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naei<

kompanijos pi 
000. Reiškia 
panešti našiai

dė.;
Baisūs dalykai dedasi Ki 

nijoj.

Šis'namas buvo 95 metų, 
senumo. Dėl kokios priežas
ties gaisras kilo dar nesuži
nota.

Didžiausį pasiaukavimų 
parodė seserys ir mokytojos 
gelbėdamos našlaites.

Tai jau trecias toks dide
lis gaisras Kanadoje šiais 
metais, kur daug jaunų vai
kų žuvo.

racionalistai visoj Kliu- 
pradeda įsigalėti ir gali- 

r daiktas, kad jie gavę 
urna iš kitų šalių, ku
ša Kinijos taika ir sau
sas reikalingas, nugalės 
bs ir sudarys vienų stip- 
valdžia Žinoma, dar 

i daug laiko'įgytendfhti 
/taikų ir tvarkų.

Tardymas gudų orgaa 
ei jos “Hromada” byloj, 
baigtas. Netrukus le 
teismas pradės bylų nagi 
ti. Iš viso kaltinama 
grfdų veikėjų

TUVOJ
Komunis-

* v
IS PIETŲ AMERIKOS

TAUKŲ GYVENIMO;
Brazilijoj, vokiečiųM 

tai turi savo misiją^ 
globoja apie 160,000 k£į 
čionių. šioj misijoj(fa 
217 jėzuitų ordeno nari 
kurių 123 yra kunigai. Mi 
ja valdo 14 parapijų, (t 
su viršum filijų į didelį 
dviguba seminarijų, lyd 
seminarijų, 2 jHiimMįjjM

so išrinktai komisijai į 
pridavė vardų ir to žmq 
per kurį gavo tuos įį 
rius., ’ -.-JI

• X ’•*y®

Kongreso tardymo; k 
sija daro plačių inresfiį 
jų. Komisijai gelbsti ir 
senatoriai.

>• H * i- 1 ►/ykĄry

nuskendo Submarinas Su 45 
Žmonėmis

Sako, Kad Keli Dar Gyvi 
Vandeny

Šeštadieny, gruodžio 17 d. 
ant jūrių, netoli Province- 
town, ištiko baisi nelaimę. 
Laivas Paulding smarkiai 
kirto submarinui S-4. į šo
nų, jam besikeliant į viršų. 
Submarinas S-4 kėlėsi į vir
šų visai nepastebėtas. Kuo
met pamatė, kad jis pastojo 
kelių Ardytojui Paulding, 
tai jau buvo-per vėlu išveng
ti katastrofos. Ant subma- 
rino buvo su visais viršinin- 

”kais,.45 žmonės, kurie taip 
ir nugarmėjo su submarinu 
į giluma. Sako, kad yra 100 
pėdų gilio. Tikisi ištraukti, 
bet kada, tai klausimas.

Šeštadienio naktį ir sek
madieny pribuvo pagelba, 
narai leidosi į jūres ieškoti 
ąubniarino ir-kaip nors su-

atsakė si

LONDONAS 
tų taip" vadinama “Tarp
tautinė draugija* gelbėjimui 
revoliucij emerių** ■’ 
kratų buvo visai panaikinta 
Kaune ir šeši komunistui a-_ 
raštuoti. Taipgi indo viso-

IŠTIKIAV SIOS MEILES 
•f, ' *rekordų turi Šveicariją. 
Ten susituokė vieni

PROTESTANTU PASTO
RIAI GAVO BRAVORĄ 
TORONTO, Canada.—Til

tas Charles MHlar, miiionie- 
rius, mirdamas aprašė save 
visus O’Keefe: bravoro ?šSh- < -y a.
rus protestantų pastoriams. 
Sako, kad jo noraj^buvo pa
laikyti bravorų Kanadoj,' 
nežiūrint įstatymų.

Protestantų pryeeriai iš 
kart nenorėjo priimti serų, 
kad “parapijonys” neap
šauktų “butlegeriais’, bei 
paskui įsidrąsino ir kai 'ku
rie jau priėmė. / •

simpatijų už tvirta pasiryži- 
baų nusikratyti bolševikų 
įsiūlomos vergijos.
£ Dabar visoje Kinijoj ei- 
Įa žiauri medžioklė ant bol- 
Ševikų. Visur tik areštuoja, 
deportuoja ir žudo balševi- 
kus, be jokio pasigailėjimo. 
Tad yra tas pats Kinijoj su 
bolševikais. kas per dešimts 
dėtų ir dabar darosi Rusi- 
Įąj su nekaltais dartunin- 
$&is. Matyt kiniečiai ar tik 
Bebus ėmę lekcijų iš bolše- 
jĮkų. Skirtumas tik toką, 
kad kiniečiai nori nusikra
tyti svetimųjų peršamų glo
bą, o bolševikai savųjų nesu
tinkančių su jų žydiškomis

padarius'KuometLaurier teatras’ 
sudegė, tai 78 vaikai žuvo. 

Dvidešimts vaikų neteko 
gyvybių pereita rugsėjo mė
nesy kuomet Lae la Flonge, 
Zask, našlaitynas sūdege. 

j Baisias padarė nuostolių 
l už $250,000, o apdraudos

; Kadangi oras šaltas, tai ir 
.bandymai pasiekti submari- 
nų nekaip sekėsi. Bet su di
deliais pasiryžimais, per ke
lius kartus pasineriant, pa
sisekė pasiekti submariną ir 
kūjelio smūgiais į plieninį 
submąrino šonų, sužinoti, 
jkad submaiano viduje dar 
yra gyvybė. Paklausus kiek

dė didelius jnuzikos veikalus 

. Art. J. Olšauskas su L. 
Vyčių 102 kp. choru labai 
šauniai pagiedojo “Sveika 
Marija”, v “Avė Venini” 
“Sveika Karalienė”, “O 
Gloriosa”, “Marija, Marija 
”. Koncertas paliko neišdil
domus išpildžius.

Garbė klėb. Kun. Ig. F. 
Boteišiui ir parapijonams, 
o ypač L. Vyčių, 102 kp. 
kuri finansų vargonams su 
darė virš 3000 dol.

WA$HINGTON, D. C.— 
Senato išrinkta komisija, ] 
ištvrti Hearsto iškeltus ne- j 
va Meksikos valdžios doku- 
męntus, pašaukė -liudininku 
ir patį Hearstą. Jis‘ turėjo 
pristayti tuos dokumentus ir : 
iškelti viešumon įtartųjų se- į 
natorių vardus. / *. ]

Pasirodė,' kad yra įmai
šyti senatoriai Borah, Nor- 
ris, La Folette irHeflin.
. Visi keturi pareiškė, kad 
jie netik pinigų nėra gavę, 
bet ir šiaip jokių pasitarimų 
sn Meksikos valdžia aiba 

jos įgaliotiniais * niekados 
neturėjo. . M

i - . *

Hearstas irgi netari įro- 
įjįj dyraų, kad Meksikos skirta 

suma $1’^00,000 butų išmo-i 
nhk; lėta kam nors, bet tik sakoj 
ntaj. ’ teTphmfhJ
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Be to duodamas pn
H" Akai”
ųi ligi 1Visų savo šturtą vęlionis 

palik*: giriiinėms, Lietuvos 
Universitetui, Su 

įjuos Kaune univerai- ( Sandkrugę).. yįllą

vyskupo Baranausko 25 
MMu mirties sukaktuvės bu- 
! vo riuhu—

tete ir . Anykščiuose,'jubilia- 
to gimtinėj. J. Anykščius iš 

\Kauno tai dienai išvyko u- 
kan.

Ii

tąjį nųękslą einantiems šelp
ti fondui ir t. t.

U niversiteto atstovai
I'/ . Tumas; ’pi-of. Volteris ir du 
įj’ studentai humanitarai. Ten 
*• įvyko eilė paskaitų apie Ba- 
I; rųnauską. Baranausko tė- 
^^^kėje'mažutėlė klėtelė, kur 
į; poetas parašė savo garsųjį 
^-“Anykščių šilelį” ir gyveno 
r- ątostogrfudam as, tinkamai
L sutvarkyta, apstatyta Bara- 
^. riausko baldais ir daiktais ir 
& pavadinta “Barono name- 

lis.” Tai yra savotiškas Ba- 
ranausko muziejus.

|£* - . >v'

pranešė, kAd bus išntiomuo- 
tos ■ vietos- biednuomenei. 
1927 m. balandžio mėn. at- 
vatžiayo Raseinių aps^ Že
mės Tvarkytojo tarnautojas 
ir išnuomavo ganyklas, ne- 
vien vietos biednuomenei, 
bet ii- smulkesniems ūkinip-

g; ?, degtindariai
B > STAKIAI (Raud. vai.).

- St&kiai nedidelis bažnytkie- 
'taciųų savo organizaei- 

jomis gana skaitlingas. Iš 
: visų, kiek man žinoma, ge- 

^^riausiai veikia “Pavasario” 
B kuopa. Šalę šių teigiamumų 

yra ir neigiamumų, tai mie- 
stelyje išsiplatinęs samagon- 

gįs'3kės-dirbimas. Policijai ir 
^ knltūriškoins - 'organizaei- 

-joms reiktu pradėti su šiuo 
nelemtu elementu kovų.

t- KARIUOMENĖS IR VY- 
K ' TIES KAVALIERIŲ 

’ ŠVENTĖ
;1918 m. lapkričio 23 d. y- 
. išleistas pirmas Įsakymas 

^B|ti^^kariuonienei; >todėl • taf 
lųfena laikoma mūsų kariuo- 
ibenes užsimezgimo diena ir 

•> kasmet šveičiama. Šiemet
9-ių metu mūsų kariuomenės 

? ^yavimo sukaktuvės ka- 
riaiomenėje minėtos pasjkai- 
tomis ir pasilinksminimais.

| »PRAGYVENIMAS LIETU- 
B VOJE
| Statistikos daviniais, rag- 

^ėjo mėnesy apskričių inie§- 
tuose pragyvenimo minimu* 

g mas vienam suaugusiam 
žmogui buvo didžiausias 
Klaipėdoje (131,4 lt. mėn.) 

fttj' ir mažiausias Rokišky (85,9 
It- mėu.) Kaunas pragyveni- 

|L mo brangumo atžvilgiu sto- 
gv* vi'net penktoje vietoje.
B&. -•L. t

B' NAUJI DEGTUKŲ 
£ K FABRIKAI

’ Prekybos ir pramonės de- 
apartamentas gavo du prašy- 
Inu įsteigti Kaune ir šiau- 
liuose naujus degtukų fab- 

gįt'' likus. Degtukų fabrikų stei- 
gimo noras aiškinamas šve- 

gĮ- ‘dn degtukų pramonininkų 
noru paimti Lietuvos degtu- 

F k'J gamybų į savo rankas.

SCIALDEMOKRATAI PRI
TARIA SAVO SĖBRŲ 

IŠDAVIKIŠKAM < 
ŽYGIUI

Kai kuriuose vietose yra
paleista gandų, būk sočiai-1 kams. Š. m. Jurbarko vai. 
demokratų partijos centro valdyba pranešė Skirsnemu- 
komitetas ęsųs pasmerkęs nes gyventojams, kad dvaro 
Plečkaitį ir kitus tėvynės iš- ganyklos bus duodamos nuo- 
davikus viešai pasireišku- savybėm Atvažiavo vaisė, 
sius Rygoje. Tie gandai ne- valdybos raštvedys ir išdavė 
atatinka tikrenybę. Sočiai- liūdymus gayimui žemės, 
demokratų .centro komitetas I tiktai tiems, 'kurie netun 
nė vieno parsidavėlio nėra nuosavų bendrų ganyklų, o 
pasmerkęs, tiktai uždraudė kurie turi ganyklas, t<ji 
Plečkaičiui ir Paplauskui tiems viešai pasakė, kad liū- 
kalbėti visos partijos vardu, I dymų negalima išduoti.Lap- 
kų ligi ši^l juodu darė, bū- kričio mėn. vai. valdybos 
darni tos partijos centro ko- raštinė iškabino skelbimų, 
miteto nariais. Priešingai, Įkas yra 
“Socialdemokrato” nr. 45 v- 
ra Įdėta visa eilė straipsnių, 
kuriuose mėginama pateisin
ti tų išdavikų darbus.

moksląįyįą ^umąlas. Kaina me
tams 15 Įk pusmeč. 8 lt Ufcie- 
nyj metams“20 lt pusmeč. 10 lt- 
Moksleiyįam metams 8 lt pus
mečiui 4 Ū. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: Kaunas, 
Laisvas Alėja Nr. 3. “Ateitis.”

2. DARBININKAS — savai
tinis krikščionių darbininkų 
laikraštis. Kaina metams 8 lt.,

‘dic^Mėje loteri
joje, Iraribje yradaugdovaną 
100 litąveriės » Ėgi 5000 litą 
vertės. Kas ‘‘Sargybą” užsi
sakys metams ir prisius dar 50 
centų, tai gaus 12 knygelių, ku
rios, atskiraiperkant, kainuotą 
120 centų. Adresas —z Kaunas, 
Liaudies Namai. ”Sargyba”.

