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Popiežiaus laiškas Lietuvos Vyskupui?

Tame autdį^^

m misa i

Bet 
gavo

TURI BŪT PASIRĖDĘ
Paryžius. — T Opera Co- 

mique tebus įleidžiami vyrai

ŽUVO DEVYNI ŽMONžOJI
Blythevillc, Ark. —

orlaivis skrenda 40 mailių valandoj, 
s iš laivo ka binasi j orlaivi.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPOn^ĮP

GRUODŽIO 4 D./ 192^g

PENKTADIENIAIS

PRIEŠ KUNIGŲ DALYVA
VIMĄ POLITIKOJ

Kaunas, Lietuva, gruodžio 
1 d. — Lietuvos vyskupas 
gavo nuo popiežiaus Pijaus 
XI laišką, kuriame kunigai 
raginami nedalyvauti politi
koj arba mesti pildymą savo 
tikybinių priedermių (aban- 
dbn tlieir religious observan- 
ces). Laiške sakoma, kad 
Lietuvos kaikurių kunigu 
dalyvavimas politikoj kenks
mingai atsiliepė ant Bažny
čios.

(Šitą žinią paduoda Asso
ciated Press. Ji gal būt tei
singa. gal ir ne. J ei ištikro 
popiežius rašė Lietuvos epis
kopatui. ragindamas Lietu
vos kunigus nedalyvauti po
litikoj, tai tas parodys iš- 
naujo Vatikano anti-lietu- 
višką nusistatymą. Tai bū
tų naujas Vatikano nepalan
kumas Lietuvai. Juk nie
kuomet Katalikų Bažnyčia 
nedraudė kunigams daly
vauti politikoj. Tokio įsta
tymo nėra. Juk nesenas lai
kas, kada Austrijoj ministe
rių pirmininkas buvo kuni
gas. Nesenas laikas kada 
Holandijoj ministerių pir
mininkas buvo kunigas. Gi 
niekas negirdėjo, kad tų 
tautų kunigams būtų - drau
džiama dalyvauti politikoj. 
Kodėl popiežius dabar ro- 
kuoja save Vatikano kali
niu ? Todėl kad 1870 m. ne
teko svietiškos valdžios. 
Reiškia nesenas laikas, kada 
pats popiežius buvo kartu ir 
karalius. Dar seniau popie
žių buvo dar didesnė svietiš
ka. politiška galybė. Buvo 
laikai, kada popiežius buvo 
karalius ant karalių. Reiš
kia niekas pasaulyje tiek ne
politikavo ir niekas pasauly
je niekada neturėjo tokios 
politiškos galybės. kaip po
piežiai. Tad šituos dalykus 

• atsimenant ir sakome, kad 
šita žinia apie popiežiaus 
laišką draudžianti Lietuvos 
kunigams dalyvauti politi
koj yra arba neteisinga arba 
naujas Vatikano antilietu
viškas žingsnis).

ŽUVO BEGELBĖDAMAS 
KITĄ

New York. — Laive Mo- 
mus atsirado nuodingų išga
ravimų. Šeši jūreiviai buvo 
pritroškę, kad negalėjo paei
ti. Tada Herman Mathias, 
33 m. amžiaus, išvilko juos 
oran vieną po kitam, 
tiek nuvargo ir tiek 
nuodingų išgaravimų, 
tuoj mirė.

SPROGIMAS ANT LAIVO
E. Braintree, Mass.—Ant 

laivo Phoenix ištiko sprogi
mas. Žuvo laivo kapitonas 
ir 3 darbininkai. Ant laivo 
buvo gazolinas. Kapitonas 
nuo laivo buvo nublokštas 15 
pėdų.

Profesoriai baltarankiai
proletarai ji

AUGŠTAS MOKSLAS — 
MAŽAS PINIGAS

MŪNŠAINAS PABLOGĖJO
Patterson, N. J. 7— Dr. 

Farnk Sandt tyrinėjo niūn- 
šainą nuo pat jo atsiradimo. 
Jis tyrinėjo polieistų sukon- 
fiskuotą inūnšainą. Tą pa- 

__ . _____ _____ _ . darė General Ilospitalio la- 
su šilkinėmis skrybėlėmis ir. boraiorijoj. Suseko. kad da- 
džentelmoniškai pasirėdę. J bar mūnšainas esąs nuodin-

IŠPLAUKĖ Į ŠANCHAJŲ
Kinijoj atsinaujino neva

lumai. Iš Manilos išplau

POPIEŽIAUS SEKRETO
RIUS AMERIKON

Rymas.—Ateinančiais me
tais ketina atvykti popie
žiaus sekretorius kardinolas .... . 
Gasparri į Chicagoj rengia-j į š 
mą Eukaristinį Kongresą. Įauk

lajų. Keletas laivai 
u ten buvo išplaukę.

Didžiosios valstybes pa 
siraše saugumo sutartį

Kompanijos atme 
te išlygas

STREIKAS TĘSIS j
Angliakasių streikas tęsis. i 

Jo galo nesimato. Pennsyl- 
vanijos gub. Pincliot buvo 
pasiūlęs susitaikymo išlygas.' 
Jas darbininkai priėmė, bet 
kompanijos atmetė. Į

PASKELBĖ L0CK0UTĄ
Biddeford. Mo. — Peppcr- 

ell Manufacturine- kompani
ja per keturias savaites ne
galėjo susitarti su darbinin
kais dėl aląų. Jau 
ninkai rengėsi streik 
kompanija, kad d; 
kam s užbėgus už a’.

i. T
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ŽUVIMAI DARBUOSE

Illinois valstijoj per' rug- 
jo mėnesi darbuose žuvo

50

NEPAJĖGĖ SUDARYTI
KABINETO

NUSINUODIJO DEL 
MERGINOS

Omaha.

York. — Colmnbia 11 i žmonės Ketoj žuvo, 
universitetas išrokavo, kad vienas automobilius susik^t^R 
profesoriavimas yra piigau- su- traukiniu. Tume 
šia apmokamas darbas. Pi-’ mobiliu j e buvo dvi farmerijį 
giausias tuo atžvilgiu, kad J šeimynos, 
jis brangiausia atseina. i ----------------- -

Vidutiniškame universite- j PASVEIKO
te ar kolegijoj profesoriai

' - ------- _ | Poughkeepsie, N

PASIRAŠĖ SEPTYNIOS 
TAU^S

London. — S|ugumo su
tartį padarytą Ibcamoj, pa
sirašė septynios^autos — D. 
Britanija, Fraiįija, Italija, 
Vokietija, Belgija, Lenkija 
ir čeko-Slovak$a. Pasiža
dėjo ta sutartini nekariauti 
tarp savęs. >

tų ministerijoj. Pasirašymo 
metu dirbtina saulės šviesa 
netikėtai užtemo, bet vėd at
sigavo, kai vokiečiu atstovai

KAUTYNĖS INDIJOJ
Raugoon, Indija. — Vie

name kalėjime kaliniai buvo 
sukėlę maištą. Kautynėse 
žuvo 9 žmonės ir 24 tapo su
žeisti. Maištą sukėlė vienas 
žmogžudys. Jis kitus kali- 
lū^sgkurstė, visi puolė ant 

atėmė jų ginklu?. 
'BefWda buvo--pašaukta ^9- 
įidja.fąjkon. Pplicistai ap
supo kalėjimą. Kaliniai pa
sidavė tik po smarkios ko
vos. Susišaudymo metu kri
to penki kaliniai ir keturi 
sargai, 20 kalinių buvo su
žeisti ir keturi sargai sužeis
ti. Tarp užmuštųjų besąs .'r 
maišto sukurstytojas.

gauna daug maž $3400 me
tuose. Didžiausiuose uni
versitetuose didžiausios pro
fesorių algos yra $6,000 me
tuose. Šitiek tegauna tik se
ni, nepaprastų gabumų pro
fesoriai.

Gi kiek atseina pasiekti 
augštuosius mokslus, kad 
patapti profesorium? Pir
miausia reikia turėti nepa
prastus gabumus. Pabaigus 
kolegiją reika universitete. 
išbūti apie tris metus, kad 
gauti laipsnį P Ji. D. Tie trys 
metai atseina daug maž $8,- 
000.

Taigi geras profesorius ir 
geras angliakasis vidutiniš
kai pagal savo socijalią pa
dėtį gyvendami, sulaukę 60 
metui amžiaus finansiškai 
guli lygiai -stovėti*. '

KIEK TURI METŲ 
ARTISTĖ

Los fv.iG’oles. Cal. — Tapo 
sužinota didelė, nemandagi 
paslaptis. Sužinotai artistes 
Mary Pickford amžius. Ji 
besanti 31 m. amžiaus. Su

TEISMAS DEL PELĖS

• T<

• GUBERNATORIENĖS TAR
NAS EUTLE GĖRIS

KAS IR KODĖL VAGIA 
AUTOMOBILIUS

Toledo. Ohio. — Du sūnūs! 
’ieių turtininkų tapo su- 
■ešmoti už automobilių vo-,
mm Pasirodė, kad jie pa- 'man patraukė į teisiną nar 
■ r“ mitom<>i)i]i:i už $30.000.' savininką dėl to. kad jo du 
•Imu jie prisipažino, kad: terei besimaudant į vonia 
tuonis pavertus automobi-. šoko pelė. Namų savinink; 
■< nedovanojo savo mer-• prieš teisėja pažadėjo išm 
:"š. kėti $1.500.

VISIEMS AMERIKOS

UŽLEIDO JAPONAMS
RuJjos vyriausybė pave- 

; k“tnrioms Japonijos fin
oms eksploatuoti Sachali-

Ikšiol tą p- 
o Amerikos

C-ALI KILTI KARAS

Prieš tris metus geležinkeli^ 
mašinistas ekspliozijai išti
kus buvo nublokštas aukštai^, 
buvo permestas net per telė> 
fono vielas. Rodos turėjo 
būt tikra mirtis, vienok, dąė 
bar jau jis pasveiko ir apie 
do ligoninę.

EX-KAIZERIS ATSTU 
BILĄ

Vokietijos buvusis kaize
ris atsiuntė Vokietijos val
džiai bilą už savo nuosavy
bes. Ex-kaizeris turėjo daug 
miškų, dvarų, namų, kurie 
dabar valdžios valdomi. Kai
zeris pareikalavo keletos 
šimtų milijonų markių už sa
vo turtus. Valdžia ketiiia-;?iW 
ex-kaizeriui turtų pripažyi^lJ^ 
už $20,000,000. Bet 
pažinimą turi, patvirtyfiP^O 
Reichstagas f seimas).

NUŽUDĖ ŠEŠIS

Leningrade. Rusijos 
munistų valdžia nuteisė 
riop šešis valdininkus, kuriėV
buvo nusukę valdžiai apie 
vieną milijoną dolerių. Nu- 7 
teistieji buvo atsišaukę kad - 
dovanotų, bet pasigailėjimo ’ 
nebuvo ir subatoj tapo su- ...

koi 
miš

NUSTATĖ ANDAR0KŲ 
ILGĮ

Graikijos sostinėj Atėnuo
se tapo nustatyta moterų si
jonų ilgis. Merginos ir mo
terys negali nešioti trumpes
nių sijonų, kaip turinčius 12 
eoliii nuo žemės. -Prasikals
iančios baudžiamos. Tokius 
sijonus turi nešioti mergi
nos nuo 12 m. amžiaus.

kalba, m i komi o kalbėdamas. 
Jis įsimylėjo į merginą m 
pasipiršo. Tad mergina j i- 
kios ydos jame narado. tik 
nepakentė mikčiojimo. Vai
kinas negalėjo pergalėti tos 
ydos ir iš desperacijos nusi
nuodijo.

LIETUVIAMS
; >‘500 (](-

PRIDARĖ DAUG NUO
STOLIŲ

GAUSUS LIETUS FLO
RIDOJ

susitarti dol rnbežiaus Mc«o- 
n^iterai.ioj. Mozulo krašte.

Darbininkas” Padidintas, Papigin 
tas ir Paįvairintas

kad delta nesutikimo

ZUIKIS PAŠOVĖ MEDĖJĄ. ;|g

Ne n a u j i cn a. k a d m ėdė j as • ę 
nušauja zuikį, bet tikra nau_- 
jiena, jei zuikis nušauja j 
medėją. O taip dabar atsi-/.ą||( 
tiko Al 1 zas-Lot aringi jo j,.-' rtjg||
Fra ne i j o j. N eu fbrisch mišk 
ke. Farmcris Dc Mouehė 
nuėjo į tą mišką pažiūrėti ai? 
nepateko kas į jo spąstus.
Vienas zuikelis besąs pate-;^^^ 
kęs. Farmcris pasidėjo 
tuvą ir ėjo pasiimti zmkį$S|||M 
Tuo tarpu pasibaidė kitasg^SĮ 
zuikis, kurs šoko kaip tyčiąrtfJ^ 
tiesine; ant pastatyto šautam.'Ą||||3 
vo. šautuvas virto ir pasi^ĮĮĘIa 
darbino. Šratai pateko med&AygĮjjM 
jui į strėnas, bet jis galej^^Ml 
parrepečkuoti namo.
šauktas daktaras pasiuntė 
į Colmar’o ligoninę.

Visos Amerikos lietuviai težino, kad "Darbininkas” nuo 
gruodžio pradžios eina padidintas nuo keturių iki 8 puslapiu. 
Eis du kartu savaitėje, abu sykiu po 8 pusi.

Toliau visi težino, kad per gruodžio mėnesį "Darbinin
ko” prenumerata papiginama VIENU DOLERIU. Visi nau
ji skaitytojai ir visi seni skaitytojai gali pasinaudoti šita nuo
laida, jei per tą menesį užsimokės už visus metus. Tai "Dar
bininko” kalėdinė dbvauą.

"Darbininko” regpilerė metinė kaina Amerikoj $4.50, už
sienin $5.50.

Per gruodžio mėnesį, 1925, užsisakantieji ar atnaujinan
tieji prenumeratą gauna VIENU DOLERIU pigiau. Tai yra, 
metams Amerikoj tik už $3.50, o užsieny $4.50.

Visi naudokitės šiuo pasiūlymu.
Pasakykite apie šią dovaną savo pažįstamiems ir paragin

kite šia nuolaida pasinaudoti

KAIP JUMS PATINKA JI?

Miami. Fla. — Čia užėjo?1;n zuvn 
toks gausus lietus, kokio nie- ‘ sužeista. Laivų plau
kas neatmena. Vieną dieną 
prilijo 14.1 colių. Del gau
saus lytaus daug darbų su
stojo. Turėjo sustoti visi 
st.rytkariai. negalėjo veikti 
elektros gamybos fabrikas, 
miestas buvo tamsoje, lai
kraščiai negalė!jo išeiti, vi
sokiose dirbtuvėse darbai su
stojo.

UŽSIDEGĖ KOTELIS
Manchester. N. H. — MU

mini sutrukdytaSUNAIKYS 7 KARO 
LAIVUS

Anglijos admiralitetas nu
tarė sunaikinti 37 karo lai
vus. Tą darys dėlto, kad jie 
pasenę ir netinka šiai gady 
nei.

BANDITAMS TEKO $14,000

Detroit. Mieli. — Du gin
kluoti banditai padarė hold- 
upą Peninsular Bank’o sky
riuje ir pasivogę $14,000 pa
bėgo.

ATNAUJINO KONTRAKTĄ

Dubuque. la. — Organi
zuoti buučeriai atnaujino 
kontrakta senomis išlygomis.

la m e-buvo 40 žmonių. Visi 
turėjo lauk bėgti. Gaisras 
nuostoliu padarė už $10,000. 
Gaisras ištiko naktį. Vienas 
svečias pajutęs dūmus, bėgo 
į koridorių šaukdamas, kad 
gaisras. Jis taip prikėlė iš 
miego visus svečius ir pašau
kė gaisrininkus, kurie atpyš- 
kėję greit apsidirbo.

SUNKIAI SUSIRGO

Anglijos garsusis rašyto|||| 
jas Rudyard Kipling pagap|| 
vo plaučių uždegimą. 
persišaldė medžioklėje. 
padėtis esanti kritinga.

DARBININKAS
366 W. Broadway, ■ So. Boston, Mąss

SERGA RAŠYTOJAS
• Lenkijos garsusis raš] 
jas Reymont sunkiai

Jis pernai už savojžyg

MISs'dOROTHY liEVIER R Oak- 
latul. Cal. Ji yra viena Iš “mūviu’” 
žvnIjr?xEHų. Ji yra viena iš -25 gra» __ 

•iausių Amerikos merginu, kurios pa-Jo- tesi
veikslas bus nupieštas ir paknbytas kalą "Cnlopy gHVO NOQvJ 
Dailės Snllone Phlladeiphijos ^teihan-j '
čių metų parodos. OOVaną.
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SJĮosųkų apylinkės ūkininkai 
^^ądedū. užmiršti karo au- 
I^GŠymct. gerai užaugo pa- 
||£y‘ rugiai, kviečiai, kas 
^y»įma iš didelių šiaudų kū- 
į|prie kiekvieno gyventojo. 
^•pietais1 kūgių labai mažai 
^avo matyti. Su bulvėms, 
pet kiek blogiau, nes užpuo-1 
^puvimo liga” ir lietingas, 

.. nedavė tinkamai suvaly- 
^^Rl'Taip pat ir rugius nekurie 
^^^alėjo įsėti dėlei lytaus. 
glBį? Vartotojų Bendrovė 

^f^avikų Vartotojų Bendrovė, 
liktumėt auga didin. Pernai da- 
^y^'gjryno pelno 10,000 litų ir 
Rūmams premijų už. Įpirkimą 
Hi^nuoš. Kaip girdėti neku- 
Bįrily Bendrovės skursta ii- net 
^Bktiduojas, pas mus gi atbu
liai.* Tai vis dėka darbščiam 
^vaŠ^ybos pirmininkui J. Der- 
^v^ičiui ir sąžiningai pardavė-

Grybaitei. Bendrovė tu- 
ll^savo medinį namą, šymet ap- 

folium (smaline popiera) 
lentoms, o kitą metą uždės 
Įtl^inį stogą, vieton dabarti- 

^H^išaudinio: tuomet ir išvaiz- 
4a\bus gražesnė. Nariu yra a- 

^•pie'SOOr

i ūkininkų Bankas
>lavikų ūkininkų .Liaudies 
akas-susitvėrė metais, 

talžais metais sunkiai ėjosi. 
||nė£ stoka buvo pinigai ir nariu 

lĮLflįrčjo tik 17. Bet valdybai 
Iš'-eįierging-a i pa s i d ari > a v u s 
įgauti kreditai ir nariu pradėjo 
^daugiau rašyti
’ĮGįąjiiapie 100 narių ir atsakomy- 
y hę Banko siekia pusantro mili

jono Litu. Priimama indėliai ir 
gaisruodama ])askolo>S-10 nuoš. 
fįeRdrnai padarė apyvartą 6().<X)0 

lifei, o šymet sieks jau pt-r 11)0.- 
B, 0(10 litų. Valdybos midėtis: 
B; pirmininkas J. Naujokaitis 
gĮsJuškokainiu. iždininkas J. En- 

driukaitis Šilgaliu. sekretorius 
t ir.Banko vedėjas p. Rubikas 
| vaistininkas.
M' Pieno perdirbimo bendrovė
|y Šymet >u<itvū 

dirbimo Bendro

iMS

pieno jmt-
liauna iŠ

ž. valdžios Įjarcelinojamo pali-
G varko, ’ ‘Žiurkahiis’’ mūrinį
•L tvartą ir pa-, i ari u> at at i nka mą
k' remontą čion Įsteigs garinę
į pieninę. Manoma pa vasarį
L pradėti veikti. Ūkininkai
| d^augia> i, kad galės sunamlo-
U iii pieną ir pasigaminti dan-
f 'Viena dar nauja Bendrovė 

tik'.užuomazgoje, tai būrelis su- 
g.manesnių ūkininkų sumanė 
Išpirkti mašinas cementinėms 
pj-plytoms ir čerp'ms dirbti. Zvy- 
Įęį’rio- pas mus yra užtektinai, tai 
SLiristatymas trobų iš tokios me- 
lydžiag.os pigiau atsieis nė kaip 
feišonedžio. Miško gi medžiaga 
' i Jaįai brangi ir sunkiai srauna-

• Tai geras ir girtinas su-

Kliūbai
fesiKaip visur Lietuvoje, taip ir 

šymet užėjo epidemija 
l^tįįpbų. Tie kliūbai tai papra- 

karčiame* tik prisidengę 
O^ŠŽiu vardu. Čion i si šteine su- 

net du kliūbai. Vienas 
^jntoninkų kliūbas pas Stanai- 
gįg^gčkitas žemdirbių kliūbas 
^l^edas” pas palčiurką. Lig 
||pm‘girtij nebūdavo matyti, da- 
Mp|jau ne tik šventomis bet ir 

dienomis daug girtų.
B^E^įtaiko net peštynių. Šių me- 

d. spalių mėn. Žemdirbių 
BO®be atsitiko toks nepapras- 
Oįfe^yykis: vietinės muitinės 
IjęSp-'torius kur tai sugriebė 
i^įi&ilės Kmiltelių” (oatrthori- 

norėjo išbandyti jų vei- 
Tai susitarę, jisai, vio- 

policininkas ir 4®

kliub’o būfetčikah geiai įkaušę, 
bandė gėrti su alum |ų Vaistų. 
Po kiek laiko jau viši raitėsi 
lovose didelių skausmu kanki
nami, tik skubiai pribuvęs gy
dytojas išgelbėjo nuo mirties.' 
Dabar eina tardymas, gal ir 
prisieis atsakyti už tai.

