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■Įį A, 8 vai. jyte čia mirė J. E. 
I^Kardinolas Bonzano, buvęs 
^ Apaštališku delegatu Wash- 
į ;U^tone ir Šv. Tėvo delegatu 
/Eukaristiniame Kongrese, 
AJhioagoje.

feySariutė atgal jam darė o- 
^peraciją'viduriuose. A a. 
^Kardinolą pjaustė 150 minu- 

60 meti! Bažnyčios 
M&ite išlaikė skausmus.
B" Po;^į^ padėtis ė-

Mogy»-" ' įį “ 
Prie Kardinolo lovos bu- 
k-jki paskutiniai sekundai 
Unrolis, dvi seserys, . Sekre- 
rias Afgr. Pina, gydytojai, 
j^Ąririų ir gyd. Spellman 
l^e&mo. J. E. Kardinolas 
Iždiniuose savo žodžiuose 

Ameriką ir Ame-

f
paskirtas apaštališku 
gatu Washingtone.

Darbas čia buvo kompli
kuotas, nes Jungt. Valst. val
džia nekredįtuoja Šv. Tėvo 
delegato.

Karo laiku daug . dirbo,, 
kad pagreitinus užbaigti ka
rą ir įvykinti taiką.

1920 m. J. E. Kardinolas 
sugrįžo į Rymą ir už poros 
metų liko Kardinolu Šventos 
Kolegijos nariu. 1926. m. 
Kardinolas Bonzano buvo 
Šy. Tėvo; atstovu Eukaristi- 
nimne-Kongrese.

Šiandien liūdi visas kata
likiškas pasaulis netekęs į- 
žymausBažny 
-■ : ' ■■b-

*>■M r

dele-

z4.‘

K^^QVI)ElŪ[^r.'J3^nEK3B3Ū|C^ '̂ * ** *

DENVER, Coloraflo. — 
Prasidėjo pasitaririaai tarpe 
streikuojančiųmainieriij va
dų ir valstijos viršininkų.

Gub. Adams pažadėjo tar
pininkauti sutaikinimui 
darbdavių su darBininkąis. 
Jeigu nepasiseks sutaikinti 
tai tada visas reikalas, bus 
pavestas Valstijos, Industri
jos komisijai, kuri padarys 
investigaciją dėl ko šis strei
kas iššauktas. J z -
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MĄSKvi,^ 

ji LŠ komunistip 
bolšęvikų^įWžj 

bolševikai 'Tin&j 
vas ir kiti, Lškčfi 
bartinesvaldžioS

Troekis kriti® 
vo draiigus saro 
valdžia yra smu|

A-

PILSUDSKIS NETEKO 
KUMELĖS _

VARŠUVA—Lenkų dik
tatoriaus " . Pilsudskio myli
miausioji kumelė, kuri buvo 
18 metų, nudvėsė. Sako, kad 
jis visose parodose ant jos 
jodavo.
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“Ūkininkių kulolį 
visokiais budais^ 
sijos ekonominei 
ko, dvidešimtas^ 
darbininkų rieti 
badauja. Neturi] 
drabužių, ne -g^i 
mų. v?

* . - — . XC.<. 4
s

Trockis, kad^ 
, komunizmo su^ąį 
kk siūlo valdžią!; 
miestų “buržujus 
“kulokits”.

S&nassa^
gi.. •>,..■■

įJųburžiĮ- 
Mkkapita- 
Ipife 

vadinami 
•»' f v 

kurie 
mina Ru- 
^ėtį. Sa- 

Buošimtis 
parikTir

rimui na-

J.

£ iyažr-

X

“v
-

&

«»^avęs apaštahšką pa- 
l&ftįnimą atidavė Dievui vė- 

Visą rytąąjž jį buvo lai
domos šv. mišios . klinikos 
koplyčioje.
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BUKAiffi^T,^umunja — 

tas diktirionufi Jau Bratįano 
sumigo ir padari^ 

lis VintiĮa, -kuris tuojau su- 
dąrė naują ministęrių kabi-

Priunato^a daug permai
nų valdžioje. Yra kalbų, kad 
Ferdinando sūnus Carpl ren
giąsi atsiimti sostą, kuri turi 
užėmęs jo šešių metų sūnūs.

Opozicija daro susirinki
mus ir turi būti rengiasi prie 
naujų sukilimų. į_ .
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B&ITę DARBRflSKAI T!f- 
SttiHTlĮVIEfiA K0V4 

ursuvr:
LONDON. — Audenvčių. sa

vininkai jau paskelbė savo pla
ną kad pagerinti sau būvį ir 
padidinti pelną. Jie pasiryžo 
nukapoti dąrbininkaras ir taip 
jan ntizernas al^aą. •_
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irtas“pa^ 
kininku emigrantų armijas”JJį

tų lenkus Lietuvon ir sujudu 
gtų Vilniaus ir Kauno1-’ vaflg 
džias. /' ‘i£
* Nauja autonominė vaistys 
bė, ąnot pranešimų, tuoHįąį 
pasiūlytų Varšuvai a 
istorin. Lenkų-Lietuvių va 
tvbę “od morza domor 

Toliau sako, kadisvi 
perversmų, Voldemaras 
giasi sudaryti naują koalį<^ 
j įnę valdžią; — -,..

PARYŽIUS 
skundas prieš lenktis už už
darymą lietuv. mokyklų, a- 
reštavimą lietuvių veikėjų ir 
ištrėmimą iš Vilniaus, Tautų 
Sąjungai, bus- svarstoma 
gruodžio 5 d.-kaip jau buvo 
pranešta. .

pžsienio spaudoj pasipylė 
ilgiausi straipsniai delei lie- 
tuvuj įr lenkų ginčo. Pasklei
sta daugybęvisokių prasima
nymų. Tiems visiems«. prasi
manymams labai daug me- 
džiagos davė lietuviai sociali-

Lietuvos
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A, a. J. E. Kardinolas gi
lęs Castelleto Scazzoso, 

Siaurinėj Italijoj 1867 me- 
isris. Jis buvo sūnūs paprasti! 
ša|miečių. Būdamas 23 metų 

Į^a^SF jau buvo misionierių ku- 
Kinijoj;

^/^Pėr septynius metus suns 
cSHteai darbavosi Kristaus vv- 

iki neteko' sveikatos

<

v

BERLYNAS. — Lietuvos 
skundas prieš lenkus Tautų 
Sąjungai suįdomino didžia-, 
sias valstybės. Ypač susirū
pino Vokietija ir Rusija.

’.i¥okieti jos kabinetas nuta
rė kartu su Rusija padėti iš
rišti ginčą tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

M.. Litvinov, Rusijos dele
gacijos galva, nusiginklavi
mo konferencijai^ pareiškė, 
kad ginčas tarp Lietuvos ir

s ^met. Sugrįžęs Ryman Lenkijos yra nemalonus į- 
įjavo, kad gavus šventos 
>giįos ir kanonų įstaty-

_ daktarato laipsnius.
^ikus baisiam žemės dre- 

dbejimui Messinoje,; \,Šv. Tė- 
jį paskyrė prižiūrėti ir 

nukentėjusiems gyven-

...vi* '

-TO'

«

Tis buvo Įšventintas1 arki-
144 metu amžiaus ir ..

:
fcf>:

'V;.

• - • ;

vykiai kaip Sovietams taip 
ir Vokietijai.

Vokietija žada visą reikalą 
perstatyti 'Tautų Sąjungai. 
Taipgi yra noro, kad. Rusija 
ir Vokietija susijungtų ir 
padėtų išrišti ginčą tarp tų' 
dviejų šalių.

Rusija yra . susirupinusi 
Lietuva ir tiki, kad Lenkija

RevoliudiaUkrainoj
>

>s

. ■ • </

^^^BUCHAREST, Rumuni-
— Praneša, kad Ukrai- 
kilo baisi,, revoliucija, 

į^^untai kareivių ir civilių už- 
^fiinšta ir daug sužeista. Ka- 

stiyiai buvo girdėt pa- 
DniesteT upe; Sako, kad 

t garnizonai Odesoje, TiTsapa- SEI 
nr kitur perėjo į teveik^

ri
onierių rankas. 
Smarkiausia kova ėjo Ka- 

iėnetz-Podolsk, kur gatvės

B

■ < 1

♦
..z -fV’ • ' -

't '- ’ . 'i

žinomi.. Prieš
- 4. •..

seniau buvo 
bolševikiškas 'judėjimas di

dėjo ir stiprėjo. Sako, kad 
keletą .bolševikų komisarų 
supleškėjo ugny degant jnie-

r«nro arizomos

raitą ketvirtadienį, Magma 
Copper kong&rijoB kasykloj

/**h
Sui

r.

rengiasi aneksuoti Lietuvą, 
kas sako, butu karo ženklas .

Kaip Baltiko, taip ir Bal
kanų padangės niaukiasi. 
Italijos ir Albanijos militari- 
nč sutartis ir /Lietuvos ir 
Lenkijos ginčas gali iššaukti 
pasaulinį karą.

Rusija pasiuntė Lenkijai 
notą pareikšdama, kad jeigu 
Lenkija puls Lietuvą, tai 
Sovietai stos Lietuvos pusė
je, kas aišku ir sudarytų pa
saulinį karą.

Visgi dar yra vilties, kad 
Tautų Sąjunga pataikys lai
ką ir Lietutos'sknndą tįika- 
maiišpręs.

Iš Berlyno praneša, 
Lietuvos “emigrantai” -Aso-; 
cialistai, kurie pasikvietė 
“ponus” talkon ruošiasi, 
prie naujų sukilimų ir . pery 
versmo. Ponų socialistų pri
siruošimai greičiausia vė
jais nueis. a

Dėlei neramumų Lietuvoj 
sako, kad Švedijos, Finlandi- 
jos ir kitų kaimyniškų vals- 
stybių atstovai patarė Volde
marui sudaryti naują val- 
džįą, kuri patenkintų didžiu* 
mą. Sakivkad ir Voldemaras 
dsų^pasitarimus su kaiiuo- 
ih^rfės vacfeuK Galimatikutis, 

kad Lietuvos valdžioje įvyks 
permainos, ų ' .

Pranei ja irgi suanųunusi,

liuosavimą iš.l 
gijos

V >,
•♦»■-. 
t*-*'

ver-
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iiž bnvp Kol kas eiira. pas^Btif- 
mai. Darbnnnkai pasiūlė visą 
reikalą pavesti arbitraėijai, 
bet darbdaviai šį . pasiūlymą

12,000 ŽMOA1Ų EAl^TVAVO atmetė. Galimas daiktas kad 

darbininkai bus priversti pa
skelbti streiką

SUDEGĖ ŠEŠI ŠEIMYNOS 
NARIAI

MALONU, N. Y. — Pade- 
konės dienos linksmybės vir
to tragedija,.kuomet Walter 
Leary namuose, North Law- 
renee, kilo gaisuos. Sudegė 
penki Leary vaikai ir jo bro
lis i

LAIDOTintEdB
MEKSIKO CITY, 

paprastas buvo , vaizdas lai
dojant keturius Meksikos 
valdžios sušaudytas žmones, 
kurie neva buvo pasikėsinę 
nužudyti despoto = Calleso 
draugą Obregon. <

Dvylika tūkstančių žmo
nių, godulio ženkhris apsikai
šę lydėjo žuvusiųjų kimus.
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tetsu- 
sno v

tikėjosi pabėgti, bet iš vienos 
pusės kalėjimo yra upė, <. o 
ant sausumos stovėjo stipriai 
apginkluota mOjei ja.įJ*ama- 
tę>, kad nėra galima pabėgti 
pasidavė.

•Sako, ; 
“giridus*’ 
menis. Skfi

EA BffISUlO ’

č

-V

"y1"*8?1* 
“da.'T±^ 
u* kad kabu

islteliaMu padą*

nuversti dafirirtinę vadžią ir 
pastatyti jriu sudarytą, nau
ją Lietuvai valdžią iš lenkų 
ir pabėgusių okupuoton Lie
tuvon po Tauragės riaušių 
socialistų ir dvarininkų, taip 
praneša Varšuvos spauda., 

Lenkijos valdžia smarkiai 
ruošiasi prie bylos ir tikisi 
prieš pasaulį išsiteisinti. 
Parsisamdę spaudos bandy
tai bando įtikint pasaulį, kad 
Vilnių lenkai turėjo paimti, 
kad apsiginus nuo-bolševikų 
puolimų. ' ...

I
 Tautų Sąjungos posėdy 
dalyvaus visos Lenkijos gal
vos: Pilsudskis, Zaleckis ir 
kiti. Ten žada paduoti atsa
kymą Sovietams į jų notą, 
kad Lenkija nemano anek
suoti Lietuvą ir kadnota bu
vo bereikalinga.

Visgi, sako karas Rytinėje 
Eurojoj bus išvengtas^ oy- 
pąč'Voldetijai įsimaišius.

PūšudikM nėrim^ta. Jis 
jau pareiškęs, kad nuvertus 
dabinę Lietuvos faldžtą^ 

» Plniaū, kražtai doot, aut<Hf 

no^ą, kltomef naujoji'Lie- 
tuvos valdžia sudaryta kaip 
anksčiau minėjoriie iš lietu— 

18 vių socialistų ir ponų įsileis-
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n^ncija Bgi suampimisiyi 
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buvo pranešt^ kb<tį 
kariuomenė sukilo ir

•k • ■ -\*g 
Voldemaro valdžią. Dabaįg 
iš Londono praneša, kad Lię»/į 
tuvoje jokio sukilimo nebuvę^ 
ir nėra. Taipgi visus prasi- 
manymus apie sukilimus Li^ 
tuvoje Lietuvos valdžia, 
tą pačią Reuter’s Berlyno Įįl 
genturi, kurį juos pale?J ' 
užginčija ir pareiškia, ] 
nieko panašaus nėra. Se 
kad tos visos žinios greičL.^ 
šia išeina iš*“pulk.” soeiaKi^^ 

to Plečkaičio' ir lenkų agen? 
turos. .Kaune ir visoj IJet& 
voj ramu, sako oficialūs pį^ 
nešimai. ' J

- '__________ . ....Jg
' ' - .‘į, *»£,>;«

Eltos pranešimu, vokrėčių 
ir praneuzn spauda sldei^h^ 
žinias esą ties demarkaėijdęį 
linija įvykęs susirėur^n^ 
dviejų Lietuvos kariuomeite 
korpusu su sukilusiais 
ninkais, norėjusiais 
Vdnįjon ir ka4 d&
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Ministerių

valdininkai, vienas iš

Monetinis

s šalta. tjroįtei žuvis apkepy-ta su ma
karonais gerai darytam sose yra ska
nus valgis. 7 -

■Kepti kiaušiniai gražiai išrodo kada 
lėkštėj apdedi Frencii fried bulvėmis.

Riskis cukraus paskanina virtų tomą- 
tų skonį.

špinakas greičiau atšviežieja . jeigu ■ 
jmerki į šiltą vandenį.

Bananas nereikia laikyti ledų šėpoje. 
<*»eriai dadėtlį

Naminiai Pasigelbėjimai
Gesinant žvake, laikyk ją aukščiau 

savęs ir tada pusk. Taip darant kna
tas nesusiries ir lengviau bus galima 
vėl uždegti.

-r-*---------- ------

POTVYNIS ITALIJOJ
TRIESTE, Italija.—^Smar

kus lytuĘ užliejo ant salos 
jniestelį Grado. Niekas nežu
vo, bet daug nuosavybių su
naikino.

Galutinai

T
ANKIAI girdisi tas patėmijimas—-išrasi 

žmonių kurie tikrai mėgsta puodelį ka
vos, bet rytmečiais apleidžia.

Jeigu sustojęs pagalvosi, suprasi kad tai visai 
ne kavos kaltė.
Tai Smetona kuri jiemsnetinka. — v 
Atrasi tų patį dalykų ir su kūdikiais.
Ne visi žmones gali virškinti Smetoną.
Bet BordenV Pasaldytas Kondensuotas Pie* 
nas išriša klausimų.
Jis suteikia cukraus ir-smetonos gerumus ka
vai^ ' .. , .* '

<■ 9
Rasi kad rytmečiais puodelis kavos geresnis 
negu pirmiaus buvo kada nors.
Atrasi kad ir antrų puodelį galėsi gerti visai 
be jokįp nemalonumo.
Pradėk šiandien gerti savo kava su Bo’rden’s 
Pasaldvtu Kondensuotu Pienu.

