
fnaimeriams.

pjaunasi

su fend 
vėliau

Tokio indžionkšino prieš 
darbininkus turi būti niekas 
lig šiol nebuvo išdavęs, nes y-

apie. “dabartinę

WAoJINGTON,D.< 
Pereiti ketvirtadienį po 
tu smarki viesulą apdrasl
sugriovė daug namų, 
daug medžių. Apie 100 ą» 
nųjsužeidė. Viesulą paliet 
kitus Apylinkės miesteCųs 
net pasiekė Marylandval 
ją. Žalos padarė už aįfeį 
Ii joną doleriu.. -7

washington,d: c.— 
Prezidentas Coolidge šią 
nakt skaitys Padėkavonės 
dienos proklamaciją per ra
dio. Bus galima girdėti be
veik iš visu stočių.

gauti, nes lenkai neątsižriiė- 
sę to svarbaus gdžkelių mąz- 
go. • - - «
Tai aiški lenkų propogahda. 
Jau ne šiandien lenkai lemia 
Lietuvai, tamsią ateitį.

washington;d^ 
AmerikosDarbo Dedemri 
valdyba išleido platų ats^ 
kimą į visus darbininkus 
unijas^ kad gelbėtų streįĮk; 
jaučius vargo ir skurdbp 
pautus mainięrius.

Tokiu darbininkų yraų 
150,000, kuriems būtinai i 
kalinga greita pagalbą.:^

Tūkstančiai darbininku 
ko be pastogėm nes kompa 
jos už “nepaklusimąją *.* ji 
išmetė iš namų.

Dar tebestreikuoja Pijį 
sylvanijos, OHo ir Ver^ 
kasyklose. • . ’

Streikuojančių mainie 
moterys ir vaikai, kurių |į 
čius esąs 600,000 badą irji 
fa kenčia.

Beširdžiai darbdaviai ' 
policijos pagelba juos.gį; 
norėtų palaidoti. Tad^gŽj 
kimetadaujančiusk

rimsta. “Plečkaftiiiinkai” 
vadina opozicionierius “pro
vokatoriais”. Pirmininkau
jantis Paplauskas siūlo išė
jusius “pašalinti’7 iš kongre-| 
so. Pasiūlymas priimamas. Į 
tolimesnius posėdžius opozi
cionieriai nebeatvyko. K. Bo
ruta paskum pareiškė, kad 
socialistai revoliucionieriai

prolenkiškos spaudos Lietu
vą neturi draugą 
su Lenkija dei Vilniaus, su 
Vokietijadėl Klaipėdos, o su 
Rusiją dėl sušaudytų komu
nistų:

Lietuvos valdžia esą “ak
la ’ • Užtai, kad ji nedaro tai
kos su Lenkija. Vadinasi ne-

lEVgoj sušauktas Lietuvos 
politinių emigrantų kongre- 
fM virtedidžiausia sens^ci- 

tftvpe kongreso dalyvių 
aorta Vj&onūi 
kongreso orpa 

Msatanut PleckaičiuiJ&alti- 
•tmų. fcąd jis veikia lenku 
tyrimu ybe$ Įtakoj, Kongre- 

daugumu. pasisakius už 
Plečkaitį, likusieji kongreso 

iš jo pasišalino.
fflųr'nr ėjo tokiu budu:

UŽDRAUDS STRIME
RIAMS DAINUOTI

PITTSBURGH, Pa.— 
Teisėjas Rangham, Indianos 
pavietė išdavė kompanijoms 
aštru indžionkšiną, prieš 
streikuojančius bitamino 
mainięrius Rossiter apylin-

Us. : ■- '
A e-,*- M . * • JZ

Darbininkai atsirado blo
game padėjime, nes neteko 
gyvenimui namų ir netari už 
ką nusipirkti maisto ir dra
bužių. - Būtinai reikalinga 
jiems parama.

užsigavę jų ignoravimu/* Thi 
visa įvyko po to, kai Taura
gės sukilimas buvo bendra* 
socialdemokratu ir socialistų 
revoliucionierių darbas. To
kiu bndu Tauragės sąjunga 
sulaidyta!” :— pareiškė Bo
ruta.,
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kas savaite ir“ pasidčk ateičiai.

••"syl

kesni ir;greičiau mokinėsi
"T — "

2.

*\i«K

^SgjF 
i®

‘* Kiekvienas žmogus turi dvi- 
gubą išauklėjimą: tą, kurį jis .2 
gavo iš kitą, ir svarbesnį — tą, 4 
kurį jis pats sau davė.” (Gibo
nas)

miego būtinai reikalingi, augančiam
- .......................................... — - •• • vię

.4.

Kiekvienas žmogus turi dvi- 
■»*>. icnnViniįvna • In Vnri iia

iį

/tesni mokslą einančių iš šios 
parapijos yra arti Į00 asme- 

. Toų • aukštąjį mokslą einan
čiu— 12 r dvasiška j i mokslą

- — 4 .asmens.
Taigi. Įžymus yra Lietu- 

j voje ir brangintinas šis pa- 
šėsupio kampelis.

ll

I !
i

l
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ĮŽYMUS KAMPELIS
ŠUNS'KAiy Mariauųjoles Vladas.

— šunsktj parapija 
^■iš ‘Sėliai tolimesnėse a- 

lylinkėse ’ vra žinoma, kaip 
" ‘ ' Para-

yl-a nedidelė :34 kaimai 
Ji yra 

ietuvai apsčiai inte
ligentų. Dauguma parapi
jos .gyventojų ūkininkų jau 

-senovės-gyvena pasitmili
nes žemė daugiausia y-

aplink pasaulį pik Kerbelis 
Jis kilimo yra iš 

Kuršėnų miestelio, Šiaulių 
apskr. Iš profesijos pil. Ker- 
belis yra mechanikas maši
nistas. Keliauja po pasaulį 
uždarbiaudamas, kur duoda
si, savo specialybės srityje. 
Užsidirbęs kiek pinigų vie
noje vietoje, vyksta Į kitų. 
Pil. Kelmelis yra iš mažens 
papratęs keliauti. Visai jau-’ 
nu vaikinu būdamas, prieš 

į *ra derlinga, o ir šviesos k i-q karą p. Kerbelis tarnavo vie-

pgas kampelis.'

su 3,700 gyventojų.

. K* -•

čia kiek anksčiau name Rygos laive ir plau-
^btelėjo. negu, kitose vieto- kiojo po visą Baltijos jūrų, 

f’se; be to. Marianlpolės mokšqjvaro metu buvo Kaukaze, 
•s nuo čia netoliau- Tuojau po karo, daug kelia- 
—12 klm., todėl žv- vo po Kaukazo apylinkes. Iš 

C mi dalis ūkininkų galėjo su- ton sugrįžo Lietuvon. Perei
tais metais iškeliavo per Va
karų Europą — Prancūziją, 
Ispaniją, Portugaliją, — į 
Maderos ir Tenerifo salas, 
iš kurių nuplaukė į Buenos 
Aires. Iš ten, aplankęs vis;} 
Pietų- Ameriką, nuvyko į 
Kaliforniją ir iš ten pėsčias 
pasiekė Chicago, kur pabu
vo lietuvių kolonijoje, vėliau 
Detroit, kame matė Fordo 
pagarsėjusias dirbtuves. Da
bar mano vykti į Afriką, iš 
ten į Australiją ir Naująją 
Zelandiją ir paskiau į Toli
muosius lytus.

teikti savo vaikams vidurinį! 
'bei aukštesnį, arba net ir 
'aukštąjį moksliu

•Neskaitant jau mirusiųjų, 
ar dar tebegvvenan- 

ė-ių ir iš šios parapijos kilu
sių yra: 16 kunigai, 4 med. 
ir 1 veter. gydytojai, kurių 
vienas Lietuvos universiteto 

•ius. 2 teisininku. 2 
.karininkų, 18 liaudies mo

kytojų, 3 aukštos- 
iriųjų mokyklų mokytojai, 2 
farmaceutai ir apie 10—12 
šiaip valdininkų.
JS čia paminėtų įžymes

nieji: kun. Borisevičius -— 
žemaičių kapitulos prelatas, 

lovius J. Vait
kevičius, kun. mis. V. Drau- 

^ed. d-ras Karuža, 
-pulk. Įeit. PapeČkrs —buv. 

Šfefe aps. ministeris, Cipli- 
’—Mariarripolčs a- 

V pygardos teisino narys, ined. 
•« d-ras E. Draugelis — buv. 
-Trietuvos'seimo uarvs. kun. 

K {Tomas Žilinskas, gyv. Ame
rikoje.

Iš mirusiųjų įžymesnioji:
- rašytojas V. Pietaris — Sa- 

r -vasis, raš. šernas — Adoma
vičius, pedagogas T. Ford. 
Žilinskis. kuris šios parapi- 
jos kapuose ir palaidotas, 
kun. d-ras A. Civiliškas, 
med. d-ras Žalnicrukynas? 

:. kurs irgi čia palaidotas ir 
karininkas Olišauskas. (Ki
tų visų_joirusių ir iš šios pa- 

’ ptpijbs kilusių negalėjau su- 
$ žinoti ir šiame rašinv sumi- ■ “ < • * 

nėti).
Dabar vidurinį liei ąukš-

4

PARDUODA DAUG ĄŽUOLŲ

KAUNAS. — Miškų de
partamentas gruodžio 12 die
nai skelbia dideles ąžuolų ik 
.eglių {vąržytinęs. Bus par
duodama viso 151,000 ktm.

Varžytinėms bus išstatyta 
Trakų mišku urėdijoje 8,382 
ąžuolai ir 610 eglių taksos 
kaina 2,192,000 lt. sumai; o 
Varėną ir Alytaus urėdijo
se — 13.089 ąžuolai ir 357 * *■
eglės ta pačia taksos kaina 
už 2,363,000 lt. Šitoks stam
bus ąžuolų pardavimas į- 
vyksta tik labai retai. To
dėl užsiefuo finuos jau da
bar per savo agentus sten
giasi, viena kitą aplenkda
ma, susipažinti su parduo
damais ąžiloįąis vietose, ir 
matyti gausiai dalyvaus var- 
žvtinėse.

