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Krašte Ramu
CHICAGO, III. — Rugsė

jo 22 d. Įvyks kumštynės 
tarp čampijono Tunney .ir 
Dempsio.

Kadangi buvusios tarp 
jųdviejų kumštynės Phila- 
delphijoje sukėlė daug kal
bu, tai dabar spaudoje abu 
aiškinasi.

Rickard tikisi už tikietus 
nurinkti $3,000,000 ir pada
lyt maždaug šiaip: Tunney 
gautų milijoną dol., Demp- 
sey $450,000, visokios išlai
dos $300,000, renda už vie- 
tą -$100.000 ir taksos $540,- 
000, taip kad jam pačiam 
liktų gryno pelno $610,000.

NETURĖJO KO VALGYTI, 
TAI UŽSTATĖ DANTIS 
DENVER, Col. — Nepa

žystamas žmogus užėjo i už
statu krautuvę ir paliko sa
vo netikrus dantis už doleri. 

‘Kuomet krautuvininkas jo 
paklausė delko jis tą daro, 
jis atsakė: “Kokia nauda 
man iš jų, kuomet aš netu- 

I riti ko valgyti.”

T M

i plaukti vandeniu ir lėkti oru ir su moto- 
tį Washingtone, kur jį nuodugniai per 
.u nelaimią ant jūrių.

i'

čia parodo gal būt pirmą orlaivi, kuris 
ro šildytuvu, ką tik7atvežtas į jūreivijos oro 
žiūrėjo, šiuo orlaiviu lekiant gal būt bus m

\T V •- Nezi- 
užpiiolė

BANDITAS NORĖJO API 
PLĖŠTI KUNIGĄ

CHICAGO, III. 
nomas piktadaris
šv. Baltramiejaus-parapijos 
kun. Morrison. Kadangi už
puolimas įvyko ties kleboni
ja, tą pastebėjo kitas kuni- 
gas ir piktadarį nugąsdino 
šūktelėjimu, kad telefonuo- 
jąs policijai. Plėšikas pabė
go ir pasislėpė.

SAUSIEJI PRAKIŠO
GENEVA. — Tautų Są

jungos konvencijoj sausieji 
pakėlė balsą prieš alkolio 
dievaitį. Jų balsą nustelbė 
šlapieji, o ypač tų šalių de
legatai, kurios iš vyno ir 
“vodkos” pasilaiko.

Čia šlapieji labai klysta, 
nes jų-, piliečiai pragėrė vis
ką, pragers ir šalies nelie
čiamybę. Girtos šalys gy
vens tik laikinai.

Pro- 
hibicijos administratoriaus 
padėjėjas - išleido įsakymą, 
kad agentai darydami kratą 
pasitenkintų dviem arba 
trims gurkšniais. Ligšiol, 
jišr sako,- sauriėji gagentai 
perdaug smaguriaudavo ir 
daugelis nė nebesuprasdavo 
skonio ir skirtumo.

NEAVARK, N. J

PIRMA LIETUVIŲ LIGONI
NĖ AMERIKOJE

“Draugas” praneša, kad 
rugsėjo 14 d. 3 vai. po pietų, 
Labdarybės Sąjungos vadai 
ir veikėjai pradėjo kasti pa
matus Lietuvių Šv. Kryžiaus 
Ligoninei. Tai bus viena iš 
gražiausių lietuvių įstaigų 
Amerikoje. Jos pastatymas 
kainuos virš $324,000. Ligo
ninę ves ir prižiūrės Šv. Ka
zimiero Seserys.

Pirmutinis Ligoninei pa
matus pradėjo kasti prel. 
kun. M. Krušas, dalyvau
jant valdybai, visuomenės, 
organizacijų ir spaudos ats
tovams. Labdaringoji Są
junga. kreipiasi į gerašir- 
džią lietuvių visuomenę, 
prašant prisidėti prie šio 
taip svarbaus ir kilnaus dar
bo.

Linkime sėkmingai užbaig
ti pradėtąjį darbą..

SUSTREIKAVO VEŽIKAI
NEW YORK, N. Y. —’ - 

Šiame mieste visiškai supa- 
raližavo vaisių ir daržoviiĮ 
marketūs, kuomet 2,000 ve
žikų metė darbą ir paskelbei

Seimelio Rinkimų Daviniai 
llflll Klaipėdos Krašte

mos plantacija ĄZada Įdė
ti apie $42/xX),00Ky Sako, 
kad Forda^įjastatys 50,000 
darbininkų, kad nutiestų 
gęlžkelį per Para. Jeigu 
Fordas tą padarys ką jis ža
da, tai gal tūkstančius dar
bininkų išgelbės nuo bado.

£iet? Pasitm 
Washington, D. C.

Dar nepatikrintomis ži- ” X . K
niomiš ir trūkstant vienos 
kitos apylinkės daviniui, viso 
gauti šie daviniai, kurie jau 
nedaug tepasikeisią:

Lietuviu Sarašai:

Visuomenės sąrąs. 1,556
Liet. soe. demokr. 349

No. 2 Memel. Volkspar
tei ___________ 2---- 17,755

No. 9-12 Landvrirtschafts- 
partei---------------------18,355

Kairiųjų grupė:

No.-3 Soe. demokratai.*.. 5,505 
NO, 4 Komunistai______3,382

i ir Kombrinkio nepartinė 
grupe-------------___—L 1,561

Kiekvieni rinkimai mus 
daug ko pamoko^ ir duoda 
įdomių davinių įdomaujan
tiems to krašto ekonomiš
ko ir politiško gyvenimo 
būkle. Vokiečių partijos po 
kiekvienų rinkimų spaudoje 
iš inercijos sušunka didžiau
sias memelianderiškų (su
prask vokiečiu ir jų patai
kūnų) partijų^ laimė j išrasi 
Sušunka tik clel tb, kad rei
kia susukti, liet giliau ir šal-

cinu apgalvojus, gauname 
visai kitą vaizdą. Štai kad ir 
toji pati “Volkspartei” 
kiekvienais rinkimais Klai
pėdos mieste nustoja apie 
200 balsų, soe. demokratai 
nustoja dar žymiai didesnės 
proporcijos, o Landvvirts- 
cliaftspartei, nors dar nėra 

r galutinų davinių, bet taip 
| pat bus nustojusi apie 5 tūk
stančius nuo praėjusio sei
melio rinkimų ir daugiau 2 
tūkst. nuo buvusių Seimo 
riąkimiĮ. Volkspartijos bal
sų dalis teko lietuvių ir kai
riosios krypties sąrašams, gi 
Landvrirtschaftspartei bal
sai teko tik lietuvių sąra
šams. Atsižvelgiant į tai, 
kad rinkimai įvyko lauki
ninkams nepatogiu metu ir 
kaimo gyventojai lietuviai 
ūkininkai dcl esamo gražaus 
oro ir darbymečio daugelis 
nuo balsavimo visai susilai
kė. Lietuvių balsus sugaudė 
savo' nusistatymu artima, 
vadinama teisingo atvertini- 
mo sąjunga, gavusi daugiau 
kaip 1,600 balsų.

Paviršutiniu apskaičiavi
mu, teksią lietuvių sąrašams
4 atstovai. I^indvvirtschafts- 
partijos ir Volkspartei po 
10 atstovų, kairiajam blokui
5 atstovai, būtent soc, demo
kratams 3 ir komunistams 2.

Be reikalo “Mem. Dampf- 
boot” tikrina, kad esąs 
“glandzender Wahlsieg der 
memellander. ” Juk patys 
skaičiai visai ką kitą rodo. 
Gerai, kad šiais rinkimais į- 
vertinimo klausimą vokie
čiai panaudojo agitacijos ob
jektu. Volkspartijos laimė
jimą padidino tas, kad ji 
stovėjo už aukštą atvertini- 
mą, gi Landvvirtscliaftspar- 
tei — kad ji stovėjo už že
miausią. Vieniems ir ki
tiems pavyko sugaudyti dau
giau balsų negu iš tikro tu
rėjo gauti. x Turirit omeny 
dar tai, su kokia nepapras
ta rinkimų agitacija išėjo 
vokiečių partijos, kokius 
šmeižtus vertė ant lietuvių į- 
riuos šiaip ar taip, bet vis 
vieną kariąteks atsakyti, tai 
negali jų partijos girtis va
dinamuoju laimėjimu.

Nors lietuvių atstovi! skai
čius padidėjo iš 2 iki 4 vietų 
Seimelyje, taigi dvigubai, 
tačiau ir neperdang tenka 
triumfuoti, bet tik gyventi 
gražia ateities viltimi, kad 
pagaliau kiekvienais rinki- 

i mais mūsų atstovi} skąičius 
bedri gubodamas sudarys 
dauguma, kuri neginčijamai 
priklauso šio krašto stip
riausiam lietuvių ūkininkų 
luomui.—“Kl. Garsas”

MOTERIS 21 DIENĄ ANT 
VĖLIAVOS STULPO

LOS ANGELES, Cąl. — 
Ir ko tie žmonės neprasima
no. Sėdėti ant vėliavos stul
po yra tai sumanymas spor
to-srity. Ligšiol vis sėdėda
vo vyrai ir lenktyniuodavo. 
Bet dabar atsirado ir mergi
na Bobly Mack, 21 metų am
žiaus. Ji jau išsėdėjo ant. 
viršūnės stulpo be sustojimo 
21 dieną. Perviršijo ir vy
rus ir sumušė visus rekor
dus.

KOMPANIJOS SMAUGIA 
ANGLIAKASIŲ 

UNIJĄ
PITTSBURGH. Pa. — 

Kompanijos negalėdamos ki
taip sulaužyti darbininkų 
vienybę šaukiasi valdžios 
pagelbos. Čia tebeeina mink
štosios anglies kasyklų dar
bi ninku streikas. Šis strei
kas prasidėjo balandžio mė
nesy.

Pittsbur^li Terminai Coal 
kompaniją užvedė federalia- 
me teisine .bylą prieš uniją, 
reikalaudama priversti baig
ti streiką ir atlyginti $1,- 
500,000 nuostoliams, kuriuos 
kompanija turėjo panešti 
laike streiko.

SHARKEY KUMSefUOSIS 
SU TUNNEY

CHICAGO, III. — Kum
štynių promoteris Richard 
praneša, kad jam pasisekė 
prieiti prie* sutarties su 
Sharkey ir .jo manageriu 
Bučki ey. kad jis sutiktų 
kumščiuoti s su Tunney šio
je šaly arba Anglijoj kitą 
metą.

Rickard pripažįsta, kad 
Sharkey yra- vienas iš geni
jų sunkiojo svorio kumšti
ninkų ir kad jis paleidęs jį 
daug nustotų ir kitas pro
moteris pasigavęs Sharkey 
gali daug pelnyti.

Tarp kitko. Rickard sako: 
“Jūs žinote, kad Sharkey 
buvo peržiaurus kovoje su 
Dempsey. Kaip daugelis, 
taip ir aš maniau, kad Shar- 
kev laimės.

greit neprieis' prie susitan* 
kymo, tai daug vaisių ir dar
žovių supus ir pajusime trū
kumą.

Streikininkai yra stipriai 
susiorganizavę ir kiekvieną’ 
troką, kuris tik nori įvažiuo
ti miestan su vaisiais ir dar
žovėmis grąžina atgal.

CALT.ES BUDELIAI TERO
RIZUOJA ŽMONES

NOGALES, Ariz. — Ži
nios iš Meksikos paduoda, 
kad visoje Meksikoje yra 
baisūs žudymai žmonių.

Nayarit valstijoj išilgai 
gelžkelio lig tyčia, kad pra
važiuojanti pastebėtų kaip 
žiauri yra valdžia, kibo pa
kartų 38 žmonės.

Sako, kad dar baisesnių 
vaizdų yra kitose valstijose.

Romano Neišleis
VIENAS Iš DEŠIMTIES 

MIRŠTA NUO VĖŽIO 
LIGOS

• ASHERVILLE, N. C. — 
Dr. W. P. Healev iš New 
Yorko kalbėdamas metinia
me gydytojų suvažiavime
pažymėjo, kad iš dešimties 
susirgusių vėžio' liga miršta 
vienas. Jis pridėjo, kad to
ji liga plečiasi ir viena iš 
penkių moterų amžiaus 45 ir 
65 meti} miršta nuo tos ligos.

KAUNAS.—-Lietuvoje ir 
Amerikoje pasklido įvairių 
gandų apie Romaną. Tarp 
kitko kalbėjo, kad jis bus 
paleistas užsistačius pinigi
nę kauciją. “Lietuvos” o-

Aukščiausiojo Jungt. Val
stijų Teismo Vyriausiam 
Teisėjui Taft. rugsėjo 15 d. 
suėjo 70 metų amžiąus. Se
nelis stiprus ir dar pajėgia 
eiti savo pareigas.

ficialio valdžios organo ko
respondentas sužinojo, kad 
Romanas kalėjime tebėra ir 
kol nebhs pakeistas teismo 
nutarimas apie besąlyginį jo 
laikymą kalėjime, jis negali 
būti paleistas, ypač bylos 
tardymui nepasibaigus. By-. 
la tardomą dar r vietoje ir 
tardymą atlieka Kretingos 
teismo tardytojas p. Vambu- 
tas. • <• i

GINČAS TARP PRANOKTOS 
IR JUNGT. VALSTIJŲ

WASHTNGTOX, D. C.— 
Prasidėjo ginčas dėl uždėji
mo didesnių muitų ant Ame
rikos prekių tarp Pranei jos 
ir Jungt. Valstijų. Kad už
baigus ginčą be didesnių su
sikirtimų tuTės sudaryti nau
ją prekybine sutartį.

• Kadangi toki sutartis su 
Pranei ja ' gali paskatinti ir 
kitas Europos šalis stoti į 
kovą už neįleidimą prekių iš 
Europos l)e nepakeliamų 
muitų, tai Jungt. Valstijos 
nelabai nori pradėti dery
bos.

Greičiaus^, kad Amerika 
panaudos lotus būdus, \ kad 
ateity Praųcija nediskrimy 
miotų Amerikos prekių, bet 
perleistų Ivgiai kaip ir kitų

------- —-— \
AUTOMOBILIS PASMAUGĖ 

ŠOKIKĘ DUNCAN 
NICE, Pranei ja. — Pasi- 

Žymėjusi šokikė Duncan, va-. 
žinodama automobiliu pati
ko nelaimę; Buvo taip: ji 
važiavo gana greitai dėl 
Anglu vieškeliu ir kažin 
kaip pirmas automobilio ra
tas pagavo jos aplink kaklą 
apsuktą šydo galą ir ratas 
besisukdamas ištraukė ją iŠ 
automobiliaus, užsmaugė ir 
nusuko jai sprandą. Ji bu
vo garsi šokikė. Gimus Ar 
•nerikoje.

.70 ŽUVININKŲ ŽUVO 
JAPONIJOJ

TOKIO. — Pietvakarinėj 
Kiushiu daly, prie Amakosa 
salų kaip praneša audrai ki
lus bangose žuvo 70 žuvauto
je ir jų valtis išnešė ant 
>1. • . .

v. > :

•Ja.- -•** *■ ^ . _ % "*' ai* - T j5-iri*:
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CALT.ES


Pasitaiko beveik kasdiena

TRIJŲ PATRAUKIMŲ 
OĮJT| ANT GATVES"

stančių, Dauguma žmonių 
karštai meldęsi prie stebuk
lingojo šv. Onos paveikslo.

ęD"'E:į.e
NttKI -r.K ! 