14. SOTER — religijos mok
slo žumalas,.išeina 2 kartu per 
metus; numerio kaina apie .10 
litą. Adresas: Kaunas, Rotušės 
aikštė 6; “Šoter.”-

15. ŠALTINIS — kultūros ir 
visuomenės gyvenimo savait-

įraštis. Kainą metams 12 litą.

KAUNAS (U. P.).— J. E. 
Arkivyskupas Karevičius už
stojo Romaną, kuris kaltina
mas nužudyme Dr. Brundzos, 
už tai. kad jis suardęs jo šei
mynini gyvenimą.

J. E. Arkivyskupas, laiške 
advokatui Yčui, išsireiškia, 
kad Romaitasšią žmogžudystę 
atliko tuo momentu, kada jis 
neteko proto, ir tokiame atsi
tikime turėtą . gauti didžiausį 
teismišką pasigailėjimą. Ro
maną teis karo teismas gruo
džio 19 d.

gavę ganyklas 
Skirsnemunės dvaro lan
kose. Tas skelbimas nuste
bino nevieri. skirsnemunie- 
Čius, bet visą apylinkę.. Ir 
kaip nenustebėt, kad maža
žemiams nėra skirtos ganyk
los, o katrie turi nuosavas 
ganyklas ir apie 10 deš. že
mės, tam yra skirtos ganyk
los. Tai iš kur. jie/ galėjo 
gauti liūdymus gavimui že
mės. Ir kaip Žemes Refor
mos Komisija galėjo maža
žemių .prašymus atmesti, o 
patenkinti ūkininkų, kurie 
išsilaiko 2 ar^nA/2>karves 
ir-L-1- " - ~ --

• *.

SUKTAI
ŠIMONYS. (Panev. ap.). 

Ar patikėsite, kad mūsų kai- 
kurie šiaudiniai katalikai iš 
t y. kairiųjų kelia rudenį 
“mišias” už mirusias dūšias, 
o varnas sukviečia gausiai 
giminės ir kaimynus, girdo 
almu ir samagonke, neva 
gieda ar dainuoja ir pasigė
rę įvairius šposus krečia. 
Nagi pagalios ima mitinguo
ti ir “nutarimus daryti.

Gera proga ir priedanga

girtuokliavimo 
PASEKMĖS

TRYŠKIAI <Šiaulių ap.) 
Š. m. spalių mėn. pil. J. Da- 
šas iš Tryškių vienų -dieną
iniestely prisigėrė. Eidamas 
į namus per Virvyčios upės 
tiltų, kuris buvo tada naujai 
statomas, pastebėjo, kad ant 
tilto bajerų yra kailiniai pa
kabinti. Jis juos paėmė ir, 
būdamas, “netuščia galva,” 
įmetė į Virvyčios upę, ku
rie ir nuvažiavo pavande
niui. Tų kailinių savinim 
kas S. Jo-šas, kuris buvo 
darbininku prie tilto staty
bos, pamatęs, kad jo kaili
nius viršminėtąs pilietis į u- 
pę įmetę pradėjo jo prašy
ti už kailinius atlyginimo, 
bet jis būdamas “netuščia 
galva”, drąsiai pasakė: 
“gumbų į kaktų greičiau 
gausi ne. nuo manęs atlygi
nimo. Kjųn, sako, pasidėjai 
savo kailinius man po ta- 
ku.” Ir tai pasakęs nuėjo 
sau ramiai į namus. S. Jo- 
as, matydamas nuo jo už 
kailinius negausiąs geruoju 
jokio atlyginimo ir turėda
mas liudininkus, patraukė jį 
teismo atsakomybėn. Kaili
niai buvo visai nauji. Be to, 
kailiniuose dar buvę pinigų 
apie 130. litų ir pųsas. Tai
gi, ar matote, kų gali žmo
gus apsvaiginęs savo protų 
degtinės nuodais padaryti.

’ ^arbmmkas & galima hiasiša- 
kyii ir pašte (Lietuvoje), i i

3. GARNYS j—'.. njėnęsmfe 
juoką ir satyros laikraštis. Kai- 
ųą niętanį^ 6 lt.įpųšei>nėtą 3 lt 
50 cnt., atsiras Nr. 60 centą. 
Adresas: Kaunas,-Jakšto gt, 
Nr. 2. ‘'Garnys”.

4. JAUNIMO VADAS —jau
nimo vadif žurnalas; eina šešis 
kart metuose. Kaina metams 
penki litai, atskiras Nr. 1 lt. 
Adresas: Kaunas, Mapą gt .IL 
“Jaunimo Vadas.”

5. KOSMOS — gamtos ir gre-. ----- ——rr —------ -  r—ri
timą mokslą mėnraštis. Kaina Adresas: Marijampolė, Bazny-

‘ Čios gatvėj 18. „Šaltinis.”.
Į. '
i • 16.. ŠIAULIETIS — neparti- • • * 1 « •

39; ŪE3ĘĮNKAS - uldnin- 
kų 'politikos, ekonomijos, kul-; 
tūrbsifvisuomenihio" gyveni- 4 
mo savaitraštis; jis eina pavei- J 
kslubtas, 16-24 pust didžio, tm || 
priedais: “Žemės Ūkis”, Pie- A| 
no irkis”, “Naminis GydytĮ^^S 
jas”, “Šeimininkė”, “Koopgh , J 
racija” ir kalendoriumi “Ūki- * 
ninko Draugas”; metiniams 
skaitytojams duos dovanų 10* < 
000 litą sumai. Kaina metams "c 
15 lit. pusmeč. 7 lit 50 centų, 3 į 
mėn. 3 lit. 75 cent, atskiras nr. j 
30 centų. Adresas: Kaunas, Ge- * 
dimino gt. 30, telef. 507. “Ūki
ninkas”.

20. VIENYBĖ — savaitinis, 
maišytos krypties laikraštis. 
Kaina metams 6 lit., pusei metų 
3- lit atskiras Nr. 20 centą. Ad- 
resas: Kaunas, Rotušės aikštė, 
6 Nr. “Vienybe”.

21. ŽEMAIČIŲ PRIETE-. .'J 
LIŪS—» savaitinis žemaičių

PAŽYMĖJIMAI ELGETOMS
Virbalio “Pavargėlių šel

pimo draugija,” norėdama 
sutvarkyti elgetavimo klau
simą savo miestely, nutarė 
kreiptis į ntįesto valdybą, 
kad ji tikriesiems ir pado
resniems elgetoms išdavinė
ti! baltus pažymėjimus, duo
dančius teisę elgetauti po mirusiais varyti gyvas grio- 
miestą. O elgetoms, kurielvimo darbas, nėr ko saky- 

> surinktas išmaldas sunaudo-lti... — _
ja visokiems svaigalams! 
pirkti, išdavinėti mėlynus I 
pažymėjimus, kad duodan-| 
tieji išmaldą žinotų su kuo I Ši 
turi reikalo ir duotų tokią I šilą turi jau trečias mėnuo 
išmaldą, kurios elgeta nega-lsugauts du ūdriuku: pati
lčių pragerti. Nutarta taip!niūkų ir pataitę. Jis juos 
pat patikrinti visus elgetau-1 gavo nuo sielininką, kurie 4 
jaučius jėgos ir pasitarė j i-|kil. nuo Užpalių, Šventojoj 
mo atžvilgiu ir turinčiuosius Į upėj savo irklais aptiko sek- 
turto arba dar gana stiprius Į lumoj jų lizdą ir sugavę 2 
sudraustu nuo elgetavimo.,

AUKLĖJA ŪDRIUKU  S
UŽPALIAI (Utenos ąp.) 

Šiame miestely pil. K. Kau-

lošė
Bet
Ta-

metams 25 lt, pusei metų 14 
It., 3 mėnesiams 8 lt^ atskiras 
Nr. 3 lt. Adresas: Kaunas, Ro
tušės aikštė 6 Nr. “Košmos”.

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

7. LIETUVOS MOKYKLA
— mėnesinis pedagogikos- 
auklejimo laikraštis. Kaina: 
metams 20 litu, pusei metą 10 
It., atskiras Nr. 2 lt. Adresas: 
Kaunas, Rotušės aikštė 6 Nr. 
“Lietuvos Mokykla”. : -

8. LOGOS — filosofijos žur
nalas. Išeina 2-3 Nr. per me
tus; Nr. karną <apię lO litą,. 4A- 
resas: Kaunas, Rotušės aikštė 
6, “Uogos”.

9. MOTERIS-
Lietuvos moterų mėnesiu, laik
raštis plačiai—gvildena mote
rų, visuomenės, kultūros klau
simus, duodą patarimą iš ąuk- 
lėjimo, sveikatos, mųndugumo 
ir namų ūkio. Kainą metams
10 lt., pusmeč. 5 lt. 3 mėn. 3 lt 
Užsisakant kartu 10 egz. po 8 
lt., atskiras Nr. Lit. Adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gat. 32,
11 aukšt. “Moteris”.

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

11; PAVASARIS — ilius
truotas katalikiškojo Lietuvos 
jaunimo dvisavaitinis laikraš
tis. Kaina metams 8 litai, pusei 
4 litai. Adresas ^Kaunaį Ma- 
pų gt. n. “Pavasaris” * P

12.RYTAS-^į»litiko^Bko- 
nomi^os ir kūltinąs ^^^štis. 
Kaina — pristatant į - namus 
metams 62 lt., pusei metų 31 
lt. 3 mėn. 18 lit 1 mėn. 6 lit; 
siundant paštu 
litų, pusei n 
15 litą. 1 ] . 
metams 100. 
3mėų301tJ 
kieti jai, Latriį 
konufe vidaus tftrifteyrT<Adre- 
sas -4 Kaunas, Mickevičiaus gt 
28.<&ytas”.'

l&BARGYBA— neparty-

vienintelis

nis visuomenės, kultūros ir po
litikos savaitraštis, stovįs vals
tybės, autos ir tikybos reikalą 1 
sargyboje. Kaina metams 10 lt., 
pusei inetą’ 6 lt. Užsienyj dvi
gubai. Adresas: Šiauliai/ ‘ Šiau
liečiui”; telef. 48 ir 367. Užsi
sakyti galima ir pašte.
lį : ŠV. PRANCIŠKAUS 

VARPELIS — mėnesinis, reli- 
giniai-istorinės krypties laik
raštis. Kaina metams 6 lit., pu
sei metą 3 lit. Duoda priedą 
“Tretininką kalendorią”. Ad
resas, Kaunas, Žalias Kalu., 
Maž. Brolią Vienuolynas. Te
lef. 2058. “Šv. Pranciškaus 
Varpelis”.

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

LIŪS 
laikraštis. Kaina metams 6 lit., 
pusei metų 3 lit. Adresas: TeL | 
šiai, Kalno gt. 33. “Žem. Prie- Jįį 
telis”.

22. ŽIDINYS 
mokslo, visuomenės ir ąkade? 
miškojo gyvenimo mėnesinis s ; 
žurnalas. Kaina: Liętnvoj, Lat
vijoj, Estijoj ir Vokietijoj me
tams 40 lt, pusmeč. 20 lt Pra
džios mokyklų mokyt, metams 
30 lt pusmeč. 15 lt.; studentam 
ir moksleiviams 20 litų ir pusm 
10 lt. Užsienyj 45 lt., Adresas 
— Kaunas, Laisvės Alėja 3. 
“Židinys.”

’23. ŽVAIGŽDĖ — mėnesinis 
dvasinio turinio laikraštis. Ją. 
leidžia Tėvai Jėzuitai. Kaina - 
metams 8 lit, pusei metų 4 
užsieniuose— 1 doleris j
Užsisakyti galima pas kiekvie
ną uolesnį laikraščio platintoją 
ir administracijoje,- Kaunas, ^ 
Tėvų Jėzuitą Namai, tel. 963' I 
ir 1661. “Žvaigždė”.

24. ŽVAIGŽDUTĖ — meno 
sinis Angelo Sargo vaikų laik 
rastis. Kaina 3 lit. metams. Ad
resas: Kaunas, Liaudies Na- ' 
mai. “Žvaigždutė”’.

literatūros

t

Žymesnieji Lietuvių Katalikų 
Laikraščiai Amerikoje

. /

- ■ - f
r

1. DARBININKAS — Ame- pusmečiui 1 dol. Lietuvoje me
nkos Romos katalikų Šv. Juo
zapo darbininką sąjungos or
ganas. Eina du kart savaitėje. 
Kaina Amerikoje metams 4 dol. 
50 centą, Lietuvoje metams 5 
dol. 50 centą. Adresas, “Darbi
ninkas”, 366 West Broadway, 
South Boston, Mass. U. S. A.

2. DRAUGAS — vienintelis 
lietuvių katalikų dienraštis A- 
merikoje. Kaina Amerikoje me
tams 6 deri., pusei metą 3 dol. 
Adresas, “Draugas” 2333 Sa 
Oakley Avė., Chicago, UI. U.