PERTVARKYS RINKIMŲ 
SYSTEMĄ

RYMAS. — Fašistų tary
ba, kuriai • pirmininkauja 
diktatorius Mussolini, nuta- 
rė pakeisti atstovų butų ir 
visų valdžioje tvarkų. Balsa
vimo teisę duoti tik tiems, 
kurie savo darbais bus ištiki-

* ■ X- .

mi fašistu tvarkai.
Bendrai fašistai užsimojo

1 tuzinas šviežių bulvių, » 
J j šaukštuko druskos

- ' žiupsnelis Juędų pipirų
3 šakutės petruškų, kapotų
2 šaukštai sviesto.
1 puodukas evaponrteil pieno utuile-

• . što su '
1 puoduku vandens
1 šaukštu miltų • . ■ •
l*u^5 šaukšto druskos 1

Paprika.
Numazgok bulves ir nutrink arba 

nuskusk skūrą. Virk kvortoj vandenio 
kuriu dadėta Jį šaukštuko druskos. 
Vandens naudoti tik kiek reikiu dar
žovių išvirintui. Kai suminkštės, Nu
sunk gerai. Dadėk fietruškas ir užpilk 
baitu sosu padarytu iš atmiešto evapo- 
rated. pienu, sviesto. ųniltų^. druskos ir 
pipirų. Pilk T šiitas torielkas. dadėk 
žiupsnelį paprikos ir tuoj duok- vaJgJrt

Virtuvės Patarimai

jš po Pranę!jos globos, 
reikalauja autonomijos. 

Valdžia tam priešinas!. Tad, 
algų toje provincijoje;, vokiečių 

laikraščiuose 
labai dažnai telpa valdžią į- 
žeidžianti straipsniai. . .. •«

Paliaubų dienoje tiys lai
kraščiai, reiškė valdžiai ne-; 
pasitikėjimą ir įžeidė jos 
premierų. Po tokio pareiš
kimo valdžia tuos laikra
ščius uždarė.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus: jų
% * r ’ ♦*£ 

Kiekvienu! šeimininkei yra reikalingos nekurtos virtuvės reikmenos ir - 
kiekviena šeimininkė gali jas gaut visai dykai, jei ji pirks Standard irChall- ' į 
enge' kondensuotą pieną. Už jų leibelius duodama brangios premijos. Be to 

jų -įtalpa, tai geriausia pienas ir cukrus. Visi groseriai parduoda šios rūšies 
kondensuotą pieną. .£3

fąuna. mažiau, negu
70 &Iingųper savaitę. Dėl 
to valstybinių įstaigų tar
nautojų «ąeganisacijų y 
minimumo komitetas prašė,*leidžiamuose ‘ 
“Trades Unionų” kongresų 
pasirūpinti tokių algų mini
mumu (savaitei' 70 šilingų, 
arba sv. sterlingų).

Tatai liečia apie 190,000 
valstybinių įstaigų tarnau
tojų. ... L. V.

VYRIAUSYBĖS KOMISARO 
PASKYRIMAS

VILNIUS.
centralinės valdžios parėdy
mu Vilniaus miesto komisą^ 
ru paskirtas Suvalkų Storas
ta Vilniaus viėėvaivada esąs 
paskirtas' p. O. Malinovski ’s.

Milano radio stoties komi- 
č^mja, išgirdusi mūsų liaudies 
^Mainas, buvo begalo sužavėta 
^^r mielai pakvietė J. Bieliū- 
į|nų padaryti radio koncertų, 
abi? ' V - • i ■

POTVYNIS SUNAIKINO 
GELŽKELIUS

v ST. ALBANS, Vt. — 
Vermont valstija nuo potvy: 
nįo daugiausia nukentėjo. 
Vien tik ant gelžkelių. prida
rė žalos už $3,000,000.

Apie 2,000 darbininkų dir
ba dieną ir naktį, kad at
statyti į normalę padėtį.

Naudotą maliavos šepetį gulimą Iš- ' -v*5 
valyt ir suminkštyt kaip naAją išviri, yg«| 
nant vandeny su blakių šarmo (lye). ^ 
šepetį reikia įdėti vandenin iki užaetną >j£g. 
šerius, nes šeriuos gadina medĮ. "

»■ • > ’"A*jbA
Siuvinėjamų paternų spausdintus ta- ?^ 

Skus gulima ištrinti nuo audimo 8U <§ 
skaruliu pušlupintu gazoline. ' '

Išskalbiant baltos crepe suknios pa
sidaryk muilo druožlių putas drungno -a _ 

vandens. Pamerk suknia ir palengva - 
trink tarp' ranktj iki išsivalys. Po to 
išplauk vandenyj to paties šiltumo. Bt£ 
kis acto plaunamam vandenyj užlaikys -*j( 
materiją balta. Išdžiovink pavėsyj ir 
prusyk dar kolei drėgna, iš kitos pusės. -Ti

Grožės Patarimai
Ne visos moteris gavo Vęneros kūno * įg 

. formų, bet .kiekviena gali įgyti gražų C. 
sudėjimą mankštinantis, kaip tai plau- ....t? 
kant, šokant ir žaidžiant tennls. Bau- 
kant gerai išsikvėpuoji, išdirbi kojas . ’ 'į?' 
ir rankas, visi muskulai tada veikia. 
tokis be abejo vra visų mėgiamiausia 
mankštinimas. Nuo to išsidirba gražus 
užsilaikymas ir dailumas. Anksti kėli
mas yru kitas liudas toms kurios nori 
apmažinti riebumą. Prie to tas dumia . 
proto vikrumą. Stiklas, šalto vandens, 
po rytinio pasivaikščiojimo, prisideda x'S 
.prie pagražinimo kūno ir odos.

Ypatiška Sveikata r? /
’ Ką reiškia “atomiškas” užkietėjhnisfr^V 

Tas reiškia užkietėjimas paeinantis 
nuo vienos žarnos kuri užsikemša nuo * 
stokos žmogaus mankštinimosf, stokos 
rupaus maisto, arba nepaisymo regulia- . 
rių impročių. Paprastai kaltos estt vi- 
sos paminėtos priežastjs, ir vietoj . k 
mankštintis, atsakančiai valgyt ir pri- 
si laikyt gerų papročių, mes imam pi- , 
les! Vidurių liuosuotojai veikla tik lai- 
kiliai ir reikia dožas didintJaiks nuo

. laiko, ir tada mums esti armau negu . 
buvo iš pradžios: Geras maistas jra-.-;^g 
vienatinis kas uHaftte -

t



as savo reikalavi

LIETUVOS 
ŽENKLAI

Auklėjimas tai pavyzdys ir 
meilė, o ne kas kita.—Frobel.

Tautinės Saugomos Taryba 
už šį pieštą skelbimą art. T. 
A. Keller’iui paskyrė 500 dol. 
pruą. Keller’is paeina iŠ Day
ton, Ohio.

> l

Miss Bose Clyne, Illinois val
stijoj yra žinoma kaipo leidi
mų sprendėja. Ji yra 28 metų 
amžiaus ir jos profesija yra 
dentisterija, medicina, real es
tete, ranku ir kojų gydytoja, 
knygvedė, optometriste, kalvė, 
veterinare ir graborė. Nuo sau
sio 1 d. 1928 jos žinion pereis 
dar 500 amatųų mokyklų. Ka
ro metu ji tarnavo kaipo “yeo. 
woman.”-

BALTIC AMERICAN LINIJA 
DIDĖJA

Kompanija atidaro naują ofisą 
Chicago, III

Jš priežasties didėjimo veiki
mo, Baltic America LINIJA 
rado reikalingu atidaryti savo 
naują ofisą Chicagoje. Ofisas 
kuris randas 315 So. Dearborn 
St., bus vedamas Mr. Alexan- 
der M. Šhelow, kurs ankščiau 
buvo Surištas per daugelį metų 
su Scandinavian Americaii Li
nija Chicago je.

Linija dabar turės savo ofi
sus Chicago je, Pittsburghe, Du- 
lutli, San Francisco ir Seatile 
ir gausybę agentų visoje Jung- 
t^ Vą^hj Wje.; .

Laimingesnis dar jaučiuosi 
Kai bažnyčioj vienas tik... 
Ranka ašarą nušluostęs, 
Tyliai meldžiu “Nepalik!”

Kad prie Stalo artinuosi. < 
Troškuli turiu širdy... > 
Laimingiausias tad jaučiuosi.
Kada Kristus yr man v! Tiesos Sūnus

' -
■■ ■& ' -

Kalabiau«iai geidžia mū 
ų širdis, tas gyvybės palai

Naujajam; t JstatjrmiH |nuo 
klaidų, apsaugoti ir išlaikyti 
jame grynai. Kristaus dva
siai, tuo labiau yra reikalin
gas tas gyvas žodis, kyląs iš 
antrojo ŠŠ. Trejybes asmens 
— Dievo-^mogaus — Meilės 
įstatymų Leidėjo. _

Žmonija, Bažnyčia, neras
dama to gyvo žodžio prie al
toriaus, kur turi eiti?,. Jė
zus pats jai kelią parodo.

Jis dėliai savo begalinės 
išminties ir gerumo, atiduo
damas mums save visa, ne- 
galėjo mus laikyti be tokios 
didžios dovanos t. y.gvvo žo
džio. Dievo neįžvelgiamuose’ 
planuose buvo įskaitytas ir 
antrasis Jo pasilikimo būdas 
su mumis. Norėdamas nuo
latos gyvu žodžiu į mus kal
bėti, Jis įgalioja popiežius, 
palikdamas juos savo vieti
ninkais žemėje ir suteikda
mas neklaidingumo ypatybę, j 
tokiu būdu lyg pats kalbėda
mas popiežių lūpomis į ti
kinčiuosius.

*

Taigi Popiežius yra ne tik 
Kristaus Vietininkas, bet 
lyg pats Kristus gyvenąs sa
vo Bažnyčioje. Jam Dievas 
yra suteikęs savo galybę, ku
ria stiprina Bažnyčios tar
nus, neleisdamas katalikų 
giminei įpulti į klaidas ir 
saugodama kataliku tautas 
nuo atskalų. Ta galybeyra 
pašvenčiami vyskupai ir 
duodami kiti sakramentai, 
ir visa tai atliekama gyvuo
ju žodžiu. Vien tik dėl, to 
Jėzus būva tylus Ostijoje. 
Giliai pažindamas žmonių 
širdis, Išganytojas gerbi pa
žino gyvo žodžio jėgą. Žino
jo pavojus ir,klaidas, ku
rios gali kilti iš vidujinio ir 

su Juo kalbėjimo.

“Štai krikščionybės paslap
tis,” sako vvyskupas Bou- 
gaud, “tas dvejopas Dievo 
buvimas žemėje. Tai, ko Jė
zus nepaliko viename, paliko 
kitame; ir mes neturime vi
so Jėzaus jei nuo Eucharis
tijos neatsižvelgiame į Po
piežių ir nuo Šv. Tėvo nei
name prie Eucharistijos. 
Nedaleidžiant tuodviejų tie
sų, kurios sudaro tiktai vie
ną: Jėzaus buvimą žemėje; 
Jėzus lieka sumažintas, iš
kreiptas ir, atleiskite žodį, 
lieka vien Jo karikatūrą (iš
kraipymas). Tada Jis juk 
negali patenkinti nė vįsų 
žmonijos sielos reikalų. Ir 
kaip Jis apginti! Ji mylin
čius žmones nuo Įtūžusių 
priešų.”

Ką mums praeitis kalba?
Istorija salcyte mum§ sa- 

j ko, kad tarp Eucharistijos 
ir Popiežiaus yra nepertrau
kiamas ryšys, kad vienas ir 
antras dalvkas vra ne kas•

kita, kaip tik kitoks vbūdas 
to paties Jėzaus buvimo že
mėje.

Tik pavartykime istorijos 
lapus.

Amžių bėgyje pastebime, 
kad pamaldumas į ŠŠ. Sak-

• • 

ramentą ir pagarbą Romos
■ Popiežiui eina sykiu viena®) priešina 

jai yra reikalingas gy-\su antru. Kur vienas auga, 

’odis, išreikštas gyvu (ten didėja ir antrasis, kur 
, toks kaip Amžinojo Į vienas mažėja, ten silpsta ir

muose?
Meilėsk . Gi kur randa

si tobula meilė, — jei ne Jė
zaus Kristaus tikėjimo vers
mėse? Dievas myli žmogių 
Tai aįškiai mums sako tikė
jimas. Ir tai dar mus myli 
begaline meile!
Kol žmogus buvo nekaltas, N--- -•

tol Dievas turėjo su juo nuo
latinių santykių. Žmogaus 
širdis buvo rami, ųes ji bu
vo vienybėje su tuo, ką my
lėjo; kalbėjo su Dievu vei
das veidan, it draugas drau- 

—* r

gui. Po pirmosios nuodėmės. 
Dievas; tiesa, lyg atsitolino 
nuo žmogaus. Bet vis dėl to 
Jis nesiliovė reiškęs žmoni
jai įvairiausiais būdais: pe* 
pranašus, kaip degantis krū
mas tarp žaibų ir griausti
nių ir tt.. ko] atėjo nuo am
žių paskirtas laikotarpis, 
kuriame Jis pats nužengė 
ant žemės.' priėmė silpną 
žmogaus kūną ir gyveno 
tarp žmonių.

Žmonijos troškimas buyo 
patenkintas. Kas tik priė jo 
prisiartindavo to širdies 
iroskimai būdavo pasotinti. 
“Gera mums čia būti!” — 
sušukdavo nekartą vargą 

^pamiršęs žmogus, užsidegęs
^Nevo meile.

•^■įjėzus Eucharistijoje

- būdamas tikras 
žiogus, negalėjo tokiu bū
du- pasilikti žemėje visiems 
amžiams. Ir Jis turėjo mir
ti, o tik po mirties būti iš
aukštintas. Tačiau ir po sa
vo mirties Ir dangun Įžen
gimo Jis neapleidžia žmo
gaus. Jis visumet kaistai 
myli žmogų ir nori būti my
limas; Trisdešimties metų 
nepakako^ Jo dieviškai Šir- 

. džiai. Iš čia Eucharistijos 
stebūklas didesnis už pati i- 
sikūnijimą. Tai stebuklų 
stebūklas, kilęs iš begalinės 
Dievo meilės.

Tame Sakramente Jėzus »■
mums atvėrė visas savo die
viškos meilės brangenybes. 
Jame panaudojama riša 
Aukščiausiojo galybė. Jo 
tikras buvimas ŠŠ. Sakra
mente, Jo vienijimasis su 
visais žmonėmis, kurie tik 
geidžia patenkinti kilniau
sius bavo širdies reikalavi- 

. mus ir suteikti savo sielai 
dangišką laimę, yra vien tik 
Dievui galimas išradimas.

Neturėti tėvynės yra di
džiausia žmogui nelaimė. —z 
Euripides. ' f

Tik paimkime, kad ir tris į rią jis stengiasi išplėsti 
pirmuosius krikščionybės 1 savo, sekėjuose. Tuo 
šimtmečius 
laikotarpį.' Kaip didžiai bu
vo pamaldūs tie nauji kri
kščionys i Jėzų Ostijoje, 
kaip didi jų pagarba ir pri
sirišimas prie pirmojo iš 
vyskupų!

Žvelkime dabar iš kata
kombų į Viduriniu amžių 
laikus. Tais laikais klesti 
irgi nemažas prisirišimas 
prie Jėzaus ŠŠ. Sakramente? 
Jo garbei pastatytos tos di
delės katedros ir bazilikos, 
kurios ir šiandieną liudija 
apie buvusių tautų tikėjimą. 
Įr kokia didelė pagava .tą
syk buvo rodoma 'Mėzaus 

j Vietininkui žemėje! J o klau
so ne tik atskiri žmonės ir• * 
žemės valdovai * deda - savo 
vainikus po jo kojų.