NE Tpęss,jakuos 
TO rūkydavai 
P|RM»AUS

--------

IR >5 piRMųa 
JIS PRADEDA

ir jo jam Suteiki dideles 
ŽINIAS PIRM NEGU PĘRSISKtRIAT

/pasimatysime 
VĖLIAU EPUI Al 
SEGSIU JU GAUTI 
VISĄ KARTONĄ 
v r

TU PATIKAI DRAUGĄ ANT GATVĖS 
KURIO 711 NEMATAI PER VIRS 
METUS - ---- ----

IR PIRMIAUS KAD PASI-I TURI 
taikydavo BŪTĮ kartu/cigaretą 
NORS MINUTĄ aiŠ VISUO _ 
MET NIURNĖDAVO Ap - 
C|G ARĖTŲ SKONJ

vieną tų, kuris višą savo 
amžių dirbo neperstodamas 
savo Tautos gerovei. ' Dįrbo 
tokiomis sąlygomis, kuriu 
mes ir įsivaizduoti negalime. 
Aukavo Tautos aukurui ne 
tik savo jėgas, bet ir veik

• s~-

visą savo turtą.
Po sveikinimų visi atvy

kusieji iš toliau svečiai ir 
kaimynai dar vaišinosi p. M. 
Jankaus namuose. Vaišių 
metu prie papuoštų ir gra
žiai paruoštų stalų svečiai 
hesivaišipdanii pasikalbėjo. 
Visa nuotaika tikrai graži 
maloni lyg artipių parių šei
myna. Kitais metais rasi 
galėsiu^ švęsti gerbiaino 
mūsų veikėjo p. Af. Jan
kaus TO.meaų amžįąųs su
kaktuves. Josimomis sukak
tuvėmis bus mūsų pareiga

: PMGĮS PO KAKLŲ

Šiomis dienomis Vyriausis 
Tribunolas sprendė apeliaci- 

. -jos tvarkoje Jono Civilio by
lą, kūrįs Panevėžio apygar
dos teismo sprendimu ųž nu
žudymą buvo nubaustas de
šimčia metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo; X’

Dar 1918 metais broliai 
Jonas ir Jursris Civiliai nak- \ r"ties metu apvogė Levanišl>ių 
kaimo, Maletų valsčiaus gy
ventoją Paškevičių, o kada 
Paškevičius pamatęsVagys- 
tę, leidosi vagis vytis, Kivy
liai sugriebė Paškevičių, pa
vogtu dalgiu perpiovė jam 
kaklą. * y '

Per kratą, pas Civilius ra
do kruviną dalgi ir išvogtus 
Daškevičiaus daiktus. Jurgis 
•Civilis, matyti, sąžinės grau- 

' žiamas 1922 metais Kaune 
ftusinuodijo. Jonas Civilis 
buvp pasodintas Į kalėjimą, 
r. Vyriausiasis Tribunolas 
patvirtino Civiliui skirtą 

'bausme.

' ALYTUS. — Š. m. rug
pjūčio mėn. 2 d. važiuojant 
Pik Ignui Žvirbliui su žmo-l 
na ir kitu pašaliniu asmeniu 
iŠ Laukintukų k., Miroslavo 
v. į Alytų bevažiuojant įvy
ko nelaimė: įvažiavus . į 
ijiiest ą Žvirblienė • išskėtė 
skėtį, kurio arklys pasibai
dė, išvertė juos ant žengęs ir 
pradėjo nešti. . Žvirblio bu
vo galva ant žemės, o kojos 
vęžime — tokiam padėjime 
Nelaimingasis važiavo porą 
varsnų daužydamas galvą Į 
Akmenis, . žmona sužeista 
Mek lengviau. Važiavusia 
sp jais žmogus nesužeistas. 
Ifelaiiningieji nugabenti li
goninėn. ' *t •

ZIUREK ARGI TAl\ 
NE HANKĮHELLo/ 
HANK.I /

NE KO$MMQ VEŽIME! 
—-7 ——z
/^T<V

"juk TAIP pasitaiko beveik 
KASDIENĄ'?

Paul Severe, pro-pro-pro-pro-prosūnis Paul Revęre dar 
nuo revoliucijos laikų ainis, kaip kad jis buvo su arkliu 
ant Goyernor’s salos. Revere yrą. dabar D kompanijoje, še
šioliktame pėstininkų pulke. Jįs. mokinasi ątsargos karinin
ku. “ •••'* ........ !

GĄISRAS ATIDEGĖ KRIS
TĄ AUKSO SANDĖLĮ 

TY^VĖNAI, Raseinių 
apskr. — Rugpiūčio mėn. b 
d. Tytavčnuose sudegė M. 
Bizenbroto gyvenamas na
mas, 2 daržinės, 3 kiaulv- 
dės ir svirnas, buvę po vie
nu stogu. Gaisro priežastis’ 
tikrai nežinomą: spėjama, 
kad iš kamino užsidegė. Na- 
pie, .be sąvipinko, gyveno dar 
kelios- šeimynos. Daug daik
tų pavyko išgelbėti, bet dar 
daugiau sudegė.

Gaisro metu tų namų gy
ventoja Z. Kačinskajtč pra
šė žmonių, kad gesintų- svir
ną ir jo kertėje ■ supiltas 
bulves. 'Žmonės, begesinda- 
jni ir bežarstydami žarijas, 
rado bulvėse jau kiek aptir
pusio aukso ir sidabro. Aųk- 
«o rąstą apie 3 saujos, sidab
ro rusų, vokiečių ir lietuvių 
pinigais, arti viedrp. Dar esą 
viena aukso pripilta būtel- 
kutė pražuvusį. K. Zalee- 
kaitės taip pat auksas ras
tas, bet, rodos, ne visas.

Ką norėti, kad apyvarto
je būtų daug litų, jeigu žmo
nės savo taupmenas laiko 
iulvimuose “sandėliuose,” o 
nededa Ju į plienines bankų 
spintas, kur augti} 3ar nuo
šimčiai už įdėlius!..

ir vi$upn)enįniąn?n gyvepime. Parengs Kpn.

helio EDU KŪR 
TU BUVAI VISĄ 

LAIKĄ .

Tęvas Jeronimas

PUIKUS RŪKYMAS ED"" 
KAS TOKIO?

;——

V^o^^i^e gyvennne? Prirašė KunAA- Staniuky nas_._._l,.._20į.

APJĘ KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĖ—pažinimas tikybos, jos 
'privalumų, ypatybių, ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun.(Jezrita? Fęl^s

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuv&ns papiinėti 
aprašymas Šv. Praneiškaus Vienuolijų ir 3 viepuolijų Įstatai gę.

HUCKLEBERRY FINN4S—labai _įdomp apysaka , ..;: 7K*

čįo mėp. 7 d. sulaku 6į 
tąpą^žiaus žįjWpąni jį<ąžp- 
ęįog ĮJriuvos veįkejur-MuU 
tynųi Jankuj Tą Jieių jų- 
fjįliatp panpiąse flitepuose 
pine Nemuno buvo paprašy
ta gimtuvių minėjimo puo
ta. Jubiliatas gavo visą eilę 
sveikinimų telegramomis, 
raštu ir asmeninių linkėji
mų. D Klaipėdos gerbiamą 
jubiliatą pasveikinti nuvyko 
p. Borchertąs. - Jis sveikino 
savo ir Krašto Prezidento p. 
Švelninus 'vardu. Klaipėdos 
krašto šaulių sąjungos var
du sveikino XX-tos Rinkti
nės valdybos pirmininkas, p. 
Lėbartas. Su klaipėdiškiais 
drauge nuvyko pasveikinti 
ir buvęs krašto direktorius ir 
žinomas ūkininkų veikėjas 
p. Reisgys. Be kitų, telegra
momis pasveikino p. Brūve- 
laitis, Stulpinų šeima, Jatu- 
liai iš Tilžės, Šilutės lietuvių 
vardu Jpnušaįčiai, Listaude- 
ps, Taųiošinas ir Radeckis. 
Telegrama pasveikino ir 
Klaipėdos Gar^o redakcija. 
Be/ to sveikino asmeniniai 
kaimynui ir gentys. Viso 
buvo ąrtį . penkiasdešimts 
svečių. -Visų sveikinimuose 
pabrėžta ir tinkamai įverti
nama atlikti tautos ii* visuo
menės labui j o darbai. Visų 
iškelti tie~jo nuopelnai, ku
rie, be abejonės, vainikavo 
mūsų žygius bekuriant Ne
priklausomą valstybę ir ko
vojant už Tautos Laisve. 
Gerbdami'šiandien mūsų ve
teranus, kurie nenuilstamai 
dirbo ir dabar dar -dirba 
mūsų Tautos darbą, parodo
mu kad ines_ mokame įver
tinti jų darbus ir idealus. 
Taip ir šį kartą pagerbėme prideramai pdg^bti

gčVYRIAUSIAS LIETUVOS ALVITAS. Šiemetį 
E y’/ KOPERATYVŲ KOMI- nos atlaidai sutrankė gausia 

TETAS gaiš.minias žmonių, -į
Šiam^Komitetui priklaus So būti daugiau kaip J3 tūk 
šios koperatyvinęs orga- 

^ym^acijoš: Centralinis Ūki- 
gy Kinkų Bankas, Lietuvos Pie- 
f. .no Perdirbimo Bendrovių 
į Sąjunga, Ūkininkų Koperąę- 
& • tynf Sąjųnga, Koperatyvų 
gy Centras, Mokslo Koperaei- 

jos Bendrove “Žinija” ir 
V' ' Spaudos Bendrovo-“Ūkiniu- 
gKkas.”

' To Komiteto narių visuo- 
tinis susirinkimas įvyko lie- 

y, pos mėlt b d. ir buvo pada-
. - • rytas pranešimas apie to ko- 

Ę- miteto veikimą, paliestas ko- 
perącijoš derinimo klausi- 

įy pias ir perrinktas Vyriau- 
|j ^sįas Koperaty vų Komitetas.

• . Š. m-, rugpiūčio 17 d. įvy- 
ko to komiteto posėdis, ku- 
riame - išrinktas Komiteto 

k prezidiumas: pirm. D. Tri- 
makas, riee-pirm, P. Mikšys, 

-j . ižd. Bilevičius. sekretorium
- J. Valatka. Nutarta imti 

y' nuo kiekvienų 30 narių po 
100 litų nario mokesnio. Dėl 
vyriausybės vedamos deši- 
niųjų koperatyvtt atžvilgiu 
politikos nutarta paruošti 
Jo Eks. p. Respublikos Pre- 
zidentui platesnį memoran- 

y>. dumą7 išdėstant tokios poli- 
tikos1 kenksmingumą mūsų

? krašto reikalams.

LIETUVOS EŽERAI
Lietuvoje yrą virš 1,100 į- 

vairaus didumo ežerų. Jie 
yra pasidarę ledų laikotar
pyje, t. y. prieš dešimtis tūk
stančių metų.

Daugiau ĮOOO hektarų plo
to turi šįe ežerai:

Dusios .............. 2264 ha
Strųsfo ............ 2160 lią
Avilių ............... 1368 ha
Platelių............1224 ha
Metelių ........ 12<T7 ra

- Rikyvos ....... .1174 ra 
x Žuvintos .... ..1039 ha

Daugų ........ 1002 ha 
ir daug kitų

Tačiąu didžiausi Lietuvos 
ežerai yra lenki} okupuota
me Vilniaus krašte, pav. Na- 
ručės, Drisvėtų, Dryvėtų, 
Disnos ir kiti, kurių plotai 
siekia 3,500-4.500. hektarų.

Giliausias ežeras esąs Dau
gų.

r‘ 1
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SEIMININKĖMS KELRODIS

les vedžiojantis.

O dėlto buvo linksmas, o 
jo nuolatinė gera- nuotaika, 
meili šypsena būdavo iš dva
sios pusiausviros, kada žmo
gus nusimano nieko niekam 
nesąs kaltas, visas pareigas 
ištikimai einas.

meile. Pa

;nrė apie pi™.-) Ir Jo vnrtnjlm® nnmn<»sr. 
L adresą Ir knrtn PnSto Kenklei) n* 1O’. 
£Yerninntimn Ir tt. + •

ja, ligonis gelbėja, - 
savo pareigas rimtai 
mmgai, kaip rimtai’buvo 
tai. pasiruošęs. Niekas Kati

nimo tragedija fieišdvla 
mūsų atminimu!—“L-vis

tu jūsų širdy
je i ršiau paro- 

erste mus 
a. dr.

.nusimanymą,
m

Ir štai šitokiam, taip rink
tinai pasiruošusiam į gyve
nimą žmogui, kurs tvirtai 
laikėsi principo, pastoja, ke
lią viena galybė, ir jis krin
ta auka. Tai

z.

milęs nebelaisvą moterišką, 
jis nevagišauja paslapčio
mis, neteršia svetimos šen 
mos, neįžeidžia jos garbės, 
bet atvirai siekia pirma le
galizuoti savo santyki ir yra 
tame kelyje. Kataliku ka
nonai pastovūs, to jam ne
būtu paveliję. Kaip jis bū
tą tai padaręs, aš nenuma
nau; mums svarbu jo pa
stangos. Jo planus sudarko. 
Jis krinta savo pasiryžimo 
ąuka.

Daktaras Jonas Brundzą 
iš pat jaunu dienu, o aš ji 
pažįstu labai senai, buvo 
rimtas vaikinas. 1910 m. jis 
išėjo gimnaziją su aukso me
daliui' -Reiškia; nebuvo ba- 
lamutas ir bloznelis, nors tu
rėjo teisės būti: jo amžiuje 
daug kas atleidžiama. Jis, 
labai gabus ir mokslus jau
nikaitis, atsidėjęs geria 
mokslą ir renkas... gyveni-1 
mui reikalingu žinių. 1916 
m. lygiai gražiai išeina Mas
kvos Universiteto Mediei- 
nos Fakultetą ir imasi ope
ruoti gautomis žiniomis. Dr. 
Jono Brundzos sumaningu- 

**?rf$* veikiai pastebi ir virši
ninkai. Dr. Jonas garsėja 
geru mediku, tarnauja Lie
tuvos Kariuomenei, o vyres
nybė 37 metus amžiaus ei
nant, pagerbia jį aukšta pul
kininko ranga. Pagaliau, at- 
sideda mokslui, yra Liet. U- 
niveTsitete asistentas ir labai 
daug žada. Mokos, tamau- 

ėina 
sėk-

PRAŠALINA INKSTŲ IR PŪS
LĖS NEMALONUMUS

Inkstų arba pūslės nemalonumai, 
.-tankus šlapinimasis nakty, degint, 
mas, kuomet šlapumas eina lauk, 
skausmai nugaroje arba panašūs 
simptomai yra greitai prašalina
mi su Nuga-Tonė. Jos sustiprina 
tuos kūųo organus, suteikia nau
ją jėgą ir stiprumą dėl skilvio ir 
virškinimo kanalui ir stimuliuoja 
kepenis. Labai tankiai geros pa
sekmės būna-i keletą dienu.

Nuga-Tone sustiprins jūsų ner
vus, suteiks dąiigiau jėgos raume
nims, padaugįns apetitą, pagelbės 
virškinimui, prašalins užkietėjimą, 
gasus iš skilvio arba žarnų, praša
lins galvos skaudėjimą, svaiguli, 

“padarys sveika odą. ir suteiks at
šviežinanti miega. Nusipirk butelį 
Ntfga-Torie šiandien. Visi vaisti
ninkai parduoda jas su garantija 1 
grąžinimo pinigų.z “

usnių. Dar blogiau — pil
nas visokiausių pinklių, 
spąstų, kai kada pasitaiko ir 
bedugnė. Ar neliks mums 
amžiną atilsį dr. Jono mir
ties užminta mintis: nu
jau, ar tik ir mes gyvename 
tvirtai laikydamies moraly
bes principų ir dėsnių, ku
riuos aptinkame Šv. Rašte? 
Ar ir mes Įtempiame visą 
savo .valią spąstams apeiti, 
pinklių išvengti ? Gerai, jei 
taip. Bet ir tada kuris mū
sų yra tikras, kad ūmai ne
prieis bedugnės ir nekris jon 
stačia galva. Tokiam atvę- 
juj Religija mums siūlo pa
sikliauti Dievo Apveizda — 
be jos žmogui nė plaukas ne
krinta, ir visados turėti pa
ti Dievą sau talkininku; su 
juo jokie pavojumai nebe
baisūs. Religija stiprina 
mus į gyvenimą, ragindama 
tikėti. Didumas jūsų tiki, 
nors ne taip'gyvai, kaip rei
kiant ; mažumas silpnai; 
kai kas gal apsimeta nieko

netikįs,’ bet tai negalima. Aš 
tikėčiau absoliučiu tuštumu, 
netikėjimu, jei mūsų fizio- 

z z
loginių funkcijų neviršytu 
tai ką aiškiai jaučiame, o 
ko jokia filosofija, joks 
mokslas dar nėra suformu
lavęs. Yra dėsnių nemate
rialių ir jie nepavelija žmo
gui būti skeptiku. J ei žmo
gaus likimo paslaptingumas, 
pasireiškęs dr. Brundzos ka
tastrofoje, palenks mus gi
liai susimąstyti dėl gyveni- 
mo problemų, jo mirtis ne
bus betiksle.

Mes nenorime, kad Die- 
vas, kuriam aiškūs visi mū
šų pliusai ir minusai nuteis
tų. O patys kaip lengvai 
teisiame savo artimus, įkib
dami į tuos vienus pliusus, 
o dažniausiai į tuos vi
sus minusus. Kokie mes 
drąsūs esame vinašališkai 
atspręsti artimą. Ir šiame 

' tragingame atsitikime—kiek 
girdžiu visokių kalbų! Vie-. 
ni visai pateisina užmušėją, 
o visai pasmerkia užmuštą
jį. Kiti priešingai', visą kal
tybę suverčia užmušėjui, o 
nubaltina nabašninką. Aš 
čia nesiimu neduotos man 
galios spręsti, nes abiejų sie
los man patamsiai ir aiškaus 
atsako neduoda. Nepatar
čiau ir jums imtis nepašauk
tųjų teisėjų rolės. Štilkite, 

J. niekus plepėję! Aš jums 
" "duosiu kiek davinių bent ne- 

smerkti nabašninko.