Traukia į Argentiną,

Šios apylinkes jaunimas gau
siai važiuoja į Argentiną. Dau
gelis jau išvažiavo, kiti dar 
rengiasi ir merginos jau bando 
važiuoti. Važiuoja daugiau
siai pasiturinčių ūkininkių vai
kai “laimės” ieškoti, nors pui
kiausiai galėtų ir čion sunau
doti savo jėgas. Kaip jiems 
ten einasi dar žinių nėra.

Skaisgirių Prarys

IR SENELIAI KŪPINASI 
VILNIUM

Pikeliai, Mažeikių apsk. Va
sarą kaime sutikau vieną sene
lį apie 80 metų amžiaus, kuris 
klausia mane: ‘Sakyk, tamsta, 
kada lenkai atiduos Vilnių? 
Aš sirgdamas padariau apža
dus nuvažiuoti į Vilnių, prie 
Aušros Vartų ir pasimelsti 
prieš Dievo Motiną. Amžius 
baigiasi, ar besulauksiu, kada 
Vilnius grįš minus?”

GRIŽO RESPUBLIKOS 
PREZIDENTAS

Lapkričio mėn. 9 d. rytiniu 
traukiniu sugrįžo iš užsienįų 
Respublikos Prezidentas p. A. 
Stulginskis ir p.Stulginskienė. 
Virbalio stoty p. Prezidentą 
pasitiko jo kanceliarijos virši
ninkas dr. Bielskis.

TOBULINAMAS SUSISIE
KIMAS

Susisiekimui telefonu pato
bulinti tarp Didžiosios Lietu
vos ir Klaipėdos krašto pra
tiesta dar viena (antra) pora 
tie.-ioginių telefono laidų Kau

les. lasant dviem porom tie
sioginių laidų tarp Kauno ir 
Klaipėdos turi žymiai paleng
vėti su.-ikalbėjimas Kauno ir 
žiemos rytą Lietuvos abonentų 
>u l\lai]>ė<los ir Klaipėdos kra-

Taip pat pastaruoju laiku į- 
taisyti telefonai viešam naudo
jimuisi ir Įvestas priėmimas te- 
bgramų Balninkų. Gižų. Mie
žiškių. Skiemonių, Vidiškių.

ir Užpelkių (Pagėgių apskr.) 
agentūros? ir Panemunėlio i-

KARO MUZIEJŲ 
šiomis dienomis pradėjo gau
dai lankyti Kauno Įgulos ka
riuomenės dalys. Ypatingai 
juo domisi naujokai, kurių 
dauguma dar iki šiol jokio mu
ziejaus nėra matę. e

Senieji kareiviai, o ypač mo
komosios dalys pasižymi pla
čiu tėvynės pažinimu: jų stato
mi aiškintojams klausimai ga
na .gilūs, detališki.

“VEŽA” Į AMERIKĄ

Lapkričio 9 dieną II nuov. 
jiolieininkas sulaikė p. Ad. 
Giedraitį, kuris imasi “vežti’’ 
Amerikon jaunas mergaites, 
liet gavęs kelionei pinigus pa
sislepia. Bevedant jį nuova- 
don priėjo p. Sabaliauskienė ir 
pranešė, kad Giedraitis prieš 
dvi savaiti įsiprašęs pas ją 
nakvynėn ir pavogęs pagalvę.

Vėliau atvykęs nuovadon p. 
Sinkevičius pareiškė, kad su
laikytasis p. Giedraitis lapkri
čio 7 d. atvyko pas jį ir pasi
siūlė nuv’ežti už 300 litų jo 
dukterį Amerikon. Paėmęs 100 
litų p. Giedraitis atvyko su jud 
Kaunan išgauti' atatinkamų

jpn; kur ir užti|® sniaik'^<yį‘ 
p. Giedraitį. , - ’ / •>

pasiskandino mote
MIŠKE

Lapkričio 9 dienai? vai. nuo 
vidurio Aleksoto tilto įšoko į 
Nemuną p-lė Pamšauskaitė ir 
paskendo. Priežastis nežino
ma. Lavonas nesurastas. -

STEIGIAMAS LIAUDIES

smius
Rietavas. Išrinkta valdyba, 

kuri ieško lektorių, rūpinasi 
sudaryti paskaitų planų. Ma
noma, kad nuo naujų metų 
liaudies universitetas pradės 
veikti.

IH AUKŠTAS UNIVERSI
TETUI

Ministerių Kabinetas nutarė 
naujojo valstybės spaustuvės 
namo visą trečiąjį aukštą (iš 
Duonelaičio g. pusė) atiduoti 
universitetui.

d. 
eigulis

KERŠTAS EIGULIUI
1925 m. birželio mėn. 15 

vakare Raudėnų vals 
Jonas Daunis drauge su p. Lėk
strum. apeidamas savo eiguvą, 
rado uždraustose vietose gano
mus gyvulius ir prie jų Stasį 
Korsaką, kuris eigulį pama
tęs pasislėpė. Dauniui varan
tis gyvulius savo sodybom pa
sigirdo du šautuvo šūviai, Į tai 
Dauniui atsakius šūviu kiek

^.'Gi^
Jerinolavičąitę iš~ blįb 

^fc^i'ų^kįųst^-ątsaJ^-Wį 
tuojau ateisiaiiti.' įėjus į Vidų 
Keturakyte tuojau pastebėjo

ĮMupiš & vyra -XSta-
-tr-ir
rių pastarasis įtįrėjp; iarišk§ 
šautuvu UždegusKorsakams 
pirty subėgo, kairpynai ir bai- savo kambaryj išverstą lovą, ir 
giant ją gesinG tie patys Korijau suplėšytame čiužinyj nepa
sakai uždegė jaują, kurį iki 
pamatų sudegė. Stasys Kor
sakas teisme prisipažino, pade
gęs Daunio pirtį ir jaują iš 
keršto, pareikšdamas, kad jo 
brolisAntanas Korsakas neda
lyvavęs.

Lapkričio 4 d. Šiaulių Apy
gardos Teismas kalbamąją by
lą išnagrinėjo ir•' pripažinęs 
abu Korsakus kaltais nubaudė 
sunkiųjų darbų kalėjimu: Sta
sį Korsaką 1-J metų, ir Antaną 
Korsaką — 21 metų. Be to, pa
tenkino Daunio 3000 litų civi
lį ieškinį.

’ 'M? M
uiu pRnaį^li atstoti sąliėĮniųį 
Orkestrą. G . . ......... • .

* Tai naujiena šiam užkampio 
miesteliui. ,

<S^vo garsu-.

do pinigų. Be to, apžiūrėjusi 
pastebėjo, kad iš pintinės pa
vogtu lakiniai bateliai, šilkinis 
sijonas, biiuskos. Apie vagys-: 
tę buvo pranešta policijai, ku
ri, suėmus Jermalavičaitę, ra
do pas j§. pavogtus daiktus. 
Jermalavičaitę jau keturis sy
kius .buvo bausta. už panašiu 
būdu padarytas vagystes, to
dėl apygardos teismas savo 
lapkričio 6 dienos posėdyj Jer- 
molavičaitę pasmerkė' kalėti 
trejus metus sunkiųjų darbų 
kalėjime.

AUKA VILNIUI VADUOTI
Anykščiai (Utenos apskri). 

Vietos stygų orkestras spalių 
10 ir 11 dienomis skambino ki- 
no-teatre ir gautąjį pelną, suti
ko paskirti Vilniui vaduoti ir 
įteikė Anykščiuose susitvėru
siam Vilniaus vadavimo komi
tetui.

->pąskidęis;
i®1 

kų .įnėhėsiui ir vyiįtf' ka^uj •
kiek tik nork Na,’ ir pakiloj^ 
liauti. Niekas ■. negelbsti, 
fihitesnnj žmonių 
mai, nei laikraščių pranešimai, 
kokį “aukso kraštą” yra radę 
ankščiau. nuvažiavę darbinin
kai. Netiki — kol patys “lai
mės” ip “vyno.” paragaus.

'lSi

NEDĖKINGA VIEŠNIA

Liepos mėnesyje Kaune pas 
gyv. Rotušės aikštės Nr. 4 Je- 
vą Keturakytę atvyko Leoka
dija Jermolavičaitė, prašyda
ma leisti jai pernakvoti. Ji 
buvo mažai pažįstama ii' kelis 
sykius jau buvo pas Keturaky
tę nakvojusi: pastaroji nakvy
nėn nepriėmė, bet leido ant lo
vos kuri laiką pasilsėti, o pati 
nuėjo i kitą kambarį ir praar- 
džiusi savo lovoje čiužinį su
skaitė savo slepiamus pinigus, 
kurių buvo 1260 litų. Kai su
skaičius pinigus siuvo čiužinį, 
tai iš gretimojo kambario, kur 
miegojo Jermalavičaite, tatai

rink- 
įeina 
seni.

VILNIUI VADUOTI RINK
LIAVA

Telšiai. Čia susikūrė 
liavos komitetas, į kurį 
kun. Budraitis, mok.
d-rius J. Gedminas, prad. mok. 
insp. J. Laurinaitis, žydų ban
ko d-rius Levinas, apskr. gyd. 
J. Mikulskis, notaras F. Mit- 
kevičius, prov. X. Norkus, aps. 
v-kas B. Petrauskas, šaulių sk. 
v-das S. 
Įeit. S. 
varoma.

Radišauskas ir pulk.
Rusteika. Rinkliava

RADIO
Eržvilkas. P. Malakausko 

vaistinės bute šiame mėnesy į- 
reingta radio priimamoji sto-

Lietuvos užsienio ir vi
daus padėtis
Seimo atstovo kun. A. Šmulkščio paskali;} yp'- 

Lietuvos užsienio ir vidaus iradėtį yra girdėjusi bent 
2U stambesniŲ lietuvių kolonijų Amerikos, bet butų 
buvę pravartu jas girdėti visai/ išeivijai, nes tų paskai
tų turinys ir kalbėjimo būdas piešia Lietuvos gyve
nimą objektingai. paliekant nuošaliai partinius ginčus 
ir liečiant tik plataus valstybinio gyvenimo reikalus.

Turėdamas rankoje statistinius davinius, kuriais 
gerb. kalbėtojas rėmėsi, kiek plačiau atpasakosiu pa
skaitų turini.

Paskaitos turėjo tirs svarbesnius punktus: 1? 
priežastys, delei kurių ameriikečiai lietuviai įgauna 
ne visai teisingas nuomones apie Lietuvą. 21 Lietu
vos sanrvkiai su kaimynais, arba užsienio politika Ir

i vidaus

I. Netikslių Nuomonių Priežastys
Mano atsilankymo Amerikoje tikslas—taip kal- 

gerb. kalbėtojas—yra arčiau pažinti išeiviją A- 
merikoje ir ją tiksliau supažindinti su Lietuvos da
bartine padėtimi. Kai kurie amerikiečiai lietuviai 
Įgavo gana netikslios nuomonės apie savo tėvynę. Ir 
nenuostabu. Pirmieji entuziazmo laikai jau praėjo 
-—nėr tokių stiprių Įvykių, kurie sujudintų visuo
menę ir nuslopintų kasdieninio smulkaus ir Įkyraus 
gyveninio kliūtis, nepasisekimus ir kovas už būvį. 
Ir tų tat gyvenimo smulkmenų ir susidaro bendra 
nuomonė.

Kad amerikiečiuose galima pastebėti keistų nuo
monių apie Lietuvą pirmiausia turbūt būsime kalti 
mes Lietuvos gyventojai. Amerikiečiai daug auko
jo Lietuvos reikalams. Jie parvažiuoja tėvynėn pa
sižiūrėti ir neranda to dėkingumo, kurio tikėtųsi. 
Bet dabar santykiai gerėja. Amerikiečių ekskursi
jas mes su muzika pasitinkame Klaipėdos uoste ir į- 
žymesnienis asmeninis parodome dar ypatingesnio 
vaišingumo. Bet ne visi dar mes sugebame turė
dami santykių su amerikiečiais skirti savo asmens 
reikalus: nuo vąlstybinių reikalų. Mes kai kada ra
šome amerikiečiams laiškus ir stipriai nusiskun- 
džiame tai mokestų sunkumų, tai tvarkos trūkumu, 
tai kitokiomis dar blogybėmis. Gudresnieji ameri
kiečiai jau pramoko tuos laiškus skaityti. Jeigu ga
le tokio laiško pridedamas prašymas atsiųsti pinigu, 
tai amerikiečiai supranta delko toks pinigų prašyto
jas skundžiasi neva sunkiu Lietuvoje gyvenimu, nes 
kiekvienas paprastai dejuoja, kam rūpi piniginė pa
šalpa gauti. Jeigu tad iš šitokių laiškų amerikie
čiai bandytų sudaryti sau nuomonę apie Lietuvą— 
jie klystų. Tiesa pašalpos verti tie asmens, kuriuos 
kokia nors nelaimė ištiko arba kurie prašo pagalbos 
vaikus mokslai! leisdami ar biznį užvezdami ar šiaip 
ūkį gerindami. Tais atvejais amerikiečių duodamo
ji pagalbu savo tikslo atsieks,. Bet šiaip jau lengvai 
gauti pinigai lengva ranka ir leidžiama.

ba

LABAI GERAS CIBULIŲ 
DERLIUS

Virbalis. Daržininkas ir so
dininkas p. Tilipovskis Vilka
viškio žem. ūkio parodoje be 
kita ko buvo išstatęs savo dar
žo tris, atmainas cibulių iš ku
rių didžiausi ir geriausiai užde
rėję eitauski, sodinti sėklomis, 
arba iš jų išaugintais diegu
liais.

Sakė gavęs 2 vag. 600 cent. 
cibulių. Buvę sodinti agurkų 
plantacijoje apie 1.5 ha plote. 
Tuo būdu be pilnai pakankamo 
uždarbio iš agurkų cibullių nu
ėmimas jam duosiąs apie 2100 
lt. gryn. pelno (po 35 lt. centn.) 
Apie gerą cibulių derlių girdėt 
ir nuo kitų.

PRANCŪZU ON
Pagiriai. Važiavimo Pran- 

cūzijon manija taip išplito, kad

Gerai gyvena mieste viešbuty, fundija draugams ir 
ue draugams ir galop dumia atgal Amerikon, kada 
kišeniuje belieka pinigų tik laivokortei pirkti. Klau
siu ar toks amerikietis gali gerai apie Lietuvą atsi
liepti, nes būtų gėda prisipažinti betiksliai pinigus 
išeikvojus. Jisai peikia Lietuvos gyvenimą, kad 
pateisinti save. Bet anaiptol ne visi toki amerikie
čiai. Daug jų grįžta Lietuvon, įsigyję turtų, užve
da biznį ir gerai gyvena. Jie mato kas Lietuvoje 
dar ne gera, kas taisytina, bet jie žino, kad ir šian
dieninė Amerika pradžioje savo nepriklausomo gy
venimo buvo toli gražu ne tokia tvarkinga, kaip da
bar.

Trečioji priežastis.- Kai kurie amerikiečiai, at
silankę Lietuvon pradžioje jos nepriklausomo gyve
nimo ir matydami dar daug trūkumų ir šiandien ma
no. būk Lietuva tokia pat esanti, kokią jis mate. 
Tat yra teisinga, jog. tuo metu Lietuvoje buvo tik
ras vargas. Keliai duobėti, plentai išardyti, vago
nai nešildomi, garvežiai kūrenami ne angliais, bet 
malkomis nepaveža vagonų ir traukinį tenka prieš 
kalną stumti, arba visas traukinys vidury laukų su
stoja ir daryk ką bedarąs. Kareiviai klumpėti ar 
basi, silpnai ginkluoti ir prastai maitinami. Val
dininkai darbe neigudę. Bet ir Vašingtonas, kovo
damas už Amerikos laisvę, rodos, su tokiomis pat jė
gomis darbą pradėjo. Amerika kaipo tautos bran
genybes laiko tų kovų palikimus. Ir mes ateity di
džiuosimės tuo kas šianiden atrodo taip menka.

Ketvirtoji priežastis—tai nuomonių skirtingu
mas. Jeigu Lietuvą lanko asmuo savo pasaulėžiūra 
tolimas nuo dabartinės Lietuvos vyriausybės, tai su
prantama delko jisai peikia Lietuvos vyriausybę, 
Lietuvos tvarką ir jos pastangas tobulintis. Politi
nės programos skirtingumas čia lošia didelę rolę. Bū
tų gera sakysime vyriausybė ir jos darbai, jeigu ji
nai tą pati daiytų, ką daro ir dabartinė vyriausy
bė. tik kad tat daiytų ne “klerikalų.” bet socialis
tų vyriausybė. Sakysime, kada dr. Grinius būda
mas premieru gynė ir teisino policijos veikimą, ka
da p. Šleževičius būdamas premieru uždarė laikraš
ti “Žaibą”—tylėjo tada visi ir socialistai ir nesocia- 
listai. Mes lietuviai turėtume daug ko pasimokinti 
iš Amerikos piliečių. Amerikoje už valdžią varžosi 
dvi galingiausi partiji: republikonai ir demokratai. 
Rinkimų metu kai kur prieinama net prie peštynių. 
Bet rinkimų rezultatams paaiškėjus, visi ir repubH- 
konai ir demokratai nusilenkia išrinktąja! vyriausy
bei, nes jinai atstovauja jų valstybei. Pamėgink A-1 
merikoj diskredituoti vyriausybę—kiekvienas pilie
tis, nežiūrint partijos, laikys savo pareiga ir garbe 
ginti vyriausybę, ypač svetimtaučių akyvaizdoje. 
Mes lietuviai dar nepilnai šios valstybingumo aukš
tumos esame atsiekę. Net svetimšalių akyse mes 
sugebame ir žodžiu ir raštu diskredituoti Lietuvos 
vyriausybę, mūsų finansus ir tvarką, visai, matyt, 
nekreipdami domesio kiek toks elgimasis kenkia ne 
vienai kitai partijai, bet visai Lietuvai. • Tačiaus 
šiuo klausimu nenorių ilgiau kalbėti, neš sunku gin
čytis dėl politinių prpgramų ir kovos pasirenkamų-

MIRTIES PATALO 
RADINIAI

Anykščiai. Vietos viduri
nės mokyklos mokytojui vado
vaujant, buvo kasinėjamas 2 
km. atstu nuo Anykščių, Volu- 
pio kaltelis. Atkasta dviejų 
didelilų žmonių griaučiai. Vie
nas jų guli aukštieninkas, ran
kas kryžium sudėjęs. Ant krū
tinės jam kirvis padėtas, prie 
kojų — kardas. Jis žiūri į 
pieįus. Kitas guli ant šono ir 
žiūri į rytus.

Kitoj kalnelio vietoj užtikta 
didelio ugniakurio vieta. Vie
na to kalnelio pusė jau ariama, 
kita gi — dirvonuoja.

SNIEGAS UŽKLUPO BUL
VES BERAŠANT

Gadunavas, Telšių apskr. 
Spalių 12 d. Gadunavo apylin
kės laukuose ūkininkus snie
gas užklupo bulves ’bekasant.

Kai kurių ūkininkų bulvės 
dar inepradėtos kasti.

Anglijoj ima pritrukti sil
kių.

II. Užsienio Politika

Kalbant apie užsienio politiką visu pirma norė
čiau duoti bendrą tai politikai pagrindą Lenkų 

‘spaudoje ir mūsų vadinamųjų kairiųjų ir pažangių
jų spaudoje dažnai randama minčių—būk Lietuva 
esanti izoliuota ir dėlto nepajėgianti kovoti dėl tau
tinių siekinių. Suprantama delko tokius gandus lei
džia lenkų spauda. Lenkams svarbu mums įvaryti 
baimės ir nuslopinti norą kovoti dėl Vilniaus. Del
ko taip elgiasi, lenkus pamėgdžiodama mūsij opozi
cija—man nesuprantama. Seimo didžiuma neužmer- 
kia akių į įvairius politinius pavojus ir atydžiai se
ka įvairias politines konjunktūras, galinčias padė
ti ar kenkti sėkmingai Vilniaus klausimą rišti. Bet 
Seimo didžiuma ir jos spauda ne dejuoja ir nesi
skundžia tik tai pozityvį darbą dirba. Mes labai 
branginame visos tautos griežtą vali;} Vinių atva^ 
duoti ir pasitikėjimą savimi, kad tasai tikslas bus 
atsiektas. Jeigu mes būsime stiprūs dvasia ir iš
tvermingi, jeigu mokėsime rasti tokius politinius 
draugus, kurie yra priešai mūsų politiniams prie
šams, jeigu mes paruošime mūsų visuomenę tiek su 
intelektualiu tiek fiziniu ir finansiniu atžvilgiu— 
neabejojame, kad laimėsime kovą. Taigi mes skai
tomo labai Lietuvai žalinga skelbtis pasauliui ir de
juoti, būk mes visų esame apleisti. Tinkamam mo
mentui atėjus paprastai randasi mase keno numaty
tų politinių kaltininkų.

Dėlto rišdami mūsų politikos gana painius klau
simus, mes privalome visi be. partijų skirtingumo 
pastatyti kaipo pagrindą daugiausia tikėtis savimi 
ir naudoti politines konjunktūras. Pinnaisais ne
priklausomo gyvenimo metais niekas juk neklausė 
kiek mes turime priešų ir kiek draugu. Silpnai gin
kluota ir auklėta mūsų kariuomenė brovėsi pirmyn 
ir vieną po kito varė priešus iš Lietuvos. Jeigu tuo
met kas būtų skaitęs priešus ir draugus, turbūt šian
dien netektų man į jus gerbiamieji prabilti, kaipo 
laisvos tautos atstovui.