* %

LIETUVIS KELIAUTOJAS 
APLINK PASAULIS X- **

Šiomis dienomis atvyko i 
-Kauną lietuvis keliautojas

TRUMPI 
SKAITYMELIAI 

NAUJA KNYGA 
Joje telpa d anglas kaip 
100 traapM pasakaičių 

150 pusi. 45 centai 
toARBINlNKAS • '

š

Aukštesniojo mokslo de- 
Įiai-tmento žiniomis nuo š. m. 
pradžios visoje Lietuvoje y- 
ra 43 gimnazijos, kurios taip 
pasiskirsto: 14 valdžios gim
nazijų (1 lenkams) 29 priv. 
ginaz. (3 suaugusiems). Be 
to yra 5 progimnazijos, 67 
vidurinės mokyklos, 1 valdž. 
komercijos mokykla, 3 pri
vatinės komerc. mokyklos, 6 
valdž. amatų mokyklos, 2 
priv. namų ūkio mokyklos ir 
9 mokytojų esminarijos (5 
valdžios). Nuo š. m. radens 
atidalyta 1 mergaičių gim
nazija. —-
* Tuo būdu iš viso Lietuvo
je yra 136 aukšt. ir viduriu, 
mokyklos, neskaitant 1 me
no mokyklos, 2jnuzikos mo
kyklų ir 2 kunigų seminari
jų. Toks aukštesniųjų ir vi
duriniųjų mokyklų tinklas 
Lietuvoje yra visai pakan
kamas, nes kekriena jų ap- 
tariiauja plotą nedidesnio 
Ateityje tenka tik garinti 
mokymo sąlygos ir tobulinti 
programos.
fe ■* / J ■ * . i.

u.

-1 , £

DELTO KAD 0. Gs. YRA GERESNI .
Delko OLD GOLDS taip populerus? Dėlto, kad jie 
išjudina miestelį kuomet miestelis laukia kad išju
dintų geresniais ir švelnesniais cigaretais... cigaretu, ' 
kuris turėtų gerą skoni ir priduotų gerą jausmą ' ‘ 
gerklei. Toji tai priežastis.

oldGold
Produktas P. Lorillard Kom. Jst. 1670

KAUNO METROPOLIJOS 
i ĮSTEIGIMUI PAMINĖTI 

fe MEDALIS

Popiežius - Inocentas IV
• f

pasky rė 1252 m. pirmą Lie
tuvos vyskupą Kristijoną. 
Pijus XI įsteigė Kaune 1926 
m. balandžio 4 . Bažnytinę 
provinciją raštu: “Lithua- 
noium genti.” Šių dviejų 
medalijonų medalis yra nu
kaltas tam įvykiui atminti.

Pirmoje medalio pusėje 
popiežiai Inocentas IV ir 
Pijus XI; fone Romos šv. 
Petro Bazilika, o aplink 
parašas: “ Servite Domi ne 
in laetitia. ■’

Antroje medalio puėje 
vyskupai Kristijonas ir ar
kivyskupai Juozapai; fone 
Kauno Bazilikos vidus, ap
link parašas: “Iš priešų 
rankų išsiliuosavę drąSi&u 
tarnausime Jam.”

Medalį Katalikui Veikimo 
Centro sumanymu ir lėšo
mis padarė skulptorius Pet
ras Rrfnša. NJedaUs sudėtas 
Katalikų VeikimoUentre.

nėra ne kosulio vežime
7 . .• •

, •

SUBANKBUTUUSIŲ B-VLŲ 
ORGĄNIZATORIS RADYS 

VARNIUOSE
KAUNAS. — Sandariečių 

atstovas Nikodemas Radys, 
kuris važinėdamas po Ame
rikos lietuvių kolonijas or
ganizavo bendrą frontą, san
dariečių su bolševikais prieš 
“fašistus” pateko i koncen
tracijos stovyklą, Varniuose 
mėtavoti.

Tai yra taus pats Radys, 
kuris patraukė katalikų lai
krašti “Garsą” už patalpi
nimu jo istorijos su lašiniais. 
Amerikoje, jis buvo “ga
bus” bendrovių organizato
rius. nes jos nespėjusius pa
sirodyti pasauliui, nuėjo į 
amžinasti.

Sako, kad'- jis pateko i 
Varnius už kurstymą ramių 
gyventojų prie “revoliuci
jos.” Jo žmona labai susi rū
pinus, iU maldauja pasigai
lėjimo. Savo vyro vardu pri
žada, kad Nikodemėlis bus 
geras ir blogais darbais ne- 
beužsiimsias.

» - '

KAUNAS. — .“Maisto” 
bendrovės kiaulių skerdyk
los; specįalistų žiniomis, Lie
tuvoje y«a auginama apie 
pusantro milijono kiaulių. 
Iš šito skaičiaus pardavimui 
eina dar labai nedidelė dalis, 
būtent, nuo..70,000 iki 100,- 
000 galvų. Bekonų 1926 m. 
Lietuvoje pagaminta dar tik 
apie 250,000 kilogr. vieųo 
milijono litų vertės. Šiemet 
bekonų skaičius bus kiek di
desnis. Šiuo metu “Maisto” 
bendrovė supirkinėja kiau
les geležinkelio stotyse po vi- 
«ą Lietuvį .

'steigta vyskupo Lapcinskio 
1774 m. '

Žmonės pasituri vidutiniš
kai. taciaut nėra šviesūs. 
Laikrūščių tik viciiasulu te
skaito; tiesa, dabar klebonas 
kai kuriuos laikraščius išsi- 
rašydina ir pratina parapi
jomis skaityti. T pradžios 
mokykją vaikus leidžia mo
kytis. btd vidurinę mokyklą 
vos pora tepradeda. Iš or
ganizacijų yra L..K. J. “Pa
vasario"’ ir L. J. Sąjungos 
skyriai, kurie tačiau dau
giau tik popieriuj tegyvuo
ja. ir L. Šaulių S-gos sky
rius (visos parapijos) taip, 
pat veikimo nerodąs. Mat, 
lieja inteligentinių pajėgij, 
kurios išjudintų įneriingą 
masę. .

Žmones pasakoja, kad.se
niau, baudžiavų metais, Pa
gramantis priklausęs vysk. 
M. Valančiui (ar kitam). 
Gyventojai tokios baudžia
vos nekentėjo, hokia buvu
si apylinkės (pav. Ringių k. 
dvare) dvaruose! Seneji dar j 
atamena, kaip bažnyčios čiaj 
kovotą su girtavimu. Gir- 
tus« šventadienį bažnyčios 
maršalkos pagaudavę ir nak
vynei padėdavo į kiaulidę. 
Tokios ir tolygios “pakil
tos” bijodami, žmonės veng
davo girtauti, bent pasii'ody- 
fį pasigėrus.

SLABADAI (šakių ap.) 
Prieš karą Slabaduose buvo 
tik koplyčia ir kaimo kapai, 
kuriuose, seni žmonės sako, 
ilsisi Napoleono prancūzų 
kareiviai1. Dabar čia nuola
tos gyveną kunigas, yra dvi 
mažmenų krautuvės, skolin. 
taupmenų b-vė, žemės ūkio 
d-ja,' pradžios mokykla ir 
pašto agentūra.
' Manoma ties Slabadais 

i per Šešupę statyti keltas, 
j Tuo žygiu‘'vietiniai ūkia įn
ikai labai patenkinti, nes kel
tas čia būtinai reikalingas.

Prieš karą visokios rūšies 
pasi linksniinimuose griežda
vo ai-monikomis. Dabar ar
monikos išėjo iš mados ir jų 

i vietą užėmė" smuikai.
w Į mažuosius kaimo kelius 
mažai kreipiama dėmesio. 
Vokiečių okupacijos laikais 
įtaisyti tilteliai — sugriuvę, 
o? pavasarį.ir rudenį žmones 
nei pėsti nei važiupti neiš- 

|lenda is-purvo.
I

I’AGRANIANTIS, Taura
gės apskr. — Pagramančio 
bažnytkaimis, guli pusiau
kelėj tarp Tauragės ir Šila
lės, dubenio pavixhHo dau
boj, prie Akmens upės, ku
ri čia netoliese įteka į Jū- 
rą\JPfune paprastame, nie
ku nedėtame hažnytkaimyj "
vra šiokios tokios trvs smul-L ARTISTĖ IŠVYKSTA Į ,

. ŠVEICARIJĄ
Unė-Babickaitė (Baye) — 

Graičiūnienė, Amerikos fil
mų ir New-Yorko “What 
Pride Glory” Co7 _ Dramos 
teatro artistė,’ visus metus 
viešėjusi Lietuvoj, š. nr. spa
lių mėn. 30 d. (sekmadienį), 
popietiniu traukiniuNfcyko j 
Šveicariją pasĄavoa

yra šiokios tokios trys smul
kmenų krautuvėlės ./prieš 
kelerius metus tebuvo dvi), 
kurios visos priklauso 1 jetu- 
viams verteigom.% Įlaiigiau 
yra vaistinė, prieš kelerius 
metus /čia įsteigta, pašto 
agentūra ir pradedamoji 
mokykla (4-ių skyrių). Baž- 

kaip rašo 
dalančius savo
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Apstus Miegas Apdraudžia 
Seikatą Jūsų Kūdikio

lleguliariškl laikotarpiai nejudomo

kudikiui. Be ganėtino pasllsio gero 
penėjimo ir priežiūros vaisiui dingsta. 
Kūdikiui patogiausia miegoti vieuafiū"'^ 
Kambarį reikia gerai išvėdinti. Matra- 

j>us turi būti lygus ir iš bovelnos, 
įdaukų arba vailbko. Paduškos nerei- . 
kla, bet jei norima, tai galima paties
ti švaria, bet jei norima tai galima 
Ištiesti švarią, sulenkta skarelę po 
galva. Miego iššaukimui kambarį vj-el- 
kia i»ritamslntl įteikia vengti kūdikio 
supimą ir kitus nuraminimo budus. 
Atmink, kad miegojimas yra įgimtas 
paprotis ir turi ateiti gamtiškai. 
Vengk visy gyduolių dėl miegojimo, 
nes jos visos labai pavojingos rankose 
neprityrusio asmens.