O kas -mums ? Mes pir
miausia nulemiame, nereikė
ję iš gytijjų pasišalinti to
kiam jaunam, vos pradėju
siam vyriškąjį amžių, taip 
stipriai pasiruošusiam žmo
gui. Taip miunsrtodos. O 
Visagalio santvarkoje, ka
žin, ar betikslė yra" ši mir
tis... Negi skandališkoji 
nuotykio plisė mus čia taip 
gausingai sutelkė. Ne, mus 
imte perėmė kaip tik šitas 
nepaprastumas ir liks, dėlto 
mums visam amžiui neuž
mirštamas. Prieš kiekvieną 
mums atsistoja ta pati gyve
nimo problema. Kiekvienam 
gyvenimo takas ne rožėmis 
klotas; jis pilnas dyglių ir

“Žvaigždes kaina melams — JO litu, o užsa 
kydnmi savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 Ii

Virimo Receptas
Lemonai h* orandžiai turėtų už

imti svarbią vietą maište.' Demo
nai, turi druskas ir rūgštis reika
lingas hudavojiinui Jkūno. Tie vai
siai veikia kaipo apetizuotojai ir 
virškintojai.. Lemeno skystimas 
vienas imant yra persti prus. Jį 
reikia sumaišyti su kitų vaisių 
skystimais kuomet naudojama gė
rimui. Daug yra atsitikimų kur 
galima panaudoti lemoną kaipo 
naudingą prie .virimo ir kepimo. 
Vienas^ iš popuiiatingiausių val
gių kur lemonas panaudojama y- 
ra Lemeno Myringue Pajus.

- , Lemeno Meringve Pajus

% puoduko evaporated pieno
1J puoduko cukraus
44 šaukštų komu krakmolu 
"i puoduko karšto .vandens
1 šaukštas sviesto arba kitų 

riebalų '• 
kiaušiniai
keptas tešlos lukštas1

Dvieju lemenu skystimas
1 lemono tarkuota žievė f 
Diskui is druskos.
Supilk pieną ir vandeni dobei- 

tavo virdulio viršuje, dadėk cuk
rų ir komų krakmolą,agorai su
maišytą sykiu, ir virk 15 minui n. 
Įniks nuo laiko pamaišant. Išskirk 
kiaušinius, suplak trynius lengvai, 
sumaišyk juos šu biskiu karštu 
pieno, Įmaišyk į sutirštėjnsi mi
šinį nuolat maišant. Po to dadėk 
druską ir kuomet atvės 'danfaišyk 
limono skystimą ir tarkini. su
pilk i tešlos lukštą, uždengk. kiau
šinių natomis iŠ dvieju kiaušiniu 
ir trečdalio puoduko miltinio enk, 
raus, ir kepk neperkarštame po
ėmio iki natos sutvirtės ir. gra_- 
žiai paraduos. . *

j Virtuvės Patarimai
I Išvalymui’vidaus drožto stiklo 
I vazos, paimk saują druskos ir 

biskį acto, supilk Į va?ą ir kra
tyk gerai, po to išplauk tyru van-

Dabar yra madoje aukštos, 
vazos pavidalo druskinyeios dol 
stalo. Jos būna arba stiklinės ar
ba sidabruotos.

Jeigu jūsų arbatinis indas yra 
.metalinis iri nebuvo naudotas per 
koki laiką, gali būti kad pasilai
kys jame prastas kvapas ir suga-

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
rradčk šiandien taupyt loiheiius nir> Shtnd.-tnl ar ęiiullenge pieno <IeI bran

di i.t dovaną. ši.»s rūšies kcndensnoias pienas turi savyje geriausią pieną ir 
etikni. Prašyk savo groeerninko tik šios rūšies pieno ir žitirėk kad gautu
mei. ■ z “ - ■, ■

L
ABAI tankiai girdisi sakant, jog ‘“šių 
dieni! Kava nėra tokia skani kaip se
niau būdavo.” O vienok kavos išdirbė

jai dabar yra daug atsargesni negu kada buvo 
ir daug pažangesni. Aiškų, jog negali būti ka
vos kaltė. Čia yra kas kita. Negali būt vien tik 

vaidentuvė. ' - . 1

V KRAUTUVES
.. . ■ i-

nKirtoKroRT, et rnovmENrE. rtl 
14—3-rt! Mirret 105 dongress St. 49 Abom Street

•rtf BMfnnl St wrtf M«in Street erti WėeMngton St

Gerbiamieji! Tai nepa
prastas Amianiškas skanda
las—tai baisi gyvenimo tra
gedija, žmonių santykių 
problema. Kiek jis čia kal
tas? Kiti visa suverčia fa
tumui, predestinacijai, likit 
mui. Katalikų . Mokslas skel-

* . • • z** •
bia laisvą žmogaus valią. 
Taip, bet ir tai valiai esama 
ribos; kartais žmogus tam
pa nebeatsakomas už savo 
žingsnį. Psichologas tai pa
vadina nebe normalumu ir 
atsakomybę nuima. Aš lin
kęs esu manyti, kad ir. Vi
sagalis atsižvelgs į tą valios 
ribą, kurią žmogui užbrėžia 
silpnybę ; už ją jei ir buvo 
nabašninkąs kiek kaltas, tai 
klaną kraujo dėl to išteki
no.

J. TUMO,

V Tada tamsta prisimeni: Kaip ilgų metų praeity, se- 
jnuose namuose saldinote ir baltinote savo kavą su 

x ^Pasaldytu Kondensuotu Pienu. Tik apsistok ir pa
mąstyk minutėlę. Kaip tik ten ir buvo paslaptis 
senų laikų kavos—genimo.
Žmonės staiga vėl grižo vartoti Pasaldytą Konden
suotą Piųną į kavą ^-vietoj Smetonos ir cukro. Ne 
vien/dėlto, kad Pasaldytas Kondensuotas Pienas 
pusiau pigesnis negu smetorta ir ejjkrus. Bet dėlto, 
jog geros kavos puodelį padaro daug, daug geres
niu. Jeigu tikros kavos kvapas tamstai daug reiš
kia, tai .pradėk dabar vartoti Borden’s Pasaldytą 

Kondensuotą Pieną į kavą.. ■ ■• » ...
Taupykite Leibclius Dėl Brangių Dovanų

Kiekvienas Bortlen Izibeiis kaip atvaizduota turi dūtclę premi
jų vertę^ A tlrakyklte nriiminualą premijų krautuvę fr pažiū
rėkite taip lėnarvn ?auti sJblnbrtnlų daiktų. lėkSėių,’ laikrodžių ir 
dnnseU f>i!ikfc»nsių dalykų DTKAI tik su Bonlen lentelinis nuo 
fios rufcies Pasaldyto Kondensuote Pieno. Pradek tanpyt k'ibe- 

/ iins Sinnd’cn. Tamsta džiangsles. Tol patogiau, reikalaukit 
PYKAI iliustruoto katalogo, kuriame randasi rtang ■premijų.

1 Mūsų Boston o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St, arti Haymarket Sų.

n
’ F^LL lJttER.

I\ Lorillard Kompanija iš7 
radėjai padirbime ėigaretų, 
per 167 mettiss,suvii-š, klau
sinėjo tūkstančių rūkytojų 
per paskutinius pusantrų 
meti! ką j i(L mėgsta rūkyda
mi cigaretus. Dešimt tūksr 
tančių da\ė savo atsakymus.

Paskui sudėjus visus šhvo 
gabumus 167 inetn yprityri- 
rao ir išrado ji au jos rūšies ta
baką. kuris' yra vienas iš ge- 
riausių tabakų kas šiandiena 
yra dedama į cigaietus. Tai 
yra ergaretas padirbtas pa
gal užsakyiDą, kuriame nėra 
ne kosulio vežime.

Jie .užvardino ši eiga retą 
OLD GOLD, kurio vardas 
išreiškia jų vertę. OLD 
GOLD yra eiga retas, kurį 
gali rūkyti ryte, dieną ir va
kare be jokios gerklės irita 
rijos.

Skaityk OLD GOLDeiga- 
retų skelbimą šiame numery. 
Rasi jame daug juoko įr ma
lonumo dėl savo draugi! ir 
šeimynos. Jie telpa nuolatos.

: Non intres in judicium ne nėra matę dr. Jono gir- 
eum servo tuo. Domine! įtaujanf restoranuose, tran-

* v ■ ' •, , ’ kantiš automobiliais, merge-*Sv. Bažnyčia, atiduodama '
žmogaus palaikus žemei, bai
mingai kreipias į Dievą, kad

* jis nenuteisti! nemirtingo
sios jos vėlės. Šaukias gai- 
lėstirigumo, _kurs tačiau tiek

; tereiškia, kiek gyvas būda
mas nori juo naudotis.' Čia 
riba. Anapus belieka teisin- 
gumas; jis suvedą visą gy-

i veninio buhalteriją, visus 
pliusus ir minusus, ir šie pa-' 
tys nulemia vėlės likimą. -

“Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na
mus, kiekyiennMkartą Jums atneš malonių dvasi
nio turimo paveikslu, dvasią* keliančių apsaky- 
niėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui^ 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. s

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame (įarbuojąji 
tūkstančiai pasišvi'ntusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir (t

“Žvaigždę” yra Švenč. Jėzaus širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia ; Tėvai Jėzuitai 
Kaune. ’ J

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDE” trokšta ir

Bašo ISABELLE KAY , x •
LietuvS Reimlnliike ĄmtMkuje visades trokšta Rauti, patarimu 
pngorlitimui jus žinojimo atiįkinėjant pareigas kali** šeiminin
kė ir molina, šitose skiltyse kas Kivaitę tilps straipsneliui ku

rie bus indomųs kožaai Lietuvei Seimininkei.

Gerbiamieji! nabašninką 
d-rą Brundzą visi jūs išlydi- 
te grynomis simpatijomis. 
Aš jas uorėč

' ja

se užfiksuoti 
didieji daviniai 
verčia palikti apie a 
Joną Brundzą 
kaipo, apie švani, ąrbingą, 

tetik Lai

K*

B
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versti. Lietuvos D. K. Ge
dimino Pili, drasko sušiur
pusi polakij višta, ar- mes

irt savaitėje metams . «,.$3-5O 
vifną kart savaitėj ojet. $3.00 
r a- r »> / ?.

South Boston, Mass.

ifįanr
. L3L-.TN-N*

SUBSCĘipTION KATES: 
Dometic yearly...................................$i50

. Foreign yearly ...............    .$5.50
. Romestie once per week yearly. .$2.50 

Foreign ouce per week yearly....$3.00
“D ARĘIljJ^KAS

866 West Broadvvay 
' - ’ Telephone South Boston 0620 -----

. -.-JT---------------- - 1 - ■■ 1 r ■■ ■ ■ .r1—--

ARTIMESNI RYŠIAI
' y—“

Šiame “D-ko” numery
. telpa p. /Marcinkevičiaus 

•straipsnis paimtas iš “Neuž- 
zinįi'šk Lietuvos.” Artimes- 
i nių. ryšių tarp Lietuvos ir 
' Amerikos lietuvių klausimas 
. jau nebe pirmą sykį kelia

mas. Nesykį daryta net nu
tarimų šiuo reikalu, bet nu- 

. tarimai taip ir pasiliko ant 
popieros ir ne mes čia kalti.

/ Atrodo, lyg kad mūsų bro
liai Lietuvoje tepažįsta tik 
viena ryšį su mumis — dole-

BE-t ’
rinį. “Neužmiršk Lietuvos”

-jr ypač p-no Marcinkevi-
> .čiaus straipsnelis parodo, 

y kad Lietuvoje pradeda atsi- 
įj- rasti žmonių, kuriems rūpi 
iį'. sueiti su mumis į artimes- 

niųs sątikius negu buvo'lig- 
šiol. Dabar laikas, kol mes 
ateiviai dar esame gyvi; pas- 

gę - kui bus jau pervėlu.
i' Ateiviai iš Lietuvos sęsta

< ir jų eilės retėja. Tą ypač 
pradeda pajusti pašalpinės 
draugijos. Sergančių ir 
mirštančių narių atsiranda 
kaskart daugiau, draugijų 
finansai eina kaskart silp- 
nin. Pats gyvenimas verčia 
mus suglausti retėjančias 
mūsų eiles. Nėra kalbos a- 
pie naujų draugijų kūrimą, 
bet jau pradedama rimtai 
kalbėti apie esamųjų suvie
nijimą. Pav. Noiavoode trys 
pašalpinės draugijos daro 
žingsnių susilieti į vieną. Ne 
tik pašalpinėse draugijose, 
bet ir kitose mūsų gyveni
mo srityse kaskart labiau 
jaučiama ateivių -eilių retė
jimas. Imigracija iš Lietu
vos sustabdyta. Nepareis nė 
poros desėtkų metų—ir mū
sų nebeliks.

Kokioje formoje mes per
duosime naujajai kartai mū- 
eų organizacijas, ' įstaigas, 
spaudą etc., tai mūsų proble- 

. ma. Kaip mūsų organizaci
jos finansuos mūsų ligas ir 
mirtį, fai irgi mūs pačių 

| problema. Bet kaip mes per- vienam lietuviui ne tik Ame- 
kartai rikoje bet ir Lietuvoje. Yra 

čia daug naudingi} informa
cijų apie Lietuvą: kokia 
tvarka amerikiečiai gali nu
sipirkti žemės Lietuvoje, c- 
konomlnė apžvalga, kuror
tai, emigracijos reikalai, mo
kyklos ir tt.; keli straipsniai 
apie šaulius, atsiminimu, 
vaizdelių etc.

Nieko nėra apie politinę 
padėtį, bet gal tai ne leidė- 
jii kaltė: gal dabar Lietuvo
je nėra žmogaus, kuris būtų 
užtektinai “enciklopediškai 
šaltas” ir nesergąs nū par
tijų, nū “bepartine” liga; o 
gal kartais cenzorius?.. 
Givičiausia tokio historiko 
— fiiiosofo Lietuvoje nėra.

Lietuvos ir Amerikos laik
raštininku suvažiavimas ir 
suplanavimas tam tikros ak
cijos. Inicijatyva visgi prį- 
klauso Lietuvos darbuoto
jams.

Kur Komunizmas. 
Neįmanomas

Mes turime šventųjų ben
dravimą. Komunistai irgi 
turi savo rūšies bendravimą. 
Jie mėgsta pabeudrautL^su 
pasiturinčiais ir .padaryti 
juos beturčiais. Kur pasitu
rinčių nėra, ten negali būti 
komunizmo. Taip sako vie
nas komunistų laikraštis.

Tam laikraščiui davė pro
gos paraųdoti Javos, Baraeo 
ir Celebeso salų komunistų 
deportavimas į Naujos Gvi
nėjos salą. Tenai komunis
tai pabandę sukelti revoliu 
ciją ir įvesti savo “rojų,” 
bet nepasisekė. Holandijos 
valdžia išgaudė juos ir nu
gabeno į N. Gvinėją ir davė 
jiems pilną laisvę tverti “ro
jus” kaip patinkama. Toje 
saloje turčių nėra, vien tik 
laukiniai žmonės, papuasai.

Ir raud<i komunistų laik
raštis, nes nėra su kuo “pa
sidalyti tūriais.” Reikia pa
tiems dirbti, o čia nabagai 
komunistėliai temoka tik 
būti ekspropriatoriais ir ko
misarais !

.-f-'

; Po Didžiojo Karo pasuku
si į naujas šalis ir pastarai
siais, laikais staiga padidė
jusi einigracijęs banga mūsų 
tautai pasidarė pirmaeilės 
svarbos klausunū. Ir ne vel
tui iųųsn visuomenė ir vy
riausybė šiuo laiku yra gy
vai tuo reikalu susirūpinusi 
ir net yra sukūrusi šiam rei
kalui tvarkyti tam tikrus 
organus. Tačiau, besirūpin
dami naujai iškilusiais emi
gracijos reikalais, neturime 
pamiršti arba nustumti į ša
lį klausimo apie santykių su
reguliavimą bei jų sustipri
nimą su seniau emigravu
siais išeiviais, kurių, kaip ži
nome, yra jau visas milijo
nas, trečdalis mūsų tautos. 
Sunku būtų laukti geros 
ateities tautai, kuri nesirg
tų, nesirūpintų, 'pagaliau, 
nesugebėtų tinkamai sutvar
kyti santykių su taip žymia 
tautos dalimi.

