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Bolševikai ne juokais 
si prie karo. Mobili- 
gyventojus ir juos

Ponia Coolidge kantono 
' vandeny

Ajbėjom- 
jrfangi jo

bandymų paskelti lėktuvu 
iš keleiviu laivo2; “Levjath- 
an/’ kuris buvo vidury vąn- 

? denyno,dratškristv'l Nėw 
Yorkų. Bandymas pavyko. 
Ryšy su tuo Jungt. Valstijų 
laivyno" komisija nutarė ant 
daugelio tarp New Yorko ir 
Europos .plaukiojančių, laivų 

Haikvti lėktuvus.
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Paieškau vietos, turiu genis paBft... A 
dymus nuo kunigų ir muzikos pro-~'• 
fesorią. Vedu chorą .jrl
Gerbiami klebonai malonėkit atsi- ' 
šaukti: V. GEGUŽIS, Booc WW 
Mohawk Avė., Atplaus, N. Y, _(R9) .
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budavotoįjoa, jos |trampą laiką susti- ' /'Fj 
prina kūną Ir yra katpo tonikas ttef ; 
nervą, rattineną ir Svarbių kūno Orga- <£ 
nų visame kūne, šios sveikatą stipri- 
.naučios prašalina pūslės nemalonumus -r 
ir suteikia naują jėgą ir stiprumą dėl ' 
inkstą, kepenų, skilvio Ir kitų Svarbių iįg 
kūno Organų, Taipgi prašalina nervų ir _ 
raumenų skausmus, reumatiškus status- f 
mus, galvoa skaudėjimą, prafinjinąt^eį 
svaiguli ir panašius nemakmunos.

laike paskutinių ,35 metų mtUagįl 
žmonių surado Nnga-Tone puikiam! 
sveikatos ir stiprumo budavotoją. Ioa ^j^. 
taipgi yra geros nuo prasto apetito, ne- 
.virškinimo; silpnų kepenų, nustojimo 
tvarumo arba miego, praradimo stiprų- , 
mo, silpnų nervų. Svarbių kubo Orga-'- 
|ną. ir abelno nusilpnėjimo. Nuga-Tone 
'yra parduodamos pas visus vaistiniu- ’jF 
kuš ir turi suteikti tikrą užganėdini- >'£*,£ 
įną arba jūsų pinigai bus. grąžinami. 
Nusipirkite buteli šiandien. . Neimkit • !*v .• 
pavaduotojų — reikalaukit tikrų Nuga- 
Tone. ’

nj, S meti^niTBuOTfiojęf 
Snpldiškis p. Beitus, Jis 
SOnetais cukį^iįąis ruh- 

tirnafe čia užsodino 125 ha. 
Bunkfeliai, bendrai imantį 
iugaįir dabar atrodo ^ana 
įeraiJ ypač ankstybesnteji. 
B«*t jei bus geras oras, iki 
įmemo ir vėlybieji, matyt, 
Ankstybuosius pasivys. 
^Jfeigu rudenį bendras run- 
įgįfių įierliuą tųfe^gęrąs, nuo- 
&ninį kas ateinančiais me-į 
S* š,

bris plantacijos plotą žymiai 
Mahdmsujs. v , \ 
| Apylinkės kaimų mofere- 
fes ir ^mergelės nuopatpa- 
E&sario iki rudens runkelių 
ptantaeijoj gauna apsčiai 
ifibo^ir; kasdien uždirba 3-4 
IfcA 'ū;. : ■ ■' ..

mięsfb reikalams. “Auto” 
b-vė, kaip žinoma, neturi le
sų ir pajėgu susisiekimui 
pakelti ligi reikiamo • laips
nio. Todėl tenka miestui dai
rytis naujos organizacijos, 
kuri, paėmusi koncesiją, ga
lėtų vidujini Kauno susisie
kimą tinkamai sutvarkyti. 
Rodos birželio mėn. įvyko 
pirmos varžytinės koncesi
jai gauti, o dabar netrukus, 
bene rugpiūčio 16 d. žada 
būti, koncesijos atidavimo 
klausimas iš naujo spręnj 
džiamas.

Kiek teko pirmiau girdė-

y ' . - ■' -J ; 2

VILKAVIŠKIS. — Rug
piūčio 1 d. po pietų kai ku
riose, Vilkaviškio apsk. vie
tose siautė didelė liūtys su 
vėtromis. Upeliai, laukai ir 
grioviai paplūdo vandeniu, 
kaip pavasario—Kai kur kri
to stambokų ledų. Jie dau
giausia pakenkė daržovėms. 
Nuo ledų labai nukentėjo; Si
manėliškių dvaro dalis , cuk
rinių runkelių'plantacijos, 
rojus atrodo geriau kaip vi
dutinis. Rugiai neturi pil
nų varpų; kai kurių pradė
ta kirsti. Žieminiai kviečiai 
geri.

Susisiekimas autobusais 
Kaune yra viena iš svar
biausių problemų, kurią ten
ka spręsti Kųūuo miesto sa- 
vivaldybeū' tereikia įrodi
nėti, kad dabartinis autobu-
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sustojimo Kaunan tiesiog iš 
Paryžiaus broliai de Vitro- 
les Kauno aerodrome lakū
nai nusileido 3:45 po pietų. 
Atlekiančius .svečius pasi
tikti ir jiepis nusileidimo 
vietą nurodyti išlėkė mūsų 
lakūnai. Nusileidusius sve
čius sutiko skaitlinga žmo
nių minia ir organizacijų at
stovai. Pirmasai svečius pa
sveikino mūsų aviacijos vir
šininkas. Atvykusieji sve-r 
čiai po sveikinimų įteikė 
Lietuvos, ir Prancūzijos 
spalvų vėliavėlę kaipo abie
jų valstybių lakūnų draugiš
kumo simbolį^ Vakare mū-. 
sų aviacijos karininkai, a- 
viacijos romovėje suruošė 
užkandį. Čia sveikino atski
rų kariuomenes dalių ir vi-
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LIETUVON

ko teužima 
Didžiausią

tdi išplauti. erba.šJlto varMens 
Įlieti. Reikia atžymėti kiekį šla
pumų ir duoti daugiau vandens, 
jei urejos maža.

Yra faktas, kad sveiki kūdikiai 
[daro linksmą^motinas. Tinkamas 
maistas ir tinkama priežiūra turė
tų padaryti kiekvienų kūdiki stip
ru ir vikrų, Jei ne sali savo ku- 
dikio žindyti, jūsų pirmoji mintis 
turėtų būti Borden’s Eagle Pie
nas. Per tris gentkartes motinos 
jį vartojo,.pamatę, kad jų kudi- 

Įkiai tuoi-pradėjo augti ir tarp- 
įti kaip tik gaudavo Eagle Brand. 
ĮBorden Kompanija per tris gent- 
Įkartes įtikino tūkstančius tėvų, 
Į kad jų kūdikių sveikata yra svar. 
Įblausias žingsnis prie ju busimo 
i pasisekimo gyvenime. Borden’s 
| Eagle Pienas išauklėjo milijonus 
Ikūdikių Į sveikus ir vikrius vy- 
Irus ar moteris.

LDS. CENTROVALDYBOS 
ANTRAŠAI

tVOBURN: Lynch Motor Sale* .
READIN’G: Lyocii Motor Sales >
QCINCY: Washington SL Garage, U& 

216 Wasirington St '
(ATLĄNTIC: North Qui§cy Garafe* 

• 133 Hancvck St) ’zj
NE1VT0N: Stuart Chev. Co., 431WįU& 

ington St: ,
(ĮVEST NEWTON: W. J. Furboab, 
50 Pavis Avė.) '

NONANTUM: Sllver Lake Chev. O, 
444 Watertown St >

U’ATERTOWN: Danlels Chevrolet
647 Mt Aubum St -

CANTON: Morse & Mnllin Motor Ot, 
Ine .

“poliėijtn-
ąr kas. kitas. • -

.augę irgi tankiai nu

g ragu jį pnes kairinį ir js- 
fe lodytą jo nekaltintą. Pir- 

K masis iš jo di'augį tuojau 
’ »at^akėeiti,nes turįs daug 

reikahį napiuose. ^Antrasis 
palyūėįo jį iki teismo Hunu 
ir pabiręs valdovo' rastumo 

< šiigrįžp j namus. ‘Tretysis 
draugas, mažiausiai jo mylj- 

j mas, atėjo į teismą neprašy-
• tak . Jis išrodė valdovui sa

vo draugo nekaltumą ir jis 
tapo išteisintas. j.

Kiekvienas žmogus šiame 
pasaulyje turi tris draugus.

x Mylimiausias jo draugas y- 
i- ra turtai. Antras draugas, 
■Į kurį žmogus • laimi myli yra 
n jo, giminės, pažįstami ir1 

draugas.
1 >j» w - /'v<r . v* ■ •. j khh žmogus mažiausiai piy: 

s. Ii, mąžiaūsiąrjuo rūpinas ir
- kurį jis dažnai pamiršta, y- 

i- ra geri darbai. Mirties va- 
l’ landoje, kada Dievas pašau- 
S)i kia žmogii į teisiną, pirma- 
it sis ir mylimiausia^ jo drau- 
| gas —turtai, tUojU jį ap- 
į leidžia:f Antrasj£ žmogaus ' 
v draugas, jo giminės, pažįsta- 
į mi iy draugai, palydi- jį iki 

kapu ir vėl grįžta .į namus.
* Tik tretysis, mažiausiai my- 

lipias, žmogaus draugas lydi
» ji iki Aukščiausio Teisėjo 

Sosto ir išprašo- jam pasi- 
o- gailėjimo ir malonės.

i
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“jausmingus" epi
vis magiausia mums terūpi 
garsinti “N-as” ir vaisinti 
tavo skaitytojus atsakymais 
įzsofistinius ir teoristinius' 
argumentus. Iškeltasai te
kiau lyginimas koperacijos 
su socializmu turi svarbos ir 

* tua klausimu laiks duo laiko
atsiliepsime. ~ -
t.: .

/

“Mes Areme!
Z 
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džiaugsmo! Kny£ų nebe
reiks slėpti ir naujų vis ga- 

77TT^rw-^.rr_.^,:,|T lesi pirkti, bus lietuviški}
kta,$aą negali o ‘gažietųį-kartojam džiaug-

dainies begalo.
lentynų, lietoje litų — alga* dabar? [ Mes, gimę ir 
knygomis. Ir brangu ir pigu. augę Lietuvoje — jau bai-

tam ųereikia. Kas dedas ant damies begalo. • 
z

namus
neišleista

—
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..>< Minima konstitucijos pen- 

-v . kiųrmetų sukaktuves. Vie- 
ni ją peikia, kiti giria. Gal 
dauguma nori ją pakeisti. 
Sakoma, kad dabartinė — 

. neveikiančioji — konstituci- 
f ja buvo surašyta vadovaus 
r jautis tuometiniais boinbaš- 

-'tiškais pokariniais demokra- 
tybės * obalsiais. Gal būti. 
Gal reikia ją patobulinti 
prisitaikant prie šių dienų 

pV prozaiškų realybių. Nesigi- 
K tinsime čia į jos dėsnius. Ne- 

prošal į bus tėciau susimąs- 
tyti apie konstitucijos ga- 
minto jus, ir taisytojus.
' Nėra turbūt dviejų konsti
tucijų pasauly, kurios būtų

F■ visai panašios į viena kitan 
k . nes nėrą tokių dviejų tautų, 
|r "į kurios būtų lygiai tokios 

pat , Graikai “artistiškai” 
pešėsi, romėnai kareiviškai 
klausė. Jei jie būtų pasirašę 
konstitucijas, jos būtų buvę 
visai kitokios. Kiniečių ir 

g’:' anglų konstitucijos irgi ne- 
E^^gali būti labai panašios, nes 
:^^^anglų ir kiniečių tautinis 
Fbūdas skiriasi kaip žemė nuo 

dangaus. Lietuvos “meš- 
kos” konstitucija, ar nori ar 

jį* nenori, skirsis nuo Varšu
vos “beždžionės” konstitu
cijos, nes nedaug tėra pana- 

, šumo tarp lietuvio ir lenko
. būdo.

Kaip pasireiškė lietuvio 
būdas bekuriant Lietuvos 
nepriklausomybę, konstitu
ciją berašant? Jau Petro
grado Seime lietuvių “did
vyriškumas” tapo užakcen
tuotas. Užakcentavo socia
listai neisileisdami katalikų 
į prezidiumą. Ne toks, kaip 
aš — ergo kenksmingas! pa
sitrauk ! Nuo Petrogrado 

. Seimo prabėgo dešimts me
tų, bet “didvyriškumo” 
mums netrūksta, tik “didvy
riais” yra jau nebe socialis
tai, bet tautininkai. Jie irgi 
skelbia tą patį “didvyrišką” 

, obalsį: kas ne su mumis, tas 
. prieš Lietuvą.