Tinkamas maistas ir penėjimas daug' 
turi su miegu. Nedapenėtas kūdikis 
bus alkio išbudinamas. Perpenėtas bus 
neramus nuo suirimo viduriuose Svei
kų kūdikių niekad nereikia budinti, 
kaip tiktai dėl penėjimo.. Vienok dėl 
permilinymo sušlapintų drapanų tų 
taisyklę galima peržengti. Kūdikiai 
tuoj pra plokšta prabusti penėjimo lai
ku i. 'tr nė?H Stebėtina, kad kūdikis po 
trijų mėnesių įpranta miegoti ištisai 
visų naklįZ prabusdamgs tik dėl penė
jimo jiavakary. šitame amžy kūdikis 
turi pramigti lient du sykiu po dvi 
valandi i>er dienų, ryte ir po pietų. 
Kūdikiui augant, vieno snustelėjimo 
užtenką, bet patartina, popietinį pžr- 
mirimų tęst! iki penkto ar šešto me- 
to.

Jei ik> to, kaip padarei visus pasi- 
saugojimus, kūdikis vis nerimauja, 
pasitark su gy«!ytoju, nes gali boti'yra 
kokia besivystanti liga, kuri neduoda ' . 
ramiai' ilsėtis. •

Sena Problema Motinoms "i-j
Ncdapenejimas yra didžiausias priė- ;-v

šsts Ųręstančiai merginai. Kiekviena 
motina turi ti} pavojų sutikti.. Nesepat 
įžymus anglų k'irurgas pareiškė, kad 
minios bręstančiu mergaičių yraneda- 
penėtos. O blogiausia to dalis yra, kad 
liga tuoj po to seka. Džiova ypatingai 
gresia bręstančioms mergaitėms.

Mokslo eksperimentai tarpe mokyk
los vaikų nesenai įrodė,' kad Eagle 
Pienas ypatingai veikia gydant neda- 
jienėjimų. Vaikai auklėti su Eagle Pie
nu du syk greičiau augo, negu papra- 
štai. Po teisybei, vidutiniškai jie dau- 

gian augo, negu paprastu pienu išauk- 
lėtieji. Jų mokytojai raportuoja, kad * 
jie netik geriau išrodė, bet buvo svei-

•

v

KŪDIKIO PIRMUTINIAI 
METAI YRA SVARBIAUSI

TO pradžia gyvenimo priguli nuo maisto kokį jis 
gauna laike dvylikos.mėnesių.. Maistas kuris 

■ budavoja stiprius kaulus ir stiprias kojas turi būti 
geras, maistingas, ir tuo pačiu laiku piliiai suvirškin
tas. Jei negalit penėti savo krūtimis kūdikio, 
Borden’s Eagle Brand Condensed Pienas turi būti 
vartojamas. Per virš šešiasdešimtis devynis metus 
motinos pasitikėjo jųomi.

Jm



Kun. Pr. Žadeikio

LIETUVIAI!!

Žiniom

Už ką Se- 
ir Seneliai 
dunksnoti

JĖZAUS NUKRYZUOTO 
NAŠLAITYNAS __

B. P. šilkauskui 
tos atsis 
nes ilga 
po kelis 
sytas ant abiejų pusių popiero 
ir perdaug suglaustos eilutės..

RUDENS VAIDINIMŲ 
SEZONUI

Visokią rašytoju 3-jų veiksmą 
komedija

KAINA 50 CENTŲ
DALYVAUJA 5 vyrai ir 4 mo

terys. Scenerijos: miesto ir far- 
mos kambariai.

Ši komedija šiais laikais labiausiai 
žmonėms patinka.

GaĮĮma gauti:
“DARBININKAS” ,

366 Broadway, So. Boston, Mass.

1 amis- 
lukirnas^ netalpinsime, 
ir kartojama tas pats 
kartus. Be to, para

ji __
galo tobulas

('Viską mato, viską žilio,
gali; kurs neišmatuojamai

4 gailestingas* neapgaųnamai 
teisingas ir neprieinamai 
šventas. Toks vra Dievas.

TOLOKI A” Gruodžio^
* ■»

‘ESTONIA” Grncd. 22

Į LB Iš 

^LIETUVOS 
Per BREMEN’Ą 

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios kl>sos kamba
riai—tik miegamieji 

NORTH GERMAN 

L L O Y D 
66 Statė 8t„ Boston, Mass. 
Aroa pas bile vietinį agentų

, KAINOS LAIVAKORČIŲ Į 
KLAIPĖDĄ .

Trečiu klesa —_____ —.$107.00
Ten ir atgal tiktai----- $181.00

Turistinė III klesa___ $117.00
Ten ir atgal tiktai_ $196.00

Valdžios taksai atskirtum.

--- !------ 1- ■ '
/ ĮVAIRIOS KNYGOS

MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 
visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A Staniukynaa—___20a,

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jqs 
, privalumą, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė.

Kun. Jėzuitas Feliksas Cęzel_______________________30c.
TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metą sukaktuvėms paminėti » 

į aprašymas šv. Pranciškau0 vienuoliją ir 3 vienuoliją įstatai__ 8e.
HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka____________75e.
PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims ją asmeninia

me. šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.
V. Kulikauskas__t_____________________________ ______ 15e

t 

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laiką. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais, apdarais). Vertė Jo
nas Montvila__________________- -______________ 1.50

TEN GERAI KUR -MŪS NĖRA—p^^ojimas kaip mūsą išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė K^r J. Tumas____________50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Paraše T. Vyniauskas. Vertė P. B______________ 40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo-atsitikimus. Parašė J. Tarvydas r 45c

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis______45*
KELIONĖ APLINK PASAULĮ. PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas h e galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio______________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis__75e 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.

Parašė P. Žadeikis. _ ______________ 1_______________ __75e.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 

Vertė Kun. P. L._____________ , 15c
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

parengė S. Kaimietis___________ ________________________15c.
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 

a p y s a k a__________________________________________ 15e.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

nigas Tarnas Žilinskas------------------------------------------50c.
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c.
GEGUŽĖS M-ĖNUO
ARITMETIKOS UŽDAVTNYNAS______________
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui__ 
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas.
BOLŠEVIZMAS 

Rusijoje

Bet ką gi žmogus? Jei i 
• žiūrėsime į žmogų ne koks 

Ų jis yra, be koks turėtu būti, 
tai žmogus kilniausias Dievo 

. padaras bei sutvėrimas. Kuo 
met Dievas tvėrė pasaulį, 

_ Jam—ttžtekfLvieno žodžio, a- 
not Šv. Rašto: ‘ ‘ nes Jis pa- 
sakė,i r viskas buvo padaryta * 

. Jis paliepė ir viskas buvo su 
tverta” (Ps. XXII, 9). Betj 
sutverdamas žmogų, Dieyas 
lvg„ staptelėjo ir pareiškė: 
“sutverkime žmogų sulig 

i Musu paveikslo ir panašu- 
\mo” į(Gen.l, 23), Reiškia, 
-Jbievas sutverdamas žmogų, 

atkreipė ypatingo' domesio į 
tą geriausiąjį savo ranku pa-i 

. darą, kad jis butu tikras pa
saulio valdovas. Ir iš rankų 
jDievo-Tvėrėjo žmogus ištie
sti išėjo gražiausias ir tobu
liausias sutvėrimas.

-■

. . “Žmogau! -sako vyskupas 
; Fayefr — pakelk savo akis 
. dangun ir gerėki s savo dide

nybe. Žemes karalius, tu pa- 
’ veldėjai jos kaimus ir palo- 
. cius, pievas ir gėles. Jūrių

Matėme, kad Dievas yra. mybė, duodanti šviesos ir 
( ~ Jfyts sveikas protas to negali» dvasinio poilsio. Tuo budu

užgiųčyt. Katekizmas mus žmogus yra gražiausias visą 
kad Dievas yra be-*-matomą tvarinių, tobulas 

Asmuo, kurs padaras Dievo meilės ir vi- 
iską sagalybės, žemės valdovas. 

Daugiau negu tas,*nes jis y- 
ra gyvas Dievo Tvėrėjo pa
veikslas.'”

Apsvarstydamas žmogaus 
kilnumą, patsai Dovydas — 
psalmistas taip sušunką:

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

kenksmingą 
lą pastumti šalin.

Šiandien matoma pasauly 
pragaro galybių didi laisvą 
veikimą: tarp kitų priežas
čių vra ir ši, būtent, iš ka-

* X
talikų- puses griežto pasi
priešinimo stoka. Kiekvie
nas blogas veikimas būtinai 
privalo būti atmuštas kontr- 
veikimu. Tik reikia tėmyt, 
kaip veikia-Katalikų Bažny
čios priešai: jie stipriai or- 

’ganizuojas, stato Įvairias į- 
'staigas, per kurias planin
gai, nenuilstančiai varo sa
vo velniška. darba: diena ir *. * u _
naktį jie veikia, kad pasiek
ei užsibriežtąjį tikslą. Kaip 
saulė, aiškus pavyzdys (nors 
ir netiktąą palyginti) Rusi
jos bolševikų veikimas: jie 
visą pasaulį jau smarkiai su
purtė; kai kurios valstijos 
jau pradeda suorganizuota 
žmogžudžių gauja skaitytis. 
Kaip tai esti? Aišku: 
bolševikai sudarė bega
linį aparatą; kuriam davė

Roy W. Snyder, kuris avių kirpimo kinteste, Iowa vals
tijos fėruose laimėjo čampiona ų kirpimo konteste, Iowa vals
tijos kolegiją. Jis laimėjo campionata, abiejuose, ranka ir 
mašina kirpimo konteste.

karalius, tu plaukioji virs jų 
'-vandenų gelmės, žaidi tarp 
jų audrų ir malšini jų žiau- 

' rūmą, ir per jų putojančias 
bangas keliauji į platųjį pa
saulį, ieškot naujų kraštų. 