3. GARSAS— Lietuvių Ro- 
mos katalikų susivienijimo Ą-, 
menkoje ^oficialia organas; iš
einą kas savaitę. Kainą metams, 
2 dol., pusei metų l. dol. Lietu
voje 3 dol. Adresas: “Garsas” 
222 South Ninth St, Brooklyn, 
■NCY/tr. š. i ;
1 ’ Ji’ ** •. ri I , iJ »

4. GIEDRA — mėnesinis lie
tuvių katąliką moksleivių A- 
męrikoje4 laikraštis. Kaina me
tams 2 doL Adtesaė: 2334 So. 
pakley'Avenne, Chicago, III.

-.-M ’ hi jč.rtrri

U.S.A. ; 

dvisavaitinis '

tams 20 lt., 50 centą. Adresas: j 
‘‘ Moterą Dirva”, 2151W. 22nd 
St, Chicago, III.

6. VYTIS —
iliustruotas jauniiho laikraštis 
— Lietuvos vyčių organizacijos 
organas. Kaina metams (Ame
rikoje) 3 dol. 50 centą, pusei Jį 
metą 2 dol. Lietuvoj metams 
4 dol. Adresas: “Vytis”, 4736 j 
Wood st, Chicago, UI. U. S. X

GLUOJE
RAUGAS —vie- .■'*

BYLA DĖL 7-NIŲ VELNIŲ 
PARĖDYMO

VELIUONA. — Neseniai 
Taikoš Teismas Veliuonoje 
nagrinėjo bylą, kurioje pil. 
P. iškėlė prieš p. I. D. ieš
kinį dėl neatlyginimo už 7- 
velnių papuošimą. Mat, per
nai metais- būrelis jaunimo 
vadovaujant p. I. D. suren
gė vakarą, kuriame 
“ Pirjnąjį degtindari.” 
vakaras davė deficitą,
da p. P. buvęs “ Velnių Vir
šininkas” iškėlė ieškinį : už 
kiekvieno, velnio papuošimą 
po 5 litus.

Atsakovas I. D. teisinosi, 
kad artistai 7 velnių rolėse 
buvę susitarę solidariai da
lytis ir ^įrengiamuoju dar
bu ir yąįaro pelnu. Pelno 
gi nebuvę Apart to ieško
vas negrąžinęs savo Velnių 
Viršininko kostiumo.

Taikos teisinas matomai 
supratu, kad šią velnių byją 
spręst ne šio pasaulio teis
mams ir patarė savotiškai 
susitaikinti, kas greit iriį- 
vyko pavįi 

vr-Rktąn^

IŠE 
nintelis lietuvių leidžiamas 
laikraštis Didž. Britanijoj; 
na kas savaitė. Kaina Lietuvo* 
je metams 24 litai, pusei metų 
12 lit, 3 mėn. 7 litai. Darinnta- 
kams, smulkiems ūkininkams 
ir moksleiviams metams 13 litų, 
pusei metų 7 litai. Adrenaįt J 
“Išeivių Draugas” 281 A. jSH 
Jinton St., Glasgow, S. S. Soo€> ; 
land.

ūdriuku ir pardavė mini
mam pil. už 15 litų. Namie 

APSNŪDĘS KAMPELIS I auklėjami jie atrodo jaukūs, 
MERKINĖ (Alytaus ap.)'I pripratę prie savo šeimi- 

Merkinė yra istorinis Lie-|ninko, ramiai laikosi, mėgs
tu vos miestelis 
rūno sostinė, 
laiku veikimu visai nepasi-jnimų žvėrelių pasižiūrėti, 
žymi. Katalikiškų organi-l ' --------------
zacijų kųip ir nėra. Yrą pa-į . AUTOBUSO NELAIMĖ 
vasarininkų kuopa, bet labai Į UKMERGĘ. —- Š. m? lap- 
silpnai veikia; neparodo jo-1kričio mėn. 3 d. 8:30 vai. tv- 
kio gyvumo. . į to važiuojantis autobusas sii

Merkinėje yra lentpiūyėlll asmenų iš Anykščių f 
ir kt., bet darbininkai neor-1 Kauną, ies Ukmerge, delne- 
ganizuoti. Darbo l^ederaci-Į atsargaus važiavimo atąimu- 

sky * * ” **f v
“Darb: 
matyt.

„ J :W-

ju skystimėliu.

— Kun. Ša-1 ta ėsti mėsą, kuria net už- 
Dabar, tokiu I springsta. Žmonės eina ini-

i* JU

91 J Livijų

Latvijoje.
• ’ų» »» . <

RYGOS BALSAS — 
telis Latvijos lietuvių

i — metams 50

5. savaitinis laikraštis. K
nosinis katalikių moterų žur- mfetams 12 litų. Adresas:” 
natas. Kaina metams 2 dol.,

-

V

r

:: TRUMPI :: 
SKAITYMELIAI

NAUJA J&YGA " 

Me telpa daafiai kaip 
100 tnapri paaakaifiii
Į50 pusi. 45 centai 

1 ? DAUININĮAS 

?7. Man

čip’šė į nįįdi^isi sužeisti iš ku- 
ne-;rią 3suni^tFri

sai sudaužytas.
paveiksluotas liaudies sa* 

vaitraStis. Kaina metams 6 lit,



Pirimo Receptas

ra baltas, Afrikos

"Jonuk, sako, nubėk pas
> pamaldžiąją kaimynę 
ijoną, ir paprašyk, kadi (

' styt ant pyragaičių kada 
' sviestas bus įmaišytas. Su

plak puodelyje kiaušinį, da- 
dėk pieną, moliasus, sodą ir 
actą ir sudėk į likusius sau-

...“ Miegu. tik pus 
giausia vieną vai

čiau sykiu našlaitė sieloje 
kilo ir didelis noras apie tą 
linksmą naujieną pranešti ir 
savo sesutei.

— Tėveli, — tarė mergai
tė, aš labai norėčiau, kad ir 
mano sesele galėtų visa tai 
:šgirsti ir sužinoti, ką ir aš 
iusų esu patyrusi. Jei tik 
jūs sutiksite, tai aš ją tuo
jau čia atvesiu. Tiktai nepa-

rosiną ir "trink palengvą;
Muštardos plėtmus le 

vai galima prašalint par 
kant j uos verdančiam y 
denyje kuriame ištarę 
šaukštukas skalbiamos so 
į kvorta vandenio.

Numazgojimui gaziuio 
Čiauš galima naudoti vau 
nį dadėjus biskį ammoni

Grožės Pat arimai
■ > - . . . ' •

Lūpos -yra beveik pa 
tas grožės burnos ir ve 
Jos taipgi parodo charal 
rį ir žmogaus ypatišku 
Kas visada mano apie į 
žius gyvenimo dalykus, 
vena tyrai ir teisingai, 
res gražiai ir gerai su<£ 
lūpas. Lūpas galima tųa

daro. . • 'įi
Gaminiai Pasi^elbė^
Leisdama elektriškam ] 

sui pertankiai perkais! 
matysi kad vidurinės jp

ir— kol supratome, kas čia 
dedasi — jis jau buvo nebe
gyvas!.. . \ Ą
. — Daug žmonių savo am
žely numarinau, ^-ftarėaša
ras šluostydama Marijona, 
— bet taip gražiai, su tokia 
pilna sąmone mirštant ne 
vieno dar neregėjau. <

Man tik vėliau teatėjo gal
von kas buvę tokios gražios 
mirties priežastis? Todėl ir 
dabar, kada tik atsimenu tė
velio mirtį, tuojau man vėl 
suskamba ausyse: “Joneli 
prašyk Marijos laimingos 
mirties... aš visą amžių taip 
darau... Tikiu, jog padės”— 
Taip ir aš dabar jau tikiu!

■ Ir neveltui, nes pats mačiau 
Marija tikrai padėjo.

“Žvaigždė’^) Jonas

sus dalykus. Išmaišyk ge
rai, sudėk į taukuotas formų- 
kes vidutinio didumo, ir už- 
barstvk ant viršaus pasiliku
sį sausą mišinį.JCepk apie 30 
minutų vidutiniame karšty
je. Iš šito mišinio išeis'aš- Mest visi norim būti sv 

ki, turtingi ir protinigL Ją 
gu esam sveiki, mes turi 
daugiau progų pastot tarti 

nes reikalinga tyi

-Štai Keli Badai Kariais Šeimiainkės 
Priverčia Pasaldytą kondensuotą 

Pieną Įrodyti Savo Tikrąją

nas tų vaisiu kuri augą tik šeimyninkės žino ir ne 
šiltuose kraštuose^ Daug y- 
ra imbiero rusiu. Jų vardai 
paeina nuo vietų kur jie-au
ginama. Indijos imbieras y- 

t^imso- 
kas; Chinijos gamina labai 
daug imbiero. Imbierą gali- lys greitai susigadys, 
ma naudoti daigeliui tikslų, Sausas skarulis padažu 
kaip tai darymui imbiero a- gaspline prašalina f dui 
lauš, imbiero arbatos ir vi- jpletmus nuo drapanų. 
rimo tikslams. Sekantis re- ’ Prašali nimui gumą | 
eeptas visiems patinka. Vigi.mų, pamirkykplėtmąį 
valgo imbiero pyragaičius.

■ >

Imbiero Pyragaičiai

1. puodukas evaporated 
pieno

1 šaukštukas imbiero
1 kiaušinis, gerai suplak

tas
2 šaukštai moliasų
1 šaukštas acto
1 šaukštas acto
1 šaukštukas sodos 
Pusė puoduko sviesto pa

vaduotojo
1 puodukas cukraus
2 puodukai miltų » 
Pusė šaukštuko maltų ci

namonų ir tiek pat gvaz
dikų.

Sumaišyk j. krūvą visus 
sausus dalykus irpadėk-į sa

gais
tai laikytis šianfe

mos daugeliu skirtingų.

mų. ' Pučiant įsivaiaifa 
žvakę, švilpaujant arba 
tinėjant po kambarį ką b 
vo, kaip. plunksną. Ji 
suginusi lūpas krūvon, p 
darys daug nereguEs 
bruožų, linijų, raukų ir 
gadys burnos išvaizdą.

Ypatiška Sveikata,



Lindbergo Panau

f

Lietuviu Katalikų Mokslų raesnyW Žodynas r

4i pasportus tuo pačiu laiku, jam nuskridus f Pary-

■Įį£

LIETUVOS ŽYMESNYBIŲ IODYNAS

pats aut 
reiškia 

Buvo 
ietnvoje 

iko $ našlaičius 
i me|ų amžiaus.

DU DRAUGU
Bus daugiau

betišką aprašymą tų žmo
nių, kurie šiaip ar taip buvo 
ir yra susiėję su Lietuva ir 
jos reikalais. Vieni valstybę 
kūrė ir valdė ją, kiti toje plitusios po visą b. Rusijos

užsidegęs degtuką šviečia į valstybėje Ugdė kultūrą, dar 
kiti tebuvo iš šalies liudyto
jai — rašė apie Lietuvą ar 
kuriuos jos dalykus (kalbą 
ir k. k,) nors ne Lietuvoje [
buvo. Istorijoje paminėtieji. litikai, ekųnomistai, 
asmens tebėra mums įdo- į ninkai, mokslininkai, techni
nius, dažnai net reikalingi kai, kunigai ir kiti tolygūs 
plačiau patirti, o'nežinai,'ligi tik bus radę vietos isto- 
kurio galo griebtis, kur ži-Į rijos ar šiaip jau šiokių ar

žemės drebėįjmų būną Ra
miojo vandenyno dugne, Ja
ponijos ir Amerikos pakraš
čiuose.

* ant- tos

r 1 1

Bjetaiū* ..t,,..,... 
Vien« kart savaitėje metam 
Užsieny «1sq» kart savąŪSt .

“DARBININKA8" H;

South Boston. Mast 

gi: "t
SOVIETŲ FIASCO KINUOS^

I ■

S0S Vest Broadway
Telephoae South Boston 0620

■ • h L
Dar nėra nė metų kaip darbininkai, kurių užtare- 

Maskvos įtaka į nacionalis- jais bolševikai dedasi, pra
tus kiniečius buvo beveik deda kaskart aiškiau matyti, 
visagalė. Tikras, nors ir už- kad bolševikų svajonės yra 
kulisinis, diktatorius buvo, burbulas, o jų “draugingu- 

' ne kihietis, bet Makvos eini- mas” yra visai toks pat kaip 
(sąrąs, Borodinas. Tuomet vilko “meilė” prie avino., 
liet vyriausias nacięnalistų | 
.armijų vadas, Čiang-Kai- 
Šek buvo verčiamas prieš jį 

•/nusileisti. Kuomet gi jis pa
sipriešino, buvo piiverstas 
pasitraukti. Rodėsi tuomet, 
kad bolševikų įtaka Kinuo
se yra taip stipri ir pastovi, 
kad jos negalės atsverti 
kitų Europos valstybiij įta
ka, nei pačių priešbolševis- 
tinių kiniečių pastangos.