Tuščia rašvti, tuščia ir tai- 
įyti konstitucijas, jei šalį 
valdo ne teisės, bet žmonių 
geri norai, ambicija ar dok- 
trinėriškos svajonės. Neabe

jojame, kad dabartiniems 
Lietuvos valdovams ne- 

' trūkstd gerų norų. Net nuo 
valdžiai' neprielankių žmo
nių tenka girdėti, kad val
stybės aparatas veikia ge
riau, bet tuo dar nėra ko 
džiaugtis perdaug. Dabarti
niai Lietuvos valdovai nesu
gebėjo sudaryti talkos, bet 
tik akcentuoja savo gerus 
norus ir jų nepripažįsta ki
tiems, giriasi savo didvyriš
kumu, ebet kitiems nepripa
žįsta net paprasčiausio pa
triotizmo. Jie ignoruoja esa
mąją konstituciją ir parašys 
kitą. Bet jie ne amžini.

I

rt

į'

-

Ateis laikas, kad koki kita 
partija — ar tai legaliu, ar 
perversmo keliu — atsidurs 
prie valdžios. Kodėl ji ne
galai ignoruoti “pataisytą
ją” konstituciją ir pasirašy
ti sau kitą ir pravesti ją “le
galiai” tinkamiausiu sau ke
liu, sakysim, atėmus balsą- 
vimo teises nuo moterų ar 
suteikiant jas vaikams, ar
ba pavedant seimui nubal
suoti, ar kokiu kitokiu bū
dų?

Anglija neturi rašyt6s 
konstitucijos, bet ją užlaiko 
skrupuliatiškai. Meksika ir 
Centralinės Amerikos respu
blikos turi rašytas konstitu
cijas tik tam, kad jas lau
žius ir kad būtų dėl ko peš
tis. Minint Lietuvos konsti
tucijos penkių metų sukak
tuves, savaimi .peršasi klau
simas: kam lietuviai pasira
šė konstituciją?

ą
, Mūsų kaimynas “Sanda
ra” bara katalikus ir giria 
sandariečiu už “nuveiktus 
darbus.” Mat sandariečiai 
daug aukavę ir išpirkę bo- 
nų. Taip! bažnytinėse sve
tainėse iš katalikų kišenių. 
O kiek ten priaukavo tie 
“nuterioti draugai,” tai nei 
ne suskaitysi!- Beje, nerei
kia dar pamiršti tūkstančių 
demonstrantų ant Bostonj-f’ 
Common. Jie ten demonstra
vo su savo draugijų vėliavo
mis. Ant tų vėliavų buvo 
šventųjų paveikslai, bet ką 
tas reiškia mūsų kaimynui 
redaktoriui. Jis visvien sa
kys, kad ten demonstravo 
sandariečiai, o katalikai pe
šėsi, o gal mušėsi.

Kad sandariečiai įneša 
daug peštynių, tai galima 
pastebėti kad ir pačioje 
“Sandaroje.” Su kuo tik jie 
nesiginčija! 0 kas link nu? 
veiktų darbų, tai jie, atsimi
nė laikus, kuomet dirbo su 
katalikais, gali pasigirti: 
'mt pacluili.

Negarsinsime
■ - * -

~“NaUjiehos” visai teisin
gai pastebi, kad bepolemi- 
zuojant redaktoriai neįtik- 
rins kits kitą. Netenka abe
joti, kad ir “N-nų” ir “Dar
bininko” redaktoriai tar
naus kiekvienas savo idea
lams, kiekvienas laikysis sa
vo taktikos. Viešos diskusi
jos spaudoje apie tokius 
pav. klausimus, kaip kope- 
racija ir socializmas galėtų 
būti labai naudingas, jei abi 
pusi norėtų idėti_į_jas dau
giau objektingumo. Kitaip 
sakant, kad redaktoriai pa
mirštu apie kits kitą ir išim
tinai galvoti] tik apie kope- 
raciją ir socializmą. Vienok 
taip nėra. “N-nų” redakto
riui rūpi už vis labiausia 
“D-ko” redaktorius. Jo vy- 
lyčios nukreiptos ne į kalba
mąjį dalyką, bet į žmogų.

Kokia ir kam iš tokių gin
čų nauda? Skaitytojams iš 
to tikrai nėra mažiausios 
naudos, bet laikraščio cirku
liacijai gal ir yra naudos. 
Kuomet išprovokuoji visus 
kitus laikraščius peštis su 
tavim, tai reiškia, kad jie 
tavę garsina ir dar veltui. 
Keliolika metų atgal buvo 
paėjusios kalbos, kad “Nau
jienos’r Vitai silpndl tesilai
ko. ■*- Jų laįmei atsirądo re
daktorius, kurs ėmė uoliai 
aprašinėti ir garsinti Mark
są antrąjį (taip jis vadinda
vo “N-nų” redaktorių) it 
“N-nų” biznis, sakoma, žy
miai ėmęs kilti. Turbūt at
simindamas senus' laikus 
laikus “N-nų”’ redaktorius 
nepraleidžia progos pasipeš
ti. ,

“iAkas” yra visuomet pa
sirengęs rimtai diskusuoti, 
bet nemoka ir neketina peš
tis ir lipdyti redaktoriams

Kaltininką paieškojimas. Ma
terializmas. \

Atsimenu gerai, —. dar 
buvo spaudos draudimo lai
kais Sykį brolis, parvažia
vęs iš turgaus — išsitraukė 
balt], nedidukę knygelę — 
prūsų kalendorių. Aš tuo
met labai valgiai tepaskai- 
tydavau, tačiau kaž kodėl la
imi apsidžiaugiau. Maniau 
sau; — lietuviškų knygų ne
leidžia ruskis, o mes vis tik 
turėsime !_Jr brolis paskai
tys apsakymėli, -xžinosim 
koks bus oras... Kaimynai 

iš jų vienas 
išrašynėjo 

iš Varšuvos. “Kurjerį.’’ Gir
dėjau, kaip kiti pasakojo, 
kokias naujienas iš “gazie-* 
tų” išskaitę.” Ir man kaip 
būdavo kaž kodėl skaudu, 
nelinksma, kad nėra lietu
viškų “gazietų” (laikraštis 
— vaido, tuomet nei nežino
jom). Žinojau kad yra drau- vos penki-šeši šimtai.

šlėktos buvo;
“gramatnesnis”

džiama ir jaučiau neteisy
bę. .. Praėjo dar keli metai, 
aš jau buvau šioks toks pie
muo. Pasklydo gandas, kad 
kaž kur kilęs karas, -mūsų 
caras išėjęs kariauti... Mes 
nusigandom; žinojom kad 
karas, tai labai baisus daly
kas. . Darjruputis laiko •— 
štai vėl naujiena!.. Naujie
na tiek linksma, kad aš nie
kad nepamiršiu. Brolis at
vyko iš malūno, sakė kad 
yra jau lietuviškų “gaze-

Meilė gera padaryti nelau
kia progos, bet pati jos ieško, 
nenuilsta, nebijo, bet linksmi
nasi ir naudojasi proga.—Pa
lam

• ♦ ♦ '

‘ Besirūpindami kitų laime,
rųes surandame ir savąją.— tų” ir jis pats net savo aki- 
Platonas. ' mis matęs. Kiek visiems

a
mis matęs. Kiek visiems

VELNIO DAUBOJE”
“Velnio Dauba” buvo plačiai visiems žinoma 

ir turėjo taip blogą vardą, kad niekas neišdrįso

giame visą ketvirtį šimtme
čio, kaip atkovojom: sau 
spaudą. Iš pradžių, džiau
gėmės, gaudėnr lietuvišką 
knygą, jtik pradedam vėl at
vėsti .. Nesenai amerikie
čių lietuvių spaudoje buvo 
nusiskundžiama, kad Knygos 
perstota pirkti, nors pinigų 
visgi būtų. .. Pasirodo, kad
— kaip rojuje, lygiai ir ant 
žemės. Ir Lietuvoje kaž ko
dėl mūsų knyga ignoruoja
ma. Stengiamasi visai be 
kųygų apsieiti. Kur ran
dasi šiokios tokios bibliote
kos — skaito vien tik moks
lą einančioji'jaunuomenė; iš 
pašalinių mažai. O pirkti.?
— pirkti šiandien gali, tas 
kuris nuolatinių pajamų tū
ri. Knyga nėra pigi. Valdi
ninkų Lietuvoje tūkstančiai, 
ypač šviesos kūrėjų mokyto
jų. O knygos, naujai išleis
to spaųzdinio — išperkama

“...................   Ir
tiek. Daugiau kas lieka, — 
pelyja lentynose. Toksai jau 
knygos tiražas Lietuvoje. O 
kas tuos penkius šimtus iš
perka ? Gal mūsų inteligen
tai, mokytojai, valdininkai?
— O ne. Daugiausia, tai nuo 
burnos atitraukę mokslus ei
ną jaunuoliai, ir šiaip iš kai
mo jaunuomenės knygų,my
lėtojai. Tik visas vargas, 
kad kaip tik pas pastaruo
sius tii litų taip maža. Jei 
pas juos būt pinigų — ir

bolševikai kita'doė'g 
.žadėjo pakelti liaudies 
švietimą ir praplatinti ją,- Į 
6et tij pažadų nepildo. ra
senai įvykusiabie ųxokytojų - z 
suvažiavime vienas kalbėto-; 1 
jas-pažymejo, kad daugybe - 
mokytojų atsitako mokytoja 
pareigas eiti. Dažnai tenka Į 
juos varu versti, kad dirbtų z 
mokyklose. Švietimo komi- 
sarijatas dėl lėšų stokos su- — 
stabdė naujų mokyklų sta
tymą. Senosios mokyklos ap- ' 
šepo ir netaisomos ima griū
ti. Dažnai atsitinka, kad vie
noje patalpoje būna dvi ar 
trys mokyklos, dėl to genda - 
mokinių sveikata^ o mokyto- 
jų dar labiau. Suvažiavimais ? 
kalbėjo taip pat ir apie mo-.y 
kvtojų algas. Jos yra mažos. 
Pavyzdžiui, liaudies moky-; 
tujas gauna 40- rublių (20 
dol.) mėnesiui. Aukštesnių—- 
jų mokyklų mokytojas— 
rublius (27 dol.)'. Prieš ka- Į< 
ra gaudavo beveik du syk: 
daugiau. ;

Vynas ir girtavimas paver-, 
žia protą.—Oseas 4, 11. '

litika, politikavimas ir galu
tinai apsvaigino gajvą. Q ' 
dabar, dar materializmas, 
kova dėl gyvenimo o kitiems 
dėl prabangos turto. Dar 
kitus kaž koki apatija, su- 
snūdimas apėmė. Knyga dul
kių klodais užgulta pelyja 
knygynų lentynose, nors 
pardavėjai panaudoja visą* U 

draudimo laikus — ne kaž pritirimą, kad kafe’įorsi į- 
siūlyti Visa viltis, — tnufe- 
lą einančioji jaunuomenė. 
Kai ji atsistos ant savo kojų 
— gal ir lietuviškos knygos 
gyvenimas pagerės.

(Bus daugiau)

e ima 
jų Valdininkai 

kas taupo, vaikus jnoki-

labai retas svečias. Tįk Įaį- 
raštį šiaip taip išrašo, — 
mat “nemodern” nieko nę- 
skaityt.
1 O kri y£a apdulkėjusi guli 
ant lentynų. Guli ilgai ir deį’ 
tos priežasties t knygynai 
aukštą komįąą i.mą už kny
gos < pardavimą ir knyga 
brangi, daliau ir knygų lei
dėjai pajunta krizį ir var
gą. Pasidaro atsargesni. I- 
ma leisti tik knygas — va
dovėlius mokvkloms ir dar, 
jei dėl kalbos grinumo galės 
būti įsileidžiama į mokyklą. 
Toki staipbi, plačiu mastu 
užsimojusi knygų leidimo 
bendrovė “Švyturys” — sU- 
bankrutyjo ir “Kazimierui” 
t. y. šv. Kazimiero Draugi
jai — nekaip sekasi; Kiti 
knygynai* ir knygų leidimo 
įstaigos — lygiai pergyvena 
krizį. “Švyturio” B-vės tar
nautojai—ir algas gavo im
ti knygomis, nes pinigų ne
buvo. Kartą “Kazimiero” 
knygyne paklausiau: — kiek 
kainuoja dabar “Vilniaus 
Albumas?” — dvidešimt li
tų” — atsakė. O buvo pat 
pradžioje keturiosdešimt. 
Čia jau labai pigu. Toks 
puikus leidinys už dvidešimt 
liti}...