Užsienių politikoj mes turime rišti, tiesą sa
kant tik vieną klausimą—mūsų santykius su len- v 
kais. Jeigu santykiai su lenkais būtų išrišti—tuo 
tarpu ne daug mes teturėtume, bent labai artimoj 
ateity, politinių klausimų risti. Dabar gi bisi iftū- 
sų santykiai su kaimynais užkliūva už mūši) santi- J 
kių su lenkais. Su vienais kaimynais mes arčiau nC- -yg 
sueiname, nes jie per arti stovi sU le’nkais. Su ki-1 
tais kaimynais mes galime tartis, bes jų interesai 
eina priešingai lenkams. Konkordato su Šv. Tė- Įjg| 
vu klausimas, Nemunu sielių plukdymas nosudary- ;
tų jokių kliūčių, jeigu santykiai su lenkais būtų ' į||| 
kitoki. Kurį tat politinį klausimę mes liesimu vi
sur lenkai taip jį supainioja, kad nei Tautų Sąjun
ga jų išrišti nestengia. Klaipėdos klausimas buvo 
išrištas Tautų Sąjungoje mums priimtinoj fortnoj 
turbūt tik dėlto, kad jį rišo Amerikonas pilietis pLf^ 
Dawes ir jį rišo nepaisydamas lenką intrigų. ’į '

Musų politikoj pradėti bet dar neišrišti trys 
klausimai:

5|
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Antroji priežastis tai patys amerikiečiai. Kai 
kurie amerikiečiai, parvažiavę Lietuvon gyvena di
deliais ponais. Storas, ilgas cigaras, tuščias pasį- 
gyrimąs turtais ir pinigų betikslis mėtymas
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Visą naktį beldėfggtieą £ begalinę^ ateitį. Kitaip 
dva^žWyA%eiiQią:ia* liūsta: .ji-t 
nai neįsilrūiiijo, jinai nerado 
savo tąsos....

Man asmeniškai yra žinomas 
originalus charakteringas atsi
tikimas, kurs parodo, kaip 
tvirtai, kaip gilai įsišaknėjusi 

— skėriai, arba teisingiau, tas ta mintis ir supratimas Kita- 
žmonių ikrynas. Kaip jie gy-. 
vena, kuo pragyvena, kuo mai
tinasi tose baisiose, neįmano
mose sąlygose, kurios būtų mir
tinomis kiekvienai kitai tautai 
Visoms tautoms — išskiriant 
Kitajų... Suprantama, čia žmo
nių perdaug. Ir kaip dėl to. 
kad atidengi kaip kada koki 
tai žmonijos dangtį, pati gam
ta siunčia nederlius, vandenų 
ištvinimus, epidemijas. Pervir
šis žmonių kaip ir biski nu

ga, triūsia, pluša. Tas nė su 
nieku nesulyginama, niekur nė
ra nieko panašaus. To jūs ne
pamatysite niekur kitur. Iš kur 
toji žinomų upė, tie sąrančiai

Palei A, Gliebovą parašė F. V.

Rodosi, kad tolimuose rytuo 
se užstojo kokia tai tyla, ramy
bė. Mažiau telegramų iš Šan- 
hajhhš. Retesnės sensacijos iš 
Pekino. Panašu Į atilsį . ; . 
Mano draugas kalbėjosi sn ber- 
liniškiu, rytų šalių žinovu-, dr.: 
Trauteriu, nesenai grįžusiu iš 
tolimųjų rytų kelionės, iš Kita- 
jaus. — Jūs žinote kokį patį 
ryškiausi ir neišdildomą įspūdį 
aš išsinešiau iš Kitajaus? Tai 
šitai kokį: •neišskaičiavimas.” 
Tai užplūdimas žmonėmis. Jų 
daug. Jų baisiai daug. Kuo
met aš stovėjau prie požeminio 
gelžkelio stoties New Yorko 
Broądway. kuomet aš pusiau
dienyje plaukiau chicagiečių

.būry vidurmiestyje — tas taip 
pat buvo grandijoziška. Ten 
taip pat huvo žmonių upė. Skė
riai. Kas tai tokio gaivališko. 
Bet visiškai kitokio nė kaip 
Kitajui. Aš buvau ir Pekine, 
ir šanhajui, ir Kantone ir Rau
kau. AŠ vaikščiojau siaurutė
mis kreivomis, staigiai nelau
kiamai užsisukinėjančiomis ga
tvelėmis. Tr aš jaučiau su nie
ku nesulyginamą sloginantį 
jausmą: aš žmonių skruzdėly
ne. Tie žmonės — skruzdės — 
visur. Jų milijonai. Tai ju
da. raitas vienas geltonasai' 
drakonas

Kiekviename kieme, kiekvie-. mi: 
noje krautuvėlėje, kiekviena-. mą. dėlto kad jame 
me kambarėlylje — visur jie (prodiedžiai. per jį tęsiasi dva- 
kruta juda, šliaužia, slenka, bū- sinis ryšys iš begalilnės pravi-

Bet gi ją veislingumas ypa
tingas, ir todėl “balansas” vėl 
išsilygina. Bet Kitajus mo- 
dernizuojasi. Kitajus europė- 
jiškėja. Ateina tenai ne tik 
mūsą higiena, bet ir mūsų 
technika: Kitajus pradeda 
grumtis užtvarais su savo van
denų putriniais. Tr žinoma, ir 
tvanu mažiau, ir ligai mažiau! 
Balansas ir vėl perviršiumi 
gresia... vėl žmonių begalinis 
perviršis....

Tr pasižymėkite. Kitajuje y- 
ra vaikų kultas—ypatingai sū
nų! Šeimyna neturinti sūnaus 
— ne “šeimyna” — taip tik 
sugyvenimas. Tik “pirmgy- 

duoda šeimai palaimini- 
jo

jaus sieloje. Beriin-e mokinosi 
gerai man žinomas Pekino ki
tajus. Baigė universitetą, ap
sivedė iš meilūs su vokietaite, 
dukterim pasiturinčio hambur
giečio — ir jaunavedžiai nuva
žiavo į Pekiną.

Praeina metai — juodu susi
laukia dukters. Po tos — dar 
dukterį. Ir, galiausia, vėl duk
terį., Tr ką jūs manote? Susi
renka šeimos “teismas.” Jie 
teisia vokietaitę už “netinka
mumą...” Juk buvo reikalin
gas sūnus! Ir šeimos teisme 
nusprendžiama: jis turi teise 
pasiimti “pašalinę” pačią, ant
rą: būtinai reikalingas sūnus.

Kas darėsi širdyje jo “pa
grindinės” pačios — palieku 
spręsti jums patiems. Jis ir 
pats (žmogus baigęs mūsų uni- 
versitėtėj, suprato, kad čia kas 
nors negero, bandė šeimos 
teismui prieštaraut. Bet pas-Į 
kui nusileido, ir pasidavė, ro-j 
dosi. su vidujiniu įsitikinimu, j 
kad ir reikia taip daryt. '

Aš Pekine buvau tomis die-: 
nomis. kuomet ten eina mald!-: 
ninkai į vienuolyną Miao-j 
Fong-Šan. Žmonės tiki, kad: Trakas 
kiekviena moteriškė, aplankiu.-; popinančio, 
si vienuolyną, gali tikėtis susi- ■ <aus tr 
laukt sūnaus. Jūs būtumėt' pa-.;

‘matę, kokios Tamarlano Ordos ' nu0]yn

tais.?. - A£ stovėjau ant paši-iin- 
tinybes augŠto Tvaiahdą, dvi,, 
tris, keturias.-<Veizėjau per 
žiūronus. -Ir. risur krutėjo, ju
dėjo toji žmonių skruzdyno ma
sė. Darėsi ‘baisu... Tas mal
dininkų ėjimas tęsėąi sąvaitč- 
nūs. Eina visais Laimais, mies
tais. Joti ant asilo ar mulo — - 
negalima. Būtinai reikia eit 
pėkščiam. Jeigu šįmet negel
bėjo, sūnus negimė—reikia pa
simelst sekančiais metais. Bet 
:au eit į vienuolyną ne pok
yčiam, o šliaužte šliaužt, arba 
•ipsikarstyt retežiais, arba, ga
liausia užsidėt'ant kaklo baisią 
kaladę... o gal. pagelbės. AŠ 
nats mačiau tokį vaizdą: sun
kumoje moteriške varginga: 
šliaužia plentu. Nori užsipeL 
nyt sūnaus. Drauge su ja jos 
vA'ras. AŠ prasiskverbiau per 
mini:?, ir prie progos išsikalbč
iau. Pasirodo, kad jie jau tu 
ri šešetą vaikų, bet vien duktė 
rvs! Reikia būtinai sūnaus.

me vienuolyno: skambi 
barabonijimai, trūbiji

užniigti.
f ‘gongus. ’ ’ Visų naktį. pro ma
nė slinka žmonių skruzdėlynas.

Tegul užeina revoliucija, ma
ras, čuma, badas..,

Jiems vis viena.
Jie vėl slink ant

Miao-Fong-šan... . •
Jie vėl sau išinelis sūnus.
Vieną-
Du.
Tris.
Balansas. Kitajus liks su 

kaupu.

kalno

-Amerikos baiiilitų darbuo- 
rodo. kad ji-. neima vaka-

Jau ir Kalėdos artėja. Ar pagalvojai apie 
savo gentis Lietuvoje ? Kiekvienas Amerikos lie
tuvis siunčia kokią nors dovanėlę giminėms—ne
atsitik ir Tu.

Lietuvos žmonės mėgsta spauzdintą žodį, 
jie mėgsta gerą'knygą, bet nevisuomet išgali jį 
Įsigyti.

Geriu ir naudingų knygų gali gauti “Darbi
ninke.”

“Darbininkas” suruošė gražių Kalėdinių 
knygų siuntinių, kurių galima pasipirkti. Siųsk 
doleri, o gausi trijų dolerių vertės knygų.

3 dolerių vertės knygų už 1 dol
Jeigu nori knygų siuntinėli pasiųsti Lietu

von. tai užpildyk šitą lapeli ir iškirpęs su $1.00 
prisiųsk.

KALĖDINIŲ knygų siuntinys 
UŽ $1.00

Vardas

Pa ra.rdč

Kaimas ...

Valsčius ..

RūLa

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

štos vilnys 
T r nejuda.

Sūnų’.!
ti tokio 
kas tai 
s ame.

tokio bai 
Aš peri ei 

šlubelėje palei vie M. A. NORKŪNAS

Visi nepasisekimai organi- Darbo žmogus pažanga s 
zuotam darbe, paeina nuo ne- “DARBININKAS” yra tavo pria?.^ 
veiklumo. telis.

0
Geriausi rekordai yra kompanijos

1) Konkordatas su Šv. Tėvu sąry; 
dvasiškija.

2) Plukdymas sielių Nemunu.
3) Vilniaus atvadavimas.
Konkordato sudarymas su Šv. Sostu dabar yra 

negalimas, nes sudarant Kenkordatij su lenkais L į 
niaus Kraštas bažnytiniu atžvilgiu y:a pramik 
Lenkijai. Toks kad ir bažnytiniu atžviegiu pad; 
rytas Vilniaus Krašto priskirimas Lcmu.;ai pa>un.\ 
na mums \ iiiuaus Kaiusimo risimą ir dėlto mes n 
galėjome surikti su tokiu \ ūmaus Krašto risim 
Mūsų buvo sulikta Vilniaus diecezija bažnytin 

Lietuvai nei Lenkijai.

Anglu pirkliai užpirko daug miško Lenkijoj 
Remiantis Klaipėdos konvencija, mes privalome guo 
ti galimumo lenkams ir kitoms valstybėms piukdyt 
sielius Nemunu. Kada ėjo derybos Tautų Sąjungo 
dėl Klaipėdos uosto. lenkai prisispirdami tikino, 
būk Klaipėdos uostas esąs jiems reikalingas miško

laipėda. nei dol Klairilos.-nei dėl 
o iš >lėliu ntėio įneš Vilniai

ai Vilniaus aMdįiyimas 
ain Amerikos

PADIDINK 
LINKSMYBE 
SAVO 
NAMUOSE

REKORDŲ 
PRISIPIRK 
GRAŽIŲ 
LIETUVIŠKŲ

emunu ir

Kun. S. J. Struckus, Tenoras J Naujas Tarptautiškas šokiu: 
16024F ’ Tn°

I’OLKA MAROKA 
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16019F

1-3O18F, A pALCOlOS Serenada

VESTUVIŲ GELIU

a s politiniu atžvilgiu 1 
čioj iormc>,y Lenkui 
skirti prie ū aršųvos

.daro va nei

patenkinai
’ėvynės Kalėdinės Giesmes i

16025F

erai žinomų 
i.-iins. šių re- 
iv;.!rt-s yra; 
is melodijos.

16C26F -vento 
Si:

:<~>s ('.u rekordu

Vilniaus Instrumentališkas 
Trio

nūs Lenkijos sienon 
toms sienoms.
po vienetos p?: 
šis tas padaryti 
ko nepadaryta ir dėlto 
tuvos nepatenkino. M 
vuiu protesto notą d'-l T ilmau.- 
vą prie Vatikano ir paprašė atsiimti šv. Tėvo atsto
vą. Dabar Kaune arkivyskupo Zeclimi jau nebara 
ir derybos dėl Konkordato sudarymo su Vatikanu 
yra nutrauktos. Tos derybos galės atsinaujinti ir 
sėkmingai eiti pirmyn tik tada, kada Šv. Tėvas ū il- 
niaus klausimą riš mums priimtinoj formoj. Kada 
tai įvyks—sunku pasakyti. Man rodos nepasikei
tus politinėms apystovoras^ negalima manyti apie h- 
kurio Konkordato darymą. Mūsų, visa tauta prita
rė šiems vyriausybės žygiams, atsisakydama šiai.- 
jubilėjaus metais keliauti Romon. Šiaip dalykams 
stovint, mūsų kaireji pasiūlė katalikų politikams su 
daryti visai nepriklausomą Romai bažnyčią. Bet 
mes griežtai atmetėme šitą minti. Mos gerai ski 
riame du dalyku: Popiežių kaipo katalikų galvą, 
kurį mos pripažįstame ir klausome ir Vatikaną, kai 
po politinę vienetą, su kurių nuomone ar sprendimu 
mes sutinkame tik tada, jeigu tasai sprendimas ne 
prieštarauja mūsų tautos politiniams siekimams 
Taigi, nors katalikai, mes griežtai pasisakome prieš 
Popiežiaus sudarytąjį konkordatą su Lenkija. Toks 
mūsų nusistatymas kiek tenka patirti besilankant 
lietuvių kolonijose, randa pilno pritarimo Amerikos 
lietuvių išeivijoj. Tas duoda mums noro ir drąsos 
ir toliau vesti pradėtąją liniją. Vatikano mums bu
vo sakyta, kad kitos valstybės keistai ir nedraugin
gai pažiūrėsią į Lietuvą, jeigu mes drįsime prieš Va 
Ūkaną protestuoti. Mes užprotestavome ir tuomi pa
rodėme, kad net šv. Tėvui mes nenusilenkiame ir 
tenusilenksime, jeigu Vilniaus reikalus jisai ar kas 
-kitas bandys risti mums nepriimtinoj formoj.

Sieliu plukdymas Nemtinu. į \

-tcnią-p ŽAIDIMO MAZURKA

Mes taip p Jokių rekordas. Į- 
jūsų širdžiai bus

ii pajamų 
Lenkai 

ipėdoj lenkų kon- 
= Lenkijai. Mes

Instramentališkas Duetas:

Nepersenai Nemunu sieliu plukdymo klausimu 
mvo pradėtos derybos su lenkais. Kopenhagoj. Tos 
'•erybos dabar nutrauktos, ir jos sėkmingai negalė* 
'uiti pradėtos, jeigu lenkai teberrikalans konsulato 
Tlaipūdoj ir atidarymo jiems Lietuvos gelžkeliu. 
santykių su lenkais klausimas Lietuvoj yra toks 
~>pus. jog buvęs p. Petrulio kabinetas rado reikalin- 
m atsistatydinti, kada delegacija dcrvbose buvo nu
liūsi toliau, negu jai buvo leista kabineto. Naujai 
usidares kabinetas, manau, tik tada pradės dery

bas su lenkais, kada jie atsižadės reikalavę konsu- 
’ato Klaipėdoje ir gelžkelių atidarvmo. Būtu gera 
'urėti normalūs santykiai su lenkais ir juos mes tu- 
-ėsime', kada Vilnių sau grąžinsimo. Be Vilniaus 
normaliu santikin sn Lenkija nebus iki Lietuvą val
dys Krikščionys Demokratai, kurie jau nekartą pa
rodė savo griežtą ir nesulaužomą nusistatymą nie
ku būdu nesitaikinti su lenkais iki Vilnius bus grą
žintas. Taigi visokius gandus apie dabartinės vy
riausybės taikinimasi su lenkais reikia be dvejojimo 
atmesti. Juos leidžia mūsų politiniai priešai len
kai ar net kaikuriu sroviu lietuviai. Toki gandai 
mus negąsdino ir negąsdiną. Nemunu plukdyti šie- 
Hus leisime tik tada, kada lenkai tenkinsis vien tik

iru šiuos parašus 
-kaito tū’i-tančiai jaunų ir senų, ygii pradžioje ne- • 
priklausomo gyvenimo už Lietuvos laisvę stojo mū-; 
-ųi jaunuomene, pametusi mokslą ir entuziastinsrai j 
kovojo už. laisvę, jeigu visa mūsr.'auta gyvena pa-1 
-iryšimu Vilnių atvaduoti—ar gi rnušvis kaad nors 
■■aulėtas rytas ir saulės spinduliu^?'' ar neplevėsuos 
mūsų trispalvė vėliava Gedimino Limo.

Bet. turbūt, norėsite jūs manės klausti, kada 
gi ta--ai laimės rytas ateis? .Tukti ena viltimi per 
laug nuobodu gj.menti? Tiesa iiisu kai kurie lai
kraščiai labai drąsiai, bet. sakyčiau negudriai skel
bia žinių iš Lietuvos, hūk ten jau visa paruošta—ir 
\mrinom°n° ir šauliai ir ginklai pradas net paskir- 
la<. kad tuoj pulti Vilnių. Aš tols drąsus nenoriu 
būti. Juk priešų niekas neįspėja kad jie būtų pa- 
•iruokę—šiais atvejais ieškoma patogiausių sąlygų 

’r tinkamiausių momentų. Tiesa-Lirime ginklų— 
kur gi jų neturėsi. Tais ginklais n?gi žvirblius šau- 
Ivsime. Turime kariuomenės ir ginkluotų šaulių. 
Lankai tat iaučia ir dėlto taip nerimauja. Mums 
rankos niežti, bet protas sako: palauk ir niekam 
Tc-sakvk kas manoma daryti, sukao manoma susi- 
lėti. kur pradėti ir kaip baigti.

Kuris tamstų prisispyręs manęs klaustų, kada 
Vilnių atvaduosime, to ir aš paklausiu:- ar jūs žino- 
:ote..-' kada Klaipėda buvo atvaduota? Nieko neži
nojote. tik gavote1 džiaugsmingą žinią, kad Klaipė
da mūsų. Aš būčiau laimingas, jeigu grižęs Lietu
von kalėčiau kaip galint anksčiau Tvąbeliu pranešti 
'unis linksmų ^niųi^Milnipsmūslu

Naujas Instrumentų Trio
MEIUT m jausmų,16027F

;“STASĖS" POLKA

Mylimiausios parinktos šokių me- 
iiodijos įsoj tos Naujo Instrumr-ntų 
Trio. PradžiufrinkitP ir nustebinki
te savo pažįstamus ir gimines šiuo 
įdomiu rekordu, ir išgirdę, kų jie sa
ko apie jį. sprę<(kite patys jo vertę.

Kabareto Orkestrą
1602SF įvairumų valgas lOJAOr KAMINKRĖČIO Polka

'KLARNETŲ polka 
16002F vestuvių maršas

i Columbia Liet. Orkestrą
Kas ftali būti smagesnio už žino 

mų. mylimų meliodijų. kurią susrraj 
na jrnrsns artistai? šis vairas Ir nol- 
ka. įjtrajti earsios Kabaretų Orkes
trus primins kaip senai, savo tėvynė 
je. jaunimas būdavo susirenka j va
karuškų ir šoka, šioms pačioms me 
iodijoms griežiant.

Pas mus yra naujausi ir kitokie Columbijos kon* 
panijos rekordai.

Vietiniai ir apylinkių kolonijų lietuviai atsilanky; 
kitę į mūsų krautuvę, o tolimesnių kolonijų gali gautt™^- 
per pastą. Tik tokiame atsitikime užsisakyti 6 rekor$^^ 
dus ant karto. Prisiuntus stampę už 2c. yra pasiunčia  ̂
mas pilnas rekordų katalogas.

Kreipkitės adresu:

GEO MASILIONIS
233 WEST BR0ADWA¥

- ,-f

16014F Mazurka
KARININKŲ VALCAS'

K:.irnotas ir garsioji nccordian ar- 
nonik:: padaro čia garsų rekordų, 
pilną gyvumo, sugrajra puikiu rit- 
.:iu du gyvi parinkti šokiai.

Instrumentališkas Duetas:
Armonikas ir Klarnetas

1RP1 ! DRAUGINGUMO Polka '.0gį 
loviui PRAKILNUMO polka

Artistai, j.grajnę šiuos rekordus, y- 
a garsus grojikai šitų dviejų instru- 
nontų. Jie pagamino jums rekordų, 
kuriuo džiaugsitės visada.

