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Jis Dar Kartą Pareiškė Savo 
t Nusistatymą Dėl Prohi-
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'New York------ Šeštadieny,
IapĮj B d. įvyko guh. Smith, 
Demokratų partijos kandi
dato į prezidentus paskuti
nės /prakalbos.

Milijoninė minia jam su
kėlė didžiausias ovacijas, 
kokių dar ligšiol nebuvo su
kėlę nė vienam kandidatui. 
' Madison Sq. Garden buvo 
perpilnai prisikimšus ir» 
gub. Smith griausmingai 
sveikino per pusvalandį be 
sustojimo ir pertraukdami 
jokalbą.

Pirmininkavo miesto ma
joras Walker.

Gub. Smith savo pasku
tinėje prakalboje pakartojo 
savo nusistatymą dėj. prohi- 
bicijos, tarifo, imigracijos, 
darbininkų ir tt.
; Po tokių griausmingų o- 
vaeijų, kokias gavo gub. AI 
Smith New Yorke ir kitur 
važinėdamas su prakalbo-

fc... .---A . A,

šiuo didžiuliu Vokietijos pasažieriniu dirižabliu “Graf ZeppdiiL 
Jungt. Valstijas ir sugrįžo atgal į Vokietiją. . . :

Ketvirtadalis milijono Vokietijos d 
neteko darbo ;

BADAS SOVIETŲ RUSIJOJ

Tik komisarai gauna sočiai 
pavalgyti

Ryga, lapkričio 3 d.—Pra
neša, kad Maskvoje ir ki
tuose Sovietų Rusijos did
miesčiuose - žmonės badauja. 
Dabar duonos prašančių 
žmonių eilės daug ilgesnės 
negu kad buvo tuoj po ka
ro kilus revoliucijai. .:

ras — alkanų žmonių riau
šės.

Bolševikų valdžia griebia
si aštriausių priemonių, kad 
tą pavojų prašalinus. Žmo
nėms uždrausta ant gatvių

IR BOLŠEVIKAI NORI 
ĮSISTEIGTI AUTO
MOBILIŲ FABRIKĄ

Sovietų Rusijos vyriausy-1
bė. veda derybas su “Ford būreliais stoviniuoti arba 
General Motors 
tymo automobilių dirbtuvės,

Qcuri kasmet galėtų paga- žmonių yra Maskvoje ir Le 
minti 150,000 automobilių, ningrade.

dėl pasta- kalbėtis.
Daugiausia badaujančių

Reparacijos komisijos pasiūly 
mas Lietuvai už Klaipėdos 

kraštą

Einant Klaipėdos kon
vencija, Lietuva pasižadėjo 
sumokėti reparacijas,-t. v. 
atlyginimą už buvusį Klai
pėdos krašte Vokietijos 
reicho ir Prūsų valstybės 
turtą ir tekusį Lietuvai. Jau 

. ' • keli metai kai eina tuo rei
kalu derybos su reparacijų 
komisijos finansine sekcija 
Paryžiuj. Š. m. vasario mėn. 

‘reparacijų komisijos finan
sinė sekcija atsiuntė Lietu- 
vos vyriausybei raportą, ku
riame, pasiremdama įteik- 

1 y tais jai vokiečių ir lietuvių 
y1 'Klaipėdos krašto buvusio 

Į ' Vokietijos ir Prūsijos val- 
^■'Stybinio turto apskaičiavi

mais, siūlo priimti kompro
misinę reparacijų sumą —

“Darbinin-

Bet jiems nepavyko. Darbi- Associated Šilk Workers 
ninkai visu griežtumu pa
smerks darbdavių agentus— 

komunistus.

BATĖRSON, N. J. (Mū7 
žų •’korespi). —
kė-’L’skaityto jai jau žino, 
kad spalių 10'dičiapaskelb- 

šilkų audėnyčių ’dar- ■i •*jU* ’• •• j •bnunkai išėjo į streiką rei- 
kalaūdami 44 valandų dar
bo į savaitę, pakelti algas 
10 nuošimčių ir pripažinti 
uniją.

Streiką paskelbė ir veda

Berlynas.—Vokietijos ge
ležies dirbtuvių sąjunga nu
tarė uždaryti visas dirbtu
ves kilus ginčui darbininkų 
su darbdaviais dėl algų.

Darbininkai reikalavo pa
kelti. algas, bet darbdaviai 
nesutiko. Į šį ginčą įsimai
šė ir valdžia, kuri palaikė 
darbininkų pusę ir išspren- 
dė, kad algos būtų pakeltos 

t—.-------
Uždarius geležies pąbri- 

kus išmetė ant gatvės 250,- 
000 darbininkų.

Vokietijos vyriausybė grą
žina pabrikantams bausme, 
ir darbininkai tikisi kovą 
laimėti.

Fašistų pažiūra į moteris

Italijos fašistų partijos 
sekl?eteriųs_ Turatti pareiš
kė, kad moterys gimsta šei
mos namams, o ne šokių rū
mams. Fašistų režimas ne
galįs toleruoti parpišusių dėl 
šokių moterų. Turatti nuo
mone,. moterys geriau pada
rytu, jei mokytųs šaudytų

Unija.
• i

Streikas nuo patypradžios 
eina .gerai ir tvarkiai. Darb
daviai į trečią dieną pradė
jo derėtis su darbininkais ir 
jau dabar viso susitaikė su 
140 mažesnių audėnyčių sa
vininkais ir apie du tūksv 
tančiai darbininkų sugrįžo 
darban gaudami didesnį 
atlyginimą ir trumpesnes 
darbo valandas.

Komunistams taip veda
mas streikas nepatiko, nes 
pamatė, kad darbininkai 
gali laimėti be kraujo pra
liejimo ir be jų tarpininka
vimo. Jie šoko į pagalbą 
darbdaviams ir streikuojan
čių darbininkų komiteto su
sirinkimuose pradėjo kelti 
lermą, kad tik sukursčius 
darbininkus ir suardžius jų 
vienybę.

Komunistai pradėjo šmeiž
ti unijos vadus ir darbinin
kams įkalbinėti, kad streiko 
vadą! negeri,, neveda gerai 
streiko, būk leidžia pergreit

Šiame susirinkime strei 
komitetas išdavė rapei 
kurį darbininkai entuzi 
tiškai priėmė. Komitet 
pamatęs streikuojaiičių'|į 
bininkų ūpą, buvo susita; 
susirinkime nekelti > tol 
klausimų, kurie slopintų 
Ūpą ir • pakenktų; streik 
Dėt komunistai neiškentė 
pradėjo bombarduoti štr 
ko vadus ir liniją.

*■- '‘JSPiršo darbininkams štl ų. .*/
uniją ir žadėjo rojų. P: 
sidėjus diskusijoms, kdh 
nistai, kaip spirgučiai-1 
skaurados, šokinėjo, 
buvo susiorganizavę ir'i 
kėlė kačių koncertą ir} 
prie muštynių' priėjo. 1 
visa didžiuma darbinis 
pam^tey kad komunia 
parsidavę (darbdaviai 
bando suardyti streik# 
juos išnaudoti visu grieŽ 
mil juos ’ pasmerkė iiįg; 
“malones” atmetė, ir $8 
liko ištikimi savo vadami 
unijai. • t 4

Paaiškėjo, kad

ANGLIJOS DARBO PARTI 
JA LAIMĖJO RINKI

MUOSE
♦

Gavo 137 naujas vietas

Londonas.

60 milionų aukso markių 
(apie 144 mil. litų). Šiųmis 
dienomis reparacijų komisi
jai bus įduotas Lietuvos vy
riausybės atsakymas į tą 
pasiūlymą, kuriame nuro
doma, kad minimas turtas 
negali būti daugiau įkainuo
jamas, negu 30 mil. aukso 
markių (72 mil. litų).

Be to, sąryšy su repara
cijų už Klaipėdos kraštą 
mokėjimu, vyriausybės yra 
ruošiaiftfcsi > platus memoran
dumas .dėlmūsų/ mokėjimo 
papėgUma. i - i Tam memoran
dume, « x kur pasiųstas
Paryžiuj renaraciįi^ kųmL 
sijai, bus ’nksnai apsktfi-* 
čiuoti Lietuvai padaryti 
nuostoliai karo metu.

Lapkričio 1 
d. įvyko Anglijoj miestų 
viršininkų rinkimai. Darbo 
partija laimėjo 137 naujas 
vietas. Valdančioji (konser
vatorių) partija laimėjo 13, 
o prarado 71 vietų.

Taigi galima, tikėtis, kad 
darbiečiai laimėję munici- ■’> ' • -« • > * 
paliuose rinkimuoes, laimės 
ir visuotinius rinkimus į 
parlamentą. j

šventino Jo Eminencija 
Kardinolas Mundelein 
Dalyvavo Tūkstančiai 

.' žihonių

Chicago, BĮ. — Lapkr. 4 
d. įvyko Šv. Kryžiaus lietu
vių ligoninės pašventinimas. 
Šventino Jo Eminencija 
Kardinolas Mundelein. . -

Dalyvavo tūkstančiai žmo
nių ir įžymių mūsų vadų ir 
kitataučių.

Prieš pašventinimą drau
gijos ir kuopos organizuotai 
parodavo gatvėmis. Grojo• * 
benai.
Šventinimo iškilmėms pra

sidėjus giedojo parapijų

chorų vyrai, komp.. Pociui 
vadovaujant.

Ši diena lietuviams pasi
liks ilgoje atmintyje.

DEMOKRATINIS JUDĖJI
MAS RUSIJOJ

Šiomis dienomis Rostove 
ties Donu buvo teisiami Je- 
katerinodaro studentai.Pro- 
kuroras kaltinimo kalboj 
pasakė, kad studentai kontr
revoliucionieriai norėję į- 
vesti Rusijoj demokratinę1 
tvarką. >

Studentus bolševikų teis
mas nubaudė kalėjimu nuo 
8 iki 16 metų.

tį “Rytą” vienam mėnesiui. 
Kaltinime pažymi, kad už- 
Imi* “ už.. skleidimą netei - 
^'gų žinių.t”n.

Dabar galTbfuš yifeifeAm aiš-

darbdaviais nelaukdami ki
tų darbdavių sutikimo ir tt. 
Žodžiu sakant, komunistai 
bandė įkalbėti darbinin
kams, kad unija ir jos vadai 
yra “no good.”

Jie dar sako, kad streikas 
vedamas perlėtai ir darbi
ninkuose nesukeliama entu
ziazmas ir ragino darbinin
kus dėtis prie kitos imijos, 
National Textile Industrial 
Unijos.

Vadinas, komunistams ne
patinka, kad streikas veda
mas be kraujo praliejimo, 
ramiu būdu, ir kad taip dar
bininkai laimi. Jie norėtų, 
kad darbdaviai laimėtų, o 
darbininkai pralaimėtų, 
kaip, kad buvo su streikais 
kur komunistai vadovavo.

Komunistai padarė tokį 
spaudimą į unijos vadą 
Fred Heolsher, kad jis no
rėdamas ištirt), ar tikrai u- 
nijos nariai. nepasitiki jam 
ir jo vadovavimui, ar tik 
sau jale bolševikų norėdami 
pasitarnauti* darbdaviams 
ardo darbininkų vienybę?

Lapkričio 2 d. darbinin
kų vadas Fred->Heolsher su
šaukė visų 'unijos narių su
sirinkimą, Turo 'Hali.. Su- 

: ririnko Affie 5/100 narių.
Komunistai tikėjosi lai- 

rAeti, %ef skaudžiai apsiri- 

’rlgtfl i

$30/)00. Jie*'-aorejor 
griebti uniją ir josiŽ® 
savo rankas.

Šio streiko vadai ge 
apgalvoję šaukė šį strri 
imdami pavyzdžius iš 1$ 
m. ir 1924 m.-streikų, kil 
>uvo ilgi ir nelaimingi. Z

Dabar, prieš šauki* 
streiką, buvo nutarta sari 
;ik audiminių streiką, o k* 
sustiprės unija, tai šaukti 
kitų šakų šilko industrij

Jokiu būdu dabar nebt 
galima šaukti į streiką ši 
dažytojus, nors jų darbo’ 
lygos yra blogos, nes jie : 
prisirengę prie steriko i 
jų vietas stovi prie va- 
šimtai naujų .darbininkė

Jeigu komunistai neb 
įsikišę ir nebūtų stoję ■' 
kon darbdaviams, tai ga 
būtume šį streiką greit? 
baigę su lai mojimais, bet 
bar šiek tiek sutrukdė ir 
kenkė, Dabar dar yra a 
2,000 darbininkų strė 
lauke.

■e*

Turiu pažymėti, kad 
munistais vra didžiumai• 
dai, o jiems bernauti ats 
do ir lietuvių. Žydai i 
ką daro, nes jie bosai ir < 
bin inkai'"—Uomunistair ■ 
ką lietuviai už bernaV 
gauna? • Laikas mūsųji 
liams lietuviams susipr 
ir permatyti žydų žulįl 
tęs. , r*

Orches
ibrntž-*;

1 1 1



£ matinin- 
lįentacines

kytį kaip paruošti iškilmin
giems pietums svečių, stalas. 
Dzūkaitės nuo Dumenų. ir 
Onuškio ir šiaip lietuvaitės 
pasirodė įvairių įvairiau
siais audiniais. Įvairaus raš
to staltiesės, rankšluosčiai, 
divonai, dryžiai, juostos tik 
marguliavo, žiūrint net akys 
raibo. Z

Apskritai drąsiai galima 
sakyti, paroda nusisekusi ir 
savo tikslo atsiekusi.

siuntė ištirti dalykų vietojo 
policijos k'ondsarų Konop-

įsvarte o
i Nenusiraminus so- 

rijua 
imas 
k-

130 ir kuni-
— apie 85 

Gimnazijoje žy- 
daugiau yra berniukų: 

yra klasių kur mergaitės su
daro vos apie 15% bendro 
klasės mokinių skaičiaus. 
Kas kita mokytojų‘semina
rijoje: čia kai kuriuse kur
suose* mergaites sudaro net 
apie 66—75% bendro kurso 
mokinių skaičiaus.

Paraii Juoz^|
Grandai V® 

‘Vysk. A Bara

beabejo, suatešti«^.tįn»T<y- 
vtotcįtra. Tiroraei(iri^itp&f»o- 
diių gyventojiaRiJ^aipi-pat 
prisidėjo piteWWMtftių 

' JASAS** aiib

IŠ “MONTEKRISTO
NUOŠOVĖ BOBUTĘ

Jezno valsč., Irkapūdžių 
kaime 15 mt. Zaparockas 
Juozas bežaisdamas su. 
“montekristu” iššovė ir pa
taikė savo bobutei Zabloc- 
kienei 65 mt. amžiaus 
kirkšnį. * .

Zablockienė padėta ligo
ninėn mirė.

NEPRIKLAUSOMYBES pa 
MINKLO PAŠVENTI

NIMAS ,

Barzdai, Šakių ap. Rug
sėjo mėn. 23 d. Barzduose 
įvyko iškilmingas paminklo 
pašventinimas. Paminklas— 
gražus, stilingo ąžuolo kry- 
žius betoniniame pagrindę, 6 
metrų /aukščio, ispųostas 
gražiais ornamentais. Šven
tinimo pareigas atliko kun. 
Vaičaitis, pasakydamas ata
tinkamo turinio prakalbą. 
Dar kalėjo 'p. J. Martinai
tis ir vietinės mokyklos ve
dėjas — Cimbolaitis. Dar
bai prie paminklo dar ne
baigti, reikia aptverti tvore
le, nudažyti ir k. 1 - .

Vakare buvo komiteto su
rengtas vakaras- Vaidinta 
Šv. Elzbieta. Pelno gauta a- 
pie 150 litų — paskirta pa
minklo reikalams. Pamink
las kaštuosiąs apie 900 litų. 
Lėšos surinktos iš organiza
cijų ir atskirų piliečių.

Paminklas pastatytas gra
žioje,- plačioje kryžkelėje, 
kur sueina trys dideli vieške
liai nuo Šakių, Naumiesčio 
ir Pilviškių, pačiame vidury
je bažnytkaimio.

KLAIPĖDO S KRAŠT E
KALKIŲ SLUOKSNIAI

Klaipėda. Jau lanksčiau 
)uvo žinoma, kad Klaipėdos 
krašte keįiose vietose buvo 
rasti kalkių sluoksniai. Pa
skutiniu laiku dar daugiau 
;okii| sluoksnių randama, y- 
pae Akmenės upės lankose. 
Labai dideli sluoksniai ras- 
;i Jagučiuose, Stančiuose, 
Bajoruose, Lankupiuose ir 
kit.

Kalkes tuo tarpu ūkinin
kai naudoja,, kaip 1 minera
lines trąšas laukams tręšti. 
Perka labai pigiai — po 
pusantro lito centnerį. Ata
tinkamos įstaigos turėtų tuo 
susirūpinti,. nes kaip vietos 
gyventojai sako, jų žemėse 
vra dideli turtai.•/

,■ DAUGIAU; MOKINIŲ 
t i •' •' • • . r. \

Telšiai. Šiais mokslo me
tais Telšių mokykloje yra 
kiek didesnis mokinių skai
čius, negu pernai. Gimna
zijoje yra 291, mokytojų se
minarijoje — • 
gų seminarijoj 
mokinius, 
miai

YRA BRIEDŽIŲ?
Renavas (Židikų vai., Ma

žeikių apsk.). Renavo apy- 
inkėj yra miškas, kurs su
sijungia su kitais didžiau
siais 'apylinkės miškais. 
Prieš karą čia buvo daug 
stirnų, briedžių, nes miško 
savininkai jais žiemą rūpin
davos. Stirnų ir dabar čia 
daugybė, 1919 m. buvo ir 
briedžių, nors žmonės pasą.- y 
ko jo, kad jų esą dar ir da
bar, nes miške užtinkama 
briedžio guolių, pėdų ir t. t. 
Be to, miške yra ir įvairių 
gyvačių rūšių: margų, rau
donų ir tt. ( ?).

visose dėl Lietuvos ‘ nepri
klausomybės kovose kap. 
Edv. Noreikai, žinomam 
Klaipėdos išsivadavimo su
kilėlių-vadui, paminklo pa
šventinimas. Kap. Noreika 
žuvo Klaipėdą vaduodamas 
1923 m. sausio 15 d.