Tai kas-gi čia dabar kal
tas? kodėl knyga ignoruoja
ma? Daug tur būt atsiras 
priežasčių. .Tų jauni] užsi- 
degėlių, kurie gyveno skau
džius, neteisingus? spaudos

kiek yra. O kurie ir yra — 
ne visi pramoko .skaityti ant 
tiek, kad knygą pamylus. 
Atgavom spaudą, iškovojom

knygos tiražas pakiltu nuo nępriklausomyhę^ir... pri- 
penkią šimtų—į keletą tūk- trūkom, matyt; idealų Po-

‘' N a, ko tyli, lyg lapė tykodama žąsies ? ’ ’ pra
sijuokė vėl jaunasis: “Ko į mane žiūri išplėtęs 
akis?”

Čia senis atsistojo ir, prisiartinęs prie jauno
jo, tarei “Joneli!?

jon įeiti, o kas ir norėjo prisiartinti, tai matė to-- . šį žodį išgirdęs jaunasis pašoko lyg gyvatės 
kias baisenybes,. kad klausantiems net plaukai 
ant galvos šiaušės. Buvo du drąsuoliu, kurie nu
ėjo į tą daubg, bet matė ten tokias baidykles, kad 
net iš proto išėjo ir tiktai šaukė: “Velnias su na
gais! Velnias su nagais!” Nuo to laiko žmonės 
ir praminė šitą vietą “Velnio Dauba.”

Buvo tai gili gili dauba taip dviejų aukštų 
kalnų. Tartum kas kalną perkirto kirviu ir, už
miršo atgal suglausti, paliko dalis bestovint taip 
arti viena antros, kad šimtmetiniai medžiai, aug
dami ant daubos skardžių, savo šakomis pasiek
davo viens kitą ir padarė skliautą, per kurį nega-‘ 
Įėjo prasimušti nė vienas saulės spindulys.

Tačiau ne visi bijojo šios daubos. Ant dau
bos dugno kūrenosi ugniakuras, o prie jo šildės 
du žmogų: vienas iš jų dar jaunas 19-20 mėtų 
Vaikinas, gana gražaus veido, ana kurio tačiau 
jau buvo plačiu bruožu užbrėžta be miego pra
leisti} naktų pluoštas, girtuokliavimo ir paleistu
vavimo žymės; kitas gi jau senas, žilais plaukais 
ir barzda, paniurusio veido ir vilko akių žmogus.

Senis sėdėjo ant akmens susikūprinęs, ranko- 
imis atsirėmęs kelių ir kažko gailiai žiūrėjo į jau
nąjį, kuris pagaliuku maišė ugniakuro žarijas, 
kuriose kepė bulvės. , > < z

“Na Kirvy!” ko tu šiandien taip nuleidai no
sį ? Ko dūsauji be paliovos, lyg sena žydulergė ?” 
prašneko jaunasis; “Ar degtinės pasiilgai? Pa
lauk bent kiek, tuoj atgausi širdį: Plaktukas su 
Kaliu neužilgo grįš ir atneš.” . .

l * f 1 * ' 1 t 1 \ |< e

'Kirviu vadintas senis nieko neatsaką tiktai

kirstas ir pilnu baimės balsu prašnibždėjo: “Iš 
kur žinai, kad aš Jonas? Aš ne Jonas! aš Pet
ras! aš esu Titnagas! Ką čiadiiekus plepi?!”

“Pasakyk, ar tebegyva tavo motina Morta, 
tavo tėvas Andrius?” paklausė senis: “Ar senai 
nuo jų atsitraukei?”

“Nutilk, nutilk, jei nori likti gyvas!” prišoko 
jaunasis: “nutilk jei nenori kirvio penties pa
ragauti!” ' .

“Joneli!” į nieką neatsižvelgdamas tęsė to
liau senis: “pasakyk tiktai, aj: jie tebegyvena?” 

i * • '*“Numirė abudu pernai!” suniurusiu balsu 
per dantis pratarė jaunasis, o senis, tuos žodžius 
išgirdęs, nusigręžė ir pradėjo graudžiai verktu

' i, j ' /
“Sakyk, iš ku mane*pažįsti? Iš kur pažinai 

mano tėvus? Pasakyk, o ne, tai tuo jaus pra
garan nuburbėsi!” jau rūsčiai ir skardžiai sušu
ko jaunasis ir prišokęs prie senio griebė jam už 
pečių. " ' '
\“Na,.tai klausyk, Joneli, ir nesikarščhiok!” 

liūdnai prabilo senis:MSėsk ir klausyk! Pasisa
kysiu, kas aš esu, apsakysiu visą savo gyvenimą.

■ '
Kaip jau žinai, ,aš užvakar atėjau šiton dau- 

bon, kurion niekas nedrįsta įžengti, nes vagys ir 
žmogžudžiai apsirėdę velniais visus nuo jos nu
baido, o drąsuolius ir nugalabyja. Atėjau su 
Plaktuku ir Kaltu, su kuriais aš pasižįstu jau s6 
nai — tais pačiais metais mus kartu išvarėSibi- 
,rap už žinogžudystę, bet jiems pasisekė išbėgti 
iš katorgos pirmaisiais metais, aš gi prasėdėjau 

ia, imtai ači® bolševi
kams. pasiliuosavęs sugrįžau Lietuvon. Laimei,' 
pirmoje smuklėje susitikau sutF' A

tu, kurie atsivedė manę čia, sakydami, kad čia* 
niekas neatras manęs ir galėsiu kartu su jais pa-» 
sipelnvti, nes žmonės labai išbauginti visko bijo.

Šią naktį sapnavau tokį sapną’rodos, kad 
pribėgo prie įganęs tavo motina ir, visa paplū
dusi ašarose, išblyškusi, apdriskusi ir apkabinus 
mane pradėjo graudžiu balsu šaukti: “Broliu
kai! broliukai! gelbėk mano sūneli, gelbėk mano <. 
Jonelį! neduok jam žūti! ištrauk jį iš žmogžudžių 
glbboš! Metai, kaip aš už jį kenčiu dėl to, kad 
neinokėjdu jo auklėti, per daug lepinau,-nemoki
nau nieko gero, nepratinau prie darbo! Gelbėk* 
gelbėk!”

• -
Visas prakaituotas pašokau iš miego, bet šis, 

graudus maldavimas dar tebeskąmbėjo mano au
syse ir taip suspaudė man širdį, kad jau nebe
galėjau užmigti ir lig išauštant galvojau, ką z 
reikštii'šis sapnas.

Štai pažvelgiau į dar bemiegantį tave ir žai
bu pašokau iš vietos —- pamačiau savo sesers, 
Mortos, veidą ir supratau, kad tu esi jos 
nūs...” . ' *.g

■‘^Taip, taip vaikeli! Bet klausyk toliau.”

Jonelis visas pabalęs, nulenkė galvą, o senisr! 
toliąus tęsė: “Supratau tada, ką sapnas reiske;^ 
supratau, 'jog tai pats Dievas d.nyė man grįžti 
iš katorgos ir čia ateiti, kad, kol dar nevėlu, iš
traukti taye iš žmogžudžių tarpo. Ko aš nepri- 
mąačiau jier tas-kelias valandas, kai tu miego
jai ?! Prisiminiau visą savo gyvenimą; prisimi
niau tavo laimingas dienas; paskui kaip diena iŠ 
dienos pradėjau pasileisti, kaip tairau vagimi ir ■ 
žmogžudžiu, kiek vargo kentėjau ir... pa< 
tau: arba ištraukiu jį iš šios Plaktuko < 
jos, arba padarysiu galą ir jam ir sau...

Žinais esi girdėjęs, kad aš Jaukiau gimnazi
ją. Mano tetas buri) turtingas ūkininkas, i’

►t

ė,dar 
k kn.

t t

“Tau tamsta Kirvy, esi mano dėdė PetrasP* 
staiga sušuko jaunasis. " •

dar labiau susitraukė, dar labiau silsi ra 
giliau atsiduso ir įsmeigė į jaunąjį savo a

iš katorgos pirmaisiais hm 
katargoje dvyliką <metų ir, ti
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šakojo Donatai * Malinaus- genybėmis-liko Krokuvoje, 
kiti jv tuometiniam uoliam akifdesų^iT’^jfroosij lenkti

Iš niekui* negaudamas pagalbos,^ mačiau, kadJisai mane leido gimnazijon tam, kad būčiau ku-
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mas atrasti, kur Vytautas 
buvo* palaidotas.

senovės Lįe-
gJtuVOS;

tautąs* praininta^Didžįubju. 
Vytautas yįešpatavo Lie*tu- 

'' voje nuo 1392 m. iki 1430 m. 
ir valdė didelius žemės plo
tus nuo Baltijos iki Juodų- 

' jų jūrų^D- Vytautų rytinis 
rubežius ėjo maždaug tik 
100 kini, nuo Maskvos, tuo 
būdu Vytautui priklausė a- 
pie pusę dabartinės Rusijos. 
Bet prieš Vytautą lenkėsi ne 
viena Rūsiją, jo bijojo toto
riai, baidėsi lenkai, priven
gė vokiečiai. 141(TfrL Vy
tautas Didysis su didžiausia 

" kariuomene, į kurią įėjo lie
tuviai, gudai, totoriai, len
kai, įsiveržė į dabartinius 
rytpiūsius ir prie Žalgirio

> sutriuškino vokiečių ordeno, 
kryžiuočiais vadinamo, ku
ris-per du šimtui metų , buvo 
teriojęs Lietuvą, visą galy
bę. Vien užmuštais mūšio 
lauke vokiečių krito 40,000 
žmonių..

Tačiau Vytautas ne vien 
kare buvo smarkus vyras. 
Jis apkrikštydino Lietuvą ir 
įvedė ją į kultūringųjų Eu
ropos tautų eilę.

> Dėl Vytauto didelių nuo
pelnų, Vokiečių ciesorius Si
gizmundas pasiūlė Vytautui 
karališką vainiką ir, Vytau- 

5 _ j ) tui su tu® sutikus, jį pasiun- ' y ...... M. w. .tė su pasiuntiniais. Tačiau 

tui ir Lietuvai garbės, pa
siuntiniams sii .nešamu vai
niku pastojo kelią. Vytau
tas apie tairišgirdęs, taip su- 
sigriaužė, kad netrukus sun
kiai susirgo ft* pasiuntiniai, 
aplinkiniu keliu atgabenę sv.

. Lietuvos diduomenė, di
džiai gerbdama Vytautą'Di
dįjį ir įvertindama jo ųųą? 
pelnuš, ‘vėlionį nė tik kad 
aptaisė kardiškais rūbais ir 
apjuosė kovos kardu,, bet . I - Ą »
dar ir apvainikavo jį, rodos, 
tuo pačiu karališku aukso 
vainiku, kuris jam gyvam 
buvo skirtas, tačiau kurio 
jis dėl lenkų akiplėšiškumo 
negalėjo nešioti. Po to D. 
Vytautą palaidojo jo paties 
pastatytoje Vilniaus Kate
droje, vadinamoj Vytauto 
koplyčioj.