Kaip jau šios knygos ne 
vienoje vietoje kalbama,’ 
mūsų tautos dalis, apsigyve
nusi už vandenyno via gyva 
ię aktinga mūsų tėvynės yar-

------■i—i

guose ir jos džiaugsmo va-' 
landose. Nuo to palengvėja 
santykįų reguliavimas su 
mūsų išeiviais. TaČįąu toji 
aplinkybę šimteripp^i didi
na mūsų atsakomybę už juos 
prieš tįutbs ateitį, į didina 
mūsų pareigas jų, aį?vilgiu.| 

Kas daryti, kad trečdalis; 
mūsų tautos už okeano ir to
liau palikti} gyvąja tautos 
dalimi, kaip palengyinti iš
eiviams santykiauti su savo 
tėvyne, nuo jos neatitrūkti ? 
Klausimas toks didelis ir 
svarbus, uždavinys toks sun
kus, kad jį galima išspręsti 
tik per ilgesnį laiką visos 
mūši} visuomenės pastango
mis ir remiant mūsų vy
riausybei. Atskiri asmenys 
čia gali iškelti tik vieną ki
tą sumanymą, gali tik daly
vauti šį klausimą spren
džiant.
•Norint tinkamai kalbamą

jį klausimą išspręsti, visų 
pirma reikia jisai pastatyti 
pirmon eilėn, kaip vienas 
svarbiausiųjų. Aišku, kad 
pirmus žygius tuo reikalu 
turėtų daryti spauda. Lie
tuvių dienraščiai ir šiaip lai
kraščiai turėtų įvesti atski- 
mis skyrius, kuriuose s i s t e-, 
m a t i n g a i būtų Infor
muojama apie mūsų išei
vius bendrai, labiausiai a- 
pie Amerikos lietuvių gyve
nimą, būtu dedama to gvve- 
nimo apžvalga ir gvildena
mas susiartinimo klausimas. 
Kitaip šitas klausimas neiš
kils visa platuma ir neat- 
si skleis visa savo esme. Tau
tos trečdalio klausimas, tai 
iš dalies ir visos tautos gy
vybės klausimas ir dėlto jis 
negali būti išaiškintas kal
bant pripuolamai.

Kiek svarbus ir būtinas 
šiam klausimui spręsti veik
lus spaudos dalyvavimas, 
tiek svarbus it neišvengia
mas organizuotas platesnės 
visuomenės darbas. Jei lier 
tuvių gudų ir lietuviu latvių

Gaila taipgi, kad nėra in
formacijų apie koperatyvų 
vystymąsi Lietuvoje. Kope
racijos klausimu amerikie
čiai yra susidomėję daugiau, 
negu gal Lietuvoje manoma.

Abelnai sakant, galima tik 
pagirti šį Šaulių Sąjungos 
leidinį išskyrus tik jo užval
dymą: Neužmiršk Lietuvos! 
Argi mes kada esame Lietu
vą užmiršę? Niekuomet! E- 
joiųe jai į talką, dėjome au- 
ka’s. zJos laimė yra mūsų 
džiaugsmas, jos skausmai y- 
ra mūsų skausmai. Jos gy
venimas atspindi mūsų spau
doje. Tarp savęs mes dau
giausia pešamės už Lietuvos 
laimę. Ne! Mes Lietuvos 
neužmiršome! Jei jau sakyti 
neužmiršk, tai būtų geriau 
pasakius: Lietuviai! neuž
mirškit savo brolių už jū
rių!. . Amerikoje!

tikros draugijos, tai gtip- 
riepas ir pastoviems saąty-

* kiams' su Amerikos lietu
viais nusta’tyti, žiūpint šitų 
santykių svarbumo ir jų di
dumo bei įvairumo, reika
linga plačiai išsišakojusi or- 
gąpisącija, kuri tuo klausi
mu rūpintųsi. Sistematingai 
organizuojami ir po tam tik
ro laiko kartojami Lietuvos 
ir-Amerikos lietuvių bei kitų 
išeivių suvažiavimai ir kon
gresai yra gal neta labiau 
reikalingi, kaip kitoms mū
sų visuomenės sritims. Ir 
visas' kitas šios rūšies mūsų: 
visuomenės darbas galėtų 
koncentruotis tokioje drau
gijoje. •

Jiek spaudos, tiek organi
zuotos visuomenės veikimas 
santykiams palaikyti su išei
viais, be abejo, gali būti sėk
mingas tik tad, jei jį rems 
vyriausybė. Kai kurie pas
taraisiais . laikais pndaryiij-gą UligJigtuvųLŠpi-ando nil- 
šioje srityje mūsų^-vyriau- 
sybės žygiai suteikia daug 
gaivinančios vilties. Kon-

Išmėtytas mtls jėgas su
telkime į krūvą, atliekamą 
skatiką dėkirfe ant tėvynės 
aūkuro, energiją ir stiprybę 
savo pašvęskime pažadinimui 
tėvyniškų jausmų mūs atša
lusių brolių širdyse, — o iš- 
pildysimę, ko šiandien tėvv. 
nė nuo mūs reikalauja.” 

- (Kun. K. Urbonavičiaus žo
džiai pasakyti pirmame Fe
deracijos Įsikūrimo kongre
se)

Mes daug kalbame, rašo
me, bet mūsų darbai nevisa- 
da atatinka mūsų kalboms 
link tėvynės pareigi} atliki
mo. Mes labai pykstame ir 
užsigauname, jei kas mus 
polakais pavadina, bet ar 
daug mes dedame tikrų pa
staugi}, kad tų polakų nuo 
Lietuvos kūno nusikratyti!

Mūsų gimtosios tėvynės 
širdis — sostinė Vilnius vel
ka sunkų polakų jungą, ar 
mes darome pastangų tą jun-

gaivinančios vinies, mvo
krečiai kalbant, vyriausybės bent pirštu pajudiname tos 

šlykščios vištos prašalini- 
mui.

susirūpinimas šiuo klausimu 
neturėtii reikštis vien palan
kumu visuomenės dirbamam 
darbui arba vteftu kitu iš
leistu įstatymu bei taisyklė
mis. Reikėtų’, kad ir vyriau
sybė speciališkai tam reika
lui įsteigti} atatinkamus or
ganus. Iš vienos pusės, kad 
prie Lietuvos atstovybes A- 
merik’oje būtų įrengtas biu
ras žinioms teikti apie nau
jus įstatymus Lietuvoje, 
parduodamas žemes ir kitą 
turtą, galimas ar reikalin
gas steigti Lietuvoje pramo
nės įmones ir t. t. Iš kitos 
pusės reikėtų ir Lietuvoje 
prie Užsienių Reikalų Mi
nisterijos įsteigti biurą, ku
ris teiktų informacijų ir glo
botų parvykstančius į Lietu
vą Amerikos lietuvius ar ki
tus mūsų reęmigrantus. To
kių mūsų vyriausybės orga
nų, lierods, pageidauja ir pa
tys amerikiečiai, kas paro
do, kiek šis klausimas yra 
•pribrendęs.

Pradėjus iš esmės ir iš pa
grindų šį klausimą svarsty
ti, atsiras nemaža įgyvendin
tinų sumanymų tiek iš mū
sų, tiek iš brolių išeivių pu
sės. Tačiau visuma šis klau
simas gali būti tinkamai iš
aiškintas ir vykdomas ne 
pripuolamais ir atsitiktinais 
momentais, bet plačių siste- 
matingu organizuotos visuo
menės ir vyriausybės darbu. 
Tiktai sudarę tokiam dar
bui sąlygas ir įstate jį į tin
kamas vėžes, ilgainiui gali
me tikėtis glaudžiais ir pas
toviais santykiais susieiti vi
sas lietuvių tautos jėgas, tiek 
esančias Lietuvoje, .tiek iš
barstytas įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Tik tada būsime 
tikri savo ateitimi ir plačia
me pasaulyje galingai aidės 
mūsų tautos himno žodžiai: 
“Vardan tos Lietuvos vieny
bė težvdi.”

Vilnijus, Gardini jos ir Su- 
yalkijpš lietuviai vaitodami 
laukias mūsų pagalbos, ar iš-’ 
girstame tą jų; šauksmą, ar 
daronie ką nors tų nelaimin
gųjų kančioms palengvinti!

Visi Lietuvos išgamos su
sispietę Vilniuje su pagalba 
visos Lenkijos bradiagų 
smaugia mūs brolius pola
kais užgrobtose srytysę, . o 
mes į tai nei atydos nekrei
piame.

Št.ųi Spalių devintą diena 
sueina jau septyni metai 
kaip padarkai užgrobė Vilnią. 
Minėdami tas liūdnas už- 
grobimo sukaktuves, atmin
kime nriisų brolius kentan- 
čius žiaurų polakų persekio
jimą, smneskime po dolerį- 
kitą iš tų kančių išliuosavi- 
mo pagreitinimui, padaryki
me polakų vergi jai galą, 

i Gerbi-kolonijų vądai-dar- 
buotojai, Federacijos skyrių 
Valdybos, į Federaciją pri
klausančių Draugijų Valdy
bos, ar jau esate prisirengę 
tinkamai paminėti Spalių 
9-tą dieną ? Jei da nieko ne
padaryta, tai tuojaus' imki
te. i nei j aty vos ir tij sukaktu
vių paminėjimui pasidar- _ 
buokite, nes laiko jau ne 
perdaug ‘teliko, o pasidar
buoti būtinai reikalinga, iš 
mūs to rpikalaųja mūsų tė
vynė. Chic’aga. Newarkas ir 
susirūpino ir rengiasi tas • 
Brooklynas jau tuo reikalu 
sukaktuves tiiikaniai pami
nėti, bet kas kitur daroma, 
būt įdomu sužinoti.

Gauta Aukos y
Nuo New York ir New 

Jersey L-R. K. S. A. Aps
krities Kauno Ateitininkų 
namams statyti $10.00, Nau
jos Anglijos Federacijos 
Apskrities $50,00, Norwood, 
Mass. L. L. P. B. stoties Ko
miteto Vilniaus našlaičiams 
$11.00.

Visiems aukotojams Fede
racijos vardu tariu širdin
gos padėkos žodžius.

Fed. Sekretorijaiofi 
180 Hale Avė., B’Iyn, N. Y.
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išeiviams

‘‘Neužmiršk Lietuvos”

ATra tai nedidelio formato 
234-ių puslapių knygutė. Ją 
išleido Šaulių Sąjunga. Sky- 
riama lietuviams 
Amerikoje.

Išleisdama šį
Šaulių Sąjunga padarė gra
žų ir naudingą žingsnį suar
ti nimui Lietuvos lietuvių su 
lietuviais išeiviais. Naudin
ga būtų ją pasiskaityti kiek-
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. duosime naujajai 
Lietuvos pažinimą, Lietuvos 
meilę 
retų riųiėti dar labiau negu 
mums.

Kaip jie gali užmegsti ar- 
<. timesnius ryšius su išeivija, 

•yra platus klausimas reika
laujantis nuodugnaus svars
tymo. Tuo klausimu turė
tų susidomėti ypač Lietuvos 
spauda. Kol Lietuvos spau
da įr visuomenė tuo klausi-r aa ir visuomene tuo kiausi- 
mu nesi interesuoja, pageida
vimai ir nutarimai jokios 

v naudos neduos. Jei Lietuvos 
spauda parodytų bent kiek 
susiinteresavimo šiuo klausi- Įk g. _

i nra, berne geriausias pirmas 
žingsnis būtų, jei galima, r ' ■ t

I

SIS TAS APIE TRUM 
PAREGIUS

Vertė'V. T.

, I.
Trumparegystė — tai liga, fizinis trūkumas. 

Nors iš to juoktis netinka, vienok manau, kad 
apie šį trūkumą bus leista šį bei tą pasakyti.

Pasistengsiu nekvatoti, nesityčioti iš tų ne
laimingųjų, gamtos nuskriaustų žmoniti juo la- 
bijau, kad aš pats esu trumparegis, ir todėl esu 
patyręs daug nemalonumų ir susigraužimo, a- 
pie ką ilgaregiai visai nė negirdėjo. Bendrai 
tariant, ilgaregiai žmonės nė neįsivaizduoja kas 
taį yra trumparegiai, o trumparegiai į ilgare- 
gius žiūri kaip į kaž ką stebuklingą, nesupran
tamą ir paslaptingą.

Karią netyčia nuginiau besikalbant:
— Tamsta matai ant stogo katę? ką.ji te

nai daro? ,
— Katę? Aš nematau net imties stogo!

• — Kaip tai. nematai ? Štai šitas didelis, rau
donas.

— Matau tartum kažin kas raudonuoja, bet, 
prisipažįstu, maniau, kad vėliava.

Vėliava ?! Na jau Tamsta, tur būt, nuduo
di... Tikrai, juokauji Tamsta. > ,fz f

— O aš, atvirai kalbant, buvau tiktas, kad 
Tamsta nori mane pašiepti. Aš negaliu supras
ti, kaip galima tokiame atstume matyti katę?!

— Nejau gi? O žinai Tainsta, užmušk ma--. • Kad išėjus iš šios nepatogios padėties, Tams
ta, vis dar kvailai tebešypsodamąs, žiuri kažin 
kur toliau, pro jo pečius, ir, lyg gerą pažįsta
mą sveikindamas, darai nežinia kam pasisveiki
nimo ženklus, nors prieš Tamstą nieko, apart 
pridarytų durų nėra: paskiau palengvėl pra- 
slenki pro poną, prieini prie bufeto, ir, su pa- 
sibiaurėjimu išlenkęs snapso stiklelį, išnyksti 
iš restorano.

Dar blogesnė Tamstos padėtis, kai įeini į 
pilną*, žmonių restoraną. Eidamas tarp stalelių,- . 
prie kurių sėdi keisti žmonės be lipsiu, l>e akūi, 
be lūpų. Tamsta matai, kad jų kai kurie sukru- ' 
tėjo ir sveikinasi su Tamsta. Tuomet ir Tams
ta, kad nepasirodžius nemąndagiu ir nepatek
ti kvailom padėtin, nežinia kam linkteri galva. 
Ir šypsaisi keista šypseną ir stengiesi kuogrei- 
čiausiai. praeiti pro susirinkusius čia žmones su 
miglotomis dėmėmis vieton veidų, tuo labiau, jei 
užpakaly nugirsti lialsą, kviečiantį Tamstą pas 
savę. Tamsta nuduodi negirdžiąš. bet balsas už
pakaly dar ir dabar pakartoja Tamstos vardui 
— ir čia tai tragiškas momentas! — Tainsta at
sigręži, kvailai šypsodamasis žiūri į marguliuo
jantį prieš- akis pilkų dėmių mišinį ir stengiesi 
įs|>eti, iš kur atlėkė Imlšas. Dėl visa ko linkte
ri galva kaž kokiam brunetui, kentšančiam bur- 
non geltoną dėmę (vyną? kiaušinienę? nosinę?)’, s. 
tuo pačiu metu kai Tamstą iš užpakalio kaž kas A 
už skverno tempia, sakyilanias: '

— Mes čia, čia! Na ir keistas gi tu. Negi ne
matai ?! Eik čionai. Ą

“Nogi nematai?!..’* Žinoma, kad nematau! 
Viešpatie!

(Bus daugiau)

ne, jei aš kada nors suprasiu, kaip galima ne
matyti katės! Ji kaip ant delno. Žiūrėk, Tam
sta blusos nematai? Na, prisipažink, ponuli, 
juk tą katę tik sugalvojai. Ar neliesa?

Taip juodu ilgai kalbėjo vienas kito nesu- 
prasdamu.

Dažnai trumparegiai stengiasi paslėpti savo 
trūkumą. Iš čia kyla daug nesusipratimų, ir jie 
patys atsiduria labai nesmagioje padėtyje.

Sakysime, Tamsta sėdi restorane ir ūmai 
pastebi vos tik įėjusį poną.

Tamsta nesi tikras, ar jį pažįsti ar ne? Jo 
veidas Tamstai atrodo pilka dėme: matai vie
ną akį ir skersai veido kaž kokią družę, tartum 
juoda skarelę.

Tamsta rūpestingai galvoji — pažįstamas ar 
ne? Abejonių nėra. Taip, pažįstamas: jis link
terėjo Tamstos pusėn galva ir Tamsta esi tikras, 
kad jis žiūri į Tamstą. Maloniai šypsodamasis 
Tamsta atsikeli ir skubiesi jį pasitikti, — pasi
sveikinti. Kelis žingsnius prisiartinus ant įėju
sio pono veido pradeda atsirasti, ir kita akis, o 
juoda dražė, atrodžiusi iki šio! juoda skarele, 
pavirsta tamsiais ūsais. Dviejų žingsnių atstu
me stovėdamas nuo jo, Tamstą pradedi abejo
ti — pažįsti ar ne? O darvipąą žingsnį žengęs 
jau esi tikras, kad šį įniną pirmą sykį savo gy
venime matai.

*• * > .