Visai ką kita matome Ki
nuose dabar., Čiang-Kai-Šek 
vėl tapo pakviestas į vy- j 
riausius vadus, visoje Kini-; 
joje Rusijos konsulatai už
daryti. Pirm juos uždary
siant dargi padaryta juose 
kratos. Sovietų agentai iš- 

arba,, uždaryti kalė-
?. Eina gandai, kad

etų vice-konsulas Kan
tone tapo sušaudytas. Rusi
jos piliečiams įsakyta užsi
registruoti tarp . Gruodžio 
16 ir 23. Tie gi, kurie ketins I 
grįžti į Rusiją, privalo gau-

300 
rėmė 

aų-

kstų i| teatrų promotoriams 
net už milijonus dolerių, bet 
politikieriai yra gudresni už 
promotorius ir mokėjo pa- 
naudoti Lindbergą savo tiks
lams vardan prakilnios idė
jas ir dargi nuplėšė nuo jo 
skridimo į Meksiką visų ro- 
mantiškumą.

O
Da 
tokiu d 
džiais, 
karijotu. Vyj 
čiavo kį Įdabar jų

paėfęę ės sų holševikų 
raudmdapia^t 1*1« J 
. ' * L. * i j ■ i * f

Judos bučkiai
——- ----—

-v '■

Nežinomas ir nė kieno ne
si un čiamas Lindbergas iš
skrido iš New Yorko į Pary
žių. Paryžiuje nusileido jau 
visam pasauliui žinomas, vi
so pasaulio mylimas Lind
bergas. Tuo savo žygiu jis 
pagavo pasaulio vaizduotę ir 
širdį. Kuomet gi jis atmetė 
siūlomus jam milijonus do
lerių už pasirodymų krutu
muose paveiksluose, teat
ruose etc., pasaulis ne tik 
stebėjosi jo drąsa, netik jį 
mylėjo, bet ir gerbė jį.

Visai kitaip atrodo jo 
skridimas į Meksiku. Asme
niškai Lindbergas be abejo 
pasiliko kokiuo buvęs. Tik
tai dabartinėje jo kelionėje 
jau nebėra to romantišku
mo, kuris taip sužavėjo pa- 

žiu. Ne paties Lindbergo čia 
kaltė, bet tų, kurie gudriai 
mokėjo jį panaudoti savo 
tikslams.

Amerikos spauda daug ra
šo apie good will tarp J. 
Valstijų ir Meksikos. Lind- 
bergaš esąs to tarptautinio 
nuoširdumo nešėjas, neofi- 
cialinis ambasadorius. Taip 
be abejo ir jis pats mano ir 
tokio prakilnaus budo žmo- 

Kodel toki “širdies atmai- gus, kaip Lindbergas, negali 
taip trumpu laiku įvy--nenorėti, kad nuoširdumo ir 

s butų kuodau- 
giausia tarptautiniuose san- 

Bet visai ką kitų

nųre vt 
nuo 2 Ui , r rr 
Tieraisę tai* nAšlaičiams pasi
ryžau siunyneti keldą Ąme- 
rikos • lietuvių laikra^ių: 
“Darbinįnką”, “ GarsąFj i ir 
“Vytį” Jie gavo pdrąYiun- 
tinių, bfet kaipgi aš nustę- f V •".< J V:
bau, kuomet kiti man gryžo į51
atgal su daugybe antspalj- 
dų ir pažymėjimų, jog jų 
Lietuvon neįleidžiamai

Štai fau ir nepriklauso
ma Lietuva! Bjauresnė už 
caro cenzūrą vėl sugrįžo į 
Lietuvą.. Net Lietuvos prie
šai užsieny turi galimybės 
matyti-vidujinius ir išori
nius pavojus Lietuvai, bet 
tikriems Lietuvos suminis 
tėvynėje nevalia to žinoti! 
Vilnijoje baltas vanagas 
laiko v nelaisvėje Lietuvos 
Vytį, Kaune Vytis irgi ver
gauja supančiotas, su užriš
tomis akimis ir surakinta 
burna.

Kaip skauda yra atsimin-

*1 > .*

Nesenai “Vienybė” para
šė “D-ko” adresu pamoks
liuką apie musų “nekrikš
čioniškumą” (mat, antikrik- 
ščioniškoji “V-bė” labai 
mėgsta krikščionybės “eks
perto” rolę), kuomet “D- 
kas” prasitarė, kad Volde
maras bus kaltas, jei Lietu
va neteks nepriklausomybės, 
bet, jei Lietuva pasiliks ne- 
priklausoma, tai bus ne Vol
demaro nuopelnas. Dabar 
pati “V-bė” štai ką rašo:

“Kai Voldemaras pasi- ti/jog"‘^Darbiiriii^'’7 kiTk 

turėdamas jėgų dirbo pne 
Lietuvos atstatymo, o dabar

savo
bcė*s; ir ne žo-

nesenai bu-
.5

jei nori be pavojaus sau su
grįžti. Tas reiškia, kad, jei 
jie pasiliks Kinuose, jų 
gyvastei gresia pavojūs, žo
džiu sakant, sovietai šian
dien nėHik kad nebeteko į- 
takos, bet be pasigailėjimo 
yra vejami iš nacionalistų 
teritorijų. Šiauriečiai jų jau 
aukščiau nusikratė. Taigi 
visa Kinija yra prieš Sovie
tus.

i/

sveikino su Lenkų Pade- 
rewskiu septyni metai at
gal Tautų Sąjungos posė
dy, taip už kelių savaičių 
Želigovskis (Pilsudskio į- 
sakytas pagrobė Vilnių.

Dabai’ Voldemaras pasi
sveikino su Pilsudskiu. Ar 
neparupins Lenkai vėl ko
kios “dovanėlės”?”

Anasvk Voldemaras, re-v .7

gis, net pasibučiavo su Pa- 
derevvskiu, bet. netolima atei
tis parodė, kad iš Pederev- 
skio pusės buvo tai Judos likos 
bučkis. Voldemaras gi tuo būtent, trumpų alfa-
parodė, kad perdaug vado
vaujasi jausmais. Politikas 
ir diplomatas, 'kurs vado
vaujasi įspūdžiais, yra pa
našus automobilistui, kurs

pa i x .----------_
- ko pas nacionalistu? Jie pa-lgeros valios 

matė, kad Maskva nebuvo L ■ 
-neikuomet jų tikra drauge. įpikiuose. JBk<V IVAt/Cjrl
Jai nerūpėjo padėti nacio-{mato užkulisiniai jo skridi- 
nalistams suvienyti Kiniją, ’ino j Meksiką promotoriai, 
paliuosuoti ją nuo Europos n esama, sunku abe-

. išnaudotojų; jiems terūpėjo jje ieškojo daugiau
l prašmugeliuoti bolševizmą į nuoširdumo Amerikos kapi-

Kiniją ir padaryti iš budan- talistų doleriams Meksikoje 
čios tautos Maskvai paklus- įr kontroliojamam žiba-

- - - - L it lui. Callcs ieškojo daugiau
. prieš kitų Europos valstybių ’«nuo§irdumoM iš amerikie- 

įtaką Azijoje. Maskva varė savo nenuoširdžiai, žvė- 
Kinijoje akyplėšiškai egois- rigkai poiitikai su katalikų 

y tinę politiką. Tą nacionalis- Bažnyčia, savo despotizmui, 
tai pastebėjo ir dabar su a- Neveltui tas pats Calles, 
zijatiška žiaurumu kratosi kurs įįęk tepaiso apie sušau-

urie be- 
silankydami Amerikoje - su
prato išeivių gerą širdį ir 
tėvynės meilę ir surinko 
tūkstančius dolerių Lietuvos 
našlaičiams? Gal jie mums 
paaiškins, kodėl dabar jau 
nevalia nusiųsti našlaičiams 
į Lietuvą net katalikiškų ir 
patriotiškų laikraščių?

Musų, kaipo geros valios 
lietuvių katalikų prievolė 
yra melsti Dievą, kad karš
tagalviai atvėstu, nustotų 
patys savęs garbinti ir, at
siminę pirmąsias kovas už 
Lietuvos nepriklausomybę, 
vėl grįžtų prie tų minčių, 
jausmų, meilės, ir susiklau
symo, kurie juos tuomet 
gaivino. -

Viešpatie! - Atleisk jiems, 
nes nežino ką daro.

M .A Norkūnas

Laiškas musą, visuomenei, nių.apie juos ieškotis. Žy-
Lietuvių Katalikų Mokslų mesnybių. Žodynas — būti- 

Akademija Kaune yra pasi- (nas istorijos priedas. Nega- 
ryžusi išleisti buvusios Di- lime-Pamiršti ir tuos Lie- 

džiovios Lietuvos Kunigaik
štystės, Prūsų Lietuvos ir 
dabartinės Lietuvos Respub-

“Žymesnybių Žody-

tuvos vaikus, kurie ką nors 
žymaus yra nudirbę kitoms 
valstybėms, kitoms kultū
roms, o buvo kilę iš Lietu
vos; jie kelia lyginamąjį 
Lietuvos svorį bendrojoj vi
sos žmonijos kultūroje.'

Tad Lietuvos kunigaikš
čių šeimos, taip plačiai pa-

. Per|it^-'H pjėnesį Krymo 
pusiasaly, Pietų- Rusijoje, 
įvyko smarkus ŽęmSp drebė
jimas. šis žemės drebėjimas 
palietė ne tik' saūšiimą, beį/ 
ir juodųjų jurų dugną.

Nesenai į Krymo uostą 
Sevastopolį grįžo mokslinin
kai, tyrinėje juros dugną/ 
Paaiškėjo, kad Jupdujų 
rų dugno per žemės drebėji
mą pasidarė didžiulis ply
šys, kurs tęsiasi Krymo pa- 
kraščiais apie 220 kilomet- 
rų, yieno kilometro gilumo- 
je. Vietomis plyšio plotis 
siekia 800 metų. Dėl plyšt- 
mo kai kur žymiai pusikei- 
tęs jurų dugnas. ' 3

Jurų dugno plyšimas per - 
žemės drebėjimus ne naujie
na. \ 1■■■■■:o

■ - 1E'gu sausumoje. Daugiausia

I
■ / - - J*

"S

I

_______
tiek pasižymėję Lietuva 
buityje, — visi yra mums 
nepamirštami, pagęrbtini, 

šios 
ar dar busimos gadynės rei
kalams. Kultųra pašiepia 
tuos kraštus, kurie, kas sa
va, nežinodami, vien sveti
mybėmis temoka naudotis ar 
džiaugtis. Savųjų, ne sveti-; 
mų, esame kontinuatoriai. .<, 

Lietuvos Žymesnybių Žo
dyno ar kitaip kaip pava
dinto leidinio — Index no- 
tabiliorum hominum Lith- 
uaniae uždaviny^ ir bus: 
kuo trumpiausiai pasakyti, 
kas buvo tie musų žymesnie
ji žmonės, kada ir kur gyve
no ir veikė ir ką yra nuvei
kę. Kitaip sakant: pasakyti 
jų profesijų, svarbiausiuo
sius biografinius davinius, 
pilnų sąrašų nudirbtų ai* pa
rašytų veikalų.

Visam tam teskiriama iki 
keleto šimtų puslapių papra
sto enciklopedinio žodyno 
formato, pagina fracta peti
to šriftu. Taigi vietos ekeno- 
mijos dėliai bus pavartoti 
visi žodynų sutrumpinimai 
iki minimum raidžių, kad 
visos žinios apie Žymesnybę 
teužimtų 5-10 eilučių, retai 
kada daugiau. Ir tik itin žy
miems asmenims bus paskir
tas visas puslapis ar net 3-5 
skiltys. ž

Ilgainiui eis papildomieji 
sąsiuviniai bent po 100 pus
lapių, taip pat alfabeto tvar
ka

| L. K. Akademija kviečia 
to didelio darbo dirbtų vi
sus Lietuvos piliečius, ne 
vienus lietuviuš; visus prašo 
sužymėti savo tautos, tiky
bos, partijos, profesijos, są
jungos, draugijos žymesny- 
bes, susijusias su Lietuva, 
apie kiekvieną atskiriame 
popieriuje. ______

Žinios, pakartojame, tee
sie, kuo trumpiausios, lietu
vių kalba, nors priimtina ir 
kitomis kalbomis.

Itin pageidaujama, kad 
prie žinių butų nurodomi 
šaltiniai, iš kur jų imta, ir 
pridedamos kalbamųjų as
menų fotografijos ar bent 
butų pasakoma, kur aptikti 
jų portretai.