Kai sumažėjo tas pamal
dumas į Eucharistiją, taip 
pat sunyko ir prisirišimas 
prie Popiežiaus. Septynio
liktajame šimtmetyje, kai 
jansenistai ir jų sekėjai, dė
liai blogai suprastos pagar
bos, atitolino daugumą žmo
nių nuo šv. Komunijos lan
kymo ir tą meilės Sakra
mentą apsupo atšalimu ir 
rūsčia pagarba, tuo pačiu 
laiku buvo jaučiamas ir di
delis žmonių atsitolinimas 
nuo Romos Popiežiaus. Taip 
pat. kai bažnytinėse apeigo
se buvo panaikinta Įžymi 
apeigų dalis liečianti ŠŠ. 
Sakramentą Cpav. pati Die- 

( vo Kūno šventės oktava, ku- 
. ri buvo Įsteigta Apaštalų 

Sosto) ir daugumoje bažny’- 
čių, nor0. dar ir tebebuvo at
liekamos maldos už šalies 
valdovą ir vietos vyskupą, 
tačiau būdavo išleidžiamos 

• maldos už Popiežių.

Tuodu pamaldumu, it dvi 
kokios šakos iš to paties ka
mieno, kartu Įkvepia žmoni
jai tą pačią meilę arba tą 
pačią neapykantą. Liuterio 
reformacijos ir didžiųjų pa
saulio revoliucijų laikai šią 
tiesą aiškiausiai paremia.

Martinas Liuteris, pa
smerktas dėliai savo klaidin
go mokslo ir raginamas at
šaukti savo klaidas, pasi- 

sudrasko Popie
žiaus raštą ir sviedžia prieš 
Leoną X didžiausius panie
kinimus, įžiebdamas savyje 
pragarišką neapykantą, ku

li* 
krikščionybės | savo, sekėjuose. Tuo pačiu 
- katakombų' laiku užgeso jame ir ŠŠ. 

Eucharist. meilė ir pagarbh. 
Neigia duonos ir vyno per
simai nymąjbet n egalėdama^ 
visiškai neigti tikrą Jėzaus 
buvimą ŠŠ. Sakramente, sa
ko^ kad įvyksta vien greitas 
vieno akimirksnio persirtiai- 
nimas, ir tiktai priimant 
pačią Komuniją. Jis norėjo 
visiškai panaikinti tą Sakra
mentą, kaip kad padare su 
kitais, ir viename jo raštų' 
randama pasakyta, kad jam 
būtų labai gera, jei kas jam 
patartų kokį nors būdą, ku
riuo galėtij visi^kai^ jis atsij 
kratyti tikėjimo i Komuni
ją nes tai būtų geras gink
las kovoti prieš Romą.

Kalvinas dar labiau su
gniaužia savo kumšti prieš 
katalikus, atvirai kovoja ( 
prieš Popiežių ir tuo pačiu 
Įniršimu ir prieš Jėzų ŠŠ. 
Sakramente. Jo sekėjai pra
garišku Įtūžimu plėšia alto
rių Tahemakulus, meta i ug
nį pašvęstas Ošti jas 
žinia, ar juos^ yra didesnė i 
neapykanta prieš Jėzų Ošti-P 
joje. ar4 prieš Jėzų Popie- 
žiaus asmenyje. Tą pati ga
lima pasakyti ir apie kitus 
Bažnyčios priešus: pavyz
džiu, šiandieninių Meksikos 
persekiojimų rengėjus.

Didžioji Prancūzų revo
liucija 1789. rodos, užmir
šusi visus politinius savo 
tikslus, labiausiai griežia 
dantį prieš Bažnyčią. Ir ši j 
kova ypatingai pasireiškia ■ 
prieš Jėzų Popiežiaus asme- i 
nyje ir Jėzų Ostijoje. Ne
norėdama pakęsti Jėzaus’

tmos Popiežiaus valdžios, 
apliej^epJe^^H^ i 
krauju. Neapykanta, pasie
kia aukščiausiąjį, laipsnį, 
kai ištvirkimo'vhld6vo!rali- 3 
ka užgauna Pijaus VII as
menį ir kai visoje Prancū
zijoje nelieka veik nė vieno 
Tabernakulo altoriuose/

Popiežių kilmė

Gerai įsižiūrėję Į tą aukš
tą sąryši tarp Eucharistijos 
ir šv. Petro Įpėdinio, kurių 
abudu šiepia antrąjį ŠŠ. 
Trejybės asmenį po dviem 
taip skirtingomis ir kariu 
taip panąšiomis priedango
mis. pažiūrėkime nors trum
pai, kaip Jėzus Kristus į-‘ 
sikūnija Popiežiaus asmeny
je. Tai veiksmas einąs nuo 
to paties žodžio “Fiat — te-l 
pasidaro,” kurs iš nieko pa
dare pasauli, žmogų iš že
mės purvo, Bažnyčią iš per
verto Nukryžiuotojo Jėzaus 
šono. Tai yra šių Jėzauš žo
džių padaras: “Tu esi uola 
ir ant tos uolos pastatysiu 
savo Bažnyčią, kurios pra
garo variai nepergalės.” 
Juk pats Jėzus Kristus yra 
Bažnyčios steigėjas ir jos 
kertinis akmuo, gi tais žo
džiais, ęJis pats lyg pasiša
lindamas, atiduoda Petrui 
sau priklausančią valdžią ir 
paskiria jį-Bažnyčios pama
tu. Nuo tų žodžių tarimo 
valandos JeMis perkėlė Į 
Petrą visą Savo dieviškąjį 
asmenį ir tik Dievuje ran- 

' damos galybės jėga padarė 
iš jo kitą save patį, nelies
damas net jo žmogiškos pri
gimties. Kaip Amžinąjam 

. Tėvui. ištaęus.“F.iaM’ tamsa 
išnyko ir ėmė blizgėti sau
lės ir žvaigždynų šviesa, at-' 
sirado žemėje sausuma ir 
sausumoje puiki augmenija, 
taip pat ir Jėzaus žodžiai 
padarė iš netobulo žmogaus’ 
tobulesni asmenį Popiežių, 

įkurs, nors-ir tebeturi visiš- 
Į ką laisvę savo veiksmuose ir 
I yra už juos pilnai atsako- 
; mingas. savo privačiame gy- 

įr ne-’ venime yra“toks pat žmogus, 
kaip ir visi, tačiau kadangi 
visuotiname Bažnyčios val- 

: dvme jis turi Kristaus ypa
tybes, — tai, būdamas vy
riausia Bažnyčios galva, jfe 
suklysti negali, ir vyriau
siojo ganytojo pareigi! ėji
me jis neturi tų silpnybių ir 
netobulumų, nuo kurių pa
prastas žmogus niekuomet 
apsiginti negali.' “%-dė”

• Vienybėj su Dievu tai vie
nintelė sąlyga, dėlei kurias 
mes ramiai iškpnčiame šio 
gyvenimo sunkumus ir vil
damiesi laimingo busimojo 
gyvenimo esame laimingi ir 
dabartyje. O tą tobulą vie
nybę mes įgyjame priimda
mi Švč. Eucharistiją. Tai 
vienintelė priemonė, kuria 
Dievo ištroškusi žmonija ga
li patenkinti tą savo geismą, 
laukdama tobulos vienybės 
busimajame gyvenime. Dėl 
to ir Eucharistija turi būti 
didžiausia mūsų gyvenimo 
atrama ir viltis, nes joje 
randa patenkinimą kilniausi 
mūsų sielos troškimai.

Tačiau be Eucharistijos 
Dievas būva mūsų tarpe dar 
ir kitokiu būdu.

Po Ostijos priedanga męs 
turime visa tai, ką Jėzus at
sinešė į pasaulį, priimdamas 
riiūšų -žmogystę, visa ką 
apaštalai matė ir įstebėjo Jo 
dieviškame .asmenyje, vienu 
žodžiu, tai ką jie mylėjo. 
Bet ar čia mes randame' ir 
visa tai, ko reikalauja mūsų 
sielos ? Atsakymas dvejopas: 
ir taip, ir ne!

Eucharistija ir Šv. Tėvas

Altoriaus Sakramente Jė
zus tikrai yra su Kūnu, 
Krauju, Siela ir Dievystė. 
Jis veizi į mus iŠ altoriaus 
padangės, rūpinasi mūši! 
vargais, maitina mūsų sie
las, vadovauja mūsų vidu
jiniam gyvenimui, tačiau 
mes jaučiame, kad kažin ko 
nuims trūksta. Mūsų širdys, 
mūsų sielos susivienijusios 
sų Die vu, džiaugiasi ta lai-į atskiro 
me, kuri trvkššta iš to be- Žinojo kokios didelės reikš- 
galinio ir amžino gyvybės mčs suteikia Jo Vietininkui 
šaltinio. Džiaugiasi karšto-(žemėje neklaidingumo žodis, 
mis dvasiškomis ir Sakra-, 
mentalėmis Komunijomis; 
tačiau kur yra gyvas kon-| 

kretus žodis? Nors viduji
nė Jėzaus kalba į širdį yra 
labiau tikinanti už didžiau
sių pamokslininkų žodžius, 
tačiau, bendrai imant, žmo
gus norėtų išgirsti ir gyvą 
Išganytojo žodį. Jėzus savo 
stebuklais, kuriuos Jis daro, 
būdamas Š& Sakramente, 
stebina visą pasaulį, bet žo
džių Jis nevartoja. Jis tvli, 
visiškai prisidengęs Eucha
ristijoj paslaptimi. Kai ap
sireiškia Ji mvlinčioms šie- t*
loms, Jis esti apsuptas švie-. 
sa ir nežemišku žėrėjimu, 
patraukia jas savo begaline 
gražybe, skaistybe ir dangiš
ku gerumu. Jo lūpos visu
met žydi dangiška šypsena, 
bet ir žodžiais Jis savo geru
mą pareiškia. Viso to pil
nai pakanka atskiro žmo
gaus sielai, bet to dar nega
ila visai Bažnyčiai — sielų 
bendruomenei, kuri nuola
tos yra spaudžiama visokios 
rūšies priešų, slegiama įvai
riausių pavojų apsupta išda
vėjų ir ji būtų kankinama 
nesiliaujančių sunkumų bei 
abejonių jei tik nežinotų, 
kuriuo keliu eįti. Taigi Vi
suotinei Bažnyčiai nepakan
ka vien Eucharistinio Jė
zaus, 
vas. ž 
balsu
Tėvo žodis tartas per ange-'antras. •

• T/ ■ • r
, ; i

Oi; daimipgas as jaučiuosi, - • 
. Kai pro langą, kambary’ - 

i Aš kailiu su saule, paukštais .
Ijaimę'ttad jaučiu savy! . •

f ' .
Laiiningesnri miške vienas 
Tarp tn medžių milžinų. 
Prieglobsty gamtos gražuolės, 
Pilnas'laimė* spindulių!.. 

f ‘ z t.

Kas gal laimę apsakyti.
Kai dėl Kristaus Meilės tos
Artimui galiu Jarnauti 
Jį pasotint ir paguost!

HE NEGLECT EDTO 
8E CAREFUL
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Gyvenimas mano

<

Rusijos bol-

▼Sau kart uval

«
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dr.Bistras yrąpar 
“Ryte”, kad pirma ne

pataisius konstitucijos vyk- 
dmtojų, ne ką tegelbės taisy
ti pačią konstituciją. Di
džiausia ir pavojingiausia 
Lietuvos žaizda yra ne kon
stitucijos netobulumai, bet 
partijų ir atskirų asmenų iš
bujojęs egoizmas. Šiandien 

PBB3fŲMWAT08 KAINA: daugiausia j uo serga tauti-
............ j ninkai, o už visus labiau — 

’— Voldemaras. Ji s pastoja kelią 
taikai. Esame tikri, kad par- 

delei 
jei

savo 
dėti
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“D AB B ĮNINKĄS“
168 W«rt Broadvay South Boston. Mass. susitartų

ToJephooe South Boston 0680

GERBIAMOS IR MEKINAMOS 
VALSTYBES

Kam nėra žinoma, kiek 
užuojautos parodė pasaulis 
Belgijai, kuomet vokiečiai 
sulaužė jos neitralitetą ir ją 
pavergė. Kažin kaip pasaulis 
reaguotų, jei J. Valstijos 
užkariautą Meksiką?.. Gal 
vienur-kitųr smerktų J. Val
stijų imperializmą, bet labai 
abejotina, kad Meksika susi
lauktų daug užuojautos. 
Priešingai, gal ne vienas at
sidustų, kad pagaliau Meksi
koje nors sykį įvyks taika'ir 
bus padarytas galas nuolati
nėms beprasmėms revoliuci
joms.

Lyginant Belgiją ar Švei
cariją su Meksika negalima 
nepastebėti to fakto, kad 
Belgijoje gražiai sugyvena 
dvi tautos vaitauti ir flaman- 
diečiai; Šveicarijoje gi 
net keturios tautos: vokie- 
čiaįj prancūzai, italai ir Ru- 

. . munai. Nežiūrint kalbų ir 
partijų skaitilngumo, Belgi
jos ir Šveicarijos piliečiai su
geba taip suderinti tankiai 
priešingus interesus, kad tas 
kalbų ir partiją skaitlingu- 
mas nei kiek nekenkia šalies 
progresui; Visai kitaip y- 
ra Meksikoje. Čia viena tau- ’ 
ta, viena kalba, bet, deja, 
taipgi viena nuolatinė be- < 
tvarkė. Ir ar gi galima ste
bėtis, kad artimi ir tolimi 
Meksikos kaimynai žiuri Į 
Meksika panašiai kaip mes 
kad žiūrime į šeimyną gyve
nančią musų apylinkėje, iš

• kurios namų neužgirsi nieko 
kita, kaip tik barnius ir muš
tynes. Nei peštukų šeima, 
nei peštuku valstybe negali 
laukti užuojautos iš kaimy
nų. Susilauks tik paniekos.
Skaudu yra,‘bet reikia pri
pažinti, kad ligšiol Nepri
klausomos Lietuvos politikų 
ūpas buvo ir tebėra panašus 
labiau į Meksikos, arba, tik
riau sakant, [Graikijos poli
tikierių “didvyrišką” ūpą. 
Visi skaito savę didvyriais, 
visi laukia pritarimo ir neno
ri kalbėti apie nusileidimą ir 
sūsitarimą ir rezultate peša
si, riejasi, kolioja ir pravar- 
džioja viens kitus.

Ir argi reikia stebėtis, kuo
met lenkų propaganda skel
bia pasauliui: žiūrėkite į 
tuos peštukus, jie nemoka su
gyventi savo tarpe. Ne gi ga
lima laukti, kad tokie peštu
kai gyventų ramiai su kai
mynais! Jie yra pavojingi 
visam pasauliui, nes gali su
kelti pasaulinį karą. Leiskit 
mums juos paimti ir apmal
šinti.

Tokio pav. Lincoln Eyre’o

Mat neatsilaikė prieš savo 
širdies balsą. \ ~

Dabar socialistai jAu vėl 
gieda savo senąją giesmę ir 
vėl smerkia patriotizmą, bet 
tėvynę pamiršti, ja visai ne- 
įdomauti jie negali? Paimki
me kad mūsiškių socialistų 
laikraščius. Nedaug ten rasi 
apie socializmą ir socialistų 
darbuotę, apie jų internacio
nalą, bet užtat kiek ten pri
rašyta apie Lietuvą, jos val
džią, ūkį, vargus, klaidas ir 
pavojus. Yra-tai veik išimti
nai pilna tulžies ir neapykan
tos kritika, bet tai tik dar la
biau įrodo, kad socialistams 
vis dėlto rūpi tęvynė, kad ir 
nesąmoningai, nors jie prie 
to ir nenori prisipažinti. Be
rods teisingai bus pastebėjęs 
Freudas, jog pasąmoninga 
meilė kaikuomet prie tam ti
krų sąlygų pasireiškia nea
pykantos formoj. Tokioj tai 
formoje pasireiškia patrioti- 

, zmas pas mūsiškius socialis
tus.

