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IŠBADO NAUJĄ MUZIKALI
T4
- Rusasį Bolševikų lyderio Jof fe 

nusižudymas iššaukė Rusi
joj daug Įvairių gandų. Ta
čiau aišku, kad žydelio Joffe 
mirties priežastis surišta su 
politine padėtimi Rusijoj.

■<“ Užsenio spauda praneša, 
kad žydelis Joffe nusižudė 
pamatęs savo (komunistų) 

^^Mirtijos pievines ir gavęs 
jucrvų. suirimą nusišovė. .

<s|^^4bffe buvo senas Trockio 
dibugas ir kartu su juo sto- 

^A^jo prieš dabartinį raudon- 
rmėgių bolševikų diktatorį 
aliną.
Sako, ką Dievas nori nu- 

. pirmiausia atima pro- 
; t Bolševikai, kurių vadu 
Joffe, išžudė milijonus ne-

FORDAS IAMOKEJES UŽ 5 
DIENŲSKELBIMUS 

$1.300.000
NEW YQRKAS. —Spau

da praneša, kad Ęordas savo 
“fordukų” išreklemavimui 
per penkias dienas išleidęs 
$1,300,000.

Garsinpsi tik anglų spau
doje ir žydų, p kitų tautų 
spaudai skelbimų'nedavė nė 
už sudilusi centą.

INSTRUMEB

PARYŽIUS. - 
Theremin išrado naują mu- 
zikališką instrumentą, ku
riuo galima griežti jį nepa
lietus, Šis instrumentas yra 
panašus į radio. Yra tai įtai
syta tam tikros vielutės, ku
rios pritraukia elektrą ir 

žmogus rankų mosikavimu 
arti to instrumento iššaukia 
garsus ir sudaro gražų skam
bėjimą. Sako, kad jeigu pa
statysi kelius instrumentus,’ 
tai gali sudaryti gerą orkes
trą. ,

Šiuo nauju Išradimu vra 
susidomėjusios muzikaliskų 
instrųmenų išdirbystės ir 
nori šį išradimą nupirkti.

Išradėjas šiuo instrumen
tu jau koncertavo Vokietijoj 
ir Prancijoj. Žada atvažiuo
ti ir Amerikon. Tad, gal tu
rėsime progą pasigerėti nau
ju išradimu.

gana daug 
departmeri 
metais nuo 
spalių 31 d 
bos a
žuvo 109 
sižeidė.

iH

POLICIJOS VIRŠININKAS 
NUBAUSTAS UŽ ŠMUGE-

LIAVIMĄ
NASHUA, N. H. —New- 

port, Vt. miestelio policijos 
viršininkąs Swett sugautas 
ir prie kaltės prisipažino, 
“kad jis slaptu gabenęs deg-

tinę 1S 
nubaudė $1<M>.

Tai va koki 
kų. kurie sau 
statymus. *

Jis 
ir nu< 
džioje

GENEVA.—Gruodžio 10
z

d. Tautų Sąjungos speeialėje 
sesijoje Lietuva ir Lenkija 
priėjo prie1 susitaikymo. Abi 
pusi sutiko eiti į. tiesioginius 
pasitarimus'išrišimui kilu
sių ginčų.

2Sako,- kad ši sutartis turi 
būti reiškia, kad bus sudary
ta diplomatiniai1 santykiai.

Premieras Voldemaras ir 
Lenkijos Zaleckis pareiškė 
Tautų Tarybai, kad jiedu 
sutinka tartis tiesioginiai 
ginčijamuose klausimuose.

Tautų Sąjungos paskirtas 
specialis reporteris Van 
Blokland, Hollandietis^ pa- 
tiekė savo raportą ir reko
mendacijas. Jis rekomenduo
ją, kad tuojau butų panai
kintas karo stovis .tarp Lie- 
tuv.ir Lenkijos, kad abi pu- 
siduojau pradėtii tiesiogines 

"ag ir kad Tautų Tary-

Paskirs Komisiją

Tautų Sąjunga paskirs ko
misiją, kuri peržiuręs Lietu
vos, skundus dėl persekioji
mo Vilniečių. Toji komisija 
radus kokį nors incidentą 
taip Lietuvos ir Lenkijos 
praneš Tautų Sąjungos ge- 
neraliam sekretoriui ir ofici
aliam reporteriui Van Blok- 
landui’ ir kokių priemonių 
griebtis jo prašalinimui.

Su tartis nepaliečia Vilnidus 
Klausimo

* ' f f
Lietuvos ir Lenkijos tai

kos sutartis visai nepaliečia 
Vilniaus klausimo, kuri len- 
kai laiko smurtu pagrobę 
jau nuo 1920 metų.

Reiškia Vilnius kaip yra, 
taip ir pasilieka lenkų ran
kose.

Išrištas Lietuvos —Lenki
jos ginčas nėra taip aiškus ir

tams štai ką pasakė 
matote, kad musų reil 
mai Vilniaus nebuvo p 
visai be ištyrimo. Po 
visą ką mes tikimės 
tarti su Lenkija rišasi I 
Vilniaus problema.
“Kad sudarius 

draugiškumo santykius, 
turime tartis apie at 
mą rubežių, kurie dab; 
daryti, ir kalbėtis apie 
rymą komunikacijos, 
turime laipsniškai eiti p 
susitarimo, kuris vestųj 
sudarymo diplomatinių 
šių.”

Abiejų šalių dėl 
prieš išsiskirsiant sutar 
rvbas atnaujinti Sau 
nesv, 1928 m. Rygoje.

Tautų Sąjunga didžiai 
si, kad jai pasisekė šuto 
Lietuvą ku Lenkija. .

Nemažai kredito
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nusižudo.

ir šiandien badą ir 
kenčia irtųdarbinin- 

kraujas ir ašaros visgi 
auepia ant jų nervų ir jie 

Iš to nerimasčio vienas po

f- >' W
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iAdkaltų darbininkų ir milijo- 
darbininkų našliu ir naš-
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apylinkės lietuviškuose 
sodžiuose buvo padaryta 
daugybė kratų ir suimta šie 
lietuviai gyventojai:

*-■ Trakiškių sodžiaus: Cibul- 
skas, Staskevičius, Križaus- 

ir Marauskas.
.•Ji., Valinčių sodžiaus: Šup- 
^Mhšdcas, Vaznelis ir Ivoška.

■ JT?1'.’ ’.p • ’ l*» ■ ,

Visi suimtieji nuvaryta į 
Suvalkus ir pasodinta kalė- 
jiman.

Suvalkų kalėjime šiuo lai- 
ku sėdi keliasdešimts lietu- 

? viu. .

Jau buvo pranešta, 
Lietuvos kariuomenės teis- 
mas Romano, bylą. . . .
19 d. š. m. • ' .

Į . * . J

Tą padarė dėl prisiekusio 
adv. K. Olekos tėvo mirties.

Romaną gins advokatai: 
Oleka. Yčas, ir Ščensnulevi- 
čius

Kaip jau buvo pranešta. 
Romanas kaltinamas Bau
džiamojo Kodekso 453 strai
psnio 22-ruoju skyrių ir Y- 
patingų Valstybės Apsaugos 
Įstatų 14 paragrafu, 6 punk
tu.

453 straipsnio 22-sis sky
rius skamba šiaip:
“Kas nusikalto nužudęs,

Kalėdų Dovana Lietuvon;

vo narius. Sužinoję, kad II- 
linojaus valstijos senatorius 
Smith ir PėnnsylvanijoS val
stijos senatorius Vare išleido 
dideles sumas pinigų rinki
mams ir kad panaudojo ne
leistinus budus, kad būti iš
rinktais, didžiuma balsų- juo
du atmetė ir veda tolimesni 
tyrinėjimą.

6 p. už nužudymą graso mir
ties bausmė. <

ir

Prieš porą dienu lenku 
spauda pranešė, kad turimo
mis policijos žiniom. Vilniu
je esą 10,000 vagili. Tuo 
bu du Vinių je priveismta ne
tik elgetų, bet ir vagių.

Gerinusia ir tinkamiausia dovana j Lietuvą saviš-
• V..
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įdžio mėnesy
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Taigi Romanui graso ir 
ar kitokią bausmę gaus, pri
klauso nuo liudininkų 
Teismo.

Kariuomenės Teisme pir
mininkaus gen. Šniukšta. 
Kaltins K. T. gynėjas pulk. 
Vįmeris

Romanas bus teisiamas 
ne tik kriminaliai/bet ir ci
viliai. Civilėje byloje ieško
vų adv. yra' Skipitis ir Nor- 
gelavičius.

Iš prokuratūros pusės liu
dininkais tarp teitų iššaukti: 
pp. Dr. Blažys; Tubelienė, 
pulkininkas Ozelis ir Ozelie- 
nė. Civilėje bylioje prieš Ro
maną iššaukė: kurt. Jurgutį, 
Julių Kaupą, -Įteką, Lians- 
bergį, kun. j/Vromą, kap. 

Januševičių, M/Romanienę 
ir kitus. - -

Eina kalbos^ kad Roma- 
nienė savo nustotatymą prieš 
Romaną pakerti -i.

Romano pu&Čj - rliudinin- 
kais yra iššaukti: pp. gen. 
S. Žukauskas,  ^gen. At pulk. 
Plechavičius^ Sberilcos vice
konsulas Gerį^r/Juodakie- 
nė, Juodakyt^ tat Mironas, Į 
M. Bagdota, ii». adv. Tu
mėnas ir kitu > ’

Viro liūdinėk
& • W

Pdbiitaj 
ribųti 
aalępripi 
spaudos

> Romar

vių persekiojimo Vilniaus 
krašte. . ’

Speeialėje sesijoje dalyva
vo didžiųjų valstybių atsto
vai ir Pilsudskis kaipo "žiū
rėtojas. Kadangi tarp Vol
demaro ir Zaleckio ėjo karš
ti ginčai, tai Pilsudskis neiš
kentė neįsikišęs į judviejų 
ginčą.t

Pašokęs iš vietos ir nuėjęs 
prie delegatų stalo Voldema- 
rui pastatė griežtą klausi
mą: “TAIKA AĘ KA
RAS?” Voldemaras atsako: 
“TAIKA”. \

^Tuomet pasidarė didžiau
sias salėje sujudimas it 
džiaugsmingas sveikinima- 
sis. Ar Voldemaras su PiL 
sųdskiu pasisveikino nėra ži
nių bet greičiausia^kad taip, 
nes Pilsudskis iš džiaugsmo — 
pareiškė, kad tolimesniuose 
pasitarimuose jis nereikalin
gas ir viską pavedąs sūvo 
Užsienių Reikalų; Ministe- 
riui Zaiėčkitii. Beto, jis pa

šose Lenkijos bažnyčiose gie
doti “Te Deuna”

nesidžiaugia, o ypač prisimi
nę Tautos nusistatymą.

Ąbū priemieru, prieš 
tų Tarybos narius ‘ 
pasižadėjimus. Pi 
pareiškė, kad Lenkija 
iMtičtos neprikišu

Eė,kadLie- 
■BtOi KarO

X ‘

šia apie
W"

salę. tu-iVoMrtnaras

•*♦?*>*

laimėjo tą,, kad Vilnius da 
pasilieka jtf rankose ir kad, 
jo klausimas nepaliečiamas 
ir. kad jie, panaikinus karo 
stovi, galės liuesai demora
lizuoti lietuvius ne tik Vil
niaus krašte, bet ir Nepri
klausomoj Lietuvoje. Atida
rius rubežius lenkų propa
ganda pasklis po Lietuvą.

Voldemaras grįžta į Kauptą.

Gruodžio 11 d. Voldema
ras grįžta į Kauną. Sako, 
kad jis vežasi sutartį, kurią 
pasirašė su lenkais parody
mui savo piliečiams.
Reikalavimai ne beišturimo 

Premjeras Voldemaras, is- 
važiuodaiųas koresponden-

Lietuva buvo ir y] 
ga šalis. Jeigu ji 
prie Tautų Sąjungos sri^ 
siskundimais ir rei 
ubais prieš lenkus, tai 
nereiškia, kad ji norėjo 
taikois Europoje.

Tautų Sąjunga priversi 
ma' Lietuvą susitaik 
Lenkija. . pastarosios rič 
draudus ir neatlyginus 
tūvai padaryti) skriaudų 1 
kartą musų tėvynę 
ir įžeidė.

Todęl mes nė ki 
džiaugiame sudaryta 
mi su Lenkija ir dar ka 
nareiškianie, kad
Vilniaus nenurimsime^ C

* •• *.

valdininkai senatoriai. Sako, ^^0 -baTa?
: WASHINGTON, D. O.— 

Hearsfo spaudoje tilpusieji, 
kaip buvo skelbta, Meksikos 
despoto Calleso z “dokumen
tai”, kurie rodo jog Meksika 
kurstė Nikaraguos ir kitų 
šalių žmones prie sukilimų ir

Jžttpogandą priešjibt 
sukėlė elį skan- 

‘Ar'vaidžl<£

igtosasiškė-
W j..—?

. Susi rinkes kor
V- * 4,2
K kmmIsuuh, K®

[gos istorijoj. :

tą išmokėti 
riaaisUŽsl 
gandos. Ar tą sumą 
teėjo, ar ne nėra 
tie piuigat esą buvę; 
pilnokų rankose.

f

.Heafsto spauda



PASIMIRĖ MUSŲ 
TAUTIETIS

KLODAVOS mieste 
dzės vaivadijoj) 
Ignotas Pūkas, 
vių laikraščių rėmėjas.

Tebūna jam lengva žeme 
lė. -

Vyrai ir moterys, kurie turi inkšti) 
artm puslft, iritacijaa, per tanki; šlnpi- 
nimos ..nakty, Ošinančius skausmus 
strėnose nrtm pnnnšins simptomus iš 
prtežaaties inkstų iritscijoa artm pūs
lės, turėtų vartoti Nuga-Tone, tik per 
keletu dienų ir pastebėti, kaip tie ne
malonus simptomai greit pranyks.

NugA-Tnnč yra sveikatos vadovu virš 
mUiono įmonių' Jau daužau kaip 33 
metai. Stiprina silpnus nervus, jratet- 
kla naujos Jėgos visiems kūno orga
nams Ir jų veikimui, pataiso apetitų

,50c 
15c 

Kas tai yrą bolševizmas ir jo vykdymas

NUO INKSTŲ IR PŪSLĖS 
IRITACUOS^

Šis vaizdas yra Jungt. Valstijų U. S. S. V-4 didžiausio pasauly sūbmarino, kurį nesenai 
įleido į vandenį prie Pdrtsmouth, N. H. - < ,

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido kun. K. A. Vagys_ 25a

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis________________75*

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, bu apdarais____________________________

poezija; dainos ir EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ________________ 25c
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _________ 15c
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko________5.0(
ŠIŲ NAKCELY________________________________________ 30c
SIUNTĖ MANE MOTDTĖLĖ____________________________ 20c.
VAI AŠ PAKIRSČIAU____________________________ • 20c.
UŽ ŠILINGĖLĮ___________ _____________________________ 30*
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ________________________________ 10*
LIGHO (latviška) ___________  JO*

(Lo- 
pasimire 

senas lietu-

gandai, kad 
Jcnksciom-

, Voldema
ras bandys sudalyti vienybę 
su liaudininkais.

Liaudininkų organas ir 
“Lietuva” pažymi, kad tie* 
pasikalbėjimai neturi jokių 
derybų pobūdžio. Turi ar ne, 
bet vistiek pasikalbėjimas su 
liaudininkais sukėlė daug 
skandalo politikų tarpe, ir 
Voldemaras visai neteko pa* 
sitikėjimo. .