MIESTO PAŽANGA
Tauragė; Miestas daro di

delę paži^igį. Kas bus bu
vęs prieš metus Tauragėje,

TRAKŲ APSKRITIES 
ŽEMĖS ŪKIO

PARODA
Aukštadvaris. Jau kelinti 

metai 'iš eilės kaip Trakų 
apskrity surengiamos žemės 
ūkio parodos. Kelis kartus 
buvo Kaišiadoryse, Žiežma
riuose, o šiais metais buvo 
suruošta Aukštadvario mie
stely, prie mergaičių ūkio 
mokyklos, kuri įvyko rug
sėjo mėn. 30 d. dalyvaujant 
ž. ū. rūmų atstovui p. Ar
dickui.

Diena pasitaikė negera: 
nuo pat ryto, lietus ir lie
tus, liet nežiūrint blogo oro, 
kaip eksponatų, taip ir lan
kytojų buvo apsčiai. Ark
lių buvo per šimtą; žymi da
lis tenka ardėnų prieaugliui, 
kuris labai gražus: yra jau 
po 4—5 metus, kas duoda 
vilties, kad greitu laiku mū
sų arkliai užims tinkamą po
ziciją eksportui į užsienius. 
Raguočių, maišytų ir gry
nų olandų buvo neperdau- 
giausia, apie 50. Buvę ir 
kiaulių jorkšyrui, mažiau 

> kiek dvių, paukščių net ir 
triušių. Daržovių paviliona.s 
kaip šią vasarą, tai gan tur
tingas vpatingai pasižymė- 

, jo karo invalidai iš Žiežma
rių dvaro: kopūstai, runke
liai, burokai, ropės, turnep- 
sai nesinorėjo tikėti, kad 
šią šaltą vasarų galėjo tokie 
dideli išaugti, lyg sakytum 
ten kitas Dievas. . Aukšta
dvario dvaras ir mergaičių 
ūkio mokykla nudarę, taip 
pat žvroįą dąlį, pastarosios 
teko matyti ir -dATžuose į- 
vairias di&žoves, kiiribs^gąn 
gražios. HJž * vis JabiatRiai 
lankytojus viliojo didelis 
rankdarbių pavilionaft? ■ Čia 
iš tiesi) buvo gražių dalyki), 
kurie daugumoje priklausė 
’iikio'mokvklai. T kulinari- Kriorur «jos įvairius skanėsius taip

o tuo labiau, kad prie jų 
(D J J prasidėta būsimų 
ųųųinkiH — mdkiųių. Šei-4 
mrhiuke^ lankytojos čia ga-l 

. š.. ” u

tikisi ddtig Harbb padltbth 
dar siaut ketais.’ '

Jei visoje Lietuvoje taip 
būtų, taį broliška meilė ir 
vienybe žydėti). Reik tik 
džiaugtis ir tikėti, kad papi
liečiai savo pasiryžimus ir 
sumanymus įgyvendins.

Spalių 1 d. Daulėnų dva
re, Ašmenos apskr. aplinki
nių sodžių gyventojai išvai
kė iš miško, matininkus. Ma; 
nuo seniau yra vedama byla 
tarp dvarininkės Umiasto- 
ūskienės ir sodiečių dėl miš
ko. Dar bylai nepasibaigus, 
atvyko matininkai ir pradė
jo matuoti mišką, žinoma 
neskriausdami vargšės dva- 
rininkės- Pasipiktinę sodie
čiai paėmę lazdas ir kirvius

- - --7 'T ■ ■ , -

niefe, padai

gūžio, ir Spafiųriėnė* j
siams. Išleido hn.; K^ fĄ* Y^t 

... . Ygfr, ’-J vrrq-j—25c- 
Išganymo ApsireiškiniaĮ--atąh.i 

jimas ir gyvenimas iht žemėk1 • 
Jėzaus Kristaus.. Vąidiniinas 
su gaidomis .h...-75o.

'■> ’ -J. ■<»« » 4 •» * I

Dangaus Karąlieu6<-^urin- . , 
ko'Kun. M. Gavalėvičius; -bė 
apdarą 75 centai, Su SpddraisJ.OO1

Legendos ir Pasakojimai a- 
, pię Kūdikėlį Jėzų; Vefrtė kun; - • 

V. Kulikauskas ____ *---------- 50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para- 
' šė kun. P. Bučys------- ----------—30c.

b

Elementorius ir>Vaiką Skai- 
‘ tymėliai. Išleido M. Paltana- 

vičia--------------------- ---------------25c.
C - v . ,. z

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio  ----- -—10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis _____/___ ;_________.10c.

. z- ♦— ~

^Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B. _ _____________ 1__ 25c.

Apie Apdraudę, Parašė J.
S. Vasiliauskas___ —_________ 5c.

Katoržnikaš ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)______ 15c.

Trumpa Apologetika arba 
Rat Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauskaa—50c.

Apsrikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšfaus Vai
kas. ------------—____—-------------10c.

Moterystė ir šeimyna. Vertė
J. Gerutis______ ___ _________ .40e.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. 
A Vileišis_________ ,__ ._______ 50c.

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas.-------- 5Oo.

i Mūsų Laikų šventoji, . Te- 
.$1.00 jrese, .Vaikelio Jėzaus Mažoji 

Pramoninės Demokratijos Pa. | JaeIS' Vertž JuozaS Staniam- 
grindai—parašė Uosis_______ 75c.jC1U3 ~—t-------------------------------

;. Marijos MeaUo arba apmąs- ’ ! > i;,., u \ 4.,
tymai kiekvienai menesio die- ' Giiiu^cngas Vyras—-i aktų 
nai apie Marijos gyvenimą. komdija; parašė S. Tarvydas 25e. 
Surinko kun. M. J. D-as.------35c. . o ., _ "

x Elgetų Gudrumas. 3-ją veiks-
Didžiojo Karo Užrašai—su mą komedija.. Parašė Seirijų

paveikslais iŠ 1914—16 metų. Juozukas —,------------------------ 25c,
Parašė P. Žadeikis---------------- 75c. TJhag^ Akadfimija

'Kaip Gyvena Belgijos Ūki- Balius—komedijos po 1 aktą,
ninkai. St. Dabusis__________ 10c. Parašė Seirijų Juozukas_____ 35e

Gerumas—aprašymas apie ge- Sniegas—Drama 4-rių aktų,
rūmą per Tėvą Faberą-Filipi- Vertė Akelaitis.-------------------- 40c.
ną. Vertė Kun. P. L--------------- 15c. Esumas—3-čia dalis dramos

Tabakas—Nuodai—rūkymo ‘ ‘ Gims Tautos Genijus. ’ ’ Para-
kenksmas; pagal d-rą Nikols- šė Kun. L. Vaicekauskas------ 10c
kj parengė S. Kaimietis----------15e KaraUns^irama 4 ak-

Užkeikta Mergelė su Barz- tų, 5 psev. Vertė J. M. Širvin- 
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c. tas----- i------- ;--------------------------30c

Katalikų Bažnyčia ir Demo- Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz-
kratizmas. — PaTašė kun. Ta- delis; parašė F. V.-----------------10c
maa Žilinskas —:--------------50e.' Fatticija> ,rbs nefinomoji

Apaštalystės Maldos Statu- kankinė—4 aktų drama. Ver
tas.—Verte Kun. P. Saurusai- tė Jonas Tarvydas-----------------10c

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
Gegužės Menuo — Kun. P. drama. Vertė Jonas Tarvydas 35c 

Žadeikio. Kaina------------- ------ 50c. 0^^; 2)

Aritmetikos Uždavinynas.—25c. Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Vaikę DsrbymečM-Rinki- *kt”

oėlis kalbos mokslui_________50c.
L ..r, ..." Vaikų Teatrai: dalis I : 1)

ir Pagalėk ką darai; 2) Jono 
kelio. Vertė 3. Rakauskas—...15c. j, TaMfcyk mano Iai.
Bolševizmas—Kas tai yra bol- Surinko S. K., D. ir N—15o

ševizmas ir jo vykdymas Rusi- Vaikų Teatrai: dalis H: 1)’ 
j°i------------------------------------------ Išturime paskui; 2). Antanu-

žaidimų Vainikas—Savybės Surinko S. C D. ir N.---------- 15c

vakarėliams ir gegužinėms su .. . .i .
gaidomis. Supaisė Matas Gri- MALDAKNYGfiS
gonis------------—---------------------50c. Pulkim ant Kelių—“D-ko”

Laimė — (poema). Parašė spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.0( 
..J -r.v//------ —50c Mažas Naujas.Aukso Alto.

Mūsų ■ TikftibBlfrmlšaiškini- ritis—juodos (prastais minkŽ-
Hį pagrlna^iąūsą tikėjimo. uis viršeliais)  -----—50<
| ..50c. Mažas Nauja* Aukso Alto-
į ritB—juodos ft™tai« kieuh

LENKŲ ŠNIPO BYLA

1926 m. rugsėjo 26 d. pas 
Kauno gyventoją J. Kil- 
čiauską užėjo Pr. Vitkaus
kas, kilęs iš Seinų apskri
ties. Juodu buvo pažįstami 
nuo 1924 m., kai tarnavo ka
riuomenėj.

Susitarę užėjo išsigerti į 
vieną smuklę. Čia Vitkaus
kas pradėjo savo draugą vi
lioti šnipinėti lenkti naudai 
žadėdamas daug pinigų.

Tardymas parodė, kad 
Vitkauskas dažnai pereida
vo demarkacijos liniją, ma- 

Itydavosi su lenkų kariais ir 
rinko žinias apie lietuvių 
kariuomenę.

Kariuomenės teismas jį 
buvo pasmerkęs kalėti ligi 
gyvos galvos sunkiųjų dar- 
bų kalėjime, o vyr. tribuno
las bausmę patvirtino.

didelė mūro mokykla, 
anapily yra R. Katalikų ir ’ 
^formatu bažnyčios. Re- 
ffifcnnatų bažnyčia mūro, 
FBaltai nutepta, vienu dide- 
|«?samailiu bokštu. Katali- 
Skų bažnyčia medinė ir labai 
^Benai statvta. Žmonės ne- 
Beatmena kiek metų turi, 
Mak tiek težino, kad kun. kle- ■ĮSA ■į’Ve •*- '
stonas Jakštavičius ją sta- 
ĮPydinos. Papilio apylinkėj 
^Ibrmatų daugiau negu ka
talikų. Katalikai linksmi, 
^nuoširdūs. Šventadieniais 
B&diai lanko šv. bažnyčią. 
KNet žmonės netilpsta baž- 
p^yčioje. o turi pamaldų 
ĮMdajlsyti būdami šventoriu- 
^je). Papilio parapijiečiai 
įsimanė pasistatydinti nau- 

Akmens bažnyčią.
K- Jau 30 metų, kaip suvež- 
Ba bažnyčios pamatams me- 
" džiaga. Bažnyčios statymą 
^trukdė rusas. Lietuvai at- 
Įį&TUS laisvę, ima papiliečiai 
^katalikai prisiminti savo tė- 
iiyefių pasiryžimus. Vado- 
^vąūjami kun. klebono Lialio 
jrmmsi darbo. Ir štai per 15 
^dienų padeda pamatus nau- 
^ąjai akmens bažnyčiai.

Bet, deja, iškelia Papilio 
' kleboną. Parapijos seneliai 
bfiųainena, kad daj-bas šią 

nebebus dirbamu^.' 
nusiminė! Vieną sek- 

^madienį naujasis kun. kle- 
lįboiias Ereminas susitaręs su 
į4»žnyčiai statyti komitetu 
įjįkęlbia iš sakyklos darbo 
^tvarką. Nudžiugo ne tik 
^seneliai, bet ir jaunieji, kad 
c darbas nestovės vietoje, o 
; bus toliau dirbamas- Nors 

šie.metai ir ūkininkams var- 
į gingi, bet nenusimena. Vy- 
b riausvbė pritaria ir net ža- 
|dx sušelpti mišku ir pini- 
ggjais. Papiliečiains kun. 
^Slebonas pranešė iš sakyk- 
i. los šį valdžios pritarimą. 
^Papiliečių pasiryžimas dar 
^labiau pakilo. Pasižada bū- 

vyriausybei paklusnūs ir 
L nuoširdūs. Yra valkatų,, ku- 
E“iretnori pakreipti visa tai į 

priešingą pusę. Veltui jų vi- 
pastangos! • Papilietis 

^kiįalikas pasilieka risumet 
lUa^aliku: myli Dievą ir ger- 

vyriausybę.
fe,, .Nors pinigų daug neturi, 

o Uk kelius tūkstančius litu, 
imasi jau darbo, laukda- 
iš vyriausybės paramos, 

j Statybos darbas jau vėl va- 
E. rapsas priekin. Kiekvieną 
^'diėiią šu džiaugsmu lankos 
^parapijiečių į Papilį. Vie

:: TRUMPI :: 
SIAITYMEUAT

NAUJA KNYGA 
Joje telpa dtatftt Itfp 
1QO tnuapų pasakafSiį

150pusi, ^centai*
DARBININKAS 

M Bntdvay, Bm— 2 7, Mat

ry >ę—pažinimas tikybos, jos 
for valomų, ypatybių ir tikro-'* ; 
po kataliką priedermės. Para
kė Kun. Jėzuitas Felik. Cozel 30c.

rretininkų jūbūiėjūs — 700 
metą .ouka^uvėas ypfųijBėtį u; 
prašymas Švento Pranciškaus 

venuolijų ir 3 vienuolijų įsta
tai ------------- ,—:-----------------1 8c.

Huckleberry Finnas — labai 
domi apysaka __________ 75c.

Patarmės Moterims—pamo- 
dnimas moterims jų asmeni

niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė

A '

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila___________1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva.... . ....... ...J>0c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B._____________40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ____ “__ ...45c.

Žiema ir Vasara. Parašė Pr.
Mašiotas  _______ 20c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis.___ 45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio

f
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I 
sakymas lengvas. Kaip leng
va užpūsti degučio liepsną, 
bet sunku, sustabdyti gaisrą, 
taip pat lengva pat pradžio
je prašalinti visas tas ligas,
nelaukiant pakol mūs pilnai

kad žmogaus am- 
priguli nuo jo arteriją 

temos padėjimo, yra de
monstruojama kasdien laik- 

 

'raščią pranešimuose apie 
< netikėtas ligas arba mirtis 
/ gerai žinomą žmonią,” sa- 1 

1 ko p. B. R. Rickards, direk- 
’':X torius New Yorko valstijos 

Sveikatos 'Departamento 
Viešos Sveikatos Apšvieti
mo.

“Paprastai, kuomet laik
raščiai praneša apie staigias 
ligas arba mirtį dar prideda 
kad mirė nuo apopleksijos, 
arba nuo smageninio krau- 
japlūdžio, arba nuo kitos 
panašios ligos, kuri aiškiai 
parodė, kad arterijos siste
ma sugedo, kraujas sukrekė
jo ir žmogus buvo suparali- 
žuotas. = Laikraštis pažymi, 
kad nelaimingas žmogus bu
vo vidurinio amžiaus žmo
gus, gerai žinomas, ir dar 
nepasiekęs savo gyvenimo 
augščiausio laipsnio. Dabar
tinėms dienoms atsimename 
net du tokius atsitikimus. 
Tuoj prieš vieną iš dvieju 
didžiuliu politišką seimii, 
vienos didžiosios partijos 
žmogus, į kurį daugybė žmo
nių žiūrėjo kaipo į kandida
tą į prezidentus, numirė. 
Buvo prisirengęs ^ kaimy
nams perstatyti dabartinį 
politišką padėjimą, bet ant 
syk krito ir numirė. Prieš 
keletą savaičią, čionais New 
Yorko mieste, gerai žinomas, 
ir, labai aktyvas vidurinio 
amžiaus žmogus irgi numi
rė.

“ Labai gaila, kad žmonės, 
kurie'yra taip naudingi pa
sauliui nukirsti.
— “Šio straipsnio tikslas y- 
ra tik pranešti, kad daugu- 

, # moj atsitikimą tokios mir- 
T tys yra visai nereikalingos 

jeigu „ vidurinio amžiaus 
žmonės tik užlaikytą pa
prasčiausias sveikatos tai- 
svklės.

“Patėmijame, kad daugu
mas nelaimingą atsitikimą 
užpuola žmones 45 metą am
žiaus ir daugiau, kartais jie 
per daug sveria, kartais pa
sidavę visuomeniškam gyve- 

‘ nimui arba bizniui, kas rei
kalauja "atlikimą labai sun
kaus darbo, ilgą valandą, ir 
tt., jie pradeda netinkamai 
valgyti, netinkamai miegoti, 
negali tinkamai pasimink- 
linti — tai yra trys iš svar
biausią sveikatos taisyklią.

“Nenorime tikėti, bet fak
tas pasilieka, kad po ketu- 
riasdešimts metą kūno šilu
ma mažėja. Ir todėl turi- 
mė pasiduoti gydytojui sykį 
arba du sykius į metus dėl 
fiziško egzamino. Toks svei
katos peržiūrėjimas turi in- 
imti peržiūrėjimą širdies, 
.plaučią, kraujo ir visą kū
no dalią. ;•<;

.“Brt bile kas gali ūži 
klausti — bet kaip tokid

/
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KAS SILPNINA KŪNĄ? 
Gyvename kūno kultūros 

amžią. Visur yra pastebi
mas7 žmonių susidomėjimas 
kūno raumeną lavinimo 
reikšme ir klausimais.

Vienas iš tokią klausimą 
yra toks: ar sveika perdaug 
mankštintis? Žurnaluose 
randame nemaža atsakymą 
ir perspėjimą perdaug nesi- 
mankstinti.

