta 
ta pati — stovi, kaip sukaustyta, giria. Tr ken
čia apmirę medeliai^ kenčia Ir ąžuolas mūsų su- 
glaudęjįšaka^ šimtametis. Nors žiauri buvo1 žie
ma. bet ir jai galas atėjo, jai užtekėjo saulute- 

^*V*Y%*‘ TV**** S—v***' *** M'*4- • •-* V"A Y ' 4kitokia. Daug tačiau sveikatos žiema suspėjo 
galva ir išnyko iš ąžuo- palaužti, daug gyvybes atimti. Kitą kurį net ir 

į kapus nuvarė. Tačiau jau pavasaris atėjo. Vėl1

Taip jiedu pasikalbėjo, bet 
ar ištesėjo? Neteko patirti. 
Paklibinkime mūsų blaivi
ninkų draugijas. Tegul visi 
šaukia; Žmogau blaivėk!

Prierašas. Perskaitęs.“Lai
vo” 34-tą numerį š. m. ra
dau dešimt labai gražių pa
tarimų kaip atsisakyti .nuo 
svaigai)j ir tapti pilnu blai
vininku. Šiuomi perrašiau i 
Blaivininkų organą “Darbi
ninką.” Aš tikiu kad “Lai
vo” administracija tam ne
bus priešinga. O antra, lai 
visuomenė pamato kaip mū- 
.Šų 'katalikiška spauda yra 
prielanki blaivybei. Taigi 
patartina kiekvienai lietuvių 
šeimynai įsigyti 3-4 numeris 
š. m. Prie to visos Blaivi
ninkų kuopos privalėtų 
‘Laivą” remti kurisai paro

dė tokį prielankumą blaivy
bei ir suteikė tokius gražius 
ir visuomenei begalo naudin
gus patarimus.

Vilniškis

domus. Elektros energiją 
tam reikalui pagamina mo
toras. < Kiek blogiau su akis 
mis, nes akinių stiklai nuo 
šalčio apšalu, o be akinių 
skraidyti gana šalta akims. 
Be to, nuo didelio šalčio la- 
bai sustiprėja, sustingsta 
motoro tepalas, ir benzinas 
daug blogiau gainioja.

Iš to/ viso matyti, kaip 
sunku yra toliau nuo žemes 
paviršiaus atsiskirti. Žino
ma, daug kas gali pasakyti: 
“kuriam galui reikia kartis 
ant 10—12 kliu., kad užtekti
nai yra vietos ir ant 1 klm. 
aukščio. Juk nėra dar tiek 
daug lėktuvų, kad jie nega
lėtų ii- mažesniame aukštyje 
įsitekti. Tai tik nenuoramos, 
pra mušt gal v i a i 1 akūn ai
(taip gana daug kas juos iš 
neskra i dančiųj ų vadina) 
lenktyniauja, kuris aukščiau 
galės užkopti.”

Reikia pasakyti, kad sten
gimasis aukščiau pakilti, nė
ra vien tuščios lakūnų užgai
dos. Rekordinis kilimas i 
aukštį duoda medžiagos į- 
vairiems moksliškiems tyri
nėjimams. Technikos atžvil
giu, aukšio rekordas parodo, 
kiek per tam tikrą laiką pa
sistūmėjo aviacijos technika 
i priekį.

Paskutinis aukščio rekor
das yra 12,739 mtr.—beveik 
3 kilometrų.

Šiais metais vokiečių Jun- 
<erso dirbtuvių lakūnas Ne- 
uenhofen, kildamas į aukštį 
naują aukščio .rekordą pa
imti'. buvo maž-daug šitaip 
pasiruošęs: apsirengė elek
tros apšildomais kailiniais, 
prisitaisė kvėpavimo prietai
są: ant vairo buvo pritai
syta su spiruokliu mažutė 
sagutė, kurią lakūnas skris
damas turėjo visa laiką pa
spaudęs laikyti. Atleidus sa
gutę, motoro uždegimas išsi
jungdavo. Lėktuvas buvo 
taip nureguliuotas, kad su
stojus motonii, visai neval
domas. pats pradėdavo že
myn leistis—planiruoti. Per 
viena mėginimą lakūnui Ne- 
uenhofen 11.000 metr. aukš
tyje1 sprogo nuo šalčio kvė
pavimo prietaisas; jis buvo 
priverstas kvėpuoti retu o- 
m. Per trumpą laiką pa
juto didelį nuovargį, viso 
kūno nusilpimą ir pagaliau 
užmigo. Tai. tur būt. pir
mas atsitikimas pasaulyje, 
kad lakūnas, būdamas vie
nintelis lėktuve 11 klm. 
aukštyje, užmigo. Bet, žino
ma, užmigęs tuojau paleido 
ant vairo esančią sagutę — 
išjungtuką: motoras sustojo 
ir lėktuvas su miegančiu la
kūnu pradėjo leistis žemyn. 
Lakūnas pabudo tik 4 klm. 
nuo žemės.

Kitą kartą Neuvnhofen 
skrido su tuo pačiu lėktuvu 
it tokiais pat ^prietaisais, 
kaip ir pirmą kartą.Tik aki
nių nebuvo paėmęs, nhs pir
mą kartą skrendant 
(buvo visai apšalę, 
skaitmenų aiškiai

Graži pavasario diena. Saulutė, jau šildo 
gamtą. Ši gi puošiat, bujoja. Jos žaliosios pie
vos jau žaliuoti pradėjo. Medeliai jau pumpu
rais apsikaišė. Šildo saulutė ir skečias pumpu
rėliai, plečias jų žalios galvelės. Dar kelios sa
vaitės praėjo ir sužaliavo visa gamta. - Lapeliai 
jau buvo užaugę. Medeliai tinkamai pasipuošę, 
tartum laukdami svečių. Lankė taip, ir sulau
kė. Gražiai teka saulutė raudona ir sveikina ją 
atbudę paukšteiiai-čiulbuonėliai ir kelia gamtą 
iš sapnų. Atsikėlė ir ąžuolas didžiulis, ten neto
li Novos raisto stovis. Didžiulis tai buvo ąžuo-' 
las — žilagalvis, dar iš senovės laikų. Pasipur-’ 
tė, pasikratė jisai ir buvo vėl dienai pasiruošęs. 
Šiąnakt jis sapnavo liūdnus sapnus: Pasirodė 
jam žmogus, žmogus kitoks, kaip dabartiniai 
žmonės. Jo pečiai buvo platus; rankos ilgos, 
ūgis dvisieksnis. Prie jo šalies kabojo šveitrus, 
kalavijas. Jis tylėjo ir žiurėjo į ąžuolą liūdnai 
galva palinguodamas, įžiurtas nito šių žvilgs
nių net sudrebėjo.' Šis Žmogiis buvo iš kapų, se-i 
nai jau miręs. Tai buvo Novys—karžygis, da
lyvavęs mūšiuos su kryžeiviais. Nuo kiyžuocioi 
taisaus smūgio išgelbėjo šisai ricinos LiililVos 
pilies sužeistą valdovą. Tflš kalavijas prie tfo 
Solio buvo kaip tik and pilies valdųyo,dovanotas. 
Didis tas žmogus buvo. Nusigręžė jisai, bet dar 
k'Artą atsisuko, dar kartą Įsmeigė liūdną, liel ga
lingą žvilgsnį, palingavo
lo akių..

automatiškai reguliuoja automatiškai elektros apšil 
aukštį labai daug sutinkama, to oro padavimą Į motoro 
įvairiausių kliūčių, kurių, karbiuratorių. Bet vis tik 

iki šiol dar nepasisekė išgal
voti tokios oro turbinos, ku
ri Įvairiuose aukščiuose už
tektinai duotu motorui oro. 
Kitas nemažiau svarbus reiš- 
kinvs yra tas, kad motoro 
propeleris retesniame oro 
sluoksnyje per vieną apsisu
kimą daug mažiau užkabina 
oro, kaip taikesniame ore ir 
tuo būdu silpniau traukia 
visa lėktuvą i viršų. Žinoma, 
statmeniškai skrendant, tąs 
ne tiek daug reikšmės teturi, 
nes ir visam lėktuvui retes
nis oras mažiau trukdo judė
ti, mažiau jį sulaiko.

Žmogaus organizmui oro 
retumas nekenkia tik maž
daug iki 5—6 klm. aukščio. 
Visai trumpam laikui svei
kas lakūnas gali pasikelti be 
jokių kvėpavimo prietaisų 
net'iki 8 klm. aukščio. Bet 
tai tik trumpam laikui ir ne 
kiekvienas lakūnas. Jei rei
kia skristi ilgesnį laiką 5—6 
klm. aukšlyje, arba reikia 
dar aukščiau kilti, tai be 
kvėpavimo prietaiso tas ne
įmanoma.

Kvėpavimo prietaisas su
sideda iš deguonim pripildy-. 
to indo ir guminių vamzde
lių. kurių galas sujungtas 
su deguonies indu, o kitas' 
tam tikru būdu pritaisytas 
prie lakūno burnos. Be kvė
pavimo prietaiso dideliuose:* 
aukščiuose lakūnas pradeda 
jausti nuovargį, snaudulį iri 
pagaliau visai užmiega.

50 laipsnių šaltis taip pat 
jau nėra malonus dalykas/ 
Todėl didesniuose aukščiuo
se, nors ir vasarą, lakūnai 
turi labai gerais kailiniais 

j apsirengti. O gana dažnai 
vra

- , • .Jdi , y r: L vi

Mūsų dienų visuomenės sysiu 
svarbiausia klausimas, ar 
Tamsta turi geros degtinės? 
Kas apie ją nekalba ?'Dau
gybė žmonių ją slaptai daro. 
Girdo namiškius, pasitaiko- 
mus svečiuS; nuodija jų kū
ną ii- sielą. Baisi yra atsa
komybė papiktintojanis, o 
dar didesnė tiems, kurie sa
vo viliojimais ardo žmogaus 
amžiną ir laikinę laimę. 
Viename didmiestyje liugirs- 
ta toks pasikalbėjimas: Jo
nai, išgerk už mano sveika
tą. Gera, brangi degtinė iš 
Kanados. — Tai tu, Petrai, 
manai, kad man išgėrus deg
tinės, tamstai bus sveikiau? 
Leisk geriau, aš už tamstą 
pavalgysiu. — Tu vis, Jonai, 
su juokais. Žinai, taip žmo
nės kalba. Ne tai, kad bū
tų sveikiau, bet pačiam geri 
vaistai neprošalį. Na, o 
sveikam žmogui kas pila 
vaistus? Juk tada sveiką 
susirgdytum. As nesakau, 
kad tu ligonis, bet gali ap
sirgti. o degtine geriausiai 
apsaugoja nuo ligų. O ar ne
buvai N. ligoninėje: ar pats 
nematei, kiek žmonių gavo 
ligų nuo degtinės? Ji, Pet
rai, ligų nesulaiko. — Tai.tu* 
Jonai, vis pasilieki blaivi- 
ninkas ? Taip, nes įsitikinau, 
kad blaivybė man ir visuo
menei' gera neša.