'Gyvūnų karalius, tu suvldai 
stipriausius žvėris ir plėš
riausius pavergi.—ir kuomet 
tau patinka, priverti juos 
žaisti savo palinksminimui. 
Tu valdovas oro, šviesos,, 
ugnies ir vandiens, savo ge
nijum bei sumanumu tu pri
verti juos sau tarnauti ir 
naudingą uždavinį atlikti. Ir 
tai ne viskas.'Tas, kuris vis
ką sutvėrė vienu žodžiu, tver 
damas tave lyg pagalvojo ką 
daras, ir sutvėrė tave sulig- 
savo' panašumo, įkvėpė tau 
nemirtingą sielą, kurioje 
atspindi Jo dieviškas -pa
veikslas: tavo siela išmin
tinga ir laisva., ji supranta 
teisingumą, ir dorovę; ji savo 
lakumu pasiekia tolymiau- 
sius žemes kraštus ir iškyla i-

• ki žvaigždžių.”
Kitas mokytas pamoksli

ninkas Laeordaire taip sa
ko: “Žmogus savo kilnioj 

-•išvaizdoj atvaizduoja du pa
sauliu: kūno ir sielos. Kuo
met atidaro akis, iš jų ma- 

, tosi jo sielos kilnumas. Kuo
met atidaro burną, iš ten gir- 
disi jo širdies turinys. Jo 
.kaktoje atspindi sąžinės ra- 

' ■ ■ ■ , . —

svarbiausijį rat<> —•- kapita
lą. Įvairūs jų apaštalai bū
riais skrajoja po platųjį pa
saulį, rinkdami mamoną. • 
Nu, ir gaunama jos! Žino
ma, kad tik vienoj Italijos 
provincijoj du uoliu bolševi
kų agentu 4 dvi saVaiti lai
mėjo apie keturis šimtus 
tūkstančiu lvru. Tai didis 
kapitalas, ir tai neturtingoj 
Italijoj ! Kas gi dedas mili
jonierių tėvynėj, Anglijoj ir 
kitose šalyse ? Surinktus mi
lijonus gudrūs bolševikai? 
tuoj paleidžia į darbą... ir 
renka šimteriopą -všisnj^ -

"" "► ■

Kad tai Katalikybės žiau
riųjų priešų taktika, jų ne- 
aprubežiuotas pasišventimas ’ 
dirbti-dirbti savo pragari- į 
niams tikslams, įkvėptų Ka-i 
tulikams priešingą, jiems■ 
atatinkamą, dvasią, kitaip 
pasauly gyvontūsi: Kristaus 
mokslas visur "žydėtų ir kar- ■ 
tu viešpatautų žmonijos ge- j 
rovė

I
Elmhursto našlaitynas gai-' 

vina daug vilties, kad visi, 
Amerikos Lietuviai-Katali- j 
kai,- . ypač Scrantoniečiai,; 
bėgs jam su pagalba.

J. JI. i 
i

j LIETUVON ir iš LIETUVOS 
įį • per Hamburgą
? Mūsą 3 varyklią garlaiviais: 
I Hew York (naujas), Ham- 
1 burg, Deutschland, Ąlbert 
j Bailiu, Resolute, Reliance, ir 
£ populiariški vieno kabiu lai
to vai: Cleveland, Westphaiia, 
i Thuringia. Savaitiniai išplau- 
6 . kn»fti išNew York’o — gar- 
! laivais Thuringia ir Wespha- 
j lia, kurie sustoja Bostone.
| Asmeniškai vadovaujamos , 
j Europinės kelionės

$20360~iš New York’o į
Kauną ir atgal 

(Karo taksai ekstra)
Išplaukia" kiekvieną savaitę 

Sugrįžimui leidinm'~ir kitą 
informaciją kreipiatės pas:

I
Hamburg-American Line 
United Američan Lines, Ine.

General Agents-
131 Statė St., Boston, Mass.

•vsissaisEaaiMBMaa

reikalaukite
NAUJA IR LINKSMIAUSIĄ 

VEIKALĄ

“ŽEMĖS ROJUS”

Lietuvių-Katalikų visuo- da, Lietuviai-Katalikai šiuo 
menei jau plačiai žinoula, 
kad Elmhurste, Pa. yra į- 
steigta ir po Nukryžiuoto 
Jėzaus Seserų priežiūra vei
kia našlaičių bei senelių 
prieglauda. Ši labdaringoji 
įstaiga dar nesenai tegyvuo
ja: ji dar jaunutė, ką tik 
vystosi, bet plačiai veria 
pumpurą ir žada gražiai bu- 
jofi-žydėtr. Kadangi kiek
viena pradžia laužo galvą, 
lygiai 'iv mūšų prieglaudos 
vedėjoms begalo sunku, nes 
žymiai trūksta lėšij, o jų rei
kia daug.

Apylinkių Lietuviai-Kata
likai, tiesa ją remia, bet, de
ja, nevisi: žymi jų dalis ne
mato, nejaučia, negirdi spir
ginančio klausįmo. Jų kai-į 
kurie yra pasidavę blogos, 
valios žmonių įtakai: laisva-J 
manių nuodai visur pamažėl į 
sunkiasi ir užkrečia nevieną ’ 
brangią širdį. Gi kiti visai • 
nėra šiai įstaigai priešiifgi, i^čionišką darbą. Čia. var- 
tik abejingai į ją žiūri ir ne- j Tiesos, reikalaujama 
tiesia gelbstančos rankos; o' P^nos Gerb. Klebonų ener- 
juk daug ju esama, kurie, l^as’ opozicijaisu-
jei norėtų, padėt galėtų.Gai-’tveHi ir kenksmingą gaiva
lai Be visuomenės užuojau
tos net gražiausia, prakil
niausia pradžia turi pavysti. 
Tikra krikščioniškoji meilė 
visada yra veikli: ji apsi
reiškia darbais, ypač kame 
liečiama artimo opūs klau
simai — reikalai.

Našlaičių-senelių prieglau
da yra tai viešas visuome
nės dalykas, kiekvienas ka
talikas privalo ja susidomėti 
ir visomis pastangomis ją 
remti. Šią didžią mintį giliai 
suprato Philadelpbijos Vys
kupijos Gerbiamieji Klebo
nai'ir jų Gerieji Parapijo
nys: “Lietuvių Diena” jie 
nepamiršo ir St. Mary’s 
Vilios, pasiųsdami jai nema
žą pinigų sumą, 
seryę. Našlaičiai 
irgi nepamirš 
Dangų, viliodami savo Gera
dariams gausią palaimą.

Bet'- Scrantono Vyskupi
jos, kame randasi prieglau-

Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas v
—- -------- ------------- -------------------------—<-■

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams b gegužinėms su
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis 50a.'--'

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus _____________ ___50e.
MŪSŲ TIKĖjlMAS^Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver-* .

te Jonas M. Širvintas__________________________________ 50e z 3
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis------------------- 50c.
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40c. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa- , 1

rašė Juozas V. Kovas. Kaina___________________________ 30e. J
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A .Baranauskas—-----------10c. /J

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—15c. <|j
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai Maldos Ge- :

gūžio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido kun. K A Vasys—25e J

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 1
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________ 75c a

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavaleričius; be ap- . '
darą 75 centai, su apdarais___________________________ $1.0H

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAI—Parašė Aleksandravičius ____________ 25a.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ______________ 15ft y
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko________5.0C -
ŠIŲ NAKCELY________ ___________________________ _ 30e.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ_____________ _______________ 20c A
VAI AŠ PAKIRSČIAU__ ____________- ----- '__________  20a
UŽ ŠILINGĖLĮ_________________ ___________  ' 30* . 4 j
SKYNIAU-.SKYNIMĖĮJ ________________________________ 10a .Ųy į
LIGHO (latviška)__________________ X.... . .............................. lūs. ' d

žvilgsniu atsiliko nuo Phila- 
delphiečių. Liūdna." Iš tik
rų šaltinių jra žinoma kad 
šios Vyskupijos Parapijų 
Komiteti jau kelinti metai 
rengia “Lietuvių Dieną,” 
liepos 4, tikslu: surinktais 
skatikais įsteigti nąšlaityną. 
Našlaitynas jau įsteigtas, jis 
gyvuoja — veikia; našlaičiai 
ir seneliai reikia maitinti, 
rėdyti ir kitus jų reikalus 
aprūpinti. Surinktieji pini
gai teisėtai priklauso jau 
gyvuojančiam našlaitvnui. 
Jau per du metu Komitetai 
balsavo Jėzaus Nukryžiuoto 
Našlaitvnui nors pą skolint i 
tuos pinigus, bet jų negali- 

' ma gauti: kodėl t Šiuo klau
simu tesusidomėja minėto
sios Vyskupijos Katalikai, 

i ypačijįų vadai, Gerb. Klebo- 
’nai. Girdėta, Komitetuose 
esant laisvamanių, kurie 
niekšiškai paraližuoja kri 

įkščionišką darbą
ian TiesosI I

1

I



Smutnoje vre- 
, r

me tautos žadintojus — va-į 
dus.- ■ • \ , |a

Federacijos Sekretorijaiaį^

iip sakius, konftr- 
Su amžiaus bėgi-

muo vie- ge didelio skubumo.
■ •' • <

€fiCŽliian- nandincbia -AfahfHrs

sau įsikalba!)' irgriauja vis
ką, kas nesutinka su jų upu. 
Taip daro musų socialistų 
šaika. Jie susigiedojo į Judo- 
sių chorą - Ryga su Bostonu.