Tiesą sakant, mes viską 
galime perdaug ’ daryti: 
mankštintis, kalbėti, vaik
ščioti, žaisti, valgyti, miego
ti ir tt. Kas perdaug, tai 
še lauk. Tas pat tinka pa
sakyti apie gimnastiką ir 
sportą. z ,

Bet čia reikia nurodyti, 
kad gaunamas nuo gimnas
tikos ir sporto nuovargis ir 
pervargimąs labai dažnai 
turi kitą priežasčią ir tai y- 
ra kūno neparengimas, per- 
staigus kūno įtraukimas į 
sunkesnę mankštą ir k. Ne
tikęs valgis, labai dažnai 
persivalgymas, svaigalą var
tojimas 
mai su 
kūną., 
tingina 
na nervus ir apskritai gyvy
binius organus išmuša iš tai
syklingo veikimo. Toks or
ganizmas, žinoma, labai 
lengvai pajunta mankštą ar 
fiziško darbo perteklią; tas 
ypač pasakytina apie tuos, 
kurie vartoja svaigalus, nes 
jie klaidingai, perdėtinai į- 
vertina (savo jėgas. Tuo 
tarpu tik gaivalinga sveiko 
žmogaus ištvermė parodo jo 
tikrą stiprumą. '

Mankštą ir fiziško darbo 
saiką padeda mums nusta
tyti nusijautimas. Jeigu khs 
yra veiklus ir tvirtas po 
mankštos, jo smegenys la
biau veikia, pagerėja nusi
teikimas — tai žinok, kad ir 
toji mankšta yra gera. To
kia mankšta pailgins amžių 
ir padarys gyvenimą judres
nį. Tad niekas neturi teisės 
peikti gimnastiką tik todėl 
kad žmogus ėmė silpnėti, 
nes tatai pareina ir nuo val
gio ir nuo kitą jo padarytą 
klaidą.

Aš pasninkauju 2 dienas 
per savaitę; tasai pilvo po
ilsis išvalo* kūną nuo nuodų, 
sustiprina nervus ir padidi
na džiaugsmą, kurį' gaunu 
darydamas mankštas n ir fi
ziškai dirbdamas. Be val
gio ribojimo man gimnasti
kos nauda būtą, žinoma, 
daug mažesnė, nofrs kūno 
stiprumas negali būt palai
komas be gimnastikos.

Lavink save-kūną atsižiū
rėdamas savo sveikatos, da- 

_____  __ . ryk mankštą taip, kad gaii- 
procedūra apsaugos’ žžtogą, trim iš jos vis didesnį ma-

ir kiti prasilenki- 
higiena nusilpnina 
Persivalgymas su
virškinimą, išklebi-

v?

x Jūrininkai B Jungtinių Valstiją linksminasi su Eskimosą “flaperkomis” ant Disko 
salos, platumoj 70 laipsniu šiaurės. •U - ■

■■■■■■ ir I ---------

Draugijos Istorinėje Knygoje 
“Amerikos Lietuviai”

Centraliąės Draugijos ir “St. 
Žinią” Rinkimas

C. D. Kuopą ir Skyrių Tvarka 
ir Svarba “St. Žinią” 

Suteikime

DRAUGIJŲ APRAŠY
MAS ruošiamoje spaudon 
istorijoje ne vieną įdomina, 
sukelia abejones ir baugina. 
Ar gi kiekvieną draugija 
bus paminėta šioje knygo
je? Jei taip, kaip didelė 
turės būti ta knyga ir ar ne
bus ji nuobodi iš priežasties 
savo statistiką?

KIEKVIENA draugija e- 
santi ant tautinio pagrindo 
bus paminėta. Už tai jokio 
atlyginimo nereikalaujama 
ir nebus reikalauta. Kodėl ?

’« ’ ** f . »■ * * ’ y. s

— Atsako žemiau patalpin
tas pareiškimas į draugiją 
ir kuopą valdybas. Iš žu
vusią bus paminėta tos, jrii- 
rios sulošė svarbią rolę išei
vijos gyvenime ir to reika
lingos. Bendras gi skaičius 
išmokėtą pašalpą turėtą bū
ti nors daug maža nurody
tas.

* >

‘y. 4^ j.

__________________
/ * ‘ •

>aties Susivienijimo Sekre-
rTT •„ 2xi?____• _ y _ • v. |ZlitGL •t

Neper daugiausia bus. rei
kalinga pusalpią visas gy
vuojančias draugijas pami
nėti. Viso draugiją numa
toma 2500—3000. Tad 20 
pusi, užteks ją visą' pavie
niui .stovį apibudinti sulig 
pagamintu blanką reikala
vimu. v \

Nuobodumo neineis; jos 
visos- bus išskirstytos į apie 
20 vietą, arba jei imti sulig 
koloniją apie į 150. Tad jos 
bus vien paįvairinimas, pa- 
marginimas, o kaipo doku
mentas labai reikšmingos.

Gimnastika palaiko mū
sų jaunatvės džiaugsmą, be 
kurio ir pats gyvenimas ap
karsta. ' z

Bet atmink, kad valgymo 
klaidos sutrukdo gimnasti
kos teigiamą įtaką. Todėl 
valgyk tik tada, kada esi 
alkanas. Būk blaivus, ne- 
prikimšk savo pilvo per
daug valgiais. Ir neuž
miršk, kad 1—2 dieną pas
ninkas per savaitę duoda di
delį gerumą.

'Bernardas Macfadden

Iš 15 pas mumis regis- j 
truotą Centralinių Draugi
jų tiksliai susitarta dėl ją 
patalpinimo šion istorinėn 
knvgon ir ją medžiagos pa
gaminimo: A. į». R. K. Fe
deracija, A. L.z S., A. L. R. 
K. S., Darbininką -Sąjunga 
Moterą Sąjunga, Tėvynės 
Mylėtoją Dr-ja Tš kitą lau
kiama žinią.'"Nekurios iš ją 
jau ruošia medžiagą, kitos 
laukia galutino kuopą ar 
skyrią “St. Ž.” surinkimo. 
Bendrai imant visos Centra- 
linės Draugijos, kurios pa
čios nori aprašymais prisi
dėti prie kuo tiksliausio sa
vo gyvavimo apibudinimo 
privalo nors didesnę dalį sa
vo medžiagos pristatyti iki 
Naują 1929 Metą pradžios.

ato ir skaitlingai grįžta 
aižytos.

Kuot ei saugiausia reik rū
pintis suteikti visas reika
lingas žinias. To reikalau
ja Ipiygųą. tikslumas, • jos 
vertė t jr, įpūs; pačią garbė. 
Kas suteiktą žinias ar jas 
renka — j .pasirašo žemiau 
suteiktą žinią ant blankos. 
Ją vardai kaipo liudininką 
žinią suteikime bus paminė
ti knygoje. Jei mes negali
me visiems žinią rinkėjams 
už ją nuoširdų pasidarbavi-j 
mą atlyginti kitaip, tai te
gul kartų kartos matys jų 
kilnumą, parodytą uoliu pri
sidėjimu prie šio brangaus 
darbo; tegul ateitis ją var
do įvertinimu ir pagerbimu 
atlygins už ją nuoširdą pa
sišventimą visos išeivijos ir 
mūsą Matutės Lietuvos gar
bei. Tas parodys, kad Šia 
istorinę knygą leido ne vie
nas koks nors asmuo, ne ke
li bet plati visuomenė per 
savo pasišventusius uolius 
darbuotojus. Taigi kaip tei
singumas parodytą- žinią bus 
garbingas jas suteikusiems 
asmenims, taip ją teisingu
mo nepaisantiems pažemini
mas ir kaltintojas. Bet ne
gali būti abejonės, kad tie 
visi brangūs sūnainiai vien 
iš pasišventimo dirbdami 
tai, ko pinigais nepajėgtu
me nupirkti, pats susirūpi
nę, kad ją darbas būtą tiks
lus ir teisingas. Mūsą pa
reiga ateiti jums į pagelbą. 
Ir mes stengsimės visa ką 
galime jums palengvinti ir 
padėti. To deliai reikia:

1. Rašant žinias-semti iš. 
knygą: iždo, narią sąrašo, 
protokolą.

2. Kur knygos prapuolė— 
atsiklausti senesnią, gerai 
dalykus atsimenančią; su
rašytą žinią teisingumą pa
tikrinti visuotinam extra su-

Taš

d.

d.

d.

C. Draugijų skyrių ir 
kuopų “Statistinių Žinių” 
tvarkymas išskiriamas iš 
bendros “St. Ž. Rinkimo” 
tvarkos nuo šio straipsnio 
paskelbimo spaudoje. Tai y- 
ra visos centralizuotų drau
giją kuopos ar skyriai tie
sioginiai siunčia savo užpil
dytas blankas “Statistinių 
Žinių Rinkimo Centrui” 324 
Wharton St., Philadelphia, 
Pa. arba savo centran, kas 
priklauso nuo mūsą susita
rimo su jais. Tai darokia

v •

dėl to, kad visą žinią surin
kimas kolonijoje ilgiau užsi
tęsia, o pavienės kuopos 
trumpu laiku gali suteikti 
savo žinias. Centralinią 
draugi j u žinios mums pir- 
miafi reikalingos negu pa- 
vieninią draugiją, klubą, 
biznierių ir tt. Kuopos su- 
trukdydamos prisiuntimą 
savo žinią trukdo draugijų 
istorijų rašymą. Kad už
kirsti kelią bereikalingam 
atidėliojimui ir įvairiems 
trukdymams - žinių rinkimo 
centras ar atatinkamų drau
gijų centrai savo kuopoms 
siuntinėja ar prisius blan
kas. Koloniją “S. Ž. R.” 
tvarkytojai privalo patik
rinti ar jų kolonijoj pana
šios "kuopos gavo blankas ar 
ne; aiškinti neaiškumus ir 
prižiūrėti, kad kuogreičiau- 
sia būtų išpildytos ir cent
ram pasiųstos. Tvarkytojai 
ir Koloniją Kbrilisijos ga
vusios užpildytas blankas 
tuojaus prašomi prisiąsti į 
Centrą. Draugijos ar kuo
pos, kurie jau išpildė, bet 
jei mes iki šiol užpildytą 
blanką negavome ir pasiąsi- 
me antru kart -užpildymui 
blankas — mums praneša, I šauktam susirinkime, 
kad užpildytos ir kam įduo-’ypač dažnai reikia pritai

kinti suskaityti išmokėtas 
pomirtines, pašalpas. Tie
sa, kur žuvę knygos sunku 
tai atsiminti, bet pats drau
gijos nariai/ gali apsvarsty
ti, prisiminti ir gan tiksliai 
visa nustatyti. Kur neimta 
žinios iš knygą — pažymė
ti pastaboje. Bet teko jau

tos.
Nuo 26 spaliu iki šiol nau

jai išsiuntinėta blankos se
kančiu Centralinią Dr-ją: 
Moterą Sąjungos, Darbinin
ką Sąjungoj A. L. R. K. 
Federacijos, A. L. R. K. Su
sivienijimo, S. L. Ameriko
je jau seniau * išsiuntinėta

* v

Į W(NĖ KELIfl...
ATech^ioj, lapkričio 11 d. 

Newark, N. J.

Nedėlioj, lapkričio 18 
Paterson, N. J.

Subatoj, lapkričio 24 
Linden, N. J.

Nedėlioj, lapkričio 25 
Bayonne, N. J.

Subatoj, gruodžio 1 
Bridgeport, Conn.

Programoje be paties art 
Pilkos dalyvaus garsus šim' 
mėtis JURGIS SRINDER 
gražiabalsė lakštute Mar 
Bagužiūtė, miklapirštis piai 
tas Jonas Bagdonas ir vi 
vaidintojų slaunas būrys. a

Tolimesnis žiemos inaršru-’ 
tas bus paskelbtas vėliau. •»gi

— 
gauti tokią blanką kuriose 
sakoma: “ižde, pinigą: daug 
maža 22 doleriai.” Taip ne^ 
galima rašyti. Tai pats pa? 
sisako, kad nepaiso tei 
gurno. Ne! Turi būti v 
žinios iš knygą imtos ir 
singos: — pinigai pažymė 
ta centas į centą; nariai 4 
narys iki nario. Yra kuopi 
kurios rašo: “Narią vis 
51. Iš ją: 28 ateiviai, 25įg 
čia gimę. 24 vyrai, 18 mcya 
terą, .7 vaikinai ir 9 mergi-3 
nos.” Ar teisinga ?.. Iš vi- 'i 
so nurodyta 51. Gi sudėjuą,|g 
ateivius i^ čia gimusius 
sidaro ’3, o sudėjus vvruą,j 
moteris, vaikinus ir mergai- 
tęs gauname 58. Tai gi dai^g 
giau domės!

3. Pats nariai kartais la-1
bai prastai rašo, tad reikia^ 
paprašyti ko nors kad pa^2 
dėtą. Nesuprantant ’rei^O 
pasitart. Arba mūs 
klausti. - -

4. Mes prisidėsime kad 
teiktos žinios būtą teisingos^" 
gavę visas kolonijos žinias r 
sutvarkę į vieną tam tyčia 1 
pagamintas blankas pasiusi- | 
me koloniją tvarkytojams į 
patikrinti. Tada vėl bus t 
proga papildyti. Ko truks 
mes pats laiškais atsiklausi- • 
me, bet prašome dviejij da* ;| 
lyką: kuo teisingiausia pa- y 
tiems rūpintis surašyti vtsff-į 
ir neatidėlioti.

Kun. S. DraugelisM
Knygos “Amerikos Lietu-^1 

viai” Leidėją Pirmininką?, ii

•

• . K
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Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražią ir linksmą dainą kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžią 
rasite).

(Iš “Jaunimo Sportas”)

Daugybė paveikslą! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaiką teatrai. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairamėliai. Uždaviniai .iv 
pramogėlė* Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
ik popieriausąnolio ir kitokį Laikarščio kaina:'metams 
2 dol, pusei metą — IdoL Eina 2 kartus per mėnesį.
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai Lei- : 
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A Giedraitis

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui • ' j

Adresas: “8aulut8s” Administracija Jurbarke . -
' •____ _ . ,

^•MeeeeecMMeeMeMMeeeMMMMMMiMeMNMM

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIU KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ“SAULUTĖ”

_ _ < , > i _____________________

Solo Dainos:
MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne 
lengva)--------------------------------------- 60c.
AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano)________ 40e.
LITAI (baritonui: lengvutė, tinka 
“Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va
nago Plunksnos”) ________________50c.
GODELfiS (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)______ __€0e.
STASYS (tinka “Barbora” H “Va- i" 
nago'Plunksnoj) -2______ _ ...—.J-jOOb.
DULDUL’DUDEL® (aukštam, haL j . 
suL lengva, grafi) --------- . y U

. .."ui

A H CHbMtti Dainos: t«, ■;, į .

VfiJUŽRLlS (ilga, lengva, lyriška 
daina) -t —35c.
MUZIKA MUZIKA (galima šokti ___

Mokykloms vadovėlį “Dainuok U dalis,” imant di 
me didelį nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida.
' ■ i ■ J : ‘; 4; 0

366 W. Broa

7.

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) '------------------------- ;-------------------- 25e.
8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4 balsam) ------ :_____________________40c. ,
“DAINUOK” n Dalis (mokykloms 
ir chorams: grąžąs duetai, svajosią 
dainos) _------------------------- —----------- 60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duetas; romantišku
mo ir meiles pilna)________________60c.
MALDA (tinka 16-vasario giedoti 

< koncerte, publikai nustojus; patrio
tiška) --------------—:--------------------------30e.

.. — — V-.——— . y, I WW

nurodytoms meliodijoms ir dėklė- 
maeijoma) , 25c.
FORDUKAS (Poupurl iš 14 liaudies 
dainą. Vyrą chorui ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoti).

A skaičiuje, duoda-

n

9.
«

R f ><-
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10.
I

; 11. VANAGO PLUNKSNA (tekstas m
I

lonumą.- Mankštos darymas 
ore, aikštėje, kitą tarpe, čia 
daug gal i padėt i.

nuo ž arteriją sukietėjimo^ 
arba nuo širdies ligos, arba 
nuo kitą senatvės ligą f At-

8.

I
I•/

V i' .
AL.' - 5 . -
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Spestlc once pii-’w«k’wiy..n«0 Vieną tart «avalt«e metams... .»50 
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' “DARBININKAS”
|lįį West Broadway South Boston, Mms.

A Tdcpiione South Boston 0620

fcANDAI IS UETUVOS

**
Lietuvos Žinios” susirū- keliais, ji bus uždavusi sau 

t pino tūlo Trimako straips- mirtiną 'smūgį. Norėtųsi ti- 
į niu ‘ ‘ Gerovėj e, ’ ’ kuriame 
jis pranašauja, būk Ūkinin
kų Sąjunga prisidedanti 

į. prie tautininkų, kitaip sa-
it, pereisianti iš opozici- 

Lįbs į poziciją. “Rytas” 
r griežtai to neužginčija, bet, 
į Atsakydamas į “L. Ž.”
Egįraipsnį, rašo, jog, “kalbos 
L &lo iš kelių mūsų straips- 
Į ųįų, kurie pasistengė esamą 
jdiūdną padėjimą taip nu- 
■šviesti ir taip įvertinti, kad 
Kųio kalbų apie vienybę, su- 
| tarimą ir kitus gražius daik- 
rtųs būtų, pagaliau, pradėta 
[eiti prie teigiamo kraštui!
Mdarbo.” Girdi “mes pirmie- Kitoj vietoj šiame “Dar- 
[fi. pakėlėme kepurę pro šalį bininko” numery telpa ko- 
Knančiam priešininkui, ku- respondencija apie nelaimę 
fc? buvo įpykęs, sakydami: ištikusią vieną darbščiausių 

^sveikas, brol.’ ” Tas anaip-Į įr uoliausių LDS. narių, 
^^inereiškią gairių pakeiti- 
ę'iną tik “santykių švelnini-

keti, kad taip ištiktųjų nė
ra ; kad p-no Trimako 
straipsnis ir kiti jiems pa
našūs, tilpę krikščioniškųjų 
partijų spaudoje,, yra ne 
gairių keitimas, bet santy
kių švelninimo gestas.