NAUJA ŠVIETIMO DRAUGI- Į 
JA “KULTŪRA”. *•

Paskutiniu'laiku Vilniuje 
įsisteigė nauja lietuvių švie
timo draugij a “Kultu ra ’ 
kurios steigėjas yra Lietuvių 
Mokslo Draugijos pirminin
kas p. B r. Untulis, Vytauto 
Didžiojo gimnazijos mokyto
jas S. Matjošaitis, ir D-re V. 
Alseikieiiė.;

Lenkų spauda praneša, 
kad šios draugijos įstatus 
valdžja jau patvirtinusi. Ki
toms lietuvių > draugijoms 
.priseidavo laukti ištisus me
tus, ši gi-draugija patvir
tinta, palyginus, labai gresi 
tat

. ^‘•>y:yMT-jĮELAI i
PAŠĄMKaitinėtą par. 

Uždarius čja lietuvių mokyk
lų, lenkų Mokyklos mokytojas 
ir inspektorius, varydami lie
tuvių vaikus į lenkų mokyklų, 
žadėjo įvesti lietuvių kalbų. 
Bet tie pažadai pažadais ir Ii- 
ko: ne tik bemokina mokyki? 
lietuviškai,djet dar verčia vai
kus namie kalbėtis lenkiškai, 
knygų taip pat nei vienos lie
tuviškos neduoda, nors lenkiš
kas brukte bruka.

Tėvai daug prašymų ir rei
kalavimų rašė, bet lietuviškos 
mokyklos vis dar neatidaro. 
Sugrųžino tik “Ryto” sky
riaus knygynėlį, kurį buvo pa
ėmę, kaipo “agitacyjnų labu
tę ”. Štai kokia teisybė.ŽELIGOVSKIO NAUJA 

KARJERA
BERLYNAS. 11. 26. (El

ta). ‘Voszische Zeitung” 
praneša iš Vaišu vos, k^4 
pasak lenku dešiniųjų laik
raščių. gener. Želigovskis bu
siąs paskirtas dabartinio 
Vilniaus vaivados vieton.

U ^MAŽĖJA IMIGRACIJA 
b-.. Spalių mėnesy išduota vi- 
■ zos 461 asmeniui iš Lietuvos 
^.-išvažiuoti. Iš jų 106 Brazili-

. jon, 116 6Argentinon, 84 
’./Afrikon, 38 Kanadon, Ame- 
|Tikos Jungt. Valstyb. 52 ir 

_ J kitus kraštus. Spalių mėne- 
emigracija žymiai suma- 

" žėjo ^palyginus su rugsėjo
* mėn., kuomet išvažiavo už-
• siepin 1089 asm.

p MAŽĖJA KAUNO GY- 
VENTOJ Ų MIRTINGU-

MAS.
Prieš karų iš 1000 Kauno 

v? gyventojų per metus niirda- 
fe" Vo 22 žm. Dabar 1000 gvv. 
į-išpuola 16—17 mirimų. Mir- 
> tingumo sumažėjimas aiški- ft 
į nąmas miesto medicinos ir 
^/sanitarijos būklės patobulė-

KAS JIE?
Prieš keletu dienų Vilniaus 

spaudoj pasklido žinių, ka( 
keletas vietinių lietuvių esu 
darę susirinkimų, kuriuose 
neva buvo kalbamasi dėl nau
jos partijos sudarymo, kuri 
mėgintų Taikintis su lenkais.

’ KaunaszKriminalinė poli
cija susekė atvykusius iš | 
Vilniaus krašto lenkų šnipus 
— Kaniauskaitę Benigną iri 
Svobodzinską Stanislovų, 1 
kuris tš pradžių buvo pasi-l 
vadinęs kita pa vardė.Pasku- 
tinis yra senas i gudės šnipas. 
Sulaikytasis pareiškė, kad 
jis esąs vokietis, atvykęs ie
škot uždarbio ir temokąs vo
kiškai kalbėti. Tačiau krimi
nalinė policija jam įrodė, 
kad jis yra Stanislovas Svo- 
bodzinskašj kuris Vilnijoje 
verbavo žmones ir juos mokė 
šnipinėti, o vėliau siųsdavo 

gi pakuti 
iriu P iku kriminalinė p^liei j 
ja iš-jaudė jo siųstuosius a-j 
genelis tai jis rizikavo šį 
kartą, pats vykti Tacv’vcin 
ir išarti priežastis anų ne
pasisekimo. Be to, jis turėjo 
ir kitų uždavinių. Lietuvoje 
Svobodzinskas tapo susektas 
ir suimtas.

Abu šnipai įdėti Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimam o 
kvota perduota karo teismo 
valstybės gynėjui.

Sąryšy su tuo yra padary
ta ir kitu areštu.

LENKIJA _.
Paskola ir zloto stabilizavimas

Ryšy su lenkų oficialinės 
spaudos džiūgavimu dėl gautos 
paskolos užsienio spauda pažy
mi, kad"Tokiani džiūgavimui ši 
paskola nedaug teduoda pa
grindo. Visi] pirma paskola 
visiškai neįrodo, kad užsienių 
pasitikėjimas Lenkija padidė
jęs, nes sąlygos, kuriomis ta 
paskola pasirašyta, yra daug 
sunkesnės riet už šią vasarą 
Bolivijai per Indijonų sukilimą 
suteiktos paskolos sąlygas. Pu
stau indijoniška Bolivija gavo 
36 milijonų dolerių paskolą su 
emisijos kursu 97 ir 6 proc. me
tinių. Tuo tarpu Lenkijos pas
kolos emisijos kursas siekia 92 
ir 7 proc.

Įstatymu numatytas ryšy-so 
paskolos gavimu ,lenkų zloto 
stabilizavimo kursas sieks 8,9 
zloto už doleri. 1

GAZDINO PABAUDOMIS
Š. mėn. 10 diena Vilniaus 

Apygardos Kuratorijon 
kreipės Kalesnykų sodžiaus 
gyventojų delegacija (Ba- 
siulienė Paulina ir Budėnas 
Antanas), kuri prašė atida
ryti be priežasčių uždarytą 
š. m. spalių 5 d. lietuvišką 

[“Ryto” D-jos mokyklą. Lie
tuvių delegacija priėmė ku
ratoriaus pavaduotojas, liau
dies mokyklų vizitatorius p. 
F. Mlodkoįvskis, kuris 10 
minučių pasikalbėjime iš
klausė kalesnykiečių skundo, 
priėmė įteiktą jam raštu 
protestų ir patarė siųsti kol 
kas vaikus į esančia Kales- 
nykuose lenkišką valdžios 
mokyklų, nes kitaip už ne- 
mokymų vaikų žmonės busią 
baudžiami, Įteiktą jam raš
ką žadėjo perduoti kurato- 
Iriui.

LIETUVOS LAISVĖS 10 METŲ 
PAMINĖJIMUI

>
“šaltinis” stato nuosavą namą 

spaustuvei, tai progai katalikai 
gaTi prisidėti su džiaugsmu užra
šant savo giminėms Lietuvoje 
“Šaltinį”, kurį labai kaimiečiai| 
myli,'nes paveiksluotas savaitinis 
laikraštis. Lietuvoj kaina vieniemfc 
metams $1.20, Amerikoj $2.40. Pre
numeratą siųsk dabar per paštą, 
kad su pirmu numeriu po naujų 
metų žmonės galėtų džiaugtis ir 
tavo brangų vardą mnėti.

Šaltinis prieš karą buvo labiau
siai išsiplatinęs, jo antrašas: 

“ŠALTINIO’’ RED.
Bažnyčios gatvė 18 .
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SUĖMIMAI
ADUTIŠKIS. Buvo rašy

ta “V. Aide”, jog Adutiškio 
bažnyčios padaryta balaga
nas. Tai buyfi tik žiedai, o 
dabar jau pradeda uogas 
rinkti. 1927 m. XI. 5 gavę 
pakvietimų pas tardytoją į 
Lentupius nuvyko 11 asme
nų. Kiekviena ištardžius *■ » *•
tuoj nuvaroma į posterunką. 
Pranešė tardytojus, kad su
dėjus kaucijų po 300 auks., 
kaikuriesm po 200 auks., ga
lį būti paleisti ligi teismui.

XI. 5. suimta šie asmenys 
už giedojimą lietuviškai 

, bažnyčioj spalių 2 d. 1) Ste
ponas Burokas iš Adutiškio 
miestelio, “Ryto” Draugijos 

. skyriaus primininkas, 2) 
Povilas Posiunąs. 3) Leonas 
Bielinis Adutiškio vargonin
kas. 4) Marijona Burokaitė, 
■5)
Kurcmyte, 7) Karoblis Šid
lauskas, 8) Paulina Ramely- 
tė iš Mociškės sodž., 9) Sta-

' PAŽINTI LIETUVĄ >
& ‘Suomių rašytojas ir žur- 
■ Ralistas advokatas Halines 
. -‘Jukonenas lapkričio vidury, 
k grįždamas iš Pietų, atsilan- 
\ kė į Kauną kur jis iš* 
s_buvo kelias dienas. Jukone- 
į nas yra didelis Lietuvos 
'draugas. Jis parašė suomių 
B kalba knygą apie Čiurlionį. 
K Be to, laikraščiuose yra pa
prašęs vis:] eilę straipsnių a-

pie Lietuvą ir ypač Vilniaus;mis demokratais.

sė Meškelytė Linkonių sodž., 
10) Leonas Vi Įeita, 11) Ge
novaitė Vileitaitė. Naujasa- 
lio sodž. Visi prigulėjo prie 
bažnytinio choro. Karolius 
Šidlauskas, tardytojui ištar
džius, tapo paleistas, Leonas 
Bielinis, sumokėjus kaucijos 
300 auks., taip pat paleistas.

Štai kuo remia, arkivvsku- 
pas musų tikybos .pamatus; 
ginklu ir kalėjimu. Jeigu 
esi lietuvis, tai tau nėra iš
ganymo, nėra tau Dievo, nė-; 
ra tau maldai bažnyčios, na 
tai jau gal gi lietuviui nėra 
ir tos Įieklos. Nes dabar a- 
dutiškiečiai aiškina ; taip, 
kad lietuviams peklos jau 
nėra, o tik dėl lenki] pekla, ir 
sako, kad iš lietuvių nėra 
velniij, o ir visi velniai ne- 

‘mokaztos^ęliamįškos lietuvių 
kalbos.

NAUJA LENKŲ ŠVENTĖ
Prie Vilniaus kurijos yrą 

susikurusi lenkų jaunimo 
organizacija, vadinamoji 
“ Stowarz vszenie Miodziežv* \ * Polskiej”. Vadovybę šios or
ganizacijos yra* Poznanės 
[mieste. Organizaciją veda 
įlenki] kunigai, arkivyskupo 
prižiūrimi. Jiems padeda iš
tikimi endekai. Lenkai į ta 
organzac.iją visokiais budais 
stengiasi įtraukti ir musų, 
lietuvių jaunimą kad pas
kiau jį sulenkinti- IKad. ge
riau priviliojus Jaunimą 
įsivedė naują šventę, kurią 
apvąikščioja lapkričio mėn. 
13 d. Kaip tenka girdėti lie
tuvių jaunimas į ta viliojan-f5) LiI --v -•<*• j

Ičią.organizacijų nepriklau 
įso, o buriasi švepto Kazimie 
rio Draugijos skyriuosna.

TEATRAI
GILIUKINGAS-VYRAS—2 aktų komedija"; parašė S. Tarvydaš_J25e 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas____________________________________ _25c
UBAGŲ AKADElilLTAIR UBAGŲ BALIUS-komedijos po 1 ak- •
, tą; paraše Seirijų Juozukas  _____ _____________________ 35*

SNIEGAS—brama ’4 aktų. Vertė Akelaitis____________

ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė
Kun. it. Vaicekauskas _ ________________________________10*

, .Z “ -T . X

ŽYDŲ KARALIUS—-drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. širvintas_30< 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. ■ 10>
PATĘICIJAj arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas__ ;_____________________________________ 10»
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas 35c 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabtal*—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas ‘

4 aktų,* paraše Jonas Tarvydas_____ •__________________65c
VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mėj) Pasakyk mano laimę; Surinko S. D. ir N. lfia
VAlkŲ TEATRAI:, dalis Ua 1) Ištinsime paskirt * 2). Antttiuk»*v 

našlaitis; 3) ^Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N.... Ma

i, ? .t <
PULKIS ANT KraAŲ^'D^,’'spaudi. (Sos aparate *2A0 fr«M0 
CS’ j ii“ s i v •••'•“ ■ • K ' *. t .

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuakitą taip
DARBININKAS

366 Weat Broadway South Boaton. Mm&

g ŠARKIŠKĖS. Vaikiu, 
į vąlsčš. Panašių skundų, kaip i 

giraitiškiai, kreipėsi į T. ir 
Šv. Ministeriją ir šarkiškių

^ gyventojai, nes jų spalių 
į* mėn mėn. pradžioje uždary-’ 

ia mokykla gyvavo nuo 1916 
Išmetu ir visi] gyventojų buvo 

palaikoma. Prašymą pasira- 
g sė 42 gyveųtpjai

įDęl tų skimdii pas mus į- 
ĮĮ giriai kalba.Vieni sako, kad 
!;■ nereikia tylėti ir vietos poli- 
į cijos darbai reikią apskųsti Lietuvon. Kadan 
v Varšuvai, o kiti į tai atsako, 
Jį- kad tylėti nereikia, bet Var-

'žuvai skųstis nėra ko. nes 
- Varšuvos įsakvmu irmokvk-

los uždaryta. Visi tik suta-
1 ria, kad šiąis laikais teisy- 

bes niekur negalima rasti.

:: TRUMPI :: 
SKA1HMĖUA1

JVAUM KNYGA 
kje telpa daigiu kaip 
100 tronpii pankaidų

150 pusi. 45 centai
DARBININKAS 

M BtvadaMy, 17, AUu

MILŽINIŠKA BYLA
Šių metų pradžioje lenkai 

uždarė gudų draugiją “Hro- 
madą” ir daugybę jos narių 
susodino kalėjimuosna. Per 
visus metus yra vedamas 
rtardymas, ir, kaip laikraš- 
[ čiai praneša, 1928 metų per
imuose mėnesiuose prasidė
sianti kaltinamų gudų byla.

Patrauktų teismo atsako
mybėn yra apie 400 ir pa
šauktų liudininkais apie 
1000 žmonių.

Visas tardymas surašytas 
36-iuose tomuose, kurie?" turi 
10 tūkstančių puslapių. To
kios bylos iki šiol musų kra- 

Ište darnebuvo.

11 ' . 'U >. i ĮVAIRI08 KNYGOS
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai'užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas__—JJO*
ĄPIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBŲ-pažinimas tikybos, jos 

privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parakė 
Kun.' Jėzuitas Feliksas Cozel _______________ 30*’

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų > sukaktuvėms paminėti 
‘ aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__8c.

HUČKLEBERRY FLNNAS—labai įdomi apysaka____ ;_______ .
' PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas ______________________________________ 15*

3EN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila ________;____________ ;______________ 1.50

TEN GERAI KUR MUS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas____________50*

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.______ ;_______40*

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas____________45*

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_____ 45*
5 KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas h e galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Paraše Juliuj Verne. Vertimas J. Balčikonio______________1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRLNDAI—parašė Uosis_75*
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 191A—16 met;. 

Parašė P. Žadeikis.__________________________________ 75*
GERUMAS—aprašymas apie gerumj per Tėvą Faberą-Filipiną. 