Ant Tamstos Veido sustingsta maloni bet 
kvąila šypseną, o ]xmas jau pastebėjo Tamstos 
elgėsį, Tamstos kvailų minų— ir nežinodamas, 
kas daryti, žiūri į Tamstą su dideliu nusistebė
jimu. ’
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Blaivybė didelė dorybė-^ Kas mokinęsis 
-katekizmo — o. ka&mūsąįo nęspąaūkmo i — 
tas žino, kad pačios didžiausios, aibu tąip 

. vadmąmos teologinės dorybės yrą trys: tj' 
J kėji^ąs, viltis ir meile. Tųjų didžiausia y- 

ra meilė,— sako šv. Apaštalas Paulius. Po 
jų seka keturios pagrindinės (kardįnalės) 
dorybės: išmintingumas, teisybe, tvirtybė ir 
susiturėjimas. Šioji pastaroji dprybe už-1 
ima plačią, dirvą. Joje gludr’ir blaivybė- 
Taigi blaivybė yrą mažesnė už tikėjimą, vil
tį ir meilę ir taip pat už išmintingumą, tei
sybę ir tvirtybę. Bet ji vis gi jautuoju la
bai augšta, kad priklauso prie keturių pa-*| 
grindinių dorovės principų, vadinasi, blai
vybė gj'vęnime vaidina labai -SVarbų vaid-1

TečiaiFblaivybė labai nepopulerir dėlto,] 
žinoma,v kad ji sunki. Kąs sujįku, io žmo-Į 
nėsjieniėgsta. Bendrai imant,. susitui-ėji-1 
nąas nuo visko yra sunkus. Pavyzdin, mė
gink susiturėt nuo pykčio, kuomet tavę kas 
įžeidžia, ar su tavo nuomone nesutinką, ir! 

- ta& bus nelengvą. Mėgink susiturėti nuo val
gio ypač skanaus, kuomet dar nevisai sotus, Į 
o imftysi, kąd nelengvai nutraukti smogurio 
pasįtenkinimą. Mėgink susiturėti net nuo 
tokio nekalčiausio daikto kaip vandens atsi
gėrimas, kuomet trokšti, matysi, kad tavo 
visa prigimtis sukels kovą prieš tokį suvap I 
žymą- Mėgink suvaldyti savo puikybę, su-J 
tvarkyti norą kitiems vadovauti ir paliųo- 
suoti juos nuo tavo nuomonės fanatiško I 
jungo, o pamatysi, kad tas ne* tik sunku, 
bet tiesiog nepakenčiama. Taigi susivaldy
mo doiybė labai sunkį, o ypač susivaldymo 
nuo dvasinių ydų.

Ir kodėl gi, rodos, čia ta nekalta blai- 
’Z vyįe hūtų sunki ? Juk jį reikalauja tik su- 

_ sitUrėjimo nuo svaigalų, kurie neskanūs ir 
prągaįštmgi sveikatai, turtu ir protui. Ro
dos, žmonija turėtų sveikinti blaivybę kai- 

įfc’4 po išgelbėtoją nuo skurdo, žąlos ir nemalo
numu, o girtybę skaitytį kaipo skaudžią at- 
gailą už nuodėmes. Bet yya.kąip tik prie- 
šingai. Blaivy bė skaitoma nepakenčiamu 
suvaržymu, gi girtavime ieškomą laimės ir 

, pasitenkinimo. Ir tai daroma po tiek am
žių prityrimo, kuomet žmonija jau per šimt
mečių šimtmečius dejuoja dėl visokių vargų 
ir nuostolių, kokius girtavimas atneša.

f Tas nuostabus apsireiškimas turėtų tu
rėt savo priežasčių, kurios sveikam protui 
išrodo nesuprantamos, bet tų priežasčių vis- 

’ y13*
_ Visų pirma girtvli^ra negeras įprotis, 

o įprotis prie negerų darbų įmatomas ne 
vien tik girtybėje. Paimkime keikimą. Tas
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konųąį. , ,.-. s • --
ar bent pusėtinai apdaužyti žandus girty
bės slibinui.. Kąopiet visa tąpta, ąr .be^i 
sveikoji taųtps 4alis pradėjo kovoti s'u tau- 
tofe priešu — girtuoklyhe; kuomet blaivybė 
ten pastatyta ąnt simpatingesno, - prieina
mesnių ir luįksmesnitLpagrindo, tuomet nė
ra abejones, kad bląivybč įąjgys šviesos y- 
patybę, o girtybė — tapisos, — ir žmonės 
kovųdaini prieš girtuoklypę jau jausis, kad 
kuom pąčiu kpvoja prieš tamsą ir — laimės.

Kęs, Gerbiamieji, bųtinai reikia aprėdyti 
blaivybę simpatingu rubu. Gal sakysite, 
kad dorybė jau pati savaime nestoja gražij 
ir simpatingą* rūbą. • Doiybė— taip, bet 
žmogus, kuris sakosi tą dorybę įsikūnijęs,’ 
— neyisuomet. Farizejus, kurs gyrėsi ę 
Idoras, patięs Išganytojo buvo pastatytas 
labai nepavydėtinoj. padėty. Susiraukusi 
dorybė nieko nepatrauks. Prie blaivybės 
dar reikia pridėti kita dorybė, visų dorybių 
karalienė,— meilė. Tokioj draugijoj atsi
radus, blaivybė tampa nepergalimai patrau
kianti ir simpatinga.

Jei Lietuvoj blaivybė taip Suprasta ir 
Itaip vedama, tai galima spėlioty kad kova 
su girtuoklybe bus pusėtinai,kekminga.

pas mus visai kitokia' padėtis,. nes čia
Įsipainiojo prohibicija. bekritikuosiu pro- Įti svaigalus nešk lietuviams labai prastą pa- 
hibicijos, fies jį įsibriovus i Amerikos Su- lgigaj^minią svėtimtaueįii akyse.-Lietuviams 
vienytą Valstijų konstitueiją. pasidarė Jie- reikėtų kuo geresnių pasižymėti, ir blaivį- 

| paliečiama. Pagaliau, ir be kritikos meS mukums (^a tiktai tenka įvykinti gra- 
visį matom jos teigiamąją ir neigiamąją da- žios darbuotės planas/— apšviesti tąmses- 
Iį. Amevikiečiąms ji gąl padarė kiek gero, h Jus brolius lietuvius, kad jie suprasti), jog 

I bet lietuviams vargiai. Čia su nuliūdimu svaigalų išdirbystė yra nešvarus ir žemi- 
reikią pastebėti ypatingas lietuvių gabumas Į nantis mūsų tautos vardą amatas. 

I išdirbinėti svaigalus. Prie npro išsigerti čia 
j dar prisideda ir noras pasidaryti nešvaraus 
pelno, ir tas noras pasipelnyti ar tik“ ne 

Įbas dideliausias aktinas mūsų broliams įš- 
| dirbinėti svaigalus: Koks ten ne būtų mo
tyvas, bet yra faktas, kad mūši) išeivija __ ■ r-

ir kol
Į nesimato iš to išeities. ninku ir trąijkite juos pine Sūsivienvjiino.

Mūsų blaivininkai dedą daug pastangų, I čia galima panaudoti visokių priemonų, y- 
I bet žiūrėkite* kas iš to išeiną. Jų pačių pač skelbiąnt jiems visokias malones, kp- 
I eilės taip sumažėjo, k,ąd jau nė pusės nebe-j ki dm i s bažnyčia blaivybę yra apdovanojus, 

 

liko. Jiems tenka kovoti už savo būvį, gi] Taigi pradėkite^ darbą nuo pačių blaivia 
apie Įtaką į visuomenę kol kas netenka kal
bėti. Juodžiausias taškas toj sunkioj pa
dėty tai jaunimo tvirkinimas ir pagaliau 

I ištvirkimas. Kiekvienas uždraudimas yrą 
pąskatinipni tą uždraudimą sulaužyt. Iš to 

Į visokie bootlegeĮiai sudaro obajsį, kad lau
žymas įstatymų dabar madoje, o prieš ma
dą kas gi atsispirs ? Įr taip eina toji nesu
laikoma banga tvirkinimo jaunimo per gir
tuoklystę. Turbūt ilgai ir ilgai dar atsi-

, rūgsime tomis prohibicijos “malonėmis.” 
> į Bet kas nuostabiausia, pačių blaivinin-
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Naumiestis šakių1 i

kairiajame Šešupės krt 
toje vietoje, kur į ją’įt 
Širvinta. Naumiesžio.l 
linkė nuo XVI šimĮx>:įrū^l 
priklausė prie Jurbark e 
niūnijps. Namųiestis%į 
Įkurtas prię Leuką.^ 

[liaus ir Lietuvos 
kunigaikščio Zygmanfū JĮ3 
tik nežinia kuriais metai 
lenkiškai buvo -vadinam. 
Nove-miasto. Kiek vėM; 
karalienė Cecilija Benai 
kuriai pavesta buvo Jurba 
Lo seniūnija, 1643 m. Įpąsįv 
dino tą miestą savo vyre Ė- 

, .v u-. , - _ paliaus Vlądislavo IV.Jfe
tant pnesmga hlaivjbei iniomotie ųznespa- K v]adisIavov ir ^įBa 
tauja, žmonės nžimrštą savo prižadus, h j de6ureiios teises. Nežiūri 

.Į tą naują pavadininoą,-a 
Į linkiniai gyventojai tąmįe 
j tą visados vadino Naumie 
[čių. Miešto ženklas (imytia 
buvo elnio, galva su.trim 
žvaigždėmis tarp rągų.t K 
ralįenė pastatydino čia po 
dinę bažnyčią su vienuoly 
ir pavedė jį vienuoliai

I Karmelitams, . • duodąn 
I jiems du valaku žemes.' K 
I raliiįs Jonas K 
j VladislovoKrolis ir įp 
[suteikė Karmelitams -lS v 
į laki) žemės kitoje pusėje.^ v 
šųpės Meištuose, kur; jie p 
sistatė folvarką (dvą^ąJ-K 

Ipinna medinė bažpyąa ^ 
Įpųvo, karmelįtai 178^ 

.Įstatė naują didelę mūri1 
Ibažnvčia, visu VilkaviŠh 
[bažnyčių gražiausią P; 
Įijmąis laikais prie 
igrąžinimo daug 
j pralotas Oleka. Du aujc? 
Į bokštu buvo pastatyta'I 
peik šimtu metų tūlį 
(1869) kun. Juozapo 3$ 

■ Imos. ;
I Prūsų valdžia po paskpJ 
I nio Lenkijos padaliniu 
panaikino karmelitų vienr

• llyną jų žemę atėmė, kTęl 
Inai paskirdama 290 talpi 
algos. ,,4

Naumiestis dėl prekyt 
I su prūsais buvo praturtę] 
Prie rusų buvo . apskrįt 

I miestas. Didysis karas 
I labai sunaikino. Po karo; 
Į sigriebti jis negavo, nes ą] 
krities valdžia savo eent 
turi ne jame, tik ŠaUuosp 
buvusis Naumiesčio apsk 

Į tis dabar vadinasi Šakių. 
Šaltini

c'*/' .. .' * *'

Ę. A., Wąde ir žmona, buvę lilindis valstijoj, dabar važinėja po Jungt. Valstijas tro- 
ku ant kurio turi pasistatę iš rastą namelį su dviem kambariais, 16 pėdą ilgio ir 9 pėdų 
aukščio. Dvi sulankstomos lovos ir virtuvė, tai visi daiktai viduje Rąstų sienos sudėtos 
ant tono ir pusės’troko su šešiais ratais. *
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nepriklauso. Kad juos visus sutraukus i 
organizuotą kūną, išeitų didelis Ijūrys ir4 
jau savo skaičiumi visiems, užimponuotų. 
Neorganizuoti blaivininkai mąžai ką reikš
mės teturi. ’ Dėt jie to suprasti negali ar ne
nori. .Aš vis tiek negeriu :— sako vienas-ki- 
tas blaivininkas, — tai kam man prie Susi; 
vįepypip- prjklausytiž?

Žjipomą, tąip kalba žmoneliai nesusipra- 
Jje nežino, kad organizuotai blaivybeite. Jie nežino, kad organizuotai blaivybei 

šiais laikais tenka atlikti labai svarbus už
davinys, būtent prablaivinti mūsų išeivijos 
akis ir pakreipti jos protą ir energiją prie 
naudingesnės darbuotės. Mūsų visuomenė 
turętų suprasti, kad sugebėjiųiąs išdirbinė-

i-

prieš vanęlenį plaukt sunkiausią. Jei tik ant 
valandėlės paliausi įręsįs, žiūrėk, jau vanduo 
atgal tąvę neša. Taip ir su blaivybe. Jei tik 
kįek jos darbuotojai nuleidžia rankąs, bema-

Sumobilizavę visas blaivas pajėgas ir su
traukę^ visus dar neorganizuotus blaivinin
kus į vieną stiprų kūną, Blaivininkų Susi- 
vienyįųnp nariai daug smagiau jaustųsi ir 
diąsiąu galėtų veikti.

Taigi, Urbiamieji, ieškokite savo kolo-
f r

raliąųs VlądislavQ IV i

miqa žmones ^Įmrsią savo pnzauus, UTdeburgijos teises. Nežiūri 
blaivybės vąjąi bematant pastebi, kad vėl h 
viskas išiiaujo reikia pradėti.

Blaįyybės seimai kaž-kodėl labai trum
pi. Ar į/ra ko švaistyti, ar nenorima rim
tai blaivybės klausimą rišti. Bet ir frum-1 
pjausiąs seimas, jei tik rimtai vedamas 
daug ką gali nuveikti. *

Taigi veikite, Gerbiamieji, ir Dievo pa
dedami padalykite naudingų, praktingų ir 
visuomenei prieinamų nutarimų!

N adą tėvynė pavojuj, tada niekas neturi! 
teisiu, visi turi tik pareigas.—VidenbruchasA 

• . . j

Tiktai niekšai syko:, ten mano tėvynė,! 
kur man gerą. Doram, žgiogui duona 
druską yrą gardžiau tėvynėje, negu gar-\ 
džiausi valgiai svetur.—Dagoibevtas.

; Pirmoji Žibutė
, J J • • «V ' , 1■  • - i •* • |

įprotys rodos niekam geiiTneatneša, kaip
tik priešingai, žmogų suerzina, supjudo su I kų eilėse apęireįskė lig šiol negirdėta derno- 
artimais, pridirba nemalonumų, keršto, ne-1 ralizaci ja. Kiti liovėsi- veikę jei taip pa- 

• - apykantos. O vienok keikiama. Ir yra sakysiu su gryna intencija, nes, girdi,' da- 
žmonių, kurie sako, kad pakeikus lengviau bar jau valdžia paėmė blaivybės plausimą 

% ant širdies pasidaro. Čia tikra nesąmonė, į savo rankas ir ką gi čia mums beveikti ? 
. ............................. * r nes 

vė į gyvenimą ir labai sunku ją atitaisyti. I jie mano, kad prohibicija atėinė nuo žmo- 
/Tai ir girtavimas yra gyvenimo nesąmonė, Įgaus brangiausią turtą — liuosą vlią. Jie 
sveikam protui nesuprantama, pragaištinga, aiškiai mato, *kad čia žmonių įstatymdavys- 
Iiet ji yra ir «u ja reikia skaitytis. te peržengė visas ribas ir suvaržė tą ko ir

/r

bet Taktas faktu, kad toji nesąmonė įsibrio- Į Kiti j 1 neblaiviu ais ilil Įversto,
.. . .. I - * _

. i ' - . • :

Į šaltą, kietą^žėmęSpūš,
Į mųsų miestus ir kaimus, 

AųkšČjausi, žvelk iš aukštumos!

Čia tįęk,vargų ir tiek klastos!.. 
Pasilgę laimes prarastos, . 

Netekę dvasios laisvimios.
•’ ' t -y » 'i " .**• **

Dažnai vgrgauti einam mes; 
Nešiojam nuopuolio žymes 

Senąi iš Rojais išvyti.

Visus’ beslegia sopuliai. 
Visur tąkdiai ir keliai

Kraujų ir ašarom lieti...

Pasauly siaučia sutema. '
Ir kaip šėpai... Vėl. kaip pirma, .

• Išdžiūvo žemė be Rasos. , *

- Pažvelk, Aukščiausi, iš dangaus — 
pel savo tvarinio — žmogaus 

Atsiirski spindulį šviesos!

Atsiųsk... Taip laukia žmonija! 
Šventosios Aleilės žarija

’ Vžjek visi), visų širdis...