Šeimų . sūnūs palaidūnai 
paprastai sueina į genges į 
saikas -ir savo' saikas stato 
ankščiau už tėvą, motiną, 
brolį, seserį. &&ka tokiems 
yra brangesnė už šeimą, gen- 
gė^rą. tėvą ir motiną. ,Gen- 
gea-$aikos įnirtimas viską 
nulemia. Idealo nebėra, mei
lė pasidaro nesuprantoma. 
Taip yra su šeimų vaikkais 
palaidūnais. < . *_

JV VYSTYMAS
; (Tęsinys) | <

FLEGMATINIS TEMPEREEENTAS

me. .
Rusijos earuį panaikinus 

baudžiavos vergiją, Lietu
vos kaimiečiui mokyklon du
rys atsidarė. Lietuvis kai
mietis besimokindamas ir 
skaitydamas nors ir svetimą 
literatūrą, gavo progos su* 
žinoti, kad lietuvių tauta, 
kadatai buvo galinga ir gar
si savo praeitimi, kad tiktai 
lenkų pastangomis lietuvis 
pavergtas ir paniekintas, ta
po, čia tai ir kilo kaimiečių 
inteligentų tarpe noras pasi
darbuoti savo paniekintos 
tautos prikėlimui

Bet tų naujų tautos va
dų nelaimei rusai nors ir 
pripažino lietuviui kaimie
čiui daugiau pilietinių teisių, 
bet ‘ užtai lietuvių tautines 
teises suvis suvaržė uždraus- 
dami lietuvišką spaudą ir 
naujam lietuvių visuomeni
ninkui prisėjo kovoti iš vie-

. Kun. A, Daugis

TEMPERAMENTAI

> ‘.'i- •-<



Kauno “Darbininkas” be
rašydamas apie lenkų barba
riškus darbelius okupuotoje 
Lietuvoje nurodo ir iš mfišų

savo namų

kaltininkas paskutinių die
nų lietuvių persekiojimų 
Vilnijoje, kas pagimdė prie
žastis iš kurių išsivystė tie 
įvykiai, lieka tik prisiminti 
praėjusių metų socialistų 
valdžią ir jos darbuotę.”

..*■ __SL. t _ _a. 1•£. s&US'“
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Penktadienis, Lapkr. 25, 192?

~*r-

MASS.

Finney Talks Himself Into a Job

pCNMMtHACASTMB 
-feBKONVCtaMUCMM 
CMMftvvrat t
MmoNMM ANfHa piaSV// 
woH*r «tiltesaeu.

”,

r--Lapkričio 13 dTįvyko pa-
* ’ ' 2 ' 'ii

rapijos balins: Niagara Falls 
lietuviai atsisveikino su savo * 
klėlionu. Vąkarą vedė Jonas 
Čeika —Komitetų Sekretorius. 
Žmonių prisirinko pilnūtukė 
salė. Gražiai kalbėjo V. Žalio- “ 
nis. Jurgis Karaška, Juozas 
Vosylius, Teorius Stančius, 
Matas Keršys, Petras Buja, 
Matas Ajauskas, Andrius Ur
bonas, Kazvs Jurčikonis ir ki-

* w
ti. Visi 'gailėjosi savo mylimo 
klebono.

— Klebonas Daknys laike 
vakarieneės paskelbė atskaitą 
iš savo darbuotės. Pasirodo, - 

Ikad parapija šiandieną verta- 
68,000.(10 dolerių. Skolos apmo-

’ geležų lankstyme ir t. Daugu- 
k ai imu ir dantimis traukimu, 
ma dabartės gailisi, kad nema
tė; bet tikime, kad dar kartą 
Bridgportas turės proga pama
tyti.

.Jau ir Lapkričio 24 d. At- 
pvškės Babravičius, Vanagai
tis ir Jozavitas su vienu i§ pui
kiausiu programų. K Manome, 
kad i tą vakarą sutrauks tiek 
publikos kiek parapijos svetai
nė dar neturėjo.

Koncertas prasidės 7:15 va
kare, po koncerto šokiai su ge
ra orkestar. Kas šio koncerto 
nematys, tai gailėsis perilgus 
laikus. Veikėjas

Komedijų vakarėlis

Lapkr. 13 d. Šv. Jurgio 
par. salėje, Šv. Jurgio bažny
tinis koras Įrengė vakarų. Pro
gramas susidėjo iš vaidinimų, 
dainų, piano ir tt. Šiame vaka
rėly, jaunų mūsų menininkų 
buvo demonstruojama savi ga
bumai.

Rinkimams artėjant.

Mūsų kolonijoje yra priimta, 
kad daryti valdybų rinkimai 
Guodžio ir Sausio mėnesiuose. 
Gruodžo mėnesy paprastai da
ro rinkimus. Paviępės draugi
jos bei Centralinės Kuopos, o 
Sausio mėnesy būna rinkimai 
parapijos, banko ir iš kitų ben
drovių. - -

Nuo sumanių, gabių valdy
bų ųpriklauso draugijų, kuopi} 
arba šiaip kitų Įstaigų sėkmin
gas veikimas ir to veikimo bū
na gausus vaisiai. Mums kata
likams lietuviams darbinin
kams reikia pastatyti organi
zacijų viršūnėse tokius asme
nis, kurie butų artimi mums ir 
galėtų eiti pareigas tinkamai. 
Pirma turime žiūrėti, kad butų 
katalikas geras lietuvis, antra, 
kad butų teisingas, galintis ii- 
norintis jam pavestą darbą 
dirbti, ir kad butų susipratęs 
darbininkas, idealistas, o ne 
dolerių gaudytojas. Laiko ne
daug. Diskusuokinie pakeltą 
klausimą. Turime būti prisi
rengę rinkimams ateinant.

- Radiolas.

t

; keta ]>er du su puse metu $10,- 
722.22. Kun. Daknys atrado 
parapijos vertės sumoje

, gi palieka $68,672.00 
vertės.

— Parapijiečiai sužinoję a- 
pie tai, — tuojau sudėję pini 
gų pirkti klebonui dovaną. Bet

NIAGARA FALLS, N. Y
Radio Stotis S. G. P.

— Kun. Daknys, vietos kle
bonas, aplejdžia Niagara Falls1 g^p 00 
N. Y. Per du su puse metų ji
sai sutvarkęs musų iširusią ko
loniją. Jo dabartinė vieta tai 
Schenectady, N. Y.

— Buffalos Vvskupas neno-* ' 
rėjęs Kun. Daknio paleisti, 
nes sunku surasti tinkamą jo 
darbams pavaduotoją. Vienok 
numatydamas, kad kur kitur 
Kun. Dakniui pasitaiko gėrės-1 rapijos vakarienės buvo: Mis. 
nė vieta, ne vien kad daleido Čeikiene, A. Maleckienė, Z^a- 
Niagara Falls apleisti^ bet ir 
padėjo apimti Schenectady lie
tuvių parapiją.- gražiai reko
menduodamas Albaiiy Vysku
pui.

— Geresnio pavaduotojo 
Kun. Daknio Į Niagara Falls 
negalima reikalauti, kaip kad 
yra kun. Paulius Mežvinis. 
Jaunas, gabus, energingas, mo
kytas kunigas. Su kun. P. 
Mežviniu Niagara Falls aukš
tai iškils: pradėti darbai išsi
vystys, kolonija skaičiumi pa
didės, ir tuo budu klestės Die-

• vo garbė ir Lietuvių geras var-
> das.

Radio Stotis šššš. 
Koncertas

I^apkr. 10 d. Lietuvių Salė
je Įvyko Bahravičiaus-Vana- 
gaičio koncertas. Žmonių atsi-• > *.
lankė vidutiniai,'nemažai. Sa
koma, kad brangumas Įžangos 
tikietų užkirto kelią skaitlin- 
giau ateiti į koncertą. Gerb. 
dainininkai savo užduoti atli
ko geraK Puikiai pasirodė ir 
pianistas Yozavitas. Tai reti 
lietuviai artistai.

klebonas padėkuojęs už gerus a 
norus Niagara Falls lietuviai '/■■■ ■ 
surinktus pinigus paprašė su- / 
dėti Į parapijos kasą. Taip ir 
padaryta. *

— Šeimininkėmis laike par
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k' tiesą patvirtina:
L Abu duonkepiai, kurie auko- K- x
i duonos ir piragaičius. Tai 

: Boston Baking Co., 574 
Centrai St. ir Loveli Bread 

., 204 Lakeviev Avė. 
Ponai Paulauskai L. ir V. 
yos. iš Loveli Bottling Co., 
Davidson St. nugirdis niink- 

( blaivininkų) gėrimais.
f Kntnpių-hamių pristato mo
ti buferiai: Vilkišius Andrius, 

Winter St.; Baumilo Jur- 
s, 419 Lawrence St.; Savir- 

S. T., 235 ' Fayette St.; 
linaitis Jonas, 18 Lakeview 

ve.;Saley Antanas, 31 AVhip°-

-—-—z----------------- !į:

E. Marrimac St. Jis yra savi
ninku anos barbernėsir paklo
jo vakarienei “žalmargi...” r

Iš karpenterių tik vienas te
pasirodė asmenyje S. T. Lat- 
kausko. kuris netik namus bū
davo ja ir taiso, bet ir altorius 
stato. Tai mūsų dailininkas- 
arfistas.

Turime du graboriu. Jiedu 
niekuomet neatsisakę nuo pa
tarnavimų ir paramos bažny
čiai. Jai yra: Miksa V., 437 
Centrai St.. Tol. 8678; Sadaus
kas .T.. 66 Tvler St.. Tel. 2216- 
R.

Kiti aniatninkai, pirkliai^ 
agentai da neužsiregistravo, 
nepasigarsino. -Jų dar yra.
Vaikučiai Turės Skyrium Savo > 

Pokili

Augusiems “Padėkos Die
noj’’ vakarienė bus šeštą va
landą vakare. Vaikučiai turės 
tą pačią dieną pietus 3 vai. 
po pietų ir jiems 25c.

'Vakarienė Baigsis 
Programų

Rengimo Komisijos pirmi
ninkas p. V. Paulauskas pra
neša. kad jis užkvietė ir apsi
ėmė dalyvauti programe pane
lė Grybaitė iš Bostono, p. Jo
nas Banys iš Lav renco su pa
nelėmis Lensberkaite ir Pinki
te. Gi p-lė M. Žakevičiutė su- 
loš jaudinanti monologą. P-nas 
J. Aurius iš Nasliua su viena 
ar daugiau solisčių... Gi mū
siškiai pp. Vilkišius. J. Norin- 
kaitė ir vargonininkas uoliai 
ruošiasi suhytinti kaimynus.