Vertė Kun. P. L- ___________ _________________ _______ 15c.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

parengė S., Kaimietis_______ ____ _________ "______________15a
UŽKEIKTA MERGELĖ SU. BARZDA IR BARZDASKUTIS— • 

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

nigas Tarnas Žilinskas ;------------------50*
* i * ,

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurnsaitis 23*
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio  _______ 50*

» t v .. . .

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_______________________ 25c
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui____
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas.
BOLŠEVIZMAS 

Rusijoje________________ s____________ _ 15e
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir, gegužinėms sa 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis _____________ 50*
LAIMĖ— (poema). Parašė Vaitkus_______________________ 50c
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- 

tė Jonas M. Širvintas_----- •. ____ _________ 50a
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis_________ ___ 50* į
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas.-40*

ĖMĘS IR ĘALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina________ _______ ____________ 30c

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas_________10a /

J > VGLDEMABĄ
KAUNAS. — Lapkričio 

19 d. Premieras Voldemarąs 
pasikvietė pas save valstįgr 
čių liaudiAmku’atsWv^

Premiprą Voldemarą ap
lanke liaudininkai Toliušis 
ir Strimaitis.' Pasikalbėji
mas tęsėsi 3 valandas. Apie 
ką jie kalbėjo oficialių žinių 
nėra, bet eina 

I nesusitarus su

1 klausimu. Dabar p. Jukone- 
r.nas norį asmeniškai susipa- 
^^inti su kraštu, apie kurį jis 

tiek daug rašė, kad galėtų ir 
-ateity informuoti suomių 
spaudą apie Lietuvą.
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liai nuo didelių pre- 
kelių, miešti] irį- 
šių dienų gyvenimo

triukšmo, plačiam šautiniam 
Raseinių apskrities gale, y- 
ra nedidelis Kražių mieste- 
lis.

.A , ... ,

Gerai žinomas visiems
■ ~ c

Kražių vardas dėl Įvykusių 
juose 1895 metais kruvinų 
žudynių lietuvių — kaimie
čių, norėjusių užstoti ir ne
leisti išniekinti rusams savo 
bažnyčią ir mažiau gal žino
ma turininga Kražių istori
ja ir jos reikšmė kultūri
niam Žemaičių klėstė j mui. 
Neliesdamas 'dabartinių 
Kražių su naujai įkurta 
gimnazija, kurioj gyvos se-. 
nųjų buvusių Kražiuose 
mokyklų tradicijos, keliais 
bruožais priminsiu 
Kražių praeitį.

Kražių pradžia paslėpta 
amžių gilumoje. Kai kurie 
spėlioja, kad pavadinimą jie 
gavę nuo pirmo čia Įsistei
gusio ūki lietuvio Kražio. 
Tikrumoje tačiau Kražių 
pradžia yra dar iš tų tolimų 
praeities laikų, kada tame 
krašte ir lietuviai negyveno. 
Nors apie tuos laikus jokių 
istorinių žinių nėra, bet ras
tieji Kražių apylinkėse ak
menų kapai su sulenktų la
vonų laidojimais, yra kla
siškų vario bei žalvario kul
tūros laikų liekanos, dar vi
są tūkstantį metų prieš 
Krista.

minas Kojalavieiųs ir kiti m. kunigas 
t jaukė į Kražių, kolegiją kauskas įstei 
jaunimą ne tik iš Žemaitijos, forų Mariąvičių rifsauolytių. 

Pirmą kartą Kražių var- ir iš visos Lietuvos. Ma- Tąip kas kartą pfcto ir žy- 
tydamas kolegijos pasiseki- dėj<Ų Kražiai. Nesustabdė 
mą, Žemaičių Vyskupas Jųr- Kražių žydėjimo V sn 
gis Tiškevičius 1621 m. JKra- kurie 
žiu jėzuitams pavedė laikyti jKaipo švedų palikn

kuri išhĮęrė čia iki 1741 m., | pilį 
kuriais metais buvo perkel-A 
ia į Varnius. |

■

Tėvų jėzuitų pastangomis 
1621 m. Kražiuose buvo pra
dėta statyti didelė Panelės 
Marijos vardu bažnyčia, ku
ri galutinai įrengta ir pa
šventinta buvo tik 1689 m. 
Tai buvo viena žymiausių 

^Lietuvos bažnyčių kaip dėl

ssbuvirooKražii Si « t*-i
W ir' • • į - *■f«- - T r

nustojo, kaip, ir senovėje, 
buvę kultūrišku. Žemaitijos 
centru. Geri ir patyt^mo- 
kytojai, tarpe kurių buvo ir 
kunigas, vėliau vyskupas M. 
Valančius, patys būdami ge
rais tėvynainiais, negalėjo 
nesužadinti jaunimo tarpe 
karštų tėvynės meilės jaus- 

nctoli Kražių ties Papilio mų ir norų dirbti jos lahuu 
Ne veltui Kražių gimnazijos 
auklėtiniai buvo laikomi ge
riausiais studentais Vilniaus 
universitete. Kultūrinis Že
maitijos klestėjimas XIX 
šimtm. pradžioje, tai Kra
žių mokyklų auklėtinių dar
bai, iš kurių turi būti pa
žymėti šie asmenys :x Pranas 
Zatorskis, poetą, apdainavu- 
sis gražiomis eilėmis gimtą
ją. Žemaiti ją; Simas Stane
vičius, .pirmas žemaitis — 
rašytojas, Liudvikas Jucevi
čius —etnografas, Žemaiti
jos tyrinėtojas, Jurgis gr. 
Plioteris, istorikas ir arche
ologas, Antanas Šemetas. 
garsus rytų kalbų žinovas.

1832 ’m. Kražių gimnazi
jai buvo isakvta mokinti ru
sų kalba, o 1842 m. norint 
padidinti naujai paskirto 
gubernijos miesto reikšmę, 
Kražių gimnazija buvo per
kelta Į Kauną. Kartu buvo 
perkelta ir turtinga biblio
teka, fizikos 1 kabinetas ir 
mineralų ir mimlzmatininė' 
kolekcijos.
. Nustoję savo kultūriško 
židinio Kražiai nustojo savo 
reikšmės ir virto tik mažu 
provincijos miesteliu.

SEIMININKAMS KELRODISias yra pažymėtas 1253 m. 
abejotinos istorinės vertės 
lokumente, kuriuo karalius 
Mindaugas Kražių apylinkę 
drauge su kitomis Žemaičių 
sritimis paveda valdyti kar
dininkams. 1390 m. lietuvių 
ir krvžuoČių pasitarime Ka
raliaučiuje dalyvavo ir šie 
Kražių srities atstovai: Ei
noris, Evildas. Vid(e)as,Ge
čas, F.ibutas ir Kamovitas. 
Nors sutartimi žemaičiai tu
rėjo eiti į karą, kartu su 
kryžuočiais, bet vargu ar bu
vo ji vykdoma. Pasikeitus 
po' Žalgirio 1410 m. politi- J savo didumo, taip ir kitų į- 
nėms aplinkybėms, Kražiai rengimų. Didžiajam bažny- 
buvo atvaduoti nuo bet ku- čios altoriuje buvo pastaty- 
rios priklausomybės kryžuo-i tas didelis Panelės Marijos 
čiams ir pradėjo gyventi ' dangun ėmimo paveikslas, 
naujus laikus. Einant nau- j garsaus tapytojo Leonardo 
ju. administraciniu Žemaičių 'da Vinči darbo. Labai gra- 
paskirstymu. Kražiai buvo 
paskirti apskrities miestu, 
kurio teisės buvo patvirtin
tos karaliaus Aleksandro 
1492 m. Karalius Zigmon- 
tas! 11529 m. Kražiuose bu
vo Įsteigęs vyriausią Žemai
čių teismą.

Pirmais Kražių valdyto-* » 
jais buvo bajorai Kezgai- 
liai, iš kurių pirmas genera- 
Įis Žemaitijos seniūnas My
kolas Kezgaila gausiomis au
komis parėmė D. L. K. Vy-‘ 
tauto pastatytą Kražiuose/ 
1416 m. bažnyčią šv. Myko
lo vardu. 1559 m. Kražius 
paveldėjo anglų emigrantai, 
kunigaikštienė Kotryna 
Suffolk ir jos vyras Ričar
das Berthe. 1568 m. Mika- 
TojilS Radvila Juodas^ at
pirko Kražius nuo anglų. 
Radvilų rankose Kražiai iš
buvo iki 1803 be

Atgavęs Kražius Mikalo
jus Radvila prie Kražantės 
kranto pastatė pilį, kurią ir 
sustiprino giliu grioviu.

Kovai su įsigalėjusia re
formacija Žemaičių vyskup. 
Melehioras Giedraitis pa
kvietė 1607 m. į Kražius jė
zuitus, kuriems Radvila 
Našlaitis (Sirotka) padova
nojo 1613 m. Kražių pilį. 
Supratę, kad kovai su refor
macija geriausias įrankis y- 
ra mokykla, t. t. jėzuitai ė- 
mė rūpintis Įsteigti Kra
žiuose aukštąją mokyklą. 
Žemaičių etmonui ir gene- 
laliam seniūnui Jonui Ka
roliui Katkevičiui padedant, 
buvo perstatyta Kražių pi
lis ir joje 1616 m. jėzuitai 
Įsteigė kolegiją. Garsūs ko
legijos mokytojai, kaip pa-

kaimu. Neturiu da 
rie šį liaudies atmi 
tvirtinti), nes “p 
kalnius statė lietuvį nuo 
pirmųjų savo apsigyvenimo 
Lietuvoje laikų ir švedai vė
liau dažniausiai naudojosi 
jau esamais piliakalniais, 

'kuriuos pritaikindavę nau
jiems karo reikalavimams ir 
įrengdavo juose savo stovvk- 
Jas. i -

1717 m. Kražiai buvo di
dokas miestas, kuriame tada 
buvo šios gatvės: Didžioji, 
Saugai ių, Ivanavičių, Kaže- 
mėkų, Vokiečių, Šaukėnų ir 
skersgatviai Batakių, Var
nių ir Vienuoliu.

* ■ * . '

Padėti ekonominiam Kra
žių žydėjimui karalius Sta
nislovas Augustas 1780 m. 
privelėju Kražiuose Įsteigė 
■tris metines muges 
turgus kas savaitę.

Okupavę Lietuvą rukai 
panaikino jėzuitų ordeną ir 
uždare Kražių kolegiją,, ku
rios vietoje buvo Įsteigta 
1797 m. 6 k L mokykla, pa
vesta laikyti kunigams kar- 

imelitams. 1817 m. ši mo
kykla buvo perkelta į Klo- 

Kražiuose buvo Vainius, o Kražiuose Įsteig-

ži būvo piauštyta iš medžio 
sakykla, padovanotą, kara
liaus Jono UI.

Palikta be priežiūros pa
naikinus 1797 m. jėzuitų or- 
deną, šita bažnyčia 1836 m. 
sugriuvo ir buvo išardyta.

1638 m. kunigas klebonas 
Mykolas Mazelevičius Bar
kauskas atstatė sudegusią 
šv. Mykolo bažnyčią ir pa
puošė ją dideliais varpais, 
kurie tuo metu buvo laiko
mi net visos Žemaitijos gar
senybe. Didesnis varpas sve
ria 6,800 sv., o pats mažiau
sias 1600 sv.

1641 m. 
pastatyta dar viena bažny- ia gimnazija.

1 ! Rašo ISABELLE KA Y
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visadbs trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėlant pareigas kaipo šeiminin
ke ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnai Lietuvei Seimininkei.
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Užsigąnlavinias duodamas tą vietą kurioje nori ženklą dž- 
po valgio yra *Svarbi dalis ge-i 
rai prirengtų pietų. Šeiminin
kės kurios pasigamins užsigar- 
davimąrvte patirs jog rūpestis 
apie pri rengimą pietų pasibai
gė, nes, užsigardavimą turint 
gatavą davimui Į stalą, pietus 
galima prirengti i nuo dvide
šimts minutų iki pusės valan
dos laiko. Sekantis yra pavyz
di^ laiką taupančio užsigarda- 
vimo receptas, kuris bus tikras 
pavaišinimas jūsų šeimynai.

Meringo Pudingas
2 puodukai parengtų . vaisių 
Pusė puoduko jei Iv arba jam 
Į iki. 1 puoduko evaporated

pieno
4 šaukštai miltinio cukraus 
Į iki 1 puoduko nuluptų

almondų
| iki 1 puoduko plakamos Sme

tonos (whipping creain)
20 šąlu almond prieskonio

Sumaišyk vaisius ir jelly ar
ba jam (vaisių košę) sudėk ant 
dugno taukuotos .kepamos ble- 
kės. Supląk trynius su 3 šauk
štais miltinio cukraus, Įmai

šyk baltymą ir prieskoni, už
pilk ant vaisių, užbarstyk li
kusią dalim cukraus. • Kepk 
lėtame karštyje, iki paruduos, 
(apie 30'minu tų). Sumaišyk 
plaktą Smetoną su evaporated 
pienu, atšaldyk ir plak. Duok 
pudingą su plakta Smetona. 
Užteks dėl šešių.

Virtuvės Patarimai
■

Demono skystimas yra pui
kus vieton acto ant špinakų.

Viršutiniai saloti] lapai iš
virti su supjaustytom morkom 
yra skanus valgis.

Surgimas vaisių košių būna. 
nuo negana uždengimo parafi
nu arba negero išvirimo sky
stimo pirm dadėjimo cukraus.

Naminiai Pasigelbejimai
-v

Kuoniet prosiji servietukes 
duodŽTnas'^M^ valgio, neap- 
krapink jų, bet pamerk kožną 
trečią servietukę tyran šiltan 
vanjdenin, Įdėk tarp dviejų ki
tu ir tandžiai suvyniok. Už 20 
minutų jos bus gatavos prosi- 
jimui, ir reik jprosyt iš abiejų 
pusių.

Popierini maišą kurį gauni 
pirkdama groserius, gali pa
naudoti laikymui •vyniojamų 
popierų, pakabindama maišą 
už durti Į skiepą, kur jis nesi
painios.

Jeigu duodi skalbinius kitur 
gerai yra snsi žymėti kožną da-

rašvti krakmole ir uždėk ant* r« 
jos karštą prosą. Tas duos sli
du paviršį rašymui Ir reikia 
naudot, neišplaunamą (indel- 
lible) rašalą.

Skalbiant naujas megstines 
langų firankas patirsit ktid jos 
pilnos kalkio. Sau taupysi lai
ką ir muilą pamerkdama jas 
per naktį vandeny kibiame 

reikia ištarpvt draskos.

Grožės Patarimai
Egiptenai išrado ir užlaikė 

daugelį grožės paslapčių ku
rių dabar nežino šių laikų gro- 

■ žės trokštančios moteriškos. 
Keletas tų paslapčiii išsilaikė 
iki dahar ir tarp jų taip va
dinamas Egiptiškas veido'maz- 

; gojimas, štai kaip jį prirengti: 
) Viena uncija benzoin tinktū
ros, kurių reikia išlėto Įmai
šyti Į astuonias uncijas rožinio 
vandens, visu laiku kratant. 
Po to vieną unciją tyro glice
rino ir šaukštuką sodos horato 
ir sumaišyt juos Į krūvą dade- 
dant karčių almondų emulsi
jos. Sumaišyk tą gerai ir 
supilk palengva Į- rožįą-skysti- 
iną ir.zenzoiną, bonką gerai 
kratant. Jei tas trauktų odą, 
dadėk biskį vandenio. Veidą, 
kaklą ir rankas reikia numaz- 
goti drungni vandeniu ir nu- 
šluostyti. Paskui sutaisytą te
palą tepk visur ir lai i.šdžiu 
sta ant odos. Reikia naudoti iš 
vakaro. Nuo to oda bus švelni 
graži ir kvepianti.