S'

ninkų.
Toliau būtų nepfošalį padarius blaivy

bę kįek prieinamesne. platesnei visuomenei. 
Tuo tikslų blaivininkai turėtų parodyti 
daug raejlės.ir pakentimo. Atsiminkim^, 
kad blogi Įpročiai sunkiai pagydomi. Žmo
gui tenįą per kelis metus pašlubuoti kol mi
si krąto nedoro Įpročio Ir šiokios tokios do
ros Įsigyja. Kas negeria, tam rodos lengva 
negerti/ bet kas buvo fpratęš girtuokliauti, 
tam blaivybė išrodo persunki. Taigi pa
lengvinkite tokiems sugrįžti Į blaivybę. Jei 
kas mažina savo girtuokliavimą, tokį reikė
tų paskatinti dar labiau jį sumažinti, o-pa
galiau visiškai pamesti. Prie augštos dory- 
’oės kaip blaivybė tik laipsniais teprieina- 
ma. /•

Galop blaivybės platinimas didelio triū
so ir ištvermės reikalingas". Pavyzdi?—• 
kun. Mąttbevy blaįvybes apaštalas Islandi
joj. Ąfatytlamąs savo tautą paskendusią 
girtybėje, kun. Mąthevv pradėjo udįįąi dar
buotis, kad j<) prablaivinus^ 1838 metuose 
jis buvo, išrinktas/'Pilnosios Blaivybės 
Draugijos pirmininku Koyko apskrity, -jis 
čia parodė toki uolų veiklumą, kad važinėja
mas po visą Irlapdiją. jis-prakalbomis, pa
mokslam, geru pavyzdžiu, kantrybe ir ma
lonumu. ptab&iivino visą tautą. Sakoma, 
kad tapie Laikotarpy nuo 1838 m. iki savo 
mirties, kuri Įvyko 1856 m.; kun. Mathevr

fe

Salomėja Neris
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inicijatyvą nuo tų, kuriems doros tvarky
mas teisėtai priklauso, t y. nuo dvasios va-

<

te peržengė visas ribas ir suvaržė tą ko ir 
Į, žmo-

Žodžiu, prohibicija pakirto kojas savano- 
riams-hlhivybfs platintojams ir jų veikimą 
suparaližavo.

Tokiai padėčiai susidarius, kyla klausi-Į priėmė pilnosios blaivybės pasižadėjimus

Ir bus tad gera ir ramu,
■ ' /

Kai savo meiles. dvelkimu
Karalius Kristus mus valdys. ’ 

(“Žvaigždė")

nesirūpinimas krašto ateitimi;—žodžiu, kaž- kas dabar blaivininkams dai^T .W- nųuftrtjų iki keturių nriilijonų žmonių. Be

girtuoklybė. ‘ Čia tai jau tikras pavojus. I iri toliaudarbuotis. Bet kaip? Mitingai irhes Raikyti,; ir Irliaruli ja pamažėle ve

Taigi čia susiduriam su keista žmogaus p^eva^^erėjaX nevaržo, vadipasi, žmo- 
prigimties ypatybe, kad žmogus mato kas Į£aus liuosybę. Toksai tvarkymas žmonių do- 
negera ir tą daro, supranta kas gera irto|ro® P01“ organizuotą policijos jėgą atėmė 
nedaro, —------- - Įinicijatyvą nuo tų, kuriems doros tvarky-

Dalykams taip esant, sunku su girtuok- Į1 . 
lybe kovoti ir Maivvbę pfctint Bet kovoti *1 jau doroves d,n-oje darbuotojų,
reikia. Štai paimkim kad ir Lietuvą. .

Tenai labai ir labai girtuokliaujama.
Daugelio žmonių"*galvas apėmė kažkoks pro
to apsvaigimas, užmiršimas savo pareigą,

Kokrapsileidiiiua, prie ktirio dar^isidejoĮleisti rankąs? Anaiptol. Blaivininkai nori Lanvirirus,^?^^ kam jos uolios darbui

t-e-

kuomet visą tauta girtuokliauja, tąsyk nė- Į prakalbos neyykstą. 5 isppąienė i biąjyinin- sngr 
- . ra atspirties. Nes norint ką nors pataisyti]M prakalbąs įiešiĮąnko. Jei ateiną mažas 

tautoje, • reikia turėti kokį nors sveiką atai-|^ri‘^s,» visi_blaiviihnkai, irblaivi-
ppyrimb punktą. < Įmukus ragipti prie bMiW* rods berg-

,Tą ja’atspara turėtų būti blaivybė. ~Lįe- Mžias darbas. Ką£ gi daryti^ ,, t
tirtoje jau suprasta girtuokliavimo pavo-] A(.hi rodi* prftiemt blaiviniukarųs reikia 
jus. Tautos vadai sukruto, patrypę akis | geriau suorganizuoti sąvo pajėgas. Daug 
ir ėmė veiktu 'Vyskupai leidžia visokių prie yra blaivininki), kuric-Iirie Susi vieny j imo

rint. trtkflauktiĮ/raisiii blaivybės patinime 

k it 
nL>

*1-

Tas parodoj kad no-

mikitos Jarbtmtis. Blaivybė, kkip ir 
.prigimčiai nedalo* 

mint reikia eiti prieš žmogaus
• .V A • V

♦

Atsiminki mėlyną kregždutę, 
. Kai pavasaris ateis..

Atsiminki tą mažutę. kuri sakalą mylėjo.

' Mes su sparnais
Iržemės nelytėjom. '
It vąšam ,kaip sapnas mums praėjo.

; ' ' -V’* '•'** <
- Neteksi gal sparnų.
i\ai žetpės pančiai vėl tave suriš.
AtniiąĮp įnęlyną 1

P? ai..
. * *
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S. Sakalienę. • Apie

> . *

asiolionis

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų, miiitis
Trisdešimt dainų................

- W. K. Vanderbilt ir P-nia. R. Warburton, ką tik'apsive- » - 
dė Paryžiuje. Dabar leidžia “medaus jnenesį.”

.y < > • ~ mivoK.ai.as], xun nesentu. nust
kiai rf. Jasinskas, Kahisaitis, pnjJdJ vasatnami anį
Cesnulis. > ' . kės. - -

Dainavo choras, p.E. Šlape-, Rugp. 27 d; viešnia.dalyvavo 
liui vadpyaujarij.-Taipgi grie- “surprize” party, kuri buvo 
žė mišri orkestrą, kurią, suda- jm-engta dėl sąjungietes Kaz
io 16 vaiką, p. E. $lapeliuiva- jauskienės. Apart p. Sakalie- 
dovąuįąpt. Kaip choras, taip 
ir orkestrą išpildė .savo dalį 
gerai. Tai priklauso garbė p. 
E. Štapeliui, kuris sugeba gra
žiai jaunimui vadovauti ir jį 
mokinti. • -
. Pabaigoje kalbėjo pats kle
bonas kun. A. Petraitis. Jis 
dėkojo draugijoms ir 'parapi- 
jonims už surengimą vakaro ir 
dovanėlę.

Prie surengimo šios puotos 
daugiausia darbavosi šv. Onos 
draugijos ir choro šie nariai: 
p-nia S. Mastaueięnė, p. p. E. 
Šlapelis, V. Kabišąitis, J. Če«- 
nulis, J. Vizbaras ir J. Losius.

Orangietis

CLEVELAND, OHIO
Pas mus lankėsi “Moterą 

Dirvos” redaktorė p. S. Sa
kalienė, kuri visuomet yra cle- 
velandiečiams maloni viešnia. 
Jinai atvyko čia iš Detroit, 
Mich., po Mot. S-gos Seimo, 
aplankyti savo gimines ir pa- 
žistamus. Viešnia 'Clevelande 
rodos turėjo smagu laiką. Vie
šėjo ir pas muzikus Čižauskus,- 

j kurie savo automobiliu pave- 
, Vembrė ir svietas- žiojo po gražesnes vietas.

Apie “Garso” redaktorių p. 
M. Zujų nėra reikalo rašyti, 
nes jis jau nuo senai yra žino
mas plaeiąjai lietuvių visuo
menei, kaipo daug-pasidarba- 
vęs mūsų tautos išeivijos dir
voje, ypač jaunimo tarpe, kel
damas lietuvybės dvasią jų 
tarpe ir gindamas nuo istautė- 
jimo, ne vien gyvu žodžiu, bet 
ir gražiais savo raštais. P. M. 
Zujus yra nevien sumanus *Tr 
geras laikraštininkas, bet ir 
gabus publicistas. Kasi ink p.' 
Zujienė - Tamošiūnaitės, kiek 
teko patilti ji tik pora mėne
sių kaip iš Lietuvos atvyko. 
Ji yra užbaigusi aukštuosius 
mokslus - Lietuvoje, prakilni 
inteligentė ir daug pasidarba
vusi kaipo organizatorė jauni
mo tarpe, ypač pavasarininkų 
ir ateitininkų. Reikia pasiti
kėti. kad p. Zujienė stengsis ir 
čionai, Amerikoj, darbuotis dėl 
mūsų gautos išeivijos labo.

Vakarienė
Po iškilmingi]- vestuvių visi 

nuvažiavo ant iškilmingos va
karienės, kuri buvo surengta 
pp. Saurusaičių namuose, 131 
Moffett St., Brooklyne. Suva
žiavo gražus būrelis p. M. Zu- 
jaus draugų inteligentų, kurių 
tarpe buvo ir kleb. Pakalnis. 
Bevakarieniaujant pasakyta 
daug kalbų ir išreikšta daug 
širdingų linkėjimų jaunai po
relei naujame gyvenime. Jau- 
pavedžiams palinkėta ilgiausių 
metų ir dar su didesne ener
gija darbuotis dėl mūsų tautos 
išeivijos labo. Svečias

nes dalyvavo ir kitąs chicagie- 
tis Petras Masinskasir visa 
eilė Clevelando inteligentų, 
tarp jų ir muzikai Čižauskai. 
Bet gal smagiausis laikas tai 
buvo “stirprize party” su
rengtas pagerbimui redaktorės 
p-nios Sakalienės. Ištikrųjų, 
tai buvo vienas iš gražiausių 
parengimų surengtas Cleve- 
iando lietuvių tarpe. Panedė- 
ly, rugp. 29 d. pas p-nią Mor- 
kevičienę, gražiam ruimingam 
name, susirinko didelis būrys 
moterį] (26), pagerbti savo re
daktorę
10 vai. susėdo visos prie ska
nios vakarienės. Bešnekučiuo
jant, prabilo balsas mūsų dai
nininkės M? Čižauskienės^ su 
prakalbėle. Ji paaiškino tikslą 
šio gražaus pokylio ir įteikė, 
nuo visų susirinkusių, p-niąi 
Sakalieniai gražią dovaną. 
Buvo suprasta, kad viešnia to 
nesitikėjo. P-nia Sakalienė iš
reikšdama padėką už dovaną 
šiaip išsireiškė: “Nepamiršiu 
šito vakaro per visą savo am
žių.” Visoms labai patiko. 
Karštai rankoms plojo. Kalbė
jo ir 26 kuopos pirm. O. Ste- 
pulionienė ir kitos sąjungietes. 
Tame pokyly dalyvavo ne vien 
sąjungietes, bet ir kitos re
daktorės pažįstamos. Taipgi 
dalyvavo ir vienas vyfaš, ku
ris prikrėtę daug juokų. Tai 
buvo muzikas J. Čižaūskas. 
Visos džiaugėsi turėdamos sa
vo tarpe tokią kilnią viešnią 
kaip p-nią Sakalienę. Atėjus 
vidurnakčiui visos skirstėsi į 
namus patenkintos.

Ponia Sakalienė su Chicagie- 
te O. Nedvariene-Kuprevičiu- 
te,’ buvusia clevelandiete, ant
radienio ryte apie 4 vai. iške- 

’liavo Chicagon P. Masinskio 
gražiu Hudson automobiliu.

Valio moterys, kurios gerbia 
ypatą vertą pagarbos. Nors 
negalima buvo sukviesti dau
giau svečių iš priežasties po
nios Sakalienės greito sumany
mo važiuoti į namus, bet ačiū 
toms, kurios surengė tokį gra- 

: žų ir pasekmingą pokylį.
Dalyvė

................................................ ............................................

^M"B«gpįūčio 28 d. įvyko iškil- 
Įmės pagerbimui vardo dienoje 
į klebono kun. Aug. Petraičio 
; paf svetainėje. lAbai gražiai' 
; buvo išpuošta svetainė, stalai 
aprėdyti ir papuošti gyvomis 
gėlėmis. Gražiausia buvo pa- 
pubštas stalas ir krėslas Tėvui 

£Augustinui. Apie 8 vai. prigi- 
.ęįnko pilnutė svetainė parapi- 
įjonų pagerbti savo mylimą 

kleboną. Vietos vargonininkas 
^paaiškino vakaro tikslą ir pra- 
['šė publikos pabūti 5 mimites 
< prie užgesintų žiburių, kad pa- 
^djBurins klebonui siurprizą, o p. 
LČe^aųlis nuėjo pakviesti kun.
A-Petrai t j ir svečius iš klebo- 

Į nijos. Atėjus svečiams irkle- 
f'bonui, rengėjai atsuko svetai- 
"ngS'šviesas ir pasipylė triukš-
• inihgas plojimas. Po to choras 

dainavo “Ilgiausių metų.” 
'Mažytė mergelė p-lė M. Bag- 
-donaitė iteikė aukso dovaną

i-kifii. A. Petraičiui ir gražiai 
^jausmingai pasakė pritaikintas 
i. eiles. Dovana-buvo nuo visų,
* kurie dalyvavę šiame bankie- 
OftTCVakaro vedėjas buvo p.

Losius. Maldą atkalbėjo 
į. kun. Jakaitis iš Worcesterio, 
| Mass., šv. Kazimiero parapi jos 
' klebonas. Prasidėjo programas.

Kalbėjo kunigai: J. Jakaitis, 
^./Čaplikas, L. Kavaliauskas, 
b^b.Dangi

Rugsėjo 8 d. 6:00 v. v. .Šv. 
Jurgio bažnyčioj buvo iškil
mingos “Garso” redaktoriaus 
vestuvės. Kleb. kun. N. Pakal
nis,- asistuojant kun. P. Miež- 
viniui, amžinai sujungė p. M.. 
Zujų, su p-Ie K. Tamošiūnaite. 
Pabroliu p. Zujui buvo A. Vis
minas, Apreišk. P. Šv. vargo
ninkas, o pamerge p-lė T._Pla- 
kaitė.

HARTfORD, CONN.
.Šioje kolonijoje visi šį tą’ 

veikia. Draugijos ir kuopos 
ruošiasi prie rudeninių' darbų. 
Klebonas kun. Ambotas ir vi-•
karas kun. Jonas Bakšys savo 
tėviškais paraginimais ir pata
rimais prisideda prie išjudini
mo draugijų ir kuopų.

Visos katalikiškos draugi jos 
ir kuopos sumanė ir jau ren
gia bendrą vakarienę, spalių 
9 d. š.m. parapijos naudai. Tai 
gražus sumanymas.'

LDS. 6 kp. išvažiavimas

Rugp. 14 d. jvyko vietos 
darbininkų išvažiavimas Ham- 
nianasseit pajūry. Vieta gra
ži ir patogi. Visi buvo*paten- 
kinti. LDS. 6 kp. |uri gerų ir 
energingų narių, kurtedirba 
organizacijos labui. Jie iridU 
džiaus) apsileidėlį išjudiną, 
prie darbo. Tad mūsų kuopa 
net ir didesnes draugijas pra
lenkė savo veiklumu. Kirvis

• Aukavo šie:' 1 
$18.00 vęrtės, K. 
$8.00, J. Norus — 
ganauskas — $ 
— $3.00, L. širvaitis -? $3.00, .
J. Kralavič — $1.00, J. Jara
šiūnas : $2.00, Thonias Jarū- 
nas—$2.00, A-. Katkus—$L50, 
Ž. Maželis’— $2.00, Gailiūnas 
ir MiHer $4.50 ir patarnavo 
nuveždamas visus daiktus is x 
parveždamas. L. R. K. S. 171 
kuopa ir Lietuvos Dukterį] 
dr-ja dS^avo po $5.00.

Visienistrakotojams širdin- - 
gai ačiū. Taip-pat visiems, 
kurie dalyvavo piknike, o y- 
pač biznieriams ir šios para
pijos rėmėjams. *

Šiame piknike dirbo šie: J. 
Usaris, R Tumelis, V. Šnaras,
K. Bagdonas, V. Buteikis, M. 
Bukšaitis, A. Belickas, S. Už-' 
davinis, V. Mikalauskas, P. 
Banionis, M. Juodsnukis, J. 
Mikalauskas, J. Degutis, J. 
Sparling; iš moterų: J. Jokų- 
baitienė, AL Novekėn, M. Pet- 
rokienė, M. Uždavinienė, A. 
Balkienjė ir Mįkalauskienė.
_ Visiems- darbininkams šir- 
dingai ačiū už pasidarbavimą.