Nepatiks socialistams tie 
mano’“prikaišiojimai” jiem 
patriotizmo, bet ką gi dalysi. 
Priseina konstatuoti faktą, 
kad vis dėlto yra tokių šven
tų “pančių” kurios yra suri
šę žmogaus širdį neatmezgia- 
mais mazgais. Jokie savęs 
prigaudinėjimai, jokie socia

lizmai, ar kokie kiti izmai, 
negali tų mazgų atmegzti ir 
žmogaus širdį “paliuosuOti”, 
nes ji pati to nenori. Žmo
gaus širdis trokšta meilės, o 
patriotizmas yra meilė ir pa
sišventimas.

Juodvarnis

i- ,

ALBANUOS sutartis 
SUJUDINO FRANCIJĄ
RYMAS. — Prancijai __ 

sirašius draugingumo sutartį^ 
su Jugoslavija, Italija ir Al-į 
banija pasirašė militarinę* 
sutartį, sulig kurios, abi šalis * 
pasižadėjo viena kitą ginti c 
kilus karui su trečia yalsty^, 
be. * ,5

Ši sutartis buvo laikomą;' 
paslapty ir užtai dabar labai, 
susi ino Pranei ja. Sutar-A
tis bu^registruota Tautų Są- / 
jungoj, 
tartis.

•v

- vėjas* palaidas. <
Kaip aitvars skrieja laisvai per laukus.
Gyvenimas mano — pavasario aidas. 
Gyvenimas mano — sapnas klaikus. 

' t . ‘ J •; ’ ,• 7 '
Myliu aš gyvenimą jauną ugningą, 
Kaip myli pavasarį lauko gėlė!

' Aš myliu gyvenimo džiaugsmą aistringą
_ Stipriai, kaip jaunystė tegali mylėti!

O žeme, o motina mano brangioji,
Mielai tu puošiesi žiedais irkrauju!
Jei burtus tavuosius man reiktų palikt ir nuskrist 
Man būtij taip ilgu, taip ilgu be jų! [į rojų,

■» ' ■ •

Myliu aš tave, gaivalingas pasaulį !
Ir jei gabalėliais mane sudraskysit — 
Kaip ežero veidrody mirganti saulė, — 
Aš degsiu, žėruosiu jumyse!

-

Rankas aš į dangų maldingai pakėliau —
Ir džiaugsmas ir skausmas ir ašaros—mano malda. 
Tau ačiū Kūrėjau, kad manosios dienos, kaip gėlės, 
Kad mano troškimai beribiai — ir 'jų nepasiekt 

(“Lietuva”) [niekada!

11 konstitucijos taisymo, 
Voldemaras parodytų 
pavyzdžiu, kaip reikia 
ant tėvynės aukuro savo am
bicijas ir pasitrauktų iš mi- 
nisterių pirmininko vietos. 
Visiems senai aišku — ir jam 
pačiam jau būti} laikas su
prasti, — kad jis yra Lietu
vos enfant terrible. Jei pats 
Voldemaras nenorės to pada
ryti, tai Smetona su Petrai
čiu turėtų paaukoti jį ant tė
vynės aukuro.

Tuomet tautiškai nusista- 
čiusios partijos sudarys ko
aliciją ir tuo parodys savo 
politinį subrendimą. Tų 
‘ ‘ matūros ’ ’ kvotimų neišlai
kius, tuščia bus taisyti kon
stituciją, ar tai darys tauti- 

’ | ninkai, ar kita partija, nes 
pataisytoji konstitucija bus 
laužoma lygiai taippat, kaip 
dabar senoji.

iš Lapkričio 20-os dienos yra 
aiškiai nors gal ne visai są
moningai, lenkų propagan
dos inspiruotas. Jis ten pra
našauja, kad Lietuvai gręsia 
rimtas pavojus prarasti ne
priklausomybę, nes lietuviai 
esą pavojingi nenuoramos— 
peštukai. Tokie gandai randa 
pritarimo nežiūrint į oficia
lius ir neoficialius protestus 
iš Lietuvos. Dabartiniai 
Lietuvos valdovai žymiai 
prisidėjo prie skleidimo ne
prielankios Lietuvai propa
gandos sutverdami savo 
smulkia trumparege diktatū
ra naują Lietuvos “šmeižimo 
biurą”-
tus. Lietuvos priešams to tik 
ir tereikėjo. Jie jau naudoja 
emigrantus savo tikslams.

Kaip gi gali Lietuva lauk
ti pasaulio užuojautos ir pa
garbos kuomet jos sūnūs tik 
patys savę temoka gerbti ir 
pamiršta tėvynę 1

Kupreišio kelione 
po Rusiją

Pasak “Naujienų” redak
cijų Kupreišis važiavo Rusi
jon apsigyventi, ne pasižiū
rėti. Jis, kaipo tikras komu
nistas, tikėjosi važiuojąs į 
raudonąją rojų. Nuvažiavo ir 
savo akimis pamatė, kad tai 
ne rojus, bet pragaras. Da
bar jis “Naujienose” aprašo

Kuomet Lietuva yra pavo-| tą pragrarišką “rojų”, 
juje, mes visuomet užmiršta
me savo reikalus ir tik apie 
ją kalbame ir rašome. Taip 
yra ir dabar. Lietuvai gręsia 
pavojus. Jau tai pradeda su
prasti ir Lietuvos spauda, 
nes partijų organai pradeda 
kalbėti apie partinių kovų 
paliaubas. Kaikur net kelia
ma mintis, kad yra galimybės 
partijoms bendradarbiauti. 
Užsimenama net apie koali
cinę valdžią. “Ryte” ir “Lie
tuvos Žiniose” yra tilpę visai 
rimtų straipsnių apie krikš
čionių demokratų ir liaudi
ninkų partijų susiartinimo 
galimumą. ,

Jau senai eina gandai apie 
derybas tautininkų su krikš
čionišku bloku, bet sunku ką 
laukti iš tų derybų. Tautinin
kai ieško talkininkų pritari
mo keliu. Tai reiškia: Jei no
ri eiti į vienybę su tautinin
kais, daryk, ką tik jie tau 
lieps. Su tokio nusistatymo 
žmonėmis vesti derybas butų 
žinoma, tuščias darbas.

Ištolo žiūrint mums rodos, 
į kad šiuo pavojingu Lietuvai 

momentu galėtų ir turėtų su
daryti tvirtą tautiškai nusis
tačiusių partijų bloką šios 
partijos: tautininkai, krikš
čionių partijos ir liaudinin
kai. Bet.. sunku tikėtis iš 
Lietuvos partijų tokio su
brendimo, ypač kuomet vie-

Nereikia pamiršti, kad p^ 
Kupreišis nuvyko Rusijon 
ne nusistatęs prieš Sovietus, 
bet pilnas svajonių apie tą 
“rojų.” Pasirodė, kad rojus 
tėra tik komisarams, bet 
biednuomenė gyvena tokiam 
pat, jei ne blogesniąm praga
re kaip prie caro.

* * > "X •

a tai 20 metų su-į
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3000 JAPONIJOS GYVENTO-. 

JŲ SUKĖLĖ RIAUŠES vį 
TOKIO, Japonija. — 

tūkstančiai gyventojų, Gifų ? 
provincijoj sudegino safl?į 
ninku namus susiginčiję su , 
savininkais dėl ręndų. Polici
ja areštavo trisdešimt asme-

rt.
• ..f" 
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BOLŠEVIKAI SUSIRUPINE- 
LIETUVA. 'į 

MASKVA.
šėrikai labai susi lupinę Lie-A* ■ 
tuvos Nepriklausomybe. Bol
ševikų ‘ ‘ Pravda ’ ’ rašo: ' ■ -

“Vilniuj įuošiama gih&tį 
luotas puolimas ant Lietu
vos”. Jiems davė progą taip 
rašyti Pilsudskio apsilanky
mas Vilniuje. Bet lenkų 
spauda užginčija ir-rašo, 
kad Pilsudskis nuvažiavo į į 
Vilnių, surinkti žinias apie 
uždarymą lietuvių mol*3“ 
ir areštavimą lietuvių 
kad priruosins ?* 
mo” bylą Tautų Sąjung^

NORI SUDARYTI AUSTR^ 

VOKIETIJOS UNUĄ
VIENNA, Auštrija.—Aus

trija ir Vokietija nori suda
ryti stiprią uniją. Vokietijoj 
užsienių reik, ministeris ir 
Austrjos įgaliotinis vienybes* 
reikale tarėsi su kįtais ir jau ., 
šis tas padalyta.* Pašto kąifx 
nos tos pačios, armija turi t< 
pačią organizaciją ir taipgi 

Voldemarui neilgai teks ka- du parlamentu jau gamina?’ 
raliauti. naujus įstatymus.

. . . . ~

Melancholikas esti paprastai susikniaupęs choliko atydos kreipti prie tragingųjų — skaudį 
savyje ir giliai susirupinęš savimi. Jis dažnai į- mingųjų gyvenimo pusių, nes tuomi tik padalini * A • — • • «

jo pesimistines pasauležiuraš ir jo misantroping' 
nuomonę. Su melancholiku reikia apsieiti šveV 
niai,kad nereikalingai neįžeidus jo jautulingumdr 
Kitose, sunkiose gyvenimo aplinkybėse, jis pa-’ 
prastai įsitraukia savyje ir esti didelių vidujinių 
skausmų auka. Mokykloje melancholinis vaikas 
neapsakomai daug kenčia nuo šiurkštų juokų 
kitų mokynių, kurie dažninus net nesupranta ko
kias žiaurias kankynes jie daro savo draugui? 
Tiesa, mokymai kartais vienas kitam iškerta ge
rą šposą, tik, deja, melancholikais, būdamas lakios 
vaidentuvės, visą tą padidina, padažo ir perstaf 
to sau visiškai kitoje — ypač liūdnoje šviesoje^. 
Malonumas, švelnumas ir simpatingumas skaito^, 
mi esencialais ingredientais melancholiko auklė*, 
jime. Aštrumas ir šiurkštumas ji tik atitolina ir 
skaudžiau įžeidžia. Sykį jį atstūmęs, vargiai jatt 
jį prie savęs pritrauksi; sykį jį skaudžiai įžeidi 
dęs, vargiai jau tą žaizdą kada —nors užgydysit 

Auklėtojas privalo taipgi jį raginti pamylėti 
žaisti ir linkti prie draugavimo su linksmais, gy-t 
vais sėbrais. Bruzdėjimas, linksmi juokai if' 
saulėti draugai tai geriausia antidotą prieš pa
niūrimą. Ugi sentimentalio |wbudžio dum 
mai, šio temperamento individui, yra pavoji 
Sis temperamentas iš pitsės auklėtojo reikalą 
daug daugiau darta, negu sangvinis. Tas'd 
dažnai atsimoka šimteriopai, nes šiame tipe gludi 

a

Neatmezgamas mazgas
Kiek tų mazgų-mazgelių tarpinė meilė išaugo į patrio- 

yra žmogaus gyvenime. Su- 
raišioja, supančioja jie žmo
gų: jo sielą, jo protą, jo šir
dį, jo kūną. Vieni jam patin
ka, kiti —- ne; vienus jis ga
li atpainioti, arba sudrasky
ti, kitų niekuomet nepajėgs. 
Vieni jį aukštyn kelia, kiti 
stumia pragaran. Vienus jis 
pats sumezgė, kitus jam 
Aukščiausias surišo iš Gyve
nimo Siūlų ir liepė jų neban
dyti atmegzti, nes jis to pa
daryti visvien nepajėgs ir tik 
nelaimių tesusilauks besisie- 
luodamas.

Pažvelgkim čia į vieną tų 
gražiųjų Dievo, mazgų, ku
riuo Jis surišo žmogaus šir
dį ir iš kurio ji negali ir—są
moningai, ar nesąmoningai 
— nenori pasiliuosuoti. Toji 
meilė, kuri kažkur ten amžių 
glūdumoje gimė šeimoje, au
go ir didėjo. Šeimos ainiai 
išaugo į tautą, šeimos savy-

tizmą. Bėgo metai po metų, 
amžiai po amžių slinkoj” toj i 
meilė — patriotizmas tai 
skaisčiai liepsnojo,, tai vėl 
prigesdavo, bet niekuomet 
neužgeso, nes ją uždegė die
viškoji kibirkštis. Ta pati jė
ga, kuri neduoda žvaigždy
nams ir atomams pavirsti 
chaosu, kuri sutardo sferų 
harmoniją, uždegė taipgi ir 
tautos širdį, surišo tautos na
rius neatmezgiamu meilės 
-patriotizmo -mazgu. Jo at- 
megsti negalima, a . pasiliuo- 
suoti negalima. Tik fizinė, ar 
dorinė mirtis tepaliuosuoja.

Kilo didysis karas. Socia
listai patriotizmą smerkė ir 
kėlė padangėsna proletarų 
internacionalą. Karas pasta
tė jiems prieš akis klausimą: 
su tėvyne, ar šu proletarais? 
Klausimas buvo pastatytas 
taip griežtai, kad nuo atsaky
mo nebuvo galima išsisukti. 
Ir pasaulio socialistai vien
balsiai atsakė: stovim su tė
vyne. Pamiršti buvo inter
nacionalai, pamirštas socia
lizmas. Trumpam laikui so-

FAŠIZMUI NĖRA VIETOS 
LIETUVOJE

*

Lietuvos Ūkininkų Są-gos 
organas “Ūkininkas” apra
šydamas Rusijos bolševikų 
dešimties metų ir Italijos fa
šistų penkių metų . sukaktu
ves pažymi, kad Lietuvoj nei 
bolševizmui nei fašizmui vie
tos nėra, ir kad plačios visuo
menės laisvės ir savaranku
mo jausmui geriausia atatin- 
ka demokratijajr ji turės 
galų gale laimėti. Reiškia

straipsnis New York Timeslbės) liga.•
? K

tr
*

Butų naudinga, kad p. 
Kuproišis išleistų savo kelio
nės įspūdžius atskira knyge* 
le. "■ ,

vauja jo blogąsias puses.
—slepiasi diegas genijaus.