Įdomu, Jonai išgirsti tavo 
išvadžiojimaT^rasi ir mane 
atvei-stum. Tavęs pataisyti 
nors nesitikiu vienu vakaru, 
bet kas manė privedė 
visiškos blaivybes g; 
sakvti

skraidant mažesniam aukš-, 

ūme, visai nepastebima. Juo,
■ * <* • .. .

aukščiau nuo žemės, juo o- 
ras retesnis yra ir šaltesnis., 
Pav., 12 klm. aukštyje, nors 
ir karščiausią vasaros dieną, 
yra apie 50-55 laipsniai šal
čio, o oras teii ,n*a apie 4 
kartus retesnis, kaip ant že
mės pavii-šiaus. Didžiausia 
kliūtis kylant į viršų ir yra 
oro retėjimas. Taip vadina
mas benzino variklis (moto- 
ras) ne vieną benziną ėda, 
bet jis įčiuipia benzino garų 
ir oro-mišinį maž-daug 1:21, 
t. y., 1 dalis benzino ir 21 
dalis oro. Aukščiau kylant, 
oras lėtėja, todėl ir į moto
rą mažiau oro tepatenka. 
Motoras gaudamas tirštesni 
mišinį, arba gaudamas miši
nyje daugiau benzino, negu 
normaliai turėtų gauti, pra
deda silpniau dirbti, arba 
motoro galingumas mažėja. 
Yra išgalvota daug įvairių 
oro siurblių ir turbinų, ku
rios įčiuipia papildomąjį orą

■• OtO ’

Suvirs 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKOTlS

DARBUOJAS SU ' -"

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

JT" v
Buk tikras-mane matyt pirm 9li 

•slafit. Jokio komiso neteikia mok< 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio garsus VOSE gnu 
player ir upriglit pianai. NaOjl 
vartoti Orthophonic VICTROLA. 
puikus MAJESTIC radio. ' T-

Reikalauk Katalogo
Vose & Sons Piano Cd. '

160 BOYLSTON ST. BdSTi

I. E N G V O S I š L Y (į/CTS

Taigi ,1. Supratau, 
jog aš be Svaigalų galiu la- 

bąi gerai apsieiti. Užtat, aš- 
nieko nenustoju jų nevarto
damas. 2. Daug geriau su-

* * X

tvarkiau namus, pinigų ne- 
iŠleidžiu svaigalams, tad nu
pirkau šeimynai įvairių nau
dingų reikmenų. 3. Atsisa
kęs nuo svaigalų stiklo, vi-

* 7 J j

sados jaučiuosi nuo • jų ne
priklausomas : esu pilnai 
liuosas žmogus, nes tik ten 
nėra liuosybės, kur žmogus 
blogai daro. Darydamas ge
rą, jaučiasi laisvas. 4. Ne
gerdamas svaigalų, visada 
pasilikau žmogus protingas 
ir nepavirtau į beprotį gy
vulį. 5. Daugiau sutaupau, 
daugiau galiu gero daryti. 
Turiu gerus katalikiškus lai
kraščius, o taipgi šelpiu* ar
timą varge. 6. Kristaus Baž
nyčia ragina mane susilaiky
ti nuo svaigalų, neš blaivi
ninkų draugijas atlaidais 
apdovanoja. 7. Noriu palai
kyti gerą draugiją su tais, 
kurie patiko Viešpačiui ir 
tapo šventi. O jie buvo blai-

i /

vininkai: Šv. Jonas Krikš
tytojas, šv. Pranciškus Ksa
veras, Šv. Domininkas ir ki
ti? 8. 60,000 blaivininkų, 
gerbiamų visoje Amerikoje, 
t. y. visti tautų seserys-vie- 
nuolės parodo, kaip kilnus 
vra dalvkas blaivvbė. 9. Ma-
» •

no brangiausioji dangiška 
Motina Marija ir šv. Juoza
pas, jaučiu pagiria mano 
blaivybę. 10. Noriu pagelbė
ti trokštančiam ant kryžiaus 
— Išganytojui išgelbėti sie
las. Užtat, susivaldydamas,

turi.sk
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T_____ ______ >, dūodųgerą kitiems pa\yzdį. Ką Petrai i Jai pasakysi ? — Ži-
• ; ? > ■ • * -• • „ , • ‘nai. Jenai, tu tiesą kalbi. Aš noi’ėčiau taipgi liuosybę atgauti, bet jei kas pasiūlo— neiškenčiu. ir automatiškai feguHuoja|automatiškai elektros apšil- Ėlektros energijądomus.

Mūsų dienų visuomenes sysiu. svarbiausis klausimas, ar Tamsta turi geros degtinės? Kas apie ją nekalba ? Daugybė žmonių ją slaptai daro. Girdo namiškius, pasitaiko- — mus svečius; nuodija jų kūną ir sielą. Baisi yra atsa- ---- komybė papiktintojams, o dar didesnė tiems, kurie savo viliojimais ardo žmogaus amžiną ir laikinę laimę. Viename didmiestyje nugirsta toks pasikalbėjimas: Jonai, išgerk už mano sveikatą. Gera, brangi degtinė iš Kanados. — Tai tu, Petrai, manai, kad man išgėrus deg- ' tinęs, tamstai bus sveikiau?
Leisk geriau, aš už tamstą 
pavalgysiu. — Tu vis, Jonai, 
su juokais. Žinai, taip žmo
nės kalba. Ne tai, kad bū
tų sveikiau, bet pačiam geri 
vaistai neprošalį. Na, o 

'sveikam žmogui kas pila 
vaistus? Juk tada sveiką

• susirgdytum. Aš nesukau, 
kad tu ligonis, bet gali ap
sirgti. o degtinė geriausiai 
apsaugoja nuo ligų. O ar ne
buvai N. ligoninėje; ar pats 
nematei, kiek žmonių gavo 
ligų nuo degtinės? Ji. Pet
rai. ligų nesulaiko. — Tai,tu. 
Jonai, vis pasilieki blaivi- 

, ninkas? Taip, nes isitikinau, 
kad blaivybė man ir visuo- 

4* menei'gera neša.
>

*
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aukštį labai daug sutinkama, to oro padavimą. Į motoro įvairiausių kliūčių, kurių, karbiuratorių. Bet vis tikjtam reikalui pagamina mo-
. • .1. ž ’ L - . . „ •. • W , 1

15 m., ant 9.000 mtr? aū 
užlipo per 22 m., ant ,111 
mtr. aukšt. užlįpo peErąS 
ant 12,000 mtr. auk|t. ’lM 
per 46 m., ant 12,739^ 
aukšt. užlipo per 72tiįk,L

Yno 11 iki 12 klm.lėB 
šiek tiek' metė* oro>Vfi«į 
bet aukščiau oras vij&f;

jl'įS

Nes molio Motiejus esi. Atsisakyk nuo pirmojo, o nuo antrojo svaigalų stiklelio bus lengviau atsisakyti. — Jonai, tu mane išgydyk nuo jų. Gerai, Pirmiausiai, eik ir išliek i prausyklą visus svaigalus. Antrą —- naujų nepirk. Trečia — svečiuose negerk. Tik ne iš

« į 5 - ;skraidant mažesniam aukš- umė, visai nepastebima. Juo aukščiau nuo žemės, juo o- ras retesnis yra ir šaltesnis, Pav., 12 kini, aukštyje, nors ir karščiausią vasaros dieną, yi-a apie 50-55 laipsniai šalčio, o oras ten yra apie 4 kartus retesnis, kaip ant že- f Įkarto taip aštriai.^ Ko lauk-į^ės paviršiaus. Didžiausia .
kliūtis kylant į viršų iryrajtuo būdu silpniau traukia 
oro retėjimas. Taip vadina
mas benzino variklis (moto
ras) ne vieną benziną ėda, 
bet jis įčiulpia benzino garų 
ir oro'mišinį maž-daug l :21, 
t. y., I dalis benzino ir 21 
dalis oro. Aukščiau kylant, 
oras retėja, todėl ir į-moto
rą mažiau oro tepatenka. 
Motoras gaudamas tirštesnį 
mišinį, arba gaudamas miši
nyje daugiau benzino, negu 
normaliai turėtų gauti, pra
deda silpniau dirbti, arba 
motoro galingumas mažėja. 
Yra išgalvota daug įvairių 
oro siurblių ir turbinų, ku
rios įčiulpia papildomąjį orą
*2■ 

toras. . Kiek blogiau su aki
mis, nes akinių stiklai nuo 
šalčio apšalu, o be akinių 
skraidyti gana šalta akims. 
Be to, nuo didelio šalčio la
bai sustipivja, sustingsta 
motoro tepalas, ir benzinas 
daug blogiau gainioja.

Iš to/ viso matyti, kaip 
sunku yra toliau nuo žemės 
paviršiaus atsiskirti. Žino
ma, daug kas gali pasakyti: 
“kuriam galui reikia kartis 
ant 10—12 kini., kad užtekti
nai yra vietos ir ant 1 klm. 
aukščio. Juk nėra dar tiek 
daug lėktuvų, kad jie nega
lėtų ir mažesniame aukštyje 
įsitekti. Tai tik nenuoramos, 
pra imi štga 1 v i a i 1 a kūli ai
(taip gana daug kas juos iš 
nes k ra i da n č i u j ų vadina ) 
lenktyniauja, kuris aukščiau 
galės užkopti.”

Reikia pasakyti, kad sten
gimasis aukščiau pakilti, nė
ra vien tuščios lakūnų užgai
dos. Rekordinis kilimas į 
aukštį duoda medžiagos į- 
vairiems moksliškiems tyri
nėjimams. Technikos atžvil
giu, aukšio rekordas parodo, 
kiek per tani tikrą laiką pa
sistūmėjo aviacijos technika 
Į priekį.

Paskutinis aukščio rekor-. 
das yra 12,739 mtr.—beveik 
13 kilometrų.

Šiais metais vokiečių Jun- 
kerso dirbtuvių lakūnas Ne- 
uenhofen, kildamas į aukštį 
naują aukščio .rekordą pa
imtų buvo maž-daug šitaip 
pasiruošęs: apsirengė elek
tros apšildomais kailiniais, 
prisitaisė kvėpavimo prietai
są; ant vairo buvo pritai
syta su spiruokliu mažutė 
sagutė, kurią lakūnas skris
damas turėjo visii laiką pa
spaudęs laikyti. Atleidus sa
gutę. motoro uždegimas išsi
jungdavo. Lėktuvas buvo 
aip nureguliuotas, kad su

stojus motorui, visai neval
domas. pats pradėdavo že
myn leistis—planiruoti. Per 
vieną mėginimą lakūnui Xe- 
uenhofen 11.000 metr. aukš
tyje' sprogo nuo šalčio kvė
pavimo prietaisas; jis buvo 
priverstas kvėpuoti retu o- 
m. Per trumpą laiką pa
juto didelį nuovargį, viso 
kūno nusilpimą ir pagaliau 
užmigo. Tai. tur būt, pir
mas atsitikimas pasaulyje, 
kad lakūnas, būdamas vie
nintelis lėktuve 11 klm. 
aukštyje, užmigo. Bet, žino
ma, užmigęs tuojau paleido 
ant vairo esančią sagutę — 
išjungtuką: motoras sustojo 
ir lėktuvas su miegančiu la
kūnu pradėjo leistis žemyn. 
Lakūnas pabudo tik 4 klm. 
nuo žemės.