Ypatiška Sveikata
Motinos turi žinoti kas rei

kalinga jų vaikų veikliems kū
nams. Vaikai turi gauti mais-. 
tingą valgį. Turi būti maistai 
kurie duoda spėką lakstyti ir 
žaisti ir dirbti. Grudai duona 
ir sviestas tą padarys. Taipgi 
turi būti maistai kurie teiktą 
.nedegą budavojimui naują 
kaulą ir plėvią. Žinot kaip 
greitai vaikai auga! Pienas ir 
kiaušiniai duos tą budavojamą 
medžiagą. Taipgi turi būti 
maistas kuris reguliuos kūno 
procesą kuris užlaiko kraują 
gerumoj kaulus, ir dantis kie
tus ir vidurius tvarkoje. Sėle
nos, vaisiai ir pienas tą duoda. 
Uuogos arba bananai, su kor- 
nų flekais ir pienu yra valgis 
kuris turi budavojimo regulia
vimo ir energijos maistą kro
voje. Duokit vaikams komą 
fleikų kuodaugiansia nes tas 
maistas duos Mirą jų veiklioms 
mažoms gyvybėms.

(“Iliustruotoji Lietuva”)
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Vinį

buk tikru
Red 

*u raudonu 
vaistininkai

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienas Borden Leibelis kaip atvaizduota turi didele premi
jų vertę. Atlankykite artimiausią premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabrinių daiktų, lėkščių, laikrodžių ir 
daugel] puikiausių dalykų DYKAI tik su Borden leibeliais nuo 
šios rūšies Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leibe
lius šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premijų.

Johnson’e Red Cross Kidney 
Plasteriai Teikia Greitų, 

Tikrų Pagelbų

105 Con grėss St. 49 Aborn Street 
arti Maln Street arti IVnshlngton SL \

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

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES 
\

FALE RTVER, Mass. BRIDGEPORT. Ct PROVIDENCE, R.I. 
14—S-rd Street 
arti Redford St

Kodėl Daugelis Žmonių Pasirenką Kondensuotą Pieną

I t

Nėra tikrų , žinių, kada 
Kražių apylinkėje apsigyve-

liekanos ir bend- 
oi žinios apie priešistori

nius Lietuvos laikus duoda 
prtjgos manyti, kad V—VI 
šimtmeti Kristui gimus čia 
jau gyveno giminingi lietu
viams kuršiai, o vėliau ap
sigyveno ir lietuviai. Nuo 
kuršių bei lietuvių apsigyve
nimo laikų be daugelio įvai
rių Kražių apylinkėse aptin
kamu liekanų‘pažymėtini y- 
ra ‘^Medžiokalnis’’ — kal
nas, esąs ties pačiais Kra
žiais, ant kurio einant pa
davimais buvusi medžioklės 
deivės šventykla, vis tai ne
toli Šventarugių. Neturiu ži
nių, kad ties Šventaragių 
kaimo būtų kurių nors ar
cheologiškų liekanų, bet ne
abejoju, kad ten yra seno
viškos lietuvių kapinės.Var
das “Šventaragiai” rodo, 

ad čia buvo mirusiųjų ger
bimo šventykla raguva bei 
ragas, kur buvo laidojami 
ir mirusieji. Panašiais pa
vadinimais (Šventaragiai, 
Aikaragiai, Raguva, Ragai) 
žinomi x Lietuvoj kelios vie
tos-ir visur jose yra paste- 

\betos senoviškos kapinės. 
Šios ir kitos Kražių apylin
kės senoviškos liekanos ro
do, kad čia dar iš neatmena
mų priešistorinių laikų būta 
kultūrinio ir dvasinio gvve- 
nimo centro, kuriuo Kražiai 
nenustoja buvę ir ilgų isto
rinių amžių laikais.

Nuo pleiskanų 
Naudok

Greita pngnlba yra patikrinta be
veik nuo pat momento, kuomet jus 
pnnnudoslt Johnson’s Red Cross Kid
ney PlasterĮ prie skaudamos vietos.

žudanti, švelninanti, ši senoji gy
duolė pašalins aštrius skausmus ir at
šipusios diegimus strėnose, sustiprins 
ir suteiks nusilpnslems muskulams ga
limybė atgant tvirtumą, ir visus tru
kumus pašaliną tarsi magišku budu.

Gyduolės persisunkia per odą ir eina 
tiesiog | silpnas skaudamas, vietas, nu
stipusio* muskulus, malšina skausmą, 
gaivina nusilpusius nervus Ir atstato 
Ituosą veikimą muskulų.

Dėl • greitos pagalbos - 
pareikalaut didelio Jotuuon’s 
Cross KMney Plasterto 
flanele užpakaly. 
Juos parduoda.

V
ISŲ pirmiausia, jie ji mėgsta dėlto, kad 
duoda nepaprastą skonį kavoje. Borden’s 

Pasaldytas Kondensuotas Pienas nesunaikina 
kavos skonio. Kaip tik priešingai, išvelka jį 
aikštėn.

Antra — Borden ’š- Pasaldytas Kondensuotas 
Pienas taip lengvai virškomas, kad daug žmo
nių, kuriems snfetona netinka, gali vartoti pa-. 
saldytą kondensuotą pieną dideliais kiekiais,

Trečia — labai taupus. Duoda kavai cukraus 
ir Smetonos gerumą, o kainuoja tik dalį .cuk
raus ir Smetonos kainos.

Įsigyk Šią Stebėtiną Knygą
* * 

“Atlik—nn«l it* usIuk it coookinR." pnr.-iSė M r*. R^ntly. Tkl be 
nltelnnv* n<ilklnn*i knygute apie pienę ir Jo vnrt/jimę Mnmmre. 
Tik ntaiipk mito vsrdę. adresę ir kartu Pašto Sonkteų nS 10c. 
apmokėjimui pnkavlmb, pendnntlmo Ir tr.
THE BORDEN COMPANY, BORDEN RLDG.. NEW YORK

*4

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Standard ir Chaltemre pienas pnten kfns visus virtuvfs reikalavimus, knr 

tik reikia kartu pieno ir cukraus. Tamsta gali sutaupyti letbetiu Ir gauti 
brangias p



Emsto Lottero

risti tikrovė, kuri mirtinu 
pavojumi yra pažvelgusi į 
skęstančias musų tėvynės a-

l. tuoj atstatidinti dabarti
nis kabinetas ir
pavest naujam asmeniui 
atdaryti naujas koalicinis 
kabinetas iš labiausiai au
toritetingų žmonių;.

CV _ •'L_ •*- ->_______!_•

a t3aXojny be guls t 
me ant sąžinės tų, 
ko valdžią savo ra 
sprendžiamuoju nir nuo šalies priešų. v L: 

, JJjisakytai koąbeijąi suda
ryti, musų supratijnu yra

S
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o adj
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lis aiįkobusi 4*»

metams 20 litų, pusei metų 10

< Jo Ekscelencijai Ponui 
p Respublikos Prezidentui

Tirštėjant juodiems debe- 
siams musų Tėvyn. politinė- 

} • • je padangėje ir' artinantis 
., • ‘ lemtingiems pavojams musų

nepriklausomybei L. Krikš- 
’ čionių Demokratų Partija 
dar kartą vardan Lietuvos 
taip skaudžiomis aukomis iš
kovotos laisvės kreipiasi į 
Jus, Pone Prezidente, pra
šydama imtis griežčiausių ir 
skubiausių priemonių gelbė
ti kraštą nuo pražūties.

Mūsų ankstybesniame me
morandume, kurį turėjome 
garbės Tamstai įteikti, mes 
išdėstėme pažiūras į susida
riusį padėjimą ir nurodėme 
koki povo j ai musų kraštui 
gręsia iš Tamstos, Pone 
Prezidento ir Tamstos vy
riausybės palinktos politinės 
linkmės. Tikrumoje, deja, 
pasirodė, kad mes peraukštai 
įvertinom p. Voldemaro mo
ralę vertybę ir, kad jo įvesto 
tvankaus ir beprincipinio 
režimo .pasėkos yra dauk 
skaudesnė ir žalingesnės ne
gu žmogus galėjo įsivaiz
duoti ir manyti.

Krašto viduje stipriausi 
valstybiniai gaivalai, kurie 
yra susispietę apie katalikiš
kas' organizacijas, suvaržius 
spaudos, susirinkimų ir žo
džio laisvę yra stipriai de
zorganizuoti ir dezorientuo
ti pačiai krašto vyriausybei 
nuėjus neteisingumo ir Kon
stitucijos laužymo keliu, nai- 
kinama ir žudoma visuome
nėje'ne’ tik jdu^mbralis pa
sitikėjimas valdžios orga
nais, kuris yra vyriausias vi- • 
šokio visuomeninio sugyve- 
nimo pagrindas, bet dar 
naikinama ir griaujama 
žmonėse tas brangiusis val
stybinio santykiavimo daly
kas tai —teisės sąmonė, tei
sėtumo jausmo gerbimas ir 
saugojimas. Tuo budu suda
romi baisus precedentai į- 
vairiems pikčiausios rųšies 
avantiūristams. Atstumus 
nuo politiškų krašto reikalų 
tvarkymo visą sąmoningąją 
ir padoriąją visuomenę bei 
pačą liaudį, naikinamas lais
vės ir nepriklusomybės bran
ginimas bei pakertamas pa
siryžimas pasiaukoti dėl jų.

Užsienio politikoje šios 
vyriausyb. nerūpestingumas 
ir ypatingai p. Voldemaro 
metodai sudarė dar skaudes- 
nių pasėkų. Neišmintingas 
žingsnis buvo musų atstovy
bių likvidavimas ir diploma
tinės tarnybos tinklo ardy
mas. Valdymo būdas krašte 
sukėlė viso pasaulio demok
ratijų pasibiaurėjimą ir an
tipatiją. Be to tai sukėlė vi
so pasaulio spaudos nusista
tymą prieš muši) kraštą ir 
jo vyriausybę.

Pati vyriausybė painiau
sias musų užsienio jiolitikos 
Klaipėdos ir Vilniaus klau
simais, savo neatsargiais 
žygiais ir neapgalvot, paža
dais sudarė tokį padėjimą^ 
kad mes iš savo kaimynų su
silaukėme aiškaus nedrau- 
giflgumo,' o iš lenkų/pusės 
stovime nepriklausomybės 
pražudymo išvakarėse. To
kio pavojaus laiku p. Volde
maras yra pasiryžęs, matyti,

-H
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Tamstai stovint 
priežąky ne tik ne£a$ 
pįtmyn Lietuvai p 
skriauda afitai 
mi, bet duota gražit 
kai kuriems
vadinusiems “

LAI
A

lt, atskiras Nr. 2 It. .Adresas 
Kaunas, Rotušės f ė 6 Nr.
“Lietuvos Mokyklą’?,

8. LOGOS - filosofijos žur
nalas. Išeina 2-3 Nr. per me

centų. Be to duodamas priedas 
f Laimės Kalęųdorijis”j skai

tytojai, užsimokėjusiejit įigil 
balandžio prenumeratos mokes
nį, dalyvauja didžiulėje loteri

kų politikos, ekonoi
tūros ir visuomeninio
mo savaitraštis; jis eisi 
ksluotas, 16-24 pusi, didi
priedais: “Žemės Ūkis”,

e-v* 
migrantais”, vainikMotir^i- 

 

sėtumo, Konstitucijos ir lai
svės kankiniais ir organizuo
ti lenkų okupuotam krašte 
Lietuvos vadavimą iš p. Vol
demaro valdvmo. Mums sun-•r

ku tikėti, kad Tamsta nesu-] stovi vietoje ir žaidžia musų 
prastum ir nejaustum kokių 
pasibaisėtinų pasėkų turi to
ki žygiai ne tik jau, 
bendrai mūsų valstybės ne
priklausomumo atžvilgiu, 
bet ir pačiame Vilniaus kra
šte, kur per 10 metų nebuvo 
iš lietuvių pusės varoma jo
kia akcija prieš nepriklauso
mą Lietuvą. Kad šis klastin
gas žygis yra nukreiptas į 
pačią Lietuvos širdį ir kad

.pasakymu, 
,tik partijų kova už 

valdžiojė. '' ' - r
akivaizdoje šių 

visų7 dalykų, vyriausybes da
roma, kad gelbėti kraštą nuo 
pražūties ?Su skausmu tenka 
pasakyti griežtai, kad nieko 
nedaroma. Vyriausybė, įsto
jusi į Konstitucijos laužymo 
kelią, jau septintas mėnuo

v t

visuomenės kantmmu bei 
nežinojimu tikro padėjimo 
ir išnaudoja tos visuomenes 
naivų patriotiškumą. Tokia 
linija yrą ne valstybės žmo
nių linija. Jbkio kuriamojo 
darbo, jokios minties, plano 
ir noro išvesti kraštas į nor
malų padėjimą nepastebima. 
Kariuomenė ir toliau sąmo
ningai ją valant į politiką 
demoralizuojama.

h

NELAIMINGAS SVEČIAS
h

Visa Raugaliaus šeimyna 
valgė vakarienę. Tik ką iš
virtos skustos bulvės ir pa
piltos ant stalo garavo karš
tu kvepiančiu garu, net nosį 
laužė ir gomurį alkiu kuti
no. Bulvės buvo labai įvai
rios: vienos didelės, miltin
gos, net subyrėjusios, o kitos 
visai sveikos, bet viduriai 
skanus, kaip kvietinė ban
dutė.

Vidury stalo, prakastoje 
tarp bulvių vietoje stovėjo 
didelis dubenys su agurkais, 
senai raugtais, bet visai tvir
tai išrodančiais. Šiltos bulvės 
su raugintais agurkais yra 
vienas geriausių valgių. Ir 
sveika ir stipru, kaip sako 
žmonės, ir galima daug su
valgyti. •

Septyni Raugaliaus šei
mynos nariai nevisuomėt ga- 
ėjo ir agurkus su bulvėmis 
valgyti. .Jei bulvė kasdieni
nis valgis, tai agurkas retas 
iasigardžiavimo pasistipri
nimas. Kiekvienam kartui 
mažiausia reikėdavo septyni 
agurkai išimt iš statinės. O 
statinė irgi turi dugną.

Gardus valgis visas- paša
lines mintis Sr kalbas išvai
ko. Kiekvienas šnarėdamas 
čiulpia paskirtąjį agurką, o 
kita ranka graibo kuo ge
riausią bulvę pagauti.

Nykios rudenio dienos.
Ir stipriausiai pavalgie

siems tenka rudenio Šiurpu
liu nusikratyti. Vėjas lan
gus ir duris daužo. Lietus į 
visus pakampius lenda. Drė
gna, nyku, šiurpu.

Bet Raugaliaus pirkioje 
šilta, žibalo žiburys mirkčio
ja ir šeimyna skaniai vaka
rieniauja.

Kai atsivėrė Raugaliaus 
pirkios durys ir kažkas su
kosėjo, visi, tarytum žado 
pagauti, kaip sėdėjo — taip 
ir sustingo. Ne iš baimės tai 
atsitiko, bet iš nusistebėji- 
mo.Visi namiškiai buvo prie 
stalc^ lauke toks oras subiu- 
ręs. o čia staiga svečias.

Dešimt sekundų - visi į 
tamsias duris žiurėjo. Kas 
kando bulvę— taip ir laikė 
dantis įsmeikęs, kas agurką

čiulpė — taip ir išrodė lyg 
jį bučiuotų, kas bulvę siekė 
— taip ir badė pirštais bul
ves, lyg butų rankos sustin
gę-

— Pagarbinas... Sotink 
Dieve! —■ tarė svečias ir bai
gė verti duris.