Lietuvos Šviesuomene! 
Lietuvos Žymesnybių Žody
nas — gryno mokslo leidi
nys; jame nebus jokių įver
tinimų, tik patiekiami gryni

Mat, žemės paviršiuj van
dens yra tris kurtus 'dau
giau, negu sausumos, todėl 
ir žemės drebėjimas dažniau 
pasikartoja jurų dugne, ne-•

faktai: tai prašome visą, vi
sus, be skirtumą tautų, kon
fesijų; politikos įsitikinimų, 
talkon visiems labai reika- < 
lingos darbo dirbtų ! Malo- 
nėkte šiam leidiniui atsiųsti 
žinių netik lietuviai, bet ir 
Lietuvos lenkai, rusai, žy
dai, vpkieiai, totoriai: ne tik 
krikščionys demokratai, bet .4 
ir liaudininkai, socialdemo- S 
kratai, ir komunistai: *ne tik 
Europos lietuviai, bet" ir W 
amerikiečiai, braziliečiai ir'"S 
kiti išeiviai. Ir prašytume to; ; 
darbo imtis tuojau, neatidė- į 
liojant. Jis didelis, tai |r C 
taip ims nemaža laiko. No-/'*^ 
retume jį nudirbti per viene- ^- 
rius metus, o išspausdinti 
per antrus.

Adresas korespondenci- į 
jai: Kaupias, Rotušės Aiks- . 
tė, N-r. 6. __

L. K. Akademijos pirmin.
Pr. Al. Pambrauskas < 

Liet Univer. Garbės Prof.
Sekretorius Kan. J. Tumas,

L. U. Docentas 't 
1927 m. lapkričio m.

Visa tai, kas tikrai didinga, ji 

vyksta išlėto, nejučioinis.--4fe- 
neką.

Kada tėvynė pavojuje, tuo
met visi ir viskas priklanso tė
vynei.—Dantenas. -

• ' ■ ’ 1 " :•/ 
virš jų ir žiūrėdamas į Še- < 
mę.

— Kariškiai. •,:W
— Ir abu be kojų. Na, ' 

sėskitės man ant nugaros. J 
Judu, manau, įtalias paso- 
tinot mano brolius žmdgie* X 
na. Aš myliu kariškiuę. ^ '

Aras pasodino juodu sųu 
ant nugaros ir suplasnojo 
sparnais. ' Jie skrido > 
kainų ir klonių. Tartum n 
lynos juosto rangėsi ū 
žaliavo ir geltonavo 
Gana ilgai jie skrido virš 
tamsių dantytomis Viišonfr* 
mis miškų, kurie augo 
kalvų. Pagaliau, jie 
šviesų klonį, kur 
Įėję paauksuotais r fe 
kkridiaus miestas, * 
masisi į debesis.

— Taip dabar mes

Aras nutūpė žemėn

imperijos žiemos vakarų 
kraštų, jų padėjėjai, jų eks
pansijų realizuųjant, jų ad
ministratoriai, tikybų pro- 
pagatoriai ir atstovai, po- 

meni-

gazolino “tanką”. Apie tokį 
automobilistų galima visai 
teisingai pasakyti jei gazo
linas eksploduos, tai jo kal
tė : jei ne>— tai ne jo nuopel
nas.

Tas pats ir su neatsar
giais jausmingais diploma
tais.

Man čia visai nepatinka. 
Koksai čia gyvenimai! Nei, 
valgo, nei geria, viena ap
gaulė. Mesk!

— Negaliu, — vos ištarė 
Pupuris.

— Duok šen, — tarė Lup- 
stajus ir užtraukė seną ka
reivišką dainą, net visas po
žemis suskambėjo. Paskui 
jis pagriebęs vaiką taip pra
dėjo jį supti, kad šis ^kiš 
išvertė. Pupuris atsistojo 
ir jie atsirėmę abiejų kojų,į juodu pto duris, 
nušveitę kūdikį pasienin.šis 
nei nesuvirko, tik mirksi a- 
kimis ir guli kaip gniuštas.

Atbėgo mirusiųjų Motina.
— Ramiau, ramiau, ne

kelkit mano namuose triuk
šmo!

-i— Mes ramiau nemokam, 
mes gyvi žmonės.

— Matau jau, matau. Ak^ 
kaip jūs mano kūdikį auk*

lėjat: numetėt žemėn! Ak, 
aš kvaišė! Radau kam pave
sti vaikų. Jūs kaip buvę, 
taip ir tebesat kariškiais. 
Grįžkit atgal žemėn, ten ju
du dar gana prisidainuosit 
ir pakovosit.

— Dėkui, mirusiųjų Mo
tin! Nemink bloguoju. Jei 
dar kartų pas tave ateisim, 
tai jau tikrai be kojų.

Abu draugu atsisveikino 
ir mirusiųjų Motina išleido

Maža mergaitė sėdėjo tarp 
nuvyturtų gėlių šešėlių, be
rods, sykių su ja čia atėju
sių ir pynė vainikus. Vos 
nupina vainiką, belieka jį 
tik suristi, vainikas išira. 
O motina tuščiose rankose 
sūpavo įsivaizduotą kūdikį. 
Ji dainavo lopšinę, bet dai
nos nesigirdėjo.

Bet Gupuris turėjo ran
kose mirusiųjų Motinos kū
dikį, didelį sunkų, išversta- 
akį, kurios žibėjo, kaip van
duo paunksmėje. Kai įvarg- 
davo rankos, Gupuris gulda
vos žemėn, o kūdikis spaudė 
jo krūtinę. Pupuris nusimi
nęs įsiurbdavo alumis į jo ---- ---------- —

(Tąsa iš pereito numerio)
Koksai keistas buvo miru

siųjų namuose : gyvenimas, 
apmi/ęs gyvenimas! Name 
vis buvo pilna svečių. Sve
čiai ateidavo, sėsdavos už 
skobnių, valgė, gėrė. Visi 
jie taip darydavo kaip gyvi, 
bet tai buvo tik apgaulė, tu
ščias ir liūdnas sapnas. Jie 
gerdavo, bet negalėjo atsi
gerti, jie valgė duonutės jš 
smėlio, kurios jiems tarp 
pirštų subirbdavo, kolei jie 
ranka siekdavo burną. Bet 
čia bebuvo troškulio nei ba- plačiažandį žemėtą veidą ir 
do. Dirbdavo. Vyrai vydavo 
iš smėli 6 virves, kurios tik 
nuvytos —išridavo. Moterys 

į siskūbina su jais draugauti, beskrisdainas bųtų Meksikoj verpė. Verpstą sukdavo į
ir jis pasileisdavo.

£ nu įrankį ir atkreipti

čių savo nenuoširdžiai, žvė-

- - nuo neprašytų bičiuolių. . dvmų be teismo šimtų nekal-
V Taigi .kiniečiai —ir šiau- tų žmonių, kiek paprastas 
riečiai ir nacionalistai —pa- žmogus apie šimtų musių 

/Žino ir kaip reikiant įverti- užmušimų, nervavosi, kuo- 
t no bolševikų “nuoširdumų” met Lindbergas pasivėlino 
’ ž ir jų pagelbą. Europos vai- atskristi paskirtu laiku. 

į. stybės jau seniau pamatė Koks butų buvęs Amerikos 
tikrų bolševikų veidų ir ne- minių ūpas, jei Lindbergas

sunkiai alsavo. =' i ;
1 O Lupstajus šalę sėdėda

mas dainavo.
— Klausyk, Pupuri,— jis 

tarė, — mesk tų rupužiuką!

Išėję iš mirusiųjų namo, 
jie atsisėdo ant kalno. Tik 
staiga, sparnais plasnoda
mas, toli ant dangaus skliau
to pasirodė juodas aras, 
skrisdamas virš jų galvų/

; — Arai, arai, — jie pa
šaukė, — parnešk’ mudtf že
mėn!
' i — Kas judu tokie f—pa* 
klausė aras, sukinėdamasis
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Korespondentas

savo

maldos kasdien vakardis pu 
siau aštuntą.

Tik į darbą greičiau,
Tik mylėkim karščiau,
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!

Maironis

audėjai 
Kitose 

geriau.

kuomet' 
pamato, 

ir ką veikia, 
tai minėti,

Toastmesteriu buvo p-lė 
Ia Kašėtaitė. Kuomet ji 
anešė kad jau ateina kle- 
has, tai visi dalyviai atsi
ejo atiduoti jam pagarbą 
.jo darbą šios parapijos

laisvę. Nutarta 
vietini kleboną, 
Lietuviu Šv. Ji 
jos bažnyčioj’butų atlaikyta 
šventos mišios-' už žuvusius 
Lietuvos laisvės ginėjus.

Paaiškėjo iš komisijos, 
kad Sąryšio įstatai da neat- 
speusdinti. Apkalbėjus, pa
likta komisijai, lik sekančio 
susirinkimo atspausdinti.

Kąs k link Arkivs* a-M 
Kaslink Arkivyskupo Ma

tulevičiaus, Daktaro Basa-

šeimįninkės 
skaniai pa- 

Pasiro- 
darbo ir 

gaminda- 
Juk ne 

tokia

staigose bei draugijose, kad 
atstovai draugijose praneštų, 
renkant Į valdybas, išrinkti 
tinkamus narius.

Buvo pranešta, kad Susi
vienijimo Lietuvių Rymo

navičiaus ir kumštininko 
Šarkio-Žukausko paveikslų 
komisija pranešė, kad vis
kas parengta ir iki sekančio 
susirinkimo bus pabaigta.

Apkalbėta, kad artinantis 
Naujiems Metams, bus ren-

PHILADELPHIA, PA.
Naujas lietuvis, 

profesionalas

Po antrašų E. E. Cor. 6-th 
and Erie avė., Phila,, Pa., 
paskiausiu laiku atidarė sa
vo ofisą 'daktaras Albinas 
Mickunas, dentistas. Dakta
ras Alb. Miekunas yra brolis 
musų čia pasididžiavimo, 
panelės Emilės Mickuiūutės^ 
kuri dabar studijuoja Itali
joj. Ir taip kaip jinai kėlė 
lietuvių vardą ir reikale 
jiem patarnavo, tai tikiu ir 
jos brolis daktaras Micku
nas elgsis ne kitaip. Tai lie
tuvių šventa yra priedermė 
ir jį remti — pas jį eiti su 
dantų reikalais.

* Kriviu-Kriraitis

> Geriausia ir tinkamiausia dovana į Lietuvą sav iš 
į kiams yra du kart savaitinis laikraštis

■■■ ARBININKAS
»

Į Užrašykite jiems tą dovaną, o jie džiaugsis per visus 
i metus. “Darbininkas” į Lietuvą du kart į savaitę 
| metams $5.50
■Gruodžio mėnesy iki Šv. Kalėdų prenumerata nupi- 
| ginta
t X *

t Metams $5.00; Pusei metų $2.60
į - Vieną kart savaitėj metams $2.50 '

Pusei metų ... ....................... $1.25
Dabą* laikas užrašyti. Pasinaudokite nūpiginimu. 

Siųskite prenumeratą šiuo adresų 
tiri A nėiMiMiz A C’n llnln

MONTELLO, MASS.
84

/ Pagerbė kleboną

&os kolonijos katalikai 
ai gražiai paminėjo savo 
bono kun. J. Švagždžio 
rdo dieną. Jo pagerbimui 
rengė puikią vakarienę, 
irs čia yra bedarbė, bet 
omų į vakarienę tiek su- 
►, kad ir rengėjus apvylė, 
it buvo rengta dėl dviejų 
itų, bet priėjo apie ketu- 
is šimtus. Rengėjai turėjo 
ig darbo iki visus sutalpi- 

Tokios gausingos publi- 
s Montellos vakarienėse♦ '
r. nėra turėjęs.
pasirodo, kad vietos lietu
ti savo kleboną kun. 
agždį myli ir gerbia.
Fakarienčje dalyvavo ir 
' North Abingtono, pp. 

i Šatai, Skupai ir Tribu- 
uskai. Buvo ir daugiau 
ieių, bet jų vardų neteko 
žinoti. Kleboną atėjo pa- 
rbti ir' atšalę m^o katali- 
beslietuviai. - -

susivaldvti, nes ir klebonas 
sakė, kad imant divorsą ne
galima būti kataliku. Tad 
tokios moterys turėtų aplei
sti pažymėtą draugiją.
* Sąryšis nutarė vienbalsiai 
kad išnešti rezoliuciją prieš 
Aušros'Vartų Moterų drau
giją, ir pasiųsti praneši
mą SLRKA'. 50-tai kuopai, 
už tokį pasielgimą.

Toji pati draugija spen- 
duoja ir baudžia • ir kitas 
rimtas moteris, kurios dar
buojasi per daugelį metų ka
talikų gerovei.
I\. I). Sąryšio Korespond.

M. V. Ardzis 
F. B. Baranauskas

Lapkričio No v. 26, įvyko 
biznierių’ vakarienė. Diena 
buvo lietinga. Žmonių atėjo 
mažiau negu tikėtasi. Oras 
kaip kuriuos sutrukdė. rKi- 
tus sulaikė svečiai, da kitus 
sako sulaikiusi “munšainė”. 
Da kitiems mažai apeina pa
rapijos reikalai. Jie'neėjo;Ir 
be jų turėjome daug žmonių. 