Kitą kartą Neuenhofen 
skrido su tuo pačiu lėktuvu 
it tokiais pat ^pririaisais. 
kaip ir pirmą kartą.Tik akinių n<‘buvo paėmęs, ni's Vir
iną kartą skrendant 
buvo visai ajkšalę. 
skaitmenų aiškiai

iki šiol dar nepasisekė išgalvoti tokios oro turbinos, kuri Įvairiuose aukščiuose užtektinai duotu motorui oro. Kitas nemažiau svarbus reiš- kinvs vra tas, kad motoro V V Zpropeleris retesniame oro sluoksnyje per Adeną apsisukimą daug mažiau užkabina oro, ka ip tankesniame ore ir
i. Taigi 1. Supratau, jog aš be svaigalų galiu labai gerai apsieiti. Užtat, aš nieko nenustoju jų nevartodamas. 2. Daug geriau sutvarkiau namus, pinigų ne- išleidžiu svaigalams, tad nupirkau šeimynai įvairių naudingų reikmenų. 3. Atsisakęs nuo svaigalų stiklo, visados jaučiuosi nuo'jų nepriklausomas : esu pilnai 

liuosas žmogus, nes tik ten 
nėra liuosybės, kur žmogus 
blogai daro. Darydamas ge
rą, jaučiasi laisvas. 4. Ne
gerdamas svaigalų, visada 
pasilikau žmogus protingas 
ir nepavirtau i beproti gy
vuli. 5. Daugiau sutaupau, 
daugiau galiu gero daryti. 
Turiu gerus katalikiškus lai
kraščius. o taipgi šelpiu* ar
timą varge. 6. Kristaus Baž
nyčia ragina mane susilaiky
ti nuo svaigalų, nes blaivi
ninku draugijas atlaidais 
apdovanoja. 7. Noriu palai
kyti gerą draugiją su tais, 
kurie patiko Viešpačiui ir 
tapo šventi. O jie buvo blai
vininkai : Šv. Jonas Krikš
tytojas, šv. Pranciškus Ksa
veras, šv. Domininkas Įr kiti? 8. 60.000 blaivininkų, 
gerbiamų visoje Amerikoje, 
t. y. visų tautų seserys-vie- 
nuolės parodo, kaip kilnus 
yra dalykas blaivybė. 9. Ma
no brangiausioji dangiška 
Motina Marija ir šv. Juoza
pas, jaučiu pagiria mano 
blaivybę. 10. Noriu pagelbė
ti trokštančiam ant kryžiaus 
— Išganytojui išgelbėti sie
las. Užtat, susivaldydamas,

•-

<■ s>Įdomių Jonai išgirsti tavo 
išvadžiojimai,^rasi ir mane 
atverstom. Tavęs pataisyti C--.J* *
nors nesitikiu vienu vakaru, 
bet kas mane privedė prie 
visiškos blaivybės galiu pa
sakyti.—Mielu noru paklau-

ti? Tu-gi nori pasitaisyti? Žinoma. Tai pradėk nuo šios 
valandos. Gerai, bet kas bus 
jei neišturėsiu. Gausi pabau
dą. Kokią? — Už kiekvieną 
nusilenkimą svaigalams mo
kėsi po $1.00 Marijonų Ko
legijos Fondam Nenorėsi 
bausmės — susivaidysi, o jei 
ne ir bausmė dvigubą naudą 
neš.

Taip jiedu pasikalbėjo^ bet 
ar ištesėjo? Neteko patilti. 
Paklibinkime mūsų blaivi
ninkų draugijas. Tegul risi 
šaukia: Žmogau blaivėk!

Prierašas. Perskaitęs^4 Lai
vo” 34-tą numerį š. m. ra
dau dešimt labai gražių pa
tarimų kaip atsisakyti nuo 
svaigalų ir tapti pilnu blai
vininku. Šiuomi perrašiau i 
Blaivininkų organą “Darbi
ninką.” Aš tikiu kad “Lai
vo” administracija tam ne
bus priešinga. O antra, lai 
visuomenė pamato kaip mū- 

. Šų kat aiikjška Spauda yra 
prielanki blaivybei. Taigi 
patartina kiekvienai lietuvių 
šeimynai įsigyti 3-4 numeris 
š. m. Prie to visos Blaivi
ninkų kuopos privalėtų 
‘Laivą” remti kurisai paro

dė tokį prielankumą blaivy
bei ir suteikė tokius gražius 
ir visuomenei begalo naudin
gus patarimus.
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Vilniškis

A. Nova raiščio

nas

A. L. R. K. P. BLAIVININKU 
SEIMAS

A. L. R. K. P. Blaivinin
kų Seimas įvyks 1929 m. 
LapkiiČio-November 28 d. 
(Thanksgivm^ Dav) Monte
llo, Mass.

Visos Blaivininkų kuopos 
visu rūpestingumu padirbė
kite, kad šįmet i Blaivininkų 
Seimą suvažiuotų daug ir 
nuoširdžiai blaivybės idėjai 
atsidavusių delegatų.

Seiinas prasidės pamaldo
mis šv. Roko bažnyčioje, 
9:30 rvto.

— Ką tai galėtų reikšti — galvojo ąžuolas. 
— Gal jis pranašauja smarkią vėtrą, kuri mane 
galėtų palaužti ? Bet ne, aš dar gy vensiu šim
tus metų, dar mano kamienas stipras. Gal ki
tokią nelaimę apreikštų Novys ? Bet ne, nes ki
tokios aš matęs nesu i>er tiek daugelį metų.

Susiramino taip taręs ąžuolas. Kai tik tuo 
laiku atlėkė linksmutis paukštelis, kurs ėmė ra
minti jį švelnia rytmečio giesme. Nusiramino 
šiek tiek ąžuolas, bet ant jo širdies gulėjo, tar
tum begalinis akmuo.

Gražios buvo vasaros dienos ir juodos nak
tys; medeliai buvo linksmai nusiteikę visi, tik 
mūs plačiašakis liūdėjo, delko, nežinia... Del- 
ko jį apėmė liūdesys, nei pats nežinojo. Bet štai 
atėjo ir ruduo. Nebuvo, kas pralinksmintų 
gamtą, kas ją suramintų. Su skausmo pilna šir
dimi mete ji savo papuošalus ir apmirusi laukė: 
žiemos. Ir atėjo ji, noi’s balta, bet žiauri. Žmo- 
įės skrandomis apsivilko, apsiavė naginėmis, už
simovė dvejas pirštines, dar kuris pypkę pano
sėj užsikūrė ir vaikščiojo sau girgždindami snie
gą. Jei jie nušalo rankas, pasitrynė; nušalo ko
jas. patrepsėjo; nugarą nušalo, atsisėdo prie 
krosnies, ir ko gi jam reikia, rodos, džiaugtis 
vien turėtų. Kitaip gi miškui. Atėjo žiema, 
miškas nesivilko skrandomis, nesi šildė prie kros- 

’ nies. Kad ir labiausiai šąla, oda ta pati, vieta 
ta pati — stovi, kaip sukaustyta, giria. Tr ken
čia apmirę medeliai^ kenčia ir ąžuolas mūsų su- 
glaudę$šaka^ šimtametis. Nors žiauri buvo* žfė-

Graži pavasario diena. Saulutė jau šildo 
gamtą. Ši gi puošias. bujoja. Jos žaliosios pie
vos jau žaliuoti pradėjo. Medeliai jau pumpu
rais apsikaišė. Šildo saulutė ir skečias pumpu
rėliai, plečias jų žalios galvelės. Dar kelios sa
vaitės praėjo ir sužaliavo visa gamta. Lapeliai 
jau buvo užaugę. Medeliai tinkamai pasipuošę, 
tartum laukdami svečių. Lankė taip, ir sulau
kė. Gražiai teka saulutė raudona ir sveikina ją 
atbudę paukšteliai-čiulbuoneliai ir kelia gamtą 
iš sapnų. Atsikėlė ir ąžuolas didžiulis, ten neto
li Novos raisto stovįs. Didžiulis tai buvo ąžuo
las — žilagalvis, dar iš senovės laikų. Pasipuro 
tė, pasikratė jisai ir buvo vėl dienai pasiruošęs. 
Šiąnakt jis sapnavo liūdnus sapnus: Pasirodė 
jam žmogus, žmogus kitoks, kaip dabartiniai 
žmonės. Jo pečiai buvo platus: rankos ilgos., 
ūgis dvisieksnis. Prie jo šalies kabojo šveitrus 
kalavijas. Jis tylėjo ir žiurėjo Į ąžuolą liūdnai' 
galva palinguodamas. Ąžuolas nito šių žvilgs-. 
nių net sudrebėjo.' Šis žmogus buvo iš kapų, se
nai jau miręs. Tai buvo Novys—karžygis, da
lyvavęs mūšiuos su kryžeiviais. Nuo kiyžuocio 
Įgrisaus smūgio išgelbėjo šisai vietos LietuVos 
pilies sužeistą valdovą. TaS< kalavijas prie 
šono buvo kaip tik and pilies valdovo dovanotas. 
Didis tas žmogus buvo. Nusigręžė jisai, bet dar 
k Artą f 
linga žvilgsnį, palingavo galva ir išnyko iš ąžuo- palaužti, daug gyvybės atimtį.

visa lėktuvą i viršų. Žinoma. € * «. »
statmeniškai skrendant, tąs 
ne tiek daug- reikšmės teturi, 
nes ir visam lėktuvui retes
nis oras mažiau trukdo .judė
ti, mažiau jį sulaiko.

Žmogaus organizmui oro, 
retumas nekenkia tik maž
daug iki 5—6 klm. aukščio.' 
Visai trumpam laikui svei
kas lakūnas gali pasikelti be 
jokių kvėpavimo prietaisų 
net'iki 8 klm. aukščio. Bet 
tai tik trumpam laikui ir ne 
kiekvienas lakūnas. .Jei rei
kia skristi ilgesnį laiką 5—6 
klm. aukštyje, arba reikia 
dar aukščiau kilti, tai 
kvėpavimo prietaiso tas 
įmanoma.

Kvėpavimo prietaisas

l>e
ne-

su
sideda iš deguonim pripildy-. 
to indo ir guminių vamzde
lių. kurių galas sujungtas 
su deguonies indu, o kitas 
tam tikru būdu pritaisytas: 
prie lakūno burnos. Be kvė
pavimo prietaiso dideliuose: 
aukščiuose lakūnas pradeda 
jausti nuovargi, snaudulį ir 
pagaliau visai užmiega.

50 laipsnių šaltis taip pat 
jau nėra malonus dalykas? 
Todėl didesniuose aukščiuo
se, nors ir vasarą, lakūnai 
turi labai gerais kailiniais 

•apsirengti. O gana dažnai
Kun. J. Hvagždys\i()\^ lakūnų apdaras dar yra

• '»

mus buvo. Oriėnhlį
■r r*.

Įima šiaip taip tik -
klm., o aukščiau bisįž 
labai sunku.'

Tuojau nusileidęs
jokio nuovargio nejlitp. 
didelis nuovargis pasii 
tik po 10 vai.

Lakūnas mano, kad su|^ 
našios konstrukcijos lėktii-į 
vais daug aukščiau pakilti 
vargu ar bebus galima.

■a

Suvirs 22 Metu '
JUOZAS P. ŠARKIUNAS įįį

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA 3

Buk tikras-maue matyt pirm pirk- - 
^mfit. Jokio komiso nereikia mok8tt>> 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio garsus VOSE graadU 
player ir upriglit pianai. Nauji V■. 
vartoti Ortliophonic V1CTROLA Ir * 
puikus MAJESTIC radio.♦ - 

lieikalau/i Katalogo 
Vose & Sons Piano Cd.