Tarppartinių santykių 
švelninimas yra be abejonės 
gražus ir pageidautinas 
daiktas, bet mes labai ir la
bai abejojame, ar jų sušvel
nėjimas esamomis aplinkv-

b^nis yra galimas. <uk ir už* 
dąbąr santikiai pavirš^ti- 
ni^į.yrą. <#švelųūs” 8ČįŪ d&Įl- 
zūrai, bet,'kad tikrenybėje 
P* M ■«&
pąrtinžs neapykantos, pure- 
d<yk»d ir amžiuos laikraščių 
polemikos. Blogiausia yra 
taį, kad Jose polemikose nė 
nębąndpmą teigiamai ir 
konkrečiai įrodinėti faktus, 
bet daugiausia operuojama 
gandais, kabinęjamasi prie 
žodžių ir atsakinėjama, at
sakinėjama ir atsakinėjama 
“jautriai” ir karštai. Be
skaitydamas tas polemikas h‘Ryto” redaktoriui 
gauni įspūdžio, kad prirašy
ta daug žodžių tik tam, ka<į 
paslėpus po jais mintį, ne 
kad ją išaiškinus., Taip da
lykams esant, tuščia kalbė
ti apie kokį ten santykių su
švelnėjimą, jei įsikarščiavę 
plunksnabraižiai kits kito 
nesupranta ir operuoja savo 
piktumėliais, kuriuos bando 
paslėpti po neva prufeipų 
skraiste. Nesuprantame jų 
nei mes, nors ir stovime nuo
šaliai ir nors mums jų 
“šventi” karščiai atrodo pa
prastu politiniu dingiu. Už
tat čia ir paduodame lietu
viškųjų delfiškų orakulų 
karštas pranašystes kaipo 
ganduk Lai skaitytojai pa
tys spėlioja, ko jie verti.

Draugas Varge

/Žiūrint iš tolo, sunku spė- 
ką tikrumoje reiškia tas 

ĮĮjįfeepurėš pakėlimas, santikiu 
I& švelninimas ir ėjimas prie 
įMęigiamo kraštui darbo. Ar 
RLtai reiškia bendradarbiavi- 
» mą su tautininkais, ar ka to- 
^-kį? Jei bendradarbiavimą, 
fMai kuriuo keliu bendradar- 
ę-biavimas įvyks? Senai tau- 
•y*tininkų skelbiamu pritarimo 
Oteliu ar kokiu kitu? Be- 

p. Trimakas yra rašęs,

Racino kuopos narį Juozą 
Kesminą. jo žmona ir pen
ki vaikai Lietuvoje, jis pats 
guli suparaližuotas prieg
laudoje.

Kesminas yra vienas iš 
mūsų LDS. šeimos narių, 
vienas i§ uoliausių, vienas iš 
brangiausių. Negalime jo 

į apleisti. Privalome jį su
šelpti- Tuščia būtų kalbėti 
lapie darbininkų solidaru
mą, jei žodžiai taip ir pa
liks tik žodžiais. Dabar pro
ga parodyti darbais, kad e- 
same pasirengę padėti vieni

kitiems varge ir nelaimėje. 
Kesminas guli prieglaudoje. 
Mes visi gerai žinome, kad 
prieglaudose nedaroma ypa
tingų pastangų gydyti be
turčius. Reikia geni gydy-> 
tojų. Tam reikia pinigų. 
Kur jis jų. gaus, jei mes 
jam pepadėsime. Lai kuo
pos parenka aukų ir pasiun
čia Racino kuopai, kad ji 
galėtų gauti gerų gydytoją 
arba pasiųsti Kesminą į ge
rą sanatoriją. Būtų gerai, 
kad aukas siųstūmėte per 
“D-ką,” arba bent pasiųs
tu! aukotojų vardus “Dar
bininkui.” Paskelbsime ir 
tuo kitus prie gero darbo 
paraginsime. “D-ko” šta
bas nuo savęs aukoja $15.50.

’£.kad apačios jau ir dabar
bendradarbiaujančios ir be- 
lįeką tik sujungti viršūnes. 
JKaip bus viršūnės sujung i 
■tos? Ar tautininkai daro 
principinių nusileidimų? ar

S-ga eis talkininkauti I 
^tautininkams nestatydama 
jjokių išlygų lygiai kaip kad I 
Malkininkavo tautininkams! 
rfęderantai ? ar. yra pasiren-1 
[ Misi padaryti sau charakiri | 
•M susilieti su tautininkų I 
-•vienybe?” Sunku laukti, 
»ad tautininkai norėtų da-| 

: ryt i kompromisus su Ū. I 
įfe-ga. Todėl, jei Ū. S-ga Į 
gKtikrųjų ketina sujungti sa- 
,-To “viršūnes” su tautinių' 
tkų viršūnėmis, nesimato,! 
Kaip ji tai galėtų padaryti,! 
[įeišsižadėjus savo principų.

; Lietuvos spaudoje buvo 
Manių apie Ū. S-gos stambų 
Vdeficitą. Netenka abejoti, 
Kad politiniai nesusipratu j 
(mos “apačios” daro spaudi-) 
lino į “viršūnes,” verčia jas] 
Įnataikauti tautininkams,' 
vad gal tuo būdu atitaisius 
finansus. Tačiau negali bū- 
ii mažiaunifes 
į®. P- &S* iSffižądfs savo

— V __ - - -K - i » •* - A -

Voldemaras ir Katalikai
“D-kas” yra jau ne sykį 

rašęs, kad Voldemaras ko
voja prieš katalikus. Ret
karčiais betgi atsiranda to
kių nesusipratėlių, kurie ne
nori tam tikėti. Štai ką a- 
pie tai rašo mūsų priešai. 
Brooklvno “Vienybė” su 
pasigerėjimu rašo tarp kit
ko štai ką:

I.

• “Šią savaitę vienas ame
rikietis gavo iš vieno žy
mesnio Lietuvos liberalo 
laišką, r.kurisraje sakoma: 
*... taip ar kitaip^ultūrin- 

I gąjį pasaulį mums tol nebus 
| galima pasivyti, kol klen- 
I kalizmo galybe nebus gąlau- 
I* žyta. Voldemaras su .jais 
| kariauja, bet jei iš-vienos 

pusės jis jiems ir r aplaužo 
ragus, tai per prezidentą jie

I vėl atsigriebia. Jei Volde- 
•. z

į maras juos tikrai nulaužtą, 
j nėgailą/

jusgM^
- vČSr bet 

LujfaiH
1 Itusvės.’ •” •/* ‘.V''’”
į Tai bent ‘
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Laimingi 
(faktoriai 
laikraščių /į 
perdaug 
ateina A 
daktęrnjs.ta ,
gą,; į Birštoną ar kur ki|ųr 

! ir ilsisi sau. ramiai. Opo
zicijos laikraščių redakto
riai atastogauja _ dar tan
kiau. Mes ypač pavydime 

Štai 
ponas “Ryto” redaktorius 
parašė vedamąjį, kuriame 
yra truputį perdaug teisy
bės. Mato cenzorius, kad 
p. redaktorius nervinasi, ne
kantriai laukia ir spėlioja, 
ką.čia ant to atsakys “Lie
tuvos Aido” redaktorius. 
Cenzorius via geraširdis, 
gaila jam redaktoriaus. Gal 
redaktorius naktį neužmigs, 
gal rytoj galvą skaudės. Ir 
sako cenzorius ponui “Ry
to” redakt oriui: mesk
Tamsta į gurbą savo veda
mąjį; rašyk jo vietoje di
delėmis ^raidėmis: SKAI
TYKIT “RYTĄ,” NES 
JIS TIK TEISYBĘ RA
ŠO. Tuo būdu užčiaupsi 
gerklę “Lietuvos Aidui” ir 
pats saldžiai miegosi be jo-, 
kių rūpesčių ir Tamstos lai
kraštis išeis rytoj be kramo- 
los.” Ir ilsisi ponas redak
torius, saldžiai miega ir ne
smaugia jį slogutis. Bet re
daktoriai yra nenuoramos. 
Kai kada pagauna poną o- 
pozicijos redaktorių neper
galimas norės įsprausti į

$
k- y :

D*

ėA_____v. ____ _______
gjĮla iedaktoriiuš.‘5 po- 

nas redaktoriau, kam taip 
vargini savę? Gali dar ap
sirgti,” — sako ponas na- 
čalnikas. “Neturi pinigų? 
na tai aš Tamstai duosiu 
atostogas veltui \Nekainos 
nė cento! Valstybė Tamstai 
duos maistą už dyką. Eik 
į šaltąją porai trejetai sa
vaičių.” Ponas redaktorius 
taip gražiai geraširdžio na- 
čalniko prašomas negi gali 
atsisakyti! Eina ir atosto
gauja. Taip dabar atosto
gauja “Ryto” redaktorius, 
p. Bistras.

Ne! Lietuvos redaktoriai, 
ypač opozicijos spaudos re
daktoriai ne pavargsta. Tiek 
ir tiek atostogų turi.

Vargšai Amerikos redak
toriai neturi tokios ląimės. 
Dilba kaip jaučiai. Rašo, 
kritikuoja, kaikųrie net ko- 
liojasi. Apie atostogas kas 
vasarą nėra nė kalbos. O ką 
jau ir bekalbėti apie tankes- 
nias atostogas? Laimingas 
redaktorius, jei ištrūksta 
atostogų sykį į dešimtį me
tų. Jei katram pasiseka pa
sprukti atostogų sykį į pęn- 
knis metus, jo kolegos pa-į 

....r—1

Darbiečių Laimėjimas Angli
jos Rinkamuose

BMSiBO 'i
_ - . ••• *»*•••<<■*•••

Ne ašaros VOpiši^aKtois;

Wįk seklio pabūgę, ,
- ' Bet karžygių tvirtos grandinės I >*< 
I . •• • . ūirij. * į

> i ’Nūįi’Vihiių nemylimos rankos u 
Paguodžia — nedrauge. . .

rimkos Kęstutį pasmaugė, • *
'■ lt kruvina kumščįa vis trauko E1,

\ •* *■ <♦ ■r‘ ’/>

Vai, staugiu vilkai—geležiniai vilkai, 
Iš girių pasaulin išėję:
Atkeršyt apgaulės nešėjams... 
Į rytus, į rytus, Kęstučio vaikai!

Po karo buvo užplūdusi 
radikalizmo banga. Mat Ru
sijos raudonasis “rojus” 
tuomet atrodė viliojantis, 
kol pasaulis arčiau nepaži
no, koks tikrumoje yra tas 
“rojus.” Kaip ir reikėjo 
laukti, atėjo reakcija. Vie
nur tuo pasinaudojo ambici
jos pilni žmonės ir įkūrė 
diktatūras, kitur patys pi
liečiai išrinko konserVaty- 
ves partijas į parlamentus. 
Taip atsitiko ir Anglijoje. 
Konservatorių partija lai
mėjo rinkimus į parlamen- 

metij net ir Voldemarui pa-j tą. Darbo partija skaudžiai 
dedant Lietuvą 'neilgai te-.į prakišo, gal dėl to, kad tuo- 
valdys mažuma, nors jiems met perdaug flirtavo su so- 
noro ir netrūksta. vietais.

----------------------- ---------------------------*------------1 •i ‘ S-- ■ 

Ei, broliuk, balnojo# žirgą, 
Mūs tėvynę priešas puola... 
Štai žiūrėk laukai jau mirga, 
Ei greičiau, žirge, į kovą!

* 
laisvės net trejus metus, kad 
tik katalikus nustūmus į 
užpakalį. Nepasiseks nė po 
trijų nė po trijų dešimtų

Anglijoje artinasi rinki
mai į parlamentą. Dabar į- 
vvko rinkimai į miestų val
dybas.. Šie rinkimai parodė, 
kad anglų visuomenė atsi
gręžia nuo konservatyvų 
partijos ir rodo pasitikėji
mo Darbo partijai. Šiuose 
rinkimuose paskutiniais da
viniais darbiečiai laimėjo 
133- vietas. Daugiausia jų 
paveržė iš konservatyvų.

Yra tai džiuginantis reiš
kinys. Iš vienos pusės vi
suomenė seniau jau pasmer
kė radikalizmą, iš kitogi, ma
tomai, yra pasii^yžusi uždė
ti konservatoriams bankru- 
to markę. Atrodo, kad An
glija vra pasiryžusi eiti 
sveikos pažangos keliu.

Mus karžygių tyirtos grandinės! 
Nęi taukų, ųęį plieno stabų nepabūgę, 
Žygiuokime žingsnis po žingsnio ir smūgis 
Ne ašaros Vilniui vaidinas... [po smūgio!

' J ’ ■ < »
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anglų spaudos, nereikėjo 
skaityti. Būdavo, redakto
rius perskaito savo priešo 
laikraštį ir to pakanka. Sė
dęs rašyti jis būdavo nie
kuomet nevadina savo prie
šo Jonu, Kaziu, RaulU, bet 
Jonuku, Kaziuku, Bailiu
ku, arba.dar geriau Jon- 
palaikiu, Kaziapalaįkiu,- 
Raulapalaikiu; paskui įro
do, kad jo prįešas *yra tam
sus ir nedoras — ir viskas 
pabaigta. Visi supranta. Tai 
bent buvo kritikos laikai. 
Pliusų tuomet nereikėjo. 
Dabar “Keleivis” paehnet 
starinoi. Pona& pusredak
toris “iš praeities sau stip
rybę semia.”
, Ęąvydi Amerikos lietuvių 
redaktoriai savo atostogau
jantiems kolegoms, bet ir 
patys' gauna šiek tiek sma
gumo jų atostogų proga. 
Štukoriai tie atostogaujan
tieji redaktoriai Kada jų 
kolegų pavydas nebūtų per- 
didelis, jie palieka savo vie
toje tokius pusredaktorius, 
kurie moka nubovyti be ato
stoginius redaktorius. Na 
tai jie dabar jums turbūt 
nebepavydės. Linksmų ato
stogų ! ! !...

REDHUS STSįlYMM
• Dzūkeliui, Nashua, N. H. — 

Apie vaikų tragediją jau tilpo 
“Darbįpjnko” No. 83. Apie 
draugijų veikimą telpa šiame 
numery. Rašynėkite dažniau. 

Katalikui, Detroit, Mich. — 
Mūsų skaitytojams neįdomu 
apie asmenys, kurie už doleri 
parsiduoda tarnauti idėjos 
priešams. Netilps.

žaliuoja iš pavydo. Šiemet 
tos laimės susilaukė net du 
garbingu (apie negarbingus 
čia nekalbėsime) redakto
rių: “Dirvos” ir “Kelei
vio. ’ ’ Nuvyko atostogaut i 
Lietuvon ir savo Vietoje pa
liko, taip sakant, pusredak* 
torius.

Ką tiedu ponu redakto
rių veikia Lietuvoje, ką ma
to, mums čia nesvarbu. Jie 
patys aprašė, arba aprašys 
savo įspūdžius. Mums tuo- 
tarpu rūpi pažiūrėti į po
nus pusredaktorius, įvertin
ti jų plunksnų vaisius. Tik 
ar pajėgsime? Štai, kart
kartėmis bandėme išklumo- 
čyti gilius pono “Dirvos’* 
pusredaktoriams išvadžiojjĮ 
mus i rnesugebėjome. Bam 
dėme lyginti. jo rašybą su 
Vydūno. Ne! ne vidįmiška. 
Ar tik nebus daraktoriška, 
bet mes diraktoriškos nepa
žįstame. Ot, tik taip sau 
spėliojame. Logika? Gal 
tai toji ilgaausė moteris nuo 
Marso jį išjnokino naujos, 
čia dar negirdėtos, marsiš- 
kos logikos. Tikrai neže
miška logika. O gal tai Pi- 
tija emigravo iš ano pasau
lio ir įsikūnijo į jį. Tuo
kart dėlto ir negalėjome iš- 
prasti jo raštų.

Visai kitoks “Keleivio” 
pusredaktoris. Jis neslėpė 
savo minčių po puodu. Kai 
jau drožė, tai drožė — be 
pirštinių. Kai skaitai jo ve
damą laikraštį, tai tuoj at
simeni senus laikus. Atsi
meni skaitytojau tuos senus 
gerus laikus, kuomet redak
toriams nereikio jokio moks
lo turėti. Nereikėjo sekti

LIETUVOS ŽIRGAS
- ' "— v •'■'*<• z.

Oi žirge žirge, žirgeli mano, 
Ar nuneši mane jauną 
Per pusantros valandėles 
Šim*ą mylių?

Liaudies daina.

Dar žilojo senovėje, kuomet lietuvro kalavi
jas beldėsi į Maskvos Kremlio- duris, kuomet 
Lietuvos kareiviai su savo juodbėrėliais skraidė 
siekdami netJuodųj ų jūrų pakrantes, jau tuo
met skambėjo iš jaunų krūtinių-jausmingi žo
džiai: “Oi žirge žirge, žirgeli mano...0* Sunku 
net įsivaizduoti, kaip ypatingai tais laikaisbu* 
vo gerbiami ir garbinami žirgeliai. Nors ir rna- 
žai užsiliko iš tų laikų istorinės medžiagos, ta* 
čau mūsų’ tautos tyrinėtojai ją surankiojo’ ' jrt8u< 
rašė. Senose dainose taip įdt randama

bM^st -neminįai reikšmės g dį&įw 

savo juodbėrėliams. Pakako išgirsti ragoirbin 'i •
LPaįaJro į

■ t
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Aitvaras

r*u*-

Arba kai grįždavo iš karo priešą nugalėjęs: 

Sesyte mano, veski1 žirgelį 
Tenai už tilto, prie ežerėliu
Sesyte mano, veski1 žirgelį . z’; 
Tenai už tilto, prie ežerėliu. , ,
Tegh jis ganos, tegu pruni^noja, 

G-al neužilgo vėl reiks mau joti,
‘ ' r> "IMUi Į . .r

,.y

vizų užpildavo savo juodbėrėliui, kad, atėjus 
rudenėliui, galėtų nujoti pas mergužėlę.