Bus pora-trejata svečių ku
nigų. Jie prakalbės. Bus ko 
paklausyti prisivalgius.A

/

Vakarienė Bus Nepažįstamoj
- Svetainėj

Tai kur to,fl svetainė? Gi 
prie kampo Rogers ir Concord 
gatvių. Kaip toji svetainė va
dinas! Šv. Juozapo parapijos 
bažnytinė svetainė. Kodėl ne
pažįstama! Dėlto kad panau
jinta. ištaisyta, švari, jauki.

Mūsų pramonininkams-hiz- 
nieriams tenka garbė atidary
mo atnaujintos svetainės!

DETROIT, MICH.
Svarbas sumanymas

Federacijos 43 skyriaus
manymui pritarė Fėd. 4 sk. su
šaukti bendrą Detroito Katali
kiški} dr-jų, bei kuopų valdy
bos ir visus veikėjus. Abu sky
rių išrinko komisiją, kurios 
tikslas yra sudaryti dienotvar
kę. Nutarta kviesti klebonus 
su referatais.

Tarptautinis vakaras

Lapkr. 12 d. Public Audito-
* I

rium Įvyko Tarptautinis Vaka
ras. Be daugelio kitų tautų da
lyvavo ir lietuviai. Lietuvius 
atstovavo jaunų mergaičių bū
relis, kurioms vadovavo p. Či- 
žauskienė ir j?. Raponkos Or
kestras. Panašus.vakarai tuomi *• / 
vra geri, kad galima pažinti, 
prisižiūrėti, ant kiek Įvairios 
tautos turtingos dailėje. Jeigu 
gerai pasirodomą, tai spren
džiama apie tą tautą gerai, 
jeigu silpnai, tai sprendžiama 
blogai. Kas ima dalyvumą kal
bėtuose vakaruose, tas turi di- 
xlelę atsakomybę prieš Tautą.

Bazaras

ŠĮ metą šv. Jurgio par. ba- 
zare, sakoma, bus daug gyvų 
paukščių. Laimingi žmonės ga
lės laimėti tuos paukščius pus
dykiai. Kadangi bazaras bus 
tą savaitę, kada pripuola “Či- 
kindei”, tai tie paukščiukai 
bus naudingi.

Vajui einant

Katalikų Susivienijimo va
jaus gera pradžia jau padary
ta. Kiek yra žinoma, delei va
jaus dirba keliolika asmenų. 
Gabus organizatorius, Įžymus 
Katalikų Visuomenės darbuo
tojas p. Ivinskas sėkmingai 
dirba vajuje. Čia daug priguli 
ii Kat. Susivienijimą, bet ga
lėtų ir turėtų dar daugiau pri
gulėti. Vajaus laiku yra gera 
proga tapti Susivienijimo na
riais.

rauskienė, Markelionienė, Tu- 
binienė, Genienė. Mrs. Tubinie- 
nė pasakė prakalbę, kurioje 
pareiškė apgailestavimą, kad 
klebonas apleidžia, ir velijo 
gero pasisekimo naujoje vieto
je.

— Laukit, skaitytojai, o ne
trukus musu Radio paskelbs 
vėl nauju žinelių.

Visas mano pasisekimas gy- 
| venime parėjo nuo to,‘kad. aš 
j visuose savo darbuose ir rei- 
■ kaluose buvau bertainiu va
landos aukščiau, negu reikia. 
— Nelsonas.

“Šolderių” pristato sekan- 
tieji.groserninkai: Buja Jonas. 

Davidson St.; Leščiukas 
ozas. Collinsville; Jankevi- 

ns M.> 388 Gorham St.; Sa 
taliauskas B.. 67 Cliarles StĄ 

virius Andrius. 448 Law- 
Kučinskas S. T., 

I St.: White Eagle 
Ty Co0 437 Centrai St. 

jo duoti ko tik reikės. 
Kaa iš lietuvių nežino šau- 
on barbemės, kuri randasi 

Nekalto Prasidėjimo baž- 
! Tai Grigą* Jonas, 131

BRIDGEPORT, CONN.
Savaitė tam atgal kaip mu

mis aplankė du lietuviu dru- 
tuoliu Juozas Grumulis ir Jur
gis Dagilius. Jie abu yra iš 
Ansonijos. Conn. Kuomet jie 
jiasiedė parapijos svetainėj su 
savo dmtumu, gabumais, tai 
tikrai nustebino visus. \

Abu jauni ir gražus vyrai, 
ir taip išsilavinę, ka<T genaus 
nė nereikia. Jurgis Dagilius nu
stebimo visus savo jėga rete
žių traukyme, vinių ranka

Bendros komisijos susirinki
mas buvo Lap. 20 d. 1 vai. po 
pietų šv. Antano par. mokyk
loje.

Kalakutų Vakarienė

Lietuvių Salės Bendrovė 
rengia Lap. 24 d. kalakutų va
karienę. Pati vakarienė jau iš 
vardo galima spręsti, kad bus 
skani, ir dėlto kad Moterų Są
jungos 64 kp. narės gaspadi- 
naus. Vakarienės prirengime 
daugiausia darbuojasi Lietu
vių Salės manage'ris p. Juozas 
Bartkus ir p. Žiogas, bus dar 
ir programas. Išpildys vietos 
talentingi asmenys. Lietuvių 
Salė vra kataliku rankose., 
todelgi ^mes turime ją remti. 
Tą galime padaryti atsilanky
dami Į Lietuvių Salės pareng
tus vakarus.

Šv. Antano par. bazaras pra
sidės Lap. 15 d. Šįmet bazaras 
bus daug margesnis, nes yra 
daug Įvairesnių dalykų laimė
jimui. Kleb. kun. I. Boreišis 
su pasišventimu darbuojasi pa
rapijos gerovei, kad-uždirbus 
džiugiau pinigų parapijai. Ko
mitetas irgi dirba pagal išga
lės. Todėl gi parapijonų prie
dermė ko skaitlingiausia lan
kytis Į bazarą. Jei visi po bis- 
kį tai parapijai bus gausi pa
rama.

Art. J. Olšauskas su L. Vy
čių 702 kp. Choru pradėjo la
vintis labai gražias giesmes 
naujų vargonų pašventimui, 
ir bažnytiniam’ koncertui. 
Lauksime tos laimingos die
nos, “Bažnytinio Koncerto” 
šv. Antano bažnvčioje.

.Gausiai susirinkite.

L. D. S. 69 kuopos susirin
kimas Įvyks lapkričio 27 d. 
Visi nariai ateikite. Pradėkime 
veikti su nauja energija musų 
organizacijos labui.

Valdyba.

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rū
šies gerus darbus—visi jūsų rū
pesčiai eis niekais, jei nemo
kėsite vartoti apsiginamojo ir 

j puolamojo ginklo — geros ka-
— ! talikiškos spaudos. — Pijus X

' » . <
JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KAITRĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS1 ' ' '
gražiausi vaikų laikraštį

“SAULUTĖ”
BT

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus^nolio ir kitokį Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 doL Eina 2 kartus 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti da
džia “PASAKOS” B-vA Redaktorius A, Giedraitis

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas:

mėnesį, 
i. Lei

Visuomet Gatavas 
Pagelbininkas 
prieš Skausmus 
ir Išsinarinimus

♦ ✓

“Lauke Dirbanti
Žmonės

Jei jus dirbate ant lauko, šal
tame ir audringame ore, tai 
nuraminkite savo pailsusius, 
skaudamus sąnarius ir .raumenis 
su _ Pain - Expelleriu. šitas 
švarus, malonus iinimentas įsi- 
trina į odą ir momentaliai yra 
sugeriamas po ja.

Pain - ExpeUeris išdirbamas 
sulig Dr. Richterio originaBo 
recepto per suvirš pusę širaf- ' 
mečio. Jūsų vaistininku turi 
jūsų bonkų. Tikrasis turi 
Inkarų ant pakelio. Kaina 35c 
ir 70c.

Išdirbamai
P. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. 5th Štreeta 
Brboklyn, N, Y

ALuOnOU A4)', 
FMJGCJUTR SCo 
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šitam nelaimingam,

NAUJAS

“trimito”

“KALVIO DUKTĖ”

Įžanga 50e. vaikacis lOe. 
Visus nuoširdžiai kviečia

. Rengėjai.

Trijų veiksmą Dramatiš- 
ka Tragedija, stotoSouth 
Bostono Mėgėju Trypė lap- 
kričio-Nov. 24. J. ketverge 
(Thanksgiving day), Lietu- 
vią svetainėje, 26'Į^nŽoln 
st, Bkghton, Massį Pradaia 
2-rą vaL po pietą, Bangia 
Brightono Lietuvių Korpo? 
racija. ,V s'

f- ■' ' **

Veikalas ? vaizduoja Di
džiojo Karo baisenybes Lie
tuvoje. Po perstatyino bus 
puiki vakariene, opovaka-

— Aš ne aklas, aš tik pa
vaduoto jas,-^-atsako šis. Ak
las nuėjo į kinematografą 
žiūrėti judamąjį paveikslą.

“Mūsų Rytojus”

fęatherhEads

— Tamsta, jąuirskolą pa
miršai? ' j

— Visai ne ! Aš, ■ tamstą 
pamatęs, atsiminiau skblą, ir 
norėjau pasislėpti, nes pini
gą neturiu., ‘ “Rytus”

“Rytas” KHR TEISINGUMAS?
------------  — Kaip tau negėda! Ar 
5 KLAUSIMAS — tu pagalvojai, ką tu nori ves- 
smuklės parėju- ti? Aliutė negali už tavęs 
;------------- » tekėti? ' '
, tu latre! Pra- — Kodėl?
pinigus, iš kol — Todėl, kad ji tavo puse- 

gyyensimė? sere. .
nok man šiandien v — Kur gi teisingumas? 
imą, nes vis vien Dėdė veda tetą,, tėtė — ma
juos atsakyti. mą, o aš negaliu vesti puse- 
“Mūsų Rytojus”*-serę^ ■ V Rytas”

ŪKO BE VAKARIENES
Lapkričio 13 d. p. Likai 

patiko nelaimę. Jiems va
žiuojant automobilis staiga 
sustojo ir tuo kartu, kitas 

j pravažiuojantis automobilis 
įsmarkiaitrenkė į p. Liką 
stovintį automobilį. Sužeidė 
visus, bet sunkiausiai, tai p. 
Likienę. .