Brooklyno Mišras Kvartetas
i DU BROLIUKAI 

n7nG. i KUNIGAI (S. Šimkus)
; PER taMSTA NAKT&
I LĘ (S. Šimkus)

I GRAŽIOJI POLKA 
E2581 j PAVASARIO RYTAS

Į Polka
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Subscripticn Bites:

ĮBĮfusu spauda ir visuomenė 
^^^iKiekvienas žmogus, kuris daugiau ar mažiau seka visuo- 

gyvenimą, būtinai pastebės, kad spauda, spauzdintas 
sufošė labai svarbią rolę mūsų tautos atgimime ir kul- 

|teig|§ime. Dar ne taip senai, tik pora desėtkų metrj tam at- 
^^^jLietuva, žiauraus rusu kazoko persekiojama ir engiama, 
^^^feį^rėjo savos spaudos, savomis raidėmis spauzdintų knygų ir 
^BS^raSčių.
i||||^|^Tokia priespauda tęsėsi gana ilgai ir per tą laiką mūsų 

“globėjai” stengėsi visus lietuvius ištautinti ir supra- 
fe^dįįvinti. Tuo tikslu jie vartojo įvairiausius būdus ir viso- 
Įy^ijjĖj^pricmones: spauzdino rusiškomis raidėmis lietuviškas kny- 

į Lietuvos žemelę gabeno “pereselencus” burliokus, o be- 
^^^^tešinančius tam kardavo, šaudydavo ir tremdavo į tolimus 

kraštus. Tai buvo mūsų tautos kryžiaus keliai. Bet sa- 
juo didesnė priespauda, juo didesnis pasipriešinimas.

tad ir su mūsų tauta . Mūsų geresnieji tautos sūnūs, ne- 
|||||^ydami nei uždraudimo, nei persekiojimų Įsteigė keliatą lai- 
&|ilĮ|ibių Mažoje Lietuvoje už Nemuno, kur viešpatavo prūs'ą 
^^p^Sdaras, bet šis kiek tolerantingesuis už rusvi kazoką. Iš ten 

po Lietuvos kaimus spauzdintas lietuviškas žodis, iš
pasigirdo pirmas tautos atgimimo obalsis. Ten, ties žilu 

(JįkNejnunėliu, “Auszra” patekėjo, “Tėvynės Sargas” tautos sar-
budėjo ir “Varpas “Lietuvą iš miego žadindamas gaudė. 

HfB ' Kitn. mūsų tautos geresniųjų sūmj dalis, nepakęsdama prie- 
||Bi§p$|tidos, mėgiama laisvę, išėjo į platųjį pasaulį. Didžiuma jų 
^^^įekė Naująjį pasaulį—dėdės Šamo žemę. Ir čia jie nenu- 
llrięido rankų, bet stvėrėsi tautai išganingo darbo. Amerikos is- 
^emuose plito Mažosios Lietuvos spaudos pabertieji obalsiai.

rankon pavergtieji lietuviai kovojo už savo teises spauz- 
yžodziu.

S^alų gale, rusai, pamatę, kad besiplečianti lietuvių tau- 
-susipratimą nebeužtvenksi, 1904 metais vėl davė laisvę 

spąuzdinti lietuviškas knygas ir laikraščius. Greit prabėgo dvi- 
dežhnt metų ir jau nūnai visai kitaip mūsų tėviškėje atrodo 

*Fer tą trumpą laikotarpį mūsų spauda labai daug atliko. Tau- 
į|y|nĖs susipratimas pakilo, nes visuomenė per spaudą turėjo ga- 
LįįiKybes visais rūpimais klausiniais išsikalbėti. Spauda išugdė 
Liėtifvos patriotus ir įskiepijo Lietuvos nepriklausomybės obal- 

—išgelbėjo tautą nuo pavergimo. Prie to išganingo darbo.
abejo, prisidėjo ir tikyba, kuri, nuolatos grumdamosi su 

^TJfcVoslaviŠkąja budlokija.saugodavo lietuvii} tautinius reika- 
|ąsį Tad spauda ir mūsų tikyba išaugino mūsų organizacijas.

||&hklėjo tautinį susipratimą ir galop atstatė dabartinę Lietu- 
“ ^Respubliką.

Per spaudos lakštus mes laisvai aptariame savo siekimus ir 
^ įolhis'. Lietuvos spauda išgvildena visuomeninio ir valstybinio 

džio klausimus. Spauda patapo tokiuo galingu Įrankiu 
Žįį£sų socialiame gyvenime, kad be jos gyventi būtų tiesiog ne 

omą. Spauda skleidžia mintis labai plačiai: ji prieinama 
lenam ir visi kas tik moka skaityti gali naudotis jos ži- 

šjiį# šaltiniu. Kiekvienam apšvietą ir laisvę mėgiančiam žmo- 
spauda tiek svarbi, kad be jos negali apseiti. kaip gėlė 
aulės. Kaip gėlė be saulės nuvystų, taip žmogus bo spauz- 
;o žodžio surambėtų ir supliumpėtų.
Spauda atlieka didelį darbą, ji per savo skiltis auklėja 

^Osnpmenę, per ją skleidžia idėjas ir kovoja dėl jų. Taiga pir- 
’i'žĮi#? eilėje'spauda mums nurodo mūsų idealą bei tikslus, o 

kai kovos būdus dėl ju. Suprantama, kad norint atsiekt’ 
lo, reikia apie jį plačiai kalbėti, t. y. jo mintį paskleisti.

_ ■ žinoma, padaro spauda. Dangei tūkstančių metu būdavo 
idėjos buvo skleidžiamos gyvu žodžiu. Antai Kristus-

“O apaštalais žmones mokino gyvu žodžiu. Senovės gal- 
Sokratas, Konfucijus, Demosfenas ir kiti žymūs /.mo

savo idėjas žmonių tarpe skleidė žodžiu. Ilgainiui jos 
surašomos į tam tikras knygas ir mums perėjo spauzdin- 
žiu, nes kitaip fų žmonių paskleisti žodžiai galėjo būti 

nū.
Bet dabar, kada visas pasaulis sparčiai pažengęs, spau- 

^šeikšmė šimteriopai padidėjo. Vienok, dar ir žodžiu sklei- 
nips idėjos neišnyko, nes per mitingus, susirinkimus ir 
ttūtas apie jas kalbama. Raštas papildo žodį ir atbulai, 
žodžiu paskleistoji idėja nespėtų taip greit aplėkti visos 

PŲos, gi su spauda—kas kita. Tad, mes visi—jauni ir se- 
artėti prie spaudos, o spauda prie mūsų.

iCietuvas liaudis kiek daugiau įvertina spaudą nei mes, iš- 
ten daugiau skaitoma, ten spaudos žodis branginama 

ienos kultūringos valstybės piliečiai tampriai surišti su 
^da. Kekvienos tautos sūnus, kuris myli tėvynę, turi my- 

rir savo spaudą, kuri prikėlė Lietuvą ir davė jai laisvę.
^Tenobūnie nei vieno Amerikos lietuvio be spauzdinto žo- 

Lba kjiygos bei laikraščio. Mūsų tautos pažanga ir Lie- 
gerovė priklausys uik> kiekvieno lietuvio apšvietos. Kur 
atsilikusi, neapsišvietnsi, tai tos tautos valstybė taip 

^^rg^^DeišbrerKla. (hr^anizuota,visupinęnę. sudaro orgą-

vėliau dvasinio pęūfr semiasi i§ įvairių 'spaudos dįff
Vienok, minas visiems geraj žinoma, kaįrin ^yįsūomet 

spauždihtas Žodį? būna geras? ir naudingas valstybei ja® visuo- 
menei.A Y^sdkĮhną; kad genis margas, beįs rietis dar mai
gesnis. Taigi tarpais ir su mūsų tauta. Mūsų visuomenė miš
ri, ji susideda iš įvairių partijų bei srovių,^ kurios panaudoja 
spaudą savo agitacijai ir net šmeižtams. Jeigu šiandiena pa
vartysime Lietuvos laikraščius, tai pastebėsime, Irad daugelis 
jų labai negražiai ir nešvariai kovoja savo idėjos priešus. Pa
imkime pavyzdžiui “Lietuvos Žinias” bei “Socialdemokratą,” 
ten randame tokių melagingų žinių, išpūstų dalykų ir nedorų 
rašinių, kąd net koktu darosi. Lietuvos spaudą palikę, eiki
me prie mūsiškės spaudos. Mūsų amerikoniškąją spaudą gali
ma suskirstyti Į dvi dali, būtent: katalikiškąją ir bedievišką
ją ar laisvamaniškąją. Katalikų spaudos siekiai aiškūs ii’ nuo
seklūs, ji kovoja už tautos dorovę ir laisvę, o laisvamaniai tik 
tiek tedirba, kad griauna. Mes iš prityrimo žinome, kad griau
ti lengviau nei statyti, todėl laisvamanių keliai yra labai mi- 
zerni. Nežiūrint j tai, kad laisvamniai ardo kataliktr darbą ir 
aplamai kovoja katalikus, jie dargi tarp savęs nesugyvena. 
Mat, ten kur nėra tikybos pagrindo, tai ten chaosas ir suiri
mas. Laisvamnių abaze šios srovės: bolševikai, socialdemokra
tai ir tautininkai, šie susiskaldę dar į keletą grupelių.

Bolševikai senai išsižadėjo Lietuvos ii- žiūri į Maskvą; jie 
tyčiojasi iš Lietuvos “nepriklausomybės ir lietuviškosios atgi
mimo idėjos. Socialdemokratai arba socialbiznieriai, kaip juos 
tankiai žmonės pavadina, kurie išperėjo bolševikus, mažai nuo 
jųjų skirasi. Lietuviška patarlė sako: obuolis nuo obels netoli 
rieda. Socialbiznieriai gali atstoti obelį, o bolševikai obuolį 
ar atbulai. Tad šiedvi giminingos srovės lietuvii] išeivijai ne 
ką žada. Apie tautininkus mažai belieka kalbėti, nes jų tik 
pustuzinis visoje Amerikoje ir tie patys, kai vėjo pučiama nen
drė, svyruoja: šiandien su vienais, o ryt su kitais. Kokie lais
vamaniai, tokia jų spauda. Jie savo rašiniais daro bllėdį mū
sų visuomenei. Mūsų amerikoniškieji laisvamaniai pamėgdžio
ja Lietuvos laisvamanių ir dargi pirmuosius prašoksta, nes 
Lietuvoje burnojimas uždrausta, o čia ne. Lietuvos laisva
maniu spauda diena iš dienos kartodavo prasimanytus, niekuo 
nepamatuotus dalykus, šmeiždavo pavienius asmenis ir net vi
suomenės dali. Tokia padėtis turėjo galų gale pasibaigti. Tik 
ten, kur nėra jokios tvarkos, kur nesirūpinama piliečių gero
ve, tokios nesąmonės leistinos, bet šaly, kuri eina į tvarką, 
kuriai apeina piliečių gerovė, tokiems dalykams reikėjo kelią 
užkirsti.

Lietuvos Seimas įsikišo į tą dalyką ir išleido Įstatymą, ku
riuo padarė galą toikems apsireiškimams. Tasai įstatymas lei- 

3o Lietuves teisingumo Įstaigoms šmeižiančiąją be meluojan- 
cąją spaudą sudrausti, ją traukiant atsakomybėn ne paprasta, 
bet pagreitinta tvarka. Taigi Lietuvos laisvamanių, nepraus. 
tabumių spauda bus traukiama atsakomybėn už nebūtus ir pra
simanytus dalykus. Bet amerikoniškieji laisvamaniai gali nie- 
uo nebodami loti, jų Lietuvos Įstatymai nepasieks. Jie šmeiž
dami katalikus ii- visuomenę bei jos veikėjus, puikausiai nusi
mano, ką jie daro, bet jie žino, kad šmeižiant vis šio to at
sieks.

riau.'i. doriausi žmo
manytomis žiniomis.
me kovoti s;; laisvamaniškąja spauda
Oą: mes privalome atkalbinėti žnmn<
mamsims spaudos

Vi:
=tGvi ji

;s šis tas prilips. Žinoma, kad ir gv- 
ralima sugadinti biauriomis ir praši
lai žinodami, mes. airi vienas, turi-

. Mes turime stoti Į dar- 
f,s nuo nepadorios laisva- 
perą tautišką ir krikščio- 
ivijos gerove.
ik tuos laikraščius, kurie

Prie toKių jaikra.--.-n; priklauso: darbininkam^ skiriamas 
■aikrasris “Darbininkas." katalikiškai vis-tomonei leidžiamas 
oienrasiis ‘Draugas, organizuotai katalikiškai visuomenei 

Garsas. ,:aunuomenei “A ytis“ ir kiti jiems panašūs laikra-

Tik vi spauda išauk jaunuomenę, ištobulins vi- 
;io ištautė.jimo. O būdami 

tėvynę ir Dievą mylinčiais sutvėrimais, būsime naujin
si Lietuvai, kuriai kiekviena? amas šeimynos narys vra bran- 
2U'- Komo

Skandalas Lietuvos Universitete

Spalių 25 d. karo lauko; žodžio pas stud. Borutą, pra- 
teismo sprendimu tapo su-ibilsta maž daug taip/“Su
šaudytas žydas Jubileras 1 dentija! paskaitą rengia stu- 
Nochimas,nes būdamas slap
tos komunistui partijos na-, 
rys teroro tikslu 3 syk peršo
vė sąžiningai pareigas ėjusį 
Lietuvos kareivi. Liet. Uni
versiteto socialistų draugija 
(patys kairieji) studentų or
ganizacijos skelbimų kamba
ry savo vitrinoje iškabino 
dėl to sušaudymo protestą. 
Už keleto dienų paskelbus 
protestą ta pati draugija 
universiteto salėj rengė vie
šą visiem studentam paskai 
studentų teises ir atstovavi
mą.” Tai buvo lapk. 8. Stu
dentų prisirinko pilna salė.
Paskaitą atidengė stud. so
cialistas Boruta ir pakvietė 
pranešėją stųd. Kai^riįj?: 
gi socialistu.)" pjacĮeti;

deniu socialistu draugija, 
ta pati draugija, kuri prieš 
keletą, dienu iškabino uni
versitete protestą prieš ko- 
munisto-teroristo Jubilero 
Nochimo sušaudymą, nors 
jis nušovė mūsų karei
vi. Ar vieta čia kalbėti 
'tiems, kurie šituo savo žy 
giu aiškiai pasisakė prieš 
valstybės interesus, gina ko- 
munistus-teroristus ir tuo 
teršia mūsų universiteto gar
bę ?! Ai’ gali, dar nešioti jifc 
studentu vardus... ”

Matulioniui kalbant kyla 
trukšmas^ švlpimas it šauks
mai “Šalin socĮalistui! Lauk 
juos!.

pT^tes^jpgįHįą it^isą seėj4ė* 
ilsta d^sgijos tokįprieš vaĮį

masenatas t$ (^^gįją?yįsį&

kisii pasirodė remianti prieš 
valstybinį gaivalą ir panei
gė humanizmo principus — 
ji ne protestavo, tylėjo kada 
Jubileras peršovė Liet, ka
reivį, o protestuoja, kada jį 
nušauna, taigi pripažįsta 
dėsnį “kai aš mušu, tai ge
rai, o kai mane muša — ne” 
ir tuo teršia studento vardą. 
Rezoliuciją karštu delnų plo
jimu ir garsiu “valio”, visi 
priima. Po to sugiedama 
tautos himnas. Beskaitant 
rezoliuciją ir giedant himną 
socialistai vėl sueina į salę ir 
pareiškia norį tęsti savo su
sirinkimą. Po trumpų karš
tų ginčų jie vėl išstumiami į 
greta salės esančią skaityk
lą, kur besigrūdant sulaužo
ma stalas, keletas kėdžių ir 
išdaužoma spintų langai. 
Dar nenurimus sumišimui 
ateina universiteto rektorius 
prof. Avižonis ir prorekto
rius prof. Biržiška'Mykolas. 
Jų pastangomis studentai 
nuraminami ir dar karią su
giedoję tautos himną po išti
sos neramios valandos išsi
skirsto.

Po šito įvykio visa socia
listinė spauda pradeda už
puldinėti tautiškai ir valsty
biškai nusistačiusius studen
tus, ypatingai ateitininkus 
ir tautininkus, neya už var
tojimą smurto universitete. 
Įvairaus plauko socialistų ir 
žydų studentų draugijos vie
na po kitos pradeda išnešinė- 
ti protesto rezoliucijas ir 
užuojautas ‘‘ nukentė j u-
siems” studentams socialis
tams. Faktus žinoma, kaip 
ir visada, provokacijos tiks
lais iškraipo, kad net pažin
ti negalima. Pav. “Kauno 
Naujienos” (kurios prieš 
porą dienų tik buvo pasiskel
busios nepartivėmis) prane
šė. kad buvę socialistų drau
gijos susirinkimas į kurį įsi
veržę ateitininkai ir pakėlę 
muštynes. Tiesa, “Kauno 
‘‘ Nauj ienos.'' pamačiusios. 
kad net “Lietuvos Žinias” 
pralenkė bemeluojamos, su
sisarmatijo ir dalinai pirmą 
tą savo pranešimą atšaukė. 
Įvairaus plauko studentų so
cialistų ir žydu draugijos pa
skelbė 9 studentams, kurių 8 
ateitininkai ir 1 tautininkas, 
boikotą ir reikalarimą, kad 
korporacijos į kurias jie pri
klauso pašalintų juos iš savo 
narių tarpo, o jei to nepada
rys, tai boikotuosią visus 
korporacijų narius. Nežiū
rint to studentų ateitininkų 
ir tautininkų draugovų val
dybos, kiekviena savo rėžtu, 
paskelbė aprobuojančios sa
vo narių tokį žygį, nors prin
cipe yra prieš tokius įvy
kius universitete.

Spalių 12 d. universiteto 
senatas išnešė savo sprendi
mą, kuriuo pašalinama iš u- 
niversrteto ligi 1926 m. rug
sėjo 1 d. socialistų draugijos 
valdyba (5 žmonės) už pro
testo iškabinimą universite
te ; - socialistų draugijos vei
kimą sustabdo iki 1926 m. 
sausio-1 d.; stud. Matulionis 
ir Dagilis pašalinama iš uni
versiteto iki 1926- m. sausio 
1 d., -kaipo riaušių iniciato
riai; stud. Steponaitis (tau
tininkas) viešai papeikia
mas už-tvarkos ardymą.

Apie tikroji atgai- 
pinimo jrcriodąyCbieagęs dien
raštis “Draugas rašo:

na tikrojo- religinio atgaivini
mo periodą. Tos paeina dau
giausia nuo nuoširdaus, nors 
neoficialio Bažnyčios su Vals
tybe jungimosi. Tai premjero 
Mussolini valdžios krypsnio ne
ras panaudoja geriausias ša
lies išmintis. Jis jas pakvietė 
sau pagalbon tikslu pagydyti 
zultatai. Tam tikslui premie- 
užsisenėjusias žaizdas, kurias 
kituomet padare Bažnyčios 
priešai.

“Suprantamas daiktas Kvi- 
rinalas neturi tiesioginiu san
tykių su Vatikanu.

rrBet kųorqet prelatai ir ku
nigai šimtais prasideda prie fa- 
šifitŲ demonstracijų, tas jau ša- 
.vahai reiškia, kad tarpe Šven
tojo Tėvo ir karaliaus yra ne
formaliai santykiai. ’ ’

»

ri>Į&

studentai Matulionis ir Da
gelis pašalinami be pamato,, 
nes jie nurodė socialistų pra
sikaltimą tik, o visai nėra: 
muštinių universitete kalti
ninkais; 3) studentas Ste-; 
ponaitis ne tvarką ardė, o tik 
apgynė savo garbę kaipo ka
lniuko ir studento, kada ji 
vienas socialistas pavadino 
niekšu. Todėl jie visi spa
lių 14 d. 7 vai. vakare susi
rinkę skaičiuje apie 1500 
Vytauto kalno salėj aptarė 
dalykų stovį ir išnešė atatin
kamas rezoliucijas. Vienoj 
rezoliucijoj prašo senatą 
•studentų Matuiionies, Dage
lio ir Steponaičio bausmę pa
naikinti, o socialistų draugi
ją universitete uždaryti vi
siškai. Antrąją rezoliucija 
prašo senatą, kaipo stovinti 
aukščiausioje universiteto ir 
studentų garbės sargyboje, 
padaryti atatinkamus žy
gius atšaukimui socialistinės 
spaudos ,su “Lietuvos Žinio
mis” prišaky, šmeižtų ir ne- 
kultūriškų pravardžiavimų, 
koliojimų tautiškai nusista
čiusių studentų adresu.

Kaip tik tuo pat metu įvy
kęs senato posėdis dar nega
vęs jokių rezoliucijų, bet tu
pėdamas naujų žinių teisi
nančių Matulionį ir Dagelį, 
jų iš universiteto pašalini-j 
mo bausmę pakeitė papeiki
mu visa kita- palikdamas po 
senovei.

Visuomenė 'į šį įvykį irgi 
tinkamai reagavo spaudoj ir 
nekantriai laukė dalyko iš
aiškinimo, išsprendimo. Iš
girdę pirmą senato sprendi
mą buvo labai pasipyktinę 
visi valstybiškai nusistatę pi
liečiai. (Deja Lietuvoj yra ir 
ne valstybiškai nusistačiu
sių). Kauno darbo federa
cijos atstovų susirinkimas ■ 
net išnešė tuo reikalu ata
tinkamą rezoliuciją ir per
skaitė ją minėtam studentui 
susirinkime Vytauto kalne. 
Studentai ją sutiko su dide
liu entuziazmu, nes kiekvie
nas džiaugiasi jei mato, kad 
ji, bedirbantį kilnų darbą, 
užj aučia visuomenė.

Valdžios organai į tą irgi 
įtinkamai atsiliepė — sąrišy 
su tuo o studentai socialistai 
Kauno miesto ir apskrities 
komendanto parėdimu areš
tuoti ir jiems nuskirta po 
mėnesį arešto. ■"

Dabai- dar nors nė viskas 
nurimo, bet jau ir “Liet. 
Žinios,” susikompromitavu-į 
sios savo šmeižtais ir koHoji-| 
mais, nęktiltūriškais pra- [ 
vardžiavįm&is (studentu?!