1G0 BOYLSTON ST.
LENGVOS I š L Y C^CTS ' 

j ■: jųJa

Laikraštis geriausiai suartina iš 
eivius su savo mylima tėvi^Že Lfe 
tuva, laikrašty atspindi kaip.v^d 
rody senosios tėvynės vargai ir pa 
sisekimai. liūdesiai ir džiaugSflftJ 
todėl kiekvienas išeivis turistai 
tvti bent vieną tėvynėj leidžias^ 
laikraštį; kad jos neužmirštų! 1Į 
daugelio laikraščiu tinkam! 
yra išeiviams ir lietuviams ' 
kams ūkininkams tik laikraštis įį

“ŪKININKAS”
• . /■ i

nes “ŪKININKAS” vedamas 
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir Sto 
vi demokratiniais pamatais tvai* 
komos Lietuvos sargyboje.. • 

“ŪKININKAS” išeina kas' s* 
vaite gražiai paveiksluotas, duodi 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienk 
gyvenimo; rašo visais ūkininkais! 
rūpimais klausimais: apie žemei 
dirbimą, gyvulių auginimą, Šeštai 
ninkavimą, rinką ir kainas, de® 
daug gražių pasiskaitymų, jnokš 
įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 nta 
tams Lietuvoje—5 litai, arba 59 ■ 
mcrikoniškų centų, o Amerikoj! 
15 litų arba vienas ir pusė (fotarft 
Pinigus siųsti šiuo adresą; IdA 
uania, Kaunas “ ŪKININKO *,e 
ninistracijai, Gedimino g-tA3B N| 

Neužmirškit, kad “1 
KAS” yra gražiausias ir B

gražu, vėl upeliai tekėjo prasigrauždami pro 
šaltus ledus. Džiaugėsi ir medeliai, 'džiaugėsi 
visa, kas gyva. Gamta vėl puošėsi. Modeliai 
vėi suko pumpurėlius. Dar kelios savaitės pra
ėjo. Jau ir šiltas vėjelis tada papūsdavo. Jau 
ir paukštelis kai koks buvo parlėkęs. Medeliai 
vėl šlamėdavo, vėl pasakas sekėsi. Vėl atėjo to-, 
kia pati pavasario naktis; vėl medeliai sapnavo 
sapnus, tik viens jau ant kalnelio ten paraistėj 
nebuvo, jau tas nesapnavo sapnų: tai mūsų šim-, 
tametis. Tiek amžių išgyvenęs, tiek vėtni nu
galėjęs. žuvo dabar. Tai atsitiko dar žiemą. At
ėjo žmogus su sunkiu kirviu. Pasižiūrėjo anas 
ąžuolo viršūnėm patauškino liemenim nusivilko 
skrandą ir ėmė kirsti didžliemenį. Netrukus 
atėjo ir antras žmogus su plūkiu. Jiedu ėmė 
piauti. Tai pimią kartą buvo paraistė mačiusi, 
kad žmogus galėtų naikinti medžius ir tai dar 
ąžuolą. Nors apmirę, bet smalsiai žiūrėjo mede
liai, kas čia bus. Ilgai žmonės trypinėjo, pusę 
dienos darbo turėjo, kol ąžuolas jau svyruoti 
pradėjo. Dar viens kirvio dūžis ir galas. Pasi
purtė ąžuolas, pasistiepė ir krito. Sulingavo 
žemė, sudrebėjo visi medžiai, suūžė pirmą kartą 
tokį garsą išgirdusius baltos paraistės, aidai nu-*
aidėjo ten toli, toli ir vėl viskas nutilo. Tai bu
vo sapnas išsipildęs. Noriu tas buvo per sapną 
apreikšta, šauktasi su liūdesiu paskutinį gamtos 
sūnų-šimtametį. Ilgai dar ilgai tūnojo jo kel- 
rrfkst žiūrėdamas Į debesis. Ilgai, o Hgai kalliėjo 

Ilgai, o ilgai dar, 
musų lietuviai teneužsimiršta ir tekallui apie 
Lietuvos senovę, apie jos žaliąsias girias ir šveu-• fdotnus ąžuolus—šimtamečius!..

■%r
> ■

Į

v *>

sias ūkininkų laikraštis, todB l 
dėl Į džiaugsmą padarysit uitaiĘį 
darni jį savo giminėms ir 
m iems Lietuvoje.

lo akių.
Kitą kurį net ir 

į kapus nuvaro. Tačiau jau pavasaris atėjo. Vėl

akiniai 
Iš šių 

matvti*

ma, bet ir jai galas atėjo, jai užtekėjo saulutė-medeliai apie milžino įnirtį, 
ą atsisuko, dar kartą ĮšnieTge lluJną, bei ga- kitokia. Daug tačiau sveikatos žiema suspėjo rA— -x—-'-- x a- '—

%

KALENBdHl*
1930 Metam

rtr» pftMrtatatlt* vtaokty. •-«.> 
JONAS KERDIEJU8

IKI FOTRTH ST.. DKrt. 
SOUTH BOSTON, MASS.



BOSTON SALES COMPANY

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINI

Reikale Kreipkitės Pas

Tel. So. Boston 0620

Amerikoje metams 
Lietuvoje metams

Vienintėlis lietuvis lalsniuotas e- 
'ektriSinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radlos.

406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

GER^S laikraštis tikriausiai gali 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
— IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

uotevaldgkįis.'pinigus. 
įamasis: O man labai 
Aš pinigus"iu6jau pasidė- 
nka. - . “M. R.”

BALTIMORL, MLL
Lapkričio 10 dieną, sekmadieny^ 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS., 30 kp. 
susirinkimas MslnngkitęlatAiH gi. 
si. Kviečia Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 13 d., 8-tą vai. vakare, 

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

yra
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
išpildau gydytojo receptus ir at

laikau visa eile gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

SUŽEISTAS
— Tamsta, rašai anketoje, kad 

buvai sužeistas fronte. Kokiame 
tai fronte? <_> .

— Kultūriniame fronte, ponas 
viršininke. Klube per peštynes.

“M. R.”

ATHOL, MASS.
Vieši padėka.

Maloniai priimtas šioje gražio
je lietuviu kolonijoje klebono ku
nigo Daugio tapau gausiai jo ge
rų parapijeeių apdovanotas. 236 
dol. 36 centai sudėtų aukų tapo 
išsiųsta Telšių dvasinei seminari
jai.

.. HARTFORD, CONN.
i jLdS. 6-tos kp. susirinkimas į
l yks lapkričio 10 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Ąve. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo 
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok, 
lės. LDS. 6 kp. rast.

Prisidėjusioms kokiu nors būdu 
prie šio baliaus draugijos ir na
šlaičių vardu tariame nuoširdų a- 
Cllt. <•- r. • r

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

mas Įvyks trečiadieni, lapkričio 7 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti if atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

LAWRENE, MASS.
LDS 70 kp. susirinkimas ivvk<- 

lapkričio 17 d., po dvyliktai vai. 
Taisri kviečiame visus narius at 
silankvti j ši susirinkimą ir nžsi 
mokėti mėnesines. Atsiveskite i’ 
savo draugus prirašyt^. Nariai 
kurie dar neturite mokesčių kny 
gueių tai gausite susirinkimo

Valdyba

' LDS. nariai turi rodyti gerą pa-: 
vyzdį visiems. Visuomet. lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, lapkričio 1 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
tai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. 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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny 
lapkr. 17 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, "kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gTažų pavyzdį kitiems.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

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

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

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

— Niekas manęs taip gerai nuo 
lietaus nesaugo ja, kaip skėtis.

— Kodėl taip?
— Mat, kiek tik karti} pasiimu 

skėti, niekados nelyja. “M. L.”

RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo-

•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 Songaila

Namai — 101 Sterling Street 
Maple 4964

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

sekmadieny, lapkričio 17 d. š. m. 
Svarbu, kad Į šį susirinkimą atei 
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti pri< 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok 
les.

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

Lietuvos gyventoj 
tus visą mėnesį, už 15 litų 
pusę metų, už 50 litų 
lankymas (išskyrus Latvija, Estija 
Uju) atsieina dvigubai 
Įaičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
$ •' *

Aš esu vienintelis Lietuvos kataliku dienraš-

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sek'm.-ftlieny, 
apkr. 10, Inoj po sumos. Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užshno 
keti užvilktus mokesčius. Valdyba

WATERBURY, CONN
Lapkričio 24 d.. 1 vai. no pietų i 

jvks LDS f> kuopos susirinkimą' 
senos mokyklos kambary. Cnn 
crress Avė. Apeikite visi. Valdvb?

K. Žilius, Žilius ir K. Liudavi-1 

čius iš North Dighlėh patarnavo 
savo automobiliu. J- . ..

.ike .baliaus darbavosi sekau- 
M. Sundukienė, M. Kalinaus 

.iiė, B. Bagdonienė. Zaleskiene 
^Į'Žflienė, O. Danušienė. E. Cet 
Juškienė, A. Tulienė, L. Lauko 
įfenė, O. Smilgienė, F. Kisielienė

fJUOZAS J. D1RSA]

|
| LIETUVIS GRABORIUS į

Teikia patarnavimą laidotuvėms Irt 
£ išrendavojam automobilius vestu į 

vėms ir kitokiems pasivažinėji c 
mams.

Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St ! 
(ant 3-eio ankšto) Tel. Cedar 4953į

OfiMft: 212 Millbury St., TCorcesJ
. ter, Mass. Tel. Park 2795.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į 

vyks lapkričio 10 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele 
[tą svarbių klausimų. Be to, gera 
[proga užsimokėti duokles.

Valdyba

LAIVAKORTĖS
Kėliauj autiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai: pasai, vizos, sngrjžimni 
leidimai, afideivltai.

Daroma lėliški dokumentat: pa
vedimai, įgaliojimai; ir tt. 

Telkiama teisingo® informacljo® vi
suose Imigracijos bei pilietybė® 
klausimuose.

JUZĖ RAUKTYTfi
50 Sterling St., Worcester, Mass

Tel. Cedar 9039-W.

CIT, NESAKYK!..
Vieną kartą užėjo Į valgyklą du 

celeivai ir paprašė, kad jiems kiau
šinių atneštų. Vienas pradaužė 
kiaušinį žiūri viščiukas ir sako 
draugui: žiūrėk kiaušiniai užperė
ti viščiukas yra... O draugas ir 
sako cit... nesakyk... dar reiks už
mokėti už viščiuką... “tT-kas”

JI: Šiandien banke mačiau di
delę katę. Kasžin kam banke katė 
reikalinga?

JIS: O, gal būt tam, kad pelės 
pinigus nesuėstų... “Ū kas”

ją.j visi nariai prašomi ateiti j š] 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

' • Valdyba

Aukomis parėmė šie: Cam 
ridge Kottling Co. 14 keisų toni 
į K. Kilkus 5 dideles duonas, E. 
Btkauskienė hamę. M. Sundukie 
^-krustų, M., šarkienė kopūstų 
P J. Vaisiauskas ir J. F. Smil 
k po 5 svarus lietuviškų saldai 
iųįkH. P. Hoods ('o. 3 galionus 
ire-eream. ’ ’

Lietuvos Paskolos Bonų 
kuponus priima už pilnus 
piiiigus. Rašomas auksines 
plunksnas margo granito 
parduodam po $5. Pinigus į 
Lietuvą arba Lenkiją nu- 
siunčiam telegramų į pasku
tinę paštą. Parduodam lai- 
.yakortep į Lietuvą ir iš Lie
tuvos. . Dabar galima į Euro
pą nuvažiuoti per 6 dienas. 
Pinigus į Lenkiją siunčiam 
tik doleriais. United Statės 
Linija, gerai patarnauja pa- 
sažieriam ir visi keliaunin
kai užganėdinti' Lietuviai 
labai pamylėjo laivą RE- 
PUBLIC. Visur yra gerai 
bet namie už vis geriau. No
ri pamatyti svieto važiuok Į 
Lietuvą. Jeigut nori gražiai e
ir linksmai gyventi, tai atva
žiuok į Brocktoną. Nori turė
ti sveikas kojas, pirk čevery- 
:us mūsų krautuvė j. Tvirtink 

' dokumentus pas mus, nes vi
suomet čia rasi notarą. Rei
kia paskolos ant namų, mes 
tamstai pinigų parūpinsime 
ir patarimą suteiksime. 
Krautuvę tvarko Antanas 
Bartkevičius o agentūros rei
kalus prižiūri Petras Bart
kevičius (du broliai)..