— Prašom, prašom, —at
siliepė Raugalius, o dūšioje 
pamanė: koks nelabasis to
kią dieną žmones vejoja, bef- 
ne mirė ka&..

Raugalienė taip pat nus
tebo, net persižegnojo. Ma
tyt kas nelaimę neša, pama
nė. Kai svečias priėjo prie 
suolo, atsisėdo, persižegnojo 
ir ėmė poteriauti, visi supra
to. kad tai bus elgeta, pake- 
eivis ir nakčiai prieglaudos 

ieško.
— Iš kur, žmogau, keliau- 

ni ? — klausė Raugaflius. — 
Tokią dieną ir šunies neišva
rysi, o tamsta, kaip koks 
jaunikis, pėsčias kiemus lan
kai.

— Kai norisi valgyti, tai 
reikia ir blogiausią dieną iš 
maldos ieškot. Kas tur savo 
lizdelį, tam gera klausti: iš 
kur? Kur šuto j u, ten mano 
ir namai. Žmonės visur geri. 
Dėkui Dievui, nepamiršta: 
ko turi, to ir duoda, — pa
siaiškino elgeta ir vėl ėmė 
poteriauti.

Raugalienė, geros širdies 
moteriškė, žinojo, kaip rei
kia svetį priimti.

—Kas ant stalo, tuo rei
kia svetį pavaišinti, — tarė 
ir pridėjo dubenį bulvių ir 
du dideliu agurku.

Turtingieji taip gardžiai 
ananasų nevalgo, kaip elge
ta skanėdamas sotinosi bul
vėmis su agurkais.

— Tai skanumėlis,
Dievo dovana, — kalbėjo el
geta 
tamstoms laimingą gyveni
mą ir derliaus. Senai bebu
vau taip valgęs. Pavalgiu
siam ir pasaulis darosi mei
lesnis. O taip žmogus sustin
gtum tokiam, pre. ,„ Dieve 
duok sveikatos visiems-kurie 
pavargėlį atmena. Sako blo
gi žmonės, melas: daugiau 
gerų, negu blogi).

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, kainuotų 
120 centų. Adresas — Kaunas, 
Liaudies Namai. ”Sargyba”.

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

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

no ūkis”, “Namųiųi G 
jas”, “Šeimininkė”, 
racija” ir kakjpdor 
ninko Draugas”;* 
skaitytojams'duos do 

t 

000 litų sumai. Kaina 
15 lit. pusmeč. 7 lit. 50ces 
mėn. 3 lit. 75 cent., a 
30 centų. Adresas: K 
dimino gt. 30, telef. ’ 
hink^”. ' . j s 1

20. VIENYBE — sa 
maišytos krypties laito 
Kaina metams 6 lit., pusti 
3 lit. atskiras Nr. 20 
resas: Kaunas, Rotušės 
6 Nr. “Vienybė”.

21. ŽEMAIČIŲ P 
LIŪS — savaitinis ' žt 
laikraštis. Kaina metai 
pusei metų 3 lit. Ad 
šiai. Kalno gt. 33. “ 
telis”.

22. ŽIDINYS — Ii 
mokslo, visuomenės ir/ 
miškojo gyvenimo mė 
žurnalas. Kaina: Lietav 
vijoj, Estijoj ir Vokiė 
tams 40 lt, pusmeč. 20 
džios mokyklų mokyt na 
30 lt. pusmeč. 15 lt.; 
ir moksleiviams 20 litų ir. 
10 lt. Užsienyj 45 lt., 
— Kaunas, Laisvės J 
“Židinys.”

23. ŽVAIGŽDĖ 
dvasinio turinio laikr 
leid^rTėtai Jė 
metams 8 lit, p 
užsieniuose— 1 
Užsisakyti galii 
ną uolesni laikraščio pla 
ir administracijoje, 
Tėvų Jėzuitų Namai, 1 
ir 1661. “Žvaigždė”.

24. ŽVAIGŽDUTĖ - 
sinis Angelo Sargo v 
rastis. Kaina 3 lit me 
resas: Kaunas, Lia

Jinai. “Žvaigždutė”’.

tus; Nr. kaina apieilO litų. Ad
resas: Kaunas, Rotušės aikštė 
6, “Logos”. | '''

9. MOTERIS — vienintelis 
Lietuvos moterų mėnesin. laik
raštis plačiai—gvildena mote
rų, visuomenės, kultūros klau
simus, duodą patarimų iš auk
lėjimo, sveikatos, mandugumo 
ir namų ukip. 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,
11 aukšt. “Moteris”.

10^ NAUJOJI VAIDILIUTS 

— mėnesinis mergaičių moks
leivių laikraštis. Kaina moks
leivėms (iams), 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 — ilius
truotas katalikiškojo Lietuvos 
jaunimo dvisavaitinis laikraš
tis. Kaina metams 8 litai, pusei 
4 litai. Adresas — Kaunas, Ma- 
pij gt. U. “Pavasaris”.

12. RYTAS — politikos, eko
nomijos ir kultūros dienraštis. 
Kaina — pristatant į namus 
metams 62 lt., pusei metų 31 
It. 3 mėn. 18 lit. 1 mėn. 6 lit.; 
siunčiant paštu — metams 50 
litų, pusei metų 25 liti, 3 mėn. 
15 litų. 1 mėn. 5 Iii. Užsienyje 
m^tairis 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. “Rytas”.

13. SARGYBA — neparty-
_ - - -v*

moksleivių^ 
tams 15 lti, 
nyj metams 5$ lt. pusmeč. 10 lt 
Mokslei ‘ * netarus 8 lt. pus

mečiui 4 lt Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: Kaunas, 
Laisvės Alėja Nr. 3. “Ateitįs.”

2. DARBININKAS — savai- 
tinis krikščiopių darbininkų 
laikraštis. Kaina metams 8 lt, 
pusei metų 4 lt, 3 mėnesiams 
2 lt, atskiro Nr. kaina 20 centų. 
Iš anksto užsunokėjnsiem prie
das ‘ ‘ Darbo žmonių kalendo
rius 1928 m.” ir dalyvavimas 
loterijoje. Adresas: Kaunas, 
Nepriklausomybės aikštė 2a. 
“Darbininkas” galima užsisa
kyti ir pašte (Lietuvoje).

B. 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. Kaina metams 
penki litai, atskiras Nr. 1 lt. 
Adresas: Kaunas, Mapij gt. II. 
“Jaunimo Vadas.”

5. KOSMOS — gamtos ir gre
timų mokslų mėnraštis. Kaina 
metams 25 It. pusei metų 14 
lt., 3 mėnesiams 8 lt., atskiras 
Nr. 3 lt. Adresas: Kaunas, Ro
tušės aikštė 6 Nr. “Kosmos”. 
:fcKK 

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 į vis, kultūriniu tikslu leidžia- 
pedagogikos- mas, paveiksluotas liaudies sa
vaitraštis. Kaina metams 6 lit,

y

DEMOK-

— mėnesinis 
aliklėjimo laikraštis. Kaina:

xz

tai

religijos mok-

16. ŠIAULIETIS — neparti
nis visuomenės, kultūros ir po
litikos savaitraštis, stovįs vals
tybės, autos ir tikybos reikalų 
sargyboje. Raina 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 
< Varpelis”.

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

Žymesnieji Lietuviu Kataliku Laikraščiai i
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 West Broadway, 
South Boston, Mass. U. S. A.

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

3. GARSAS — Lietuvių Ro
mos katalikų susivienijimo A- 
merikoje oficialis organas; iš
eina kas savaitę. 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, III. 
U.S.A.’ ,

_ _ 5. MOTERŲ DIRVA — mė
ti. 1 nesinis katalikių moterų žur

nalas. Kaina metams 2 dol.,

pusmečiui 1 dol. Lietuvoje me
tams 20 lt., 50 centų. Adresas: 
“Moterų Dirva”, 2151 W. 22nd 
St., Chicago, III. U. S. A.

6. VYTIS — dvisavaitinis 
iliustruotas jaunimo laikraštis 
— Lietuvos vyčių organizacijos 
organas. Kaina metams (Ame
rikoje) 3 dol. 50 centų, pusei 
metų 2 dol. Lietuvoj metams 
4 dol. Adresas: “Vytis”, 4736 
Wood st., Chicago, III. U. S. A.

, ANGLIJOJE

IŠEIVIŲ DRAUGAS —vie
nintelis lietuvių leidžiamas 
laikraštis Didž. Britanijoj; išei-

na kas savaitė. Kaina 
je metams 24 litai, pi 
12 liti, 3 mėn. 7 Iii 

kams, smulkiems
ir moksleiviams metams 
pusei metų 7 litai. A 
“Išeivių Draugas” 281 
linton St., Glasgovr, S.S. 
land.

Latvijoje.

RYGOS BALSAS —'1 
' ■ n 

telis Latvijos lietuvių 
kų savaitinis laikraštis* 
metams 12 litų. A 

Katalikų gt. 21. Latvija.'
t

Teduoda Dievas

Vieni žagsėdami, kiti pil
vus braukydami, šeimyna 
skirstėsi nuo /stalo, tik elge
ta, susikūprinęs ant dubenio 
tebegrandė bulvių liekanas 
ir vis gardelėjo, ir vis šei
mininkų gyrė ir gerus žmo
nes minėjo. w

Tiesa, ne visiems patiko, 
kad elgeta lieka nakvoti, 
bet nė vienas nė nepamanė jį

■♦*»*»> * A

L f
likę šėlo ir vėjas

išvyti. laukai
O rudtįo la 

čypė, lyg kažkokios piktos 
dvasios nekaltą sielą kankin-

kė. Ilgai vaikščiojo imi stu- 
bą, elgetą aplenkdami, bet 
tas nė krust. Pagaliau Rau
galienė supykus nebeišken
tė.

— Agi tu seni, ar nekel
si? Duris varsto, peršalsi. 
Patiko bulvės su agurkais, 
tai dabar čia pelėsi.

Pajudino senį už peties. 
Senis nė krust.

Raugalienė susimąstė.
— Seni, ar seni! Saulė a- 

kis bado L.
Ir stipriai pavertė senį

Šeimynai išsiblaškius po 
kampus nakvoti. Raugalienė 
atnešė rudinę ir šiaip blogų 
drabužių ir liepė elgetai guo
lį pasiruošti. Sočiai paval
giusiam ir asloje minkšta 
gulėti.

Užgesę šviesą, visi sugulė 
stipriu, ilgu miegu. Niekas 
nebegirdėjo nei vėjo daužy
mosi, nei nakties staugimų. 
Tik miegantieji punkšnojo 
ir knarkė, kaip dusinami.

Kai rytą ’ėmė nubusti šei
myna: lauke buvo ramu, ty
lu ir palšas rūkas, kaip du-aukštielninką, 
jomis, pasaulį aptraukęs lai- —Viešpatie! Senis negy- čiaus.

vas 1 — sušuko
Kas buvo pirkioje^ vi 

bėgo ir ]>abalo iš ’ 
Visi nusigando lavos

Sustojo aplink 
nežinodami ko 
liai kažko laukė ir 
vose atėjo mintis, kaip 
bulvės ant stalo gar: 

skanu agurką 
ip senis įėjo, 

skaniai valgė, ir m 
to mirė.

— Persivalgę.
H. vsp — ze
Raugalienė ir nuėjo p

• *
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LAND, OHIO.
ladio stotis ŠŠŠŠ.

tankiai mergaites sta-
įąrmyn. jomis didžiuo- z

, duodame joms progą 
tis dailėje, mene, dirbti 
ystėje, organizacijose 

ei to musą jaunimo tar- 
trasime du svk tiek 
’mų kaip vaikiną. Sako- 
kad buk mažai yra ge- 

vaikinų. Kame priežastis ? 
• vaikinai negali su mumis 

otis? Ar iš vaikiną ne
atsirasti tiek pat. kiek 

uj, kurie galėtą gra- 
dainuoti, eiles sakyti, 
noje veikti ? Galėtą. Tik 
ame jiems progą. Jeigu 
ių metų mergaitė di- 

tojamės. kad dainuos šo- 
ganizuojame mergaičių 

ir gėrimės jais, tai 
neduodame tą pačiu 

ėn berniukams ?

Berniukai palikti.
gų berniukai pa- 

onei — vieni 
oką ant kam- 
da į “pulrui- 

” o dari kiti eina po sa
us ieškodami “laimi- 
Ir kas tankiai atsitin- 

ieifts musą berniu- 
S ? Jaunystėj e pakl i uva 

is nagus! Tada tė- 
gėda. mokytojams 

mas ir lietuviams 
! Bet ar galima už 

tinti jauni berniukai ? 
Cai kas gi kaltas ? Kal- 

palieku patiems

.................
Kame išeitis?

organizacijos, drau- 
t V kurios turi jaunųjų 

įtari ir berniukus į- 
dailės, meno. Vadai 

tą pačią progą 
lavintis dailėje, 

mergaitėms, jaumjjų 
i būti sudaryti iš

aOf-

•AKarį” , redaguoja pulk. įeit 
rtu rokas.

“Kario” kaina metams 15 litų, 
pusmečiui 8 litai, 1 mSTl.50 et 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakei

berniuką, kaip dabar yra iš 
mergaičių. tėveliai turėtą 
paraginti ir prižiūrėti, kad 
ją sūneliai iš mažens imu 
dalyvumą jaunimo draugijė
lėse, jaunąją kovose, —už 
vis labiausia, kad mokėtą 1 
lietuviu kalbą, mylėtą savo 
tautos gražius papročius, 
etc. Iš to būti] didelė nauda 
patiems berniukams, džiaug
smas tėveliams ir viltis lietu
viams. Tuomet musą suau
gusioji jaunuomenė butą 
lygsvari. . ' ■

Tuomet gal išnvktu šių 
dieną opus mums klausimas, 
kurį kiekvienas gvildename. 
“Kodėl didelis nuošimtis 
musu skaisčią, don] lietuvai
čiu tenka žydukams, protes- 
tonams ir kitiems.

Musą berniukuose medžia
gos daug.

Mokėkime ją naudoti. Dėl 
berniuką gerovės, dėl tėveliu 
džiaugsmo, paguodos, dėl be
turiu ateities, neapleiskim 
berniuką! Radiolas.

kunigui Evangeliją skaitant 
nei kiek nesustojo Laikas krė
tę. bet dar labiaus veikė savo 
darbą, kas matančius nervąvo 
ir negalima kaip pridera baž
nyčioj užsilaikyti.

Ar ištįkro tokius negali ko
lektoriai sudrausti, ar neklau
sant išvaryti laukan? Jeigu 
taip padarytu tai butų geras 
pamokinimas kitiems.

Jei kolektoriai to negali ar 
netinka jiems daryti, tai ar ne
galima kaip Lietuvoje paskirti 
tam tikrą tvarkdarį, t. y. vadi
namą “šveicorių”, kuris pana
šius patėmijęs sutvarkytų. •

J. R. M.

LAWRENCE, MASS.
Padėkavonės Diena

Surišo moterystės rvšiuA. •

Kun. St. Kneižys padėka vo- 
nės dienoje inteligentu pore
lę : p-1^ Barborą Puišiutę su 
Petim A verku, kurie išvažia- 
vo saldaus mėnulio praleisti 
Xe\v Yorkan. Laimingu me
tu !

Šv% Elzbietos Dr-ja kaip 
kas met taip ir šį metą už-

v •

WORCESTER, MASS
... .Lietuviai Suorganizavo 

Vaizbos Butą. ~

Šios kolioni jos biznieriai 
ir profesionalai suorganiza
vo Vaizbos Butą, kurio už
duotis, kaip įsteigėjai sako, 
bus rūpintis lietuviu gerove. 