P. Likai turi drabužių 
krautuvę So. Bostone/ant 
Broadwav. ’ '

* • X v

Tą dieną jie buvo pasiruoš 
šę atvažiuoti f Šv. Petro 
lietuviu parapijos vakarienę 
ir'.nelaimei atsitikus viskas 
liko?. t A

P-nia'Likįene pardavinė
jo vakarienės • tikietus 'ir 
pagaminusjvalgių atsiuntę, 
o jai pačiai prisėjo būti pas 
gydytoją. Jau dabar antra 
savaitė, kaip ji yra gvdyto- 
jaus pfiėžjnroje, bet tikisi, 
kad pasveiks. R. F. O.
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nervus, sustiprina raumenų jėg
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I LIETUVIS DENTISTAS 
|DR. ST. A. G ALVARISKI 
t (GALINAUSKAS)
1414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 2300
1 Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 ryto, 
J nuo 1:45 iki 5:20 po plet ir nuo 7 
| iki 9 vakare, šventą dieną pagal su- 
; si ta rimą.

® Pirmadieny ir Ketvirta- |
S i dieny g
| 5 AKTAI VODEVILIO I

© $
M—---------- —-----------------—

1

' AR

820 B. SISTH ST., SO. BOSTON

TBL S. B. 4486 N STREKTU7J»

kunes

:«Reta Prc®ą y'
Dviejų šeimynų medinė stuba, su • tvirtjyį
rumbių antoTnnhilin oro -zinm » -k *

j žmonių įsi

L

pakeistL kalendorių, mat
visa kam keičiantis nenori ir
.kalendoriaus palikti.

Visoje Europoje, Amen-
koje, Australijoje kas kart 
dygsta daug “kalendoriaus
keitimo draugijų, 
nori nustatvti vienodą pa-

č stovų kalendorių,- kuriame

Broadvray ir F. St., S. Boston

SEKMADIENY
Lapkričio 27

NUO PR
MO

Niekas taip gerai nepagi

padėtu ant rankšluosčio,-4)
lAbai mažai vartoti cukraus
ir sviesto, 6) valgyti kaip
galima daugiau mėsosr 7) 
miegant, gulėti ant dešinio
šono, 8) o, be to, palaikyti 
savyje jumorą, nes linksmai
gyvenimas yra dominuojan
ti gaida jaunystės melodi jo- .

sudarytų porjektų, metas 
> turėtų 13 mėnesių, po 28 die
nias kiekvienas, pirmoųi sa- 
vaites diena būtu sekmadie-

i . v *-ihyąs. ~-
- Sulig šituo sumanymu, at

imant po dvi dieni nuo ketu- 
'sįų mėnesių, kurie dabar tu
ri po 30 dienų, ir po tris 

A. dienas nuo septynių mėnesių 
kurių dabar po 31, sudarys 
29 dienas, o kas ketvirti me-

. tai 30 dienų. ’Su šiomis die- <
nomis pasilieka tik padaryti ‘ .. v .. . ,

į tryliktasis metą mėnuo iš 28 ^ksme. Toji vieta,
dienų, kurį manomą įdėti 
tarpe birželio ir liepos, var
du “Sol”

Vieną likusią dieną mano- 
yAna pridėti prie galo metų

URVINIAI ŽMONĖS 
TUNIZE

et’ Prancūzų žinioj esąs au
tonomiškas Afrikos kraš
tas Tunizas be kita ko 
pasižymi urviniais žmonė
mis. Nėra jie tokio žemo kul
tūros laipsnio, kaip supran
tamas pas ynus urvinis žmo
gus. Jie urvuose gyvena del 
kelių priežasčių. Viena — Į- 

•r i 4-n „ ___  • sisenėjimas, antra, vietosnomis pasilieka tik padaryti , ’’ . ’ _ _. .. . x

kur urviniai žmonės gyvena 
yra kalnuota, ir plačioj apy
linkėj neturi jokio medelio. 
Matmato kalnų atkalnės iš
vingiuotos siauromis, kaip 

I gyvatės besirangančiomis 
į gatvelėmis ir takais. Sako, 
kad tai miestelis ir spren
džiant iš gyventojų skai
čiaus,, turėtų'būti nemažas, 
bet keleivio nustebimui ne
matyt, namų, kuriuose gyve
na tie 30,000 žmonių. Pasi
rodo visi jie, kaip kurmiai

mėnesio ir pavadinti ją 
“metų diena,” kuri bus ben- 

M dra šventė. Kiekviena ket-
- virtą metą priaugus antra 

diena būtų įdedama tarpe 28 
d. birželio ir 1 d. “Sol” mė
nesio po vardu “ priaugi e.”

- Velykų.šventė paskirta tre
čioje balandžio mėnesio sa-

f dienyje 22 d. gruodžio. Kai- 
kuriose vietose tam sumany
mui visuomenę pritaria, nes 
manoma, 1

X 7

įpratę ten gyventi, kad tik 
didelio reikalo priversti is
landą Į viršų, ir vėl skuba i 
savo ūrvUs, nes nejauku

Tikri*----- kad panašaus»ka- jiems gamtos šviesoj, 
lendoriaus įvedimas padi- kurmiai- Jei ne tie trys tro- 
dintų komercinę apyvartą kurie primena šią ga*’ . • * 

. ant maždaug 500,000 švaru
metuose.

] Įd.ynę žmogus i tą vietą pate
kęs iš tikrųjų jaustųsi daug 

Į Tūkstančių metų atgal nu-

V (Copyright. W.N. U.)

PAVYZDINGAS GALUOŠ 
KUNIGAIKŠČIO ŪKIS

Netoli Notingeno miešto, 
Anglijoje, Gali jos kunigaik
štis turi dvarą, kuris sutvar
kytas, einant paskutiniais 
technikos reikalavimais. Šia
me dvare viskas dirbama e- 
lektros mašinomis. Ne tik 
darbininkams, dirbantiems 
tame pavyzdingame dvare, 
bet ir gyvuliams Įtaisyti i- 
vairiausi patogumai. Pavyz
džiui, yra tam tyčia Įtaisytas

NEPRALEISKITE
X .

MECHANIŠKA VAISTINĖ
i Dabartiniu metu Londone 
'galima rasti gatvėse ir sto
tyse nemažai visokių maši
nėlių. Į kurias Įmetus meta
linį pinigą gali ištraukti sal
dainių, čokolaao, degtukų, 
cigaretų, nosinių ir kvepalo. 
Naujausias toje srityje. iš
mistas dabar, tai mechaniš
ka vaistine ir galima bus 

* Įgauti Įmetus šilingą vaistų. 
’ Žinoma, kiekvienos rūšies 

vaistai, bus atskirose maši
nėlėse.

Ateityje, sako vienas tos

MayBuschįz
‘BEAUTY SHOPPERS

ir. pirma dalis ro laipsnio. -

“Perils' of the Jungie
Taipgi 5 aktai vodevilio

Pirmadieny,' Antradieny,
Trečiadieny

lapkričio 28-29-30

Norma Talmadge į
“CAMILLE

“NEVADA”
Su Gary Cooper

Ketvirtadieny, Penktadie- 
'riiy, šeštadieny
Gruodžio 1-2-3

“SHANGHAIBOUND” 
Su Richard Dix .

Wamer Baxter 
“THE C0WARD”

Šita sustiprinta jėga s 
jums geresni apetitą; ir jūstf

kokį maistą) Taipgi suteiks jum 
atšviežinantį ir .ramų miegą? suk 
stiprios kiekvieno kūno organo "■
veikimą, padarys ant kūno labai
gražia oda, prašalins tankų besi
šlapmimą naktyj, prasahns ran-

kaip liaują ziūogų. Visi vaistinin
kai parduoda Nuga-Tone. NusL'<

/

AMŽINOS JAUNYSTĖS minės liudininkai’yra mečetis, 
GROŽIO PASLAPTIS turgavietė irs mokykla. Ur- 

Miss Fanny Ward ameri- viniai žmonės gana darbštūs, 
kietė, artistė, skaitanti sau Jie savo požeminius bustus 
60 metų, išrodanti 25 ir jau- skoningai yra Įrengę. Sve- 
čiantis ne daugiau kaip 20,Įčiams labai vaįšingi. Kiek- 
laikė Londono Coliseume pa
skaitą : kokiu būdu moteriš
kė gali turėti “3 kartus po 
20 metų,” o išrodyt-i ir jaus
ti kaip jaunuolė.

Paskelbtosios taisyklės, 
kaip užlaikyti amžiną jau
nyste ir grožį yra tokios: 1) 
gerti daug šalto vandens, 
X) vartoti eoldereamą vei-

vieną atsilankantį nuošir
džiai sveikina ir tuojau vai
šina. Požemius apsišviečia 
mažytėm lajinėm žvakutėm, 
kurios kaip žvaigždės juo
dam danguj mirga. “Būstų'’ 
[oras europiečio nosį nelabai 
švelniai kuteną. Sušutęs 
rūkštus oras ne labai ilgai 
leidžia europiečiui svečiuo
tis šiam,’ šdvotiškam pasau-

Tet So. Bęcton 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
OORNELL UNIVEltSITY su A. B. 
G. WABHINGTON UNIV. su LLR

•‘Darbininko” Name 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi 
Rezidencija

306 Harvard St, Cambridge, Mm 
Tel. Universlty 1463—J.

Llbertj 7296.

GEORGE H. SMELK
ADVOKATAS

8U-612 Old South Bnilding
294 Wa8hm<rton Street 

Boston, Mass.