Adresas •—

CAMBRIDGE, MASS.
| labdaringas darbas.

f P. St. Panos Mariojs moterų 
nuo senai yra pasižymė- 

|į. ^prakilniais darbais, nemažai 
iū pasidarbavusi dėl' Tėvynės 
tUvos, nepriklausomybės atga- 
ĮoHfrnif Taipgi nebuvo pa- 
ĮįU<» pramogos, kurioje nebūtų 
įminėta draugija arba jos^na- 

.pasidarbavusios, arba geriau 
jįjUlt,;nebūtų užėmusios pirmą 

Sužinoję, kad našlaičių ir 
prieglaudai, kurią veda 

8*9*’^ Nukryžiuotojo Seserys, 
Pa’ yra labai reikalin- 

rpagjĮ&ba, buvo surengusios ba- 
|.spalių 12 d., 1929, Columbus 

Diena pasitaikė graži, tad 
žmonių prisirinko daugiau ne- 
;l>uvo ..tikėtasi, tie tik iš apv- 
|Č8s, bet ir iš toliau buvo įtva- 
airę, kaip tai: iš Taunton ir No. 
gffcton, Mass. Apmokėjus visas 
lidas,, ; čia paminėtai įstaigai 
jmo pelno liko $309.51. Tikie- 

buvo pardavinėjami išanksto. 
įduota 423 tikietai. Biznieriai 
/geros valios žmonės prisidėjo 
komis. Tikietų daugiauisa nar- 
yė šie: O. Smilgienė 143 tikie- 
J, A. Malinauskienė — 40, M. 
ndukienė — 26. P. Normantie-

' 23, B. Žilienė — 22, Em. 
&auskienė — 10, ĘK^lauskai- 

— 20, Bueevičienė -— 10, J. 
rilgis — 30, Ig. Šarka — 21. 
ikyklos vaikučiai ir kitos po

Gydytojas: “Tamstai blogai, nes 
iuri skilvy vėžį.

Ligonis: “Klysti, pone gydyto
jau. aš niekuomet vėžio neval
giau.” “M. L.”

ns aš lankau tik už 5 Ii- S 
mėn., už 25 lit.— * 

visus metus. Užsienio h 
ir Vokie- 5 

Mano adresas: Duone- . fe

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- 
"kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiek vieną dieną 
grumiuosi.su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- 

^Titikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persi jo
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 

- Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

J ? DETROIT, MICH.
4'"i j J '■B? D. S. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
lapkričio 17, 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

KOLONIJOSE

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

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

“DARBININKAS” -a
66 West Broadway South Boston, Mass. (

lino laukan. Tada jie ant^kfe ’ 
vienas kitą apsikruvino ir vaik
ščiojo su pajuodusiais poakiais, 

j Linkėtina Toronto katalikiškam 
jaunimui ir toliau gražiai darbuo
tis lietuvių kultūrinėje dirvoje.

Šešupės-Draugas 

montelloTmass.
Vieša padėka. ..

Kas nežino visiems atviros kle
bono kun. J. Švagždžio širdies? 
Patyriau*tą gilų nuoširdumą ir 
aš, kuomet paprašiau Telšių Dva
sinei Seminarijai paramos ir sau 
prieglaudos. Man buvo pavestas 
jo asmeninis kambarys, gerieji gi 
parapijiečiai suaukojo $307.75.Te- 
laimin^Augščiausias Jūsų gai
lestingoms širdims.

Dėkingas Kun. J. Valaitis

spali.} 19 d. Buvo vaidinama ko
medija dviejų aktų “Giliukingas 
vyras,” monologas “Rengias ves
tis,” daina “Atsiminimas.” Drau
gas Ramoška sužavėjo visus tiek 
žodžiais, tiek balso gražumu. Bu
vo ir deklamacijų. Artistai visą 
programą pusėtinai atliko. Di
džiuma artistų pirmą kartą pasi
rodė scenoje, pavyzdžiui, p. M. 
Jurčaitė ir W. Bepirštaitė, kurios 
gimę ir augę Kanadoje, niekad 
nematę, ir nedalyvavo vaidinime, 
šiame vakarėlyje vaidino roles ir 
gana gerai atliko. Garbė gimu
sioms Kanadoje merginoms, kad 
prisideda prie veikimo. Tai gra
žus darbas. Garbė tėvams, kad 
savo vaikučius mokina ii- nelei
džia ištautėti, ir. kad leidžia Į to
kius parengimus. Malonu ir <lirb- 
ii kad visi iš vieno dirba tautini 
r katalikišką darbą. Publikos bu

vo pilna svetainė. Visa publika 
laike vaidinimo užsilaikė ramiai ir 
pavyzdingai. Po vaidinimo sekė 
Šokiai, lietuviškai muzikai grie
žiant. Taip pat veikė skrajojantis 
paštas, kur už didesnį skaičių 
laiškų laimėjo dovaną p. M. Jur- 
čiutė. Iš vyru P. Rušinskas lai
mėjo dovana. Žodžiu sakant, va
karas buvo pavyzdingas, linksmas 
ir visi buvo patenkinti. Tik tas 
galėjo būti nepatenkintas, kurio 
galvoje vaidino teatrą alutis. To
liems draugams visai kitokia va
karo programa buvo, kur du įkau
šėliai, salėje susikibo “faituotis.”

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR -

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

i
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MOTERŲ VAKARAS 
PAVYKO

Lietuvos Dukterų po globa Mo
tinos Šv? Draugija suruošė pirmu
tinį rudens-žiemos sezono vakarą, 
kuris įvyko spalių 27 d., bažnyti
nėje salėje. Ir visais atžvilgiais pa- 
yykp puikiausiai. Žmonių buvo pil- 
nutėlS salė. Programas buvo toks 
įvairus, kuris visus patenkino.

Programas
Vakarą atidarė draugijos pirmi

ninkė Ieva Marksienė. Vakarą ves
ti pakvietė gerb. kun. F. Norbutą. 
Įžanginę prakalbą, pilną gražių 
juokelių, pasakė gerb. klebonas 
kun. P. Virmauskis. Trys broliu
kai Stukai visus nustebino savo 
gabumais muzikoje. Jie pa griežė 
(dviem smuikais ir pianu) porą 
šmotelių. Žmonės stebėjosi netik 
geru griežimu, bet ir vyrų “didu
mu,” nes vienas jų (pianistas) y- 
ra net 8 metų, kiti du metais ar 
dviem vyresni. Žmonės indomavo 
kur ir kaip jie tokie maži galėjo 
išmokti taip gerai griežti. Teko 
sužinoti, kad tai.profesoriaus Ži- 
danavičiaus darbas. Gerb. profe
sorius gyvendamas pas Stukus jų 
vaikučius nuo mažystės mokino, 
muzikos ir dabar matome pasigė
rėtinus rezultatus.

Sekė graži ir smagi kalba gerb. 
svečio kun. Juozo Valaičio. Jis la
bai indomiai nupiešė vaizdą kaip

Lietuvoje kaimiečiai ir abelnai 
iiaudis dalyvaudavo rinkimuose, 
rinkimų agitacijas ir kodėl dabar 
Lietuvos žmoneliai nebenori turėti 
rinkimų ir todėl viešpatauja dikta
tūra.

Sekė vaidinimas dviejų veiksmų 
dramos “šventoji Agnietė” iš kri
kščionių persekiojimo laikų. Vai
dino šie asmenys: Šv. Agnietė — 
Ona Ivaškienė, Šv. Lucina, jos mo
tina — Marija Kilmoniutė, Šv. E- 
merencijona, Agnietės pusseserė— 
Genovaitė Zovytė, Simparijonas, 
Rymo miesto viršininkas — Kos- 
tantas Mereškevičius, Kliaudija, 
jo žmona — Marija Valatkienė, 
Servą, jų tarnaitė — Bronė Petrai- 
tė. Turtingos Rymietės: Jukan- 
da — Pranė Zaleckiutė, Libera — 
Stasė Monstavičiutė, Superba — 
Gen. Zovytė. Vaidelutės: Emilija 
— Juzė Stašaitė, Paustina Ve
ronika Grieiūnaitė, Liucilė ■— D. 
Petkaitė. Ketvirta Vaidelutė—pa
nelė Nevieraitė, Angelas —• Elena 
Molaitė. Suflierius — Danielius O- 
verka.

Vaidinimas išėjo labai gerai. Ro
dos kiekvienas dalyvis tiko savo 
rolei. Be to kostiumai irgi buvo rū
pestingai parinkti ir pritaikyti.Bu
vo girdėtis išsireiškimų, kad vai
dinimas buvęs kaip ir profesionalų 
artistų. Ir reikia pažymėti, kad 
visi-os \aidilos išskiriant p-les Mo-

t!-

VISI ŽINO, KAD GERESNI RAKANDAI--
TAI DIDESNIS SMAGUMAS NAMUOSE!

Vasarai pasibaigus daugiausia laiko 
teks praleisti namie. Pasirūpinkit, kad 
jūsų namuose butų smagu ir patogu, į- 
sitaisant sau puikius RAKANDUS iš 
musų krautuves. THrim geriausios rū
šies bėd-room setus, parlor-setus, dining- 
room setus, taipgi virtuvei ir kitus rei
kalingus daiktus didžiausiam pasirin
kime ir visokiomis kainomis.

Už $45 galite gauti puikų anglinį pe
čių virtuvei. Ateikit persitikrinta at
dara vakarais110'7:15.'' ””

Lietuviai, pirkit pas lietuvį!
UHTIKRINAM TEISINGIAUSI IR

GERIA USĮ PA T. 1 R.V.4 VTM.į.
PARDUODAM l'H "CASH" ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY
A. AŠMENSKAS, Menadžcris,

324—326—328 W. Broadway South Boston, Mass.
Telefonas South Boston 4618-1V.

Į v HarvarD «
fi G 41

ORO! IS REKORDŲ! 

Naujas Elektrinis 

Victor-Radio
SU ELECTROLA

Listo Kaina $155 be lempučių
Suteikia jums geriausią lietuvišką muziką, 
įkiškite Į bilc elektros (saketą) savo na
muose. NEREIKIA JOKIO UŽSUKIMO. 
Tas patenkina senesnius žmones, kurie čia 
gauna tikrą savo gimtosios šalies muziką 
iš Victor Orthophonic Rekordų, o jaunus 
amerikečius linksmina amerikoniškomis 
melodijomis iš oro.

SENUS GRAMAFONUS mainau ant 
naujų radiolų, etc. Priimu Lietuvos bonus

c

kaipo dalį įmokėjimo.
Užeikite pas GEO. MASILIONĮ

- 377 West Broadway, South Boston, Mass.
Išgirskite šį Įdomiausią Muzikali Stebuklą.

Lietuviški Skilandžiai
Geri lietuviški skilandžiai ir švieži diegai dėl Chop Suey, apsau
gos mūsų tautietį nuo ligų.
SKILANDŽIAI ............................................. po 39c. svaras
CHOP SUEY.............................................................. 3 svarai už 25c.

x Ir pagardinimui Chop Suey,
CHINA BOY SOY SAUGE.............. ............................25c. bonka

Kam mokėt brangiau, kad galima už tą kainą gaut pas:
< J. Strigūną

BLUERIBBON MARKET
357 West Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 1129 

Taipgi skilandžius galima gauti pas r
B. ir A. GRICIAUS MARKET 17 Lincoln St., Brighton, Mass.

(
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lapkr. 1 ęt. 2 vai. po pietų. Mirė su 
Bažnyčios paskutiniais sakramen-
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PARSIDUODA .
*• SO. BOSTONE ant N St. ^3 šeimy

nų namas. Yra maudynės, elektra, 
.A gazas ir piazaL Parsiduod pigiai.. 