• T valdvba išrinkti šie: 
Pirm. Dr. .T .L. Sevmour, 
vįce-pirin. Adv. Pranas. J. 
Boblis, sekr. adv. Ignas Bar-

i

Kiekviename “žvaigždės 
meryje pilna įdomių apsakymėlių, ‘ 
dvasią  ̂žadinančių pranešimų ir ži
nių iš viso katalikų pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timų naujai atsivertusiųjų stab- 
meldžiu tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama daug rimtu nurody-

PHILADELPHIA, PA.
25 metu sukaktuvės

Šv. Jurgio lietuviu para
pija minėjo 25 metu sukak
tuves. Iškilmės buvo gražios 
ir pažymėtinos. Čia nuo se< 
niai klebonauja kun. Ignas 
Zimblys, geras dvasios gany
tojas, karštas patriotas ir 
uolus spaudos platintojas. 
Prie tos pyogos linkime kle-

/

prašė šy. mišias mirusias  ̂ir kasie„-ns A> Bndre. 

vičius. Kasieriui neilgai teko 
darbuotis, nes kiek laiko at
gal staiga siisirgęs mirė..Kas 
bus naujas kasierius dar ži
nių neturiu. Direktoriais 
yra J Adv. Antanas Mileris, 
M. Paltanavičius, P. Pusku
nigis. Dr. J. Lukoševičius ir 
D r. J Sevmour.

BR90KLYN, N. Y.
Gruodžio 4 d. š. m. p. Ap. pa

rapijos Bažnyčioje prasidėjo 
Rekolckci jos. kurias laiko 

•kun. Draugelis. Dėl blogo oro 
• žmonių prisirinko neperdau- 
giausia. Gal kitomis dienomis 
pasidaugins, kadangi Rekolek
cijos tęsis visą savaitę.
' Bet gaila, kad su žmonėmis 
į Bažnyčią ateina ir neraliuotų 
žmogaus pavydalę kaip jau 
buvo “Darbininke” rašyta a-, 
pie tokius.

Taip buvo ir aukščiau mini
mą dieną, moterų pusėj apie 8 

j ar 9 eilėj susėdo visa eilė jau- 
(nų vyrukų, kurie per visą lai
ką kalbėjosi, šaipėsi ir juokėsi 
vienas kitam kumščiuodamas 
ir į mergaites svaipydamies. ir 
jas įtraukė į savo šaipi mos 
Rimčių. Bet blogiausia, kad

» 
I

IGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
TŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 
TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

*

?

ė paveikslą! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
Piesos vaiką teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš- 

|ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
"lės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
riaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
nsei metą — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį, 
us piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- 

ia “PASAKOS” B-ve. Redaktorius A. Giedraitis

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

: “Saulutės” Administracija Jurbarke

Kiekvienas, kąm tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus _ 
atvadavimas ir kariuomenės su vi- bei patarimu krikščioniškam 
suomene susiartinimo idėja, priva-! 
lo užsisakyti kareivių laikraštį

KARI"
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus. bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

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

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srity j, k?:p jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti.

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

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

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

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

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

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Kaif,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų. spalvuotą sieninį Karių Kalen-

d

mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymų j pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt.

“Žvaigždė” išeina kas mėnesj. 
Ja leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: gerb. Amerikiečiams —■ 
10 litų Į metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “Žvaigžde”’me
tams mokama 8 litus, pusei metų 
4 Jt’

Adresas: “Žvaigžde,” Tėvų Jė
zuitų Namai, Kaunas, Lithuania.

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi- 
rūpinkit, kad sušvistu ties jūsų pa
stogėmis laikraštis “žvaigždė!nares, kurias laikė kun. F. 

A. Virmauskis Narės priėmė 
Viešpatį į savo širdį.

Viršuje, kambary įvyko 
pusryčiai kuriuos priruošė 
skaniai p-nios Venčienė, Xe- 
verbickienė, Tamašauskienė, 
p-lės Pupalaigiutė, Balčiū
tė.

Dalyvavo kun. Virmauskis 
varg. J. Banys, P. Franko- 
nis„

Švento Vardo Dr-ja

Jaunikaičių Dr-ja suruošė 
vakarienę Thanksgiving E ve 
kurioje dalyvavo įžymus sve
čiai: kun. Juškaitis, miesto 
majoras p. Landers, Peter 
Carr, Patrick^MeNulty ir 

...............z D=ra£VŽHd.-Kun. 
Virmauskis, Kųn. Kneižys, 
varg. M. Bailys, |u |avo due
tu. Pasidarbavo daugiausia 
Adom. Rimas, Petrukas Za- 
i-ečkis, Leonas Akstinas, Ma- 
rvtė Mikuliutė.

Vakaro vedėju buyo p-nas 
Šimonis. Dalyvavo su miesto 
valdininkais Dr-jps pirm. V. 
Puplauskis, musą jaunai 
biznierius.

Drūčiai susirgo

AŲ-tė, Sodalietė, Choristė, 
Izabela Zalabiutė, drūčiai su
sirgo. kurią lanko gydytojas 
McKallagalt ir visos jo? 
draugės. Tikimės, kad pas
veiks ir palinksmins mus vi
sus su savo malonu balseliu.

T. 4^17.

!

bomii - kun. L Zimbliui-il4^etiniai. 
giausią metų darbuotis šioje 
parapijoje ir sulaukti 50 
metu šios parapijos sukaktu
vių/ ’ v.

J**

HARTFORD, C6NN.
Šiame mieste yra apie 10 

katalikišką draugijų ir visos 
sutartinai gyvena. Nesenai vi- 
sos draugijos buvo surengę 
bendrą vakarienę. Gerai pavy
ko. Pelno liko $754.18, kuris 
paaukuotas naujai bažnyčiai. 
Be to kiekviena kuopa pasi
ryžo surengti po vieną pramo
gą bažnyčios įrengimui. Dar
bininką kuopa turėjo Lapkri
čio 20 d. balių ir visą pelną 
paskyrė dėl bažnyčios. Parapi
ja turėjo bazarą. kuris gerai 
pavyko. Liko pelno virš $3.000.

Įrengimui bažnyčios, kaip 
draugijos, taip ir pavieniai 
gausiai aukuoja. Musu klebo
nas kun. Jonas A robotas pra
lenkė visus su auka. Paaukavo n am A. ir O. Keršiam ji] 20 
didįjį altorių, kuris kainuoja metų vedybų sukaktuvių pa-

‘ -i_____  - - ___ . . -X- O____________ T J____________•______

HARTFORD, CONN.
Lapkričio 20 d. įvyko 

kilis “Surprise Party”,
po- 

p-

apie 7000 doleriu. Taip pat ir minėti. Surengė draugai pa- 
kiti altoriai yra užsakyti au
kuotoji]. Kur vienybė, ten ir 
galybė.

ą J. Rugienius.

Darbai čia tuo tarpu sumažė
jo. Daugumą žmonių atleidinė
ja, o naujiems tai jau sunku 
darbą gauti. Bet tikimės, kad 
po Naują Metu vėl pagerės.

Edvardas Bajerčius atidarė 
lietuvišką aptieką po numeriu 
220 Park st. Tai pirma tos rų- 
šies įstaiga. Linkėtina jaunam 
aptiekoriui gero pasisekimo.

žįstamiir susiedai.

Šioje gražioje pramogoje 
nepamiršta našlaičių. Besi
kalbėdami ape įvarius reika
lus ir našlaičių vargus sudė
jo* našlaičiams gražią šv. 
Kalėdų dovanėlę.

Aukavo po $1: Keršiai, 
Sukadolskiai, Vaznoniai, 
Kauniečiai ir V. Kurtinaitis I

i po 60e. Stnigai, po 50c. 
i Stankevičiai, PetrukeviČiai, 
iDzikai, Urbanai, 25c. — 
Urban aviči ai.
Pokily dalyvavo>20 asmenų 

ly/rfs.^■1 - i
Kįv, * ■k- ■ -
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PHILADELPHIA, PA.
Meno vakaras

Vakare, 26-to lapkričio te
ko man būti šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje, kur į- 
vyko gražuskoncertas ir vai- 
dmimas< veikalo .“Pražydo 
Niuvytusois Gėlės”. Dainos 
tapo_sudainuotos sekančios: 
‘Jaunimo Daina,’ ‘Už žaliu 
girelių,’ ‘Spragilą Daina’, 
‘Stasys’. ‘Apleistas’, ‘Kad 
skausmas’, ‘Kaminakrėtis’. 
‘Nesek sau rožės’/Skamban
čios Stygos’. ‘Pražvdo nu- 
vytusios Gėlės’, ‘Dzūką Dai
na’, ir‘Muzika’.

Taip dainavimas, kaip ir 
vaidinimas iš visą atžvilgiu 
buvo gražus. Gi ant ypatin
go pažymėjimo užsipelno so
lo X. GeĮžniutės ir R. V. Juš
kos ir duete ‘Pražvdo nuvv-•- * , * 
tusios Gėlės’ dainuotos per 
St. Barauską ir X. Gelžiniu- 
tę. o vaidinime —L. Baraus
kas ir E. Goštautaitė. rolėje 
rolėje tarnu ir tt. ir tt.

Norėdamas geriausiai atker
šyti įžeidusiam tave — nesek 
jo pavyzdžiu.—Aurelijus.

LIETUVOS
ŽENKLAIV . /

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miešti] žen
klus. Yra lodoma su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, įSviso yra40 ženklą.

Kaina 40 centų 

“DARBININKAS” 
366 W. BroadwUy 
S. Boston, Mass.

Neišsirašynėk, nepirk ir 
neskaityk bedievišku Laikra
ščiu bei knygų.

• • ♦

Vyriškį išklausti nesunku; 
moteris gi paslaptį savo ne
išduoda.—Kant.

Biznieriams
Tik ką naujai įrengtas- 

naujausios madoę įtaisymais ' 
Storas—krautuvė. Labai pui
kioj vietoj ir lietuviu apgyven
to j. Prieš miesto parką. Ge
riausia tiktą dėl vaistinės 
(drugstore). Kreipkitės prie 
savininko:

ADOMAS OVERKA

883 Cambridge St. 
Cambridge, Mass. 

Ofiso tel. Univ. 1957-W. 
Gyveninio tel. Univ. 1957-R

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks ju gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

mIŠEIVIŲ DRAUGI”
, “IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 
lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus,'įvairius straipsnius, iš sve
timi] kalbu vertimus, ir šiaip visokius lengvus

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingi], pusei 
meti] 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

Amerikoje r Metams $3.00, pusei metą $1.50, 
3 mėn. 90 centą.

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metu 12 litą, 
3 mčn. 7 litai.

pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.
" Kedakcijo sir Achninistracijos antrašas: “Deivių 
Drangas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
land.
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žmones brangaus

M-

parapijiečius Le<\ ir Alaska gatvių.

ateinantiems me-

✓

suteikė

--5

nam skaitytojui.

Z F. Gudelis, 
Kuopos'rašt.

t 
I

•

•. t ik

(nors po vienų naujų narį įra
šyti į«šių organizacijų. Tų labai 
lengvai galima padaryti, o tik 
reikia noro.

i

I Sumuškim Conn. valstijos ir 
kitų LDS. kuopų rekordų na
riais. Eadarykim LDS. 5 kp. 
didžiausia visoje organizacijo-

kampas
Visi

l r

DAYTON, OIIIO
LDS. 69 kp. metinis susi

rinkimas įvyks Gruodžio 18 
d. 2:30 valandų po pietų,;

ANT RENDOS
“Darbininko” name, prie E 

gatvės, ant rendos didelė krau
tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu
vėlei arba šiaip kokiam bizniui.

DEVINTASIS ITALIJOS 
EUCHARISTINIS

■ KONGRESAS
Bolognijoje dalyvavo pen

ki kardinolai, apie 50 vys-

LDS. organizacijų, platinkime 
jos ^organų “Darbininkų”. 
Gruodžio 18 d. dalyvaukime 
visi susirinkime.

B. P. šilkauskas, 
LDS. 5 kp. pirm.

sikalbėjimą, pareikšdamas, laiki-asčių redaktorius. ' Pa-

. gų laikraštį; jei jiems netin- čiam žmogui — gali jį pamo- 
Į ka savaitraštis — lai skaito kyti.

mą.
“Šių metų spaliųTnėn. 22 

d. Lietuvos emigrantų komi
teto Rygoj narys Mickus ga-

PAVOJUS!
Pasirodžius pirmiems 
ženklams persišaldymo _ 

S krutinėję, patrinkite vikriai

DR. RICHTERIO

Brooklyn, N. Y.

1

ško

1 #*•
“Nebėra gąrbmgesn

f
I

- V; . ~

‘ r C

sciai. i-urnne irgi liaudies 
knygynėlį “Tiesos Aidus

■

nuba
ntr 'r" '-'

ji proga
iausio susidūrimo ku-
su katalikais žmonėmis

• A '

begalo reikšminga. Ne- 
■,;T nuostabu, kad Katalikų Baž

nyčia primena kunigams per 
kanonus to; apsilankymo y- 
patingų svarbų...

' . Jei kunigas lankydamas 
parapijiečiu namus panau- 
duja visas galimas prienio-l™

roiVi.m. J dienrastpjei mgojadeldide-

sirašyti metams. Užuot da
linus paveikslėlių Gerbia
mieji Kunigai gali dalyti pi
gias “■Tiesos Aidų” knygė-

'■ ■ ► ’ - ... .. ..

spūdį vystys.
Reiškia, šiais metais te nė 

vienas kunigas t lankydamas 
savo parapijiečius nepamirš- iįg. •-į Nuodugniai pasįtaiko- 
ta šalia vietos reikalų irgi’mų žmonių tarpe klausimi! 
savo sądarbininko— katuli- įr drejoJuų'Jrumpu laiku ke- 
kiškos spaudos reikalo. Jei liah žodžiais sunku išaiškin-• L.iet.uvos 

laikraščio ti Atatinkama ‘Tiesos Aidų’ n^° *r a^r* • 
pasibaugintų, te užsirašo pi- knygelė paduota abejojau- nia‘ „

tos pranešimu, L; 
rasčiai “ 
“Latvis”, 

savo sądarbininko — katuli- įr dvėjoJŪųJrumpu laiku ke- Tdti. 11

: nes, kad padaras reikiamą i-1
tėkmę - tai nėr dvejonės, ',os “Patogios laikraščio 
jog susipratimas katalikuose °inios eisigyja 'n.'ge- 

x atgija, atšalimas suklaidin i^; į““ hehln!u
■ $ tuose išnyksta, ir visi įgauna/lkal ‘un is ko pasinį- 

. • iti: “Draugas . dienraštis,“““J’-1 J®?1! 'Tk1111111111 Pra-LĮ)arbį11jnį.u.<<Qal^as" 
vaitraštis, ‘Vytis’, ‘Moterų
F"......................  i

kilnių užmanymų.
Tači'aus, jei parapijiečių' Divva’ _ mėnesiniai laikra-

lankymas pavirsta paprastu 
viešėjimu arba šalta ir ofi- 
ciale vizitą, tuomet siekinių 
niekad nesusilaukiame, gi 
jei koks nors užsiliks įspūdis
— tai neapsiriksiu sakyda
mas, jog bus vien “good

- time’o” atsiminimu arba pa
prastu kolektąviiųu.

j X' X------- C7
Vienok nė vienas kuni- Lietuv. Šyento Kryžiaus pa- 

gaiį kad ir begalo rupestin- rapijos^ svetainėj/ 
k .'*’ om < n+'nrvrrtiir-i ’ -r \ • > n i i