.... , „ „

- -ąuSei>r>*įMefeio Rito miesto^ -i’Jyjeg

‘1 RASEINIŲ MAGDĖ ’ ’

Lietuvos žmonės, matyt, ne
mėgsta juoką, nes nė vieno 
juokų laikraštuko neįstengia 
leisti. Tiesa, buvo bandyta ke
letą kartų vieną kitą numerėlį 
sulipdyti, bet pastangos nuėjo 

■niekais. Tarp tų mirusių juo
kų laikraštukų atsidūrė ir 
“Raseinių Magdė.” Bet pasi
rodo, kad ji blogai palaidota, 
nes. Lietuvos spaudos žiniomis 
vėl atgimsianti ir linksminsian
ti žemaičius. Jos sostine bū
sianti Raseinių miestas. Be
rods, kad tas apsnūdęs miestas 
iki šiol jokio laikraščio neturė
jo. tad dabar susilauk? juokų 
žurnaliuko. Lauksime “Mag- 
dutės” i Ameriką atplaukiant!

LENKŲ PRIETELIAI
So. Bostono “Keleivis” 48 

Nr. labai nepatenkintas, kad 
“Darbininkas” aprašė Lenki
jos ekonominę ir finansinę su
irutę. Tame žygy “Keleivis” 
mato pcrdidelį rūpinimąsi sve
timais reikalais. Jo nuomone 
verčiau sirgti Lietuvos reika
lais ir Įsikalbinėti sau ligą. 
“Keleivis’ ’taip ir daro: jis 
tvirtina, kad Lietuvos finansi
nė ir ekonominė padėtis niekuo 

^nesiskiria nuo Lenkų padėties 
kad Lietuvoje nesą litų, kad 
Lietuvoje nesą laisvės, vienu 
žodžiu, kad Lietuvoje tikras 
pragaras, kokio nesą nei pas 
Lenkus. “Keleivs” niekaip 
negalįs Įsivaizduoti, kad Lietu
voje galerų būti geriau negu 
Lenkijoje. Kaipgi Lietuvoje 
gali būti gera, kad ten kleri
kalai valdo? Ot, visai kas ki
ta bus, kai ponai Kapsukai. 
Aleksos ir kiti socialistų ponai 
atsisės. Tuomet bus tikras ro
jus,, toks kokį “laisvoji” Ru
sija turi!

Nenuostabu, kad “Keleivis” 
ieško priekabių prie tų, kūne 
Lietuvą gina, ir užstoja lenkus, 
kurie Lietuvą kovoja. “K'-lri- 
vis” turi būti klusnus “}x>L- 
kos kuros” chlopas. nas kitaip 
toji “kurą.” kurią jis pas savo 
ant burdo laiko, gali smarkiai 
supykti ir “Keleivio” vieti
ni nką apleidusi, nu-toti aukso 
kiaušinėlius dėti.

APSIRIKO

Kektą dienų tam atgal, 
Maskvos pakalikų organas 
“Laisvė.” pirmame puslapy Į- 
•dėjo Įvairių kalinių kankinimo 
įnagių atvaizdus ir padėjo už
rašą, kad tai esą Lietuvos ka
lėjimų instrumentai. Apie to
kiuos instrumentus Lietuva 
dar nieko nežino, nes jų net 
nebuvo mačiusi. Čia greieau- 
sia laisviečiai apsiriko, nes 
matyt “rooonshines” Įsidrožę 
ne tą antgalvlį padėjo. Mums 
žinoma, kad “palaimintoje” 
Rusijoje visokie a la Dzoržins 
kiai ir kiti budeliai vartodavo 
inkvizicijos instrumentus, ku
riais kankindavo savo kalinius. 
Taigi po tais “Laisvės” “pik- 
■ceriais” turėjo būti parašyta: 
“Sovietų razbain i kiškos val
džios kalinių kankinimo įna
giai.”
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Floridos miesto BortoVr.. 
gyventojai tūri bankuose 
jįugiau depožitų,;negĮį;
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'įveiks įkyrius

Rnmunijos Bažnyčia turi naują patri arką. šis paveikslas rodo procesiją gatvėmis laike inkurtuvių iškilmių.

- DŽIOVA ARBA’ TUBERKC’ jo daugybei daliu gerai’ veikti.
- LIOZAS ' - :

Rašo Dr. Landžius
Gali įsimesti i bet kokią kū

no dalį. Lig.? ■' sukelia tam 
tikras mikrobas, Kochofbacila 
vaidnamas. Pasku tieji'tyrinėk 
jimai rodo, kad bent 3. ketvir
tos visos žmonijos užsikrečia 
ta liga. Bet miršta tik šešta 
dalis. Tokiu būdu išeina, kad 
džiovininkų labai daug pagy-. 
ja. Ne vienas ir nenusimano tą 
ligą beturįs.

Dažniausia pasitaiko plaučių 
džiova. Ženklai jau apsireiš- 
kusios plaučių džiovos visiems 
žinomi — karščiavimas, kosu
lys, suliesėjimas. Sunku pa
žint pradedamoji džiova. Čio
nai reikia atsiminti, kad kiek
vienas ilgesnis ir nors ir ne
didelis karščiavimas, prakaita
vimas, susilpnėjimas, suliesėji
mas, kosulys, turėtų atkreipti 
akis į sveikatą ir versti ligonį 
arba jo globėjus eiti pas gydy
toją.

Gydosi džiova ne tiek vais
tais. kiek sveiku gyvenimu. 
Tyras oras, saulės šviesa, sau
si 'erdvi hutai, sotus valgis, tin
kamas aprūdymas, pakanka
mas iioilsis, nepersunkus dar
bas. švara—tai priemonės, ku
riomis naikinama džiova. Kaip 
tik tokių dalykų ir trūksta 
mums. Kambarių prideramai 
nevėdinama, vaikus per žiemą 
be oro ant krosnies laikomo, 
hutai mūsų dažnai ankšti ir 
drėgmi. kūno kaip reikiant no- 
prausiame. rūdom.ės vos pake
liamais dve.'oka’s, vaikai pur- 
vinos--> aslose berūpiinėdarni už
sikrečia džiovininkų skrepliais 
ir t. t. To reikia vengti ko
vojant su džiova. Anglai jau 
arti 100 motų kaip kovoja ir 

giliems pasisekė žpni.
Numažinti. Kas jau 
reikia gydytojo.

Ligoniai

išvengti žarnų už
sikimšimo, ' kurią suknia jūsų 
galvos skaudėjimą- ir padaro 
jus rambiam /Rūšis, kurias iš^ 
sirenki, priklauso nno sezono, 
bet atsimink, kad -pigesni vai
siai tankiai turi tų. pat vertę 
kaip brangesni

Pienas, kiaušiniai, žuvis, mė
sa, žirniai, šabelbonai. — Šie 
pagelbsti subudavoti augantį 
kūnų, ir atnaujinti nudėvėtas 
dalis. Tas tai jų svarbiausia 
užduotis. Džiovinti žirniai ir 
šabellbonai padaro gerus val
gius vieton mėsos, laiks nuo 
laiko, bet nepraleisk anų mais
tų visiškai. Pienas yra labai 
svarbus. Pirk bent puskvortę 

»ant dienos dėl kožno nario šei
mynoje. Joks kitas maistas 
negali užimti jo vietų dėl vai
kų. Sutaupink pinigų ant mė
sos, jei tas būtinai reikalinga, 
bet nesiskūpėk pirkti pieno.

Javai. Duona ir pusryčiams 
valgiai. Šie valgiai veikia 
kaip kuras, kad galėtumėt at
likti savo darbų, maždaug taip 
kaip gazolinas bedegantis au- 
tomobiliaus inžine*  padaro ji ei
ti. Tą jūs galite laikyti jti 
svarbiausia užduočia. Ir pa
prastai jie yra pigiausias ku
ras, ką galit gaut. Prieg, tam, 
jie suteikia kūnui dali subilda- 
vojimo medžiagos.

Nemanyk, kad kviečių duo
na yra vienatinė rūšis javinio 
maisto. Tegul šiaurė pamėgi
na pietų komų duoną, o pie
tūs šiaurės avižų košę. Pusė 
užsiganėdinimo virime yra pa- 
mėginimas naujų daiktų. Avi
žą pudingas yra labai skanus.

Cukrus ir siropai yra kuras, 
taipgi, ir jie priduoda skoni ki
tiem valgiam. Tai naudingas 
maistas, bet daugelis žmonių 
valgo daugiau jo negu reikia. 
Saldūs vaisai, suprantamai, tu
ri daug cukraus ir yra tinka
mesni vaikams negu saldai-

y.

Dineika, So. Bostono aktorių 
panelių M/ ir O. Grybaičių, M. 
Sakalauskaitės ir M. Dusevi- 
čiutės'padedami, suruošė ’dzim- 
dzįąkus vaidinimus Bostone ir 
apylinkėse. Dzimdzių vaidini- 
mas žmonėms patikęs ir todėl 
visos kolonijos laukia, jų dar 
kartą atsilankant.

So. Bostone dzimdziškas vai
dinimas bus pakartotas gruo
džio 9 dieną, Lietuvių Svetai
nėje.

Nupiginta ęąųiaį

centų ant svaro už grūdus. Tas MlIflTSII P R
tai jau aštuonis ar dešimts sy- laUU I ii U I U y
kių brangiau už kornų miltus “Lietuva” praneša, kad Lie- 
(cmmeal) po 6 ar 7 centus ant tavos nepaprastas pasiuntinys 
svaro. Žiūrėk į svarumą, ku- ir įgaliotas niinhteris p. Galva- 
ris pažymėtas ant pakelio ir nauskas lapkričio 10 d. buvo 

'•aliniu daugiau už priimtas ir turėjo pasikalbėji
mą su Didžiosios Britanijos už
sienio reikalų minis teriu Cham- 

I berlainu.
Pasikalbėjimas 5jos apie tai

kos stabilizavimą. Europoje 
bendrai ir ypatingai lytų Eu
ropoje, specialiai paliečiant ir 
Lietuvos opiausias tarptauti
nės politikos klausimus. Pla
tesnių žinių apie tg. pasikallbė- 

i jimą dar nėra. Prieš kurį lai
ką pasklydo gandai dėl p. Gal
vanausko atšaukimo iš Londo
no, matyt, neatitinka tikreny
bei, 'nes jei Britanijos valdžia 
būtų to pareikalavus, tai var
gu bau būtų su p. Galvanaus
ku kalbėjus.

a

pilni

Čia paduodu >kai; ’ ir.ės t i K
kelių Bostono ligoni: i'ių. kiek
kurioje yra ligonių:

Bo>ton City Uosiuiial 2.()00,
Mas<. 'l -m-ral Dosni !al G.ŪOO.
Bosi' n Cnr.klimpti.'"S (džiova
s'ermr'v. VK''. Gar•my Mos-

i visoj Mass.
i ūo.ni in.
mmio i lic’o-

nines < iri t o. m? d \ę. 
pė pas gydytom.

Riebumai, tai kuras — ypač 
reikalauja jo sunkiai dirbantys 
žmones. Atsimink, kad bran- 
nūs riebumai nėra nū Įdek ge- 
resnis kuras už pigius. Vartok 
mio kepsnio nlašėjusį riebumą. 
Neū'isk mėsininkui nuplauti 
taukus nuo mūsos. Tie taukai 
jums priguli!. Vaikams reikia 
sviesto riebumo. Duok jiems 
užtektinai to čh-lamo piene ir 
svieste.

‘gauk kiek 
savo pinigus.

Komų miltų košė ir avižinė 
košė yra geros tik kuomet bū
na gerai išvirtos. Daugelis 
žmonių vartoja permažai drus
kos ir neverda košę gana ilgai.

Idant išvirti kornų miltų 
košės dėl penkių žmonių, var
tok 14 puoduko komu miltų, 2 
šaukštuku (lygius) druskos ir 
5 ar 6 puodukus vandens. Pir
ma užvirink pasūdytą vandenį. 
Įmaišyk kornų miltus povaliai. 
Neleisk ■ pasidaryti šmotams. 
Virink mažiausia 30 minu tų. 
Ta košė dar geresnė, kuomet 
virinama per 3 valandas arba 
per naktį. Vartok dubeltavą 
puodą, ant užpakalio pečiaus 
arba be ugnies virtuvą (fire- 
less cooker).

Del avižinės košes vartok 2Į 
puodukų avižinių ■ kruopų, 2 j 
šaukštuko druskos, 5 ar 6 puo
dukus vandens. Užvirink van
denį. įmaišyk povaliai avižines 
kruopas į verdantį vandenį ir 
virink vieną valandą arba per 
naktį.

tai paprastas jų įprotys. P. Bu
drys Lietuvos spaudai parei
škė, kad jam pačiam prašant, 
dėl sveikatos nusilpnėjimo, jis 
nuo einamųjų pareigų pasiliuo- 
savo. Taigi laisvamanių plūdi
mas ir putojimas beprasmis.

Žilasis dzimdzius A. Vana
gaitis, po Pacifiko pakraščius 
bežioplinėdamas, prisirinko 
gražių akmenėlių su kurių pa- 
gelba dabar semiasi fantazijos 
ir rašo naujas dainas. Jis ža
dąs netrukus ir operetę pagim
dyti. Be to, jis ir muzikas P. 
Sarpalius žada ruošti Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje koncer
tus su vodevililniu programų.

Kietosios arūris kasyklų 
streikas dar neusibaigė. Pa. 
valstijos gubernatorius Pin- 
chot pasiūiė daūininkąm.' sto
ti prie da?bo užu patį atlygi
nimą ir derybastęsti darba jv

SUPRASK ŠIAS PENKIAS 
MAISTO GRUPES

Kozmas maistas, ką variai 
gali būti pri'kir-fas prm vienos 
iš šitų grupių. Kožna grupe 
atlieka tam tikrą užduotį kūno 
maitinime,
maistą iš kožnos 
dien.

Vertėtų išrinkti 
ris kas-
A .

Daržovė.- arl\a vaisiai.
Javai — komų miltai, 
avižo'-. rvžiai, duona ir
t. t.

4.

aliojus, 
nuo ke-

maistą

repai, džele, 
medus ir t. L

Riebumai—sviestas, mar
garinas, nr-dviinio sėklų 
aliejus, alyvų 
riebumai lašanti 
psnio, taukai.

Gali vartoti vieną
vieton kito toj pat grufiėje. Pa- 
vyzdin. avižos gali būti varto
tos vieton kviečių, ir kiauši
niai, o kartais šablbonai vieton 
mėsos; liet avižos negali būti 
vartojamos vieton pieno. Var
tok ir avižas ir pieną.

Jums reikia maisto iš kožnos 
grupes kasdien — nepraleiski
te nevienos,

Štai priežastis kodėl jums 
reikia tų penkių grupių.
L Vaisiai ir- daržove suteikia 
S- '■ r .

PRADĖK DIENĄ SU GE
RAIS PUSRYČIAIS

Vartok vaisių
Vaisiai pagelbsti užlaikyti 

jūsų kūną geroj sveikatoj ir iš
vengti užkietėjimą.

Vartok šviežių vaisių, kuo
met tas galima.

Vartok džiovintas slyvas, 
džiovintus obuolius, džiovintus 
apribotus. Pamerk juos van
denyje per naktį ir virink juos 
gana ilgai, kad būtų minkšti. 
Vartok datules arba rozinkas. 
šios yra labai geros, jei pridė
si prie by kokiu grūdų košes 
10 minučių prieš nuėmimą nuo 
pečiaus. Tada nė. nereikės cuk
raus pridėti.

Vartok nunokusias bananas 
su tamsiom žievėm. Bananos 
su žaliai geltonom žievėm yra 
sunku sužlebčioti, jeigu 
virtos.

neis-

Vartok Grudų
Kernų miltų (meal) 

avižinės kruopos, ryžiai, maiši
nė košė.

Sic yra daug pigesni negu 
“gatavi valgyti’* pusryčiams 
valgiai. “Gatavas valgyti” 
pusryčių maistas gali lėšųotį'

košė.

siropu arba sviestu arba užva
duotojais sviesto. Jums neri 
kia duonos prie to.

Galima daug komų arba av 
žinos košes išvirti vienu kart 
Nevartojama dalis gali būti pa
dėta į išlankuotą bliūdą ir g,ali 
būti laikoma koletą dienų šal
tojo vietoje. Ar 
skani suraikyta ir 
žinū košė yra?

Vieton pusryčių 
valgyt duoną — ypač vieną is 
kares duonų. Komų duona ir 
pienas yra laitai skanu.

Vartok Pieną
Pienas yra labai geras mais

tas. Kvorta čielo pieno turi 
tiek pat maistingumo, kaip 
svaras k ūdos mėsos.

Pienas ypač reikalingas vai
kams, kad pagelbėti jiem- 
augti tvirtais ir užsilaikyti 
sveikais. Jis gcras dėl užau
gusių, taipgi. Duok kožnam 
vaikui bent stiklą dėl pusryeių. 
Gerk karštą ar šaltą arba var
tok su koše ar padaryk su juo 
kokao (coeoa). Nors ir kaina 
būtų augšta, pienas yra pigus 
maistas dėl vaikų.

Neduok kavos nė arbatos 
vaikams; tai nėra maistas. Te
gul užaugusieji juos geria, jei
gu nori, bet neduok vaikams jų 
nė paragauti. Vaikų gėrimas 
yra pienas. (F. L- L S.)

žinai kaip 
iškepta avi-

So. Bostono L. R. K. F. kuo
pa gruodžio 27 d. ruošia Di
džiojo Lietuvos Vilniaus Seimo 
sukaktuvių paminėjimą. Tas 
iškilmes žadama apvaikščioti 
po tam tikro prisiruošimo, su 
tam tyčia paruoštu programų, 
kuriame dalyvausią geresnės 
Bostono artistinės pajėgos.

“Darbininkas” panoro aug
ti, todėl šiuo numeriu jis pasi
darė aštuonių puslapių, bet už
tat c-is tik du kartu, vietoje tri
jų kartų. Vienok, skaitytojai 
nėra skriaudžiami, nes vietoje 
12 psl. gaus 1G psl. Į savaitę.

Lic kolonijų veikėjai 
įgiau rašyti ko-

i “D-kn” apie
JPclCfO 1“

‘ Draugo” ir “Naujienų” 
skiltys diena iš dienos margu
liuoja apie “Vaičkaus Dramos 
Teatrą.” Vaičkaus teatras in
tensyviai dirbąs, ir dar inten
syviau naujus genialius artis
tus kepąs. Dieve padek! Ko 
gero Chicagos laikraščiams 
taip bercklamuojant, jo direk
torius gali tikiu genijų patap
ti.

Šv. Petro parapijos choras, 
suvaidinęs vieną muzikali vei- 
kaliuką, ruošiasi pailsėti, nes 
adventai užklupo. Reikia tikė
tis, kad po Kalėdų vėl ko nors 
susilauksime.

“Darbininko” koncertas i 
vyks sausio vidury. Programa 
pildys dainininkai: M. Blažaus 
kaitė. M. Grybaite. R. Juška 
J. Banys ir kiti. Šv. Petro pa
rupijos choras žada dainuoti. 
Bus ir dramatinė programo da-

131 State St Boston, Mass.

$203
B NĘW YORK’O'f 
KAUNĄ ir ATGALI 

(KarSs taksai ekstra y

Išplaukia Kiekvieną 
Savaite

Sugrįžimui leidimą ir kitai ii 
^?^.^ĮV...^r^iPkitS3 pas bū

(Harriman Line>

192 vvasliington 'Street 
Boston, Mass.'

KELIAS> UE

ŠVĘSK KALĖDAS 
NAMIE!

Keliauk per. Bremen’ą
S. S. ML’ENCHEN. .Gruod. 1 ’
S. S. LUETZOTV... .Gruod. 10- 
S. S. COLUMBUS.. Gruod. 13. 
Didžiausis ir puikiausi# Vftj 

kiečiu Garlaivis
Virš minėti išplaukimai tams
tai pagelbės pasiekt namus 

prieš šventes.
Nupiginta Kaina Trečios Kla

ses i Kauną ir Atgal.

UŽ VYRO NUŽUDYMĄ

:orai.

stat 
mm
Ižiausių Labdary“' Draurijo'S 
darbu. T^padria Dievas Lab
darybės Dr-jai iar smarkiau 
darbuotis tautos it bažnyčios 
labui po seimo!

Kaip atgauti 
pilvą greitai.

Pašalink Užkietėjimą, Nevirs-1 
kinimą, Gazus, Išpūtimą, At- Į 
siraugėjimą, Skaudėjimą Po I 
Valgio. Galvos Skaudėjimą '

ŠVĘSKIT KALĖDAS IR;riūę J 
NAUJUS METUS LIETUVOS^Ji

Specialis Išvažiavimas/
Laivu “Estonia”./;f3

8 GRUODŽIO
Tiesiog į. Danzisą ant to paties laivo, n> J ■’
:x į Klaipėdą tiktai vienos nak-
•Je< :<c-:i'.:.ė laivu be jokių ekstra ag
ūbų. .. f

J..”, laikas Ir reikalingas ko^-rr’

patarnavę - ■ 
mu aat-Sfol-'-*

ogz/o 6 d "

Prancūzijos m:ni.'torių kabi
netas jau susilipi. Šiuo kar
tu jis sudarytais viduriniųjų 
srovių. Prisilaikyta aukso vi
durio. Kraštutinic,įi dešinieji 
ir kairieji negavo nū vieno 
portfelio. Manoma, kad da
bartinis kabinetas liūs patva
resnis už iki šiolbmmsius. Vi
sų akys nukreipios į finansų 
ministeriją kuriaclabar valdys 
T/onclieur. viena*turtingiausių  
Prancūzijos šulą Naujas 
Briand’o kabinetas turįs parla
mento šalininkę269 halsus, gi 
parlamento nariu yra 597. At
rodo; kad kabineto padėtis ne 
labai stipri.

Naujojoj Anglijoj lenkų 
kilmes rokuojama 130,000 
asmenų.