(Bus daugiau)
i..' ■ \ ■

Kun. A. Daugis |

A

«/
a4

*■
I

sf

• 4
- k ■ 

s*

I * , -

v t

C--»-

I
a

TEMPERAMENTAI
ir

JŲ VYSTYMAS
(Tęsinys) '

MELANCHOLIKŲ TEMPERAMENTAS 
Šis temperamentas yra žtnogui, jei ne nelai

mė, tai bent labai neparankus. Tačiau išmanin
gas jo vystymas gali jį paversti į tikrą palaimos 
šaltinį. Ir tai iš priežasties didelio šio tempera
mento jautulingumo — sensitiviškumo ir jo sa- 
vytų ypatybių. Kuomet sangviniko emocijinės 
reakcijos esti linksmo pobūdžio, — šios gi melan
choliko paprastai liūdnos. Saulėtumas ir links
mumas retai atsispindi melancholiko upe, daž- 
niaus jo širdyje susirenka ir slankioja šešėliai 
nuliudimo ir šmėklos nusiminimo. Šio tipo žmo
gus’žiūri į pasaulį, taip sakius, per juodus aki
nius. Jis labai lengvai pamato tamsiąsias —skau
džiąsias gyvenimo puses. Iš priežasties didelio 
vaizduotės lakumo ir galingo emoci jinio jautru
mo, melanebolinis temperamentas tai tempera
mentas artisto ir poeto — dainiaus. Jis taipgi 
yra temperamentu atkaklaus fanatiko. Trumpai 
tai labai viliugingas temperamentas. Jei asmeny
se Šv. Jono Evangelisto, Miche-langelo, Dante ir 
Shakespeare’o atsispindi gerosios šio tempera- 

na tų partijų, tautininkai, ‘ mento pusės, tad atminkime, kadSaulas, Judo- 
serga megalomanijos (didy- sius, Schopenhauer, Nietche ir Kalvinas atsto-

fi • > 'ir ' ■

puola į užsimiršimą ir į ilgus dūmojimus. Jo 
sprędimas apie kitus nesiremia faktais, bet sub- 
jektive jo nuožiūra. Jis nepasitiki kitais ir tas 
ji verčia nuo jų šalintis — j ieškoti nuošalumo. 
Sužadinimui jo nepasitikėjimo ir nužvelgimo 
reikia labai mžžos - menkos priežasties. Kliūtys 
jį greitai atšaldo nuo darbo ir atgrasina nuo pa
siryžimų. Jis labai lengvai įsižeidžia ir net vie
nas neatsargus žodįs jį skaudžiai užgauna. Jo 
vaizdotė padidina viską, kas liečia jį patį ir tai 
dainiaus ne tikroje šviesoje — klaidingoje pers- 
pektivoje. Jis labai jautrus asmeniškai jį lie
čiančiuose dalykuose. Jis irgi gerai atjaučia ki
tus. Šį temperamentą gražiai apibudina Dr. J. 
H. Snovvden. “Melancholinis”, sako jis, “yra gi- 
tiai atjaučiąs temperamentas, išoriniai apsireiš
kiąs pasivumu, bet išvidiniai dideliu intensivu- 
mu. Jis linksta prie dūmojimų ir.stengias pažinti 
pačiąą dalykų esmę. Juodosios gyvenimo pusės jo 
neatbaido nuo savęs, bet priešingai, jį net patrau
kia prie savęs. Jis yra susivyjęs ir apsidažęs pe
simizmu.” Melancholinis temperamentas reika
lauja nuolatinio dabojimo, kad tas susikniaupi- 
mas — įsigilinimas savyje nepavirstų kartais į 
tikrą paniūrimą ir į desperaciją. Todėl jo didelė 
introspekcijos tendencija reikia neutralizuoti 
sveiku aktivumu. '

' Linksmumą ir optimizmą reikia tiesiog ty
čiomis ir sistematiiigai Šio tipo asmenyje čiepytv, 
scenų ūpą prigniaužančių privalo absoliučiai ir 
visados stropiai vengti. Niekad nereikia melan-
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filosofijos žur

vienintelis

menesi

Žymesnieji Lietuviu Katalikų Amerikoje

pristatant į namus 
pusei metų 31

gamtos ir gre- 
raštis. KainaLIETUVOS RAUDONASIS 

KRYŽIUS

įdieki nuo kiekvieno bilieto. 
Savo keliu, loterijos valdy
ba, žinoma, turi taip pat įle- 
mažai išlaidų, nes jau viena 
jos daroma reklama, (kuri, 
berods, Lietuvoje yra ge
riausiai pastatyta), turi šiek 
tiek jai kainoti.

Taip pat žymų pajamų 
šaltinį Lietuvos Raud. Kry
žiui sudaro jo gaunami nuo
šimčiai nuo bilietų i įvairias 
pasilinksminimų vietas. Šias 
pajamas Raudonasis KH*- 

į«i» ^<iuna ruiipv vnilkZloS 
Įtarių pinigų' pašalpų.

Narių mokesti^ sudaro vi
siškai nežymi) pajamų šalti
nį — iš viso vos keletą šim
tų litų. L. Vitkauskas 

(“Lietuva”)

14. SOTER religijos mok
slo žurnalas, išeina' 2 kartu per 
metus; numerio kaina apie 10 
litų. Adresas: Kaunas, Rotušės 
aikštė 6. “Soter.”

na kas savaitė. Kaina Lieti 
je metams 24 litai, pusei n 

12 Ii t., 3 mėn. 7 litai. Darbi 
kams, smulkiems ukinink 
ir moksleiviams metams 131 
pusei metų 7 litai. Adre 
“Išeivių Draugas” 281 A. 
linton St., Glasgow, S. S. S 
land.

13. SARGYBA — neparty- 
vis, kulturiniu tikslu leidžia
mas, paveiksluotas liaudies sa 
vaitraštis. Kaina metams 6 lit..

9. MOTERIS
Lietuvos moterų mėnesin. laik
raštis plačiai— gvildena mote
rų, visuomenės, kultūros klau
simus, duoda įtarimų iš auk
lėjimo, sveikatos, mandugumo 
ir namų ūkio. Kaina metams 
10 lt. pusmeč. 5 lt. 3 mėn. 3 lt. 
Užsisakant kartu 10 egz. po 8 
lt., atskiras Nr. 1 lt. Adresas: 
Kaunas. Mickevičiaus gat. 32, 
IT aukšt. “Moteris”.

* Žemės Ukis,,, ’: 
“Naminis Gyč 

Šeimininkę”, “Kj 
’ ir kalendoriumi “ 

metin

5. MOTERŲ DIRVA 
nosinis 
nalas. ' Kaina metams 2 dol

15 litų. 1 mėn. 5 lit. Užsienyje 
metams 100 lit, pusmeč. 50 lt, 
3 mėn. 30 lt. 1 mėn. 10 litų. (Vo
kietijai, Latvijai, ir Estijai tai
komas vidaus tarifas). Adre
sas — Kaunas, Mickevičiaus gt. 
28. “Rvtas”.

‘ 3. GARSAS — Lietuvių Ro
mos katalikų susivienijimo A- 
merikoje oficialis organas; iš
eina kas savaite. Kaina metams 
2 dol., pusei metų 1 dol. Lietu
voje 3 dol. Adresas: “Garsas” 
222 South Ninth St., Brooklyn, 
N. Y. U. S. A.

4. GIEDRA — mėnesinis lie
tuvių katalikų moksleivių A- 
merikoje laikraštis. Kaina me
tams 2 dol. Adresas: 2334 So. 
Oakley Avenue, Chicago, UI.

10. NAUJOJI VAIDILIUTĖ 
— mėnesinis mergaičių moks
leivių laikraštis. Kaina moks
leivėms (iafns), studentėms 
(tams) metams 10 litų, atski
ras nr. 1 lt. 50 cnt. Priedai: 
“Kalėdų Dovanėlė” ir “Vely
kų Dovanėlė”. Adresas—Kau
nas. Laisvės Alėja 3.

11. PAVASARIS^^iiius- 

ttuotas'katalikiškojo Lietuvos*
jaunimo dvisavaitinis laikraš
tis. Kaina metams 8 litai, pusei 
4. litai. Adresas —Kaunas, Ma- 
pų gt. IT. “Pavasaris”.

12. RYTAS — politikos, eko
nomijos ir kultūros dienraštis. 
Kaina 
metams 62 lt.
lt., 3 mėn. 18 lit. 1 mėn. 6 lit.; 
siunčiant paštu :— metams 50

RYGOS BALSAS — vi^ 

telis Latvijos lietuvių ka' 
kų savaitinis laikraštis. Ki 
metams 12 litų. Adresas:Bj 

Katalikų gt. 21. Latvija.
- .. - d—

Raudonasis Krvžius vra v *
dviejų rūšių. Yra tai pasau- 
inės organizacijos, turinčius 

skvrius beveik visose valstv- •< V

lėse. Vienos rūšies Raudo
nojo Kryžiaus organizacijos 
cantras yrą Šveicarijoje — 
Genevos mieste, o kitas — 
Prancūzijoje. Paryžiaus 
mieste. Pirmosios organiza- 
ci jos yra daugi au “ kariško ’ ’ 
pobūdžio — jų tikslas yra į- 
vairūs šelpimai ir pagalbos, 
teikiami nukentėjusiems nuo 
karo; kitos organizacijos — 
kurioms priklauso ir kalba
masis Lietuvos Raudonasis 
Kryžius — užsiima.kiek ki
tokios rūšies, bet panašiais 
šelpimo ir pagalbų teikimo 
darbais: be to, šių organiza
cijų tikslas, užimąs nemažą 
jų užsibrėžti) darbų dalį, yra 
subūrimas į vieną, tarptau- 
tišką šeimyną visų šalių vai
kų, kuriems ir yra skiria
ma Raudonojo Kryžiaus 
jaunuomenės tarptautiška 
organizacija. Šios pastaro
sios organizacijos tikslu yra 
— auklėti visų šalių jaunuo
menę. vaikus, žmoniškumo, 
tarpusavio bičiuliavimo dva
sioje. Visose šalyse, kur tik
tai tokios jaunuomenes irga- 
nizacijos yra. yra leidžiami 
tam tikri periodiški gražūs 
leidiniai, kuriuose ir rūpina
masi visus tokios lūšies ide
alus nuolat kelti ir jaunuo
menę prie ji) patraukti.

♦ •

Lietuvos Raudonasis Kry
žius taip pat leidžia vaikams 
dvisavaitinį laikraštėlį, gana 
dailų x žurnaliuką, vardu, 
“Žiburėlis.” Pirmiau žur
naliukui leisti L. R. Kryžius 
gaudavoJž| Raudonojo Kry
žiaus cei

džią. - ir. .valdininkus žiūri 
kąip į išnaudotojus. Su
prantama, kad dabar daug 
pradeda ir čia emigruoti 
svetur. Net ūkininkai mano 
rasti “laimę” Brazilijoj.

O kraštas gražus, malo
nus. Gamta viliojanti. Kiek 
čia pušynų! Štai čia smėlio 
kalnas, o ten pakalnėj eže
ras ar ežerėlis, ten' toliau 
pušynėlis. Ir jeigu kada va
žiuodamas į Malėtus pro Pa- 
duinblą, Budriškes, Gaidžius 
ir Saliejus pamėgintum su
skaityti tų ežerų vardus, tur 
būt nepasisektų. Aure ten 
“Baltys,” l<tDumblys,” ‘Va- 
dokšnas” ir daugybė kitų. 
Ir kiekvienas turi savo pa
davimų. Išgirsi senąlį pasa
kojant, kaip grėbiant klo
nyje šieną iš kaž kur ežeras 
užliejęs tą klonį -su visais 
šienpjoviais ir grėbėjomis ir 
čia pat pasilikęs. Nusakys 
motutė savo Joneliui dėl ko 
taS ežeras turi vardą. Ir mi
ni tuos motučių pasakojimu 
ganydami piemenėliai, mini atvažiuotų 
įaugėję pusberniai, mini 
ausdamos ar verpdamos 
mergaitės ir vis su pasige
rėjimu, su pasididžiavimu. 
Slinku aprašyti tas grožis. 
Ir tada tik jį pajunti, kai 
užbėgęs ant aukštesnio kal
no pažvelgi į apylinkę, iš
vysti didžiausius vandens 
įlotus, kame maudosi links-

15. ŠALTINIS — kultūros ir 
visuomenės gyvenimo savait
raštis. Kaina metams 12 litų. 
Adresas: Marijampolė, Bažny
čios gatvė, 18. ”šaltinis.”.

16. ŠIAULIETIS — neparti
nis visuomenės, kultūros ir po
litikos savaitraštis, stovįs vals
tybės, autos ir tikybos reikalų 
sargyboje. Kaina metams 10 lt., 
pusei metų 6 lt. Užsienyj dvi
gubai. Adresas: Šiauliai,“Šiau
liečiui”; telef. 48 ir 367. Užsi
sakyti galima ir pašte.

17. ŠV. PRANCIŠKAUS 
VARPELIS — mėnesinis, reli- 
giniai-istorinės krypties laik
raštis. Kaina metams 6 lit., pu
sei metų 3 lit. Duoda priedą 
“Tretininkų kalendorių’.’. Ad
resas, Kaunas, Žalias Kaln., 
Maž. Brolių Vienuolynas. ,Te- 

,lef. 2058. “Šv. Pranciškaus 
1Varnol

.jjįįn. y j- 1J 

mi saulutės spinduliai; nar 
įsirlprtip 
; tirifehaU

Į kiekvieną katalikų šeimyną 
privalo pareiti bętit vienas 3®- 
talikiskas laikraštis! Tuo tikslu 
kiekvienas susipratęs katalikas 
turėtų kasmet išplatinti bent 3-

5 katalikų laikraščius.
: i

1. ATEITIS — mėnesinis 
moksleivių žurnalas. Kaina me
tams .15 lt, pusmeč. 8 lt. Užsie
ny] metams 20 lt. pusmeč. 10 lt. 
Moksleiviam metams 8 lt. pus
mečiui 4 lt. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: Kaunas, 
Laisvės Alėja Nr. 3. “Ateitis.”

2. DARBININKAS — savai
tinis krikščionių darbininkų 
laikraštis. Kaina metams S lt., 
pusei, metų 4 lt., 3 mėnesiams 
2 lt., atskiro Nr. kaina 20 centų. 
Iš anksto užsimokėjusiem prie
das “Darbo žmonių kalendo
rius 1928 m.” ir dalyvavimas 
loterijoje. Adresas?-Kaunas. 
Nepriklausomybes aikštė 2a. 
“Darbininkas” galima užsisa
kyti ir pašte (Lietuvoje).

3. GARNYS — mėnesinis 
juokų ir satyros laikraštis. Kai
na metams 6 lt. pusei metų 3 lt 
50 cnt., atsikras Nr. 60 centų. 
Adresas: Kaunas, Jakšto gt.. 
Nr. 2. “Garnys”.

4. JAUNIMO VADAS —jau
nimo vadų žurnalas; eina šešis 
kart metuose. Kainą metams 
penki litai, atskiras Nr. 1 lt. 
Adresas: Kaunas, Mapų gt. II. 
“Jaunimo Vadas.”

'■r ■ ;■ 1 1 '
?2D 19. ŪKININKAS — uM

» • , l ? • « . ' - "p
kų įnilitikos, ekonomijų^ 
tūros ir visuomeninio gyjj

dolerių metams, bet dabar 
tų pinigų nebegauna. , Tat 
Liet. Raud. Kryžius šį nau
dingą vaikams žurnalėlį lei
džia savo lėšomis ir siuntinė
ja tuo tarpu nemokamai lai
kraštėlį į visas mokyklas.

Lietuvos Raudonasis Kry
žius įsteigė ir užlaiko visą 
eilę naudingi] įstaigų.

Nuosavame žemės sklype, 
kuris siekia nuo Kęstučio 
gatvės iik Laisvės Alėjos, y- 
ra Lietuvos Raudonojo K ry
ži aus didelė ligoninė su įvai
riomis 'klinikomis ir to pa
les vardo vaistine, kuri da
ro didoką apyvartą ir duoda 
pelnio pačiai organizacijai. 
Šioje vaistinėje, kažkodėl 
beveik viskas yra žymiai pi
giau. negu kaikuriise kitose 
vaistinėse. Ligoninė organi- 
zaci jai nėra pelninga, bet už 
tat žmonių sveikatai ji žy
miai patarnauja.

Lietuvos Raudonasis Krv-\ • 
žius užlaiko ir Birštono ku
rortą, kuris iki šiol savo iš- 
laikytojui yra suteikęs tiktai 
nemažas šilaidas. /Visi Birš
tono kurorto pagerinimai ir 
itaisvmai Liet. Raud. Krv- 
žiui brangiai kainojo. Pelną 
šis kurortas tegali duoti jei 
bent ateityje.

Be to. Kauno Žaliajame 
Kalne, yra Liet. Raud. Kry- 
žaus užlaikoma ortopedinė 
dirbtuvė, gaminanti visokius 
sužalotiems žmonėms daly
kus. Tų dalykų pavyzdžiui 
yra tam tikrame parodoma
me lange išstatyti. ir prie 
Raudonojo Krvžiąuk centro 
namų, Kęstučio gatvėje, 8 
Nr. • \ '

Liet Raud. Kryžiaus pa- žiu^ tiktai 
ntro’Paryžiuje 800 j amas teikia keli šaltiniai: tam tikrą

8. LOGOS 
nalas. Išeina 2-3 Nr. per me
tus; Nr.’ kaina apie 10 liti). Ad
resas: Kaunas, Rotušės aikštė 
6, “Logos”.

pusei metų 3 lt., atskiras _r
centų. Be to duodamas priėdus 
“Laimės Kalefidorius”; skai
tytojai, užsimokėjusieji ligi 1 mo savaitraštis; jis eina 
balandžio prenumeratos mokes
nį, dalyvauja didžiulyje loteri
joje, kurioje yra-daug dovanų 
100 litų vertės ligi 5000 litų 
vertės. Kas “Sargybą” užsi
sakys metams ir prisius dar 50 
centų, tai gaus 12 knygelių, ku
rios, atskirai perkant, kainuoti] 

•T20 centų. Adresas — Kaunas, 
Liaudies Namai. “Sargyba”.

ges
Viena šio krašto gyvento

jams paguoda tai ir yra toji 
gamta; miškai su grybais, 
smala, žvėrimis, paukščiais, 
uogomis, ežerai su žuvimis ir 
paukščiais.