— _ ■ _ _ _ —_________ o_______c. _____
Rinkant pasidarbuoti nebe- nariai šios 69 kp> kaip Day_ 
pajėgs pats vienas, be pašile F^iiečiai, taip ir iš apylinkės

* - 
u Aytec
•M ‘ .

gai’ stengtųsi
■•■F

-* • TV

-

S^'v

turės eiti prie sekamų. Joks 
Fw-feinigas lankydamas para- 

. į* „pijiecių namus vienuose na
muose ištysų dienų pašvęsti 
neturės galimybės. Kunigui 
išėjus retai kuris žmogus 

V stengiasi patsai pagylinti 
\ tai, ką išgirdo nuo savo Dva- 

sio Tėvo, tankiausiai, deja 
rūpestingai užsėta žmonių 
širdyse geroji sėkla susidu
ria su priešginvbėmis. Blogi 
draugai, kiekvieno silpny
bės, pikti palinkimai, kylan
čios nuolat abejonės gero 
nepagilina, bet jį nustelbia

Sulig to pasirodo reikalas 
pašalinės pagelbos, kuri vei
ktų tuomet, kuomet kunigas 
išeina iš parapijiečių namų, 
reik ko nors tokio, kas kuni- 

\ gų prakilnios misijos sek- 
Į mes palaikytų ir pagilintų.
\ Kunigas palikdamas savo 
\ parapij iečeių namuose KA

TALIKIŠKĄ LAIKRAŠ
TĮ arb^_ KATALIKIŠKA 
KNYGELĘ, gali pasitikėti, 
* • T “ 4 ' 11 *

- >•

linės pagelbos gerų, pastovių 
ir tisų siekinių pasiekti. Vie
nui suteiks trumpų pamoki
nimų, kitur tars švelnų per
spėjimų, vėl kitur palenks i 
geras vėžes ir pagaliaus —

laik
au :

>

Viko-

dirbti vakarais ir subatomisŽymus japonų ki
• .; , ’1 • • *

r* tt*t universiteto, tei šių fakulteto

STE VOLE, Oįio.
- Tūlas Mąy streikUu&ąFo 

kasyklose. Susiginčijęs su 
streikuojančiu ’ mąinieriu 
May jį nužudė.. .^ioms die
nomis jis buvo teistas už nu
žudymą streikuojančįo ir ra
stas kaltu antro laipsnio 
žmogžudystėj.

liti -f 1t • 1
pietų. Pageidaujamą,- kad

KLAIPĖDOJ MIRĖ
SENAS SPAUDOS 

DARBININKAS
Klaipėdoj mirė Mikelis

Kiošis, senas spaudės darbi- 
i. sulaukęs 65 metų

katalikų tikėjimą^ to,5 jis
esąs parašęs ir i 
atsivertimo is 
mokslo didvyrio veikalu su 
sidomėjo japonių mok§linin 
kai ir šiaip inteligentai. Per 
dvi savaites pirmasis jo 
knygos lęi'diinas buvo išpirk
tas.

Nepamirškime, Mieli Kon-^yO lenkų pasiuntinybė-s 
Jratrai, jog “geri raštai su- Rygoje pakvietimą atvykti į 
ramina, pamoko, patraukia pasiuntinybę. Mickui atėjus įlinkas, sulaukęs 65 metų ki kardinolai, apie 50 vys- 
prie gero, sužadina ir sustip- į pasiuntinybę, lenkų pasiun- amžiaus. Velionis pradžioje Į kupų, daug tūkstančių dva~ 
rina tikėjimą, kelia žmonių tinvs Lukaševičius pradėjo buvo spaustuvės darbininkas 
dorovę, vadovauja kiekvie^ su juo politinio pobūdžio pa-■ vėliau visos Vilės lietuviškų

*—
L. D. S. Reikalai

miesteliu malonėkite pribūti Viena valdyba, be visų narių 
ant šio svarbaus susirinki-'pagels..mažai ką gali pada- 
mo.
reikalų aptarti dėl labo or
ganizacijos ir dėl musų 69 
kp. Bus rinkimas valdybos 
1928 metams. Nariai, kurie 
užsilikę su mokesčiais malo
nėkite būtinai pribūti ir už
simokėti, kad nepasiliktumėt 
skolingi 
tams.

J?//mant/islkad šiuo atveju^ jei bus įvel- skutimu metu redegavo ir 
tos neaiškios sąlygos, Lietu- pats rinko “Klaipėdos Ke- 
vos emigrantai galį gauti pa- leivį”. Visti amželį velionis 
ramos iš Lenkijos prof. V oi- dirbo nenuilsdamas šį sude- 
demaro vyriausybei nuversti, tingų darbą be atvangos, vi- 
Spalių mėn. 25 d. Mickų ir stj laiką jam pasišvęsdamas. 
Vikonis iš naujo atvyko į Dėl daugybės darbo negalč- 
“Romos” viešbutį,"kur buvo jo nė kuriose nors visuome-. 
apsigyvenęs lenkų seimo at- ninėse organizacijose daly-i 
stovas d-ras Polakevičius. vauti. Velionis buvo tos ne- 
Sis pažadėjo pakviesti į pa- didelės saujeles žmonių, kū- 
sitarimą taip pat Lenkijos rie mėgsta dirbti naudingų 
pasiuntinį Lukasevičių ii* darbų visai nesireklamuoda- 
lenkij karo atstovų Rygoje, mi. Retas iš Kiošio redaguo- 
Spalių mėn. 27 d. toj pačioj tų laikraščių težinojo savo 
vietoj įvyko naujas susitiki- redaktorių, dėlto, kad po lai- 
jmas su Polakevičium, • pa- Jcraščiu buvo parašas, kaip 
! siuntiniu Lukasevičium ir atsakomingo redaktoriaus 

» asmens, 
Lenkų atstovai pareiškė, kad kuris sužinodavo laikraščio 
perversmas turi įvykti iki turinį tik tada, kai jau iš- 
Naujų Mėty, ir pažadėjo duo- spausdintą perskaitydavo. 
tikaro instruktorių s ir pa- ' Velionis palaidotas Tilžė- 
ruošti sukilimo planą.

i m . i ,+ ‘siuntimu juilkčiscviuium ir cii&ur\.uiniui;v irtuTurime daug svarbnj. riti. Tad stok me peU 1 P*bjk afcįovu k Tomčaku. dažnai buvo tokio 
ilu aptarti dėl labo or-l Auginkime mus tą brangią . , į" ,.....................,.......... ,

WATERBURY, CONN.
Darbininkai darban

LDS. 5 kp. metinis susirinki- 
mas įvyks gruodžio 18 d. šv. 
Juozapo senosios mokyklos 
kambary Nr. 10, 1 vai. po pie
tų.

Šis susirinkimas iš priežas
ties šv. Kalėdų įvyksta savai
tė ankščiau. Bus renkama val
dyba 1928 metams ir senoji 
vaidyba išduos metinį raportų.

Taigi kviečiame visus na
rius ateiti, nes į valdybų turi
me išrinkti gabiausius ir 
darbščiausius narius.

Begalo svarbu kad nariai 
_ iužsimokėtų duokles iš anksto, j

kad nereiktų siuntinėti para-1
į • « -» •» • I

PARSIDUODA BUČERNĖ

Apgyventa lietuvių ir lenkų. Bi
znio daroma į savaitę $800.00. Ge
ra proga pasidaryti pinigų. Ren
dos $40.00 į mėnesį, krautuvė ir 4 
gyvenimo kambariai. Nemokantį 
galima išmokyti. Parsiduoda pi
giai. Savininkas parduoda dėl to, 
kad turi kitų biznį.

Klauskite “Darbininko” Adm., 
arba telefonuoti Porter 3178-M

G. 13

jog jo pradėtas darbas neiš
nyks, jo pasėta sėkla nepra- ginimus. Nedarykime bereika- 
žus, jo sukeltas ūpas ne- lingu išlaidų kuopai ir cent- 
dings. Katalikų SPAUDA rui.
kunigo pamokinimus pakar- Dėto, kiekvieno nario yra 
tęs, _ perspėjimus primins, šventa priedermė atsivesti

»'  

jĘINNEY OF THE FORCE

sijos, kaip laikraštininko .̂ 
laiminu jų pašaukimo 
bolį.” (Popiežius Pius X)7 

’ 4 '• • • JI-J

- •• • *7^

Ramų likimas veda, užu
* ♦ • r ’ą *

spyrėlį velka. — KleantKej
-= • •;;e" ' < Ai 

“Kas be pastangų“ ats 
kiama, tas, kai šmėkla, " 
praeina.” (Ed. Paulius)

• t • ■ ■
’ * ' ’ < ' ti ,

Visas mano pasisekimas gy
venime parėjo nuo to, kad aS 
visuose savo darbuose ir rri- 
kalnose buvau bertainiu vą-,3 
landos aukščiau, negu reikią. 
— Nelsonas.

« * •
' /i’

Išvaryk būdų botagu — ji 
tinis Bažnyčios h’valstybčs kail> bematant vėl pasireiB 
santykiais buvo Popiežiaus oratius. 
legato ingresas į šv. Petro- 
niaus katedrą. • Toje kated
roj 1530 m. i 
melisas VJĮ-sis 
Karolį V-j į Romos ciesorių- Į 
mi, o Tridento susirinkimo1 
metu čia ėjo kai kurie posė- tį ramiai miegotum, o jam 
džiai. j būdamas-taip, kad ramus

Šiame ingrese kairėje Po^tum senatvėje.—Indą pasąky- 
piežiaus legato ėjo Bolognos mas.

siškių ir vii-š 100.000 pasau
linių žmonių. Kariuomenės 
ir valdžios atstovai iškilmin
gai sutiko Popiežiaus legatų. 
Per Misiąs giedojo vaikų 
choras, susidedąs iš virš 
1000 giesmininkų. i

Labai reikšmingas dabar-

— Horatius.
• • •

Tūkstančiai kelių veda pričJ 
Popiežius Kle- Paklydimų; prie tiesos—tik- 

vainikkvo *ai vienas- — J. J. Russeu.
• • •

Elgkis dieną taip, kad nak-

piežiaus legato ėjo Bolognos 
podesta (viršininkas). Tai 
pirmas nuo anų laikų atsiti
kimas, kad oficialis valsty
bės atstovas dalvvavo Baž
nyčios kunigaikščio ingrese.

KALBĖS TĖVŲ JĖZUI
TŲ AUKLĖTINIS

Sekmadieny, gruodžio 18 
d. 4 vai. po pietų Apaštalys
tės Maldos draugija rengia 
prakalbas. Kalbės nesenai iš 
Lietuvos grįžęs Tėvų Jėzui
tų auklėtinis klerikas Aukš
tikalnis. Jis kalba gerai ir 
gražiai. Raginame gausiai 
susirinkti. Bus bažnytinėje 
salėje ant Penktos gatvės.

žinios
darbininkų'Lsusi-
RINKIME DALYVA

VO POPIKAĮTĖ 
Gruodžio 8 d įvyko LDS. 
kp. susirinkimas. Susirin-

A. A.
Subatoje Gruodžio 3 d. mirė 

Ona Šliužienė, 65 met. amžiaus 
gyvenanti 29 Montebello Rd. 
Jamaica Plain, Mass. Tapo pa
laidota utaminke, Gruodžio G 
d. Šv. Mikolo kapinėse, Forest 
Hills su bažnytinėm apeigom. 
Mišois už velionę buvo Camb
ridge’iuje, kurias laikė 3 kuni
gai: kun. P. Juškaitis, vietinis 
klebonas, kun. J. Svagždys iš 
Montello ir kun. P. Virmaus- 
kis iš Lawrence. Paliko /nuliū
dime vyrų, keturias dukteris ir 
viena sūnų. Velionė priklausė 
prie parapijos ir prie draugijų, 
buvusi darbšti veikėja ir pa
vyzdinga katalikė.

Visų patarnavimų
graborius D. A. Zaletskas, 877 
Cambridge st., Cambirdge 
Mass. ( (Adv.) .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ " 

ADRESAI
LIETUVOS DUKTERŲ DBJ0S 

P OGLOBA MOTINOS SV& 
VALDYBOS ADRESAI 

PlrmintykS — Jleva'MaitnfeoA^
623 E. Eighth St.. Sp. Boston, &AM 

Prot RaStinlnke — Ona SianrtanA *
443 E. 7th St, So. Boston; Ma» - 
Telephone South Boston 8422-B.

’in. Raktininke — Bronlslava CiunUOĄ 
29 Gould St, W. Rozbury, Maaa. 

IkdinlnkC — Ona StanluUutS,
103 W. 6th St, So. Boston. Ma» 

ivarkdare — Ona Mizgiraiene^
1512 Columbla Rd.. So. Boston. Masą

Draugija savo suatrinkimus laiko |ag. 
anrty ntaralnity kiekvieną mentei 
*1:30 vakare, pobažnytinSj svetainėj.

Visais dr-jos reikalais kreipkitės pM 
protnfcnhj raStlninkę lsfžkn ar teletonB..

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPIN1E 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — M. žiobt, «
539 E. Seventh St, So. Boston, 
Telephone South Boston 8352-B.

Vlce-Pirminlnkas — J. Petrauskai, 
17 Vale St, South Boston, Mas^ 

Prot Raktininkas — J. Glineckta, 
5 Thomas Pk, South Boston, MM* 

Fin. Raktininkas — M. kelkis, 
866 Broedway, So. Boston, Masą 

Kasteriu* — A. Naudžiūnas, 
885 E. Broadway, So. Boston, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfleld St, So. Boston, Ma* 

Draugija laiko susirinkimus kas treBa 
nedCldien j kiekvieno menesio, 2-ty va
landą po piety, parapijos salėj, 483 ■

1
kusieji tarėsi apie busianti 
LDS. Centro koncertų ir ki
tus organizacijos reikalus. 
P-lė Popikaitė, Vaikelio Jė
zaus draugijos įgaliotinė pa
darė pranešimą apie virš 
minėtos draugijos darbuotę 
ir našlaičių padėtį.

Našlaičių šelpimui darbi
ninkai sudėjo apie $25.00.

Rep.

is3

Inkaro Rūšies

PAIN-!
Vai sba ženkli s registruotas

S. V. Pat. Biure.

Persitikrinkite, kad 
Inkaro vaisbaženklis 

butų ant pakelio.
• 35c ir 70c vaistinėse, arba 
rašykite tiesiai į laboratoriją.

F. AD. KĮCHTER & CO., 
B«rry A So. 5tli Sts.,

Tų pačių diena ir toje pa
čioje vietoje. 7:30 vai. vaka
re įvy ks LDS. 1 kp. paskaita 
ir prakalbos. Paskaita duos 
kun V. K. Taškunas, ‘D-ko’ 
redaktorius irNorvvoodo lie
tuvių parapijos klebonas Jis 
taipgi kalbės apie vėliausius 
įvykius Lietuvoje ir Lietuv. 
su Lenkais derybas Genevo- 
je. Kviečiame visus ateiti, 
nes tokių prakalbų ir pas
kaitų retenybė.

Rengėjai.