Vytautas Didysis ypatin
gai mylėdamas tikybą ir 
Bažnyčią, . mirdamas Vil
niaus katedrai ir koplyčiai 
paliko milžiniškus turtus, 
kad iš to gyvendami dvyli
ka kunigų laikyti} kasdien 
mišias. Tačiau laikui bėgant 
tie turtai buvo išaikvoti ir 
jau vyskupas Protosevičius, 
aklas lenkas ir nesuprantąs 
lietuvių reikalų, valdęs Vil
niaus dijeeeziją apie pusant
ro šimto metų po Vytauto 
Didžiojo mirties, įsakė visas 
žymes,_kurios primintų Vy
tautą Didįjį, katedroje pa
naikinti; dar daugiau, nu
trynęs Vytauto Did. palik
tųjų katedrai brangių dova
nų visus jo uždėtus ženklus, 
juos perdirbdino į savo len
kiškos giminės ženklūs. Be 
to, mirdamas vysk. Proto- 
sevięius įsakė save palaidoti 
ne vyskupų kriptoje, bet at
skirame Vytauto karsto rū-

liekana jau sutrūnėjusio pa
puošalo , šniūrelio, ant kurio 
aiškiai buvo matyti dar fer 
beblizganti, be abejojimo, 
Užimtos karūnoOfme.- Tuo

minčiau katedros zokrasfc__
huubios Karūnos žyme.- ;j.uo

Pi^oSėti&aus
protėjo kur yra įėjimas {į 
Vytauto karsto rūsį jr apią 
tai neatsargiai pranešė kate
dros kun. Kurčiauskui, ku
ris vėliau pasirodė esąs di
delis lenkininkas ir užsispy
rėlis. Tai buvo 1910 m. 
Kun. Kurčiauskas, pasikvie
tęs dar aršesnį savo draugą 
lenką gydytoją Zahorskį ir 
kęlis kitus ;

tėjusi yvskį^ įeX 

raifė. .
D. Malinauskas, baisiau

siai sujaudintas tuo. reginiu, 
pranešė apie tai Dr. Basa
navičiui. Tuo metu paskli
do žinia, kad Krokuvos Va- 
velio muziejuj atsirado pa
slaptinga aukso karūna, ri- 

____ asmenis bei pasi- te™ šalmas (gelžinė kepu- 
samdės darbipinkų, naktį at- kiti kovos daiktai. Dr.
vyko į katedrą ir, prievar
ta Busivedė seuęlį zakrasti- 
joną Girą, šventvagiškai įsi
laužė į Vytauto Did. karsto 
lūšį. Jonas Gira, stovėda- 
mas iūsio angoje,pamalė rū
sy šalia vienas kito du pui
kiu karstu (vienas Vytauto, 
antras — Protosevičiaus),. 
kurie nuo įsivetžusio ūmo o- 
ro jo akyse pavirto į dulkes, 
— taip jie buvo per kelis 
šimtus metų sutrūnėję, ir 
apalpo. Atsipeikėjęs, * Gira 
dar matė, kaip surinko į me
dinę makaronų dėžę kaulus 
ir juos paslėpė rūsy už did. 
altoriaus, kaip paskui p. Za- 
horskis surišo sena kainža į- 
vyniotus į laikraščius rastus 
Vytauto Did. karste metali
nius daikus, kuriuos jie ir 
išsinešė su savim. Senelis ra- 
kristijonas, sąžinės griaužia- 
mas, apie tai vėliau pasipa-

Basanavičius teisingai spė
jo, kad tai iš Vytauto kars
to išvogti daikai ir kreipė
si į Vilniaus apygardos pro
kurorą (valstybės gynėją^, 
prašydamas ištirti tą bylą. 
J. Gira jau buvo miręs. Ta
čiau išsigandę bylos, lenkai 
papirko vedusį tą bylą pro
kurorą Akermaną; D. Mali? 
nauskas pasiryžo bylą per
kelti į aukštesnę vyresnybę. 
Pabūgęs bausmės prok. A- 
kermanas atsistatydino ir 
išvyko savanoriu į frontą, 
nes jau buvo prasidėjęs pa
saulinis karas. Byla dėl ka
ro užsitęsė, o vėliau* užėmus 
Vokiečiams Vilnių, ir visai 
nutrūko. x

Tokiu būdu Vytauto Di
džiojo kaulų išniekinto j ai 
liko nenubausti ir -Vytauto 
D. karališkas aukso vaini> 
kas su visomite kitomis bran-

veikėjui Vilniuje, įprašyda
mas užlaikyti įai iki zakris
tijono mirties paslapty. D. 
Malinauskas. J. Giros pra
šomas, apžiūrėjo suverstus 
vienoj dėžėj Vytauto Didžio^

rankose.
Ko vertas yra šis niekšiš

kas darbas, suardęs garsiau
sio viduramžio monąrko po
ilsį ir ramybę, išniekinęs jo. 
daug nusipelniusios lietuvių

nigų. Nelaimingas! Nepagalvojo, kad kunigą vi- mano troškimai tai, vien svajone, mano likimas 
mui reikalingas tikras pašaukimas, o kunigas be te v^en raštinė, mano draugai pišoriai,

mud yra permala.y.".-. I.. .......... . ,
Ir dabar, kada lenk d už- < 

spriegdami tvirtina,: e £ ge 
taikūs ir horį su Li 
—^1- 
---- 1 . ..—”---------.tykius, 

prisi-

santaikoj gyventi, ai 
nant normalius sau 
mes su širdgėla_sieloj 
mename visus tuos 
niekšiškunąus, nedorybes, 
nuo kurių mfes iki šiai die
nai tebekenčiame. s.

Kol Vilnius tebėra Lenki
jos valdžioje, kol dideli lie
tuviškų žemių plotai tebene
ša vergijos jungą, tol ir mes 
negalime pakelto ginklo nu
leisti.

Pirmiau grąžinkite visa 
tai, kas nuo amžių Lietuvai 
priklauso,^sudrauskite išdy
kėlius ir valdovų kaulų iš- 
niekintojus, o tik paskui rei
kalaukite “normalių” san
tykių-

Lietuvis gimė, kad laisvas 
būtų ir“ kol turės kvapo — 
pavergėjams nenusilenks.

A Garbutis

KAD...
' X.

‘Kad vargas nelaimės
Tau širdį slopina — 

Vilties nenustok!

Kad audros beširdės '
Parblokšti ketina.^

Į kovą tu stok!

Tu stoki į kovą, ♦ . ,
' No'rš sulikižį' — atkaklią... 

Ir kovok — ne liūdėk.

O savąjį tikslą —
Visuomet atsieksi...

Ir būsi laimingas—tikėk!

(“Pavasaris”)

z pašaukimo tai ne kunigas, bet rusų “činaunin- 
kas.” ’ '

Mokinaus labai gerai Perėjęs penkton kla- 
sėn, sugrįžau namo atostogoms. Štai, tėvas man 
sakur “Petrai! Rudenį važiuok Kaiman semina- 
rijon!” Aš pradėjau prašytis tėvą, kad leistų 
užbaigti gimnaziją, bet tėvas nė žodžio nedavė 

. ištarti: arba seininarijon, arba bernauti.

Aš-neturėjau palinkimo seminarijon, taigi, 
' nieko negavęs iš tėvų, atsisveikinau su Motina 

— sesute, kuri įbruko man kelioliką rublių ir 
’ nuvažiavau atgal gimnazijon, turėdamas vilties, 

kad man pasiseks gauti pamoki} ir užsidirbti pf- 
nigų mokslui.
. - ’ •

Nelaimei apsirgau, išgulėjau ligonbuty pus-, 
trečio mėnesio ir galų gale turėjau palikti gim-. 
naziją, nes pinigų netekau ir liga sutrukdė 

'mokslą. -> _ - ’ . z
? _ ' • j

Kreipiaus ir šen,ir ten, ieškodamas pašalpos, 
bet niekur nieko nepešiau ir pamačiau beesąs sve
timame mieste ant gatvės, be draugų, be.priete
mą, be skatiko kišeniuje, alkanas ir apdriskęs.

Pusgyvis nuėjau pėsčias namo, bet tėvas iš
varė lyg, šunį, iškeikdamas ir išsižadėdamas ma
nęs,. kam nejau į kunigus. Motutė slapta pasi
vijus mane už kaimo įdėjo trejetą dešimčių rub
lių, peržegnojo ir ašarose papludusi atsisveikino.

Gavau raštininko vietą su 15 rublių al^os mė
nesiui. Pradėjau rašinėti pas turtinguosius gi
mines ir pažįstamus, prašydamas pagalbos, bet 
atsakymo negaudavau.

Aš taip riaukiu mokslo,* taip geidžiau “apsi
šviesti, tapti išmintingu, darbščiu žmogumi^ kad 
bemaž kasnakt sapnuodavau, tai baigiąs univer
sitetą, tai užimąs aukštą vietą, daug gero kitiems

ninkai” ir “žandarai.” \
Pradėjau gerti taip, kad man atsakė vietą už 

girtuokliavimą. Basčiaus dar iš vietos į vietą. 
Pagaliau susidėjau su vagimis ir žmogžudžiais.

Kiek vargo prikentėj au — kas gi beapsakvs! 
Gyvenau lyg vilkas tarp medžiotojų: ir bada
vau, ir šalau; naktimis, lietui lyjant, žaibams 
žaibuojant, perkūnams trenkiant, vėjams pu
čiant, per purvyną ar pusnis slankiojau pakluo
nėmis, ieškodamas ką pavogus, drebėdamas kiek
vieno snšlamėjimo, kiekviefio šunes sulojimo; 
dieną gi tai slapsčiausi po šiokias daubas, tai 
pas žydą ant aukšto užlipęs, tai tokiame urve, 
lVg gyvatė laužuose. x

O kiek keiksmų su savo sėbrais! Kiek bar
nių ir peštynių! Koksai girtuokliavimas ir pa
leistuvavimas! * -

Būdavo, išsiblaivai ir štai stovi akyse motina, 
su kryžiaus ženklu; suspaudžia širdį — rodos, 
plyšta , ir vėl pili'degtinę gerklėn, kad tiktai už
liejus sąžinės balsą.

Keletą kartų vos gyvas išlikau, sugavus ma
ne vagiant. Ant visų, ir ant paties Dievo, įpy- 
kau taip, kad tapau piktesnis už žvėrį! Pradė
jau plėsti žmones. Už skatiką atimdavau gyvybę.

r.Ir štai mane sugavo, nuteisė ir išvežė į kator
gą — tį žemės pragarą. Ko tenai ncpėrgy vehau: 
šiurpos tma atsiminus!

šįryt, tave pamačius, aš iš naujo pergyve- ^ijort ir-pasiduosiu

t

I
nau tti visą. Jaučiu kad man nebeilgai kentėti 
reikės. Toksai nežmoniškas gyvenimas, kokį aš 
gyvėnau, negali Ilgai 
Veda giltinę, kurios.k
riu tiktai 45 metus, o įrodau’ mažiausia 70 metų 
senis. . uja- •

Vaikeli tmėra
gį ir žmogžudį! 
bėk&čia! Bėk kuo

4a_ ”<tritihmūojcatmk^ 
/ JMūagfetiįpas Cozel

>i*t fT. r?

. —• -n «> ’—
700 mėtą sukaktutfčmš 

tte&kaus vienuolijų ir, 3 vienuolijų 
HUCKLKBB^j ^QB^rM«bai *domi »PP»d»-

TBYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydri ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašč T. Vyniauskas. VertB P. B.__________ ;< j. ’

TBUMPI SkAiTYMSLIAI—labai gražus pasiskaitymai apie ivašt 
ritu gyvenimo atsitikimus. Paraše J. Tarvydas_------

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis
KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie viena® d 

rybas he galo įdomūs nuotikiai keliones per įvairius krafttffc 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_________

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė U
DIDŽIOJO KABO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—M ąu 

Parašė P/ Žadeikis. -___________________
GERUMAS—aprašymas apip gerumą per Tėvą Fabe 

Vertė Kun. P. L._________ _________________
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-: 

parengė S. Kaimietis_______________ ____  .7
UŽKEIKTA MERGELE SU BARZDA IR BARZDASŽUTIS— 

a p y s a k a______ , .. — __________________

KATALIKŲ BAŽNYČIA IB DEMOKRATIZMAS. —Parai 
nigas Tarnas Žilinskas —<— --------- -— ---------------

APAŠTALYSTES MALDOSJštatutas—vertė Kun. P. Sauru
GEGUŽES MENUO—Kun. Pr. Žadeikio__________
ARITMETIKOS L’ŽDAVINYNAS - \
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Raka
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 

Rusijoje t________ _.
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakai 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis .
LAIME—(poema). PMe Vaitkus
MOSŲ-TIK£JDL^I3aiškiniinM pagi 

tė Jonas M. Širvintas________ __ __
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis _____2___

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė. Kai

EMŲS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pi 
rašė Juozas V. Kovas. Kaina__ i________________

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A Baranauskas- 
EUCUARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun.‘ P. J

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos 
gūžio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido kum-KT A V

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis.________į__ ;

DANGAUS KARALIENE. Surinko Kun. M. Gavalevičius: b® a♦ *" 
darų 75 eentai, su apdarais__ __________________

POEZUAf DAINOS IR RIL2S
•

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius _____
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo SSšnausko ______
EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE—Opera Miko Petrausko
ŠIŲ NAKCELY ___________
SIUNTĖ MANE' MOTINĖLE

VAI AŠ.PAKIRSČIAU_____
UŽ ŠILINGĖLĮ _
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ
LIGHO (latviška) 4

- " TlATRit

“O kurgi aš pasidėsiu?! Namus pragėriau, 
gimines apvogiau... ir tie nebepriims bemąų- 
h}!” • - ; . '' . ' • \

“Bėk nors Amerikon!”
“O ką aš ten veiksiu?! —.Nieko nemoku: mo

tina su tėveliu lepino, nekokio darbo neišmoki
no pripratau tinginiauti, tai ar badu dvėstų ten 
Važiuosiu ?