.GUNARO
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sagrąžtlnlu 
. laivakorčių

i Kauna ir a t o- a I ant

,£®®eee©©®®®e®es©s®s©®©®®©<£

i ^Knglfofej MuzIfrOSvI/eitHnys.;

fefW

is jaknoms ir pilvui, 
icos yra labai r>-vo 
ujo rlidelj spaudimą. votį pil

Klaipėdos gubemato-
Budrio atristatydinimo

Dėl 
riaus
Lietuvos opozicija. ir ameriko
niškoji laisvamanių spauda 
puola LietūvpST'ridžūą įr tvir
kina,j kūd tfęt^{sXi^nvosi,v&l-

MAURETANIA ......5211 
AQUITANIA............... $215

Pridėjus Taksą

l LIEPOJĄ IR ATGAL ŽĮAIS 
LAIVAIS — $18& 
Iš Bostono:

Samana ________Gmod. 13 
Caronia_______ Sausio 24
t Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas sereda. Keleiviai nepiliečlai J- 
Icidžlahil be kvotos varžymu. Visi 8 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 
prUygstdmas švarumas. Pulkus mai
stas. Kreipkitės prie-vietos agentu

1CXJNARI>LINS

JEI KENTI—IŠBANDYK JĮ.
Nepaisant kaip blogas dabar tavo pa

dėjimas ir ką tn ten nebūtum bandęs, 
vienok tu turbut nieko panašaus nevar
tojai. kaip BIONOL. Atsiųsk savo var- 
<tą-pavardę ir adresą ŠIANDIE, tuč
tuojau. ir leisk mums tau įrodyti tikru 
išbandymu lygiai tą. ką tas ypatingas 
vaistas gali tau padaryti. Jis yra sau
gus, nepavojingas, pasitikėtinas. iš
bandytas tūkstančiuose atkaklių atsiti
kimų. Regulerė BIONOL'O kaina yra 

bet tik trumpam laikui, mes da- 
nuolaidą ir jį parduosime bile 
kurs nėra dar jo bandos už labai 
kainą — už $2.00. Mes darome 

tą nepaprastą pasiūlymą dėlto, kad tik
rai tikime, kad BIOVOL pagelbės 
Jums išsiristi iš negalių. Kai tu pats 
Išbandysi BIONOL, tai tu mielai reko
menduosi savo draugams ir giminėms. 
Žinok, kad jis neša saunų palengvini
mą. Prisegk tik dvldolarlnę prie sa
vo laiško Ir kitką mes padarysime. 
BIONOL buvn vartotas tūkstančiuose 
atsitikimų lygiai tokių, kafp tavo. Tai 
kodėl tu dnr tebekenti? Atsikratyk sa
vo negaliu pirm negu Jos tavo sveikatą 
visiškai nunlys. Užsakyk BIOXOL šian
die, tuoj ir ryžkis visiškai pasveikti 
Adresas: ASBOHNE-TOLLICK CO., 
2107 Carson St, B-12, PIttsburgh, Pa.

$.3.00. 
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LDKS, 5ųva-

ke,? ir “Garse/’ kuriemokina

ištaPtėjimopastumdėliais.
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Ten buvęs

jt .■<^-arw*-

til-
įsi

P. S. Šią žinelę prašome ir ki
tų redakcijų atspauzddnti, i- 
dant ir kitų kolonijų lietuviai 
savo likimu susidomėtų, kurie 
gal skaito kitus laikraščius.

ris gana puikiai visems išėjo.
Raportais

šfrdtagtausį ačiū.
Nuliūdime likęs velio

nes vyra#,
Bernardas B. Steponas

K. V. 
laiku 
neva

to yakaro rengimo komitetui 
kad teikės taippę&čyč suvie-

LAWRENCE, MASS.

Mano korespondencijoj, 
pusioj “Darb.” mtm. 134 
briovė klaidų. Vietoj J. G. tu
ri būti J. S. ir vietoj J. B. Vait- 
kūno turi būt B. J. Vaitkūno.

F. A. Krancevičius

tanfee. lapkričio 26 d,, Mt 
Sope kapinėse, dalyvavo 
daugelis mano drangų. VI-

Vyras, kurs talko į'bolę, yra Meksikos ambasadorius Manuel C. Fellez 
\Vash'ingtone. Stovįs vyras* yni jo patarėjas, l’o dienos darbų jiedu žaidžia 
biiijardą ambasados namuose.

tį savieji — žydai atstūmė, oižytė Simonaitė, Aniutės — O-

Jau nuo senai visų buvo pri-

urų tarmą ' tū «
ub•fayž^į,,, tai jis ar 
nenorį, t»ri prie jos

DEL APRŪPINIMO 
♦ MOTINI/ IR JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

mmUL
MAMD6 MBGKJ

(ĮSU įdėta “Garso” mmę- 
6. m. kokio tai koresp. 
i Rapids, visai klaidina

susidėjus nepapras^ 
aplinkybėms, čia lietuviai 

g buto nuveikę, bet šian- 
k jų lietuvystei yra pasta ty- 

Dar kun. Deemis 
i čia suairišino lietuvius 

airišių kalboje pa- 
į kurias po prievarta 

|yęf vedama visi vaikučiai, 
Idabąr kun. Lipkus persi- 
o airišių dvasia ir paskuti- 
Ūetuvius pabaigs airišin- 

' teitas kada buvo jis dar Sag- 
^ ,'Mieh. per 4 metus neįsi- 

leido pas save nei vieno lietu
vio, pasišventusio visuomeni- 

fjaiani darbui su prakalbomis ir 
tart tiek jau suskubo suairišin- 

į ti'grynai lietuvišką parapiją, 
"fog praeitą vasarą 40 vaikučių 

s pluošė prie pirmos komuni- 
j'jOB visus airišių kalboje, o lie- 
; tuviškai nei vieno. Užtai, ži

nomas, vyskupas Kelly atkėlė 
jį į'• Grand Rapids, idant tą pa-

’ tį:ir*  čia padarytų. Kada jis 
dar buvo klieriku, tai mūsų pa-, 

? rapijonai, geri lietuviai, krei- 
" peši prie jo, kad. vyskupui per- 

kalbėtų, idant dėl parapijinės
■ mokyklos būtų atkviestos lie

tuvės'Seserys, tai jis nei klau- 
nytr apie tai nenorėjo, tad kaip 

: . gi jis gali kelti lietuvius iš 
miego, kuriuos jam rūpi kuo- 
greičiausia suairišinti. Argi 
korespond. nesijaučia. jog 

1 prieš atvažiavimą kun. Verbie- 
■ kas būdamas pas mus visai 

trumpai, mus visus atgaivino, 
___k gal net pati korespondentą. 
1 DelSū korespond. visai nepami

nėjo kokiam tikslui suvartoja 
pinigus nuo vakarienės?

Kad turėti uždangą ir atsi
spyrimą prieš visokius užmeti
mus, kun. Lipkus. vos atvažia
vo, tuojaus pasikvietė talkon 
saŪSl- vaikinų, čia auguJų. 
ki^įg tarp savęs vien tik ang- 
lišfiC kalba ir neatsiklausęs se- 
nų^fcmitečikų varyte varo ai- 
rišBfimo darbą — lietuvių tar- 

• pe. "““Tad senas parapijos komi- 
tetftū^ turi nepasiduoti, ir jei 
ne^ti toliau darbuotis ir gin
ti savo parapijos reikalų, tai 
turi sušaukti parapijos mitin
gą ir užprotestuoti, arba visai 
atsisakyt i, nes komitetas neša 
lalmį"didelę atsakomybę prieš 
vi^fc parapiją ir Dievą; ypač 
dalfef, kada pas Nūs dedasi la
bai svarbūs dalykai, kurie turi 
apeiti ir rūpėti visiems parapi- 
jonams.

Rdbai apgailėtina sąjungie- 
čių 42 kp., kuri vieton paragi- 

ę . nimbukitų draugysčių reikalan- 
J ti li^ųvių seserų savo parapi- 
C jai,;«bar pirmoji nuleido ran

26 d. lapkr. š. m. Šv. Kaz. lie
tuvių par. choras surengė ba
lių par. naudai. Publikos pri
sirinko pusėtinai. Turtuoliai, 
namų ir biznių savininkai įsi
bauginę dabartiniu streiku mi
nėtų. vakarų, nesilankė, nes su 
dideliu dejavimu laukia geres
nės ateities, ačiū New Philadel- 
phijos lietuviams, kurie skait
lingai į balių atsilankė, nors jit 
padėjimas nė kiek negeresnių, 
kaip St. Clair'iečių, bet ūpas 
visai kitoniškas. Reikėtų neat
silikti nė mūsų kolonijai nuo 
kitų.

tytas; nes jei jis ją aplota — 
gali subankrutuoti, o 
arba bendrerė budavojhno 
da atims nuo jojamą, arb&nuf*.  Į 
mą. Tai daugeita neprignįa4«*|  
gųjų, kurie užstato savo tuitą • 
už nepriguhhingas “bažuy-> 
čiaa,” nors keikia ir, verkią, bet J 
priguli prie jų — prie tų “haž- - 
nyčių,” nes jei jas apleistų... -■ 
pataptų — ubagais! Todelei 
gerbiami sautiečiai budėkite— 
neduokite savę mulkiais pada
ryti—neprigulmingieji “apaš
talai” jum sako, kad jie jus 
iš Romos vergijos paliuosuos,' 
kurios ištikrųjų nėra. O tikri- 
nybėje jie jus veda Enk vergi
jos, atskalūnybės ir klaidati- 
kybės. Supraskime: jei mūsų 
vyskupai su kunigais šeiminin
kauja mūsų bažnyčiose, tai už 
tą ir visą atsakomybę, visą 
sunkumo naštą tų bažnyčių 
velka ant savų pečių.

jie visą jos sunkumo naštą ir 
turi vilkti. Na, tai įsivaizdin
kime: žmogus, kuris kruvina 
taip sakant, “proce” įgijo na
melį, ar farmelę, prikallbėtas 
užstato už kokią ten neprigul- 
mingą “bažnyčią” saoo nuosa
vybę ir kartu ir savo — laisvę. 
— Nes būdamas kataliku, jei 
jam nepatinka būti parapijie
čiu vienos bažnyčios, tai jis ga
li prisirašyti prie kitos, trečios 
ir taip toliau. O jei užsimano, 
gali ir visiškai apleistų bažny
čią — nieks jį prie jos priešais 
jo valios nepririša. Bet... bet 
būdamas nariu neprigulmin- 
gos “bažnyčios,” jei jis kar-

PHILADELPHIA, PA.

Persergėjimas Sauth Sidės 
lietuviams

Man teko girdėti, kad vaka
re, 26-to lapkričio lietuvių tau
tiškoj svetainėj South pusėje 
(tarp kazimieriečių) tapo su
šauktas masmitingas su tikslu 
aptarti pirkimą žemės ant ku
rios norima pastatyti lietuvių 
neprigulminga ‘ * bažnyčia. ’ ’ 
Daug turėdamas, tarp soutiečių 
pažįstamų, drįstu juos perser
gėti, kad jie kartais iš neapsi
žiūrėjimo nepataptų pilnoj 
prasmėj to žodžio — vergais! 
Dalykas tame, juk kiekvienas 
žino, kad jei katalikai kokios 
tai nebūtų tautos sumano sta
tyti bažnyčią, tai jei vietinis 
vyskupas ant to sutinka, tai 
kiekvienas bankas, arba buda- 
vojimo bendrovė su mielu noru 
duoda paskolą, nes vyskupas 
dijecezijos turtu už tą paskolą 
garantuoja. Bet jei neprigul- 
raingą kas stato “bažnyčią,” 
tai kas gi už tą paskolą ant tos 
“bažnyčios” garantuos? Ži
nia: kad patys parapijonai to= 
neprigulm ingos “bažnyčios, 
kurie turi nejudomą nuosavy
be — namą, ar žemę, nes ta 
“bažnyčia” jų nuosavybė —

romėnai ir graikai, nors jie bu- j nytė Kuprytė.
vo išdidūs, galingi ir mokyti i J .
— priėmė — į Jį įtikėjo kaipo i imta, kad J. Sadauskas ir P. 
Į Mesiją. Trečia: tas ir suma- Bortnikas gerai vaidindavo žy- 
žino žmonių skaitlių Banio 
koncerte, kad tuo pačiu laiku 
rengiamas buvo koncertas ir 
gerb. Babravičiui, tai nekuria 

(norėjo jį girdėti; o eiti į vieną
iri kitą-koncertą, tai ne pas vi
sus skambučių... ant to pakan
ka. Bet nors ir neperdaugiau
siai buvo žmonių, vienok kaip 
ant čionykščių aplinkybių ir 
nepatogaus laiko, buvo jų pa
kaktinai; ir tai žmonės buvo 
vis augščiau pakilę—inteligen- 
tiškesni.

miausiose rolėse. Paprastai 
Sadauskas vaidindavo didvy
rių, kunigaikščių rolėse, o 
Bortnikas meilingose rolėse ir 
jiem stebėtinai vykdavo savo 
užduotis atlikti gerai, tai pas 
tulus kritikus buvo susidariusi 
nuomonė kad juodu kitose rolė
se ir netinką, kaip tik minėto
se. Dabar tos klaidingos min
tys išsisklaidė kuomet Sadaus
kas su Bortniku girtinai vaidi
no komedijoje ir juoko buvo 
tiek daug, kad ir labiausia nu
siminusi būtų prajuokinę, juo
du savo sumaniu nudavimu. 
P-lė Simonaitė savo užduotį at
liko Įspūdingai; jos aiški kal
bos tarmė ir gailelstingumas 
broliavaikių traukė žiūrėtojų 
dome link savęs. P-lė Kupry
tė kaip visuomet, taip ir dabar 
vaidino gerai.

Skambino porą šmotelių pia
nu jauna gabi mergaitė Sa
dauskaitė. Toliaus vaidinta 
antra komedija “Daina be ga
lo.” Vaidino: A. Staseliūnas, 
J. Sadauskas, R. Simonaitė, O. 
KTmrvtė. P. Bortnikas ir J.

P. S. Čia paskiausiu 
pasklido gandas, kad 
gerb. kun. Ignas Zimblys, kle
bonas šv, Jurgio parapijos tarp 
Richmond'iečių ketina apleisti 
tą parapiją. Tas yra, kaip aš 
ištyriau, neteisybė! Tai yra, 

j matyt darbas tų, skleisti tokius 
gandus, kurie myli suirutes pa
rapijose. Gi gerb. kun. Ignas 
Zimblys. kaip buvo, taip bus ir 
ant toliaus klebonu šv. Jurgio 
parapijos, Philadelphijoj.

K. V.
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Sveikatą Jūsų Kūdikiui
Itegu.iariški laikotarpiai nejudamo 
jc.'o i>’.:rln.-.i reikalingi augančiam ku
kiui. Be ganėtino pasilsiu, gero pe-

KŪDIKIU
IjEROVes skYRIUSPHILADELPHIA, PA.

Koncertai
Sukatos vakare, 21-rao lap

kričio Lietuviij. Muzikališkoj 
Svetainėj buvo koncertas gerb. 
Antano Banio. Programa bu
vo labai turtinga, net 21-nas 
veikalėlis (dainos ir muzikos) 
tilpo programoje. Jam — Ba
niui pagelbėjo tą viską išpįldy- 
ti panelės Marė Žemaitaitė. 
kaipo dainininkė; Jadvyga 
Trepkiute, kaipo smuikorka; 
Dadam H. Fabri dainoms 
akompaniavo; o E. Sclionemen 
viena skambino ant piano. Kas 
Hnk recenzos — apkainavimo 
to koncerto, tai nenoriu daug 
ką kalbėti — nes vieniems Ane- 
na dalis programos geriau pa
tiko — kitiems — kita. Bet.... 
bet man ras am "i am tuos žodžius 
vaizdenc?. kad Banys yra koks

Dabar gi keletas žodžių apie 
Babravičiaus koncertą. Man, 
rašančiam šiuos žodžius svar
būs reikalai nepavelijo būti jo 
— Babravičiaus koncerte, tai 
tik tą pabriežiu, ką nuo keletos 
buvusių girdėjau. Būtent, kad 
žmonh] jo koncerte buvo kur 
kas daugiau, negu Banio, mat. 
patogus buvo laikas — ketver
to diena, prie to “kalakutinė”

Geležinkelis, jungiąs Ve- 
nezuelols sostinę Karakas 
su jos uostu La Guaira, ne
trukus bus elektrizuotas. Tas 
geležinkelis yra 23 mailių il
gio.

s.

ir

:llsa
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.na

r-
}{ymo.

D.

Volkert — visai ne pra-

ir reikalai kiekvienam yra ko-

. I'aduškos nereikia, bet

Apie I ta', i ja 
šalį praeity

onesni^
mm Ba

■am patinka. -r.s
Ungurio Sūnus į vos

darbininkams, mūsų 
turėtų būti pirmojo

t

ki žmonės. Todel ėBė išreikšta 
Buvo nru-

miegoti venam

e
£

■ r.ėjiino 
jdikiui
I Kapba

•.žtraūkū Lietu-
Pianu pritarė

Kur JT' piii:

Babravičius savo artistiška 
aizda ir gestais kur kas pra- 
•šija Banį: l>et bals^ — Ba- 
? tyj-Į — primą — Banio

•tnikm J. Esoiic
Dainos išs;o la-

i: jis nors ir lietuvis, bot n? 
etinis, tuomi garsesnis jo var
is. O kas link pačio koncer-

Medęlis. Šioji kom? 
dinTa gerai ir juok

Vaidintojai
duotis atliko ra e i ir

;-ia tas i 
Tiria ta.

L

ę po

>enejimns

Vaikus auginau? 
nėra nieko svarbes 
nio gyvenimo pra
džioje už tinkamų 
maistų.

Kūdikiai t 
;:m<> laikui 

kari kudiiks po trijų m-

tai viršžmogis — drevaims c.ai- 
nos. neę jo nepaprastas, gra
žus ir puikiai išlavintas narsas 
sugebėjo atvaizdinti ir malonų 
šlamėjimą tarp rožių krūmų 
zefiro — malonaus, tylaus "ė- 
;alio ir... ir audrą ant jūrią. O... 
o Žemaitaitė čiulbėjo kaip tik-

’ė.... Kas link Trepkiutės tai 
Tik tiek pasakysiu, kad kous 
tai Bevardis užžavėtas grože 
:os gręžimo jau jai vietiniame 
“Tėvynės Balsn*-  patalpino 
komplimentą tokio turimo:

••Bek'.;r.:<-'ar.-. Tro- kl-.m-s ąrležimn.

Ten Europoj ir už jūrių...
Kur gimė garsus Paganini.
Kų smuiką pavergė visus...
Apie kurį daugumas mini.
Kad smuiką darė stebuklus...
Bet aš tikiu, kad mus' Trepkiu 
Griežia smuiką šimtkart gražiau 
l'ž Paganini. Ji dievutė 
Muzikos... tų tikrai sakau.
Todėl dėl jos. kaip dėl >!ievutės 
Meno, smilkytų smilkinį!
Ir jai — dėl jos gražios galvutėsyra holandas — 

ir ant tiek suairišėjęs,
parapijos lietuvius

i kuogreičiausia suairi- 
kas sekmadienis jis 

Jnūsų bažnyčioje airišių
. Kun. Devnis

klanas buvo jį palikęs
žinoma su vyskupo ži-

jis- matydamHs, kad. 4»et ir mąstyti — savo dalykai 
s nenori, o bijodamas,

kun. Verbickas neliktų artimiausi... Antra: jau ir gar- 
ir paskui jam' vietos sios valdovės pasaulio—Romos 

kaip reikalavo ir norė-
i parapijonai, tad
vyskupui savo prie-

kam Lipkų.
t Laikas mums visiems para-

•osipraati ir gerai su-
i kun. Urbonavičiaus 

skaitytu L. R. K. F.
“Dirbtai*'

Gi Banio koncerte žmonių 
buvo neperdaugiausiai — nes 
pirma: tai buvo nepatogus lai
kas — subatvakaris, kaip visi 
žino, mūsų biznieriai turi būti 
Vien tik prie savų biznių—apie 
pramogas -— koncertus negali

gyventojai sakydavo: Nerto 
propheta in sua patria, tai yra. 
“nieks ne yr’ pranašu savo tė
vynėj.” Kas ištikrųjų reiškia, 
savąjį, vietinį nors jis ir kas- 
žin koks būtų... savieji mažai jį 
— jo gabumus, talentų, o kar
tais net ir ijų gerbia ir ap-

CLEVELAND, OHIO

Darbininkų vakarėlis
Lapkričio 15 d. š. m. L.

K. Sąjungos 51 kuopa įrengė
turiningą vakarėlį 6835*  Supe- 
rior Avė., Lietuvių Salėje. 
Pirmiausia gerb. Ad. Padegi
mas, LDKS. 51 kp. raštininkas 
paaiškinęs vakarėlio tikslą ir 
perstatė kalbėti p. M. V. Ardzį, 
vieną iš žymesnių darbininkij 
darbuotojų.

Gerb. Ardzys kalbėjo apie 
naudingumą darbininkam or
ganizuotis į vienybę ir nurodė 
galimybę, kas būti} galima at
likti, kuomet susiorganizuotų 
darbininkai į skaitlingą orga
nizaciją, pagalios nurodinėjo 
ką gero duoda darbo žmogui 
geras darbininkiškas laikraštis 
ir ragino remti ir skaityti 
“Darbininką” — įsirašyti į L. 
D. K. Sąjungą. Kalba buvo 
rimta ir įdomi.