Žodžiu tariant, lietuvių širdyje buvo — da
linai ir dabar tebėra —- meilė žirgui. Gal tai 
ir del to, kad tuomet nebuvo technika išsivys* 
Čiusilrmebuvo kas žirgelį pavaduotų.
Y j

Lietuvio širdyje visumet buvo tvirtas t&įi- 
tikėjimas savimi ir Bavo juodbėrėliu, kurte kaip 

aitvaras lėkdavo per laukus į kovę.
• * * ,1

Dar tenka pastebėti, kadi ne tik karuose žir- 
šiaip tai-

Utė, suža- 
ava laukų

geliai turėdavo daug reikšmės, bet 
kos metu. Kuomet BUspufcfedavtr^ 
juodavo pievu tei laukai ir P^asiti 
^,ai tnowt žirgeliui tekdavę

mo būklė ir sua 
Šiandien dui 

nu birbia auto: 
kį tecfcdkos &
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šis naudingas augalas vadi- dygus, stebėjosi

f r
a ■■ ■ 

,1.

jums tokį palengvėjimo jausmą,

naudos

atžvilgiu ir davęs geni nu
rodymų, kaip su jomis ap
sieiti žemės ūkyje. Kaip sa
koma viename žinomame 
pasakojime, Parmentier’as 
1783 m., prancūzų karaliaus 
Liudviko XVI remiamas, 
apsodinęs bulvėmis didelius 
žemės plotus paliai Paryžių 
ir dieną pastatęs joms dabo
ti sargus, kurie nakčiai už
stojus, turėdavę pasišalint, 

I idant kaimiečiai ūkininkai 
Įšį ginamą, tariamai taip rū- 
Ipestingai saugojamą vaisių 
Lvogtų ir- tuo. būdu įsitikiu- 
Itų jį esant .naudingą. Bet 
[kaip įrodo Gibault’as, tatai 
Įbuvnsi šiam amerikietiškam 
Įnandingam augalui visftk ne- 
Įbereikalinga reklama, ka- 
įdangi jįą jau prieš tą laiką 
lbuvo auginamas ne tik ki-

2M0GAUS JĖGA

Mokslininko E. G. S 
tylimu, sudėjus visą epi 
jąj kurią, vidutinis žm 
pbrjdieną išeikvoja, pa* 
rytų tokia jėga, kad įfa 
būtų pakelti dtt milinnu 
rų vieną, pėdą aukštyn.

/ Apsisaugokite Peršalimų

PERŠALIMAI gali privesti prie influenzos ir net prie pa
vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai, Skaudama Gerklė, Reuma- 

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis linimentas, kurį 
naudojo per suvirs pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmonių.. Viskas, ką reikia daryti, tai ištrinti juomi. Jis išsklai
do kraujo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją j skauda
mas kūno dalis; jis suteiks 
kokio nesitikėjote.

Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių, Išsinarinimų, Išsitempimų, Nusi
rausimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas su 
INKARO PAIN-EXPELLERIU iš
varys lauk visus skausmus? Iškaščiai 
yra visai menki! PAIN-EXPELLE- 
RIS turi būti geras, jei —

.»<• :£ jJ-.o . i s, .p' ,
laiškams naujos žolės. Tą 
pat mfttą rudeniop atvažia
vo iš Liepojaus vokietis li
nų pirkti. Tam Rrązdaus- 
kis tarė: “Pirkauu kėlės 
kartopeles, bet nežinau.

Praeitą Metą Viršaus Milijonas Bonkų Parduota.

Nusipirkite bonką šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad Inkaraa 
j*. butų ant pakelio, kur? oerkale! • ■*'7 .-P .!•>

• 35 -ir 70 centų ui bonką
PARSIDUODA VAISTINĖSE v
arba užsisakykite stačiai iš mus;

. ■ ■ r . j ■ . ■.— .Jtnauir
VILNIEČIŲ ATSTOTOS 

DARBUOTĖ
' *' ra , J a* . . * .

Lenkai užgrobę Vilnių ir 
kitas-iUetuvos .žemes visų

(Aitįjoj) r kai Užaugusios, 
tai jo senas daržininkas nu-

ratai/1 naudojami' karo lauke, 
riahy pAFpugyti prie karučių ir pirmu kartu buvo demon
struoti rudens feruose Viennpj.

AMtti

p
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V Su bulvėmis europiečiu
- pirmą kart susitiko Ąiperi 

koj, kai šią šalį buvo apti
kę 15-jo šimtmečio pabai- Virginiją jr buvo pargaben-

I

Tarp .kąįonistų, kur 1586

-C, ~ ~ — ■- i

goj. Pirmutinį pranešimą pamty , i 
apie bulves paskelbė Pedro

, de Cieza de Leon, kuris 1538 m. grįžo Drakės laivais, 
V m. buvo bulvių užtikęs šių buvo taip pat • ir Thomas

urmą puolė viešąsias lietu- 
vių įstaigas ir mokyklas, 
mat, viešųjų įstaigų kieky
je rodo lietuvių, skaitlinfl^S 
ną lenkais pavergtame kras-; 
te.

Kadangi karo 
prieglaudų skaitlius ir tose . ) 
prieglaudose vaikelių skait- 3 
i ilgumas buvo viena iš tų 

rodyklių rodančių lietuvių O 
gausumą Vilniaus krašte, 3 
dėl, to tos įstaigos daugiau--® 
šia ir nukentėjo nuo lenkų > 
ja rbariškumo. V ienos *
mestos iš jų užimamų na-y^ 
mų, kitos dėl vienokių ar ki-^ 
tokių priežasčių likosi UŽ--į 
darytos, 1x4 nežiūrint to vL^ 
so žiauraus persekiojimo,^ 
Vilniaus lietuviai su' di-šS 
džiausiu pasiryžimu atkak?.!! 
liai savo įstaigas gina ikį.|| 
paskutiniųjų. .

Kadangi kovojant su už- # 
grobikų valdžia ir liaudies'^

• v . _ _ x ;-£aStamsumu įssiseme visi re-7« 
sursai tas Įstaigas užlaiky-1| 
t i, per tai negalėdami to-^| 
liau savo pečiais panešti tos 
sunkios naštos, Vilniaus lįe--.^ 
tuvių kultūrinės draugijoms 
ir prisiuntė Amerikon pąs^l 
savo brolius amerikieciU&.g 
prašyti sušelpti Vilniečių^ 
lietuvių karo našlaičių prie- % 
glaudas ir tokiu būdu padė- ^ 
ti jiems nešti tą sunkią naš-. 
tą, kurią likimas ant jų peT.j 
čiu užkorė.

Pastaruoju laiku Vilniaus 
lietuvių atstovė aplankė ke-y- 
lėtą lietu viii kolonijų, knrj/ 
pavyko surinkti sekamai/ ^ 

(Centrai Brooklyn,
$:J7.0°.

Pbiladelpbia, Pa. Šv. Jūr-^ 
gio parap. $31.00. Šv. Ka- z 
zimiero parap. $82.60, 
Andriejaus parap. $31.11/^ 
SLA. 135 kp. $23.21.

Chester, Pa. $12.00.
Indiana Harbor, Ind. Fe-.*, 

deracijos skyrius, minėdami 
8 metų Vilniaus lenkais už-v | 
grobimui našlaičiu reikalamsN 
sudėjo $51.50.

Visiems aukotojams Vii-) 
niaus našlaičių vai^č taria-^ 
me širdingos padėkos Ž£ 
džius.
Gerb. p. Vileišienės tolimesi 

prakalbų tąsa

Lapkričio 6 d., antrad 
ny, Dari Ford. Conn.

Lapkričio 8 d., ketviri 
dieny. Westfield, Mass.

Lapkričio 1012 d., Wo^ 
cester, Mass.

Lapkričio 13-29 Bostonas? 
ir* kitos Massachusetts Uy 
gretimos lietuvių kolonijoj)

Aplankius MassachuseUa; 
lietuvių kolonijas gerb. VįR, 
niaus lietuvių atstovė vyki 
per x\.ll>any-Rochester-C^ve*’ 
land-Detrotf^-Chicagon./

Fed. Sekretoriatu
180 Hale Avė., 
Brooklvn. N. Y.

* ♦♦ *

“bulbe;” kalbininkai sako 
tatai esant skolinį iš lenkų 
kalbos “bulba,” “buhva.” 
Bet lietuvių šnektose varto
ta ir tebevartojama dar de
vynios galybės ir kitokių 
vaidų, kurių bene visi taip 
pat yra skoliniai iš kaimy
nų kalbų. Lietuvių kalbos 
tyrinėtojas šveicarų prof. 
Niedermannfas visus tuos 
bulvės pavadinimus lietuvių 
ir latvių kalbose ne per se
nai yra padaręs specialios 
studijos dalyku ir tos “bul
vienės” jis “privirė” per 
šešetą dešimtų puslapių di
dumo knygą.

Apie pirmąjį žingsnį į 
Žemaičių kraštą vyskupas 

[Motiejus Valančius savojo 
Antano Tretininko lūpomis 
pasakoja štai ką:

'"Nauji išmaniai. Pilypas 
Brazdauskas, Salantų para
pijos, Nasrėnų sodžiaus pa
siturįs . ūkininkas metuose 
1806 pavasaryje iš Klaipė
dos parvažiavęs tarė šeimy
nai savo: “Šitai pirkau 
Klaipėdoje septynias karto-

ijis pats Virginijoj . jiiėkųc^ M W .ir

kalbos tik apie jo žmoneA paaiškinę*, Kkad> šio
. kurie naujai įsikūrusioj ko

lonijoj bnvo stipriai spau-gumbuose f ’
, d&ami vietos gyventojų, ir 'žemės; tuometirj

kai kurios didumo sulig 
graikiškų riešutu, o kitos 
dar didesnės, randamos 
drėgnose ir balotose lomose, 
jame po daugelį suaugusios 
kekėmis, tarytum lyg jos 
)ūtų sunetros ant virvutės. 
Išvirtos šios šaknys, esan
čios puikus valgis.” Įler- 
iot’a^ jas vadina 
aipk.”*

Tat visi ir manė, kad šie 
“openawk’ai” — tai buvu
sios bulvės, visai nepaboda
mi, kad bulvės balotoj že- 
mėį visiškai neauga, kad 
leriotas visai neįkalba apie 

‘ ‘ openavvk ’ų ’ ’ pargabenimą 
t Angliją. — Tuo tarpu tik
rumoj bulvių Virginijoj ą- 
nuo metu dar nebūta, ir 
praėjo dar daugiau kaip 100 
metų, iki jos pateko į Vir- 
STOfr- .... . ....J 

Dėl kilusios painiavos kal
čiausias čia anglų gamtinin
kas Gerard’as. Mat, jis sa
kosi gavęs bulvių gumbų iš 
Virginijos, kurie jo sode au
gą taip, kaip ir savo gimti
nėj, ir sako, kad šaknys, ku
rias virginiečiai vadina 
“openawk’ais,” nesančios 
labai nepanašios į bulvių 
gumbus.

Kaip Gerard’as galėjo 
pasakyt, kad jis bulvių ga
vęs iš Virginijos, palieka j 
neaišku. 1590 ’ ir 1606 m. 1 
laikotarpy tarp Virginijos 
ir Anglijos nebūta jokio su
sisiekimo. Tat tas, bulvių^ 
pątekimas Anglijon tektų į 
1584—1590 metų laikotarpį..
Gal būt, kad sakytojo jU- Parmentier as buvęs pirma- 
leigh’o pasaka kilusi, ro-| 
dos, 1693 m., kai Anglų Ka-| 
rališkosios Draugijos ptezi-j 
dentas, Sir Robert 
weU, tos Draugijos gruodžio! 
JP- 13 d. posėdy pareiškė,! 
kad jo tėvukas atgabenęs! 
į Airiją bulvių, kurias anas I 
gavęs iš Sir Walter’io Ra-| 
leigh’o. Iš tikrųjų, šioj Ža
lioj Saloj (taip kartais va
dinama Airija) bulves pra
dėta augint daug anksčiau 
{prieš 1668 .m.}, kaip Ang
lijoj; 6ęt kas ir kada jų tęn| 
nugabeno, apįe tai nežinok 
ipe niekp tikra., j į

Legenda , pąsakoja, ka^ 
Ęąleigh’as bulyių^aį 
savame darže ; Yot

,4iem; Kolumbijoj ir vėliau Heriot, įžymus mokslinin- 
Quito krašte. Savame vei- kąs, rode^i buvęs Raleigh’o 
kale apie Peruvą jis apra- mokytojas. Heriot’as 1587 
ginėja bulvių gumbus kaip'm. sustatė pranešimą apie 
kokius žeminius riešutus, naujosios kolonijos Virgiui- 
kurie, kai virinami, pasįdą- jos, naujienas. Tame pra- 
rą minkšti kaip išvirtas kaš- nešime jis kalba apie “to
talias,'bet kurių lupsnis ne kias apvalias šaknis, kūnų 
kietesnė kaip triufelio. Ped
ro de Cieza, kaip ir jėzuitas 
Jose de Acosta (buvęs pieti
nėj Amerikoj 1571—1576 
m.) ir vėliau (1653) kuni
gas Bernabe Cobo vaizduo
ja didelę tų augalų reikšmę 
maistui žmonių, gyvenančių 
šaltose ir ir sausose Pęru- 
vos aukštumose. Pėruvos 
bei šiaurės Čilės dykose pa
krantėse ii- nętgi kapuose įš 
laikų prieš europiečiams pa
sirodant tarp įvairių įka
pių, rasta sudžiovintų bul
vių ir panašių į bulves in
dų. Kadangi šis augalas 
karštuos kraštuos ir nedide
lėse aukštumose nesiduoda 
vaisingai auginamas, tai 
bulvės bus buvę iš gretimų 
kalmj nugabentos į žemu
mas.
.. Anglų jūreivis 
Drakė 1578 m. lapkričio 
mėn., gavęs bulvių gumbų, 
kaip maisto reikmens, iš 
vienos salos indėnų prie 
Čilės krantų, kame bulvių 
dar yra apsčiai auginama. 
T<ęj saloj bulvės buvo vie
nintelės, kurių Drakė laivo 
matęs savoj kelionėj aplink 
Žemę. O mažiau kaip de
šimčiai metų praėjus po 
Drakė’s kelionės, bulvių 
gumbai jau buvo rasti kaip 
nuolatinis maistas Ispanijos 
laivuose. Thomas Caven- 
dish, kuris 1587 m. išsikėlė 
pietinėj Čilėj rado sandė
liuose pripilta bulvių, kai- 

_ po duoklę ispanams. Kaip 
- -Drakė, ir jis grįžo atgąl į 

Europą. Ar jis bulvių par
sivežė, nėra žinoma. 1580 
m. lapkričio mėn. grįžusį 
Drakę, kuris savo plėšikiš
kais žygiais prieš ispanus 
Amerikoj buvo įvaręs jiems 
nemaža baimės, karalienė 
Elzbieta priėmė didele pa
garba. Jie pietavo su juo 
ant jo laivo; bet nieko ne- 

. pranešama apie tai, kad val
gių sąarše būtų buvęs įra
šytas naujas valgis — bul
vės. Bulvių Europon par-

• gabentojų Drakė buvo pa- 
• darytas tik vėliau. Tatai į- 
•vyko, kai jam, Drakei, buvo 

-^prisegtas pasakojimas apie 
/' Valterį Raleigh’ą.

«- Mat, būta išsiplatinusios 
pažiūros, kad Vaįter 
leigh atgabeno Europon bul
vių iš Virginijos. Čia ne
gali būt kalbos, kad jią pats

- tatai būtų padaręs, kadangi
-/>ijis

fJ -

-
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savaime, jau 1773 m. išėju
siame veikale apie bulvių I
chemiją. Jis net mini, kad 
bulvėmis apsodinti ištisi 
laukai Paryžiaus apylin
kėse ir čia jos virtusios to- 

. *be to,"lygiai, į’£kU’.
galimas pritaikinti ir Dra
kei.

Kai kas dar. mano, kad 
bulvių Anglijon pargabenęs 
anglų pirklys vergais John 
Uawkins. Bet tie “gumbai” 
kurių jis gavo 1565 m. Ve- 
nezuelos krante, buvo vadi
namosios “saldžiosios bul
ves,” arha batatai. Jų bu
vo daug .pargabenta Angli
jon ir naudota cukrui dirb
ti. Manyta jas sukeliant 
nervų kutenimo.

Pirmasis raštas, rekomen
davęs bulvių kultūrą Ang
lijoj, išėjo 1664 m. Prieš 
1669 m. bulvių auginimas 
jau buvo išsiplatinęs Lan- 
cašire, bet visuotinas jų įsi
gyvenimas, taip pat ir Ško- 
tijoją ėjo įabai pamažu tik 
18-me šimtmety.