“Joneli, esi sveikas, stipras, tai ir darbo gausi. 
Tiesa, iš pradžių bus sunku priSišpirti prie dar
bo, bet pamažu priprasi, užsidirbsi pinigo, su
grąžinsi skriaudas ir tapsi žmogumi; ir duonos 
turėsi, ir sąžinė bus laisva, it žmonių nebijosi, 
ir mirti bus ramiau. Bėk Joneli!” Čia senis puo
lė ant kelių, “bėk ta£o nabašninkų tėvelių var
dan I Bėk, gailėdamas pats savęs! Bėk, žiūrėda
mas į mane, kurį visi praminė kraugeriu Kir
viu!” .

“Kur aš bėgsiu, kad neturiu nė skatiko ?!”
“Še vaikeli!” paŠokoeia senis, ardydamas ru

dinės pamušalą: “tai du šimtai rublių! Tiesa, 
jie yra vogti, tet atidirbęs atiduosi bažnyčiai ar 
pavargėliams. Še imk ir bėk tudjaus, kol Plaktu
kas su Kaltu nesugrįžo I Bėk vaikeli!”

‘‘Ką, dėdė, veiksi ?” paklausė Jonas,nenoro
mis imdamas pinigus. J ..į,; ,;

‘‘Manim nesirūpink; vaikeli! AŠ šįryt apgal
vojau visą. Negaliu toliau nešti to pragariško 
jungo, kfrrsai kankina mano sielą! Eisiu t r_T_rr_Į^_r_
nigą, atliksiu išpažintį, o paskiau nueis ųpoįi- y

ELGETŲ GUDRUMAS - trijų veiksmą komedija. PsrdB 
■- rijų Juozukas . . - .... :

UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALHB—komedty 
tą; parašė Seirijų Juozukas - . . ............... . .................

SNIEGAS—Drama 4 aktų. Veptė Akelaitis_________

ESUMAS—3-čia dalivdramos “Gims Tautos Genijus.

II itedar*i.gtt manimr,' 1ą r.n—

n — ilgiau taip gyventi negaliu — geriau kųpon 
lysti! Eik, vaikeli! Aš palydėsiu tave bent kiek!

džiova skubiai jau

■ f'i. 
’ T ž *

us nelaimingesnio už va-

Čia abudu prisigrūdę apsikabino',; -nuošir
džiai apsiverk?, pasibučiaVb ir 
vęjęj greitai žingsniu mtžingsnio^o* sau'žinomais 
takais peę. daubą. . ■*'"*”* ‘

It iš kažin kur prasimušė skaistus spįndūlė-

Kun. L. Vaicekauskas' ; ____________

ŽYpŲ^ KABALIUSr-dfama 4 aktą, 5 pav. Vertė J. M. 

VISI GERL-Triją veikimą vaizdelis; parašė F. V. . 
PATRICIJA, arbs nežūtojo ji kankinė—4 aktą drama.

WTMyyąay..,,, f,,....

^khmą drama. Vertė Jonas-Ta 

Fablola^-5 aktą; 3)
/ Ahąi-yaraą jopaa Tarvydas----------------

VAIKŲ TBATRAI; (ĮąIm I>1) Pagalvok kad 
pt; 3) Paaakyk mano laimę; Surinko 3. K.,

> r

VAIKŲ TEATRAI: dalia H: 1) Mtihime paskui; 
našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko K K, 5. ir N.

•J*'- • : • huo -
maumUotygm

Siųsdami usakymusrarba pinigus,
BAKBIHI HKA8

BOUtA Jr
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ą ir spąttfituvę 
A ^iįp. s. 

s harvs ir 
p, A? Ra

moška ‘ iš Baltimore, Md. 
Džiaugėsi W$. ištaigą ir 

dėjojfeMrtediMfe kiekvfe^ Ifetiivį ir

iMOKXJ VS BftI4EVIKŪ8 
\ Praeitą, .sekmadienį buvo 
dalinami plakatai, kuriuose

L»

ikiilk1 speliojimiis

V-Ar‘C*

r

LAWKEN CE,

vyso antras šios vasaros L.
> S. N.v.Xrąp
roas. Diena buvo iš pat ry1mas. j6fena‘ t
to miglota,' per 'tai1 žmonės 
dare: vis&kiuk speliojimiis 

-kas gaji atsitikti su jų pasi
puošimais ^ąlaiigoJe. ” Bet 
amonių atvaziayo, daug iš a- 
pylinkės. Matėsi ir iš toli.

Šiame išvažiavime iš dva- 
siškių buvo Lawrence’o kle- 

. bonas kun. F. Virmauskis ir 
' vikaras kun. S. P. Kneižis, 
-So. Bostono klebonas kųn. 

K. Urbonavičius ir vikaras 
~ hm. F. Strakauskas, Low- 

ellicj^ klebonas kunįF. Juras, 
Našlutę ^ klebonas 'kum P. 
Daniūiia^ir'Cdmbridgio kle
bonas kun. F. Juškaitis.

Taipgi buvo ir svetis iš 
Baltimore, Md. p. Ramoška, 
LD^. narys, rėmėjas ir or- 

• ganizatoris. Buvo irrtš Sha- 
mokin, Pa.. p. Jonas ir Ąla- 

' ryte Vasiliauskai, kurie vie- 
. Ši pas p-lę M. Sakauskaitę, 
Bostone.
■ Nors ;apie Lawrencą _vie- 
temis buvo smarkaus lytaus, 
bęt -. “Palangos” nekliudė, 
nes davė progą darbinin
kams- pasidžiaugti gražia- 
“Palanga,’ ypatingai tiems,

■ kurie iš toli buvo atsilankę. 
Jaunuomenei ant pievos 
žaisti buvo patogu, neš sau
lės spinduliai nekepino.

Virvės traukimas buvo

Ilgą spyšių apie LDS. |r 
darbininkų^ reikalus} ipręse 
L. D. S. 70 kp. (La\vrenco) 
pirmiiiinkas p. * Krancevi^ 
čius. Labai linksma matyti, 
kąd darbininkai patys1 susi
pratę, rūpinasi ir savo,bro- 
liais, duodami jiems patari
mų ir ti. Kalbėjo kjeb. kun? 
F. Virmauskis ir p. A. F. 
Kneižys, “D-ko” redakto
rius ir LDS. sekretorius.

Darbininkai 
y

Tiek buvo laukiama sve
čių iš .visos apylinkės, taigi 
-r- juk vietiniams LDS. vei
kėj ams\teko rūpintis, kad 
alkanus ^pasotinti, trokštan
čius pagirdyti ir dar kokių 
gardumėlių suteikti. Prike
pė gardžių kepsnių ponios: 
Venčiėiu? ir - O. Baubinienė. 
Jos abi geros gaspadinės. 
Pastaroji O. Baubinienė 
taip-gi visą dieną dirbo vai
šindama visus. Dirbo ir p. 
R. Kuklicnė, p. p. K. Ven
cius, Gabys, S. Čeikauskas„ 
N. Jodka, Krancevičiuš ir 
kiti. Cambridgeiečiai, dar
bavos pp. Smilgiai, V. Ja
kas ir kiti. Darbavos ir iš 
kitų miestų, bet neteko yar- 
dų sužinoti. .

Išvažiavimas užsibaigė gra- 
zi ai.

j S vvirš 20 Metų' '
JUOZAS Pr SĄRKIUNAS 

Darbuojas su

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

! ši kompanija IšdiiblnSja planus 
Bostone per 7? metus suvirš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro Specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai: Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną. z --

Voše & Sons PiAno Co.
160 BOYLSTON ST- BOSTON

Lcivistonictė

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
KUOPŲ DOMEI

Visos Blaivininkų kuopos, 
kurios par-davinėja knygutes 
‘Alkoholizmas — Pavojingas,’ 
prašome už parduotas knygu
tes prisiųsti pinigus į centrą, 
nes seime reikės išduoti apy
skaitą. Prašome prisiųsti, pa
baigoje rugpiūčio arba nevė- 
liaus kaip 3 d. rugsėjo>-Pini- 
gus arba čekį išrašykite vare 
du O. Sidabrienės ir siųskite' 
V. J. Blavąckui, 104. Dorcres- 
ter St., Worcester, Mass.

t

t

Vce Pirm. J. Svirskas, 
Rast. V. J. Blavackas.

Kur nėra vargo. ten negyvena 
nė džiaugsmas.—R. Striupas.

• *•
1 ■ ■ •

dąlin^i ®rie 
šv.! Detįo bažnyčios. Teų 
pat buvo varoma agitacija 
prieš vykimą piknikan. Agi
tavo ne bolševikai, ne Socia
listai, ne bedieviai, bet “ka
talikai.” Visupirma atkal
bino du vaiku, kad nedaly
tų plakatų, paskui atkalbi
nėjo žmones nuo vykimo iš
važiavimam

Tie agitatoriai jau senai iŠ 
^pasalų kandžioja L. D. S. ir 
“Darbininką.” Dabar pra
deda išeiti viešumon.1 Juo 
greičiau išeisi, — juo guliau 
bus ir-L. D. S. ir jiems pa
tiems. Tuo jie parodys, jei 
nieko-geresni o, tai bent šiek 
tiek vyriškumo;

> i - .

buvo:

GeneVaUs'

d. y įsose Bostono ir apielin- 
kėš “rainkotų” išdirbystėse., 
Daugiau nė 2000 darbininkų 
išėjo ant streiko. Darbinin
kai reikalauja pakelti algas 
nuo 20 iki 25% ir atnaujin
ti sutartis, sulig kurių dar
bo savaite yra 42 vai. per 
penkias dienasv

Sulig senos sutarties dar
bininkai. uždirbdavo iki $44 
savaitėje.

/

7 X * - .

lietuvaitę/ u. iv jS-

Pa^jsvečiąvęsųM) Bostoną 
ir jo - apylinkę ir« ,susipa?į- 

• nęs su Naujos Anglijos dar
bininkais ir LDS. darbuoto- 

. jais p. A-yRąmoška šiandien 
grįžta atgal Baltimorėn.

Rep.

VARDAS IŠREIŠKIA JU 
V VERTĘ

!W
yZ ’ Gražių panelių dalyvavo 
“ daug iš visos apylinkės. 

Kiekviena su virpančia šir- 
džia laukė teisėjų nuospren
džio, kuriai teks nešioti 

,Lawrence’o gražios “Palan
gos” vardą. Gražuolė buvo 

' išrinktą iš viso pulko tai pa
nelė Marytė Surviliutė iš 
Nashua, N. H., kuriai su
teiktas vardas “P-LE PA
LANGA” per visus metus. 
Taipgi jos paveikslas tilps 

■i“Darbininke” su aprašymu. 
Nashua turi labai daug gra
žaus jaunimo, per tai kad 

' nashuatiečiai nėrę prisirišę 
prie^ tuščių šokių ar kokių 
kitų sveikatą jaunimui nai
kinančių dalykų, ką daro ki
tą kolonijų jaunuoliai. Pa
tartina Lavvrenėe’o vaiki

ai - nams pamesti draugavus su 
i žydėmis, paliokėmis ar rusė- 

mis> Jei jau lietuvaites sa- 
yiškės netinka, važiuokite i 
Nashuą. Ten tų gražuolių 
lietuvaičiu pilna.

’ PARSIDUODA
Bučernė ir Grosernė. Biznis išdirb
tas per ilgus metus. Pardavimo 
priežastis — savininkas turi kitą 
biznį. Platesnių informacijų dėlei 
kreipkitės pas: D. BUČĮ, 432 
Fourth St. So. Bostone. (R.26)

PARSIDUODA z,
Gerai išdirbtas toniko biznis. Kai
na prieinama. Turį gerą priežastį 
pardavimo. Kreipkitės 18 Batavia. 
St-., Bostone arba pašaukite savi
ninką Baek Bay 0090. (R.30)

PAIEŠKAU 'dviejų pusseserių r 
Domicėlės ir Paulinos Žaldokaičių, 
paeina iš Vabalninku, Vidugirių 
vienkiemio; taipgi ir sesers VerO-’ 
riikos Aukštikalniutės, gyvenusios 
"Liepojuj, Latvijoj. Kas apie jas 
žino arba jos pačias meldžiu atsi
šaukti : Ona AUKŠTIKALNIUTB, 
(po vyru Daunienė), Sprague St., 
Readville, Mass. (R.26)

GERA PROGA
Turime gerą progą lietuviui 

jaunikaičiu^ kuris su pilnu noru 
norėtų dirbti dėl automobilių biz
nio. Domės nekreipiama į pirmes
ni patyrimą bile tik turi laipsnį 
moksle ir taipgi ypatiškumas rei
kalingas idant-kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš ge
riausių automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, bet visų svar
biausia turėti norą dirbti.