Gražiausią auką šv. Jurgio 
parapijai, bažnyčios pataisy
mui, davė 4000 dolerių Vincas 
Jančaitis. Dabar pradėjus 
naują tvorą tverti apie baž
nyčią, kuri kainuos $1,100, V. 
Jančaitis paaukavo antru kar
iu 1000 dol. _

Vincas Jančaitis yra papras
tas darbininkas, bet pasiturin
tis žmogus. Aukoja “bitinda- 
mas” visus biznierius. Para- 
pijonys turi pasimelsti, kad 
Dievas jį laikytųxilgjansius 
metus. - • *

Šioje parapijoje turime darb
štų ir sūnrfaningą kleboną as
meny .kun. J. Čižausko. Para- 
pijonvs matydami savo dva- 
sios vado gražius darbus, no
riai deda dideles aukas. ■ j 

Vėliau paskelbsime kitų au- \ 
kotojų vardus.

Nuo pikniko liko pelno pen
ki šimtai penkios dešimts do
lerių. V. P. J.

MIŠKAM CHORUI
12. .Ginkim šalį Lietuvos .................................50
13. Giesme į Šv. Kazimerą .............. 50
14. Lietuvos Vyčių Imnas.....................:..25
15. Pirmyn-į kovą........................... 50
16. Mes grįšim ten................................ . .,.. .75
17. a) Išauš vasarėlė,

- b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė ..................  .50

18. " a) Kaip aš buvau jaunas,
7 b) Žiūrau anksci rytų,

e) AsVižgimiau Lietuvoj........ .................. 50
19. a) Eikš mano mergele, z

b) Aš sutikau žydelį,
-c) Kam anksci kelcis-................................50

1 20. a) Miels teveli,
. b) Oi skauda galvelę,

e) Atsigėriau žalio vvno. ,,  .........  .50
21. a) Oi džium-džium,

b) Už jųrin, ,
c) Kalbin jaunas bernužėlis, _
d) Aš turėjau vištą ....................... 50

fe. a) Tyktisis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
e) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50 

s
Visos virš paminėtos dainos galima gauti 

“Darbininko’- Knygyne. Siųsdami užsakymus 
’ drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet, adresuo
kite taip: •

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR £ 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

; “DARBININKU”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį.

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemes ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvi ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” tdlpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS” vra visų dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraei- 
jos adresas: Kaunoa, NeprikkMuomybto 

LITHUANIA.

Darbai silpnai eina. Kelios 
didžiulės šapos stovi ent par
davimo^ Pirm uždarymo dirbo 
keli tūkstančiai darbininkų.

Kelios mažesnės stovilužda- 
rytos, laukia geresnių laikų, 
Tur būt kada nors pradės 
dirbti. ' . , ,

Keletą dirbtuvėlių dirba, bet 
tik 4X> 5 dienas savaitėje.
# Delko tiek dirbtuvių užsida
rė yra visokių aiškinimų: vie
ni sako, kad darbo nėra, o kiti, - 
kad didesnes dirbtuves iš
kraustė į pietinę Amerikos da- 
lį.x Šis turbūt teisingiausias 
pasakymas, nes pietuose darb
daviai gauna darbininkus pus
dykiai,

Nors darbų ir mažai vra, 
bet iš lietuvių mažai kas*1 be- 
darbiauja.

Yra garbarnė, kur .nemažai 
ir lietuvių dirba. Šios -dirbtu
vės darbininkai yra unijistai ir 
neblogai uždirba. Čeverykų 
dirbtuvė irgi gerai dirba. Yra 
nemažas škaičius lietuvių.

Dabartinis miesto majoras J. 
T. Corbett rūpinasi darbinin
kais. Ieško ~naujų išdirbysčių. 
Stato didelę orlaiviams nusi
leisti stotį, kur dirba nemažai 
darbininkų.

Miestas, auga. Štai prie Mer- 
ri/iiack gatvės baigia statyti 
puikų namą, kur bus didžiau
sias teatras. Taipgi remon
tuoja bėrius namus.

Lietuvių Judėjimas
Rugp. 21 d. įvyko vasarinės 

vaiku mokyklos užbaigimo va
karas. Klebono kun, F. Juro 
pasidarbavimų suloštas veika
las “ Germaną. Vaikai savo 
roles geri atiiko. Dainavo soi- 
lo J. Banys, Lawrenco parapi
jos vargoninkas. Taipgi kal
bėjo kun. S. Kneižis. Dalyvavo 
ir kun. P.'Daniūnas.*

Farmerių Susirinkimas ..
Rugsėjo 11 d. pobažnvtinėj

• svetainėj, Įvyko apylinkės far- 
merių susirinkimas. . Tartasi 
kaip geriau surengus vakarie
nę parapijos naudai. Vakarie
nė įvyks lapkričio 12 d. Su
sirinkimas buvo gausus ir nau- 
dingas. Vyriausiais gūspado- 
riais išrinkti K. Kmelnickas ir 
Kašėta. Pagelbininkais Kas- 
teckas, Buomilas. Petkevičius, 
Bagdžiūnas, Kasteckienė ir 
daug kitų, kurių vardus nesu
spėjau užsirašyti. Vakarienės 
bilietas 50 centų.

DETROIT, MICHIGAN
Šv. Jurgio parapijos pikni

kas 28 d. rugpiūčio pavyko^ 
Šioje parapijoje randasi daug 
katalikų biznierių, kurie remia 
parapiją ne tik jukomis, bet ir 
atsilankymu. Gaspadoriai šio 
pikniko pasidarbavo rinkdami 
aukas dėl-pikniko lėšų paden
gimo. K- Petrokas ir V. Jėdin- 
kus.

--b®*
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Lietuvių Apgyvento j Vietoj
3 šeimynų 16 kambariij kampinis 
namas su visais įtaisymais, taipgi 
yra vieta dėl garadžio. Yra graži 
ir paranki vieta. Prekė $9,500 ant 
lengvų išlygų. V. P. TANKŪS, 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 2027. . (R.-23)

POLICISTAI SU M0T0R- 
CIKLIU ĮKRITO Į JŪRES 
Du So. Bostono 12-tos sto

ties policistų,. O’Hara ir 
Baroey vos neprigėrė Bos
tono prieplaukoje pąkrąnįy 
Cąstip salos, kuomet jie su 
motoreikliu įlėkė p. vandenį. 
Abu buvo gėrį plaukikai, tai 
nuo nurijęs išsigelbėjo.

ŠITAS’ SETAS, rugsėjo 
22 d. praneš nipms tiesiog iš 
Čhicągos Dempsio ir Tunnio 
kumštynių laimėjimą. Visus 
kviečiu ateiti pąsiklausyti.

FELIX A. ŽALESKĄS 
3?5 Ę’vąy, Sp. Ęoston, Mass.

ilSTUČUO DR-JC 
;OS ANTRASAI

1 ' r
Jonas Adomavi<3|^j 

; South Boston. M4 
ts — Povilas
South Boston, Mass 

88 — Ant. Mace juna

SOUTH BOSTONIEČIAI 
PRALOŠI.
t - i

Sekmadieny rugsėjo 18 d: 
Nashuą, N. H.‘įvyko base- 
balininku Jmva. Lošė So. 
Bostonp L. Vyčią 17 kp. ra- 
tęlis su Nashuos L. Vyčių .20 
kp. rateliu. - ;
\ Kova buvo'smarki. Žiū
rėjo- didelė minia žmonių. 
Nashuaieeiai laimėjo. Rezul
tatai 6 prieš 3.

\tlWST 86 1

OACK A GOCD 
xW-Wz- S

Sjo.33 4.
-* ■ ■■■>■ . ■■ i.

sventpŪPe. pęi ųz jo giuzii

Taip pat Jėkiioju Roches- 
,tpr|o jšy- Cecilijos Choris- 
tąins^įį'ju vadovui :poriui 
vargoniRkųi. ūz: Įį dįų prisi-= 
dėjimą prie brangios mums 
iškilmes savo 'nepaprastai' 
gražių giedojimu įp muziką.’ 
Vjenįapt dėkuoju visiems 
Rochesterio lietuviams, ku
pė atsilankė rugsėjo 4 die
ną pas mus. Ypatingai ta
riu ąpįfl P- Juozui Kiekiui, 
Jomii Įįpvickįui, Stanislovui 
Noyįpskįųi, kurie '/ gausiai 
mus'parėmė savo aukomis.

Tariu ačiū irgi savo vi? 
siemsį parapijiečiams, drau
gijoms, kurie dideliai prisi
dėjo darbu i p aukomis prie 
tos iškilmės. Ypatingai pa
sidarbavo _ šįpjė- iškilmėje: 
Petras JEĮuja, Juozas. Vosy
lius, -Jonas Čęika, Jurgis' 

r Kąraška, Zigmas Maleckis, 
Jonas' Jankauskas, Teodorus 

■ Stančius, Adolfas Rubeževi- 
Julius Sąsmaras, net -čius, Matas Apanavičius, 

Juozas Jaruševičius^. Matąs 
'Keršys, Julius Susmaras įr 
kiti. Neatsiliko irgi nūo vyk 
nj inūsų. darbščios moterys: 
Karolina Jamševįčienė, Ona 
MarkėĮįpnįenė, Justina Ma- 
Feckienė, Ona Bųjienė, Ona 
Čaikicne, Agota Vyšpiaus- 
kieĮĮė, Įėya Zakarauskienė, 
Morta. Grąžėnienė, Paulina 
Kepaliepė, Antąmpa Genie- 

Mikalįna Apaftavičienė, 
if kitus.

f. <>" . ..

Te gerasis Dievas Jums 
visiems šimteriopai atlygina 
už jūsų visą gerus norus, uo
lu pasidainavimą.

Kun.J. Duknų s, 
Šv?'Jurgio Parap. Kleb. 

Niagara Pails, N. Y.

“Keleivis-’.matyt taip nu- 
sibajilvrųtayo, kad nelaimin
go Romano vardu bando 
ndrs ant binzų pasįdaryti. 
Pąsigailekite Maikio |

TUNNEY DEMPSEY KOVA 
PER RADIO ’

Balsas Radio kompanijos 
savininkas F. Zaleckis įtaisė 
specįaiį’ radio priimtuvą, 
kad tūkstantinė minia galė
tą girdėti kumštynių eigą.

Balsas Radio kompanijos 
sostinė randasi po numeriu 
375 Broadway, So. Boston.

* Šv. Petru Uetuvmparapi-
Z, Z* > A.’ • < ' -t 'l-rąoą. sekmadienine mokyta 

prasidėjo rugsėjo d Vąi-
kučią susirinku gana daug 
bet gąĮijo’ bįįtpir daugiau. 
Mokytoją įrgi ppdąug. Ęei- 
kalįnga apie šimtas. Tad, 
tėvai siųskite vaikus moky
tis, o paaugėjusius jaUnuo- 
lips įr jaunuoles mokytpjau- 
tį. Šį mokykla bus kas sek
madienis 2 yal. po pietą.

jurios tęsis .iki trečiadienio 
vakaro.•* Rekolekci j as, veda 
pats klebonas kun/K. Uifeo- 
navicius?. .
'Pamaldos yrą rytais nuo 

b iki 9yal., o vakarais 7:30 
vai; \ ’

Trečiadienio vakare baigį 
sįs palaiminimu su Švč. Sa: 
kramentu. ’

? Tųrner, Monsigniorui Ed- 
pąundui Britt, Kunigui Juo-* 

>' zui Kasakaičiui iš Roches- 
terįo, bei skaitlingiems vie
tos svetimtaučių kunigams. 
Apąj-t dvasiškių dalyvavo 
irgi' žymHs šio miesto asme
nys, kaip kad pora bankį- 
ninkų, “Niagara JFalls Ga- 

|£$pzette” Redaktorius, ir t. t. 
to spvąžiayo daugybė 

Rochesterio lietuvių, kurių 
§11$'tarpe matėsi p. Juozas Rie- 
.' ■ kis, • Stasys Nevinskas, Jo*

pas P. 'Levickas^ ir kiti. Į?a- 
J gaižaus visų' garbingiausi 

’ svečiai iš Rochesterio tai šv. 
Cecilijos Choras su savo pir- 

Mininku ir 'vargoninku '-^4 
. vedėju.. Žadėję^ buvo atsi- 

* ' lankyti irgi Didž. Gerb.
Run. J. Židanavičius iš Am-

■ sterdam, N. Y., bet dėl e i ne-
■ Sveikatos jo toje iškilmėje

'^į^pkiai pdsitaiko skaityti 
a^ie bažnyčios Tašventinimp 

' /iškilmes, daug irgi matojnp 
i P gražių lietuviškų bažnyčių 

Jungt. Amerikos Valstijose. 
Tiičiam ne Visur vienodą įs- 

W|hūdį padąro taip aprašj-mų 
skaitymai, taip gražių baž
nyčių aplankymai. Neper- 
(jaųgiaųsiai ' nusistebime, 

F kuomet patyriame, jog kelių 
. y tūkstaųčių skaitliaus Įietu- 

•-^^..yny kolonija pasistatydino 
bažnyčią, šalę.- mokyklą bei 

':■ kleboniją, .bet dideliai srsi- 
domė j ame. kada mažytėlė 

-■> lietuvių- kolonija įvykina 
’ Į- C -paminėtus darbus. - • '

> - Taigi, f r Niagara Fallš lie
tuvių kolonija mažytėlė 
skaičiumi vienų metų bėgy j e 
įvykdė tokius užmanymus, 
kuriuos kitos-kolonijos'kad 
ir škaitlingesnės vargiai be- 

k įyykdytiį Šiais metais Nią- 
.. tara Pails lietuviai pastatę 

gražią mūro kleboniją, erd
vę salę ir vieną gražiausių 
bažnyčių.

Bažnyčios pašvėntinimo 
_ ^kilmės ivykp sekinądieny-

' •r ;y 7:30 ryto vietos klebonas ! 
, kum J. Daknys atlaikė pir- 

gįas Mišias naujoje "bažny
čioje. . 8 vai. atvyko. Šv. Ce
cilijos Choras iš Rochester, 
N. Y. . 8:30 pradėjo rinktis 
^augijos sutikimui Vysku
po. Šv. Jurgio Draugija ir 
Jįbterų Škapliernos Dr-ja su 
Mergaitėmis ir jaunimu 9 
"jai. pradėjo eiseną, kuriai 
Adoravo Jonas Jankauskas 

geriausias Niagara Falls 
jbenas iš. 12 vvru susidedąs.