Retas čia pasimaišo inte
ligentas. Tai mokytojas, ku
nigas ar kart kaltėmis giri
ninkas. Įvairiai- jie sodie
čių buvo iki šiol vertinami, 
bet žmonelių draugais retas 
j u tebuvo. Ir tas tik čia 
gali būti ištikimas draugas, 
kas tikras bus idealistas, už
miršęs save, pamilęs šiuos 
vargšus žmonelius, trokštąs 
jiems geresnės ateities; tas 
tik tegalės čia praplėstų 
žmonių akiračius, pakelti 
Šiame krašte kultūrą, kas 
-užmirš save, sutaps su jais 
ir paskiau pamažu . pradės 
juos traukti ir vesti prie 
šviesesnės ateities.

Tiesa, pernai atvažiuoda
vo čia inteligentų, bet ne 
šiam kraštui — atvažiuoda
vo jie agituoti. ' Kad taip 

čia inteligentų 
ekskursijos, pažintų šį kraš
tą, o pažinę tikrai jį pa
milti). Ir gal pradėtų savo 
darbais kelti ir ugdyti šiuo
se žmonėse susipratimą ir 
vesti juos į šviesesnę ateitį. 
Gal ir Lietuvos Rytai pradė
tų kvėpuoti tyresniu oru, 
jaustų meilesnio gyvenimo 
šypseną.—1 ‘ Šaltinis. ”

:: TRUMPI
SKAlTYMEUAlj

NAUJA KNYGA I 
Joje telpa dangtai kilę 
100 trampų. pasakiičh| j 

lSOpual. H
DAMlNlNlti “d 

M Mm]

kslųotas, 16-24 pust 
priedais: 
■no ūkis”.
jas”,' 
racija 
ninko Draugas 
skaitytojams duos dovanų 
000 litų sumai. Kaina metą™ 
15 lit. pusmeč. 7 lit. 50> centų,« 
mėn. 3 lit. 75 cent.. atskiras

3
30 centų. Adresas: Kaunas, 
dimino gt. 30, telef. 507. 
įlinkas”, ' JH

• 20. VIENYBE — savaitinė 
' -•*' * 331

maišytos krypties laikrašti® 
Kaina metams 6 lit., pusei met| 
3 lit. atskiras Nr. 20 centų. Ad 
resas: Kaunas, Rotušės aikšte 
6 Nf. “Vienybė”.

21. ŽEMAIČIŲ PRIETE 
LIŪS— savaitinis žemaičiu 
laikraštis. Kaina metams 61iL 
pusei metų 3 lit. Adresas: Tel 
šiai, Kalno gt. 33. “Žem. Prie 
telis”.

22. ŽIDINYS — literatūros 
mokslo, visuomenės ir akadė 
miškojo gyvenimo mėnesinis 
žurnalas. Kaina: Lietuvoj, Lai 
vijoj, Estijoj ir Vokietijoj mig 
tanis 40 lt., pūsmečl 20 lt. Pra 
džios mokyklų mokyt, metanį 
30 lt. pusmeč. 15 lt.; studentais 

! ir moksleiviams 20 litų ir pusna
10 lt. Užsienyj 45 lt., Adresai 
— Kaunas, Laisvės Alėjai 
“Židinys.” ' ’

23. ŽVAIGŽDĖ 
dvasinio turinio laikraštis, 
leidžia Tėvai Jėzuitai. K

18. TIESOS KELIAS — mė
nesinis (112 puslapių didumo), 
religijos bei doros mokslo ir 
visuomeninio gyveninio laikra
štis. Kaina metams: Lietuvoje, 
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoje 
60litų, kitur 70 litų; atskiro Nr 
kaina Lietuvoje 6 lit. 50 cent., 
kitur 7 litai. Adresas, Kaunas, 
Roušės aikštė 6 Nr. “Tiesos 
Kelias”.

tušės aikštė 6 Nr. “Kosmos”.

6. KRIKŠČIONIS DEMOK
RATAS — mėnesinis politiniai 
visuomeninio auklėjimo laikra
štis. Kaina metams 5 litai, at
skiras Nr. 1 lt. Adresas: Kau
nas, Mickevičiaus gt. 32 “Krik
ščionis Demokratas.”

7. LIETUVOS MOKYKLA 
— mėnesinis pedagogikos- 
auklėjimo laikraštis. Kaina:'

Sokratas kartą pasveikino 
žmogų, kuris į jo pasveikini
mą neatsake. Filosofas tačiau 
visai tuo neužsigavo*.! “Aš ne
pykstu, — tarė jis savo drau
gams: — sutikęs žmogų, bjau
riau atrodantį ar vargingiau 
apsirSdžiusį, tai kodėl aš tu
riu pykti sutikęs žmogų, už 
kurį esu mandagesnis.

..

1. DARBININKAS — Ame
rikos Romos katalikų Šv. Juo
zapo darbininkų sąjungos or
ganas. Eina du kart savaitėje. 
Kaina Amerikoje metams 4 dol. 
50 centų, Lietuvoje metams 5 
dol. 50 centų. Adresas, “Darbi
ninkas ’ ’, 366 AVest Broadway, 
South Boston, Mass. U. S. A.

2. DRAUGAS — vienintelis 
lietuvių katalikų dienraštis A- 
merikoje. Kaina Amerikoje me
tams 6 dol., pusei metų 3 dol. 
Adresas, “Draugas” 2333 So. 
Oakley Avė., Chicago, III.- Ū. 
S. A.

Latvijoje. 1

visiems žinomoji pinigiška 
loterija, nuošimčiai nuo bi
lietų už įvairių pasilinksmi
nimų vietas, aukos ir t. t.

Loterija, kuri yra garsi
nama su Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus vardu, yra šios 
organizacijos turima privi
legija. Šis pajamų šaltinis 
mūsų Raudonajam Kryžiui 
yra gausiausias. Reikia pa
žymėti. kad pati loterija yra 

•atiduota vykinti piniguočių 
grupei, ir Raudonasis Kry- 

gaima nuo jos į žius gauna kaipo, valdžios 
si

6. VYTIS— dvisavaitinis 
iliustruotas jaunimo laikraštis 
— Lietuvos vyčių organizacijos 
organas. Kaina melams (Ame
rikoje) 3 dol. 5.0 centų, pūsei 
metų 2 dol. IJetuvoj metams 
4 dol. Adresas: “Vytis”, 4736 
AVood st., Chicago, III. U. S. A.

A ANGLIJOJE

IŠEIVIŲ DRAUGAS —vie- 
katalikm moterų žur- nintelis lietuvių leidžiamas 

laikraštis Didž. Britanijoj; išei-

“ .z-- -- r
•. r- J -į i >

’ ' • • ' - - - •

< .SijiO'vasdu^ vadinu aš e?
* "sančias laisvoj- Lietuvoj bu- 

- ? / ' rvusios Vilniaus gubernijos 
sritis, kaip Linkmenų, Kuk- 
tiskių, Joniškio, Giedraičių. 

< - Labapovo ir iš dalies Malė- 
’’ tij apylinkes valsčius.. Ma- 

žai kam tas kraštas yra ži-
■ - r ■ *

nomas. Taigi rodytųsi ne- 
įdomus. Tiesa, jo beveik 
mūsų inteligentų nepažįsta, 
o vis dėlto pažinti yra kas, 
pamatyti verta, suprasti to 

' krašo žmonių vargus ir kan- 
čias reikalinga juo labiau 

'y kiekvienam lietuviui, nes 
f * minimi krašto žmones ir O- 

b kapuotosios Vilnijos lietu
viai beveik niekuo nesiski- 
ria.

■*. ■* 'X ‘

Kai pradedu mąstyti apie 
-y..> / tą mažą kampelį, kai prisi

menu savo gimtinės laukus, 
skurdus vaizdas pasirodo 
man. Liūdna jo praeitis;. ne
šviesi ir ateitis. Jis atplėš- 

" , tas nuo savo tikros motL 
. 4 - nos Vilnijos, it netikras vai

kas ir dabar net Nepriklau
somoj Lietuvoj skursta. Ka
da kituose kraštuose: Suval
kijoj, Žemaitijoj, Vakari) 
Aukštaitijoj organizuojami 
ūkininkai, steigiama pieni- 

: . nes, važinėjama agronomų.ir 
i kitų instruktorių po kaimus, 

tai patį Rytų Aukštaitijos 
krašteli visi užmiišta. Jis--v *•

toliau, negu kitos Lietuvos
— dalys, nuo aukštesnės Vaka- 

rų kultūros būdamas, delei
- '. savo žemės prastumo labiau 
^3^ nuskurdę ir dabar dar nega-

- Žemė tuose 
valsčiuose beveik išimtinai 
IV-tos rūšies neskaitant pu- 

■*> sės nenaudojamos. Inteli- 
' t beveik nėra. Iš to

krašto net moksleiviai, tur
būt, galima būtų ant puš
tų suskaityti. Analfabetų 
(nemokančių skaityti) gali
ma priskaityti apie 50%. 
Tai ne juokai. Tas kraštas 
ir dabar ekonomiškai skurs
ta. Atsimintina nors ir tas, 
kad tranzito mokestis per 

•: -Lietuvą tenka sumokėti už
kiekvieną prekę, kurią ūki
ninkas pirkti] ar parduotų.

Prieš karą gyventojai čia 
vertėsi grybais, uogomis, 
sielių plukdymu, žvejyba, 
medžiokle, įvairių šaknų rin- 

/ ■-' kimu parduoti ir galop žem- 
• dirbyste. Dabar tie pašali

niai verslai atkrito. Kada- 
ne-kada lyg primindami pra
eitį gauna špalų paplukdinti 
į Saldutiškio tartoką per Ei

ti • zetų ežerą. Bet ką tai reiš- 
• - kia palyginus su tuo, ką jie 

turėjo pirmiau. Be palio
vos’ plaukdavo sieliai iš La- 

? banoro girios ]>er Eizetų, 
v • Galnonu ežerus. Žeimenos,- h • ■

Neries ir Nemuno upes. Da
bar daug kas ieško pragyye- 
nimo Šaltinio degtinės vary
me. Gal tik deguto degimas 
užsiliko po ęenovei. Tiesa, 
seniau ir žemė duodavo kai

. ' kam šiek tiek pelno. Bet da
bar to nebėra. Mat čia tebe
dirba žemę ūkininkai pose- 
novei. Čia atrasi ir medine 
žagrę (arklą) ir kultuvus.

^h-'r * - * ‘

piautuvus ir kitą. Tik žuk-
Javimas tebėra bent vieno

■ ' * trečdalio gyventojų tikrasis
r ’ pragyvenimo šaltinis.

Be aliejo, būdami neapsi- 
' švietę žmonės neturi valsty

bingumo supratimo. ’Į vai-
«i.

k.

> <
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L RAGINE, WIS
"Šis miestas turi 72 tfikstan- 
H1 gyventojų. Lietuvių apie 
,000 ir tie patys pasiskirstę 
'partijas. Didžiumoje katali-

✓ S. Urbonas.$25_, P. Karaliūnas 
t

Yra daug katalikų bažnyčių 
tt mokyklų. Miestą puošia 
|raži šv. Katrinos Akademija, 
j^urion ne tik katalikai, bet ir 
įtikintieji leidžia savo vai
tus mokytis, nes ji viršija vie
ns mokyklas.
F'Mės lietuviai su bažnvčios 
Kakąlais buvome atsilikę; bet 
įvažiavus kun. A. Balinskiui 
pranyko nesusipratimai-ir per 
penkius metus atmokėjo para
mos skolų $6,000, nupirko na. 
£ią su krautuve už $6.500 ir 
ftar parapijos ižde liko $2.600. 
Kr **z-» • ■ ’ • •parapija pasiliuosavo nuo sko-

uiJrillHiiiU’iHHinun!
»!

$25 ir V. $30.
Tad LDS. 63 kp. darbai pra-

nūs. Tik pastaruoū’. j p’.r 
deda pamiršti sav? priede:?-' }

gBeto, su pritarimu parapi-1 
sftių, pradėjo taisyti bažnyčią 
kimš darbas kainuos $12,000.

švenčių jau turėsime žy- 
nai pagražintą bažnyčią. Tik 
|ek ilgiau reiks palaukti iki 
Rusime naujus altorius. 
įWe šio taip kilnaus darbo 
prisidėjo visi parapijonys ir 
brangi jos. šv. Rožančiaus mo- 
ferų ir merginų draugija Į tai
gi šalini altorių vertės $500. o 
Mtoriaus puošimo draugija i- 
BSė didiji altorių vertės $1500.
g * •

Kk dar trūksta pinigų mažam 
Įpiniam šv. Juozapo altoriui, 
tikimės, kad sudės šios para- 
pijos Juozai. Pradžia jau pa-

* a&ABEni, it l i S
Širdingiausia ačiū Newar- 

kiečiams ir klebonui kun,.Keb 
,mėliui už gausią aukelę, $116.- 

I 55. musų Vienuolyno labui ir I X •
už mąlonų priėmimą kurį dą- , 

I tyrėm Lapkričio 13 <L Negali- j

'•U - Vi 
v •

z “*

*

~v'7c

fe

•

*-s A’žj

y

4

nia apleisti nepamįnėję apie 
Kun. Bružą, kuris savo paragi
nimais aiškino tikslą vięnuo- 
lyško gyveninio ir jo prakilnu-

I mą. Taipat ačiū Tretininkėms
i

A?

-■' *į
už pareiškimą savo noro ir pa
sišventimo darbuotis musų Vie
nuoly jos labui. Jos aukavo 
$26.00. '

Lai Viešpats visiemą už tai 
atlygina šimteriopai amžinas- 
tyje — tai yra musų kasdienine 
malda.
' Visuomet dėkingos,

Seserys Prancišlpetės.

t 
» X

\
1

DETROIT, MICH.
*

Atsakymas V. Jedinkui ir 
nariui

Dienrašty ‘‘Draugas”’ tilpo 
L.D.S. 72 kp_ aprašymas, kur 
tarp kitko apgailestauja, kad 
kuopos sunkiai uždirbti pinigai 
bereikalingai aikvojami ir tą 
darą valdyba be narių žinios. 
Neitesa, p. Jedinkau! Ir nariai 
netikėkite. Valdyba daro tą kas 
buvo nutarta specialiai sušauk
tame mėnesiniame susirinkime. 
Tad dėlto, nėra reikalo karš
čiuotis ir ieškoti kabliukų prie 
valdybos.

Beto, kas Tamistą Įgaliojo 
garsinti kubpos susirinkimą? 
Juk tam yra valdyba ir Tamis- 
tai patartume Į jos darbą nesi
kišti. Valdyba.

J

mi tai ir apvertindami mokyk
los reikalingumą, gausiai re
mia kiekvieną parapijos labui \ 
daromą parengimą Tas parodo
... . . j ' JU.UX.XUM..? UI* UXX*X>X«,U.- I

vietos lietuviu pribrendimą ir . .v .. ... siu pasišventimu darbuojasi,
QQvn railroloio rnrva -»*iirx»v»i’

kad tik pagelbėjus savo drau
gei p-lei E. Mickunaitei, kuri) 
dabar siekia aukštą mokslą Ita- 
lijoj. Taipgi pasižadėjo duoti 
paramą ir įnnsiyšv. Kazimiero 
jiarapijos kvasiškiai, klebonas 
kun. Kaulakis, vikarai kun. S.