Biznierių vakarienės rei
kalais daugiausiai rūpinosi 

dėlto pasilaikome ir ponas Vladas P.Milanskaę.

Vakarienes 
tebino visus 
lintais valgiais, 
kad jos daug 

katos padėjo 
į tuos valgius, 
kai pavalgvdinti 
nynėlę. 
lugirdau nuo daugelio 
įgerėjimą valgiais ir

PonasT.,Verseckas dadė- vienijimo Lietuvių Rymo 
jo anginus“ ir svetainės tai-1 Katalikų 50-tos kuopos at- 
symui 2.50e: Kleboųas lau-Jstovei Aušros Varių Moterų 
kįa ir prašo kurie gali kad j Draugija uždėjo bausmę $5.- 
išpildytų savo kvotą ir sko-įOO, už tai, kad lanko Sąryšio 
lingieji atsiteistų. Svetainė 
jau ištaisyta, tik da už len
tas neapmokėta.

Vyčiu susirinkimas
Lapkričio 27 d. įvyko mė

nesinis susirinkimas L. Vy
čių kuopos. o Nors jaunutė 
kuopa, bet. rengiasi atlikti 
didelius darbus.

Turi apie 40 narių.
Darbininku susirinkim as
Tą pačią daeną įvyko LD. 

S. 97 kp. susjrįnkimąs. Tarp 
kitko nutaria rengti prakal
bas grųodžioTFcLKalbėtoją 
kviesti kun. V. K. Taškuną, 
“Darbininko” redaktorių'. 
Pakviesti apsiėmė VI Pau
lauskas. .

puošiame pasaulį, kad turim 
sveikas ir stiprias šaknis, 
tai mūsų kleboną, be kurio 
mes bemoksliai mažai ką nu
veiktume. Tarpuose kalbiu 
p. Burke vadovaujamas cho
ras labai gražiai padainavo 

1 “Oi Uchnem” ir keletą kitų 
lietuviškų dainelių. Apart 
choro dainavo solo p.. Maz- 
galienė, kurios balseliu žmo- jr kalbu. Dainavo Jo
nės negoli atsidžiaugti 
duetas p-nių Mazgaiienės ir 
Petrulienės visus užžavėjo 
Tai tikros lakštingalos.

P-lė J. Kašėtaitė, jauna, 
bet talentinga dainininkė ir
gi parodė savo pusėtinai iš
lavintą balselį. ’ ■

Visus apvainikavo musų 
p-lė M. Česniutė. Ot, tai dai
nuoja.. Jos balselį turėsime 
progą išgirsti G Darbininko” 
metiniame koncerte, sausio 
29, 1928. So. Bostone.

Kalbėtojai belinkėdami 
klebonui ilgiausių metų ne
pamiršo padėkoti - šeiminin
kėms už skanius valgius. Jos 
gavo komplimepįų^ su kau
pu. Yra už ką ir girti, nes 
anot Vaičiūno tokių valgių 
nė viešbučiuose negausi.

Mūsų šeimininkės tikrai 
parodė pasišventimą rengda 
mos šią vakarienę.

Pasibaigus programai p- 
lė Kašėtaitė visų parapijom) 
vardu klebonui kun. J. 
Švagždžiui įteikė, dovanėlę. 
Klebonas prisiklausęs gražių 
linkėjimų ir priėmęs dova
nėlę kalbėjo labai susijaudi
nęs. Jis sako: “Neturiu žo
džių išreikšti tą ką aš jau
čiu, bet pasakysiu, tik. kad 
aš matau jog susirinkote su 
gerais norais ir atviromis 
širdimis šeiminiškai praleis
ti tą trumpti valandėlę, ir 
t.t.”

Prie surengimo šios va
karienės daugiausia pasi
darbavo p. J. Treinavičius 
ir p-lė Visčiuniufė, kuri yra 
daug nuveikus kataliku tar- 
ne. Ten bures.

Žinutės

Švento Vardo Vyru Drau- 
gija pradėjo mokytis gražų 
teatrą “Betliejaus Stainelė” 
Sulos po šventi) Kalėdų.

Marijos Vaikelių Draugi- karna valdybos įvairiose 
ja mokinasi “Patricija.” 
Turėtų visi tėvai pasirūpint, 
kad jų vaikai priklausyti) 
prie šios bažnytinės draugi
jos. . -yv.

susirinkimus. Reikia pažy
mėti. kad Aušros Vartų Mo
terų Draugija prigulėjo prie 
Sąryšio, bet šios'draugijos 
atstovės buvo nusistatę prieš 
didžiumą draugijų: keldavo 
triukšmą prieš atstovus; 
klaidingai draugijose•išduo
davo raportus. Dabar savo 
atstoves ištraukė iš Sąryšio 
ir nusistatę kelios bobelės 
ignoruoti ir ardyti Cleve- 
lando Kat. Draugijų Vieny
bę. ' «:

.į- Tą darbą v^ęta^, t& apie 
keturios netvarkingos mote
rys. Jos neturi nė suprati
mo apie mandagumą ir ppli- 
tinį veikimą. Nud to dauge
lis ir rimti) moterų nuken
čia. Tadgi S-šis užstodamas 
draugijų vienybę, ir kad ne
būtų suklaidintos rimtos mo
terys. nutarė pranešimą pa
daryti spaudoje. “ Tai ĄTa 
“monshaino” garbintojos ir 
ar tokios gali vesti Clevelan- 
do katalikišką visuomenę. 
Viena net divorsuota ir tuo 
žemina katalikų vardą. To
kios moterys turėti) visgi
J—.................—_____--------------—___—-1

iSventų Kalėdų Dovana Lietuvon?

Darbai

Šioje kolionijoje 
labai mažai- dirba, 
išdirbvstėse dirba 
Darbininkų padėtis nepavy 
dėtina.

Visa širdimi prisidėjo ponai 
Andrius ir Antonina Vilki
niai. Dounkėpiai tiek duonos 
ir pyragaičiu pristatė kad 

! visi išsijuosę valgė ir da 
daug liko.

Boston Baking Co. ant 
gražiai iškepto “kėkso” pa
statė kalakutą. Abu gardu
mynai teko p. y, Valentinui. 
Jis per visą savaitę -turės 

i darbo koT suvalgys. Šis py- 
I ragaitis su kalakutu davė 
i pelno arti dvylikos dolerių.

Apart skanių valgių-buvo

tį mėgsta skaityti kitąmet; 
jame laiks nuo laiko telpa1 
žinutės iŠ jų kolonijos. Pą-A 
tirta, kad kartais “pagydo-; 
ma” iš nerangumo “ligos’* 
jaunų žmonių ir lieka labai 
naudingais ir darbščiais or 
ganižacijų nariais, 
korespohdencįjose 
kaip jie stoyi 
Nors juokinga 
bet taip yra.

Šiuo tarpu, pas mus yra 
laukiama didelio teatro, tai > 
“Gj’venimo Verpete” 5-kių 
aktų dramos. Jį čia loš law- 
renciškiai Sausio 8 d., 1928 
m., bažnytinėje salėje. Ištik- 
ro, Nashua’čiai su ilgėsiu 
laukia tos dienos. Minimo 
veikalo parodymu musų ko- ■ ” 
lonijos lietuviams, rūpinasi 
vietinė Mot. Są-gos 58 kp. 
nes jį čia ir užviekvietė. O 
geri Lawrenco scenos mylė
tojai nesigaili savo vargo, \ 
kad tik parodžius savo bro
liams darbininkams pamoki
nantį veikalą. Vietinės są- 
jungietės kiek teko viena au- 
sia nugirsti, tai įžangą veik • 
kaip ir veltui padarė. Nagi, . '
aukščiausia kaina tai vos 50 
centų! Kitus leis po 30e ir 
po 25c. Kokiu išrokavimu tą 
daro, galima visaip spėlioti. 
Turint minty, kad Moterį) 
Sąjunga yra tai moterų ap-. 
švietos organizacija ir są- 
jungietės prakilnios idėjos 
vedamos duos progą nashua- J 
čiam sausio 8 d. turėti tik-

’ * "v*-' 'rai to žodžio prasmėj 4 goo® Jjįl

Dėl pasisekimo čia rengia- 
j mojo, jnilžiniško vakaro sau- 
šio 8 d., 1928 m. darbuojasi % 
pp. T. ir V. Mikučioniai,_pp. 

(Kaupeliai, p-nia Enrikiene, 
‘p Vitkienė, muši) kolonijai 
veikėja p-lė O, Bugailiut^ 
p lės Degesiutės. Gelbsti ir 
musų varg. p. Aučius. J& ; 
žmogus yra prakilnių, non)^ 
Matome jį visur. Musų kleb. , 
kun. P. Daniunas, kviečia' j 
daug svečių iš apylinkės * 
miestu ant minimo vakaro,

*■ > J

taipgi deda ir pats daug r
triūso. Ėnorb. t

Jebonas kun. Švagždys 
lijo vakarienę malda.
’o to visi paleido peilius 
Bkutes į darbą. Toast- 
^ėris p-lė Kašėtaitė iš- 
fcė seniausi parapijoną 
lįtug pasidarbavusį kata- 
į^coje dirvoje p. F. Bud- 
Ę kalbėti.
hšiias Budreckis trumpai 
^storai išreiškė džiaugs- 

kAd taip gausiai suši
lo ir klebonui linkėjo il- 
tfirin meti).
įmpgi kalbėjo daktarai 
Iteckis ir Damauskas ir

Visi pareiškė nuošir- 
insius linkėjimus 
&ios Vadui, 
įrbai gražiai ir nuošir- 
u. kalbėjo p. Vaičiūnas. 
Makarienės dalyvius ir 
■(parapijos žmonės pri- 

prie puošnaus me- 
to medžio šaknys, iš 

visa gyvybe eina, tai 
fe klebonas. Jis sako,

1
O gi lietuvaitės, Nedėli-1 

nes Mokyklos ] 
būtent
J." ir T., Blaževičiutes Š. ir vusni 
V., Blaveckiutė M., Blažo- 
luitė, M., Baumiliutė F., 
Dravinskiutė E^ Dulkiutė 
A., Dzedulioniutė V., Gren- 
daitė CK Norkunaitė J., Ku- 
činskiutė M., Pečiukoniute 
A. Tubiniutė M.

Rengėjams,-aukotojams ir 
rėmėjams parapijos vardu 
klebonas reiškia širdingiau
sią padėką.

Lapkričio 30 dieną prasi
dės novėna į Nekaltai Pra
dėtąją Panelę tverte.' Pa-
• 't i; „ •

CLEVELAND, OHIO.
Iš Sąryšio susirinkimo

Lapkričio 30-tą, Katali
kiškų Draugijų bei kuopų 
Sšryšio buvo susirinkimas 
Lietuvių Svetainėj, kur ta
po daug įvairių reikalų ap
tarta/

. i * ■

Plačiai apkalbėta, rengi
mas 10 metų sukaktuvių 
Lietuvos nepriklausomybės 
dienos paminėti. Vilniaus 
vadavimo skyriaus atstovas 
Al. Banys aukoja dešimts 

mokytojos,' dolerių ant gėlių, kuriomis 
panelės Baivriutės bus papuošta atminčiai zu- 

i S. ir vusiu kareivių už Lietuvos 
riptis pas 
i tą dieną 
o parapi

ne laukimas z

Žinome kas rengė, kas šei 
mininkavo, kas ko ir kiel f
aukavo, bet žingeidu. kai 
prie stalų tarnavo ?

Atsakymas

j 
i

l ,
ir nas Banys ir p-lėJLensber- 

giutė, o jiem akompanavo p- 
lė A- Piniutė. Visi iš Lavv- 
rence, Mass. J. Vilkišiui, A. 
Lastauskui ir J. Aučius iš 
Nashua. N H. dainavo solo 
ir duetą. Jiems akompanavo 
p. R. Ainorius-.

N. A. solistė M. Gribaitė %
ir jos sesutė pianistė gražiai 
papuošė programą.

Kalbėjo kun. F. Virmaus- 
kis iš Lavvrenee; Mass., kun. 
P. Daniunas. iš Nashua, N 
H. ir vietiniai biznieriai. Vi
si ragino lovelliečius laikv- 
ts vienybės, šveistis ir dar
buotis. 4

Nesunku pasipirkti tikie- 
tas ir atsisėdus valgyti ska^ 
nią vakarienę. Bet kiek var
go ir rūpesčio reikia padėti 
jos pagaminimui tik tos mo^ 
terys supranta, katros tą 
(laibą dirba.

Kadangi daug valgių liko, 
tai antra vakarienė į’i’yko 
lapkričio 27 d. Pelno liko 
$260 su kaupu.

Antras dalykas tai mintis 
suruošti parapijas naudai 
fėrus bei bazarą. pradžioje 
ateinančių metų. Šeiminin
kės pirmutinės aukoja gra
žius daiktus, jų dukterys 
prisidėsiančios. Pradžia jau 
yra. Nėra abejonės, kad šis 
jų gražus užmanymus bus 
ivvkintas.