KONCERTAS PAVYKO.
Artistų Babravičiaus ir 

Vanagaičio ir jų asistento 
Yozavito koncertas įvyko 
gruodžio 11 d. Municipal sa
lėje. Žmonių buvo pilna sve- 
tame. Programa gana gera prieinama. Klauskite
ir artintai O. K. Platesnis, Administracijoj
aprašymas tilps sekančiame 366Broadway, So.Bostin. Tei 
numery. Rep: 8 B

SV. KAZIMIERO R. K. DJOE 
VALDYBOS ANTRASAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jarota, 

, 225 L Street, South Boston, Ma^ 
Vice-Pirmlninkas — L. Svagtdya, 

111 Bowen St, South Boston, 
Prot ’RaStininkas — V. Mlckevi< 

405 Thlrd St, South Boston, 
Finansų Raštininkas — M. šelkiA 

366 W. Broadway, So. Boston, 1(M 
iždininkas — V. Balutis,

86 Mercer Street, So. Boston, įuii 
MarSalka — P. Laučka,

896 Fifth Street, South Boeton, M0M 
Draugija laiko susirinkimus kas tttr* 

i nedSdlenl kiekvieno menesio, po o» 
i tyL po piety. Parapijos Salfij.

m Ošrv*. Routh Boston. Mr
■ . Va.

1

t

I
i
» 
t
i____________ __________________
! ■ 280 E St, So. Boston. Mass.
i ‘ Vice-Pirmlninkas _ _.   
* 95 C Street, South Boston,
' Prot Balt — Antanas

430 E. Seventb St, & BOMM 
Fin. Rait — Pranas Teteikia,

100 Bowea St, So. Boston, 
Bdiotnkai — Andriai ZaUec

156 B St, 8outh Boaton. M 
Tvarkdaris — Kazys Mikail

906 E Broediray, So. Boston 
Drantrija laiko savo snetrlnktorai 

antra (2-tty) 
nenešto Lieti 
81hrw gat, 8 
vai. po piety. Ateidami 
prašome atsivesti 
rąžyti prie musų

D. L. K KEISTUČIO 
VALDYBOS ANTĮ

Plnninlnkae — Jonas AdomavHSa^

•— Povilai Rida. *

naują nartų
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LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A, GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo\10 Iki 12 ryto, 
(nuo 1:45 Iki 5:20 po plet ir nuo 7 
į Iki 9 vakare. Šventą dieną pagal bu- 
i sitarirną. * .. . , - |

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O/Ho wUai»do».‘

cuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki B 
ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
deidienlais, ta!p-gi seredomls nuo

I 12-tos dieną uždarytos

laiškai iš Tobolsko
nas caro šeimynos gvve- 

j ^nymas Tobolške. Carienė 
lopo skylėtas caro kojines. 

.—Sudriskę caro kelnės ir 
dukterų skalbiniai. — ‘O 
Viešpatie, išgelbėk Rus-

* - ją! ’ —‘ Visi turime kentė- 
^“‘ ■ti,už savo piktus darbus.’

j^Rusai tikrumoje yra . neiš- 
y*.auklėti kūdikiai’.
^Nesenai užsienių laikraš
ti paskelbė kelis paskuti- 

rusų carienė laiškus iš 
į’obolskio. Bolševikai ten 

• kalino visa caro šeimvna, i c?.. ~ t. * A f

ki kol ji buvo sušaudyta. 
7 Tik vėliau paaiškėjo, kaip 

Skurdžiai turėjo ten gyventi 
galingasis pririštai Rusijos 
Caras ir garbinga kadaise 
carienė.

Štai kelios pažymėtinos iš
traukos iš slaptų carienčs 
|aiškų i saviškius, kitur gy
venančius. Viename carienė 
tarp kitko rašo:

■ ■ ' * I

; “Mieloji! Ar nenorėtum 
aplankyti generolo Orlovo 
motyną ? Juk Ivanas sušau
dytas, o Aleksiejus nežinia 
kur. Tos mergelės man gaila.

• Aš dabar carui lopau koji
nes; jis manęs tai prašė, nes 
jo kojinės nuplyšo ir visai 
skylėtos. Dukterų skalbiniai

l taipogi. pilni skylių. Anasta- 
- zija gana sustiprėjusi, ypač 

liemeny, tik jos kojos kiek 
trumpos. Olga sudžiuvusi 
kaip ir Tatjana. Tik pama
nyk sau, laikraščiai praneša, 
kad kunigaikštis Trubeckoi 
susijungęs su Kaledinu — 

krus vyrukas! Sųdęgįiik, 
" amo j i mano laiškus, 

ir

■z

vartauja-dtiRntijGS «teiti< 
ir. t. k. rašo:. -

“Kiek kraujo dar plufc, 
kol Rusijai saulelę prašvisto
Viešpatie, išgelbėk Rusiją! 
Taip šaukia mano širdis die- 
na ir nakti. Visi turime ken=

• *■ * >4

tėt už savo piktus darimp, 
bot niekas nenori tat suprĄ- 
sti. AŠ dabar mokausi atsi- 
sakyti visų asmenis už
gaidų.” Toliau ’cari __
“Jei mūsų tauta nebūtų Die
vo užmiršusi, nebūtų ją išti
kusi tjt nelaimė. Rusai tik
rumoje yra neišauklėti kūdi
kiai. Baugu patirti, kas visa 
čia daroma: žtidpiės, melai, 
plėšimai ir tt.”

AKL/LS’ ANGLŲ MINIS- 
TERJS PAŠTĄ SUTVAR-

A r aklie ji nelaimingi?■—Gai
la Lietuvos neregiu. —Tėvas 
iššovė- sūnūs į akis.—Apake-s 
jaunuolis pakviestas univer
sitetan profesorium, vėliau 
Anglijos paštu mi vist oriu 
Paprastąį_jnanoma, kad 

aklieji, arba nustoję šviesos 
žmonės, yra nelaimingiausi 
sutvėrimai pasauly. Dalinai 
tai ir tiesa. Liūdna ir tiesiog 
baisu pamanyti, kad pat tu
rėtum užmerkti akis visam 
amžiui. Tačiau kuri ištinka 
toks žiaurus likimas — ką 
jis gali daryti, ar nusivilti ? 
Pasirodo, kad aklieji, bent 
jų dalis savo likimo naštą 
neša kantriau ir su didesne 
viltimi,, kaip kai kurie svei
ki žmonės savo mažą kry
žių. Noras gyventi ir dirbti 
mat yra stipresnis už akių 
šviesą.
% Gaila, kad dideliu Lietu
vos neregių skaičiumi mažai 
kas tesirūpina. Kitose vals
tybėse yra šimtai neregiams 
mokyklų, dirbtuvių ir prieg
laudų. Visų tų dirbtuvių ve
dėjai patvirtina, kad nere- 

i 1 <x rvniiciio net daug
kad pirštai J darbštesni už paprastus a- 

matninkus. Daug jų išvysto

:
Reta Proga

Dviejų Šeimynų medini stuba, su 
penkių automobilių garadŽium, 
City Point, ant Easi Sixth Street, 
netoli L St. Keturi kambariai ant 
pirmo augšto, penki ant antro. 
Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Gera proga 
žmogui, kuris turi vieną arba 

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

B ARO ANAS!
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
ni arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Randv 
ateina $95.00 į mėnesi. Biznj ir na
mą galima nupirkti už $8000 o ga 
dar pigiau. Lengvos išlygos. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery
Šešių šeimynų medinė stuba su 2- 
kambariais. Yra gazas, elektra, pe
čiai, piazai. vieta dėl garadžiij. 
Randų atneša $160 j mėnesį. Pre
kė $14.800. Lengvos išlvgos. Ma
tyk A. J. KUPSTJ.

South Bostone
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 
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 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 1662—1373

I

A TeL Brockton 5112t DANTISTAS! DR. A, J. GORMAN
| • (GUMAUSKAS)
| 705 Main St., Montello, Mass. 
a (Kampas Broad Street)
$ Ofiso valandos:
$ Ryte nuo 10 iki 12 vai.

Dieną nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL 

Sekmadieniais pagal sutarties.

TEL. So. Boston 0506—W. $
LIETUVYS DANTISTA8 | 

A. L KAPOČIUS I 

251 Broadvay, So. Boston |
(“Keleivio” name) x

Ofiso Valandos : nuo 9 iki 12, nsp v _i:80 HK 6 ir uw 6:80 iki 9 vakaru, x 
^Seredomia nuo 9 iki 12 vai. dieną S 
^Suba tomis nuo 9 lti 6 vak. NetH 
Irtomis nuo 9 tu 12 (pagal sutartį' X-

tik amatuose, bet ir mokslai 
bei mene.

Istorija žino daug garsių 
aklų menininkų, mokslinin-1 
kii, išradėjų, rašytojų, kar-j 
vedžių ir net — aklų ministe- 

fe - • V

rių.
Buvo tai Anglijoje. Vie

noje medžioklėje studentą j 
Favcet- ištiko baisi nelaimė. 
Tėvo šūvis pataikė sūnui Į a- 
kis. .Sūnus apako, turėdamas 
vos 21 metus amžiaus. Visgi 
jis tęsė savo mokslus Kam- 
bridžio universitete ir moky-' 
damasis taip pasižymėjo, 
kad net garbingas premijas 
užsipelnė. Baigęs universite
tą aklasis jaunuolis liko gar
sus rašytojas, vėliau ir ang
lų seimo atstovas. Kai jis 
išleido savo žinomąjį veika
lą “Manilai of Political Eco- 
nomv”. universitetas jį pa
kvietė profesorium. 1880 m. 
Gladstone akląjį Favcet pa
šaukė i valdžią ir jam pave
dė anglų pašto ministeriją. 
Keista atrodo, kad aklas mi- 
nisteris butų galėjęs paštų 
ir kitokiam susisiekimui 
naujus kelius rodyti. Bet a- 
nų metų istorikai sako, kad 
Favcet ministeriavimo laiku 
Anglijoje iš tiknijų įvesta 
daug pagerinimų ir patobu
linimų ir tai buvę laimin
giausi anglų paštui metai.

Gromata Arba Laiškas
,7

Biaingūs jūs mono 
No Kupiškio šono, 
Iš Subočiaus posto, 
No Rokiškio krošto, 
Iš Pondelio koimo ir valsčiaus 
No sūnano Jūzas Smolsčiaus. 
Rašau jum tų gromataly 
Apie orkįv ir kumaly, 
Kadangi mūsų dada Patras 
Pasidora didelis lotras, 
Pradėjo labai uliavoti.

- Ir unt mergiotas bėgioti, 
Dėl to viskas taip blogai ir atisitiko, 
Kad visa par Berki paliko.
O buvo par dadį: korva ir kumala, 
Kiaula, ožka ir avala;
Nors ir sanas bat, geras arklys. 
Veislingos vištos ir neprosta<gaidys. 
Dat kaip tik karčiamon nuvėjo,

• ’ Tai ba orlęlio ir kuinaias atajo; 
Ažtat kad sėdžiunt ažu žolio staliuko 
Ir geliant iš pusbuteliuko 
Visas dienas ir naktis dainovo, 

z Volgynius ir trunksrnus ragovo', 
Ir tas jom unt tiek patiko, 
Kad net visai nuogas paliko. 
O pirmiau dada Glodenis 
Neblogai sau buvo gyvėnis. 
Ba toks gyvenjįmas jum nepatiko, 
Ažtat viskas taip ir atsitiko. 
Sveikinu tėveli irmotynali, 
Rašydamas tų gromataly. 
Ir linkiu visiem sveikotos.

/ ■

Neblogo gyvenimo ir geros akvotos 
Vsuosi Tomstų reikaluosi 
Ir spakainumo nomucsi.
Par mum gi nieko blogo nėra.

. • _ Tik užpuola, kaliera, — 
Ažat duok, Dieve, ir jum, 
Gyvint taip kaip ir mum. 
Labų dienų nuo Jurgio ir Jono 
Ir nuo gerbiamo klebono. z 
O kol kas pasilieku gyvas ir sveikas 
Tomstų geriausias vaikas, — 
Sūnanas Jūza Smolsčius.

Jj. L. Lynas
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juos žino už ką busiu labai dėkin
ga. Taipgi yra kiti dideli reika
lai. Adresuokite: •

Ona Mikalauskytė 
Pašto dėžė Nr. 2, Veliuona, 

Kaunas, LITHUANIA.
G. 13

Jeigu pats nesudarysi ki
tiems aplinkybių, tai būsi kitų 
sudarytų aplinkybių žaislas.—
 - ■
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d)
a)
b)

“DARBININKAS

I

I I

Galėtų padaryti kratą 
tau blogai butu."O fc

Kitame laiške carienė vėl 
: rašo: “Atleisk, kad rašysena 
7neaiški. Mat neturime čia 

geresnės plunksnos, o be to Į giai yra kartais 
čia taip šalta.
per visą dieną sugrubę."

Kitame laiške carienė siel’tiesiog Įstabius gabumus, ne

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

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

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Knina $3.50 - Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

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 
puolamojo ginklo — geros ka
talikiškos spaudos. — Pijus X.

NEW YORK SPA
Kampas Dorchester St. 

ir Broadicay
SOTJTH BOSTONE

Užkandžiu vtotą. Saldainių turi
me namie darytų, šaltakošės (Ice- 
crem). ' turime^ visokių saldai
nių pasirinkimui dėl visokių rei
kalų. Neužmirškite savo draugų.
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KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO

Ak, myliu tave_______
Bemužėl, nevesk pačios 
Graži čia giružė............
Meilė.............................
Meile uždegta krūtinė . 
O pažvelgki .... 7........
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

1.
2.
3.
4.
*>- 
6.
7.
8.

v

.50

.50

.40

.65

.50

.60
$1.00

PAIEŠKAU

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

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

MIŠRAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos........
Giesmė į Šv. Kazimerą ... 
Lietuvos Vyčių Iranas ..... 
Pinnvn į kova...................

16. • Mes grįšim ten ....................
17. a)

b)
c)
a)
b) 
e)
a)
b)
c) 
a) 
b-) 
c)
a)
b) Už jūrių,
c)

.50

.75 
$1.50

ResMendjoa Telephonas: 0779-R. R 
Ofiso Teietonas So. Boston 67TMV

S. MRUSEVičIUS
LtotavflDoui Oratoriai baloanoto Jm. BmI Katate ir PobUe Kotam, 

258 W. Broadvay 
louth 
dendja

J. (PETRUŠKEVIČIUS
x Laisniuotas Graborius

Laikau Automobilius dėl veseli- 
ją, krikštynų ir šiaip pasivaži- 

nėjimiį pigiau nė kiti.

182 Broadway, K Boston, Mase.
Ofiso Tel. So.? Boston 0304-W 

Res. TeL S. Ė.0304-R

savo tėvelio Juozo Mikalausko 
ir dėdės Jono Mikalausko. Paeina 

y ,

iš Paežerių vate. Šakiu apskr. Aš 
esu dideliam varge, tad prašau at- 

• sušaukt ir jiasigailėt manęs naš

laitės. Prašąn pranešti kurie
■. ■ 'if

TeL. Normooff IBM

E. V. WARABOW
(TTRUŽLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
JKB

’ V”

1179 W

.50 

.50 

.25 

.50

.75

f

18.

19.

20.

21.

Išauš vasarėlė, - 
Tu mano mergelė, 
Išbėgo mergytė.............
Kaip aš buvau jaunas, 
Žiūrau anksti rytų, 
Aš užgimiau Lietuvoj.. 
Eikš mano mergele, 
Aš sutikau žydelį, 
Kam anksci keltis ....
Miels tėvelį 
Oi skauda galvelę, 
Atsigėriau žalio vyno..
Oi džium-džium,

Kalbin jaunas bernužėlis.
Aš turėjau višta
Tykusis rytelis,

Oi laksto vanagėlis,

.50

.50

j-'.......................................................................................................ir,
PATARNAVIMAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

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

Cambridge, Man.
Telephone Univenity 8831-W

Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia

Visos virš paminėtos dainos galima gauti
Darbininko” I^ygync. Siųsdami užsakymus 

drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

366 West Broadway South Boston, Mass.
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