Jeigu gali šį reikalavimą išpil
dyti, mes parodysime kaip būti 
pasekmingu. Visi atsakymai-į šį 
skelbtiną bus užlaikomi slaptybė
je. Atsakymus siųskite taip: 
“Darbininko” ofisas, Box 20, So. 
Boston, Mass. - (!)

. BALSAS Iš PADANGĖS 
TIES “DARBININKO” 

— NAMU
/ *

Leido balsą iš aeroplano
“Balsas iš padangės”.pir

mą kartą buvo girdėtas ket
virtadieny, rugpiūčio 25 d. 
South Bostone. Ties “Dar- 
biniųko” namu pralėkė po- 
rą. kartų, trimotorinis aero
planas, duplikatas lakūno 
Byrd, leisdamas iš padangės 
balsą. ' 4

Tai naujas išradimas leis
ti balsą iš debesų Leidėjas 
balso sėdi orlaivy stiklais 
aptaisytame kambarėly, kal- 
ba permaikjąop 
sas taip pašidi na, kad gali 
aiškiai girdėti per z kelias 
mailes kuomet aeroplanas y- 
ra pakilęs 3000 pėdų auk
ščio.

Tris trūbas--operuoja stip
ins padidintojas ir sriovę 
gauna padidintojas nūo ju
dintojo generatorių.

Šį išradimą skaito svarbiu.
Aeroplaną ir programą 

leidžia P. Lorillard Kompa
nija. .

■ i »

SACCO IR VANZETTI KŪ
NUS NEŠ BOSTON’O 

GATVĖMIS
Sekmadieny, rugp. 28 d. 

Bostono gatvėmis, tyliai, ge
dulo'ženklais apsidengę pa
roduos su Sacco ir Vanzetti 
kūnais jų sirnpatizatoriai.

Leidimą parodupti jau 
gavo Miesto Sveikatos Ko- 
misijonieriaus.

Nuoitetvirtadienio po pie
tų jų kūnai yra paguldyti 
Joseph A. Longone, grabo- 
rio, numirėlių kambary po 
numeriu 383 Hanover St., 
North End.

Sacco ir Vanzetti apgini- 
mo komitetas turėjo daug 
vargo iki gavo vietą pagul
dyti jų kūnus.' Be to, turė
jo gaūti leidimą laikyti jų 
kūnus iki sekmadienio^ nes 
miestas lejdžia be leidimo praleidi visą^malonumą^ku- 
Jalkyti numirusitis tik ketu
rias dienas.
' Sirnpatizatoriai apdėjo jų 
karstus laurų vainikais.

Graborius LaUgone susi
rūpinęs kaip jis galės suval
dyti žmones besigrūdančius 
žiūrėti jii kūnų. Šaukėsi 
policijos pagelbos.

Kadangi laidotuvėse ant 
gatvės be leidimo negali da
lyvauti daugiau kaip 206 
žmonių, tai komitetas pa
reiškė, kad nė tiek nebus.

OLD GOLD yra naujos 
gadynės cigaretas. Per 3 me
tus suvirs, Amerikos geriau
sia patyrusi tabako organi
zacija, mėgino surasti nau
jos rūšies tabaką, kuris bū
tų patenkinantis kiekvieną 
rūkytoją.

Galutinai po kelią metų 
tyrinėjimo surado naują ci
garetę, OLD GOLD. P. Lo- 
rillard. kompanija tuomet 
siūlijo visai Amerikos visuo
menei, su tuom tikslu, kad' 
OLD GOLD su dieliu trukš- 
mu apėmė visuomenę.

_ Nė jokis cigaretas ne'gavo 
tiek pagyrimo kaip šis, ku
ris sujudino visus. Jeigu 
šiandien dar, neesi OLD 
GOLD rūkytoju, tai jau lai
kas pradėti, nes ištiktųjų

Rugpiūčio 28, Rųm 
ae.įvyks Camhridg^į 
Parapijos Piknikas. . cVisi 
visur kviečiami dalyvauti, .j 

. Gaspadorius p- 5A 

bergas sų padėjėjais ir gaa- 
padinėmis senai jaū 
visus is visur svėcius 
priimti ir skaniais valgiais ] 
vaišinti. ■ Gaspadinės kaip įf- 
manydamos kepa, verda, ’ 
mina visokius valgius.

Brightonietės ir brightųųiįfc* 
čiai kaip, visada taip ir i 
tą žada neatsilikti. Jie 
giriasi ale dug veikia. 
praeito Palangoje pikniko gry
no pelno rodos padarė ne 
šimtinės. Šį kartą gal irgi 
mažiaus^ padarys. Garbę vii ? 
siems ir visoms kaip Cambrid- 
giečianis taip ir Brightoi 
čiams kad taip susipratus 
darbuojasi parapijos, bažny
čios ir mokyklos labui.

Į mūs šį pikniką yra- p 
žadėję atvykti nemažai So 
Bostoniečių. s Bus gerbiai 
klebonai ir jų pagelbininkaį i& 
So. Boston, Lawrence. Taipgi* 
rodos sakė būsią ir LoweH*’foį 
Norwood ’o ir 'Montello 
nai. Žmonių kiek galima 
ti iš kalno, jei tik Die; 
duos gerą orą, bus 
sur. Į Cambridge’io parąp 
piknikus visi mėgia važiup 
Šį sykį atvykę irgi neapsigąns.' 
Kviečia visus iš visur į Rom 
vos Parką, rugp. 28,1927,..

' ~ - >. L <
f

ris randasi cigarčtuose.
OLD GOLDS galima rū

kyti ryte, dieną ir vakare, 
be jokios gerkles iritacijos. 
Nėra kosulio nė vežime.Pra- •

i

L. D. S. REIKALAI

ANT PARDAVIMO
Negirdėtas Bargėnas!

So. Bostone, ant Broadiyay, parsi
duoda rcsforantas. Galima padary
ti gerą biznį. Viskas puikiai įtai
syta. Savininkė serga. Kreipkitės; 
467 Eighth St., So. Bostone, 3-eios 
lubos, vakarais po 6-tai valandai. 
Tel. S. B. 4525-J. (R.-30)

-•. *

x:

miesto gydytojo pareiš! 
tai" toji mergina išbuvo vai 
deny 5 ar b dienas.

Rengej

.S

j. .

:Uti 5>rj" .

JBoston’o j ]
Cnarles upėje 
negyvą merginą. Kaip, ji pą£ 
tiko nelaimė dar

i Spėja, kad ją bus kas n
dėk šiandien rūkyti ir nata inuž^- ,A"ot P®“^«

mizK’fn (TvrivTmn TinT’OitfITT******
persitikrink.

Skaityk OLD GOLD ci- 
garetų skelbimą šiame nu
mery ant 2-ro puslapio. Ra
si jame daug juoko ir ma
lonumo dek savo draugų ir 
šeimynos. Jie telpa nuola
tos.

“Katalikas, kuris galėda
mas neremia katalikišk 
spaudos, neturi teisės va 
tis geru Bažnyčios vaiku!

GUBERNATORIUS FULLER 
GAVO DAUG TELE

GRAMŲ
Trečiadieny, rugp.- 24 d., 

gub. Fuller sugrįžęs į Statė 
House rado daug laikų ir te
legramų, kurių dauguma 
buvo su sveikinimais už jo 
drąsų ir teisingą valstijos 
reikalų ginimą. Tarpe tų vi
sų buvo ir teisėjo Joseph T. 
Zottoli, didžiosios Italijos 
Sūnų, Massachusetts sky
riaus, organizacijos vardii 
telegramas išreiškiantis už
uojautą ir lojališkumą šiai 
Valstijai. :

jqocxzx=cxzxzx:

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didi. Britam- ; 
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei- 
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

“IšEIViy DRAUGI”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis' 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. ' Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Britą- ; 
nijoj'e.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži« 
ip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip

'' > - . .* • " 
JJGAS” talpina įvairias a-" 

straipsnius, iš sve- 
sokius lengvus

e DETR0IT, MICH.
Rugpiūčio 21 d. įvyko L. D. 

S. 72 kp'. mėnesinis susirinki
mas, kjir. nutarta imtis visų >Jr 
priemolių, kad praplėsti kuo
pos veikimą.

Valdyba ir veikiančioji ko
misija pranešė, kad rugsėjo 
5 d. (Labor Day) įvyks rmūsų 
kuopos didžiulis išvažiavimas. 
Ragino visus narius stoti. į 
darbą, kad sutraukus kuodau- 
giausia žmonių. Bus įvairus 
ir gražus programas. Vieta 
Palmer Park” yra graži ir la
bai patogi išvažiavimams. 
Parkas tą dieną bus atdaras 
huo 10 vai. ryto.

• Visi nariai komisijos' ir vaP 
dylios raportą užgyrė ir pasi
žadėjo, gausiai važiuoti ir ki
tus raginti. u

Kadangi Išvažiavimas 
darbininkų4šventėje>Jai r&tfge- 
jai 

min
Gai 

*-• i 
apie 
rinki

yra užsilikus nerangumo liga.
Visi tie, kurie neturėjo pro

gos būti susirinkime ir suži
noti apie svarbius nutarimus 
prašomi < ateiti į Darbo ir In
formacijų bjurą, 9501 Cardoni 
Avė. Ten gausite ne tik infor
macijas, be|įir tikietus išva
žiavimam ri >

Kviečiame visus gausiai va
žiuoti išvažiavimam rugsėjo 5 
dieną.

■
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Rengėjai
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; "JEIGU NENORI. KAD TAMSTOS VAIKAT i
: t PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ TIETUVIŲ KALBĄ, :
' i '■ >

bus svarbu 
kaip geriausiai gali-

Vienas Nr. fuši]k£žinti. siunčiamas veltui.
, Adresas: “Sauhitfcs” Administracija Jurbarke

- - TAI IŠRAŠYDINK JIEMS : 
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAlKRASTį

“SADLDTĖ^’

išb smarkumu ruošiasi, šį 
vimą padaryti kuoiškib- 
usį-.įr gražiausi

tik4 kad nevj^-pačiai 
reikalu jino, 

nėperaaugiausia jų
buvo. M » *

*

■ ■
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^Daugybe paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, - 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės įgimtojo kraš
to ir plataus pasaulio, 'ĮvairumėliaL. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mjfcs. Darbeliai 
iš popieriaus,molm ir kitoki. LaikarŠčio kaina: fnetams 
2 dok, pusei ‘metų 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 

■ Pąveikslus piešia Kl ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- 
i džia “PASAKOS” B-vė. , Redaktorius A. Giedraitis

Č. BROOKLYN, N. Y.
LDS. lfc kp . mėnesinis susi

rinkimas bus sekmadieny, rug- 
pšūribl2$: d. Šv. Jufg?bi parapi
jos Vark Waftasi_
dės tuoj po pamaldų.’lV'fš? na

riai iŲffflrėf malonėšttį^Įjribū 
ti ir užsimokėti 'rtlenesin 
duokles. \ 
pasitarti 
ma prisir^gti prie didesnio 
veikimo, .s ' v - - *

Taigi visi; L 
vauti.»Atėįdami 
pakai hin' 
prirašymo.

■** *'
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Didžioje Bri

ATSTATO MeHARDY’S 
NAMĄ

MILTON, Mass.—Šiomis 
ienomis *UVUS1O 
eiti byloje* 

arriė^Juūp spęją putfeįsjįyjų 
simpat&atQmi..{et, ,

Namą atstato miestas, nes 
stija tpkiępa reikalui, ne- 
’dEohde ir negalį, gelbęU 

ukwitėjiu<ia'piliečihl3>-Taip 
pasi- 

„ . - - kasio
riėm. , Taigi piliečiai patys

stengkįtės; daly/pdrettlcėgtibmųrtbriUs 
įdarai į su'mrinkūnf kalbįfrrnė’ Smiftįti % 
ikBe£^jų narių de

X

4

si

Sfe6!*"®? 