Antra, buvo vaidinta juokin
ga komedija, “ Vienas iš mūsų 
turi apsivesti.” Vaidinime ė- 
mė dalyvumą: Krištupo — J. 
SadamkM,

tai. taip ir dainininkai visuo- 
m-'-t apdovanoti griausmingu 
delnų plojimu.-

Programą išpildė L. Vyčių 25 
kp. Teatrų režisierius buvo M. 
Ardzis. Programo laiku ir šo
kiams grojo p. Luizes orkes
tras.

Pastebėta, kad daugumas pa
čių Ta D. K. S. narių neatsi
lankė Į vakarą. Nemalonu tai 
žymėti, bet taip negerai.

Mums 
reikalai 
vietoje!

HARTFORD; CONN.
Pagerbimo vakarienė

Lapkr. 22, rūpesniu kelioli
kos veikėjų, buvo suruošta va
karienė pagerbimui tik ką su
grįžusių baigusius mokslią Mo
tiejų ir Antaną Aukštikalnius. 
Tapo gydytojai. Jie nuo senai 
čia yra žinomi kaipo d&rbuoto-

KALĖDŲ DOVANOS 
LIETUVON

Kalėdos dar tolokai, bet 
kalėdų dovanas siųsti į Lie- 

jtuvą, tai jau tikrai laikas. 
iPasirūpinkite tuo reikalu 
Įdabar, be atidėliojimo. Gi 
tas Lietuvos žmonėms malo
naus: a gauti iš Amerikos? 
mtTi pluoštas. Tad per Lie- 
uvių Prekybos B-vę pa
juskite saviškiams Lietuvo- 
e kalėdines dovanas dabar 
mvidale Lietuvifi Prekybos 
B-vės perlaidų. Su kitais 
pinigu siuntimo Lietuvon, 
indais yra visokių bėdų, bet 
u mūsų perlaidomis nėra jo
jų bėdų. Tai senai žmo
nas dalykas.

Naudokitės mūsų patama- 
rimu šiuo kartu ir visada.

Siunčiame pinigus ir į už
imtą Lietuvą. Ten siunčia
ma doleriais, bet adresatai 
lorėdami gauti vietos pini
gais, gauspagal dienos kur
są.
LITHUANIAN SALES CORP.

366 West Broadway
So. Boston, Mass.

ierti 1X‘1
r.

iki:i p<> dvi valandi per 
po pie?u. Kūdikiu: an- 
istoPiimn užtenka. t>et

kia besivystanti ’.iga. kuri neduoda ra-

Sena Problema Motinoms
Nedapenėjimas yra didžiausias prie

šas bręstančiai marginai. Kiekviena 
motina turi 14 pavojų sutikti. Nesenai 
įžymus anzlų kirursas pareiškė, kad 
minios bręstančių mergaičių yra neda- 
penėtos. O blogiausia to dalis yra, kad 
liga tuoj po to seka. Džiova ypatingai 
gresia bręstančioms mergaitėms.

Mokslo eksperimentai tarpe mokyk
los vaikų nesenai Įrodė, kad Eagle Pio- 
pas ypatingai veikia gydant nedapenė- 
limų. Vaikai auklėti su Eagle Pienu 
In syk greičiau auga negu paprastai. 

Po teisybei, vidutiniškai jie daugiau au
go negu paprastu pienu išauklėtieji. Jų 
mokytojai raportuoja, kad jie ne tik ge
riau išrodė, bet buvo sveikesni ir grei
čiau mokinosi.

(tkaituk Hitus straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

Išmintingos moti
nos šansu neima. 
Jos neeksperimen
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden’s-Eagle 
Pienų savo kūdikių 
penėjimui.

Jei prisiusite šitų 
apgarsinimų į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje

f=» NESVAIG9NK SAVO KŪDIKIŲ.—
Ocrf*n  M*  kudtkiui wktl. nwm rripIldytJ Ji m «arko:»>»ta noodite, 

k>d "«pniaj*intf ” jo tlaucna porinantį »«tT«rk«J ridcrlrj.

lieti jūsų kūdikį sa 
Eagle Pienu.
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lilkti plikiu... -

cijos Dvpartmentui.

ŽINIOS Iš LIETUVOS

s?

aprą 
pI&itĮRlcęr'

tas y ę lydė
jo. ~'e- ’s x * “
Uįenoii sūgrįŽt

ii^ęTš.ąukštb,'kur 
iau^dvejoš kelnės

troke. Tas .rokas priklauso Suvienytų Valstijų Komer-

^'fielmton 
. Tikti $ ne

grįžo. kelintą die
ną pajuto, jos nebuvimą: moky
tojui buvo A-‘-A'-S’s- i—
džiūvo balt

— Įlpdon^šaky k JnuneiĮ Į|ip, 
yr sp tou telegrapu, kad . yei: 
pairi gale barškan, va-iš keta 
telelgrainas a ten? A

— Tapbus, kapkad Šunei už
mintum untoudegos. iš -ošpa- 
kali, ta ims iš prejšaki donti- 
mis skalėj.'

tpkąją suimtą] am 
užsiėmimas? <
V Suimtasis; —Fotografas. ' 
f Pblicmoųas. — Tai už ką 
tambtą^ųĮai&š? ■ -

Suimtasis: — Matai, tamsta, 
norėjau padaryti išradimą, ir. 
traukiau iš karto du paltu, bet 
kabykla parvirto ir sukėlė 
triukšmą. .

S

/

fe L

ABSTINENCIJA IR MOKS-' ABSTINENCIJA IR ŠIR 
LAS SVEIKATOS UŽLAI

KYMO
DIES SMAGUMAS

“Nėra smagumo vi iš širdies 
magumo” Ecclil. XXX. 16.

Toli nuo tiesoj būtų lmsiKaiP a’aJčme aname straipsne-
manvtu kad vienos abstinenci-i g’’t' Pa^' Ikon*  gerbia

L.L, -žmogaus kimo sveikata, taip sijos užtektu pilnam sveikatos,1 _ ■ tarne matome sakmę kuo be ku-
užlaikymui. Abstinencija tai,,-^ sveikatos neiralima tikėtis 
pilnasai susiturėjimas nuo vg,Širdies smagumo. Kaip toli 
sų svaiginamųjų gėralų, ir nuo ' nusvajoję nuo tiesos tie 
visokios rūšies narkotimi taip'nūs. kuri 
pat nes tie visi kenkia sveika
tai.

Štai kame dalykas! Kad vi
si ž^nonūs tuos pinigus >unaa- 
dotų apšvietimui, kuriuos su
naudoja labai kenk>mingicros 
gaivalams, kaipo alkoholiui, 
narkotinai et c., arba kad pusę 
ar didedę dali jų panaudotu 
apšvietai jaunimo, tai visi iš
moktų gerai ir sveikatą geri- ?r: ^lS v 
ti ir užlaikyti ją. Dabar ma-/‘"'n::nr,s 
tome aiškiai kaip žmonės su-Į Ix-:'a 
naudoja savo kruviną uždarbį;1;’ 10s;'ls 
nusipirkimui nuodų visokios ;11os V1S:1 
rūšies ir pavidalo kad lak na-' lsaKvmu> 
siskubinus už vienas kito pr:>i- i 
žadinti sau dauginus ilgi;., ir. ’ erĮHa:
patrumpinti gyvybės laiką.,lr syi‘!i<-- 
Kad pats Dievas gėriką mūsugP u' ~r '■ 
sveikatą kūno, tai aišku iš i ta:A ’■ 
Eklcziastiko arba Su-j a mono j p " 
žodžių: “Nėra turto v:rš kūno

,mo •

VAIKO DŽIAUGSIU^
— Ar tresa, tėtuši, kadi 

ve pakėlė į generolus?
— Tiesa, mano vaike!
— O, kaip aš džiaūgiųe^J 

Tai reiškia, tave palaidosiant 
muzika.bario — viepaipaklode ir vie

nas užvelkalaso kitų daiktų 
— tik šeimininko dukrelės 80 
centų, kuriuos turėjo susirin
kusi ir laikė krepšiukėlyje. Lai
mė, kad šeimininkas savo pi
nigus ne prie savęs laikė, bet 
juos buvo atidavęs7 pačiai žiū
rėti.

Pernai rudeni tokia mergio
tė buvo užėjusi Kulvos klebo
nijom Kunigo nebuvo namie. 

‘Viešnia rodėsi labai rūpestin
ga. Nakčiai uždenginėjo lan
gus. Daug poterių kalbėjo 
klūpodama, bet besimelsdama 
ėmė čiupinėtis apie komodę.

Daug žinių turi. Vikriai 
šneka, dainuoja, šoka. Pilno, 
pusiau apskrito veido gelsvais 
plaukais. Žymesnė ypatybė — 
gana storos kojos.

Gaila, kad niekur niekas nė 
paso nepažiūrėjo. O reiktų pri
deramai pasielgti su tokiomis 
suktagallvėmis — aferistėmis.

PIRŠLYBŲ PRIEŽASTIS
Našle, draugei: — Tik pama

nyk Barboryt: trys mėnesiai 
kaip našlauju, o jau penki pir
šliai buvo.

Drauge: — IŠ tikrųjų! Aš 
nemaniau, kad Tamstos vyras 
daug pinigų paliko.

NUSVILO
Praplikęs nuo dienos rūpes

čių dėdė Pranas, baigęs darbą, 
kiūtina namo. Pakely sutinka 
rudaplaukį pažįstamą Miką.

Rulaplaukis. — Alano bran
gusis, tavęs, turbūt, matomai, 
nebuvo kada Dievulis žmonėms 
dalino plaukus.

KAIP TAU NEGĖDA!
Pirklys sako pirkliui:
Kaip tau negėda! Aš' 

siunčiau berniuką pas tave 
pirkti tris svarus arbatos, o 
atsvėrei tiktai du su puse!

— Et, kad tu tokius nieBišy^  ̂
kalbi! Aš gerai atsvėriaumtiS^M  ̂
vietoj svanj padėjau pas taW*  
nupirkus tris svarus muilo,. 
juk tu sakai, kad tavo svarai' 
tikri.

JUOKIS KARTU SU ŠIA KATE

y vena Chig

SŪKTAGALVE MERGAITĖ
Kulva. (Jonavos vai., Kauno 

ap.) Rugsėjo 30 ir spalių 1 d. 
apylinkėje pasisukeliojo mer
giotė, aiški suktagalvė (afe- 
rist). Buvo užėjusi klebonijon 
neva metrikų kokiems iš Ame
rikos atsiųstiems kur pinigams 
paimti. Sakėsi esanti Prane
ši manskaitė, gimusi 1905 m. 
balandžio 2 dieną. Tokia esan
ti užrašyta Kulvos bažnyčios 
knygose. Visokių galų pasa
kojo. Klebonai ją Įtaręs met
rikų išduoti nesutiko, reikalau
damas tam tikrų oficijalių for
malum*  iš jos sakomos gyve-nr('Ti iria

16. Jeig 
negalima

žmogau v.
- ažlaikvti

iv ai
iKiĮgl

j

KODĖL NERAŠO
Viktas: — Ach! nobodų, A> 

menkoje... Niekas jau laiškų 
iš Lietuvos neberašo... A

Jonas: — Turbūt dolerių ne
reikia. todėl ir neberašo!

KUR GERA GYVENTI
— Kur mūsų tėtis buvo; tai 

ten labai sunku gyventi —tenai 
. pusė metų tęsiasi ištisa naktisi>-D 
i — Na, tai labai gera tenigy-v 
j venti: vieną kartą per pusę-me^ 
į tų tereikia praustis.

DVEJOS IŠKILMĖS
Šiauliai. Spalių mčn. 11 o. 

Šiauliai susilaukė dviejų iškil
mingų ir svarbių švenčių. Šiau
lių šv. Petro ir Povilo bažny
čios 300 m. jubiliejaus ir “Vil
ties” d-jos mergaičių bendra
bučiui rūmų pašventinimo. Is 
kilmingas pamaldas atlaike 
pats Žemaičių vyskupas Kare
vičius. Piliečių klubas iškėlė 
pietus, kuriuose dalyvavo arti 
100 svečių. Čia buvo p. švie
timo ministeris d-ras Jokantas, 
generolas Žukauskas, kan. Tu
mas ir kiti. Buvo sustatytas 
jubiliejaus aktas.

“Vilties” dr-jos mergaičių 
bendrabučio rūmų pašventini
mą atliko irgi vyskupas. Sve
čiai buvo vaišinami kuklia ar-j 
bata. Po to. ėjo koncertinė iš-1 
kilmių dalis. Mergaitės auklė
tinės ir seserys-vienuoles dūko-J 
jo visiems prisidčjusiems prie j 
šių namų statymo ir svečiam*  j 
už atsilankymą. Ypač daug i 
triūso ir pasišventimo prodėio | 
prie šio darbo A’ilties" dr-jos Į 
pirmininkas kun. Stonis.

r mik raminimo tik 
ose ir narkotiniuose 
pavidalų papročiuose, o, 
ia prisimarinimo. kurs' 
niūks teikia, tikrą širdies- 

rai prisimarini - į 
žmogui mokslą J

apie nemarumą. Tai tikra tie-j rainosios vietos. Buvo užėju
siu nes Sutvėrėjas taip vra su- Pa? vargonininką nakvynes.

kad Nepriėmė. Tai ji nuėjo pas 
viena kolonistą čia pat ir ten 
kur pernakvojo. Iš Kulvos nu- 

. ėjo Naujaskynių kaiman (5 
' km.) pas mokytoją. Būdama
• Kulvoje sakėsi Naujaskynių 
■ mokytojas esąs jai skolingas 
' kelias dešimtis litų ir todėl ji 
I turinti ton nueiti. Nuėjimi Nau- 
! jaskynijiosen, sukėsi labai drą- 
j šiai, vikriai. Pasisakė esanti 
ilbm'ina Gražinskaitė, mokyto- 
i jaujami Zacišių pradžios mo- 
' kykloje Žiežmarių valsčiuje. 
Į Kulvoje buvusi tėvui paminklo 
j pastatymo reikalais. (Pamink
las yra jau ne šiandien pasta
tytas). Kadangi ten negavusi 
-kur pernakvoti, tai kaip moky- 
1 loja atėjusi pas mokytoją Nau- 
i ja-čkvmuosen. Gyrėsi, Kulvo- 
ije pas kleboną giedojusi ir 
i varyonais grojusi (ko. tačiau, 
i tikrumoje nebuvo, dėl to. kad

pri-šu > klebonas, supratęs suktagal- 
' vys’.ę. greitai ją nusikratė).
Nakvoti buvo priimta. Moky
tojas. parėjęs iš mokyklos, ra
do viešnią savo kambaryje be- 

unaikinto i sėdinčią. Po pietų mokytojas 
I su savo kaimo vaikais nuėjo 
miškan žaliumynų parnešti 
vainikams pinti Kulvos baž
nyčiai papuošti vyskupui pri
imti spalių 3-4 dienomis “Mo
kytoja Gražinskaitė” ligino 
šeimininką, kurs tada gulimai 
sirgo; apklostė, langus ap-

• dangstė ir kitokių patarnavi- 
jmų padaro, kad tasai aprimtų

~ \' . Ligoniui 
Belygindama 

ji užsinorėjo obuolių. Kad 
nieko nebuvo, kas atneštų, tai 
šeimininkas paprašo, viešnios 
kad pati užliptų ant aukšto ir 
nusiimtų obuolių kiek ir kokių 
norinti. Vikri ir drąsi viešnia 
be žadu: užlipo ant aūkšto. Li
ginimui nebuvo galo. Norėda
ma šeimininkui palengvinti ne
galavimo naštą, dar padainavo 
kelias dainelei?. Ligonis gar
džiai užsnūdo trumpai-valandė
lei. Vakarežkaimo jaunimas 
susirinko pas mokytojo seimi
ninką pinti vainiku. Viešnia 
parode, kaip geriau daryti. 
Daug pasakojo, juokavo, nie: 
kam nenusibodo. Rytojaus 
dieną viešnia pareiškė moky
tojui noro nueiti mokyklon pa
mokoms, tik mokytdjas nešilti-*

Tolesnei! kelionėn eiti tfe-

roti “s dėsni
kia priešingai tiems i 
patsai sau .-iirongia ' 
Dievas sutvėręs pi

oniją. uave jiems 
bnius ir pamoka.-

ad būtų laimingi 
išlaikydami sulyg 
•mųjų amžių žmo- 
Ta: vi< padaro p; i 
v'iki arti po tūks-

Unite Mule.' ' Ji yra vienin- 
yveno Missouri vals-

NAUJA KOMPOZICIJĄ
Realesteitininkas Titus Grės 

vis parašė naują kompoziciją 
kurią dainuoja savo “kostumė 
riams.” Ji skamba šiaip:

“Kaip man sugriaut 
senus namus,

Kad jums parduot 
visai naujus!

negali Kiromo budo pildyme
Dievo ir Bažnyčios dėsniu, ar-

taręs šiuo*  žodžius pro pra-
i burną? Ko gi daimro.u* į 
iu šalvp pamroes abstinen į-

cijos už’
Reikia, m rojo Dr- 

•ojo vandenėlio 
gerti, ypač ryte pirm pusryčių 
ir vakare einant ant atsikic: 
reikia valgy“ kuo*  
virtų vaikų ir 
anot lenko kimi 
Kozlovskio nata

no.

padidinti musų jėgas. b<-t, ne
gali užtikrini i mū-iĮ iryvybė<_. 
nes virinant maist’:< g,yvybė< 
užmazgos (gemalai) nmkinasi 
ir nieko nepasilieka maiste kas 
gyvybę stiprina. -Jei per išlisą

O

Jei
t('Tl-

D

ne

.mis prir-s

turi ap

šv. Paulius: 
ys: Kaip mini 
Arba kokiame.

Neišmanėli I

Ateinanti pavasari atvyks 
į Ameriką Švedijos karo lai
vyno benas koncertuoti. Be
nui vadovaus karaliaus ka- 
pelmeistras Erik Hoegberg.

JUOKŲ
VAKARAS!

Trečiadieny
Gruodžio-Dec. 9-tą d. 1923

virtuosius velnius kuriuose 
randasi tiktai nužudytos gyvy
bės užmazgos (gemalai), tai 
mes imame į vidurius skins H d 
kurios galutinai primosią mir-1 
ti, nes ką žmonos sėja, tai ir 
piaus." Nes lai yra daroma 
vien tik patenkinimui kūno 
smagurių ir netikusių Įpročių. 
“Kas sėja savo kūne, tas piaus. 
iš kūno pageidimą: kas soja 
dvasioje, piau*  iš dvasios am
žinąjį gyvenimą.” Dvasioje' 
sėti ir pinuti čia ne ką kitą 
reiškia. tik kūno priinarinimu 
daryti kuo dauginus geni dar
bų Dievo meilei ir artimo mei
lei rodyti gerą pavyzdi. Pato
giausias prisimarinimo pragu
mas tai pilnoji blaivybė kuri ir 
gyvybę prailgina ir žmogaus 
dvasią gaivina o su gera in
tencija daroma esti geriausias 
pavyzdis artimo meilės.

ma n iršta. Ir ką tu sėji, j
mąjį kūną. Imt vien1 ir greičiau užmigtų, 
pavyzdin. kvietį ari viešnia patiko.

kokį kitą... Nes žvaigždė nuo 
žvaigždės skiriasi skaistumu. 
Taip ir mirusiųjų prisikėlimas. 
Sėjama - gendąs kūnas, kelsis 
nųrondąs. Sėjamas negarboje! 
lo ki- gailiojo. Sėjamas silp
nybėje, ]<rl<is galybėje, 
iras gyvulinis kūnas,
d\a>inis.” I Kor. 15. 35-44.

$1000 TIK UŽ W GENTIE
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokią žplrų ir knygų kataliogą.

M. KUKAITIS
25 Gillet RčL, Svenceroort Ui Y.

Lietuvių Svetainėje
KAME. E IR SILVER STS., SOUTH BOSTON, ™.l

Seja- 
kelsis

d/.iojima*  aiškiai parodo tik su 
gera intencija daromi prisima- 
rinimai sušelpia mus surengti 
nemarumą kūno laimingojo tu- 

■ rint liuesą valią ir ją taikant 
su Dievo valia visuomet ir vi
sur. Tai Čia ir vėl išpuola pa
minėti kurios rūšies prisimari
nimas yra visiems patogiausia 

j ir parankiausia, tai abstinenci
ja kuri neįžeidžia nei vieno.

? , k Pikasai Blaivininkas Pikasai Blaivininkas ko.

J. BIKINIUI

ARTISTAMS

V. DINEIKAI

IR KITIEMS .

v

*

DALYVAUJANT

BUS SUVAIDINTA 
KOMEDIJA t .

____ ______Pradžia lygiai 8:{I0 vbL

Bilietų kaina: suaugusiems f Valkatas 15c.~ ' ą,

Kojų, tzrpizzia. Ds&uLl, Gairei*  tlcan- 
Šbjlftni, ir tdp ti&imz*  
CH]t'n« rw»« >. ■
TblutcoSai žinoma jm, Utfartla o 
talBjoara dar tKdano atrfo tai. 
DUcctno OaUnsa yr> Uck
<rct£» kttLtd, ld£k ji patj Arėria ra
li*  naudo*  aydymo.

TO tčniil. S3D0,
ir 10 centu cxtn tzž perčontima.

KUpdclt*  ptr» aptiekrkia*  tešp 
-. DER; - ?S NEW BE e VERY 

CHNTMENT.

Doisais'Čiiitaisat Co.
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UrimdzI

“P ai i u t u s i y o # fei
Po vaidinimo dialogai, monologai, deklamacijos, “fuiiuigi džiokai,” dainos ir kitokį 
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Malis
r aTOVa.
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Valdyba

r seseriai.

proliibicijos.

diiiiisas

Mass.

Ma*s

Ma»

Išegzaminuoju akis, priskiriu aki
nius, kreivas akis atltleslnu ir 
ambl (joniškose (aklose) akyse su
grąžinu šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, O. D. 
447 Broadway, So, Boston.