Kreipkitės “Darbininko” Admi- 
nistjacijon. (L.-5)

----\ ----------------
n
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JAMES M. CURLEY,
Kandidatas Į Bostono Miesto Majo ros. Antradieny, - lapkričio 5 d. 
įvyks rinkim ai Apie jo tinkamu mą užimti tą taip aukštą vietą pla
čiau rasite skelbime, kuris telpa ši o numerio 8 puslapy.

Jaitę ir Kilmoniutę yra nesenai iš landa anksčiau negu paprastai. 
Lietuvos atvykę. Šio veikalo per-Taip daroma todėl, kad anksčiau 
statymą organizavo ir vedė O. I- pabaigus susirinkimą, nes 6-tą vai. 

Vaškienė (kuri Lietuvoje to veika
lo pastatyme yra dalyvavusi), M. 
Valatkienė ir p-nia.Ciunienė nema
žai pagelbėjo.

Pertraukoje pianu skambino ber
niukas Janušonis. Tuoj po vaidi
nimo, padainuota graži daina “Va
saros Kaktys.” Dainavo: V. Gri- 
cifuiaitė (labai geras sopranas), G. 
Zovytė, M. Valatkienė, O. Ivaškie- 
nė. Visos buvo baltai pasirengu
sios palaidais plaukais. Scena bu
vo—naktis miške mėnesienoje. Tai 
buvo labai gražus Lietuvos vaiz
das.

Sekė kalba kun. Valaičio suside
danti daugiausiai iš juokelių.

Sekė labai indomus ir originalus 
monologas vaizduojantis didelio 
girtuoklio gyvenimą, paįvairintas 
dainomis. JĮ labai gabiai atliko 
V. T. Savickas. Monologas rodop 
jo paties ir parašytas. Visi turėjo 
juoko. Žinoma kai kurie ir rau
kės. Tik veidrodis nevisiems pa
sigerėjimą suteikė. Vakarą labai 
gabiai, su pastabomis ir apibudini
mais, vedė gerh. kun. F. Norbutas. 
Už tokio gražaus vakaro parengi
mą priklauso garbė Lietuvos Duk
terų Dr-jos darbuotojoms k. t., po
niai O. Siaurienei, I. Marksienei ir 
kitoms. Visi atsilankiusieji vaka
ru buvo labai patenkinti, 
draugijai liks apie $160.00.

vakare toj pačioj salėj įvyks para
pijos vakarienė. t

Prot. Rast. A. P. Neviera

MIRĖ
Mirė Juozapas Rudzinskas 46 

metų. Sunkia liga 14 mėnesių sir
gęs mirė spalių 29, 1929. Paliko 
moterį Oną ir Šešis vaikus. Pri
klausė prie dviejų draugijų. Šv. 
mišios su egzekvijomis atgiedotos 
spalių 31, devintą valandą ryte, 
šv. Petro bažnyčioje. Giedojo jas 
kun. Virnjaųskis. Laidotuvės įvyks

■m
s

SOUTH BOSTON’O'ŠVENTO PETRO BAŽNYČIOS S 
REMONTAVIMUI . į
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SEKMADIENY

Pelno
Re p.

ŽINIOS APIE PARAPIJOS 
VAKARIENĘ

Parapijos vakarienei veikėjai dar
buojasi su entuziazmu. Šeiminin
kės jau porą savaičių kaip rengia 
kopūstus, agurkus, ir gamina ki
tus vakarienei reikmenėlius. Jos 
taipgi vakarienei kolektuoja—net 
pačios aukojo. Kolektuoja ir vy
rai, ponas Mačiulis ir kiti. Ir jie 
surenka daug. Pavyzdin vienas Si
monas Kavolis, mačiau, yra surin
kęs $35 00.

Vakarienė prasidės patogioj, bet 
nedidelėj parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St. 6 P. M., sekmadieny.

Bendras yra reikalas turėti nu
sipirkus parapijos vakarienės ti
ki etą bent diena prieš. Kitaip ne
teks vietos. Ir kils rūgojimų. Kad 
bent perdaug jų nekiltų. Kvieslys

r PARSIDUODA
Jamaica Plain — vienos šeimy

nos 9 kambarių namas ir 2 karų 
garadžius 16,000 pėdų žemės ir vai-1 
Kiniu medžių. 207 Chestnut Avė. 
Tel. Jamaica 0278-M.

SU DOVANOMIS

SVARBIOS PRAKALBOS
Bengia So. Bostono Liet. Ūkėsų 

Draugija Lapkricio^Novembėr “3,“ 
1929, Lietuvių Svetainėje, kamp. 
E. ir Silver Sts., So. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 v. v.

A i

Kalbės adv. F. J. Bagočius, adv.
C. J. Kalinauskas, adv. H. P. Les- 
būrtas ir Dr .J. West (Višniaus- 
kas). Taip pat bus ir anghj kal
bėtojų: Gerb. James M. Curley 
Kandidatas j Bostono majorus ir 
kiti.

Visi galėsite gaut po gražią fon- 
taninę plunksną dykai. Ateikite 
bus paaiškinta kaip.

Įžanga visiems dykai.
(Skelbimas)

Galvos Kvaitulys
Koktumas, Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui 

Greitai Pagydomi 
PepsinicSeltzer 
Rašyk Pepsinic SeltzerCo.

1 Morcester.Mass.o
GAUSI SAMPEU DYKAI

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Boston’e 

, . ir kiti skyriai

BOSTON OFFICE , >
18 TREMONT STREET

Klmball Bldg.
Room 205. Tel. Ubėrty 6066-7865

BROCKTON OFFICE
630 N. MAIN STREET

Brockton, Mass.
Telephone 228

RUDENS DARGANAI 
Dabartinis la^Kas yra geriausias pirkti namus. Užeikite 

pažiūrėti mūsų bargenų.
Puiki proga—namas ir krautuvė 1 Dorchester

Dėl šeimyninių reikalų žmogus yra pri- Savin Hill Avenue, 3 šeimynų, 18 kam
barių namas, su visais įtaisymais, at
skiri šilumos pečiai, parsiduoda pigiai, 
tik už $10,000. Matykite Feliksų ZA- 
LETSKI.

verstas parduoti gerai išdirbta groser- 
Dės ir saldumynų biznį su namu už la
bai žemą kainų. Namas kampinis, 3-jų 
šeimynų su improvementais. Krautuvė
je biznio daro $300—8400 j savaitę. Nar 
mų ir krauthvę parduos už $7600. čia South Boston
IVUKA*83 kam- Matykite tuoj A. 2 šeimynų 9 kambarių namas ir krau-

. Vp tiomoi nonč "dVl T? i-r.

Farma
7 akrai labai geros žemės prie puikaus 
vieškelio, sodnas apie 20 įvairių vais
medžių, vištininkas ir garadžius. Prie 
didelės upės ir netoli miesto. Labai ge
ra vieta dėl gasoline station krautuvės 
ir daržovių auginimo arba dėl pauk
ščių. Iš priežasties sudegimo namų par
siduoda labai pigiai. Kreipkitės prie 
GAILIAUS.

Nepaprasta proga mokančiam 
lenkiškai kalbėti

Mėsos ir grocerių Jcrautuvė, jau seniai 
išdirbtas biznis, tirštai apgyvento! len
kų ir lietuvių vietoj ir ant biznio 
streeto South Bostone. Biznio apyvar
ta dabar $1000 iki $1300 į savaitę; ran
da $50 į mėnesį, daug tavoro ir geri Į- 
taisymai. Dėl nekuriu priežasčių savi
ninkas yra priverstas prasišalinti iš 
biznio todėl parduoda už $3,000. Klausk 
pas STEFAN.

ŠV. PETRO IR POVILO DR-JOS 
NARIŲ DOMEI

Šiuomi pranešu, kad Šv. Petro ir 
Povilo draugijas mėnesinis susirin
kimas įvyks lapkričio 3 d., 1929, 
1-mą vai. po pietų, Šv. Petro pa
rapijos salėj. 492 E. Seventh St., 
So. Bostone. Šis susirinkimas yra 
svarbus kaip ir visi kiti. Todėl 
kviečiu visus atsilankyti. Be to 
primenu, kad dar tebesitęsia naujų 
narių, vajus. Kiekvieno doro nario 
pareiga yra, prirašyti nors po vie
ną naują narį, už ką prirašytas na
rys ir draugija bu's tamstai dėkilT-- 

r gi-
Prašau jsitėmvti, jog snsimki- 

mas įvyks l-m« vai., t. y. viena va-
f y *r ' ' .
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City Point
3 šeimynų, 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su rfsale Raižymais parsiduoda 
už $9,800. I metus neša randų $1236. 
Matykite TUINYLĄ.

 -4 1— ------------------ -
Dorchester, netoli Columbia

-* f-SATl

3-jų šeimynų tvirtai budavotas 18 kam- 
bnrių namas su visais moderniškais į- 
taisvmgis. Remiu neša $105. į mėnesį. 
Parduos už «HbO. įnešti $1600. Matyki
te A. IVAŠKA-

V

Lapkričio-Nov.3,1929
PARAPIJOS’ SVETAINĖJE

492 E. SEVENTH STREET, SOUTH BOSTON, MASS. 
Pradžia 6:00 vai. vakare.

Kurie jau esate nusipirkę biletus, pastebėsite, kad yra garsin
ta bažnytinė svetainė, tadgi dabar yra permainyta į 492 E. 
Seventh St. 'J

*

v

tuvė, namai parsiduoda už $4,500. Biz
nis parsiduoda atskirai. Turi būt par
duota pirma spalių (Oct) mėnesio. Ma
tykite K. NAJARIAN.

78 akerių farma
18 mailių nuo Bostono, 9 kambarių na
rnas, su visais įtaisymais, 4 karvės. 2 
arkliai, 250 vištų, visokį ūko įrankiai, 
didelis sodnas. Parsiduoda už $9000 ar
ba mainytų ant mažos vietos. Matykite 
J. BALUŠAITIS.

šešių šeimynų, mūrinis namas 
Po 5 kambarius su visoms vigadoms, ir 
visuomet gerai ižrendavotas po $30.00 
šeimynai, niekad nebūna tuščias, nes 
vieta labai paranki. Arti Carson Bea- 
chių South Bostone. Prekė ant greito 
pardavimo tik $36,000 ir dar su leng
voms išlygoms Matykite J. B. GAILIŲ.

DorchesteT
Prie Pleasant gatvės 3 šeimynų po 6 
kambarius, su visais įtaisymais, atski 
ros šilumos, parsiduoda pigiai, tik $13,- 
500. Matykite F. ZALETSKĄ.

Prie Columbia Rd., So. Bostone
3-jų šeimynų atskirai budavotas na
mas po 5-5-5 kambarius, su visais mo
derniškais įtaisymais. Rendų neša $73 J 
mėnesį. Parsiduoda už $6500. Įnešti 
visai mažai. Matykite IVAŠKĄ.

9 šeimynos ir 3 krautuvės
Geras investmeritas, pilnai randavotas, 
mėnesftių $407, parsiduoda $32.000 ar
ba mainytų ant mažesnio. Matykite 
YURGELUN.

Pirk anglius.rudens laiku tai gausi gerus ir pigiau negu 
žiemos laiku. Mūsų kompanijos lamos yra žemesnes negu 
kitu ir angliai labai geri.

Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų arba mūsų 
ofisan. • < • • •

A,

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadvvay South Boston, Masa Tel. 0605-1337 

A. IVĄS ir C. P. YURGELUN, Savininkai.
i A- .a .. -i
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DRAUGUI! VALDYBŲ 
ADRESAI

——— /
ŠVENTO PETRO IR POVILO 

DR- JOS V ALDYBA• * • • '1 ' -
Pirmininkas — Antanas Navikas,

702 E. Fifth St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius

92 Savvyer Avė., Dorchester, Mass. 
Prot. Raštininkas — Albinas Neviera,

948 E. Broadivay, So. Boston, Mass 
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčius

27 Tampa St, Mattapan, Mass. 
Iždininkas — Vincas Kallšius,

67 G Street South Boston, Mass. 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,

492 E. Seventh St, So. Boston, Mass 
Draugijos susirinkimai būna kas pir

mų nedėldienį kiekvieno mėnesio i 
vai. po pietų, parapijos salėj, 491 
E. Seventh St. So. Boston. Masa

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

Pirmininkas — J. Grubinskao,
24 Prescott Su, Readville, Masr 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionk
140 Bmven St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — M. Seikis,
256 E. Nnth St., So. Boston, Mass 

IždiniDkas — V. Bnlutis
38 Mercer St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 \Vinfield St., So. B^tstou, Mas> 

f’rauglja laiko susirinkimus kas ant 
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio. i> 
num. 492 E. Seventh St, parapijo* 
salėj. 7tb Sl. South Boston, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO)
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva MarksienA,

625 E. 8th St., S. Boston, Mas> 
Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien(

11 Monks St., S. Boston, Mas> 
Prot. Rast. — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., S. Boston, Mas.
Telephone Sonth Boston 3422-1 

Fin. Rast. — Bronislava Ciūniem
29 Gould St., W. Rozbnry, Mas 

'ždininkė - Ona Staniu’iutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mas> 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė 
1512 Columbia Rd., So Bostoi 

Draugija savo susirinkimus laik- 
kas antrą utarninką kiekvien 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p< 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipk 
tės pas protokolų raštininh

ŠVTJONO E V. BL PAŠALY 
DR-JOS VALDYBA .

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

Vice-Pirmininkas — J. T,. Petranska-
24 Thomns Pk., So. Boston, Mass 

Prot. Raštininkas — .Tonnsy' Gltnecki-
5 Thomas Park. So. Boston. Mas« 

Fin. Raštininkas — Matas šefkis.
256 E..Nnth St..- So. Boston, Mass 

Iždininkas — Andriejus Nandiiunas.
8S5 E. Broadvvny, So. Boston, Mass 

Maršalka — .Tonas Kalkis,
7 Wlnfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus k* 
trečią nedėldienį kiekvieno nP 
nėšio. 2-rą valandą po pietr 
parapijos salėj. 492 E. SevenF 
St.. So Boston Mass

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠTRT 
V. J. PAŠALPTNĖS DR-JOS 

VALDYBA '
Pirmininkas — V. T. Savickas.

'427 E. Seventh St, So. Boston, Maa 
Vice-Pirmininkas — K. Naudžluns*

885 Broadtvny, Sę. Boston, Masa. 
Prot Raštininkas — V. TsmoHnna*

49 Marine 4R<L So. Boston. Mas* 
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,

44 (MendaJe St. Dorchester, Mara 
Knsierius — P. Kleponis,

266 Roiton St, So. Boston, Mara 
Tvarkdarls — J. Leščinskas,

441 Bovren St, So. Boston, Mas*. 
Draugija laiko susirinkimus kas am 

ra panedėlį kiekvieno mėnesio 7:> 
vai. vakare, pobažnythiėj svetain* 

• Fifth St, So. Boston, Mara.

PARSIDUODA
ROSLINDALK—3 šeimynų namas ir 3 
karų gnrndžtus. Yra plotas žemės kur 
salima naujų namų pastatyt. H Pi ne
dalo Rd. (buvo Verktus St.) Tel. Vark- 
\vay SW2—J.

/
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOt 
VALDYBO SANTRAfiAI

Pirmininkas — Mot Versiaczut
694 E. Fifth St, So. Boston, 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, _
125 Boweu St, South Boston, Mai ‘ 

Prot. Raštininkas — Ant Macejunąa,,
450 E. 7th St, So. Boston, Mase 

Fin. Raštininkas — Pranas TuleiMų
109 Buweu St, South Boston, Mass 

Iždininkas — Andrius Zalieckas. < į-
150 H Street, South Boston, Maat 

Tvarkdaris -- Kazys Mikalionla,
906 E. Broadvvay, So. Boston, Magi 

Draugija laiko savo susirinkimus -t 
antrų nedėldienį kiekvieno mSnesfe 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt« - \ 
So. Boston’e, 1:30 vaL po 1 platų.
Ateidami susirinkiman prašome ab’ ri 
sivesti naujų narių prirašyti pris r >”*? 

<lmiiei1<>«
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PARSIDUODA DIDELIS 1j-Aii
BIZNIS

Didžiausia ANGLINĖ prie gelžke- . v 
lio, namais, trokais, arkliais ir ve- įį 
žimais. Arti Bostono. * Parsiduoda 
pigiai. Norintieji pasinaudoti pro- . ąj 
ga kreipkitės: •'-■•UjM

A. F. KNEIŽYS, - '■
366 W. Broadway, S. Boston, Mass. ;į 5

_ ■ i

REIKALAUJA TUOJAUS
• ENERGINGO VEDĖJO J

■•į 

sS 

vesti ir platinti lietuvišką biznį 'J 
tarp lietuvių. Gera proga prisidėti 
prie senos ir rimtos kompanijos. 
Kandidatai aplikacijas dėliai šios 
vietos paduokite tiktai raštu. Ad
resuokite “Darbininkas,” No. 47, 
366 W. Broadway, South Boston, 
Mass.

• r4

GĖLIŲ PER TELEFONĄ
Bile Kada — Bile Kur

Greitai—Saugiai—Tikrai

JAMES P. THORNTON
Member Florist Telegraph 

Delivery

108 Dorchester St., South Boston 
Phonc S. B. 3198—1658 

Milton 7993
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Prof. A. židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatorijų.

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

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

r

I **'s

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

FURNACE IR PEČIUS . 
TAISOME.

Kalbame ir LietavilM
382 Eroadway, South Boston

Tel. South Boston 2870

—n ..1.1.1. ~ , =aaaa|ių?!«
MES REKOMENDUOJAME DĖL 

INVESTMENTO

7 NUOŠ. PREFERED ttEUS
<w

Holliston Trap Rock Oo, lao. 
Dėl platesnių informdki kr**M 

tės pas
PANELĖ M. A P0WBB r

Care of General Management Corp, 
185 Devonshire St, Boston’e 

Tel. TJberty 9783
Gyrenltno TYI. 9. B. ĮTOAM. ra.

r
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/ U ■*- Sovietų laikraščiai prane- Jau trys mėnesiai, kaip
VYRAS

-NUO ALTORIAUS Į ANĄ
' . . ' PASAULĮ

Kasselio mieste, vakainf 
Vokietijoje, šiomis dienomis

Liepos pradžioj Berlyne 
imtas 34 metų pirklys Leo-

?‘^oldas Lemanas, kuris ver-Ji vyko toksjiepaprastas atsi
lsi vestuvių prekyba. Pa- 
jmatęs kur gražią vmerginą, 
tuoj prisisukdavo prie jįj, 
pasivadindavo turtingu pir
kliu ir pasipildavo. Na,

K tos.sutikdavo. Bet po kelių 
dienų vyras “skubiais rei-

" falais” kur išvažiuodavo ir žiavo ant plente gulėjusio 
į daugiau nebegrįždavo su motorinio plūgo. Nuo susi' 

Kraičiu. Taip jis prigavo a- dūrimo motociklas sprogo ir 
įde 40 mergaičių, daugiau- jaunavedžiai užsimušė, išgy- 

__ . ... — - — ( > <*• •"»

tikimas. Vienas jaunas vy
ras susituokė su savo artima 
kaimyne. Tuojau po jungtu
vių "apeigų jaunasis sumanė 
grįžti su savo žmona namon 
notociklu. Paleidęs motocik
lą visu smarkumu, jis užva-

amerikiečių, kurios bet venę moterystėje nepilną va- 
kokiam vyrui labai greit landą. R.”
kimba už kaklo.

landą.

ša. nep^^ysfn apgaudjnėįį- ties miestu Moreni, Rumuni- 
nesena i* jvykusf joje, dega naujai atrasti naf- 

Charkoyę^L JBuvę taip. Vie^ 
name laikfody tilpęs skelbi
mas, kad: kas pametęs di
delį auksinį laikrodį,..galįs 
atsiimti, nurodyta ir adre
sas. Gale skelbimo pareikš
tas pageidavimas, kad Radė
jas norįs gauti 5 rublius ra
dini. Pas radėją pradėjo 
eiti pametę miestelėnai auk
sinius laikrodžius. Radėjas 
kiekvieną priimdavęs ir 
klausdavęs, — ar tamsta iš 
tikrųjų šitą lajkrodį pame
tei, ir iš stalčiaus išėmęs at
ėjusiam parodydavo. Tas ba- 
žvdamasis įrodinėdavo, kad

3

tos šaltiniai Paskutinėmis 
dienomis tose vietose įvyko 
smarkūs požeminiai sprogi
mai., IŠ pasidariusių nuo 
sprogimų plyšiij kyla aukš
tyn dideli ugnies stulpai. Vi
soje" apylinkėj e nuolat girdi
mas požeminis griaustinis. 
Moreni ir apylinkių gyven
tojai bėga į saugias vietas.

Spėjama, kad ugnis pasie
kė gilesnį požemį, kur yra 
susitelkusios didesnės naftos 
masės. ’ * . “M. R.”

v........
J

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

t ' ■

Baigęs du Universitetu 
UORNELL UNIVERSITY su A. B 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB
.. "Darbininko!* Name

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
BO5 Harvard St., Cambridge, Mass. 

Tel. University 1463—J.

AE ILGAI GALIMA ’ 
BADAUTI?

Paukščiai gali gyventi ne
valgę 9 dienas, o paskiau 
miršta. Žmonės mirštą po 12 
badavimo dienų, suneš
20, varlės — po 360, vėžliai 
— po 500, gyvatės — po 800, 
o visokį vabalai gali neėsti 
1200 dienų.

po

Llberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS 
. ADVOKATAS 
811-8*12 Old South Bldg.

294 Washington Street 
Boston, Mass.

Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. 
GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avenue, Brookline.
Telephone Beacon 5578

£ Tek S. B. 2805— 3. 1
Ilibtuvis

IoPTOMETRISTAS

1

lAegzamlnuoju akla, priskiriu an- 
alus, kreivas akis atitiesinu ir 

, unblljoniškose į aklose) akyse su- 
zrąžinu Šviesą tinkamu laiku

L J. L. Pašakarnis, O. D.
i 147 Broadway, 8o. Boston.

V
5;bU 
b
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DR. LANDAU
Specialistas Veneriškų Ligų. 
Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyri] ir moterų. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedėliomis 9 iki 2. 32
Chambers St., Boston. Tel. Uit*-. 
marke t 1436.

I 
I

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—9

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Lietuvis Graborim

P. J, AKUNEVIČIUS
258 Broadtvay, So. BostOD

Telephone So. Boston 4486.
Mirur, Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai

LAIDOJIMUS
variuos paveda 
mano prlžlnaįy 
nnt. visuomet 
•una patenkint) 
> su taupi na ge- 

-okal pinigų.
Mano kaina vi

siems Ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORTUS

162 Broadway, So. Boston. Mass. 
Resldence: 813 W. Thlrd St

Telefonas: Soutb Boston 0304-W.
i
I

Tel. S. B. 9441 Hubbard 9396
ADVOKATAI

P, IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BROADtVAY IR E ST. 

