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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. fiV,

Naujas

i • v- ]New York. — Spalių 16 
dieną laivu ‘ ‘ Republic ’ ’ at
vyko Amerikon jx B. Balu
tis, Lietuvos įgaliotasai ats
tovas Amerikai.

c

Kartu su juo atvyko ir p. 
Coleman, Amerikos atstovas 
Lietuvai. Pastarasis pavie- 

•. T* • 4

Brooklyno “V-bė” prane
ša, kad Dr. Venciaus inicia
tyva, Waldorf Astoria Ho- 
telv, antradienio vakare, 
“vienybininkai” surengė 
naujam Lietuvos atstovui p. 
B. Balučiui, vakarienę.
Vakarienėje dalyvavo “vie

nybininkai,” giminės ir ke
letą pašalinių asmenų, viso 
52.

Daug mažiau dalyvavo 
šioje vakarienėje negu kad 
diktatūros garbintojo Sir
vydo išleistuvėse.

Atstovas Balutis, anot 
“V-bės,” atvažiavęs panau
jinti gražius santykius tarp 
Amerikos ir Lietuvos lietu
vių. Sako, kad jam taip į- 
sakė vyriausybė ir draugai.

Mums išordo, kad tie san-

kės. Būtų gerai, kad nau
jas Lietuvos atstovas p. Ba
lutis oficialiai painformuo
tų dabartinei Lietuvos val
džiai apie Amerikos lietuvių 
nusistatymą dėl dabartinės 
valdžios formos. Pakeitus 
dabartinės valdžios formą į 
demokratinę pasinaujintų 
Amerikos lietuvių santykiai 
su Lietuvos valdžia.

Tada Amerikos lietuviai 
ir Lietuvos atstovą šilčiau 
patiktų ir priimtų, negu da
bar priėmė New Yorke.

ŽEMAITIJOJ JAU ŽIEMA
Spaliii 1 d. Žemaitijoj iš

krito apie 12 centmr. snie
go. Snigo nuo 11 vhl. iki vė
laus vakaro. Sniegas apden
gė nevalytus laukus. Visas 
vasarojus ir bulvės guli po 
sniegu.

EINA ANTRADIENIAIS
■ PENKTADIENIAIS

dama vajus (rinkliava), kad ligoninę su u 
šomi visi lietuviai prie tos svarbios tautinė 
desne, ar mažesne auka pi 
pietų, šventins pats Jo

is Lietuvių ligoninė Chicagoje. Dabar ve
li skolų, ar net be skolų pastačius. Pra- 

ir labdaringos įstaigos pastatymo savo di- 
ėšpašve?? tinimas bus lapkričio 4 d., 3 vai. po 
olas Mundelein.

feai—xiw..............-j.

Albanijos karalius imsiąs $100,000 j metus
TAI BENT DRĄSUOLIS

York. — Komandie- 
rius H. C. MacDonald, spa
lių 17 d., mažu orlaiviu iš
lėkė iš Newfoundland į An
gliją per Atlantiką.

Oro spėjikai sako, kad o- 
ras ant jūrių geras ir kad 
vėjas palengvins kelionę.

Tai dar vienas “Lind- 
berghas,” kuris vienas drį
so lėkti mažu orlaiviu per 
Atlantiką.,

“MIRUS 
PRD

J**-
^MOTERIS
EKėLė

1

B erlynas.-į^uisberge, 
metų amžiau 
rę.” Namiš 
ruošė laidoti 
įdėjo į 
daryti ji at 
sus išbarė, kA^į ją norėjo gy
vą P

Sa 
buvo pa

98 
^moteris “mi- 
d»i tuojau su
iręs. Kada ją 

norėjo už- 
ė ir gerai vi-

ANGLAI REMS LENKUS
“Dailv Telegraph,” rašy

damas apie dabartinį politi
nį padėjimą Europoj, tarp 
kitko pažymi, kad lietuviai

ja artėja j prancūzų len 
’ naujinti p. Balučiui nerei- bazę.

“mirus” ne- 
te gydytojas.

y ■ . 1

ilivoslier visoj čAlžištinoj
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Gub. Smith jau Chicagoįe
Ckicago, Ilk, spalių 18 d.