Amerikoje: Metams
crurnrj

j b Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų,
3 njęp. 7 litai.
p&i8kaitynius, tbdėl yra mylimiausias darbo-•* 
žmonių laikraštis. \ '

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Iieiivių

DnmgM,” 281 A. Zfliaton 8», Wmcdv, & & Srnt..'
' M L
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'viščiukais palįsti po spar-
parodė į
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Residend jos Telephonas: 0779 R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

ORLAIVĮ NUSAMDĖ
Jurgis:

\ »

.X 
<*

Jt

’T

TeL Norwood 1503

E. V. WARABOW

Į (WRUBLIAUSKAS)
I- LIETUVIS GRABORIUS 
I IR BALSAMUOTOJAS

( •

man, daktare, ar galiu būti - 
d išgysiu!

ojas: Taip, su'ta są»

®®®®©®©®©®®®®®©®®©®®sc®©®a 
| TeL a B. 2805—R. |

ĮLIET U V 18
H OPTOMETRISTAS

f
<

H 1179 WASHINGTON STREET | 

Noręvood, Mass. įį

I 
ji •

I

- I

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius

Laikau automobilius dėl veseli- 
jų, krikštynų ir šiaip pasivaži

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

Res. Tel. S. B. 0304-R.

mąs, - 1126 W

luguma mano, k 
. Jti sveikus, s 

gabius vaikus, reikia' 
vesri> t- y-? kadjanuEF 

Sėdžiai būtų labai jauni. Ta4 jį'-- ' v. . .. ;Zinojna> .angh^ĮUokshj 
s GaręloįKEtijs/rirodi-j

Ja priešingai.: • Jis tvirti-: 
ad veik vjsi lingių ge- 
gimė iŠ. 30-40 metu te j 

■ fiv Be to, jis pastebi.vięną 
'keislą faktą, kad 90 nuošim- 
cių girrtusių iš mišrių jung- 
tllrių anglų su vokiečiais, 
ia^aprastai esą bukapročiai 
žmonės.

Fi? NUODINGAS MEDIS

.Vidurinėje Afrikoje auga 
medis (Hippomana Manoi-

Tel. So. Boston 3520

A.O. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS 

į' . Baigas du Uidversitetu
OORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G.'WASHINGTON UNIV. su LLB. 
--^Darbininko” Name 

(antros lubos)
A6S Broadway, So. Bostor 
t, - . Rezidencija
BOS Haryard St., Cambridge, Mass. 

Tet University 1463—J.

Liherty 7296.

BORGE H. SHIELDS 
į ADVOKATAS | 
8^1-812 Old South Buildiug | 

* 294-Washington Street |
Boston, Mass. x

Valandos* 9 A. M. iki 5:30 P. M. ž 

' GYVENIMO VIETA |

37 Gorham Avė., Broohluie^ 
. Telephone B^gent 6568 <

Anas f. kneižys^
mko Suffofk Telsltf mokyk- v 
Mlma Real Estate parcttfrt Y 

būna mano ofise kasdiena 
ki 5 valandos po pietų išsky- v 

ts šventadienius. Lietuviai, kad ir X 
mažai sukalbantieji angliškai gali 

tis {vairiais reikalais pas ma- X 
. F. Kneižio adresas yra toks: 

E. Ninth St. Tel. S. B. 1696.
4

• ■ x i * *■ zv’-

tnotarp i

nai

vienas! SatAy tojaM*’—

• nella), * kurį čiabuviai vadi
na “n>irties medžiui Jis 
skleidžia taip stiprtr kvapiu 
įad žmogus, ^) juox užmiį 

įai;! tąt ,nfedį Ghžnai naudoja?

j mirti,” jie?j>mrįš® jyopri<

L bąiųlžįąmąg^unil'šta.-
:Mirties-ynediš yra kiek pa|

— kiek primeną- mūšų obuo- 
lius. Jie yra kenksmingi, 
nes turi savy nuodų. Jij pa
valgęs žmogus miršta.

blOgųl nes žmones net. Kai* kada-pavasarį, vasa 
rą ir naktimis, kai
nėra nė mažiausio vėjelio, 
tenka matyti laukuose klai
džiojančią ugnį. Ta ugnis 
melsvos spalvos, kąj .kada 
laibai 'šviesi, kartais nuo jos 
1 i V M • T Vi •

kar
1 ■ MESiillihr— NIEKO NĖRA

Traukinyje tarp kit ko/va
žiavo studentas ir žydas. Va-)', Senis (gydytojui): pasakyk 
gene Jtravo -trošku. Studentas

lbdu neišmjuitinLgiauriu bi - 
į-tr x . • H.

j Jo Perelrnąno “Užimanj- 
čpoje fįzikoje^Gteisingai; 
iii nurodoma,. kad pr 
tu£, -reikahhgUB atvėrimai 
reiięia ^tątytj.. ne ant fed 
Kaip daro , dabar daugumai 
šbitriyninkių, o po ledu.
t Iš tikrųjų, oras, atvėsda- 

įnas- darosi tirštesnis, sun- 
kįesnis». ir pats nusileidžia 
žbihyn, o vietoje pribėgaxiš 
visų purių šilteriiio oro. 
Todėl, pastačius indą su 
vandenim ant ledo, atvėsta 
tiktai pats žemiausias skys
timo sluoksnis, likusi dalis 
bus apsupta ne atvėsusiu 
oru.

Priešingai, padėjus ledo 
šmotuką virš indp dangtelio, 
atvėsimas vyks nepalygina
mai greičiau — dėl dviejų 
priežasčių: pirma, atvėsęs 
skystimo viršutinis sluoks
nis pats nusileis į dugną ir 
bus pakeistas šiltesnio sluo
ksnio ; kuris, atvėsęs vėl nu
sileis, ir 1.1., kol neatveš vi
sas skystimas inde; antra, 
atvėsęs oras aplink ledą taip 
pat leisis žemyn ir sups in
dą iš visų pusių.

Žodžiu, dėl tos pačios prie
žasties. dėl kurios mes šildv- ' * 
mui statome ANT liepsnos, 
reikia atvėsinimui dėti juos 
PO ledu. Ir atbulai, kaip 
nėra išmintinga šildyti val
gį iš viršaus, taip ir nėra 
tikslu vėsinti juos iš apa
čios.

Dėl tos pačios priežasties 
jeigu mes norime atvėsinti 
orą, pav., ligonio kambary
je vasaros karštyje, mes tu
rime pakabinti tarbelę su le
du aukštai pas lubas, o ne 
laikyti 'jį kame/nors kertė
je, ant kambario aslos.'.

ŠOKIAT PADANGĖSE
Prie Konsancijos ežero, 

Fridrisgafene statomas di
delis cepelinas—kazino (res
toranas). Be tarnautojų ji
sai galėsiąs pakelti 50 pa- 
sažierių. • Didžiulė salė, kuri 
turi būti arba valgykla, ar
ba kavinė, arba šokių- salė. 
Rengėjai laukia pasisekimo. 
Kiekvienas panorės pakal
bėti, išgerti arbatos arba pa
šokti padangėse. Pastatv- 
masz neužilgo bus baigtas. 
Tai pirmas skrajojas resto
ranas.' .

Vienas Ispanijos udidžpo-
nis labai mūgdavo'didžiuotis 
sąvų titulais. jis ke
liavo po Prancūziją. Uwjo norėjo atidaryti langą. Ma

^iinAaTžęn^;kibii|^^^^ _____:-----------
■ • ; • jo, J^ol pagaliau užriko ma^ą tytas, kad studentas to Pada-: lyga, jeigu tamsta ilgai gyvei^

viešbutį. Gerą valandą jam 'ryti sustengė. Pamatęs, žy- si. 21.

langas buvo per stipr
> L. V * > -»

SAVISAUGA PAS GYVU- 
L LIŪS

Vienas vokiečių moksli
ninkas paskelbė įdomių reiš
kinių iš gyvulių gyvenimo. 
Kartą jo vištininke apsirgo 
viščiukas.—Rytas buvo šal
tokas, ir vargšas., ''drebėda
mas nuo . šalčio, glaudėsi 
prie tvoros. Pereklė višta 
viščiuko visai nebojo ir ne
leido jam kartu su Šveikais 

• ic? tvolicii cnfiT*—
s nais. Tada mokslininkas 
pats pakišo viščiuką po mo
tinos sparnu. Tačiau pe
reklė tuojau -jį iš ten išvarė. 
Pasirodė, kad viščiukas sir
go apkrečiama liga ir jei 
būtų buvęs su sveikais viš
čiukais, būtų ir juos savo li
ga apkrėtęs. ' - "

Antras reikšmingas savi
saugos pas gyvulius reiški
nys pastebėtas elnių tarpe. 
Jų bando junuo drėgno oro 
atsirado sergančiųjų apkre
čiamąja liga. Čįą irgi svei
kieji elniai šalinosi sergan
čiųjų ir net jėga varė juos' 
nuo ^avęs.

Daktarai
X

LIETUVIS DENTISTAS | 

. ST. A. G ALVARISKIS 
(GALINAŪSKAS)

Broadway, So. Bostonl 
Telephone Šo. Boston 2300 B 

atdaras nuo 10 iki 12 ryto, g 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 |g 
1M 9 vakare, šventu dieną pagal su- H 
sitarimą. 5

:maa3imraaimig;'iKai<

TEL. Sę. Boston 0506—W. X

UETUVYS DANTISTAS |

1L KAPOČIUMI
Broadvay, So. Boston |

“("Keleivio” name) \
Valajtooo: nno 9 1M 12. uao v 
M 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakarai \ 
>mia nuo 9 iki 12 vaL dieh* < 

tomis nuo 9 iki, 6 vak. N«M '' 
ano 9 IU 12 (pagal atitarti' $

Rea. Talbot 5863
J. J. ZABARAUSKAS
• OPTOMETRISTAS 

eksaminuoja-akis ir pritaiko:
, į, ' akinius \

<14 Broadvav So. Boston

4
I

į j Begzaminuoju akis, priskirtu aki- įg
< 1 nius, kreivas akis atltleetau ir S 
d amblijoniškoee (aklose) akyse su- © 
|; grųžinu šviesų tinkamu laiku. S

J. L. Pašakarnis, O. D, | 
| 447 Broadway, So. Bostm. | 

®«®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®ė
ZTT ---------- — — -

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
( KASRARAVIOIUS)

425 Broadway, So. Boston
O f šio valandos:

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki B 
ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
deidieniais, taip-gi eeredomls nuo 

12-tos dienų uždarytas

Telephone S. B. 4000 |
&DR-IS J. LANDŽIUS- 

(SEYMOUR)
Uetuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso valandos 
nno !) lyte-iki 9 vakare 

381 WEST BR0ĄDWAY 
South Boston, Mass. 

(Antros lubos)

SPECUUSTAS 
nuo nerviškų h* chroiiiškų 
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Square, Boston .>

r
4 <■

TeL- Brocfcfbn 6112 ■ ’'
DANTISTĄ 8

DR.A. J. GORMAN
(GTTMAUSKA8)

705 Main St, MonUDo, Mass. 
(Kampai Broad Street) • 

Ofiso valandos: > _
Ryte nuo 16 iki 12 vai. 
Dienų nuo 2 , iki 5 vai. 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL

Sekmadieniais pagal Nutarties.

■*# «

toge niekuomet nestori, ztąi 
plezdendama kyla aukštyn, 
tai leidžiasi žemyn, tai mėto
si į šonus, tai nešama oro 
srovės lakioją po laukus ore. 
Dėl to ir vadinama yra klai
džiojančia ugnimi. Einant 
žmogui prie, jos artyn, ji 
bėga nuo jo, gi einant nuo 
jos tolyn, ji pąskui seka, lyg 
pavytį norėdama.

Klaidžiojančios ugnys pa
sirodo tose- vietose,- kur yra 
palaidota žmonių ar užkasta 
gyvuliu lavonų ar šiaip, kur 
yra kokio puvimo, dažniau
sia durpinėse. Mokslininkai 
sako, " kad tos klajojančios 
ugnelės yra ne kas kita, 
kaip kad supūvant į vairiems 
daiktams žemėje išsiveržu
sios dujos, kurios susilieda
mos su oru labai lengvai už
sidega. Man teko arti dur- 
pinių apie 40 metų gyventi, 
tai patyriau, kad durpinėse 
galima tokios ugnys paste
bėti sausose vasarose, kada 
jose mažai vandens lieka.

• • •
Apie skambų degimą žmo

nėse yra daug kalbiu Kiek
vienas senesnis žmogelis pri
pasakoja daug įdomių apie 
tai dalykų. Paprastai žmo
nės mano, kad užkasti že
mėn auksiniai ir sidabriniai 
pinigai dėl.Vv ančių viso
kių suiručių, Ipaip karo, po 
kiek, metų dega ir tokiu bū
du apsivalo ndo apsinešimo. 
Jei pinigai dega prieš vidur
naktį, tai jie yra užkeikti ir 
paimti juos ntra galima; jei 
gi po vidurnakčio, tai gali
ma juos rasti?