,J JJyskupą draugystės sutiko 
pž dviejų blokų nuo naujos 
bažnyčios - ir atlydėjo ligi 
klebonijos. Amerikos ir Lie- 
-ravos vėliavos pleyėsavo ore, 
W muzikos aidai kėlė nepa- 
SrasJai i§kilmini*ą ūpą tūks- 

v '. l|ntirtėje minioje žmonių.
9 vai. 3d min. prasidėjo 

/ kfrocesija nau.jon bažnyčion.
3ad ir erdvi nauja bažnyčia, 
jįt visų žmonių fiutalpyti ne-

• maĮSįo, t daugelis pasili- 
^>.prfeąngyje ir ant gatvės, 
^kilmingas sV. Misiąs laike 
Mm. O. F. Killeenn, gi Vys- 

sėdėjo dailiai paruoš- 
Sme soste turėdamas iš ša- 
$įų asąistentus, Mrgrs. Britt 
įį Kunigą J.’v Kasakaitį iš

Eteriams: kitą KąrtąjąmJae- 
^e^riseis Niagarą FąĮlš jau
smui rausti iš gMos^^į5 
darys pastangas- Rochesj^ 
rięčiųs. pavyti... ~ . i

Praėjusios iškiluiės įspų- 
(įžįa’begalo gilus, ir ilguš^ iį- 
gus metelius užsiliks yisų 
dalyvių -širdyse. Jos irgi 
parodė Niagara Falls^mažy- 
'tėlėif lietuvių katalikių kolo
nijos darbštumo’ vaisius. 
— .didį neteisybė, jei 
kaikuįąų ypatingai pąsįday- 
bavusių šios kolonijos vardų 
nebepaminėčiau šioje vielo
je. Ir taip, atsidavusiai dar
bavosi • prie J)ąžpyčios. staty
mo, kaip esu patyręs, įš vi- 

: šoko sekantieji . asmenys: 
Petras Bu ja, Jupzas Vosy
lius,' Jurgis Kąpaška, Zig
mas -AĮaleckas, Teodorius 
Stančįus, -Jonas _ Jankąus- 
kas, Adolfas Rųbežęvičiųs, 
Matąs Keišys, Matas Apa
navičius, . Juozas Jafušgvi- 
ČĮus, ;’< 
ir vaikiukai lankantieji . mo
kyklą neatsiliko nuo savo 
tėvelių: Stasys Vyšniauskas 
suorganizavo 4<gengę” savo 
“frentų” įš Jųšiųsko, Ma
culevičiaus, Ąlęksp, Jąruše- 
vičių bei Zigmantavičiaus ir 
nudažė visas aplinkui bažny
čią tvoras. . -

Vienas tėra trūkumas, ku
ri esu pastebėjęs, kad pava
pi jonai patys ?vįėni darbuo^|aėt 
jasE, gi jų rinkti “komite
tai” stovi l>iošaliai arba net 
kariais kitų naudingą darbą ■ 
pakritikuoja pašlakstydami 
savo “naminiu”'skystįmėliu. 
Bet, vienas, jų, berods, tik ir 
yra toks paukštis:

Vis vien kad. ir atsiranda 
nenusimanėlių. bet Niagara 
Fallslietuviai bendrai imant 
geri- žmones, darbštūs vy
rai, karšti katalikai. Valio 
jums! y ienas iš daugelio

Rgchester, ’ Paraks
ią per Mišias' Gerb.

buĮįįumas yra gerai žmonių, 
t<^^.šioje; ^ętoje paį 
mokslv nėra reikalo gii-ti:

^^dkęĮininkb toms nn 
isfkiĮWras valgiai ar: bupj 
gMinla surasti, v \ Jo zodM^i 
padarė didelį įsįūdį^sų su 
sirinkusiųjų širdyse?***

Po šv. Mišių prąbylo J. E., 
Vy^įoas, Tuj-ner. Trum- 
pai^ bet nuošįrjžyds . įr 
karštais žodžiais pagyre vie
toj kleboną.-Kun.' J. Daknį, 
dękojo lietuviams katali
kas už jų triūsą aukas, 
sudėtas stati&Įtišį Dievo Na-' 
mą,—pągąliąųs pareiškė sa
vo padėką ir pagirimą Ro
chesterio Šv. Cecilijos Cho
rui, bei Rochesterio Klebo
nui Kun. Kasakaičiui už 
gražų giedojimą ir įspūdin
gą paiiĮokšlą. Neužmiršo pa- 
briežti,' kad'.naujoje bažny
čioje Stacijos yra labai gra-* 
žios, kad langeli -artistiški, 
gi didžiame Altoriuje pa
veikslas Panelės Šv. Aušros- • *' * 
Vartų y±ą nepaprastos dai
lės. Po tų Vyskupo žodžių 
visos draugijos atlydėjo jį 
klebonijon įr buvo traukia-, 
:-ni paveikslai; . y

Pasilsėję tūlą laiką klebo
nijoje pas Gerb. Kun. J. 
Daknį Vyskupas išvyko na
mo į. Bųffald, gi draugijos 
ir Rochesterio choras su sve
čiais naujoje salėje susėdo 
prįe rūpestingai papuoštu 
stalų. Moterų Škaplieraos 
Draugija ir parapijietės 
vaišino ’ svetelius skaniais 
pietais. Tvarką vedė Mar- 
kelionįenė.
Zigmienė Alaleckienė, Ago- 
-ta Vyšniauskienė, Jieva Za
karauskienė, Gražėnienė, O- 
na Bujienė, Mikalina Apa- 
navičionė, Paulina Kepalie- 
nė, Genienė. Taip gražios 
tvarkos nevisur galima pa
tirti, kaip kad laike tų pie
tų buvo. $lfcanius. pietus pa-
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A. L KAPOČIUS 
251 Broadway, So. Boston

1179 WASHINGTON STREET
Norwood, Mass.

Tai gražiausi vartai, Are de Triomphe, prie . Pranei jos 
kapitoliaus, bus atidaryti pirmą kartą praėjimui Amerikos 
Legionieriams, kurie nuvažiavo seimuotį.

B PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius

Laikau automobilius dėl veseli- 
ju. krikštynų ir šiaip pasivaži- 

. nėjimo, pigiau nė kiti..

162Broadway, S. Boston, Mass.
Ofiso Tel. So. Boston 0304-AV 

Bes. Tel. S. B. 0304-R.

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nuš vi ečian 
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams.................. . .......... .-... $1.2(

dvidešimts sep- 
Rendij atneša 

Prekė $4,500.

$4,500.00
Medinis šešių šeimyną namas ant 
Silver Street, So. Boston. Yra ga- 
.zas, atskiros paredalinės kiekvie
nai šeimynai. Randos atneša $75 
i mėnesį. Pirmas morgedžius 
$3000.

LAIKAS P:

—NEPAPRASTAS DALYKAS
Šiomis dienomis pas mus pate

ko ant pardavimo dviejų, šeimyną 
medinė stuba.su penkių automo
bilių garadžram, City Point, ant 
E. 6th St, netoli L St. Keturi 
kambariai ant pirmo aukšto ir 
penki ant antro. Maudynės, šil
kas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui kuris 
turi vieną arba daugiau automo
bilių .arba užsiimantis automobi- 
lintaisymu. Rendu. atneša netoli 
$100 į mėnesį. Prekė $8,800 .Ma
tyk A. J. KUPSTĮ, Savininką.

GUDRIAM ŽMOGUI 
proga papirkti gerą trijų šeimy
nų namą visai prieinama kaina, 
ant 210 Silver St., So. Boston. 
Yra gazas, elektra, skalbimo vie
tos, (set-tubs), viskas naujai įtai
syta. Pirmas morgedžius $2,500 
CO-op Bank. Į mėnesį raudos 
atneša $57.45. Prekė $4,200.'Su- 
sineškit su savininku A J. KUPS
TIS.

NAMAS SOUTH BOSTONE
Šešių šeimynų, - 
tvni kambariai. 
$780 Į metus.

ANGLIUS IR 
LS!

Neužmirškite jogei rudens ir žie
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
mant, angliai ir malkos pabrangs
ta, taigi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.” z

Kreipkitės pas:

A. J. KUISTIS
332 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 1662—1373

% T:’ h ' j; * ■ ■
kas^ logiškiau galvoja. Loši
mui reikalingos šskirtingo- 
sios? lošiko ■ savybės, kurios 
lyg sEĮria vienį nuo kito: 
rąrrnimas, aiškumas, apsi- 
mastyrnas? savęs : kritika, 
vaizduotė, idėjų tūrtingu- 
mas rrdrąsumas. Dėl to aiš
ku,- kad šachmatų lošimas i 
reikalaująs 'tiek gerų proto 
ir būdo savybių, tinka auklė
ti šias geras savybes ir pri- 
augančio Įkartoj .Taigi šach
matų lošime slepiasi auklė
jimo vertybė. Šis lošimas iš
lavina ramumą, vaizduotę ir 
gaivina protavimo aiškumą. 
Be to šachmatų lošimas su
teikia ištisą eilę pačių kil 

’ niausiu morališkų pasitenki
nimų. Nežiūrint to, kad pa- 

, plitusios klaidingų įsitikini
mų nuomonės šitą žaidimą 
laiko sausu ir nuobodžiu da
lyku, bet tikrumoje pasiro
do visai kas kita. Šachma
tų loišmas kai kada tarnau
ja- neišsemiamu šaltiniu 
žmogaus protinei pramogai. 
Jaučia tai ir paprastas lo
šikas. Visi džiūgauja ir bū
na tiesiog sužavėti, kada 
jiems rodomas šachmatų už
davinys. Prie šito malonu
mo prisideda dar antras. 
Juk geriausieji gyvenimo 
tikslai susidaro iš produktin- 
go dvasios veiklumo. Šach
matų lošimo '-metu dalyviai 
netarpiniai yra produktingi 
šia prasme, kas'ir sudaro vy
riausią žaidimo groži.

Gerai šio lošimo galima 
išsimokyti tik jaunuose me
tuose? Jaunosios kartos auk
lėjime šachmatai suvaidina 
žymm rolę, • nukreipdami 
jaunuomenę nuo blogų pa
linkimu. Peržengus vaikys
tės slenksti, jaunimas leng
vai pasiduoda blogiems pa- 
linkimams. Šachmatai kaip 
tik čia suteikia dideTę nau
dą. Šitas lošimas žaina aukš
tąją meilę prie visko kas kil
nu.—“Trimitas”

dinti. Kasdien, kaip veng
siąs liepė, juosvą mosti del
nuose trynė ir galvą tepė, 
kol bonka visai patuštėjo. 
Kol mostis stom sluoksniu 
galvą dengė, plikės nesima
tė. bet kai ja numazgojo, pli
kė .vėl sužibo ir dar plates- 
•iė. Sako skęstąs griebiasi 

,v‘ 1 ‘ * > ir . valdinin-
nusivylimo apimtas, 

galvą antros 
bonkutės mostim. Ir keis
tas dalykas. Po kelių die
nų ne tik'plaukai, bet ran
kos ir visos tos viętos, kū

rei. So. Boston 0S23.
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPEB 
( KASEARAVIOIUSV

425 Broadway, So. Boston 
OI šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:3O iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir pe- 
dėldieniais, taip-ffi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

“IŠ0VIŲ DRAUGĄ”

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 
lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brito; 
nijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pvsakas, feljetonus, įvairius strtūpsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

“KARį”
“Karys” rasa ne tik kpie įvai

rius Lietuvos kariuomenės rcika- 
*lus^bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir is užsienio.

Visiems šviesesniems žmoniėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jisr 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės, švietimo -ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurio įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi. kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir, ką pasaulis gali 
laukti ateity.-kokie karai gali kil
ti. z

“Karys” daug rašą dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 1.1.

“Karys” deda daug arsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas'privalo 
skaityti “Karį,” nps jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariudmene. Toks jau 
nuėlis patekęs kariuomenėn iš kar- 
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošę* 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo ‘rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “Kario” prehumerato- 
iriai dovanai gauna priedą — gra
užų, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dan 

i' bo, papuoštas paveikslais ir sura- 
| syti jame žymesnieji lietuvių gin- 
' klo nugalėjimai nuo pat senovės 

ligi šių dienų.
“Karį” redaguoja pulk. Įeit

• “KarįO” Wna metams 15 litų, 
1 pusmečiui 8 'litai, 1 mėn. 150 et 

Užsieny $250.
Ačrežss: Kaunas, Nepriklauso- 

h mybės Aikštė, “Kario” Rrdakci-

MANDAGUMAS

Kartą, Rymo imperato
rius Cezeris užėjt pas vieną 
neturtingą'ūkininką, kuris, 
norėdamas toki aukštą sve
čią pavaišinti, patiekė jam 
karštos sriubos ir keptų bul
vių. Cezeris, nors? apsidegi
no sau lūpas, nors? jautė ne
skanų skonį, bet buvo tiek 
mandagus ir -dėkingas, jog 
apsimetęs patenkintas visą 
vakarienę suvalgė.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAT 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”

—-r—. ■ M***' įį'V
ŠACHMATAI, KAIP (M(^S- 

LQ DALYKAI j į

Prieš keliasdešimt 
Prūsų švietimo' 
kreipęsi į gimnazijų direkįi^ 
irus ^ušydamas, kad 
bent Įterptų šachmatų kiši
mą Į* neprivalomųjų dalykų 
skaičių. Šiskai kuriuo at; 
žvilgiu keistas švietimo miJ 
Misterio žygis gali būti paftėi- 
sintas šiais samprotavimais;

’ . • i . .* ■ % r*
Šachmatų lošimas, pir

miausia nepaprastas loši
mas. Tai filosofiškas lbšL • ‘‘į -. ><< x sk -,- i
mas, turįs savyje eilę meno 
ir mokslo elementu. Šaoeh- 
matais lošiant. lyg- turima 
reikalo su karu, kuris veda
mas kai kadą; nepaprastu 
tikslumu šachmatų lentoj; 
ant 64 kvadratų. Įvairūs

rias lietė mdStis pažaliavo.

' i
jįš apsirgo kažkokia nežmo- < 
liiškąligaį kurios nė geriau- \ 
si'as. to miestelio gydytojas « 
nesiėmė gydyti ir patarė, j 
Įįuktij kol oda pati savai- i 
me nusilups ir plaukai nu- į 
smuks. Tokį, patarimų- iš- j 
girdus valdininką pradėjo į 
šiurpas purtyti dėl to, kad ’ 
negalėjo tai pildyti, ties vi- ’ 
si pažįstami būtų iš jo ne
laimės juokęsi, ko labai jis 

' bijojo. Taip jis iš gydytojo 
ėjo tokiam ūpe, kokiam bū
na už smulkią piktadaryste 
smarkiai'nubaustas nusikat- 
telis ii^kaip tik tuo metu su
tiko tą patį vengrą, iš ku
rio mosis pirko. Kaip pa
rakas padegtas suliepsnojo 
valdininko pyktis, ir keršto 
kupinas už tokį dideli ap
maudą. šoko ant vengro par
vertė jį su jo dėže į purvą 
ir išlupęs iš gatvės grindi
nio akmenį tvojo tol, kol dė
žė šipulių kiūra pavirto. Gal 
būt užmušęs ir vaistų pre- 
kiutoją, bet subėgę žmonės, 
ji išgelbėjo. Polieijon atves
tas valdininkas! klausiamas, 
kam jis užpuolė ramiai be
einanti vengrą, vietoj atsa
kymo^ nusiėmė kepurę ir ro
dydamas tarė:—štai jo dar
bas. — Jokio aš čia jo dar
bo nematau, išskyrus žole 
apsuptą viršugalvi, — atsa
kė policijos valdininkas. *— 
Čia ne žole, bet plaukai — 
šaukė pykčiu netverdamas 
valdininkas, —.o kad jie žo
le pavirto. * tai tik dėl šito 
niekšo vaistų. kuriuos jis 
taip gyrė. — Čia buvo be- 
kimbąs vėl vengrą mušti, bet 
policininkas ji atstūmė. eT.,f

KAIP PLAUKAI ŽOLE 
PAVIRTO

Nedidelio Aukštosios Sile
zijos miestelio valininkas 
vieną dieną staiga pastebėjo 
savo^ viršugalvy sagos didu
mo žėrinčią plike. Pastebč-j 
jęs krūptelėjo iš išgąsčio,« 
kuris kilo paaiškėjus, kad 
plikė yra pirmas senatvės šiaudelio, taip 
pažyminys; Šis baisus atra- kas. 
dimas į- vargšą senstantį ‘griebėsi tepti 
jaunuolį, kaip raudonas 
skarmalas i ispanišką bulių 
kiršinančiai veikė. Ilgai gal
vojęs jis nusprendė senatvei 
nepasiduoti. Kas, kad jis. 
girdėjo kitus kalbant, jog 
senatvė esanti neišvengia
mas žmogaus gyvenime lai
kotarpis. Tegu sau būva ir 
neišvengiamas, bet galima 
gi senatvę toliau nustufnti. 
Iš laikraščių skelbimų, ku
riuos tokiu pamėgimu skai
tydavo, jis žinojo, kad par
siduoda įvairūs vaistai, ku
rie labai ugdo plaukus. Kas
dien laikraščiuose medžiojo 
skelbimus. Prisimedžiojęs 
iŠsirašinėdavo Įvairias mos- 
tisy muilus, kuriuos atsidėjęs 
vartojo, bet laikui einant 
plikė nemažėjo. Vieną die
ną nusivylęs nepasisekimu 
kteipėsi jis Į beeinanti gatve 
vengrą, prašydamas vaistų. 
Vengrai daugumoje — kla
jojančios vaistines, kuriose 
yra vaistų pradedant nuo 
šuns gumbui gydyti ir bai
giant tais, kuriais velnius iš 
tvarto vaiko. Na o nuo pli
kimo, tai kiek tik nori ir 
visi vaistai tokie geri. -ko
kių nė pačioj didžiausioj 
miesto, vaistinėj nėra.

Apsidžiaugė * valdininkas 
netikėta proga ir iŠ vengro 
nusipirko iš karto dvi “por
cijas” vaistų pląukaifis žel-

IB., !—
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
jūokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės'iŠ'gitūtejo kraSy 
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai te’ 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. -Darbeliai 
iš popiėriau9^nolio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 doL, pašei metų — >1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį 
Paveikslus.piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai.* Lei
džia “PASAKOS’’ B-vė. Redaktorius A. Giedraitis

. Viąnas Ni^ susipažinti siunčiamai veltui.
Adresas: “Saulutės” Administraeila jfarbarito"

SUS1PAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS I
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir ' 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietelius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo ' 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus sū lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj. «
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA JST RISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
mefų 6 šilingai, 3 mėn. 3 Alingai ir 6 penai.

Amerikoje r Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centų.

x '1 f < Į •
Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 

3 mėn. 7 litai. •
pasiskaitymus,. todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis. ; ,

Redąkcijo sir Administracijos antrašas: “Deivių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgoff, S. S. Scot- 
latid. .

• 1* 1

■4 * 1! .V<

.-j J.

n
o

stuba.su