Tik >57.50

lovys. Pakanka ištrošku
siam gyvuliui palytėti tą lo-| 
vi, kaip Į jį pradeda trrkšti 
tyras vanduo ir gyvulys be 
žmogaus pagelbos pats gali 
atsigerti ir atvėsti. Gyvuliai 
prie to pripratę ir norėdami 
geidi pasinaudoja šiuo įtai- 
svmu. -Be to, dvare itaisv- 
tas gyvuliams kranas su 
drungnu vandeniu. Gyvulys 
užeina ant tam tikro'tiltęlio. 
ir iš viršaus, kaip iš livaro 
jis apipilamas vandeniu, i 
kaip pirtyje.

y 2: •_- » • - i * " ' ■ v :nu» um'.luvus z^ziriuuuiuiics reinu-
Kažin^ ar karvės ir. kiti srities ekspertas, galima t i- i lūs, bet ir duoda žinių iš Lietuvos

• ''-I’ 1 J • -v* • - X— IX X-.— X-gyvulia: * ~
• v

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenei, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva 
lo užsisakyti kareiviu laikraštį

“KARĮ”
“Karys” rašo ne tik"žipie.įvai

rius Lietuvos kariuomenės ’reika-

•as naudotis šiais kėtis kad krautuvių bus vi- iš ^zsiemo.
• o i - • 1 - ' J. - 1 Visiems Šviesesniemsiais f Žinovai sai mazan-gatvėse stovės;4?©-4Staflra^kaityti “Kari.

pirkite buteli ir persitikrinkite jū
sų pačių sveikatos suirimuose. 5^ 

——7

■
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Tel. So. Boston 082o
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
' (KASPARAVIČIUS)
425 Braadwąy, So. Boston

Ofsio^ialandof:
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo G iki 8 vai. vakare. Ofisą* 
uMarytas suhatos vakarais ir ne- 
dMdienials. taip-gi seredomis nuo 

12-ios tliertą uždarytas

I

penkių automobilių garadžium, 
City Point, ant East Sisth Street, 
netoli L St. Keturilkambariai ant 
pirmo augšto, penki ant antro. 
Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazat Gera proga 
žmogui, kuris turi vieną arba 

daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobilių taisymu. Ran
du atneša netoli $100 į menes. Kai
na $8,800. Matyk A. J. KUPSTIS, 
Savininką.

BARGANAS!
South Bostone Lie

South Bostone Lietuviai jau be

 

veik apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gėrių na. 
Pas mus šiomis dienomfc-diatėko 

 

turbut paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tą biz
nį arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užpąjįaly krautuvės: Randų 
ateina $95.00 i mėnesi. Biznį ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlygos. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery
Šešių šeimynų medinė stuba su 24 
kambariais. Yra gazas. elektra, pe
čiai, piazai. vieta del garadžių. 
Randų atneša $160 į mėnesį. Pre
kė $14,800. Lengvos išlygos. Ma
tyk A. J. KUPSTĮ.
” * South Bostone
šešių šeimynų medinis namas. 27 
kambariai. Rendų atneša $780 į 
metus. Prekė $4.500. Lengvos išly
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 

MALKAS
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
imant angliai ir malkos pabrangs
ta, tadgi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.”

Kreipkitės pas:
A J. KUPSTIS

332 Broadvay, So. Boston, Mass.
TeL S. B. 1662—1373

P. J. AKUOSIUS
Lietuvis Graborlus

mas dalykas.
- A

  <

LEVENAS .PAS POPIEŽIŲ

Vatikano sluoksnius labai 
nustebino atsilankęs i Vati-

i
.

TeL BrocktOD 5112

DANTISTAS /
IOR. A. J. GGRMAN
| fGITMAUSKAS)
£ 705 Main St., Montello, Mass.
Jį * Kampas Broad Street)
£ Ofiso valandos-:
$ Ryte nuo 10 iki 12 vaLi... Dieną" nūn 3 -iž
p Vakare nuo 6 i ____
? Sekmadieniais pagal sutarties. J

$ rŽL. So. Bonton 0506—W.

$ LIETUVYS DANTISTAS 

Ii L U POCIUS 
1251 Broadway», So. Boston j į 

(“Keleivio'' name)
Onsc Vatahdos : nuo 9 Bd 12, n> 

£ x rSC art « Ir nuo 8:30 iki 9 vakare 
X Seredomis nuo & iki 12 vaL dieną 
'Subatnmis nuo & itl 8 vak Ned# 
' •»oml» ••no 9 ’kf 12 (pagal vutartl

8

■ ir iš užsienio.
Visiems šviesesniems žmonėms 

nes 3^ 
galines eilės mašinėlių iš ku- spausdina bendro lavinimo rasią, 
nu bus galima gauti ‘ha^enybią iš naujij mokslo :sra-

: . , djnų. Kariuomenes švietimo ko-
reikalingus gyvenimui daik- misijos “Kary” skelbia savo pra 
pis. įnešimus apie kariuomenės švieti-

: ■ •• ..... ■ - ‘ mą, kurie įdomu žinoti kiekvie-
AMT ’nam žmogui švietėjui.
Alei IiLliUuO x Į “Karys” praneša, ką valstybė? 

“Darbininko” name, prie E yeikiakaro srivj, k?’P jos gink- 
luojasi, kokius naujus karo pabūk- 

tuve. Tinka, sandėliui, dirbtu- (laukti ateity, kokie kirai gali kil- 
vėlei arba šiaip kokiam bizniui. ;tL..?arys„ del vfaao.

. Klauskite menės susiartinimo su kariuome- 
“Darbininko” Administracijoj ne, nes tik susiartinę tegalėsime 

_ _ _ . _ _ .. — , ivvkdyti savo amžiną troškimą —366 Broadway, So. Bostin. Tel. v;-lniaųg Gedirnin0 p51y pak-eh-; 
' S. B. 0620. j Lietuvos vėliavą.

;l “Karyj” yra dang paveiksi’.], 
reginią, apysaką, eilių, Įvaireny 
bių, juokų ir t. t.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų r 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai 

.itytojui parodys, kiek lietuvių tau 
ta turėjo pakelti vargo ir aukų 
kol iškovojo nepriklausomybę

Kiekvienas jaunuolis, kūriau, 
-reikės atlikti karo tarnybą, turi 

' skaityti “Kari,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar 
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai. x .

Kur tik yra susikūręs koks nor? 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 

( būtiKarys,” nes jis be kariško 
' auklėjimo rūpinasi kiekvienam 

jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.
Metiniai ‘‘Kario’ ’ .prenumerato 

riaLdovanai gauna priedą — gra 
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen 
dorių. Kalendorius dalininko dar 
bo, papuoštas paveiksi a-s ir sura 
syti jame žymesnieji beturiu gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk. įeit. 
Burokas.

“Kario” kaina metams-15 litų, 
nfcunečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybes Aikštė, “Kario” Redakci 
ia.

| , __ _ t * lAVrJ<AoJy Įkilto lltlrlljlto V į/dUUzv

kaną amerikietis milionie- gatvės, ant rendos didele fcau-;įus išranda*“ ir ką pasaulis gali

rius Levinas. Jis atėjo au
diencijai pas Popiežiii pasi
rėdęs paprastais^ kasdieni- 
niais rūbais. Pats Popiežius 
dėl to nė kiek nenusistebėjo. 
Levinas paaiškino Popiežiui,’ 
kad jis.kitų rūbų neturįs iri 
todėl atėjo taip paprastai | 
pasirėdęs. Popiežius nusi
šypsojo iriprądėjo klausinė
ti milionięrių’Jakūną apie jo 
nuotikius.^Audiencija užtru
ko ilgai, nes popiežius no
rėjo sužidbti plačiau apie 
Levino keliones ir klausinė
jo ji ganar ilgai. Audienci
jos pabaigoj Levinas pabu
čiavo -Popiežiaus žiedą ir, 
nuoširdžiai su visais atsisvei
kinęs, išėjo iš Vatikano.

^©©©©©©©©©©@©©©c^©©©©©©^ 

I NEW |bRK S4*a|
Kampas dorchester St. | 

ir Broadtfay |

SOUTĖ BOSTON’E i
Užkandžių vietą. Saldainių turi- A 
me namie darytų. Sa1tako$w/(ice- s 
erėm). Turime visokių saldai- ® 
nių pasirinkimui dėl visokių rei- g 
kalų. Neužmtriklte savo draugų, g

Suvirš 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

ši kompanija išdirblnčja planus 
Bostone per 75 mettis sruviiš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vfk- 
trolai ir Radžos žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas yigur 
dykai. Prieš, pirkstant matyk Poną 
šarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
100 BOtLSTON ST. BOSTON

^eeosbsr

SPECIALISTAS 
nuo neryiškų ir chronišku li
gų per virš 25 metas, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sqwe, Boston.

Olympia Theatre Bldg.

V

Laikau automobilius del veseli-
jq, krikštynų ir šiaip pasivaži* 

nėjimo, pigiau nė kiti.

Ofiso Td. So. Boston 
R^TelKB.

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborfas

162 Broadvay, B. Boston, Man

Tek Nortrood 1568

E. V. WARABOW
(VZRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIU8
IR B ALSAMUOTOJAS

^®©e©<9©effiffie©®s©®®©®®©©®®®* 
| TeL S. B. 2805—R

^LIETUVIS

| OPTOMETRISTAS
1 Išegzamtnuoju akla priskirtu akt

Ž niuo, kreivas akis atltiesinti Ir 
5 ambiijonlškose (aklose) akyse so- 
l gražinu šviesa tinkamu laika. •<

X'»**

i

Res. Talbot 5863.

J. J. ZAKARAUSKAS
OPTQMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadvray So. Boston 
\ Ofise tik vakarais

* 1_ , _ _ _ ___ , X ,1

PATARNAVIMAS DIEVĄ " 
IR NAKTĮ

U. A. ZALETSKAS
Graborres ir Balsapraotojas

r "*

877 ir 448 Cambridge Stoto! 
Cambridge, Mato.

Ttiephono UniTenity 8831-W