Šiokia žmonių nuomonė 
yra neteisinga. Žmonės ma
to ugnį, tai taip, bet ten ne 
pinigai dega: ten dega tik 
tam tikros fosforo dujos su
sijungusios su oru. Gali pa
sitaikyti, kad toje vietoje 
gali rasti pinigų, bet ne jie 
degė ir ne iš jų kokios du jos 
ėję, o tik ženklas, kad toje 
vietoje buvo palaidotas žmo
gus su pinigais. Žmogaus 
kūnui pūvant gavosi įvairių 
dujų, tarp ktfrių ir tokių, 
kurios vos tik susisiekia su 
oru, išėjusios iš žemės, tuo
jau ir užsidega.

SVARBU
TAI ŽINOTI PRIEŠ 

PIRKSIANT SAU 
RAKANDUS 

kad James Ellis Rakandų' 
Kompanija, iš South Bostono 
yra viena iš seniausią krau
tuvių su dideliu sfadtlium

^patenkintų kostumerių. ši 
kompanija garantuoja kiek- 
vienų atskirų rakandų, kuris 
tik parsiduoda. 'Turi gerų 
vardų visoj apielinkėj. Ga-‘ 

! rantuoja kad būsite paten- 
; kinti.

Dabar eina didelis vasari- 
uis išpardavimas, v.

Dideli nupiginimai kainų 
, ant visų rakandų p!- 

Thėihiiis'Ellittiįr 

40$ West Broadvrajrs’v 
; > Soutii'Bostąn r.y

4
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teko belstis iki viešbučio sa-
r- \ . . i ' .

vininkas atsikėlė, kuris tik 
atidaręs langutį paklausė: 
“kas ten yra?” —“Tai Don 
Žuan — Pedro — Fernan- 
dez—Rodriguez de Vilią No
va, Malafros kunigaikštis,

dėlfe' ‘prfėfcf Ir“ fctogą ”atidarė. 
Ėjo to kreipėsi pasididžiuoda
mas į studentą ‘ ‘/Įia, * ’ sako, 
ledydamas į galvą, “pas Tams- 
tą yra, pet f^’tąi čia ~ pa
rodė į rankas - nieko nėra. ’ ’ 
Studentas jautėsi esąs įžeistas

Santiago y d’AIeantara rite-/ ir nutarė žydui atkeršyti. Kiek 
-palaukus, jis priėjo prie esan
čio vagone stabdžio ir norėjo 
jo rankeną patraukti, tačiau to 
padaryti,. nudavė neįstengiąs.’ 

. *

Žydeliui parūpo ir čia savo jė
gomis pasirodyti. Žydelis ran
keną patraukė ir ... traukinys 
sustojo. Už bereikalingą trau
kinio sustabdymą kondukto
rius išreikalavo nuo žydo pa
baudos 50 litų. Kuomet šis 
aimanuodamas, pinigus užmo
kėjo, studentas drauge su ki
tais ėmė gardžiai . juoktis. 
“Daug pas Tamstą čia yra,— 
tarė studentas, rodydamas žy
dui į rankąs, bet 
galvą — deja, čia nieko nė
ra.”

ris,” atsakė pasididžiuoda
mas ispanas. — “Labai man 
nemalonu, pone, bet šito
kiam skaičiui žmonių aš ne
turiu vietos,” atsakė šeimi- 
ninkas ir uždarė langutį.

Vartau laikraštį 
ir stebiuos: pereitą sekmadienį 
rašė, kad Šventoji Žemė' dre
bėjo, o šiandien, veiziu, jau ir 
portraktą -įdėjęs. Ir padaryk 
iu man taip g.reit: į Ameriką 
laivu, sako, ar tris savaites 
važiuoja, o Šventoji Žemė dar 
toliau. ' , ’

Jonas.: — Kad tu, Jurgi, ir 
esi ciekunas, bet, matau, nieko 
nesupranti: juk redaktorius, 
kiuris per radio kasdieną žinių 
iš .viso svieto klausos, savo fo
tografui orlaivį nusamdė!

RUDENS VAIDIKIMŲ
> SEZONUI 

reikal aukite 

NAUJĄ IR LINKSMIAUSIA 
VEIKALĄ 

“ŽEMĖS ROJUS”
Visokių rašytojų 3-jų veiksmų 

komedija 
~~ - KAINA 50 CENTŲ 
DALYVAUJA 5 vyrai ir 4 mo

terys. Seenerijos: miesto ir fer
mos kambariai.

Šį komedija šiais laikais labiausiai 
žmonėms patinka.

Galima gauti: 
“DARBININKAS” 

366 Broadway, So. Boston, Mass. 

"DRAŪGiJy

ADRESAI

Vienas dvarininkas nusamdė 
savo sodui sargą. Syki dvari
ninkas jo paklausė: -

—■> Na, Jonai, ar tn nebijai 
čia. vienas budėti ir sergėti?

— O ko ąs bijosiu! Kai pa
juntu. kad kas nors prie sodo 
artinas, bėgu į šiaudus pasi
slėpti.”

PATARNAVIMAS DIENĄ | 
IR NAKTĮ

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

Cambridge, Mass. | 
TelephbneJLTniversity 8831-W |

ŠV. JONO BV. BL. PASELPINĖ8 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. Seventh St, So. Boston, Ma* 
Telephone South Boston B662-R.

Vice-Plrminlnkas — J. Petrauskas, 
17 Vale St, South Boston, Mass.

Prot Raštininkas — J. Glincckls, 
5 Thomas Pk., South Boston, Mato 

Fin. Raštininkas — M. Seikiu;
866 Broadway, So. Boston, Mana. 

Kasteriąs — A. Naudžiūnas, ’
885 E. Broadway, So. Boston, Kask 

Tvarkdarys — J. Zaikls,
7 WInfield St, So. Boston, Masu.

Draugija laiko susirinkimus kas treOt 
Dedėldien j kiekvieno menesio, 2-r% va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 ■> 
Seventh St, So. Boston. Ifaas.

Lotina be širdies
Nesenai Varšuvos policija 

areštavo tūlą v Stanislovą 
Bitner už tai, kad. ji žvėriš
kai elgėsi su savo lO metų 
šūnumi. Bedarydami kratą, 
policija užtiko viename 
kambary vaiką -retežiu pri
rakintą prie sienos, sumuštą 
ir sukruvintą. , Paaiškėjo, 
kąd • rij jpptina-išgąfną no- 
žmoniškąvelgesi siLsąyp yai- 
kuu ^mušdavo ji ir *su-
rąkin(įaYO- retėžiais/nno ; .

Motiną-žvėrį policija areš
tavo, o vaiką pordavė prie
glaudai. ,

—r----
Elgkis dieną taip, kad nak

tį ramiai miegotum, o jaunas 
būdamas taip, kad ramus bū* 
ium 'senatvėje:—Indų pasaky

Puikiausioj vietoj So. “Bostone, ant 
Marine Rd. Du dviejų šeimynų 
dar neužbaigti namai. Pirmam 
aukšte 5 kambariai su saulės kam
bariu ir priėmimo saliuke.' Ant
ram aukšte 6 kambariai ir taipgi 
saulės kambarys. Yra piazai.. 
Kiekviena šeimyna turės savo at
skirą šilto vandens žilumų. Visi 
naujausios mados Įtaisymai, k. ą. 
elektra ir t. t. Vieta dėl gara- 
džiu. Susineškite su savininku, A. 
J. KUPSTIS.

■ DAR NEGIRDĖJOTE 
jogei parriduoda puikus trijų šei
mynų namas Dorchestery labai 
pigiai! Yra penkiolika kamba
rių, vandeniu šildomi pečiai, prie
kiniai ir užpakaliniai piazai, elek
tra ; žodžiu, viskas dėlei šeimynos 
smagumo. Kaina tik * $12,700. 
Kreipkitės pas savininkų, A. J. 
KUPSTIS.

NAMAS SO. BOSTONE 
šešių šeimynų — dvidešimts sep
tyni kambariai. Rendų ateina 
$780.00 į metus. Prekė $4,500.

NOBVOODE! >
Du moderniškos stailos ųamat 
Vienas dviejų šeimynų, turintis 
po 6 ir 5 kambarius; antras, šeši 
kambariai dėl vienos šeimynos. Y-- 
ra keturiems karams garadžius, 
trys ketvirtdaliai akro žemės su 
dideliu ir dailiu sodu, vištinyčiom 
ir kitais reikalingumais. Parsiduų > 
da-grupėj už $11,000. Nepraleisk} 
progųį matyk A. J. KUPSTĮ arba y i 
K- W. ŽJURĮ, N^rzvood, Mass.:!; l|* 

MMTO KARŲ GARADMUS!
Geroj vietoj; biznis išdirbtas pėrl 
Aštuonis jmetus. 1 Parsiduoda pri-. / 
einama preke ant lengvų išlygų. 
Arba galima eiti partneriuos. 
Priežastis- pardavimo, vienas m 
pusi dykų serga. • ’

/ A. J. KUPSTIS J - 
332 Broadway, So. Boston; Mass.

Tel. Ą B. 1662-1373 4uha 0f|l 
norwood' office 

IC'AV.YJURY, Mgr.

®®®

P. J, AKUNEVIČIUS
7 i t!.. • ■ ‘

820 E. SIXTH
Z !'.•.<<_____
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Lieturis;GrabQrius
’ eT3tt%t.ST4 Š0. BOStON

Tet 8. B. 4486 ' ’ i ’
. ; .. - - > r. z z r

LIETUVOS DUKTERŲ DRJ08 
P OGLOBA MOTINOS &V0. 

VALDYBOS ADRESAI
PirmininkS — Jiem

623 Ę. Eighth SU So. 
Prot. Ra&tlnthkB *— Ona

443 E. 7th St, So. Boston, Maak 
Telephone South Boston 8422-R.

’in. Raštininke — Bronlalava CiunisoA
29 Gonld Su W. Roibury, Mass. 

Iždininke — Ona Stanluliute,
105 W. 6th St., So. Boston. Mass. 

fvarkdarS — Ona Mizgirtneną
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Kasa. 

Orangija savo susirinkimus laiko kau 
anrrę utarnlnkę kiekviena mtosst 

vakare, pobažnytlnčj svetainei 
Visais dr-jos reikalais kreipkitės paa 
protokolų ražtlninkę laišku ar telefonu.

D. L. K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

Pirmininkas — Jonas Adomavičius,
280 E Street, South Boston, Mase. 

Vice-Plrminlnkas — Povilas Ruka,
95 C Street. South Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — Ant Macejunas,
450 E. Seventh St, So. Boston, Masu 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis, >
109 Bovren SU So. Boston, lfasa, 

Kaslerlus — Andrius Zalieckas,
611 E. Fifth St, So. Boston, Kask 

Maršalka ■— Kaz. Mikaillonls,
906* E. Broadway, So. Boston, Mam 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko' savu • 
mčnslntas susi rl □ kimus kas pinu* 
nedėldienj kiekvieno mėnesio 2-f* 
merin 694 IVashington St., Boston 
Mass., 1:30 vai. po pietij. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
dauplau nauji} narių prie musų dra» 
gijos prirašyti.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas JaroAa,

225 L Street South Boston, Masu, 
Vfce-PirmlninkRs — L. AvagMys,

111 Rovven St.. South Roston, Masu 
Prot Raštininkas — V. Mickevičiau

405 Third St, South Boston, Mase 
Finansų Raštininkas — M. Seikiu,

366 W. Broadvray, So. Boston, Ma*7 
Iždininkas — V. Balutis,

86 Mercer Street, So. Bostoa, llhflk 
Maršalka — P- .Jjmčka,

890 Fifth Street South Boston. Maflk 
Drnngijn laito, Mjrtrjnk1®us kas sutrų 

nedčMienl kiekviena mėnesio, po nu» 
vai. pdrtetųrtMtnfJjoir^aičj. f 
tu Gatve^Ssuth Bnatim. Masu.
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: < Mėnesinis leidiny^ TIESOS šviesoje nušviečian- 

.174 a . i Wti»dieųos klausimus.
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P/čritunerafa metams.............................. .

Atskirajknygelė............... <t(........

Adresas: “TIESOS AIDAI”
1624 E. Falls St.,

$1.20 
:io<

< ffiarn Falls, N. Y.
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