11 V
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Rep. te yra'patenkintos.

Blaivininkas. tančių cigarų, 120 
čių papirosų, ir tt.

Bukite veikėjais, 
nokite, gelbėkit sai 
ingus brolius išqri

Kaip prisirengti t Kuopos 
turėti! rengti prakalbas, 
skleisti blaivybės idėją. Kal- 
bėtojus kviesti iš savo apy
linkės. Centro valdyba padės 
surasti kalbėtojus.

JONŲ SUSIRINKIMAS 
' Šv. Jono E. P. Draugijos 
susirinkimas įvyko sekma
dieny, gruodžio 18 d. Ka
dangi susirinkimas buvo me
tinis, tai ir valdybų vertė 
nuo sosto. Pasįrodė, kad-se
nosios valdybos sostas gana 
stiprus ir beveik visi liko tie 
patys valdyboje. Narys

SUŠELPKITE ŠIĄ 
MOTERIŠKĘ

Bostono ir apielinkės lie
tuviai, kurie išgalite sušelp
kite šių moteriškę ir likusius 
kūdikius našlaičius. Kas iš
gali gali paaukuoti dole
rį kitų pinigais, arba kas tu
ri paaukokite drabužių kū
dikiams.

pė šventė pripuola Vasari/

duodame pigiau, negu kur ki
tur. Užeikite pasižiūrėti..

TeL S. B. 0686 /

rų ir kitų mėsos produktui 
280 centnerių žuvų; 350 eįtf! 

tnerių ^yaįrių paukščių* 80 
centn. duonos ir 440 centu, 
miltų; 43 cent. kavos, 3 cen£ 
arbatos, 6 centn. kakao

/p»mnev/-TWC j
Voo\l£ HUMp

OP-S1DE

DRAUGAUS
Gruodžio 10 d. nelaimin

ga mirtis patiko mano vyrų galingų 
Jonų Šeduikį. Dideliam nu- Blaivinkime savo

Kleriko Aukštikalnio dyba. Jeigu pastebi kokių 
klaidų praneškite valdybai, 
bet nekalbėkite į tas, ku
rioms nepriklauso. - Valdy
ba pageidauja, kad narės 
gausiai lankytųsi i susirin
kimus, o ypač, kad nepra-

Atpirkau mo 
Mc Gowan

Geležių ir Pentą
KRAUTUVE

Po numeni

26S BR0ADWAY
Mass.

Pasiryžimu .prieinamą gyve
nimo tikslo, prie kurio visi yės buvo su bažnyčios apei- 
žmones varomi gyvenimo gomis. Taipgi p. Akunevi- 
skausinų ir vargų, jo linksmy- čius, matydamas mane liku- 
bės šešėlių. j šių varge, pasidarbayo ir
t y r /.j.i , - nuo miesto valdžios išgavo

Vanagaičio juokų ’ne^ p™*
!• 5 s? kad turėčiau kuo pavalgy-KęllOIie dinti likusius našlaičius kū-. South Boston

. .. ~r— * dikius. Apart to, šermeny- —:———
Art ir komp. A. Vanagaitis se įr geraširdžiai draugai Viską užlaikome kąs tik

ruošiasi aplankyti, kartu su sudėjo dovanų keletu dole- reikalinga taisyme namų. Par-
piamstu M. Yozavitu Mass. ir pį^ kg, visiems draugams
Conn. valstijas su juokų kon- jr p Akunevičiųi tariu šir-
certais. Jie aplankys sekančias dingiaūsių padėką, 
kolonijas: - - Uršule Šeduikienė,

28 gruodžio Montello, Mass. velionio žmona.
- 30 gr. Nashua, N. H. Juozas Šukys,

1 sausio 1928 m. Lawrence, velionio Švogėris.
2 sausio Loveli, Mass. 40 Bastei* Street
6 sausio Athol, Mass. So. Boston, Mass.

APLANKĖ “DARBININKĄ”
Pereitą savaitę “Darbi- 

,, , v. . ’ninko” redakcijų aplankė
Valdyba, pamae.ua nan>JibuvPS LDS. Centl.o Dvasios 

gerus norus, ir pasireiskusj.^ Loweliio lietuvn} pa.

; rapijos klebonas kun. P.Ju- 
ras ir artistas A. Vanagai-

i tis. Su art. Vanagaičiu ga- 
' tutinai susitarėme dėl jo da
lyvavimo “Darbininko” me
tiniame koncerte sausio 29 

1928, o kun. Juras pada
rė “biznio” su administra
cija. Bep. SANKROVA DĘL KARŲ

Turiu sankrovų (storage) de 
karų ant žiemos. Renda laba 
prieinama. Fordas $3.00 į mg 
nesj. Didesni karai ki ek daą 
giau. Kreipkitės: Cambridg 
Bottling Co. 4-6 Berkshire 8i 
Cambridge, Mass. ,

- Tel. Univ. 8374 <V*

mažais kūdikiais: Jonas 11 
na., Marytė 8 m., Bemabas 
4 m., Leonardas 2 m. ir 
Pranciškus 3 menesių. Ala- I /l 
no velionio vyro laidotuves 
aprūpino graborius p. P. J. į 
Akunevicius, kuris daug sa-1 
vo triūso padėjo ir patarna
vo labai gražiai. Laidotu-

vųs, kurie galės patalpini j 
3.^00 keleivių kiekviįįM 
Vokiečių laikraščiui apgka 
Jiuoja, kiek maisto ir šią 
įvairių produktų turi pąi 
imti laivas, kad galėtų ■ 
maitinti, tokįg keleivių da 
gybę. Vienaf kelionai 3?

kietijos-į Ameriką ir ažį 
|toks laivas paima apie tu 

gįausia narių gaus dovanų, štantį centnerių mėsos, d 
Pirma dovana $10.00, ant
ra $5.00. Tačiail dovana ne^ 
bus duodama, jei kuopa ne
prirašys bent 15 narių.

Pas mus blaivininkų bū
relis dar nelabai skaitlin- 

nin~vi nr~ru Xinn4i a uo ^as’ platindami šokolado. Belo, dar suvajPADEK A GERAŠIRDŽIAMS blaivybę, greitu laiku, skai-ljama 17.00 literių pieno* 
čius padidės. Kiekvienas 000 literių grietinės, 140 c 
sveikas protas, kiekviena ge-l sviesto, 20 centn. tadkų, 
ra širdis turėtų kovoti prieš j tūkstančių kiaušinių, 1

i girtybės dievaitį J centn. druskos, 15 tuksi 
brolius, čių butelių vyno, 300 ti 

liūdime ir varge likau su 5 artimo meile mums tai lie- tančių literių alaus, 18 tu

UĘRAŠINŽJO “ŽVAIGŽDĘ
/ Sekmdaieny, gruodžio 18 jai pasitikėjimų, pasižadėjo Į 
, d. po pietų, bažnytinėje sa- dar su didesniu uolumu dar- 

lėje kalbėjo klerikas Aukš- buotis draugijos ir narių la- 
į" tikalnis. Žmonių buvo daug. 'bui.
k Kalbėjo apie Lietuvą ir jos j Narės visuomet savo pa 

spaudų. Ragino visus užsi- ’ stabas turėtų pranešti valdv 
prenumeruoti Tėvų Jėzuitų bai ir sudaryti dar tampres 

-leidžiamą mėnraštį “Žvaigž- nę koperaciją narių su vai
~ ~ ‘ ------

paraginimas buvo “good.”' 
Daug žmonių tą laikraštukų 
užsiprenumeravo.

Taigi prakalbos kaip dar-
' ' bįninkų, taip ir šios pavyko

, iri buvo naudingos. 1?. A. D.

;motoms kaip tik 
į' PAVYKO | , •

Sekmadieny, gruodžio 18 Yra sakomaį.kąt’nauja 
■Rgtivyko LDS. 1 kp.prakal- šluota geriau

bos. Kalbėjo kun. V. K.* Lietuvos Dukterų draugijos 
< Tąškųnas, “Darbininko” lis po globa Motinos ’Švč.^a- 
& ' daktori? ir Norw.oodo lietų- rėš padarė kąip tik priešin- 

vi| parapijos klębonąs.Žmo- gai šiam posakiui.
: nių buvo vidutiiuškai, _nž 0^0134.^^

dąug, nemaža. Išgalėjo
k . m u ^ugiau. Kalbėtojai susWotiraai, p 

rabino darbininkus orgam-:
j zuotis ir skaityti katalikų I Mjatyt, kad dar prieš susi-

, darbininkų spaudą. Prie rinkimų visos narės buvo su- 
kuopos prisirašė keliolika sitarusios senai valdybai ne- 

& narių ir keletas užsirašė duoti nė žodžio tarti ir vien- 
E “Darbininką.” Kiti žadėjo balsiai išrinkti tų pačių val- 

užeiti į “Pąrbininko” ofi-'dybų. Kaip sutarta, taip ir 
V są arba pas narius ir užsi--padaryta. Valdyba ta pati, 

rašyti “D-ką” sau ir savie- nes visos narės jos darbuo- 
& siems į Lietuvą.
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Dėl
Reumatišku gėlimo, neu

ralgijos, paprasto persi
šaldymo, skaudžių 
raumenų, išsinarini
mų ar išsisukumų 

Naudokite
DR RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-DMĮ
Nėra tikrasis, be 

mųsu Inkaro vafcba- 
ženklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD. RICHTER4C3. 

Bcrry & So. 5tt Sts. 
BroolUm, M. Y.

TW. 8. B. 4486

(GALINAUSKA8)

ZJ IK

t I

skonis skoniui nelygus

6, matydami nepapras 
us mums kiniečių arba ja 
žaių valgius. Mums darosi
tirpu nuo visų tų marinuo- 

pelių, supuvusių kiauši- 
ir panašių skanumynų.

iduriniosios karaivstės”
s savo keliu., negali su

sti, kaip mes galime val-
i šBpuvusi pieną, kuns
namas pas mus sūnų, 

■s, europiečiai, noriai val-
e įvairių veislių žuvį, o 

Migelis laukinių tautu pik- 
ja, matydami žuvyse 
gyvačių rūšį.

į Bet niekuo skonių savotiš- 
nestebina musų, taip 

, kaip vartojimu val- 
i vabzdžių. Mes ir atsivai

ruoti negalime, kad vabz- 
galėtų būti žmogui 
is valgis, — nors nie- 

iš musu neatsisako nuo 
is medaus, kurį paga- 
savo viduriuose bitės, 

vabzdžių valgymas jau 
lo senų laikų plačiai iŠsi- 

ęs visame žemės ka-

skėrės

Iš šventraščio žinome, 
L Rytuose vartojimas val

iutu skėrių (“sąrančių”) 
žiogti buvo gana papras- 

8 dalykas. Senovės žydai, 
p labai pasirenku valgį, 
ptol nesipikrėdavo skė- 

Moizė leido jiems val- 
skėres su jos veisle.” 
ąs, 11, 22), kaip ir vi

lus, . sparnuotus'; 
finejančius keturiomis 
is, kurie yra su stibi

ais aukščiau kojų, kad bė- 
ų jais po žemę.” Jonas 

vtojas, kaip žinoma, 
itinosi dykumoje “akn- 

”, t. y. skėrėmis, žio- 
Matvti, tai buvo pą- 
is gardus valgis visose 

ovės Rytų šalyse. Brita- 
ijos muziejuje laikomas ba- 

rastas kasinėjant 
merijoje ir» siekiąs laiko- 

prieš 200 metų prieš 
. gadynę. Jis atvaizduo- 

gardumynų puotai pa- 
ošimą; būrelis tarnų ruo- 

mėsą, o šalia keletas ver- 
neša pakabintus ant il- 
karties žiogus.
alestinos ir Sirijos ara- 

ąi žiogus dar ir dabar val- 
i. Valgo paprastai tiktai 

gyvūno pilviuką, ku- 
» yra pilnas’ susmulkinti] 

ų. Vabzdžio maistą virš- 
sultys suteikia ža- 

tam tikrą švelnų

■v •

ma ea 
<r .musri 

AK
verda iš skerių tirštą 
niai kvepiančią”; sriubą, • 
mėgirmą jų valgių valgį. 
Madagaskaro saloje jas ke
pina ant sviesto ir užkępa 
ryžiuose. Dideli skėrių val
gymo mėgėjai — 
maurai, kurie- vartoja tiktai 
pilnus kiaušinėlių patelių 
kūnelius; vienas keliautojas 

europėnas, kuris turėjo 
tiek vyriškumo, kad paraga
vo to valgio, — tvirtina nuo
širdžiausiai, kad nedaugelis 
musų skanumynų gali susi
lyginti skonio atžvilgiu su 
skėrėmis.