Prūsų valdovai, ypač 
Frydrichas Didysis dėjo 
daug pastangų bulvių kul
tūrai įvesti. Apie bulvių- į- 
vedimą Prancūzijoj, sako
ma kad didžiausias ar vie
nintelis nuopelnas čia tenka 
chemikui Parmentier’ui. 
Bet dėl šiokio jo nuopelno 
jau nuo seniau buvo abejo

dama; o visai nedaug kas to 
tariamo nuopelno paliko po 
to, kai Prancūzų Sodinin
kystės Draugijos bibliotek- 
ikorius Georgės Gibault 1912 
į m. Išleido savo knygą apie 
daržovių istoriją; nors ir 
čia autorius sutinka, kad

si bulvių tikroji vertė, 
istorija paskui lygiai taip 
pat buvo perkelta Drakei su 
jo daržininku. Manymas, 
;ad bulvės buvo parvežtos 
Anglijon sū pagrobtais is-

k randi krūvas visose rinkose, 
ir kad jos ir žalios, ir šu
tintos pardavinėjamos lan
kose kaip kaštanai. Saky
tuoju raštu ParmentieV’as 
buvo pradėjęs tik bulvių 
propagandą ■— jis nenorėjo 
jų išplatinti kaip žaliumy- _ vokiečiai sako, jog
no, nes tam jau nebuvo jo-ftai yra iš Amerikos panež- 
kio reikalo — turėdamas tos, labai naudingos ir ska- 
tikslą gaminti duoną su bul-f '
vinių krakmolu. Bet ir čia 
jis nebuvo pirmutinis, o tu
rėjo visą eilę pirmtakių. 
Bulvių rasės pagerinimas 
sėjant jų sėklas sutampa su 
Parmentier’o pasirodymu. 
5et ne jis tatai įvykdė. Šis 
nuopelnas buvo jam priskir
tas tik vėlesniu laiku. ,

Lietuvą bulvės neabejoti
nai bus pasiekusios iš jos 
Vakarų kaimynų, iš Vokie
tijos, per Rytprūsius ir 
Klaipėdos kraštą- Ir pir
mutinis jų vardas tikriau
siai bus buvęs “kartopelės.” 
vadinasi skolinys iš vokie
čių “Kartoffel.” Šiandien 
lietuvių rašomojoj kalboj

Mergaite,- paimk to- 
rielką ir sugraižyk vieną — 
paragausime ir suprasime, 
ar tiesą vokiečiai sako.” 
Mergaitė tuojaus sugraižė 
vieną žalią "kketopelę. Pily
pas ir visa šeimyna, su drus
ka apgudindami, kando, bet 
praryti negalėjo. Petras, 
sūnus Pilypo, tarė: “Et, ne- 
gut, vokiečiai jas gali val
gyti, o ne žmonės.” Pily
pas liepė duoti kiaulei — ta 
bežiūrint vieną suėdė. Pi
lypas atsiliepė: “Penkias 
likusias pasodinkit darže: 
kad patys negalėsime val
gyti. bent kiaules pasergi
me.” Mergaitė tuojaus dar
že pas namą ir susodino. Tš- 

lapams ir

kis tarė: 
kartopeles, 
kaip su jomis apsieiti. Pa
mokink mane.” Vokietys 
apsakė, jogei vėlai rudenyje 
reikia jas rauti, norint val
gyti — reikia jas virti ar 
kepti, per žiemą laikyti ar
ba rūsyje arba kamaroje, it 
batvinius- Pavasaryje anks
ti sėti, bet retai. Pilypas 
gavęs rudenyje iš penkių 
bulvių trisdešimtis tris, ke
letą išvirino ir vėl ragavo: 
atlikusias sėklai užlaikė. O 
jogei bulvės yra apvalios, 
kaip ropės, dėlto ir prami
nė roputėmis. Kitur jas va
dina bulvėmis, dar kitur dū
lėmis. Užrašiau tai, kad 
būtų žinoma, kaip neseniai 
tas vaisius žemės įvestu pa
liko Žemaičių krašte.”

Iš čia ir dar iš to paties 
Valančiaus “Palangos Ju
zės” matyt, kad žemaičiai, 
norėdami tą naują jų kraš
te pasirodžiusį augalą pava
dint savu vardu, vadino ji 
roputėmis. Antai “Juzėje” 
sakoma: (mergaitė) suku- 
rusi pakajtina salde pijna ir 
iszvvire bulves, arba ropu
tes . . .” “Rita meta Wis- 
kontiene iszwirino pusrite* 
ruksztą roputinę.sn džiuvvu- 
si awinos mejsu. kuri vi
siems didelėj patiko” (iš 
ien pat). z

Tiek šiuo tarpu -apie bul
vių pasirodvmą Europoj ji* 
pas mus.
Iš “Kosmos” 1928 m. 9 Nr.
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Manau, kad vietos lietuviai 
darbininkai susirūpins jo pa
dėtimi. Būtų malonią t kad ir 
kitų kolonijų LDS."nariai1 at
jaustų p. Kefsmino likimą.

• -vntiiiiLiBz V.
PRIERAŠAS. LDS. Ontras 

p. Juozui Kesminui reiškia gi
lią užuojautą. Taipgi ragina 
visus LDS. narius - sušelpti 
Juozą Kesminą.nelaimėje. Au
kas siųskite j Centrą pažymė
dami. kad skiriate sušelpiniui 
J. Kesmino, LDS. 63 kuopos 
nario.

LDS. 65 kp.'bendrdi su Mo
terų Sąjungos kuopa' rengia 
teatrą, lapkričio 11. (L Vai-

! , : ■ f d • 4 . ; : :

ibns Jono Tarvydo operetę 
“Apkalbos ir Meilė,” Graži 
operetė ir ji bus tinkamai at
vaidinta, nes įeina mūsų ge- 
riausi vaidintojai. .

• ■ M •• Al • l •*

Tikimės, kad mūsų visuo
menė parems ir į vakarą gau
siai ateis.

mmany,
; ' * » Si “L

ir Palaikys ’ Gerovę
• HERBERT C. HOOVER.

. • t

Vice-President
CHARLES G. CURTIS

' Senutor
BENJAMIN LORING YOUNG
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Abiejų kuopų mėgėjai žada 
ir daugiau veikaliukų atvai
dinti, jeigu tik visuomenė pa
rems ir pageidaus.

LDS. kuopa smarkiai ren
giasi prie vajaus ir laukia tik 
paskelbiant. Tada stos į lenk
tynes su kitomis kuopomis.

LAWRENCE, MASS.
Sudegė lietuvaitės vyras

Salvatori Tomoselle, vedęs, 
prie nezaliežninkų Stanislovą 
Saulevičiutę, užtroško New 
Yorke garadžiuje. Jis važia
vo drauge su Joseph I)e Men- 
eio trokininku. Pasiekę New 
Yorką pereitoj pėtnvčioj, su
manė pernakvoti garadžiuje. 
Tą naktį kilo garadžiuje gais
ras. Degė, tirpo mašinos. Mi
lė ir abu svečiu.

Tomoselli dirbo prie angli
nio Landoni, Smnnier St., 
Ijavvrence. Mass. Gyveno ant 
Hampsliire St. pas žmonos 
motiną. Turėjo du vaiku. Vy
resnioji yra arti dviejų metų. 
Ji yra krikštyta katalikų baž
nyčioje vardu Marijona. Ant
rasis kūdikis yra vos kelių mė
nesių.

Vargas bus jo moterėlei su 
tais dviem mažais vaikeliais, 
nors ir pas mootinėlę. Jos tė
vukas esąs nežinia kur Ame
rikoje. Vieni sako jis jau se
nokai miręs, kiti tvirtina kad 
jis gyvas ir gyvuoja. Dabar 
kaip tik ir laikas jam būtų at
sirasti.

Lawrenco lietuvių antrą šei
myną palietė baisi nelaime. 
Tik jx>ra savaičių kaip Jurgis 
Kibildis. kolegiją baigęs, 
metų vyras nuvažiavo į Bos
toną ir nusiskandino. ' 
palaidotas protestonų, miesto 
kapinėse, kur jo tėvai pasi- 
pirko didelį lotą. Dabar Sau- 
levičintės žmogus vienais me
tais jaunesnis už Kibildžiuką 
sutiko baisią New Yorko gara
džiuje mirtį.

Kadangi lapkritis yra dūšių 
mėnuo, reikėtų mums 
siems pasirūpinti bent 
mis sielomis.

skaitlių žmonių. Visi jaučiasi 
tame vakarėly kaipo viena 
šeimyna, pavalgo skanių val
gių, gražiai visi pasilinksmi
na, o parapijai palieka iš to 
gražus pelnas. Šeimininkės, 
kurioms prisieina daug pasi
darbuoti, šiemet buvo: Kraje- 
rienė, Dapšienė, Bielskienė, 
Bartažienč ir Kovienė.
šioms darbščioms ir ........

* .

nioms moterėlėms \4?kas buvo 
skaniai pagaminta.

Klebonas Sveiksta
Laike vakarienės atsilankė 

mūsų gerb.. klebonas kun. J. 
Kasakaitis, kuris po sunkios 
ligos ir operacijos neseniai 
sugrįžo iš ligoninės. Tai buvo 
dar jo ‘-pirinas 'viešai -pasiro
dymas. Visi dalyviai džiaugs
mingai pasveikino kleboną at
sistojimu ir triukšmingu ran
kų plojimu. Aptykus publi
kai, klebonas prakalbėjo į su
sirinkusius, visus nuoširdžiai 
sveikindamas išsireiškė, kad 
jam malonu yra vėl dalyvauti 

24. savo pavapi jonų tarpe, nes vi- 
~ . sai mažą viltis buvus jam pa-
Tapo|sveikti. ir visiems padėkojo už 

atsilankymą ir rėmimą para
pijos reikalų. Parapijonvs 
džiaugiasi, nes gerasis Dievas 
išklausė jų karštas maldas ir 
nekaipo stebuklingu būdu su
grąžino klebonui sveikatą, nes 
gydytojai ir visi buvo suabe
joję apie jo pasveikimą.

Laike nebuvimo klebono pa
rapijos komitetas su trustis- 
tais priešaky uoliai darbavosi, 
rengė pramogas, kurių pelnas 
skiriamas naujos bažnyčios 
statymo fondam Garbė jiems 
už tai!

metais, bet šiais metais nariai 
nesilanko ir nieko neveikia.

/

Ponas pirmininkas manę 
kritikavo, kad aš važiavau į 
LDS. seimą Providence, R. I. 
Taip, aš važiavau į seimą ir 
pasibaigt metams, kuopos iž
de dar liko $22.00. Šiais me
tais atstovo į seimą nesiuntė, 
nors seimas buvo kaimyninėj 
kolonjoj ir jau kuopą įvarė į 
skolą $30.00. Tai ką p. Au-1"— 
gis dabar pasakys, kumet kuo
pa susilpnėjo?

Aš raginu LDS. narius lan
kytis į susirinkimus ir pradė
ti vėl dirbti mūsų brangios or
ganizacijos labui.

Žinoma, vienas pirmininkas, 
be narių prit'&rimo ir pagal
bos, mažai ką gali padaryti. 
Bet pirmininkui turėtų pir
miausia rūpėti kuopos reika
lai ir pravesti kelią kitiems. 
Nariuose turėfų būti meilė ir 
sutarimas. Aš norėčiau, kad 
šis mano paraginimas pasiek
ti! visus narius ir kad į kitą 
susirinkimą visi ateitų.

B. P. Šilkauskas

L. Vyčiai
Mūsų jaunimas — vyčiai 

liūsta netekę savo gero globė
jo a. a. kun. Povilo P. Daniū- 
no, nes dabartinis klebonas 
nelabai pritaria ir kuopa gali 
suirti. Būtų gaila, nes buvo 
viena iš veikliausių kuopų ir 
kėlė lietuvių vardą svetimtau
čiuose pasižymėramą sporte.

«

Dzūkelis

pa-

Rep.

Parapijonas

WATERBURY, CtfNN.

y

.o

LDS. 5 kuopos reikalai-
» 4

Spalių 28 d. įvyks vakarie
nė parapijos komiteto sureng
ta.- Yra tai metinis parapijos 
Įvykis, kuris sutraukia didelį

Prierašas. Tamstos plunks
na tinka ir rašynėkite dažniau 
apie viską, o ypač iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo.

liku-
savo-

ROCHESTER, N. Y.
________ 1

Parapijos Vakarienė

WATERBURY, CONN.

* .

*

if

Pašventino Paminklą

-Spalių 21 d. įvyko ’ pašven- 
tinimasi^paniinklo a. a. kun. 
P. Daniunui, kurį pastatė ve
lionio brolis Antanas Daniū- 
nas Šventinimo iškilmėse da
lyvavo daug žmonių.

Jeigu mano plunksna bus 
tinkama, tai mėginsiu parašy
ti dažniau apie, lietuvių gyve
nimą ir veikimą šioje koloni
joje.

pa- 
tu- 

Lrėtume jam paskirti auką. Mes 
E turėtume jį moraliai ir me- 
Ldžiaginiai paremti. Jis ir da- 
| bar, gulėdamas prieglaudoje, 
g negali pamiršti LDS. organi

zacijos ir jos organo “Darbi
ninko.” Prisiminęs šią orga- 

’ nizaciją ir “Darbininką” ver- 
EKia, kad jis nebegali jos la- 
; bui pasidarbuoti.

Draugai aplankydami brolį 
Kesminą duoda dolerį kitą 
barzdai nusiskusti arba plau
kams nusikirpti; bet ar tik 
tiek mes įvertiname jo darbą 
organizacijos labui.
:į<Jis prisiminęs “Darbinin
ką” visumet sako: “Turėsiu 

ešti “D-ke” apie savo ne- 
ę.” Bet tą ištaręs so- 

kniumha ir verkia. Gaila žmo- 
is. Artimų giminių neturi; 

pinigų neturi. Lietuvoje turi 
moterį ir 5 vaikus.

“Mano inkstai darė man nesmagu
mų. Skaudėjo nugarų, buvau nervnc- 
tas. silpnas ir ligotas,” sako Mr. Geo. 
l^avitt, Sublett. Kansas. “Aš vartojau 
Nuga-Tone ir dabar jaučiuose stipres
nis’ ir sveikesnis. Aš maloniai reko
menduosiu Nuga-Tone visiems, kurie 
turi silpnų ir nuvargintų sistemų.’’

Nuga-Tone yra suteikusios tikrų pa
laimų dėl tų. kurie nuolat buvo silp
ni ir išblyškę. Jos suteikė daugiau e- 
nergijos silpniems ir nervuotiems vy
rams ir moterims, tafpgi suteikė ra
mų ir atšviežinantį miegų, kurie ne
galėdavo miegot. Nuga-Tone pataiso 
apetitų ir virškinimų. Prastino pūs
lės ir inkstų nesmagumus j keletą dk*- 
nų, daugelyje atsitikimų prašalink už
kietėjimų, gasus iš vidurių ir žarną, 
svaigulį, padaugina silpniems svaru
mų. Nuga-Tone atšviežina jėgų dėl 
visų kūno organų, jos yra parduo
damos vaistinėse su garantija, kad su
teiks užganėdinimą.

LIETUVOS 
ŽENKLAI 
-X-

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra indomu su jais 

, susipažinti., Juos galimą. 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje. išviso yra 40 ženklu.

Kaina 40 centų 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

IVIrA L-L/FaI\l N In ’
į’ - _ ’r 3 J

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS (/ /
JUODOS (prastais mirikštais viršeliais)___i__  .50
JUODOS (prastais kietais viršeliais)________  .50
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)_____  .85
JUODOS (geros odos viršeliais)____________ $1.00
BALTOS (celuloidos viršeliais)_____________ $1.00
BAITOS (celuloidos viršeliais, su kryželiu)___ $1.15

Visus' užsakymė^siųskite sekančiu antrašu:
J’DAl 18” 7,

u 366 West Broadway South Boston, Mass. ^

I U

! Jau' tris kartus buvo šauk
tas LDS. 5 kp. suSTrinkibias

Į . | • * * *

if neįvyko dėlto, kad natriai 
neatėjo. Negaliu suprasti 'del- 
įto nariai nesilanko į‘susirin
kimus; —J

Pereitais me is nekurie na
riai man ruodavo kaipo
pirmininfcfcį thi aš užleidau 
pirmininkystę p. AugiuE Bet 
pereitą met^^iariai gausiau 
|tokjUavo susirinkimus ir bu- 

j didesnis gyvumas kuopoje, 
Tiėsa, p. Augis rečiau ateida
vo į susirinkimus negu šiais

Spalių 28 d. įvyko artisto 
S. Pilkos vaidinimas “Aušros 
Sūnūs.” Prisirinko pilna au
ditorija žmonių. Kiti, negavę 
sėdynių, grįžo į namus. Visi 
artistai vaidino gerai, o ypač 
art. S.- Pilka. Šis veikalas y-»
ra patrijotinis ir sukelia kiek
vieno žmogaus jausmus ir pri
mena kiek vargo ir kiek gy
vybių mūsų pątrijotai kunigai 
ir svietiškiai už Lietuvą, ir už 
mus padėjo bekovodami sn ru
sų žandarais.’♦.

Art. S. Pilka- užsitarnavo 
mūsų pagarbą už pastatymą 
šio veikalo. >

Šimtametis senukas Jurgis 
Skinderis prijuokino publiką 
“Kazoko” šokiu. Be to, jis su 
art. Pilka padainavo duetą ir 
su viena panele pašoko pol
ką. X

Publika buvo užganėdinta 
vakaro programa.

B. P. ŠilkauskasC

PARSIDUODA DU NAMAI po « 
Kelmynas, Beachmont, prie Revere 
Bearti, labai pigiai Ir su mažu įne
šimu. Savininkas išvažiuoja, todėl 
parduodi-, pigiai. Agentai neataišauktt. 
Norint platesnių žinių klauskit AU
GUSTA®. 41 Dudley St, Rorbury, 

Telefoną* dienom* Hlghland

Įvairios Dainos
KOMPOZITORIAUS A ALEKSIO DAINOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

’ 9. 
10.
1L

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

« •
Į , 

r- 20.

22.

Vienam Balsui Prie Fortepijono

Ak, myliu tave--------------------------
Bernužėl, nevesk pačios _______
Graži čia giružė_________________
Meilė-----------------------------------------
Meile uždegta krūtinė-------- -------
Opažvelgki--------------------------------
Visuomet širdis surakinta------------
Penkios linksmos dainos_______

Duetai

Moterų Sąjungos Imnas ------------
Skrenda, lekia musų mintįs--------
Trisdešimt dainų ----------------------

. .75 

. .50

. .50 

. .40

. .65 

. .50

. .60
41.00

. .50 

. .75 
$1.50

BEžram Chortd

Ginkim šalį Lietuvos------------- 1___
Giesmė į Šv. Kazimerą----------------
Lietuvos Vyčių lianas------------------
Pirmyn į kovą ---------------------------
Mes grįšim ten ---------------------------
a) Išauš vasarėlS, b) Tu mano mer
gelė, c) Išbėgo mergytė —:——» 
a) Kaip aš buvau jaunas, b) Siu- 
rau ankrei rytų, e) Aš užgimiau 
Lietuvoj---------------ę-.------------- -------- .50
a) Miela tė7di, b) Oi skauda gal
velę, e) Atsigėriau žalio vyno ------ -  J50

V * * •

a) Tykusis rytelis, b) Oi lakato va
nagėlis, e) Kur Nemunas, d) Oi Su- 
čia-liulia----------------------- :------- — .50

-1 ■ „ -

.50 

.50 

.25

.50

.75

.50

1.
2.
3.