K

Draugelis ir M. Daumantas. x 
P—lė Mickunaitė gyvenda

ma kartu su mumis daug pasi
darbavo, o ypač jaunimo tarpe 
ir užtai dabar norime jai atsi
lyginti.

savo reikalais gyvą rūpinimąsi. 
Be abejo prie pakėlimo tauti
nės -sąmonės daug prisidėjo 
kun. J. Jakaitis, kuris čia dirba 

t

ir jų viena pusė nugriuvus į 
upę, o antra pasilikus ant kran
to. AViloivdell gat. tai nukentė
jo užvis daugiausia. Neliko 
nė gatvės, nė namų. Smarkus 
vanduo nunešė pusę gatvės, 
dešimta namų ir tris garadžius 
su turtais. Ant Ėgal st., buvo

eitv ir dabar vra gražūs ir kil- Į baisi scena. Sunešta ir sukimš- 
ta tarp muro namų viskas. Su- 
skaičiau 86 automobilius. Ma- 

kad parėmus savo organizaci- tyti buvo ir gyvulių ir taip vi
ją ir kad užsimokėjus duokles šokios medžiagos, Vienas lie- 

Kuopa turi iž- tuvis važiavo vakare iš darbo 
vandens apsemta gatve. Van
duo buvo gilus ir jo automobi
lio motorą pasiekė ir užgesino. 
Vargšas turėjo bristi palikęs 
automobili.

Tokiu budu praūžė pro No- 
Adams baisus vanduo, pridaręs 
daug nuostolių. 60 šeimynų li
ko be pastogės. Pridarė daug 
nuostoliu dirbtuvėms, krautu- 
vėlus, o žmonėms buvo didelė 
baimė. Po viską miestas ėmėsi 
už darbo. Pradėjo valyti gat
ves; užpildyti išneštas vietas ir 
rūpintis nukentėjusiais.

Niekas netikėjo kad No. Ad-^
ams susilaukę tokios nelaimės. I perstatymas; ■^apatinee dęl vai- 
Žmonės iš karto žiurėjo į kilan-Į kų buvo 2 valo^ntųas gi dėl 
ti yandenį juokais,bet kaip pra- j suaugusių 7 vaL vakare. Pub- 
dėjo verstis vanduo virš krantų likos prisirinko labai daug. Va- 
ant .gatvių, tai jau apėmė rupe-j karas pilnai pavyko visais 
stis. O kaip pradėjo apsemti I žvilgsniais AtsUahkiusieji sve- 
namus tai nežinojo ką daryti ir I čiai prisijuokė .ir-ilgai jį at- 
prie ko šauktis. Kilo didžiau-Tmins, nes taip šaunių, širdį 
sias sujudimas, verksmas ir kutenančių pramogų nedaug 
riksmas. Bet veltui. Vanduo su pasitaiko.

, didžiausiu smarkumu nešė kas 
papuolė. Negelbėjo nė maišai 
su smiltimis, ^ebųvo tokios 
spėkos, kad sulaikytų vandens 
galybę. Dieve, apsaugok kiek
vieną miestą, bei miestelį nuo 
potvynio. Išeivis iš Jf.

be raginimo. '.___r„ __  ...
<le dar $100 ir jeigu būtų di
desnis veikimas galėtume iždą 
padidinti ir kuopą išauginti 
nariais.

TJ)S. leidžia laikrašti “Dar-' 
bininką;” kuris yra geriausias 
lietuvių laikraštis Amerikoje. 
.Jis neša švie/ą vargo Tr skur
do prispaustiems darbinin
kams. Mes turime savo orga
ną skaityti ir platinti. \

'Sekantiems metams turime 
išrinkti gerą ir darbščią val
dybą. l<a<l kuopa padarius gy
vesnę, ir kad išauginus na
riais.

Darbai
-s

Čia darbai nepergeriausia ei-;
Kai kuriose šapose dirba 

tik po 4 dienas savaitėje.

Parapijos bazaras

Dabar turime parapijos 
žarą. Klebonas kun. Balins- 
kas kartu su A. Gudžiūnu lan
ko parapijoms ir renka aukas 
bažnyčiai.

na.

ba-

B. Vaiskus

PHILADELPHIA, PA.
Visi pasižada remti.

Vietos jaunimas su didžiau-
v’1

“Š*

>

g?

Že-

WORCESTER, MASS.
Minstrel Show

20- d. šio mėnesio, šv. Kazi
miero parapijos svetainėje, at
sibuvo juokų vakaras. Pirmas

ž * * »

LDS. 63 kp: paklojo $50 ir 
tipgi išrinko kolektorius rin- 
Įanui aukų. Daug dirba A. 
tudziunas ir kiti.
;Prie bažnyčios pagražinimo 
Sek man teko sužinoti licršiol 
hmenybė priklauso LDS. 65 
į), ir jos nariams, nes iš jų 
fe&i kurie paklojo stambesnias 
■u 41 ■*

■psas:
|jU*Zrminskaitė $105.00. S. 
lipikas $100. B. Markaitė $50,

....... ■■

NORTH ADAMS, MASS.
Potvyniui praėjus

Lapkričio 4. vanduo jau bu
vo nupuolęs dešimts pėdą. Die
na buvo graži. Žmonių būriai 
vaikštinėjo aukštesnėse vietose 
stebėdamiesi iš atliktu darbų 
smarkaus vandens.. Parupo ir 
man apžiūrėti kaip atrodo tos 
vietos per kurias bėgo smarkus 
vanduo. Visų pirma patėmijan 
ant Biver gatv., kad trijų na
mų. dviejų krautuvių ir vieno 
tilto nėra. Mūriniai garadžiai 
stovėjo sh išplautais pamatais

f* V i /—

kalėdos Artinasi
' JŪSŲ MYLJMOS GIMINĖS LA ŪKTA 
ii STO JUSŲ DOVANU

GERIAUSIA DOVANA' BUTŲ JIEMS TAI 
PERLAIDA IŠRAŠYTA ANT 

LITŲ ARBA DOLERIŲ Į

MES SIUNČIAM ; ČEKIAIS IR TELEGRAMŲ
SULIG PIGIAUSIOS KAINOS

*

/

Slūkit dabar per,
' LITHUANIAN SALES CORPORATION

366 Broadmy, So. Boston, Mass.
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NEWARK, N. J.
Ne linksmos naujienos.

Šioje kolionijoje mirė A. A- 
Lukošiuniėnė. Seniausia para- 
pijonka, ir didelė patrijotė lie-1 
tuvių.

Parapijos 25 metų apvaikš- 
čiojime dar dalyvavo ir daug 
dirbo draugijoms, bet mirus 

J tapo nuvežta Į svetimtaučių 
nyčią, kur trys kunigai sve

timtaučiai atlaikė gedulingas 
mišias. Gaila buvo žiūrėti, i to
kią klaidą Ir nesusi pratimą

Palaidojo 12 d. lapkričio. Lai 
ilsisi ramybėje. '
Klebonas gavo pagelbininką 

č’ia atvažiuoja klebonui knn. 
Kelmeliui Į pagelbą šeštadie
niais ir sekmadieniais misijo- 
nierius kunt J. Bružas.įmonės 
džiaugiesi snsilaukę gero pa
mokslininko kun. Bružo. Linki
me kun. Bružui sveikatos ir 
trokštame, kad pas mus lpoil- 
giausia pagyventų. Svečias.

• cz

“Branginkit laiką: kiek
viena miliutą — siūlė mūsų 
gyvenimo audekle.” (Rich- 
nrd)) ■

*. v. -

Rengėjai.
Šią vakarą uoliai prirengė 

p-nas J. Žemaitis, vietos vargo
nininkas. Čia reikia pažymėti, 
kad jis netik yra gabus muzi
kas, bet gera*?, gjliai atjaučią; 
dvasios paslaptingus troškimus 
dainininkas ir. sprendžaint pa- 

Į gal šio spektaklio turiningumo 
ir teknikos, talentingas diri- 
g.entas — režyšierius.

Artistai
Spektaklis buvo labai Įvai

rus. Jį sudarė mergvnų choras, 
negrų tipai, solai, duetai, mu
zika ir šokiai. ; Choras, kuris 
gieda ir bažnyčioje, labai jaut
riai ir estetiškai atliko savo da
lį. Negrai, kūrins atvaizdavo 
p-nai M. Gryneviče, A Ginkus, 
V. Sadauskas. K. Zinkus, J. 
Jankauskas ir J. Jankus tikrai 

IbuVo komiški
listės p-lės A. Giraitė, K. Sa- 
dauskiutė, P. Stoškiutė, M. Ali- 
šauskiutė (Allen) ir M. Lekec- 
kaitė (Lee) puikiai pasirodė ir 
buvo publikos iššauktos keletą 

. | kartų. Duetai p-lės O. Žemaitei- 
tės ir M.- Žemaitaitienės, kaip 
visados, taip ir dabar žmonjųns 
labai patiko. ,

/ Pelnas
Spektaklis davė gražaus pel

no, kuris eina parapijos nau
dai. Išlaidų parapija turi ne
mažai, nes yra didelė parapiji
nė mokykla,' kuri, kaip žinoma, 
reikalauja daugiškaščių užlai-

per ilgus metus.
Pastabos

Čia reikia pabrėžti, kad 
maičių šeimyna atsižymi muzi
kos gabumais. Todėl patartina 
jiems kreipti rinitą į tai atvdą 
ir tų talentų neapleisti, bet są
mojingai išnaudoti. Iš žinomų 
čia solisčių savo balsą uoliai 
lavina p-lės P. Stoškiutė ir A. 
Giraitė. Pirmoji, keletą dienų 
atgal, davė Bostone vocal Teei
tai. Tikimies ji turės, dainos 
srityje,'gerą pasisekimą, nes
jos balsas aiškus, malonus ir 
pilnas švelnų vibracijų. Tad 
geros kloties!

Apgailėtina, kad, kaip iš 
aukščiaus esančių parantezių 
matyti, kai-kurios panelės labai

■ iškreipia savo lietuviškas pa
vardes. G^J, biznio žvilgsniu, 
tai paranku, bet tautišku žvilg
sniu— apgailėtina. Kaip kada 
jos visiškai praranda lietuvys
tės žymes ir skamba it kynų — 
laundrv man’s pavardės. Pasi
tikime. kad tos klaidos yra dar 
atitaisytinos, nuo —ir bus ati
taisytos.

Šurum-burum

Choras, praleidęs taip pasek
mingai savo spektaklį, vakare 
prieš Thanksgiving Day, para
pijos mokyklos salėje, turėjo 
savo žaislų vakarą. Visi turėjo 
daug smagumo ir linksmybės.

Žmogutis.

scream So-

J-

reikalauja daug'iškaščių 
kymfii. TodH įmonės,

t#

t

i

4

H

< Jt,-

K. Dryža

AT YDA BIZNIERIAMS

Tik ką naujai j rengtas su 
naujausios mados Įtaisymais 
storas—krautuvė. Labai pui
kioj vietoj ir lietuvių apgvven- 
toj. Prieš miesto parką. Ge
riausia tiktų dėl vaistinės 
(drugstore). 'Kreipkitės prie 
savininko:

ADOMAS OVERKA
883 Cambridge St?

Cambridge, Mass.
Ofiso tel. Univ. 1957AV. 
Gyvenimo tel. Univ. 1957-R .

X

NEWARK, N. J.
Šv. Trejybės Lietuvių parapi

jos metinis Bazaras jau pasi
baigė. Prie bazaro darbaviksi 
sekančios draugijos: Šv. Cicili- 

| jos Choras, Aps. Maldos, Amži- 
| no Rožančiaus, šv. Uršulės, Šv. 
I Rožančiaus, vaikų draugija. 
| Visų minėtų draugijų nariai' 
energingai darbavosi; ir nema
žai padarė pelno. Visas bazaro 
uždarbis, paskirtas statymui 
naujos parapijinės mokyklos. 
Tad garbė nevarkiečiams, kati 
taip uoliai darbuojasi Įsteigti 
savo mokyklą ir yra vilties, 
kad tasbus atlikta, jei nepatin
gės ir toliau taip darbuotis. Ta
da bus priglausti visi lietuvių 
vaikai po sava pastoge. .

draugijoj, pjjKięn r 
niams parapi jonams ir nepara- 
pijonams širdingai dėkoju už 
parėmimą parapijos veikimo.

Kebonas kun. I. Kelmelis.
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CHICAGO, ULINOIS
> * •

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
pirmas seimas įvyks sekmadie- 
_nv, lapkričio 27 d. Šv. Mykolo 
parapijos svetainėje, North 
Šide. Seimas prasidės su Šv. 
Mišiomis, 10:30 va. rytą, po pa
maldi) bus priruošti delegatam 
pietūs parapijos svetainėje, už 
tai gi visus kviečiu dalyvauti.

— Maigia.
<
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Pirmutinė
Pagalba 
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Staigus sukimas ! r. r yf
Nervus kratanti agonija!

Pain-EzpcHcris !
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RUDENS VAIDINIMŲ 
SEZONUI

reikalaukite
NAUJĄ IR LINKSMIAUSIĄ 

VEIKALĄ

“ŽEMĖS ROJUS”
Visokių rašytojų 3-jų veiksmų 

* komedija T .*
KAINA 50 CENTŲ

DALYVAUJA 5 vyrai ir 4 mo
terys. Scenerijos: miesto ir for
mos kambariai.

ti komed^a šiais laikais labiausiai 
meninis patinka. '

dalims gauti:
“DARBININKAS”
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Gerai Įtrinkite. Pam tysite kaip l 
jūsų oda noriai jį sugers. Jis Įrii i 
gauna po oda momentalia-. Išveja* ’ 
skausmą ir suteikia skubią ir ma- į 
lonę pagalbu. Nusipirkite bcr.ką ’ 
šiandien ir laikykite savo na
muose/ Jus negalite žinoti, kuomet 
nerikėtas staigus atsitikimas 
pereikalaus jo pagalbos. Pirmam 
žnyptclčjimui apsireiškus—įtrir.-- • 
kitę jį ir nuvykite skausmą šalin.

•> »

Šiandien paprašykite f»a« tavo 
vaistininku bonkot Dr. Rich- 
tel*io Pain-E x pel 1 •. r i'o— 

* naudojamo per savi*..-, jrarę ’ 
. iimtmefio. Tikrasis turt In

karu ant pakelio. 35c ir *Gc 
už benką

IšdirbamaF. AD. RlCHTER & CO. 
Eerry & So. 5lh Streeta- *A Brooklyn, N. Y. Į’
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Asrifiui fe B-t«, Kanam i
- * ** * 

Monologai fe Dialogai

BUmBĮ ''
Šoferis, ^marl^i važiuo

damas- autMnobiliu, užkliu
vo važiuojantį inotdeiklu ir 
motociklą, sulaužė, <r moto- 
eiklistą mirtinai suvažinėjo. 
Už tai buvo, patrauktas teis- 
man. ;

vietos pasijudinti

- 'Buvo renkamos aukos ir 
s <surinkta $86.22. Aukavo šie: 
- > Kleb. kun. K. Urbonavi- 
^ <7Žius $5.00; K. Rainis $5.00. 

Po du doleriu aukavo šie:
, V. Barauskas, J. Gudaitė, 
M. Ambroza, M. Kilmoniutė.

-‘r. X Dilys $1.25.

DANGAUS 
: **

Lis,8nren- ;stouoAutetfcalmsŽA, 
rpifikimni J.TfefecSia®,

- '*
Kjggjįi

SŽj£2jĮ S*..

- ?h A Av‘-

Fcr'iP .į- * ’1g
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A. Sodeika, 
.Tononio 15 Nr. Kaunas, 

Lithuania.