« •

Kitas keliąutojas (P. Si- 
mondsas) praneša apie iš 
skėrių padarytus valgius 
Pietį} Amerikoje. Žaliame 
pavidale vietos skėres, jo 
žodžiais, yra aitraus, nema
lonaus skonio, bet gerai iš
mirkytos jaunos skėres, su 
druska ir pipirais suteikia 
puikiausią buljoną, kuris 
sunku atskirti skonio ir kva-

X

po atžvilgių nuo paprasto iš 
mėsos pagaminto buljono. 
Labai pagiriamai atsiliepia 
jis ir apie keptas skėres, 
kurios primena skonio at
žvilgiu subrendusius riešu
tus. Po dviejų trijų bandy-j 
mų europėnai lengvai pri-i 
pranta prie to savotiškos ru-f 
šies maisto.

Yra taip pat žinių, kad 
Pietų Rusijos gyventojai 
kaimiečiai valgo rūkytas 
svėres.

Be skėrių, iš vabzdžių 
valgomos dar cikados —ge
riausias senovės garikų ska
numynais. Aristotelis giria 
saldųz skonį cikadų lėlyčių, 
ir daugelis Pi etų. Amerikos 
giminių (tautelių) visai vie
nodo skonio su didžiuoju 
senovės filosofu. Juodojo 
sausažemio (Afrikos) gy
ventojai taip pat labai nusi
maną cikadų vertintojai, 
vartoja jas keptame ir rūky
tame pavidale.

Senovės Romos mėgėjai 
skaniai pavalgyti labai auk
štai vertindavo stambias rie
bias trandis, ievos medžių 
kirtikus vabalus.. Kas nors 
kartą matė tų storų, atpik- 
rių mėsiškai raudonų tran
džių lizdą, tam pasidarys 
bloga tiktai pamanius, kad 
kas nors panašu gali būti 
kieno nors valgoma. O tuo

■ <

Alžyro
,r.

esamo vabalo. Prancūzų ku
linarijos (virimo mokslo) 
knygose paduodama nema
žai receptų “baltajam “kir
minui ’ ’ paruošti. Paduoda
me vieną iš jų: “Parenka
ma pagal galimybę trumpus 
ir storus ekzempliorius, vo
liojama juos miltuose ir 
trintoje bandoje (pyrage), 
įpilama druskos, pipinj. ir 
įvvniojoma į šmotuką stan
daus popierio, kuris ištep
tas iš vidaus sviestu. Tokia
me pavidale dedama juos Į 
karštus pelenus ir išimama 

(po 20 minučių. Tokiu bildu 
paruoštų balti] kirminų!

'skonis nei kiek nenusilei
džia skoniui brangiausių Tu
sių ausrių. Vartoja juos 
prancūzai ir įkeptus kiauši
nienėje. Reikia bendrai pa
stebėti, kad prancūzai tarpe 
civilizuotų tautų patys di
džiausi kraštutinumo prisi- 
laikvtojai kulinarijos atžvil
giu : jie, pav., be baimės val
go varles ir Sližius, apie ku
riuos taktai pamanius atsi
randa pas mus prakilnus no
ras vemti. "

Po to mus, žinoma, nei 
kiek neturi stebinti, kad In
dokinijoje iri Zundo archi
pelage (salyne) valgoma 
paimu vabalo virkšreliai, o 
neturtingi Kinijos gyvento
jai gardžiuojasi lėlytėmis 
šilkaaudžio kirmino (atsar
giai, nuėmę, žinoma, bran
giai kainuojantį šilkinį ap
siaustą, — mat, negi gryną 
pinigą kišies į burną valgy
ti!). Kinijos miestų gatvė
mis vaikštinėja to labai sa-

i-- - ‘ ‘ijnį. Palestinos arabai iš- tarpu, senovės romėnai į-- 
ovina skėrių kunelftis. ant kepdavo jas i pyragus ir gė- 

sumala jas Į smul- rėdavosi jų švelniu skoniu.’ 
miltelius ir iš tokių j Dabartiniu laiku tas labai 

erinių miltų” kepa pyra- savotiškas skanumynas, ro- 
• dos, niekur nevartojamas, 

Valgoma skėres ir Afri- bet užtai prancūzai noriai; 
je, "kur jas mokama pa- valgo riebius baltus vikšriu- 

įvairių įvairiausiais kus gegužės mėnesį gausiai

LietuvU Oratorius
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dal lumbagu vartojdt Red Cress KIduey, 
Plasterj ir jus gausite greitų pagalbų

Jis teikia pagalbą silpniems, skauda
miems muskulams. Jis teikia nuolatini 
automatiškų masažų kiekvienu kūnu 
judėsiu, tuo pašalina sukietėjimus ir 
sutelkia cirkuliacijų apimtam kūno au
diny. Gyduolės persisunkia per odų 
ir eina tiesiog j silpnas, skaudamas 
vietas, nusilpusius muskulus, malšina 
skausmų, gaivina pavargusius nervus 
ir atstato liuosą muskulų veikimų.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele užpakaly. Visose vaistinėse.

Jeigu jums skauda strėnas keliant 
sunkų daiktu, jeigu jums skauda strė
nų muskulus, jeigu “Šaltis yra įsiėdus 
jūsų strėnose,”- arba jei jus kenčiate

414 Broadtf&v, So.
Telephone So. Boston 2300

Ofisas atdaras nno 10 iki 12 ryto.
nuo 1:45 iki 5:20 po ptet ir nuo T 
iki 9 vakare. Šventą dieną pagal 
sitarimą. *

Iš jąvotiško skanumyno pardavė- vų plaštakių kruša 
jai, kurie perleidžia lėlytes kūnelių Australijos kulina- 
— taip, * pavyzdžiui, dar rai ruošia tešlos
“prieš vainą” buvusiomis .medžiagą i r> kepa pyragai- 
kainomis skaitant — po du čius.
litu ir penkiasdešimts cen- — Vyrai, o mes juk tuo- 
tų už svarą, ‘jau keliame triukšmą, jeigu

Meksikoje, ne jos prezi- randame sriulioje (ir tai — 
dento Kaleso įsakymu, bet netyčia!) vieną, arba — kad 
esamu papročiu, skaniu ir jr kokius tiktai du tarako- 
gana brangiu skanumynu nus t 
skaitoma vadinamos “skruz
dės, .kurios tiekia medų”. 
Tai, tos, Amerikoje gyve
nančių skruzdžių tam tikros | K] T D D A I E 8 0 V I T C 
rūšys, kurios yra likusiems lt L I Ii A L L I u M I C 
skriizdeiyno gyventojams-

it kaip ir gyvi indai medui uz-' . . . ,’ . . Dviejų šeimynų medine stnba, su
taikyti. Bičiulės pripeni penkių automobilių garadžium, 
jas labai gausiai, ir “skruz- ;City Point, ant East SixtK Street, 
dės, kunos teĄia medų 811'pirnuTaugšto, genĮp ant antro, 
didžiuliu ' išsiputusiu pilvu Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
nejudomai tūpi, arba, * priešakiniai piazai.
riau, kabo, prisikabinusios 
orie lubų, tam .tikruose 

skruzdėlyno skyriuose; 
skruzdės darbininkės, išal- 
oisios, čiulpia iš jų pilviu- 
ko surinktą jame medų. 
Meksikos gyventojai skaito 
tą medų labai -skaniu, ir 
Meksikos miestų turgavietė
se galima matyti pardavinė
tojus tų gyvų uogų, kurie 
pardavinėja jas kiaušiukais.

Australija taip pat ''turi 
savo valgomų vabzdžių — 
būtent,' vieną- veislę dienos 
metu skraidančių plaštakių, 
kurios yra didumo kaip mu
ši], bastučių (kopūstų) plaš
takės. Po medžiais, kur

L e o nns Vi'tlsautkas

Katalikas, kuris galėda
mas neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadin
tis geru Bažnyčios vaiku!’’ 
/‘Visą didžių darbiu užuo-. 

mazga— pasitikėjimas savi
mi ; būk drąsus, o laimė tau 
nusišypsos.” (Kotzebue).

VaisbiženHis recistrnotos 
S. V. Pat. Biure.

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mmb.
(Kampas Broad Street) 

Ofiso valandos:
Ryte nuo
Diena nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL 

Sekmadieniais pagal sutarties.

TEL. So. Boaton 0506—W. >
UETUVYS DANTISTAS t

A. I. KAPOČIUS 1
251 Broadway, So. Boston ■ • 

(“KetelYto” naaey $
Orao VMuumoe; nuo 9 Iki 12, na* < y 

ftl 6 ir nuo 6:80 nd 9 vakare 2
Seredomls nuo 9 Iki 12 vaL diena'X

Č-Subatomls nuo 9 iki.6 vak. NaU v 
įdomia nuo 9 iki 12 (pagal autart}? a

Gyvenimas — jūra, žmogus — 
cukrus: Uis privalo joje sutirpti, 
kad gyvenimas taptų saldesnis. 
R. Striupas.

^ĮS-i

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

,, Gera proga 
I žmogui, kuris turi vieną arba 
daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobiliii taisymu. Ran
dų atneša netoli $100 į menes. Kai
na $8,800. Matyk A. J. KUPSTIS, 
Savininką.

BARGANAS!
South Bostone Lietuviams

South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus Šiomis, dienomis pateko 
turbut paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tą biz
ni arba norintis išmokti galės da
ryti gera g^'venimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų, su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Randų 
ateina $95.00 į mėnesį. Bizni ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlygos. Ma
tykite tuojau J. KUPSTĮ.

' Dortehestery
(šešių šeimynų medinė stuba su 24 

mėgsta nutūpti tos plasta-(kambariais. Yra gazas, elektra, pe
nčiai, piazai, vieta dėl garadžių.

. * Randų atneša $160 Į mėnesį. Pre-

us. Pakan- tyk A. J. KUPSTĮ, 
medį, South Bostone

šešių šeimynų medinis namas. 27 
kambariai. Rendn atneša $780 į 
metus. Prekė $4.500. Lengvos išly
gos. Matyk. A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 

' MALKAS

NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
tuvė. Tinka sandeliui, dirbtu- Jai!^ .artinasi Paprastai

v; • . ■198nt angliai ir malkos pabrangs- 
velei arta šiaip kokiam bizniui. ,fa, tadgi neatidėliokite, įduokite 
Benda prieinama. Klausiate s*™ “orderius.” 
“Darbininko” Administracijoj Kreipkitės pas: 
366B^‘W,So.BoStm.Te} Vbm.
S. B. 0620. J Tėl. S. B. 1662—1373

3'

kės, Australijos gyventojai j 2iai’
v. • 1 V 1 • J • AVO.11 Vilt 1 J11^11^O£. A 1C“

užkuria laužus, kuriųdumai k5 $14.800. Lenjrvos išlygos. Ma- 
apglnšmayabzdži 
ka tuomet papurtyti 
kad nuo jo fintų byrėti negy-

. J. '• v*

NEW YORKSPA
Kampas Dorchestėr St. 

•ir Broadtoay

SOUĮflBB^ON’E
Cžkan^tlv Saldaini, turi-
me naū|e darytų; šattakofe (lce- 
erėm).- Tartie štteokių saida V 
nių ini Įel’visokių rei-
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K. BDCTH ST., 8a BOSTON

f r Y <4 -i

J. PETRUŠKEVIČIUŠ^
Laisriuotas Oratorius

Laikau automobilius dėl veseli- 
ją, krikžtynų fr Kaip parivaži- 
j. nSjimo, pigiau nė kiti.

168- Bkoftdffaž.# Man
Ofiso TA Bartotf 030KW

Be^TeLS&MOt-B. --

■ ■' ■vii’?’ *
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ANTRENDOS
- “Darbininko” name, prie E 

gatves, ant rendos didelė krau-

A. J. KUPSTIS

1

----- ------------------------------------- ------------
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©eL ltorwoo^80Mf
< V. WA R A B O W
> (WEUBLIAUSKA3)

Tėl. S. B. 1662—1373
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Nonrood,

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IB NAKTĮ 

D*A.ZALETSKAS

Gratorins ir Batamnotojas 
877 Ir 448 Cambridge Street 

z Cambridge, Mmb.
Telephonė Untverrity 888tW

t -

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO

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

DUETAI
Mot.eni Sąjungos liūnas . 
Skrenda, lekia mūsų mintįs .. 
Trisdešimt dainų .............. ..

MIŠKAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos .; 
Giesmė. į Šv. Kazunerą 
Lietuvos Vyčių Imnas .. 
Pirmyn į kovą ..... 
Mes grįšim ten........
a) Išauš vasarėlė,
b) 'Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė ..
a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau ąnksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj
a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį, 
e) Kam anksci kelcis
a) Miels tėveli,
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno.,
a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių, 
e) Kalbiu jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau ^Uą ....
a) Tykusis rytcTis,
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi fciūčia-liūlia .50 į 

Visos virš paminėtos dainos galima gauti
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge pnsiuskite ir pinigus. Visuomet adresuo- -į 
kitę taip:

*.50 
' -75 
$1.50

12.
33.
14.
15.
16.
17.

.50 

.50 

.25 

.50 

.75

.50
18.

19.

20.

22.

366 West

K f

“DARBININKAS”