4.

6.

7.

8.
9.

KOMP-TALLAT KELPŠOS DAINOS

a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve
a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano 25 
a) Mergąvakario daina-; b) Ei, Tė
veli, Tėveli------- ------- .------------------
a) Močiute, miego noriu; b) Oi, 
varge, varge — -------------------------- 1
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis ------------------- ——
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo-----------------------------------------
Tautiški šokiai L ------------------ ■-----
Tautiški Šokiai ——----------;---------

.25

25

.25 
.40

L 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS

•Apvesdinkite mane -------------------- -
Šių nakcialy (dzūkiška) _------------
Jojau dienų (augštam balsui)-------
Ko liūdit sveteliai ---------- —-------
Siuntė mane motinėlė -----------------
Vai aš pakirsčiau------------------------
Saulelė Raudona -----------------------

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS 
Jau kelias Lietuvai ----------
Dvi dainos________ ;_______ ____ _

. 1.
2.
3. ' Mūsų Šokiai L .

■ 4. Mūsų Šokiai IL ;
' • I • X, ______

1. 
. 2.

GUDAVI0IAU8 DAINOS
Aštuonios įvairos dainos —
Trys dainos_________ 1________

VAINTKU0NIE8
Mūsų šokiai___________________

100.0 
. .30 
. .60
. 20
. .20

.20 
.. 25

.30 

.40 
.30
.30

.50

20

Visos virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne, Siųsda
mi užsakymus drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip

“DARB
ton, Mass
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PADĖKOS ŽODIS

Rap.
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VĖLIAVOS IR ORGANIZA
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Bus labai daug jaunimo iš visi] Boston’o apylinkių. Visi nori pamatyti Mass. val
stijos gražiausią lietuvaitę, kuri laimėjo Kontestą ant Vaizbos Buto Pikniko. Į- 
žanga 50 centų. Kviečiame visus VAIZBOS BUTAS

gražiai prirengta.- Publika, 
kurios buvo pilna svetainė, 
pilnai pasitenkino.

Paul V. McNntt iš Blooming- 
ton, IncL, išrinktas Amerikos 
Legionierių konvencijoj San 
Antonio komandieriu.

djąe nutarimus kas kitas pk- 
. Pažymėsiu tik tiek, 

i kad svarbiausiu klausimu

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP 

DR-JOS VAĮZDYBA

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R

tai musą specialybė Ir ligą metą prak
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos.

M. A NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lawrence, Mass.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------I

W.1I

. F5pąRM Veikalas 
įvykį 
ė M. . _ 
rolėje,--p-lė M. Grir *

----------- f ■ ■ ^r<-

Tėl. S. B. 1751

JOBAS S. MĖŠLIS
(0FSURANOE)

239 Broadway, So. Boston 
Apdraudtiu visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir 15rend«vo- 
jeme kambarius.

ŠVENTO PETfiO jįį >6VJLO
DR-JOS VALDYBA

- A. Navikas,
., SnBoston, Mass. 

J. Jackevičius, ’

: < J
f

•j r

LAIČlAMSrrrn
i ' >

ia, Pa., Šv.- Jur

uos salėje, spalių 
mčnJ 20 d. Aukojo po $10.00: 

Ziinblis ir M. Sipa- 
Po $2.00: K. V. Po

S. Vinslovas; P. Roške- 
vičitys; V. Ginickienė; J. Ju- 
rauskas; A. Fabijonavičius; 
D. ^Turskis; Mockięliūnaitė;
$2.00 smulkiais. Viso: $31.00. 

- Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, spalių mėn. 21 d. Klebo-

• nas J. J, Kaulakis, $13.00. Po
$10.00: Kunigas S. Draugelis 
ir Kunigas M. Daumantas. Po 
$5.00: Antanas Užumeckis;
Kazimieras Mačiūnas ir Elz
bieta Norkiutė; po $2.00: V. 
Jankauskas, S. Latkus, J. Gri
gaitis, K. Murza, Pilipavičie
nė, O. Zinkienė, O. Jurgiutė, 
B. Kudarauskas, K. Zokas, J. 
Gaidys, P. Baubkaitė, J. Ve- 
reckienė, O. Balsaitė, J. Jonai
tis, E. Vilnomienė, M. Venc- 
kūnaitė, E. Katyliūtė, Būras, 
O. Unguraitė, Cndeikienė, Mi
kalina Novickienč, Jakyma. 
Smulkių: $7.60. Viso: $82.80

Šv. Andriejaus parapijos 
\ salėje, spalių mėn. 21 d. Ku

nigas, S. Čepukaitis, $5.00. Po 
$1.00: Z. Kristaponis, K. Dau
gėliene, A. Adomaitienė, P. 
Banionienė, Kristaponienė, O. 
Laumakienė, J. Dargožienė, V. 

‘ Buivydas, A. Peleckienė, J.
Ba.rvainis, Al. Jukina, Al. Za- 
romskis, V. Gencevič, P. Čepu
lienė, B. Barčaitė. Smulkių: 
$6.11. Viso: $26.11.

Chester, Pa., Aušros Vartų 
parapijos salėje, spalių' mėifc, 
24 d. Kunigas E. Paukštė, $3. 
Po $1.00: Jonas Vaitkus, An-

• t

tanas Karvelis, Antanas Ulis, 
A. Aloniepė, K. Navickienė, 
A. Mokienė, A. Juknevičius, 
M. Mitruliutė, A. Milerienė. 
Smulkių: $2.55. Viso: $12,55.

Brooklyn, N. Y., šv. Jurgio! 
salėje, spalių mėn. 1 d. P. Ba
rauskienė, $5.00. Mikolainiai, 
$2.00. Po $1.00: Businienėt K. 
Balsys, A. Daukantas, P. Puo
džiūnas, B. Bogužas, K. Kai
rys, C. Mozelis, M. Kučinskas, 
J. Pakštas, J. Jurkaitis, O. 
Vanajus, V. Tamošaitis, I. 
Laurinaitis, O. Masiuliutė, I. 
Jesauskienė, Šeputienė, J. Va
laitis, M. Mikelainia, J. Vyžas,
J. W ise. R. * Šeputienė, $7.00.
K. Kangdonas, $3.00. Viso: 
$37.00.

Marijona Žarskienė surinko 
apie $20.00. .

Visiems aukautojams vardu 
Vilniečių tariu širdingą ačiū. 
Taip pat labai ačiuoju Phila- 
delpliios ir Chesterio klebo
nams už prieglaudų ir užlaiky
mų manęs per kelias mano 
Philadelphijoj buvimo dienas. 
Kunigui Daumantui labaį. a- 
Čiuoju už rūpestingumą mano 
d ju ir padėjimų man.

egaliu atsigerėti Philadel- 
plijjos Lietuvių Šv. Kazimiero

i
■ - ............ ■- ».. ■■■■

Į SMITHAS LAIMES
. < ’ $ im >■! • i . .
Daug .1^8 ( klausia, arni 

Smithas laimė? rinkimus I 
Viiiems -galima 'atsakytį 
kaį laitriė8 j&gii Tamistd ix 
kiti kalstios ifž jį - • 11 .<

Tad kiekvieno piliečio' pmi 
ir pilietes pareiga yra, antikas 

1 , - J.il V W T

Smi&D
bus iš

i-oktas, TnenaeM

■ “«_> 'ą

už tuos kar 
rie yra artimesni 
^ada darbiniBita 

‘ ‘ Darbininkas *’

Tąd visi Už

p- -^j|

mokyklos vaikučiais kurie 
man padarė labai didelio įspū
džio reikšdami daug širdingo 
noro ir susidomėjimo atvaduo
ti Vilnių. Tuos vaikučius mo
kina ir auklėja Seserys Kazi- 
mierietės. Jeigu visi lietuviai 
nuo mažų iki senų prijaustų 
taip Vilniaus atvadavimų kaip 
parodė savo prijautimą auk
ščiau minėtos mokyklos vaiku
čiai, tai Vilniečių gyvenimas 
trumpoje ateity pasikeistų.

Prašau visus i pagalbą gel
bėti vargstančius Vilnijos na
šlaičius ir moksleivius.

E. Vileišienė

liliečiams
:as sū k

vieno repu 
to. NesiislL__

Tos blanko^ 
cijai už rėpi 
dalus. H*

Nuėję į balsavimo vieti¥ 
atsargiai, « nesiskubindami 
peržiūrėkite balsavimo' blan- pi] atstovės. Manau, kad ą- 
ką. Peržiūrėję -fįadėkHe ‘ ’ 
kryžiuką arba ?• bile ženklą rašys, 
dešinėje pusėje prie vardo 
to asmens už kurį balsuoji, i buvo organizacijos čąrterio

Balsuodamas už Demo
kratų partijo’s kandidatus, 
padėkite kryžiuką po žo
džiu “Democratic.”

Demokratų partijos kan
didatas į prezidentus yra Al 
E. Smith, į vice-prezidentus 
yra Robinson.

Patartina lietuviams pi
liečiams už juos balsuoti.

Kiti Demokratų partijos 
kandidatai Massachusetts 
valstijoj yra šie:

T gubernatorius Charles
H? Cole-

T Senatorius David I.
Walsh ir kiti.

Svarbu, kad vigi lietuviai 
piliečiai balsuotų ir balsuo- ta komedijėlė “P-lė Tipsė ir/u '. .

kaitė p-nios Pipsės, p-lė M. 
ievi^iutė p-lės Tipsės, 

da A.,Kueižienė viešbu-
.''G.! į-■ ,

" ŽjmoubSt tarėjo; daug juo- 
kų >iir vaidinimo, o ypač iš 

j^ainkuir iš 
^moB. Pipsės su papūga- 
* Pradžioje. ir tarpuose bu- 

o dainų, prakalbti ir<mono- 
ogas.

; Gražią ir turiningą pra
kalbą pasakė kun. K. Urbo
navičius.

į* Dainavo p-lė M. Gribaitė. 
Jai akompanavo jos sesutė 
Ona.
H P-lė M. Kilmoniutė pasa
kė monologą.

Programo vedėja buvo 
p-nia Marksienė.

Pirmininkas —.
702 E. 5th St, 

Viee-Pirm.
92 Sawyer Avė.,Dorchester, Mase. į 

Prot. Raštininkas — L. Švagždys, f'J
11 Bovren St., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis,
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Vincas Kališius, \
67 G St., South Boston, Mass. 

Maršalka — K. Ambrozas,
492 E. 7th St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. po pietų, pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

■L

■"V

radieny, lapkričio’ 6 d. eiti 
į balsavįnfo vietą ir balsuo
ti. Balsuok už tą kandida
tą, kuris Tamistos suprati
mu yra Tamistai ir kitiems 
artimesnis, tinkamesnis ir 
vertesnis. Neparduokite sa
vo balso už pinigus, nes bū
tų didžiausias prasižengi
mas prieš visuomenę- Taip
gi netikėkite republikonų 
bauginimams, kad jeigu bal
suosite už Smith, tai papil
dysite saužudystę.

Jeigu Smith netinka į 
prezidentus šįmet, tai jis ne
bus tinkamas nė už keturių 
metų.

Bet Roger W. Babson, 
Statistical organizacijos pir
mininkas štai ką sako:

“Working in Massachu- 
setts and voting for Smith 
is likę voting to have vour 
head eut off. Smith is a 
good man and four years 
hence you perhaps may be 
justified in voting for him 
—but not this year/’

Pilieti! Na imk ir pabal
suok lapkričio 6 d. už gub. 
Smith ir pamatysi ar kas 
tau nukjrs galvą.
®©<3@s©©©©©©©©ši©©^ė©©ė&s®$©©s©©@©©©®®®®@©©®©®©®©®®©©©®®®®®®®®®®®®®®®®®®8®®®©©$®®

£ pobažnytmėje -/svetainėj e 
įvyko A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos Mass., N. M. ir 
Maine apskričio suvažiavi
mas. Dalyvavo iš trijų kuo-

registravimas Massaehusetįs 
valstijoj.

», .į- _ < j *Paroda

Rankų darbo išdirbinių 
paroda pavyko. Išdirbinių 
buvo išdėta iš Lietuvos ir 
Amerikos lietuvaičių darbo. 
Pirmą prizą už išdirbinius 
laimėjo p-lė A Kiburiutė. 
Parodoje buvo gana daug 
gražių lietuviški] piešinių 
p-lės Ivaškiutės iš Law- 
rence. Žmonės gėrėjosi ran
kų darbeliais ir pageidavo, 
kad organizacijos išdirbinių 
parodas rengti] dažniau.

P-lė Tipsė ir Ponia Tipsė

Vakare įvyko vaidinimas 
su pamarginimais. Vaidin-

$

<•'

24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadvvay, S. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadvvav, So. Boston, Mass, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 AVinfield St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią įledėldicnį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston. Mass.

NAUJAS BIZNIERIUS 
SO. BOSTONE

Šiomis dienomis Vladas 
Marcinkus papirko Lavonia 
Marketą po num. 481 E. 6th 
Street, kampas H Street. 
Kadangi naujas vedėjas yra 
senas biznierius ir geTai pa
tyręs tame amate, tai ne tik 
kad dabar lankantįs minėtą 
marketą kostumeriai bus 
pilnai užganėdinti, bet ir 
naujai užeidami visuomet 
gaus, gerą ir patirtą patar
navimą, paremdami naują 
lietuvį biznierių. Prie pir
kimo agentavo A. J. Kups
tis.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO. 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksienė, ‘ja/ 

625 E. 8th St., S. Boston, Mass. Įg
Vice-Pirmininkė—Ona ZulonięnSį : 

11 Monks St., S. Boston, Masi.
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė, 

443 E. 7th St., S. Boston, Mass 
Telephone South Boston 3422-Rį

Fin. Rašt. — Bronislafa Ciūnienį 
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. ?

Iždininkė — Ona Staniuliutė, 
105 W. 6thJSt., S. Boston, Mass. ‘ .

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS, 
1512 Columbia Rd., So. Boston.

Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utarninką kiekviene «< 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po * 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkę 
laišku ar telefonu.

Apleisdama New Yorko a- 
py linkę negaliu susilaikyti ne- 
išreiškusi širdingiausios padė
kos jausmus p. Jankauskui už 
palengvinimą man išeiti iš lai
vo ir išvengti susipažinimo su 
visiems žinoma ‘ ‘ Ašarų Sala, ’ ’ 
EIlis lsland; p. Konsului P. 
Daužvardžiui už sutikimą lai
ve ir p. Daužvardienei už prie
glaudą, užlaikymą ir pagelbė
jimą mano reikaluose ir kelio
nėje; Aušros Vartų klebonui 
Kunigui šeštokui, Elizabetho 
Lietuvių parapijos Kunigui 
Simonaičiui už prieglaudą; 
Kunigui Juraičiui už lydėjimą 
kelionėje; p. Vizams už manęs 
ligoje prižiūrėjimą ir pas gy
dytoją Valuką nuvežimą ir 
man pasveikus lydėjimą i pra
kalbas. — Ačiū Daktarui Va- 
lukui už išekzaminavimą ir pa
tarimą, kuri padarė be jokio 
atlyginimo; ačiū Harrisono 
Lietuvių parapijos klebonui 
Kunigui Miežviniui ir Netv
arko parapijos Kunigui Kel
meliui už aukas* ir širdingą 
atsinešimą surengime prakal
bų. Taip pat Airių Kunigui 
Fitzpatrikui už auką ir davi
mą salės. Ačiū Apreiškimo 
Panelės Švenčiausios Kunigui 
Kuodžiui ir Šv. Jurgio para
pijos Kunigui Pakalniui už sa
lės davimą-mano prakalboms 
dėl Vilniaus Naslaįčių it‘ ne
turtingų moksleivių. f ,

Visiems kuo nors* prie mtfntr 
sunkios misijos prisidffiūsiems 
esu žodžiais neišreiškiamai dė
kinga ir tas dėkingnnias lieja- 
si-iš visų Vilniečių širdžių.
i » r t. V .i j n*,. E. Vileišienė

Rengia Vaizbos Butas

Lapkričio-Nov. 10-tą, 1928
*

Municipal Salėje
East Broadvvay, So. Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI .'

Pirmininkas — Jonas Jaroša,
225 L St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—J. Grnbinskas,
24 Prescott St., Readville, Mass. n: 

Prot. Rast. —• V. Mickevičius,
405 3rd St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — AL Šeikis,
366 Broadway, So. Boston, Mass 

Iždininkas — V. Balutis,
36 Mercer St., S. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Laučka,
393 Fifth St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus, kas 
antrą nedėldienį kiekvieno mė
nesio, po num. 492 E. Seventh 
St., parapijos salėj, Septinta 
Gatvė, South Boston, Mass.

A*
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D. L. K. KEISTUČIO DE JOS £ ’

v .
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•< I

«

• <

B
1 „ , . . .
Kampas E Street. Bosni 2 
-(Viršuj ŠkŽ^tifi/^dekos) 

Valandos: 9—9

D

• K

Garadfiaus Telefonas . A't i<Stabos Telefonas
ruth Bdston ORTjjn J' f retn.So. Boston 1463J

P AB S,V T10 B
Valaiti*

sius dieną ir nakl|. Vllaikom Gult ir Sineląir ganėliną. • 
South Boston, Mass.

Tel. S. B. 2445

DR.hC. LAHBŽfflS
! | (SEYMOUB)'

į J. KALINAUSKAS
Advdbrtas 

o ofisas: 
320-321 Exehangc BĮ d g., 
53 štate Street, Boston 

J Telephone Hubbard 9396 
ir ftubatoinis r

>*.? -.rnr F
Šouth Boston ofise: 

; 469-A Broadvvay, 
South Boston
Tcl. Boston 022l^k)| 

Gyvenimo vieta:
33 Roscmont Street

Telephone ; Talbot 2879

VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot. Versiackas,
694 E. 5th St., S. Boston, Mass. 