(Inkaro Rūšies Vaistus Kosuliui) 
Visuomet Reikalukite Tik

“ANCHOR” 
(Ištarkite ,,EHKER*t)

i!■į

PAPARČIO ŽIEDELIS «
(Tverečiaus žmonių padavimas)

A

ABSBtlAjmalr V
V

ma,
žmona

r 4 I

valdvbai reikalauda-
iš jus grąžinti jam 300,-

000 franku: Tuos pinigus

legrafistė praleidusi jo tele-
oje kablelį. Mat, ban-

viešėdama
r Paiyžiuje. rado žemčiūgu

apikaklę. kuri jai labai pa
tiko. Pardavėjas uz tą pa
puošalą prašė 300,000 fran
kų. Žmona tuomet telegra
favo vyrui, ar galima tiek

___ A Ji 1 
geriau ir- garsiau skambėt * 
iš įvairių /riaūgiųj miširik 
dažniaUšiS’ šū'vafTuį'didžiūb. 

mažuosius. 
Gyvenimui didėliais šuoliais 
dabar šokčiojant, supranta-i 

negalėjo atsilikti nuo 
gyvenimo ir varpų gamini
mo technika. Senai jau yra 
patirtą, kad parcelianinis 
indas, užgautas skamba tyru 
ir maloniu garsu, kaip joks 
varpelis neskamba. Sekant 
šį patyrimą prieita išvada, 
kad iš parceliąno galima lie-

sius ir sidabru

mokėti. Vyras tuojaus tele-
rgrama jai atsakė angliškai: dinti bet kokio didumo var- 
.“No, price'too high,” arba'pus. Praktiškai įsitikinta, 

f lietuviškai “Ne, peraukšta i kad jie nebus tokie dužūs, 
: kaina.” Visą tačiau reikalą kaip atrodo. Pirma parce- 

kuridianinius varpus sumanė nu
siliedinti Maizeno bažnyčia 
(Vokietijoj). "Varpai dirba
mi - Maizene, valstybinėj 
pareeliano\ dirbtuvėj.

Viso bus padirbta 40 var
pų, iiš kurių 20 jau gatavi. 
Skamba šie varpai stebėti
nai gražiu, ir ligi šiol dar 
negirdėtu garsu, kuris labai 
toli girdimas.

w*-‘ sugadino telegrafiste, 
išleido po “no” kablelį. Ta
da angliškai išėjo: “Jokia 
kaina nebus brangi.” Žerri-

• čiūgai buvo nupirkti, o varg
šui bankininkui iš vieno Pa
ryžiaus banko buvo praneš
ta, kad jo sąskaito užmokė- 

; ta 300,000 frankų. Londono 
teisininkai palaiko banki- 
įtinka tvirtindami, kad jisai 

į- bylą su telegraf. valdyba lai- 
£ ųaėsiąs. Tuomet valdybai už 
P feblelį tektų mokėti 300,000 

trankų. Ir pražiopsok tu 
tnan šitaip!

NEPRALEISKITE
--------------------- ■ .

Reta Proga’

■ Dviejų Šeimynų medinė stuba, su 
penkių automobilių garadžium, 

* City Point, ant East Sizth Street, 
miteli L St Keturi kambariai ant

Mitas vanduo, elektra, 
Akiniai piazai. Gera proga 

L žmogui, kuris turi vieną arba 
daugiau automobilių, arba uzši- 

5 imantis automobilių taisymu. Ran
dų atneša netoli $100 į menes. Kai
na $8,800. Matyk A. J. KUPSTIS, 
Savininką.

BARGANAS!

South Bostone Lietuviams
South Bostone Lietuviai jau be

veik apipirko visas geriausias biz- 
■■ nių vietas ir visi gerai gyvena.

Pas mus šiomis dienomis pateko 
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- 

t mas ant 2 šeimynų su trim kamba- 
_ riais užpakaly krautuvės. Randų 
Z ateina $95.00 į mėnesį. 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- 
į čiai, piazai, vieta dėl garadžių. 
; Randų atneša $160 į mėnesį. Pre

kė $14,800. Lengvos išlygos. Ma
tyk A^KUPSTJ.

South Bostone
į Šešių šeimynų medinis namas, 27 

£ kambariai. Rendu atneša $780 į 
| metus. Prekė $4.500. Lengvos išly

gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 

M A T.RA g
f •

' NEPAMIRŠKITE: kad'rudens ir 
A žiemos laikas artinasi Paprastai 

imant angliai ir malkos pabrangs
ta, tadgi neatidėliokite, įduokite 
‘Hhvo “orderius.”

? Kreipkitės pas:
A. J. KUPSTIS 

Broadvay, So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1662—1373

BANKROTAI DIDŽIOJE 
BRITANIJOJE

Metinis ~D. Britanijos 
“Board of Tradę” (prek. 
departamento) -raportas pra
neša, kad trejais paskuti
niais metais Anglijoj ban- 
krotavusiii įmonių vertingu- 
moiitžvilgiu mažiausia buvo 
1925 metais. Šiais metais pa
rdėjo bankrotai įmonių mo- 
terų išlaikomų. -

• ' •l

1926 metais bankrotų bu
vo 4,708,186 mažiau, negu 
1924—1925 metais pareikš
ta bonkrotuojančioms įmo
nėms ieškinių už 10,617,899 
svarų sterlingų. Jas apra
šius dar rasta turto už 2,- 
025,474 svarus sterlingų; tai 
buvo 1,999,185,. ir 328,353 
svarais mažiau, negu vienus 
metus anksčiau. .

1924 m. bankrotąvo 1877 į- 
monių (mažiau 24),

Moterų laikomos įmonės 
1925 m. bankrotavo 494, o 
1924 m. — 417. Moterų lai
komų įmonių daugiausia 
bankrotavo krautuvės ir siu
vyklos (47), audinių krau
tuvės (37), maisto — (33), 
drabužių, baltinių ir kitako 
(21), ir išnuomojamų namų 
(20). L. V.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
PREKYBA SU INDIJA
Indijos prekybos rūmų 

pranešimu, šiais metais buvo 
tokia: įvežimas buvo trupu
tį pakilęs, bet išvežimas per 
pirmus šešis mėnesius buvo 
£23,937,600 mažesnis, paly
ginti su pereitais metais. To 
pranešimo skaitmens teliečia 
tiktai Indijos prekybą su sa
vo metropolija, neskaitant 
kitų dominijų.' L. V.

•

juos atlankyti ir prie progos 
pasirodyti, kokią esu padaręs 
muzikos mene pažangą. Šiam 
užmanymui įvykinti sunikau 
:ai kurias kliūtis, būtent iš pu
sės operos direkcijos, kuri ne-
noroms nors ir trumpam laikui 
mane išleidžia. Galop pavyko 
susitarti ir jau šį pavasarį t. 
y. kovo mėn. 1 d. 1928 m. išva
žiuoju ir manau pirmas koncer
tas įvyks Brooklvne apie kovo 
mėn. 10 d. ‘

Kad tinkamiau sunaudot mi
nėtas atostogas norėčiau kuo iumą. švelninu ir ramina sujaudintus 
įlačiau aplankyti lietukų kol o-

Ar teko girdėti, kad žydi .Toninėj 
kapuose paparčio žiedelis: 
ji§ spindi, lyg mūsų žvaigždė vakarinėj 

.plonutis, kaip voratinklėlis, .
Senutė man sakė: “Suvalgius žiedelį
ko nori matyti galėtuni;
ką šlama saii medžiai, ką čiulba paukšteliai 
net laumes dainuojant, girdėtum; ; 
matytum, kaip kalnuose auksas Tapšnoja, 
žinotum kas dedas aplinkui, : 
atspėtum ar tekši lietuviui-artojui^ 
ar šlėktai kokiam, dvarininkui.”^ 
Oi, troškau suvalgyti paparčio 
norėjau 'kur auksas pinoti, 
ką šniokščia upelis, saulutė kur riėd a x 
ir kaip bernelius pavilioti... 
Aprėžiau kapuos grabnyčia tris ratus 
kaip tik prieš dvylikę... Baisu... i- 
Čia dvasios lyg skraido raudonom akimi, 
ten laumės liūliuoja vaikus...
Tik štai kur bebuvęs ponaitis: raudonas.

’ geltoni ūseliai, raityti,
su aukso pentinais. Gal koks kapitonas?
Kad ims žodelius man barstyti: 
“Labs vakars, mergyte! (Aš nei žvilgt ton šalin) 
Ristieji žirgeliai sušalo: 
važiuokim, rūtele tu mano, pilin, <•’ x 
ten daimanto, aukso begalo...
Tik meski Jonutį ir bočių namelį ft 
Tu busi linksma ir laiminga: 
ten stiklo darželiai, sidabro varteliai...” 
Tštikro jau jis man patinka. 
Bekalbant akimirkoj medžiai išdygsta, 
lapeliai iš pumpurų gvildos, ' 
žiedai viens po kito baltai tik pražysta, 
bitutės prisglaudusios šildos... i 
Staiga už miškų lyg suriko gaidys, 
jaunikį lyg vapsos įkando:

, tik trepsi, tik šėlsta, lyg žiemą šiaurys, 
kaip žaibas pabėgti net bando... t. 5 '
O žydintis sodas, kuriuo mes važiavom 
išgaišo. _. ŽrūriiKgi: dumblynė, 
ne aukso vežime sėdėjom Ž— geldoje... 
Tai buvo stebūklai Joniniu!- * • - *' Ir laumės“pragaišo nuo žalio dirvono:

. pražydo, matyt, papartys:
iš mano-raudono, gražaus kapitono 
pavirto barzdotas ožys.
Tikėkit: taip buvo, tikrai nemeluoju.
Jonįnė< juk bųjy naktis.
Nors .mabnyčią ir galvą turėjau,
bet vištifc apgavo ožys! “Kelias”
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P. J. AKUOČIUS 
y i Lietuvis Graborius .

820 B. 8IXTH ST., so. BOSTON

>eU8. A 4486

J. PETRl^KEVfciUS
Laisniuotas Graborius

• : •*’ <

Laikau automobilius dėl veseli- 
ją, krikštynų ir šiaip pasivaži

nėjimo, pigiau nė kiti. -
162 Broadway, S. Boston, Mara.
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W 

Res. Tel. S. B. (J304-R.

OPEROS ARTISTO 
A. SODEIKOS ATSI

LIEPIMAS.
Nuo 1907 m. iki 1920 m. gy

venau Amerikoje Įvairiuose lie
tuviu kolonijos dirbdamas mu
zikos meno srity. Šiame laiko
tarpy, man teko pažinti nema
ža lietuviu muzikii, veikėją bei 
šiaip lietuvių diduomenės. Grį
žus pagaliau i savo tėvynę esu 
pasižymėjęs kuriamajam darbe 
Lietuvos Valst. Operoj, kur ir 
dabar tebedirbu. Manoųpragv- 
ventas Amerikoje nemažas lai
kotarpis, iššaukė manyje pasi

ilgimo “jausmą prie buvusiu 
mano jaunystes draugų, bei 
pažįstamą. Todėl esu sumanęs 

- ir Tr ifeA.' ;■ r , yf.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston-
O1»io valandos: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
dėldienfais. taip-gt seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

š LIETUVIS DENTISTAS 

|DR. ST. A. GALVARISKI i (GALINAUSKAS)
1414 Broadway, So. Bostov
1 Telephone" So. Boston 2300
S Ofisas atdaros nuo 10 iki 12 ryto 
g nuo 1:45 iki 5:20 po pi et tr nno 7 
H iki 9 vakare, šventą dieną pagal bu 
1 sltarima.

A Tel. Brockton 5112
j DANTISTAS

|0R. A. J. GORMAN
| - (GUMAUSKAS)
1 705 Main St., Montello, Mass.
& (Kampas Broart Street)
X Ofiso, valandos:
$ Ryte nuo 10 iki 12 vai. 
g Dieną nuo 2 iki 5 vai. 
c Vakare nuo 6 iki 8 vaL 
£ Sekmadieniais pagal sutarties.

Red Cross Kidney Plasteris 
Veikia Tarsi Magiškai

V
Jus gulite beveik urnai pašalinti a& 

trliK skausmus ir nulipusius diegliu# 
dėl StrCndiegllo, Neuralgijoj ip kitų 
Reumatizmo priepuolių su Johnson'e * 
Red Cross Kidney 1‘laster. Nuo«, mo
mento. kuomet šis nuostabus, senas 
gelilstantis plasteris yra panaudojama 
prie skaudamų, vietų, jis teikia — S- 

iiervus ir pabalina skausmą ir mizeri
jų tarsi magiškai.‘Jus gaunat patvarią 

kad gyduoles 
Risi Cross Kidney Klasterio nuolat 
sunkias i>er odų j apimtas vietas taip . 
ilgai, kol plasteris laikomus prie kūno. 
Buk tikras pareUmluut didelio Red 
Oross Kidney riasterio su raudona 
flanele užpakaly. Visose vaistinėse.-J
Ad. No. 110 50 Agate Lines

ANT RENDOS
“Darbininko” name, prie E 

gatvės, ant rendos didelė krau
tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu- 

t X

vėlei arba šiaip kokiam bizniui. 
Renda prieinama. Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366Broadway, So. Bostin. Tel. 
S. B. 0620.

nijas ir žinoma kur pageidaus ,la *!■ del '?■
* r kiflimv PliI 

— pakoncertuoti. Taigi, kad 
iš anksto tinkamai sutvarkyti 
savo maršrutą, prašyčiau savo 
draugų, muzikos veikėjų ir 
šiaip gausingos Amerikos lietu
vių diduomenės, kur tik butų 
pageiedaujami mano koncertai, 
iki 1928 m. vasario mėn. 20 d. 
atsiliepti laiškais su išdėstyto
mis sąlygom is.žemian nurodytu 
antrašu.

jMuo Kosulio ir
Šalčio Krutinėję

Naudokite

gndjcv JSranb’
4a

12;
• 13.

14.
15.
16.
17.

INEW Y4JRK SPA |
Kampas Dorckester St. i 

ir Broaduay | 
SOUTTJ BOSTON’E i

Užkandžių vietų. Saldainių turi- © 
nie namie darytų, šaltakošės (ice- X 
erėm). Turime visokių saldai- g 
nių pasirinkimui dėl visokių rel- © 
kalų. Neužmirškite savo draugų. © 

&©©S)©©©©@©©@@@©©@@@©@@©@@©

| TEL. So. Bartos 0506—W. |

| LIETUVYS DANTISTAS S 

| A. L KAPOČIUS| 
i 1251 Broadway, So. Bortas 

|$ (“Keleivio" Base) , |
oCjriBo VAidurooe: n«o 9 lU 12, nan y?
X rz9G SK 6 tr ut» HtSO Ikf O vakare x 
ASer&domie nno 9 iki 12 vaL dieną J 
^Subatomla nuo P iki 6 vak. Neria <* 
^iiomfe mx<9 tkf 12 (pagal sutarti* J

18.

19.

TeL Norvrood 1503

E. Y WARABOW
(V7RUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
1 XR BALSAMUOTOJAS'

' ' ‘ " 1J
1170 WaSUINGTON STRKBT

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ '

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 
877 ir 448 Cambridge Strevt

Cambridge, Mass. * 
Telephone University 8831-W

20.

VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO.

Ak, myliu tave...................
'Bemužėl, nevesk pačios ...
Graži čia giružė... ...............
Meilė........................... .
Meile uždegta krūtinė .....
O pažvęlgki................... .  ..
Visuomet širdis surakinta .
Penkios linksmos dainos

Išauš vasarėlė, 
Tu mano mergelė, 
Išbėgo mergytė .. .........
Kaip aš buvau jaunas, 
Žiūrau anksci rytų, 
Aš užgimiau Lietuvoj.. 
Eikš mano mergele, 
Aš sutikau žydelį, 
Kam^anksci keleis ....
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DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas 
Skrenda, lekia’ mūsij mintįs 
Trisdešimt dainų...............

MIŠRAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos ..... 
Giesmė į Šv. Kazmierą ... 
Lietuvos Vyčių Imnas........
Pirmyn į kovą ........... 
Mes grįšim ten...................
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a) Miels tėveli,
b) Oi skauda galvelę, 
-c) Atsigėriau žalio vyno.
a) Oi džium-džium,
b) Uz jūrių,
c) Kalbiu jaunas '‘bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą ...
a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis.
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyno. Siųsdami užsakymus 
drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: r .

“DARBININKAS”
366 West Broadvay South Boston, Mass.
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