SO. BOSTON. MASS.
VAptiekoriaus Šidlausko name; 

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1662 Columbia Rd„ S. Boston 
Tel. So. Boston 1882

KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 321 Eschange Bldg. 
Res.: 33 Rosemont St., Dorchester 

Tel. Talbot 2878
Ofisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

Tel. Brockton 4757

STEP, C. VIŠINSKAS
* Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir
bu visokius dokumentus viso

kiems reikalams.
683 N0RTH MALN STREET 

Brockton, Mass. 
OFISO VALANDOS 

nuo 9 iki 8 kasdien

tikrai jis rodomą laikrodį 
pametęs ir kaip tikrinimo į- 
rodymą papasakodavo ir lai
krodžio įgijimo istoriją. Ra
dėjas po tokių įtikinėjimų 
rodęsis neabejojąs ir paėmęs 
radvbu 5 rublius atiduodavo v
laikrodi ir savo klientą iš- 
leisdavęs pro kitas duris. 
Taip per tris dienas pas jį 
atsilankę 977 asmenys, pa
metę auksinius laikrodžius. 
Gal būt ir daugiau bzūt atsi
radę pametusių auksinius 
laikrodžius, bet policija su
žinojus sutrukdė. Ji norėjo 
laikrodžių radėją suimti, bet 
tas laiku pasprukęs. Pasi
rodo kad laikrodžiai buvę 
patys paprasčiausi, kažin 
kokiom geltonom putom 
“paauksuoti,” ir nedaugiau 
verti, kaip po 60 kapeikų.

“Tr.”

AR ŽINAI?

Kiek Rusijoj per revoliu
ciją sūšaudtya žmonių ( Per 
visą revoliucijos laiką Rusi
joj sušaudyta 1,776,647 žmo
nės: 28*vvskupai, 1219 dvasi
ninku, 6000 mokvtoiu. 9000

4- T x

gydytojų, 54,000 karininkų. 
12,950 įvairaus turto savi- 
ninku, 355,250 visokių proto 
darbininkų, 193,200 papras
tų darbininkų, 814,100 ūki
ninkų.

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. university medika- 
lišką kolegiją; buvęs gydytoju Ft 
Hamilton IfgbfilnSj, N. Y.; chirur
gas j Out-Patient Staff Lovellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispeu- 
sary; sujungtas prie St John’s 
Ligoninės; Medikaiiškasegzaminuo- 
tojas dėl Metropolitan Life Ins.; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Kety., šeštad. 10 iki 12 ryte. 2—5, 
7—8 vak., Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St Patarimas dykai.

i
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Vėliausi, geriausiai veikianti medi- 
kališki ir elektra gydymai, duoda 

greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas nervą 
ir kroniškų ligų.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Klitory
60 SC0LLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG., 
ROOM 22
Valandos:

Dienomis nuo 9 iš ryto iki 7 vakare, 
šventadieniais: nuo 10 iki 1 dieną.

BRONIS KONTRIM
CONST ABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of The Peace

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems

598 E. Broadvvay, So. Boston
Tel. S. B. 1761.

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSURANCE)

239 Broadway, So. Boston

Apdraudžia visokias nuosavybes 
ir kns tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir Urendavo- 
jame kambarius.

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

S. BARUSEV1ČIUS
Lietuvis O ra bortus, Balraomuo- 

to jas. Reni Estate ir Publlc 
Notaras 

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Ar. 
Dorchester, Masu

VOKIETIJOJE ATSIRANDA 
NAUJŲ MILIJONIERIŲ

Statistikos žiniomis, pas
kutiniu laiku Vokietijoje 
milijonierių skaičius padidė
jo 130 žmonių, kurių turtas 
sudaro 422 milijonus mar
kių.

Dabar Vokietijoje yra 2,- 
465 milijonieriai. Jų turtas 
apskaitliuojamas iki pusšeš
to milijardo markių. Maty
ti, karą praalimėjusi Vokie
tija greit atsigaus ir atsistos 
ant stiprių kojų. “ Jf. 7?.”

TeL So. Bošton- 0506-W.
Lietuj Dantistas

A. L. tAPOčIUS i
251 Broadvfay, South Boston

(“Keleivio” name) įį 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12. ii 
nuo 1:30—f? ir nuo 6 :S0—9 <; 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
val/dieną Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 ;
iki 12 (pagal sutartį).

KAS DAUGIAUSIA RŪKO?

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. G ALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :30 iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

Majoru Kitą Utarninką

Jis pripažįsta Didįjį Amerikos Principą, Kad “Visuo

menės Ofisas Yra Visuomenės Pasitikėjimas“ Turėtą 

Būti Valdomas Sulig Visą Jos Reikalavimą, Naudai 

Visą Žmonią Ir Visuomet.

Visuomenė Nereikalauja Geresnės Teisingumo Garan

tijos Visuomenės Pasitikėjimui Kaip Užtikrinto Priva- 

tiško Gyvenimo, Kuriuo JAMES M. CUREY Visuomet 

Buvo Kaipo Pavyzdžiu Aukšto Gyvenimo.

Dr. Frišas suskaitė, kad iš 
00 literatų (rašytojų) ir lai

kraštininkų rūko 99 žmonės, 
iš 100 gydytojų — 97, iš di
plomatų — 82, iš advokatų — 
80, profesorių — 61, muzikų 
iš šimto rūko tik 45 žmonės, 
o kunigų tik 24.

I

E. V, WARABOW
(Wrubllauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass.
TeL Nonvood 1503 

MONTELLO OFFICB 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 7879-J.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborins ir Balsamuoto jas 
877 ir 448 Otmbridge Btreet 

. O&mhridge, M&o.
Telephom ūnfrerrfty 8881-W

Tel. So Boston U823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

OR, M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Broaaway, So. Boston 
O1tio valanda.

quo 9 Iki 12 ryte ir nuo >. :80 t«a f> 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisą* 
išdarytas aubatos vakarais ir ne 
dfidienlais, taip-gi eeredomis u ne 

12-tos dieną uždaryta* 
Taipgi nuimu ir X-Ray

DR. A.COHAN
Gydytojas ir Chirurgas

Nesenai sugrįžo Iš Vlenna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 ir nuo e iki 8 vak.

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

GARB. JAMES M. CTRLEY yra, beabe- 
jo geriausia apsirūpinęs pilietis išsilavinimu 
ir gabumais dėl taip svarbaus Majoro o^iso.

Jis tarnavo du terminu Miesto Taryhoj; 
keturis terminus Aldermanų Komisijoj; du 
terminu Valstijos Legislatūroje; du terminu 
Federaliame Kongrese ir du terminu kaipo 
Bostono Miesto Majoras; jis būdaipas val
džioje gavo prityrimą ir gerai žino visus rei
kalus ir ryšius prie valstijos ir tautos ir jis 
yra tinkamiausias žmogus perstatyti miesto 
reikalus legislatūros komitetams koki kada 
nors miestas yra turėjęs.

Jis yra pradėjęs ir užbaigęs daugiau mu- 
nieipaliii atstatymų ir pagerinimų negu bile 
majoras miesto istorijoj, finansuodamas juos 
be jokio sunkumo nepakeldamas taksų ką 
padarė kiti po juo užėmę ofisą. .. ■ •

Jis yisumet buvo stipriai nusistatęs duoti 
tinkamą atlyginimą policijai, gaisrininkams, 
mokytojams ir kitos klasos miesto darbinin
kams ir galima pasitikėti tuo, kad jis savo 
nusistatymo laikysis visuose munieipaliuose 
departmentuose.

Jis pasiekė per teisingą lygų paskirstymą 
taksų naudą visiems šio miesto piliečiams.-

Jis yra daugiausia pasidarbavęs dėl svei
katos ir gerovės motinų ir vaikų, ir daugiau
sia Įsteigęs žaislaviečių ir sveikatos poilsio 
vietų negu koks kitas majoras ir juo galima 
daugiausia pasitikėti, kad mokyklose bus 
gaunama visi patogumai dėl visų mokslo me
tų vaikų ir kiekvienoje'miesto dalyje/

Jis yra pagerinęs ir pravedęs mailių gatr 
ves, išdirbo naujus akerius miesto ploty, at
gaivino daug apleistų vietų kur dabar yra 
pristatyta daug komercijinių ir viešbučių na
mų, kurie priskaityti prie aukštai taksuoja- 
mų nuosavybių ir samdo šimtus daugiau dar
bininkų visų klesų. ,

Jis praplėtė susisidkimą dėl palengvinimo 
trafiko. pagerino i rpagražino istorines mies
to vietas ir namus, taip brangius kiekvienam 
Amerikos istorinių laikų studentui ir kiekvie
nam Bostoniečių!

Problemos, kurios turės būti išrištos per 
kitus keturis metus yra taip svarbios, kad 
jos turi būti atiduotos į kompetentiškas ir 
prityrusias rankas; tai yra, kad prašalinus 
trafiko susikimšimą būtinai reikalinga pra
plėsti.ir pataisyti gatves, pravesti tunelį Į 
Kast Bostonu pastatyti naujas ir pataisjdi se-
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r.as mokyklas, praplėsti gaisrininkų patar
navimą. praplėsti ligoninių ir sveikatos įstai
gų patarnavimą, taipgi pataisyti naujas ir 
senas žaislavictes ir parkus, praplėsti socia
lius darbus, kurie yra miesto priežiūroje, at
statyti tinkamą gatvekarių patarnavimą su
jungiant miesto interesus su Elevated kom
panijos iki to, kad būtų galima pasitikėti ge
ru patarnavimu ir už numažintą fėrą, įvesti 
ir duoti miesto darbininkams, kiekvieno de- 
partmento lygiai kaip, kad yra kituose Ame
rikos miestuose.

Tie visi darbai ir reikalai gali būti pada
ryti nepakeliant taksų, bet gali tą padaryti 
tik žmogus turis Pono Curley gabumus ir 
prityrimą miesto valdžioje ir finansuose.

“Al” Sinith’ju rėmėjai turėtų balsuoti už 
ji už jo pažymėtiną pasia'ukjaviraą Smitho 
kampanijoj šioje valstijoje. Jo atidarymas 
ir palaikymas Young’s viešbuty Smith’o^gen- 
tralinės vietos buvo tai laimėjimas čia ir ki
tur, ir dėlto Boston’o Demokratų registraci
ja taip pakilo, kad balsavimas už Smith per
svėrė Hoover'io didžiumą kitose valstijos da- 
lysce, ir, labai daug pakėlė Tautinę Kampani
ją dėl nelaimingo Pietiečių pasitraukimo, su 
pasididžiavimu atidavė savo kandidatui di
džiumą clectbratų garbingos ir pažymėtinos 
valstijos visoje šalyje.

Kiekvienas demokratas turėtų balsuoti už 
jį už jo nesviruojantį lojališkumą ir pasišven
timą partijos principams ir kandidatams vi
suose rinkimuose, kovojantiems ant partijos 
linijos.

Kiekvienas geras republikonas turi remti 
ji už jo bešališką ir teisingą municipalių rei
kalų vedimą, sulig dvasios ir rašto, pareikšto 
miesto čarterv, ką jis taip per du terminu 
garbingai palaikė, laike kurių jis išpildė abie
jų politiškų partijų pažadus įvesdamas ir už
baigdamas visuomeninius pagerinimus, kurie 
buvo pagrindiniai priešrinkiminiose kampa
nijose.

Kiekvienas geras pilietis turi už jį balsuo
ti, dėlto, kad per aštuonis metus jo tarnavi
mo kaipo Majoras jo administracija padidėjo 
ir pralenkė darbais visas kitas pirmikšeias ir 
po jo buvusias administracijas; ir kadangi vi
suomet buvo arti susirišęs su visuomeninėmis 
komisijomis ir privatiškomis organizacijomis, 
jis niekados nebuvo nužiūrėtas ar įtartas dėl 
kokių nors neaiškių darbų.
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