PROHIBICIONISTAS
ŠVEDIJOJ

: vokuoja - 
antinei;;

TeL S. B. 2805—R.

.IETUVIS

OPTOMETRISTAS

Vodevilis. Taip-gi THE DRESS MAKER FROBff PARIS 
su Leatifce Joy

Kiekvieną pirmadieni progų vakarai. By kas gali dalyvauti vaidinime. 
Penktadieni vakare—popu le rus JANAD—-Groserlai duodama dykai 
Du vaidinimai kasdien 3 ir 7 vai. po piet. l’o piet 10c. vak. 15, 20 ir 25c.

SVARBU LIETUVIAMS
Nepamirškite gerbiamieji paremti sa- 

vo‘tautietį. Mes turime batų-shoe krau
tuvę. Mes pasistengsime pritaikyti ba
tus pagal reikalavimą. Kreipkitės ir 
reikalaukite šampa!ių o mes pranešima 
kokiom sąlygom galima pirkti ir pri
siusime sampalius.
THE AMERICAN LITHUAKIAN CO. 

John Slifka, Agentas, 
Dolgeville, .V. Y.

lekianėius nuvogtame auto- 
i.iobiliuje ir paleido tris šū- 

bet nepataikė. 3Ied- 
nepatėmyti nu-

CEL. So. Boston 0506—W. g 
LIETUVYS DANTISTAS J 

A. L KAPOČIUS |
251 Broadtray, So. Boston 8

(“Keleivio” name) J 
ptereo Vaiandos: nuo 9 iki 12, nsoj 
1:3C fkl 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. J 
;Seredomls nuo 9 iki 12 vaL dieną į 
iSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned8 J 
:įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį' i

Paieškau Jono MAČIO. Prieš karą 
•ra cyveno Grand Rapids. Mich., da-

’ ' _ __  _ . Jis pats
• kas apie jį žinote, malonėkite man 
•miešti žemiau paduota antrašu. ■> la- 
,i už tai busiu dėkingas. JONAS GUS- 
AITIS. Balbieriškio miestas, vai. ir 
ištas. Mariampo’.č apsk. LITHUANIA

ATNAUJINK SAVO 
NAMĄ

Pagal Naujausios Mados ir 
Pakelk Vertę

Atnaujink savo namą pagal nau
jausios mados ir padidink jo verte. 
Įveskite vandens natogumus ir šilu
mą. Įmokėdami tik 20 nuoš., o lie- Į 
kaną galėsite išmokinėtl per 12 mė-i 
tiesių. j

JAMES P. TANCRED į 
272 Broadway, So. Boston į.

EKTRA! EKTRAI
Žinomas stebūk- 
darytojas ma"’i- 

,TOXAS ČB-

TeL So. Boston 270

J. MACDONEU, M. D, 
GuMtna susikalbėti ir lietuviškai 

anso valandos : Rytais iki 3 vai
Po pietą nuo 1—S 1 
Vakarais nuo8—P į 5S3 E. Broadway, So. Bostos i

L i GRUODŽIO 7-^'ižtsįi ir 9-tą 

iį THE COAST OF FOLLY 
Su Glorih Swanson

LUVERSin OUARANTIME 
!v - With Bębe?Daniels t

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ

SO. BOSTONE., Darbo yra užrekrinai. 
Norinčiam pirkti yra gera proga, ir ge
ras neinąs. Ineigų yra nno SiOO.LM) iki 
S8OO.3O savaitėje.' tai yra gera. alga. 
Vietos sužinojimui atsišaukite į "Dar
bininko" Administraciją. (Gr.-ll)

Ji turėjo užlaikyti., seną mo
tiną ir nega
lėjo kito darto sugriebti. 1$ 
susikrimtimo padarė sau ga
lą. Ji gyveno Roxbury’je.

įdžių sveikiausioj 
aina $5,000.

* v- A. IVAS
-861, w. Broadyvay. So. Boston,• Mass.

^,5,rayimprpvementais .etektri 

plellhkėj'Road, .tik &12į- 

*<KRA.U3tU^tir“2 ;6eImynų' kampinis 
JJ<’ - •• • 

yietdj netolijtnarią.

g Naujas Lietuvis Dentistas j 

iDR,ST.A.GALVAR!SKlĮ 
t (GALINAUSKAS) t 
g 520 F- Broadway, S. Boston | 
g Ofisas atdaras nno 9 vai. ryto iki g 
ą 12 ta? ♦> nuo 1:30 vai. po pietų g 
Ę iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 g 
g vaL vak. šventą dieną pagal (Uisl-J 
-į tarimą. Tel. S. Boston 2300 g

ana

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO-EV.-BL. PASĖLI 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAL
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Majo
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas, 

250 Gold Sti So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — J. Glineckis,

5 Thomas Pk., South Boston,
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

40 Marine Road, So. Boston,
Kasierius — A. Naudžiūnas, 

885 E. Broadway, So. Boston, 
Tvarkdarys — J. Zalkis,

7 Winfield St., So. Boston. Mass
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-n 
valandą po pJrpj, parapijos salėj, 49! 
E. Seventh St., So. Boston Eass

JAS BOSTONO PAŠTO 
■- ; NAMAS

betono kongresmanas 
fcan ineš kongresan bi- 

^uiduo prašys paskirti 
' ,000 naujinu pašto na- 
jn? $350,000 pataisymui 

ijSjb pašto namo. Jau še
fe buvo kongrese tas klau- 

š keliamas. T5eT nesuši- 
ar naują statyti ar se- 

^fe* ;taisyti. Dabar įnešama, 
i^ditaisyrii seną ir naują paš

lamą statyti, nes reikalai 
pk- išaugo, kad seno ir 

InĮuije reikės.

rinkimas nedelioj, gruodžio 
6, 1925t po num. 694 Wash~ 
ington St., Boston, -Mass., 2 
vai. po pietų. Ant šio susi
rinkimo kiekvienas narys 

i privalo ut.eitU.ues bus daug 
svarbių reikalų, kuriuos rei
kės apsvarstyti, teipogi bus 
balsavimai arba išrinkimas 
naujos valdybos ateinan
tiems metams, taipogi tą die
ną bus primami nauji nariai 
už pusę Įstojimo. Tad prašo
me koskaitlingiausia atsilan
kyti ir draugystės prieder
mes atlikti.

SUVAŽINĖJO AUTOMO
BILIU

Great Baringtoų, Mass.— 
Traukinys suvažinėjo auto
mobilių ii*  tris; jame esančius 
žmones. Visi žmonės vietoj 
žuvo.

TeLSo.ltetoc.b823.

GRU0D. 10-tįr 11-tą, l&4ą|

THE F R ĖŠM M A Nj
Su Harold Lloyd 1

ENEMIES 00fM i

0R,>MWM
5. . (KASPABAVIOĮbST

4R5 -BroMhvay4 Scatfc BcmtOBė 
i - ęy o Ą 

tmo 0 Iki' 12:00 ryte tr nuo' 1^0 | 
iki 5 ir nuo 6:00 iki'8 vaL vakare. į

nuo 12 dieną uždarytas.

^AIKĄ PALAIKE UŽ ŠUNĮ
Bostono vaikas Mar- 

Joki ei. Sm. amžiaus, pe- 
§|sitą seredą srmtkario tapo 
'^jnaltas i šmotus. Tas atsi- 

prie Andrevv Sąnari*,  
vaikas kiurksojo palei 

lygius ir motornianas palai- 
‘-Įš£ ji už šunį. Vaikas ncat- 
§cirgmno pilnas kai pir dau- 

Ų^Iis vaikpalaikių, nepasi
traukė. Vaikas pateko po 
štrjdkariu ir !kvo toli. eVvr- 
ti madios. velkamas. Žmo-

GIRIASI VAGYSTĖMIS
Suimtieji Bostono plėši

kai su pasididžiavimu pasa 
koja apie savo plėšimus. Sa
kė, kad padaro 14 holdup’ų. 
J ic visi dar esą nepilnaine-

TARIASI APIE PARTRAU- 
KIMA OPEROS

Būrelis Bostono turtinin- 
'<ų Copley-Plaza Motelyje 
lurėjo susirinkimą reikale 
oartraukimo Chicuigos ope
ros Į Bostoną. Jie garan
tuos tam tikrą sumą Chica- 
gos operos kompanijai ir ji: 
čion atvykdama fiziko neda-Į

& strytkariu ir ėmi 
pradžios motorr 

į fereipė i tai doiti 
Šis atsitikimi

PAVOGĖ POLICISTŲ AUTO
MOBILIŲ

Malden'e ir Medford'e au
tomobilių vagys parodė savo 
gabumą pavogdami poli cistų 
d’1, automobiliu. Malden'e

ŽINIOS Iš LIETUVOS
NUSINUODIJO

Panemunėj nusinuodijo p-Iė 
O. B. I špaliktųju jos laišku 
matyti. kad nusinuodijimo 

i priežastimi buvo nesugyveni- 
i mas su broliu, pas kuri ji gy- 
I veno.

Nusinuodijusios tėvai mir-
! dumi visą turtą paliko jos bro

Amerikos garsusis prohi-į 
bicijonistas “l’ussyfoot' i 
Johnson atvyko i Švediją. Į 
lis yra daugiausia pasidar- į 
barės ivvkinime Amerike!

jo. Boba, matyt, buvo tvir
tesnė, nes kastuvu taip smogė 

| savo senini, kad tas griuvęs 
į ant lovos daugiau jau nebeat- 
i sikėlA Rytojaus dieną senė 
Į nuėjusi pas kaimynus pradėjo 
i pasakoti, kad su jos seniu ka
žin kas atsitikę, nes nuo vakar 

i dienos tebesėdįs ant lovos ir 
į nieko nebekalbąs.
į Policija, nuvykusi pažiūrėti, 
I vyrą rado nužudytą, o moteriš- 
. ko suareštavo.

L

JUOZAS M. VERVEČKA
" i Į ’ - v j

(VERA OKA)
LIETUVIS ADVOKATAS 
^^^^DVIEJUOSF . 

SOUTH BOSTON, MASS.: 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0943

BROCKTON MASS.;
684 No. Main Street

Tel. Brockton 71S0
RF.SIDENCIJOS Tel. S. B. 342$-W

j PABRANGO KURAS
j Šilalė (Tauragės apsk.). Pa
blogėjus keliams, ūkininkai vi
sai maža beiveža kuro, ir todėl 
kainoj žymiai pakilo. Kur pir
ma, mokėta vežimui S-10 litų, 
dabar mokama 15-20 lit. Ne-

j turtingesnieji miesto gp-cnto- 
j jai ėmė net aimanuoti dėl ai-1 
imanuoti dėl kainą pakilimo, j ni«
' i žinot apie ji man nraneškite, busiu la

ibai dėkinga.' ONA STELMOKIENE. A. 
'Panemunės paštas, Kauno ap. LITH-

u partnerio

Gusi

Da

EXTRAJEXTRA!

bandaž; 
Iku. pi e

šių ir baisiai 
fiko istorija

SURŪPINO TURTININKUS
prie

anuoti dėl kainu pakilimo.

įl KIEK ATSĖJO KAMPANIJA

811-812 01d South Buildiug
294 Wsshir.gton Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A M. iki 5:80 P H 

EAST BOSTOU OFFICE 
147 Maverick St., East Boston 

temphone East Boston 1490

Ikšiol majm 
sin.oon. o 

-20.CO0 metu

Taięškau brolio Motiejaus Vaitkevi- 
činiis ir sesers Onos Bražauskienės- 
Vaiikevičiutės. Gyvena Cleveland. O. 
Malonėkit atrnšy- man laišku. J. VAIT- 
NEVTčirS. Epelio gt. No. 15. Auk. r*:l- 
’ienmnės naštas, Kauno apskr. LITII-

IŠ SUSlSINKIMO
Šv. Petro parapijos b 

Įjytinio choro susirinkimą 
vyko gruodžio2 d. Su.sii 

dko gana didelis būrelis cho- 
•stė daly- 

išduoti

SUĖMĖ, TRIS BANDITUS
Bostono policija suėmė 

tris banditus, kurie buvę 
biauriausiais užpuolikais. 
Per pastarąsias savaites jie 
padare 24 ^holdupūis.’’ xSe-
liati dar vienas pianašus ban- i 
litas buvo suimtas. Tokiu ! 
būdu gal Bostonas kaiku-, 
riam laikui bus ramesnis. ;

•ž lįstij būrelis ir s vai
kus rimtai. Buvo 
.raportai iš 
gįų, kaip t 
kių. Su 
pasirodė 
pelno, i 
mariui. Ta 
ras auga 
žada tru 
su n a u.i 
Kalėdon

tams t 
ta —

valdyk 
taip .ine
veiki n

kaitė — 
donis —

X

mitetas skelha. k
•jjanijos fomh įpi

ĘOOO ir visi taro Ak
^';dĄ 11 turtirinkų aukavo pp. 
'.$1,000. Kiti aukavo po £00. j 
fiWo0, Š050. š.iOū. £400- £300. j ■ 
r|^75, 250. dr kas po mažiau g

||Mikojo. neskelbiama. Į«i 
fc.RERMAINO S POLICIJ O J j t

■Kad smarkiau pavedus -x 
pvą prieš, prasiplatinusį. X 
hstone banditizmą daroma,'| 

permainų policijos štabe.!g 
ę^sturi kapitonai iš didesnių«£ 
iHĮfetų perkeliami i mažesnes, j| 
B^'auju vikresniu su didesniu

Satyriniu veikėją įtraukta i'| 
Alicijos štabą.

37 Gurbam Avenne, Brockline 
felephocte Retom* 65G8

ANTANAS F. KNEIŽYS 
koris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą Ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu. būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, TeL So.
Boston 1696.

ŽINOTINA SO. BOS
TONO LIETUVIAMS!

PADVIGUBINO ALGĄ 
[Jo-' .".o miesto taryba nu- 
sam padvigubinti majo-

'87.000 piot
bart i n i- 
kad po

'< Telepbone South Boston 8520 I

O.ŠAINA (SKALNAI
®bUETūVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universiteto 
įCbmeU ūniversity « A B

WMhingtch Unlv. sn LL.B

* DABB1NINKO ’' N AM P
(intro* lubos)

w. roadwy So. Boston '
Rezidencija

. Man

£

BOBA NUDOBĖ VYRĄ
Kauno apskr., PaŠlapių kai-^

mo menkutėj trobellej gyveno i)nr nežinau kur jis randasi. 
Jonas Sergeičikas 90 metų am- jy 
žirnis senis, su savo žmona a-1 imi 
nie SO m. amžiaus. Abu buvo 
sentikiu tikybos ir mėgo gerai 
išsigerti. Praėjusi sekmadieni 
jiedu išsig.ėrė. kaip rusų šako

čio bieloj goriački.” Pa
name kažin ko sutiginči-

08. A. J. GORMAH 
(GUMAUSKAS)

705 M&ia St., MonteDo, 
(Kampai Broad Street)

T»L Brockton 5112—« 1

DANTISTAS

1 0K1U g

Da-!

GAVO KUNIGAIKŠTĮ
Bostono turtininko Hig-

Mes siūlom Tamstoms pir
mos rūšies prekes taip pi
giai kaip bile kuri krautu
vė ant Broadway, o gal ir 
pigiau. Atminkite tai, kad 
pirkdami čionais, Tamstos 
prekiaujate krautuvėj, ku
ri per 19 metu ant Broad- 
way visuomet turėjo gera 
vardą. Visiškai teisingai 
patenkina ir patarnauja 
savo kostumeriams.

Mes iškeičiame Legal 
Stamps knygutes šv. 
Petro lietuvių Bažny

čios naudai.

y ’& ninsono duktė susižiedavo su 
Italijos kunigaikščiu Rute- 
lai. Vedybų laikas ir vieta 
nepaskelbti.3

Floridoj gyventojų yra 1,- 
į 250.000. Tik Penas iš kas 
keturių gyventojų yra vietoj 

; girnas.
I ____________________________________________

| PARSIDUODA ČEVERYKU

vpnta

MILLER’S
DRY GOODS

parėdų vyrams, mote
rims ir vaikams

261 W. BR0ADWAY
So. Boston, Mass. |j

N

KRAUTUVĖ
creroj vietoj, pačiam miestuko vi
lius parduota nebrangiai. Apgy- 
daugiuusia lietuviais >r ’enkais. 
kas norite .ai atsišaukite rrrei-

Kis. 1105 \Vashington St.

ANT RENDOS
G Ir 5 kambariai ant. E. Fifth St. Yra 
ptazai Ir maudynės. Rendos S30.00 Į mė- 

„,nesj. Kreiptis V. VALENTIENĖ. 227
Bolton S L, So. Boston, Mass. (Gr.S)

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO*  
VALDYBOS - ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleekas,

514 E. Broadvay, So. Boston, Ma^. 
VICE-PIRM. — Povilas Raka,

95 C Street So. Boston, Mass.
ROT. RAŠT. — Antanas Macejuna*
450 E. Seventh St, So. Boston. Mas® 

FIN. RAST. — Juozapas Vinkevlčiu*
906 E. Broadway, So. Boston, Mas® 

KASIERIUS — Andr. Zalleekas,
611 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

JIARS.ALKA—Kazimieras Mikaillonls.
906 E. Broadvray, So. Boston, Mas®
D. L. K. Keistučio Draugija laiko ga 

vo mėnesinius susirinkimus kas pirm*,  
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, po nūs 
694 Washington St., Boston, Mass 
1:30 vaL po pietą. Ateidami ant susi 
rėkimo atsiveskite su savim daugiai 
naują nartą prie musą draugijos pr 
rašyti.

DAKTARAS J. LANDŽIOS
(SEYMOUR)

2

e

Ma*

Ma*

Resldencija 838 Dorchester Avenne 
Dorchester, Mass.

-------- ir---------
J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G.

Residencijos Telephonas: O779-1L 
Ofiso Telefonas Sp. Bostpn 4589-1F

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborius, balsanmoto- 
įas, Real Estate ir Pnblfc Notaras.

258 W. Broadway

APTIEKA

16 MIETŲ SOUTH BOSTON? įS
O R. H. S. STONE 1

TS-
AKIŲ SPECIALISTAS ♦ • 

S90fi W, Bro*dw*y, 8a Boto* 
VALANDOS: Nno & r ūrtV y.nfe'

Snecialistai Receptų Išpildyme
Del Susipažinimo Su Kostumeriais Parduodame 

Visi:a žemiausiomis Karnomis

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti Į 
mūsų cerus veido pauderius, kosmetikus cold 
r-reani'us ir visokius tonikas dėl ■niaukų. Taip-c>i 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.
Geriausia Gydanti Mestis — CASPER’S OINTMENT

Pas mus galima gauti ir Severas raistu, nes 
mes esame agentai Severas Kampanijos.

■'žsakyrmis siunčiam Į visas dalis svieto. Pinigus siųs
kit su "užsakymais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašu-

J. KASPARAVIČIUS (CASPER>

FLOOD SOUARE PHARMACY

617 E, Bfi&adway So. Boston, Mass
f Po JmperiaI Teatru/

; PAUL’S CLOTHING SHOP
Pabandykit užeiti į Lietuvišką Krautuvę, kurioje 

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu-*  
šių vyru. Pas'mus kaina yra pigesne kaip kitur. Pra
šom užėję persitikrinti.

PLIKAS, Savininkas
456 BBOADVAY SO. BOSTON, MASS,

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias Ir kron iškas užsisek 
justas ligas vyrų, moterų ir vaitą, 
pagal vėliausius metodus, kaip ui: 
ultra-violetiniais spinduliais, kvarta 
žiburiu, thermo therepa. Ir kitais 
elektra medikallškais budais. Egza
minuoju kraujų, šlapumą. Ir spru
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Telpgl ra
te! klu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWA7 
South Boston, Mass.

(Antros labos)
Telefonas-------------------- S. B. O

tV. KAZIMIERO B. K. DS-JOž 
VALDYBOS AHTEAtAI

Plralninkas — J. Jaroša,
225 L Street, So. Boston, Mase. 

Vfce-plrm. — J. Grubinskas,
157 M Street. So. Boston. Mm*  

Prot. Rast. — VI. Mickevičius, 
405 Third St., S. Boston, Mass. 

Flninsų Raštininkas — K .Kiškis,
8 Bateli Street, So. Boston, 

Iždininkas — L. žvagždys,
111 Bowen St, So. Boston, 

Tvarkdarys — P. Laučka,
895 E. Fifth St., So. Boston, 

Draugijos reikalais kreipkitės vto 
dos | protokolu raštininką.

Draugija savo susimkimua laiko 2-r. 
nedSdienj kiekvieno mėnesio 1-mą va 
po pietą parapijos salėja. 4DS Savent*

PO GLOBA MOTINOS ŽVČ 
SOUTH BOSTON, MASS.

VALDYBA
Pirm. — Z. Zlčklenė,

61 Story St, So. Boston, Mass.
VIce-Pirm. — A. JanušonlenS,

1428 Oolumbia Rd., So. Boston, Ma*
Prot Rašt — O. Slaurlenė,

443 E. 7-th St. So. Boston, Ma»
Fin- Rašt, — J. Keys,

115 .G .Street, Sa Boston. Mam 
Ižd. —• d. Stanluliutė,

105 6-th St, Sa Boston, Mam.
TvnrkdarS — O. Mizgirdlenė,

IB4 9-th St, So. Boston, Mms.
Draugijos reikalais kreipkitės visados | 

protokolą raštininke- Draugija laike 
savo susirinkimus kas antrą utamin 
ką kiekvieno mėnesio ?: 
parapijos avetafnfij ant P 
jrta, Sąath BfietPA Ma<

Dflso TeL Res. Tel.
Uni versi ty 8831 Prospect 0415-M

D. A. ZALETSKAĮ.
Graborius ir Balsamuotojaš
983 Cambridge St, Cambridge