Viee-Pirm. — Pov. Kuka,
95 C St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rast. — Ant. Macejūnas,
450 E. 7th St., S. Boston, Mass. 

Fin. Rast. — Pranas Tuleikis,
109 Bovven St., S. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H St, South Boston, Mass. 

Tvarkdaris — Kazys Mikailionią, 
906 E. Broadway, S. Boston, Mass. 

Draugija, laiko savo susirinkimus 
kas antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio Lietuvių Salėj, kerti 
E ir Silver gat., So. Boston, 
Mass., 1^0 vai. po pietų. Atei
dami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti 
prie mūsų draugijos.

«U OH Oolonv Avtom,
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— Ką-gi tas reiškia, kad ne
nori nusilenkti Spirgių Tamošiui?

— Mielasis, juk žinai, esu kri
kščionis ir tokiam stabui lenktis 
nepridera.

gyventojus, kuriems asilas

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. N. V. CASFER 
’• (KASPARAVIČIUS) -S 

511 Brodavzay, So. Boston 
O/aio valanda:

nno 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 Iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldlenlels, talp-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nu imu ir X-Ray

Ponas, didis juokdarys, 
Jam atkirto: “Skamba ore, 
Kad j£aupe žmonių būrys 
Kurpių tinginį pakorė.”

KURPIUS IR ASILAS
Kurpius atnešė batus.
Ponas ingis lovoj guli. 
Kurpius, vyras gan šnekus, 
Klausia: ‘ ‘ Kas girdėt, ponuli ?

,. ytĘAND, OHItfU : r 
š ’ Lapkričio 14 d. 8 vai. vakare,

Antradienis, lapkričio 6 d., 1828
1 1 1 11 ■ 1" .

TOLI NUKELIAVO!. 
KERBELIS

Šį pavasarį iškeliavęs ke- 
< lionėn “aplink pasaulį” ge

rai. mūsų skaitytojams pa
žįstamas iš ankstyvesnių, 
pranešimų Kuršėnų mieste
lio gyventojas Vladas Ker- 

■- helis buvo nužingsniavęs net 
.į Afriką. Iš Alžiro ėjo į 
pietus, tikėdamasis pirmas 

•4? •»

lietuvis pėsčias pereiti žino- 
mą Sacharos dvkinę. Tačiau 

? -paėjėjęs kokią ketvertą šim
tų kilometrų atkreipė pran
cūzų policijos dėmesį nepa
prastu keliavimo būdu, ku
ri sustabdė jį siūlydama 
grįžti. Kerbelis,' nežiūrėda
mas kelionės sunkumo to- J •
kiam kaistam ir sausam 
krašte ir rizikuodamas gy
vybę būti užpultam tyrlau
kių plėšikų ir gruobonių 
žvėrių; kelionę tęsė, nors ir 
neilgai. Policija toliau jam 
eiti neleido ir davė laiko 8 
dienas, kurioms praėjus,

. X V K b I K I M K V 
jįstfrisr? ppsnGajuJ? g/Kiurpa • ’

/fpKDBK YRA PASAULY
VALSTYBIŲ? -

Visame pa^uįįr yra 70 
varankiškoa valfctjtoės. Iš įą 
Europ6įi£33g

Mo^lstv-

turimi..'34
1 žemės pi
/milijonais gyvęnt 
žiausia^žemės turi Monako 
(Europoje) valstybė; tiktai 
21 kv. kilometrą (2,100 hek
tarų). Mažiausia gyvento
jų turi Andora, .vos 5 tūks
tančius (kaip vienas vals
čius). „

Tvarkos atžvilgiu: Euro2 
poje yra respublikų 19, mo
narchijų (valdo vienas as
muo) 14; Amerikoje visos 
respublikos; Azijoje — 3 
respublikos ir 18 monarchi
jų-; Afrikoje 1 respublika ir 
3 monarchijos. “Kelias”

■eš=
V"77

p ll- 
h

n/!
01-1

Lapkričio 11 d., sekmadieny,! 
tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambarįtfdfce įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite-ateiti-vk 

Kviečia Valdyba
8 •>? 1 iosc/rrz-------------------
. CAMBRIDGE, MASS.

■ vlaDSL>8 ;kp. mėnesinis susirinki- 
ihast ‘Aftibuš1 sekmadieny, lapkri
čio 11 d., tuoj'pd^mos, Lietuvių 
ba^ūtžnėj-^riiinėj. Visi nariai 
malonėkite1 atsilankyti ir užsano- 
kėri užvilkhis’mokesčius. Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos susirinkimas Į- 

vyks 6 d. lapkričio, šv. Roko pa
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va
kare’. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą. Bus gė
la proga atsilyginti už organu 

J. V., Rast.

Lietuvių Saįėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
ttarifit^rašąųit £qsirinkti. Rašt.-

' - . ■ * -į

BROOKLYN, N. X—lį
Pirmadieny, lapkr. 12 dšs»tąj 

7:30 vai. vakarė, Karalienės An* ; 
gėlų parapijos svetainėj, kampas ? 
Robling ir South 4th gatvių į- 
v.vks LDS. 12 kp. susirinkimas. 1 
Kviečiame gausiai sueiti. Valdyba

_  _____ , *

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

_vyks lapkr. 14 d. 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Lapkr. 25 d., tuoj po stirnos 

pyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

te,
kad ir koja Kerbelio nemin- 

~džiotų Įkaitusio Sacharos 
smėlelio. Patyrusi, kad Ker
belis turi 200 frankų, liepė 
jam nusipirkti laivakortę į 
Marselį ir su pirmu, išplau- 

| kiančiu laivu vykti. Kaip 
tenka iš jo laiško patirti, 

į- nusiminė vvras tokiu savo 
t kelionės “aplink pasauli” 
( nepasisekimu. Iš Marselio 

nuplaukė į Korsiką. Čia 
> vaikščiodamas rado didelius 
y miškus, pilnus šernų, sutiko 

greitai pykčiu užsidegančius

JUOKAS PAILGINA AMŽIŲ
Pasak vieno gydytojo juo

kas yra sielos išsimaudy
mas. Žmogui juokiantis, i- 
ma judėti visas kūnas, o y- 
pač tos smagenų dalys, ku
rios dienos darbe liekančios 
nepaliestos. Juokas yra su
jungtas su džiaugsmu. Jau 
išoriniai matyti, kaip juo
kas ir džiaugsmas veikia 
mūsų organizmą: akys mir
ga, širdis plaka smarkiau, 
krūtinė alsuoja giliau ir 
mintys plaukia lengviau. 
Tuo tarpu paniurusio žmo
gaus širdies veikimas esą

Juokas suteikia ne tik svei
ką nuotaiką, bet ir sveiką 
ramumą. Vakaro juokai jr 
linksmumas veikiąs dar 
naktį per miegą. Atrodo, 
kad žmonija visais amžiais 
teisingai supratusi didelę 
juoko reikšmę. 1 Visais lai
kais humoristai, linksmos 
komedijos ir filmos turėjo 
didelio pritarimo. Todėl 
sveikas juokas yra visur ir 
visuomet pageidaujamas, o 
juokdariai labiau brangin
tini žmonės, negu gydytojai.

“Ūk. Balsas”

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 18 dieną 
lapkr., tuoj po pamaldų, švento 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į. šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, lapkr. Ž3 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga- 
nizalijos. Kviečia Valdyba

3

tas pats, ką danajus dvira-'‘prislėgtas, krūtinė pirslėg- 
tis :be jo nė žingsnio.

. Iš Korsikos salos netoli I- 
talija. Į čia Kerbelis ir ati
dūmė. Vaikščioja dabar jis 
labai patenkintas po amži
nąjį miestą ir gėrisi senovės 
romėnų kultūra. Mūsų at
stovybėj jis buvo sutiktas 
labai svetingai. Už tai jis 
yra be galo dėkingas atsto- 
wbės tarnautojams.

“Trimitas” Įima pasigelbėti iš pykčio.

ta, protas veikia sunkiau. 
Linksmas nusiteikimas pa
deda nugalėti visas ligas, 
čiai geriau veikia. Pas žmo
nes, kurie nuolat, pyksta, 
Juokiantis virškinimo skys- 
tulžis, kuri labai reikalinga 
virškinimui, patenka į krau
ją. Tuo būdu atsirandanti 
“geltonoji liga.” Žmonės 
visai teisingai sako, kad ga- 
<!• *11 — Je

ĮDOMŪS JAUNAVEDŽIAI
Kazys Lyninkas iš Ku

čiūnų (Seinų apskr-), 105 
metų amžiaus, vedė trečią 
žmoną Agnietę.

—-“Na, o dar”—“O dar ten pat 
Kvailą asilą pakorė...” 
Ponas juokias. Kurpius tad 
Naštą kiša į palovę 

b . .
Ir atsaku, jam kukliai:
“ Dėkui-.gjevui, mano ponai, 
Kad nebuvom, mes tenai!..

' Eisiu ir pranešiu žmonai...”
< Rakštis

(Kauno “Vienybė”)

. AŠTUONIOS VALANDOS 
DIENOS DARBO

Važiuojant laivu pakilo vėjas 
ir išvertė važiavusius. Vienas iš
šokęs iš laivo ėmė plaukti, o ki
tas iš paskos. Baigiant plaukti 
< rantą pirmas pradėjo skęsti.

Antras jo klausia: kodėl gi 
skęsti, jog* krantas čia pat? 
- Pirmasai atsako: “Matai,

nusistatęs dirbti per dieną tik 
astuonias valandas. Aštuonios 
valandos pasibaigė, vadinas, aš 
nuo darbo paliuosuotas esu.

“Ck.”

SO. BOSTON, MĄSS.
Antradieny, lapkr. 20 dieną, 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

• Valdyba

LAWRĖNE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 18 d. po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

S. Čaikauskas, rast.

jįK", A. J. KUPSTIS z

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyksč 

sekmadieny, lapkričio 18 d. š. nū 7 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vienų 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les. »

Raštininkė

332 WEST BR0ADWAY
~--------— Telephone South ]

' R E A L ESTATE
ANT PARDAVIMO

So. Bostone
Nepaprastai gera proga įsigyti 
gerą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam- 

- bariai prie krautuvės. Dvi šeimy
nos virš krautuvės po 4 kamba
rius. Namas visai naujai pertai
sytas. Kaina $6,500. x

Trijų šeimynų medinis namas 
4-4-4 kambariai, gesas, elektras, 
skalbynės, pijazai. Kaina. $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos. apie 20 arba 25 skėrius 
žemės kur yra galima laikyti kar
ves.

Geras biznio kampas City Point 
Šešių šeimynų mūriniai namai 
bekernė ir krautuvė. Labai geroj 
kaipo bizniui taip ir gyvenimui 
vietoj. Kaina $25,000. Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų namo.

Vienos šeimynos, šešių kamba- 
ių namas, elektra, maudynė, šil
as vanduo. įnešti reikia tik $400. 

Kaina $2,400, lengvos išlygos.

Dorchester
Trijų šeimynų mediniai namai su 
visais įtaisymais. Kaina $10.500.

Hardware Krautuvė
South Bostone ant Broadway, 

geras ir senai išdirbtas biznis. 
Parsiduoda pigiai.

SOUTH BOSTON, MASS.
Boston 1662—1373

North Woburn, Mass.
Devynių kambarių medinis na
mas, tik 10 metų senumo galima 
vartoti vienai arba dviem šeimy
nom, su visais įtaisymais, išski
riant šilumą, ir 4,000 pėdų žemės, 
vištininkai ir t. p. Kaina $4,500, 
inešti reikia apie $800, lengvos 
išlygos.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE 
Inšiūrinu ir ant ISMOKESČIO 

(tik Mass. valstijoj) automobi
lius, forničius, namus, stiklus, svei
katą, gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgi- 
čių ant namų ir farmų, Bostone ir 
jo apielinkėse.

Jeigu turite pinigą, kuriuos ga
lėtumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

fių Pardavu 
skyrius. , 

Parduodu, ;
Anglys, 
kitę dabar. ’ 
kaip 12 nttb /■-

Turiu daugybę MW<k4«npų ir

Visais reikalais gaHsm kreiptis 
ypattikai, laffloi arba telefoną.

Ofiso valandos: Nuo 9 vaL ry
to iki 9 vaL vakaro.

idK^JAUaSPAUDOJE ;
Naujas Mėnesinis žurnalas 

“T A R P I N I N K A S”
Estete, 

POfias 
o ofise,

SUSKAITYS VISO PASAU
LIO KNYGAS

Statistikos biuro direkto
rius Buenos Aires (Argen- 
inoj) užsiėmė suskaityti, 
dek yra knygų pasauly, 
rdrmiausia suskaitvs didžiu-•/ *• 

jų bibliotekų, kurių yra pa
sauly 1083 su 181 milijonu 
knygų.

Europoj yra 669 bibliote
kos su 119 mil. knygų (be 
Rusijos), Žiemių Amerikoj 
314 su 54 mil. knygų, Azi
joj 23 su 4 mil., ' Pietri A- 
merikoj 22 su 2,3 mil., Aus
tralijoj tik 7-su 1,1 mil. ir. 
Afrikoj 3 su 200,000 knygų.

Europoj knygų daugiau
sia turi Vokietija, o mažiau
sia Ispanija.

, x i _• ■

. . .. ■■ ;.įi j į
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ĮVYKIS KRAUTUVĖJE
Kaimietis įėjęs su savo žmona 
krautuvę prisirinko įvairių pre

kių ir sako į
— Duok dabar ant magaryčių 

gražuolę.
Žmona — terkšt savo vyrui į 

burną.
— O tu seni, tu gražuolės užsi

manei! — ji nežinojo, jog esama 
papirosų vardu “Gražuolė.”

“S-va”

i

SVERTOSE
SVEČIAS (šeiminikui); Ot gar

di zuikiena... Na, tiesa! O kur 
tas jūsų linksmutis kralikas pali
jo, kad aš jo dabar čia nema
tau ?

ŠEIMININKAS: Na štai juk 
jau baigi valgyti ir sakai, kad 
gardu...

SVEČIAS: Tai jūs jį man pa
pjovėte?

ŠEIMININKAS: Kur čia piau- 
si, pats pastipo. “§.”

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadieny, lap
kričio 18 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

^KAIME
Gydytojas, užrašęs vienai ligo

nei dielių, po kokio laiko ateina 
pas ją ir klausia:

— O ką, ar pagelbėjo 'dielės?
— Et, vos tik dvi žalias galė

jau suvalgyti, o kitas turėjau iš
kepti.

----------- —
U Ką tik išėjo iš spaudos!
į z
T <
V r

_ . Artisto 
STASIO PILKOS 

. - -Nanja Knyga

(LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISK1

(GAUNAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 2300
= Ofisas atdaras nno 10 iki 12 ryto, 
H nno 1:45 Iki 5:20 po' piet ir nno 7 
S iki 9 vakare, šventą dieną pagal 8U- 
k «i tarimą.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas 

vyks lapkr. 11 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rast.

i-

ftleL Brockton 5112
f DANTISTAS

f DR. A, J, GORMAN
| (GUMAUŠkAS)
| 705 Majų St., Montello, Masu 
g (Kampas Broad Street),
| Ofiso valandos:
| Ryte nno 10 iki 12 vai.
v Dieną nno 2 iki 5 vaL
g Vakare nuo 6 iki 8 vaL 
| Sekmadieniais pagal sutarties.

L. D. S. CENTRO VALDYBA
Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vadas, 

50 W. Sixth St.,
South Boston, Mass. 

VI. Paulauskas, Pirmirfinkas,
19 Davidson St., 

Lowell, Mass. 
Zdankus, Viee-Pirmininkas, 

1297 W. 15th Avė., 
Gary, Ind.

F. Kneižys, Sekretorius,
366 W. Broadway, 

, South Boston, Mass.
Vaisiauskas, Iždininkas,

371 Portland St., 
Cambridge, Mass.

‘ Kontrolės Komisija 
Smilgis, J. Glavickas ir

p.

A.

f

WATERBURY, CONN
Lapkr. 25 d., 1 vai. po pietį? į 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary. Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

\ Valdyba

- \

TeL So. Boston 0506-W. ] [
NEW HAVEN, CONN.

LDS. 28 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadieny, lap
kričio 25 d., 1 vai: po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

Į

AGENTAS R.

i i
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Brandi Offiee

7916-W

F > v

V
X

South Boston 
0304-W

I

alkas.

L&isninotas

rik *ka ii Spaudos nauja 
1 ' IOTOELA ANGLŲ KALBOJE 
°Sfc>nSfication 6f a ParentaI 

h 0 -P i' TAMą-mĮg*”
fil kntfJHP1 yrr 4ntl|rtausia pritaikyta 
Ameąūms, lietuvių- jaunimui. Kaina tik 
25c.. persiuntimai 2c. Kreipkitės: 

GVWBEltRtrNKAS” '
366 Broadway._ So. Boston, Mass.

-Pašvęstas 
' Morgedžius ir 

įvairią 
siųskit 5 centus paftaženklių, perritmtfanttL

REIKAUNG ASGENER ALIS
Daug rimtų’-nr J&okmgų pasi- 
skaitymų, dainelių, deklemaci-

- ... i s

Verta kie
jnuose^

O ■ K t?- ’
Už pe
3c. pa

<

336 B’way/ i& Boston,
■
■ • Ta

J.
Ainorius. . „

Literatinė Kom

’bonavičraa, 
______7inskas,<

t M? Vieraitii 
Ūrtųras į Ą/i 
' ffe: Avižiirii

Lietuvys Dantistes

A. L. KAPOČIUS H
251 Broadway, South Boston ! I 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, |
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 [. 
vakare. Seredomis nuo 9—12 ! 
vai. dieną. S u bato mis nuo 9 ! ' 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 Į [ 
iki 12 (pagal sutartį). ... , >

-- - - ■ --------------—■

B. «mgu B!„ se. BOBTUM

irifruvifr

—T■B. ’• PATARNAVIMAS DIENĄ 
, 1IR NAKTĮ - '