— Gub. Smith atvyko į 
Chicagą vakar vakare. Di- 

. dėlė minia žmonių jį patiko 
ir triukšmingai pasveikino. 

Gub. Smith čia turės kon
ferenciją su Demokratų 
partijos vadais.

Tllinois' valstija jau nuo 
seniai republikonii rankose. 
Keturi metai' atgal užsire
gistravo 1,453,321 balsuoto
jas už Coolidge prieš 576,- 
975 už Davis.

Penktadienio vakare gub. 
Smith kalbės National 
Guard Armory. Jo kalba 
bus perduodama per radio.

Senatorius Robinson, De
mokratų ^partijos kandida
tas į vice-prezidentus va
žiuos į Chicagą vėliaus.

Demokratai tikisi šiais 
metais balsuotojus patrauk
ti savo pusėn, nes jau jiems 
ikirėjo bombinnkai ir būtle- 
geriai.

Ši dainelė visur sukelia 
didelį entuziazmą. Tos dai
nelės taip daug reikalauja
ma iš visur, kad jos būsią 
atspauzdinta 50,000 kopijų. 

Rap.

JOHN LEWIS Už 
HOOVERĮ

' New York.—John Lewis, 
United Mine Workers Uni
jos prezidentas, kalbėdamas 
per radio pareiškė, kad jis 
stovėsiąs už Hooverį.

Lėwis yra labai bolševikų 
keikiamas, bet šiuo kartu jo 
nusistatymas supuola su bol
ševikų kandidato į preziden
tus Fosterio nusistatymu už 
Hooverį.

Tirana. — Albanijos ka
ralius Zogu patsai pasisky
rė sau $100,000 metinės al
gos iš valstybės iždo. ,

Taipgi jis paskyrė algas 
savo namiškiams ir gimi
nėms.

BEDARBIAI RUSIJOJ
Londono “Times’o” ko

respondentas praneša, kad 
SSSR yia šiuo metu 3,000,- 
000 bedarbių. Maskvoj, esą

-badaThMĮ..»■ •

Berlynas. — Radio žinio
mis iš Jeruzalės, žydų gy
ventojai vakar suruošė vi
soj Palestinoj vienos valan
dos protesto streiką ir pro
testo demonstracijas, nes 
pirmadienį policija jiems: 
sutrukdė religines apeigas. 
Policija motyvuoja savo el
gesį tuo, kad žydų religinės 
apeigos trukdė susisiekimą.

Iš paskelbta , Lietuvos 
Banko balanso rugsėjo 15 d. 
litų apyvartoje"buvo: bank
notų 81,339,962, sidabrinių 
4,420,703 ir metalinių l,8į7,- 
980.68, viso.-labo J87,648,645 
litai 68 cnt., tuo tarpu š. m. 
kovo 31 d. apyvartoj e, buvo 
banknotų 101',537,100 lt., si
dabrinių 4,515,200 lt. ir me
talinių 1,879,600, viso labo 
107,931,900 litų, tuo būdu 
per 5!/2 mėn. sumažėjo 20 su 
viršum milijonų litų.

—-"Lanrence, Mass. — Marė 
E. Romanienė, Jono Roma
no žmona, sugrįžus į Ameri
ką, padavė į Essex County 
teismą peticiją prašydama
divorso.

Ji savo peticijoje pažymi, 
kad jos vyras, kumet ji su 
juo gyveno Lietuvoje, buvo 
žiaurus.

Jonas Romanas dar tebe
sėdi kalėjime, Lietuvoje už 
nušovimą Dr. Brundzos, ku
ris anot liūdymo teisme, bu
vęs įsimylėjęs į Romanienę 
ir su ja draugavęs.

Romanai susituokė gegu
žės 26 d. 1919 metais. Ma
rė E. Romanienė (Užkuriū- 
tė) prieš ištekėjimą dirbo 
paprastą audenyčiose darbą. 
Dabar sugrįžus į Ameriką, 
vėl turėjo eiti į dirbtuvę, 
kad užsidirbus pragyveni
mui.

Romanii sūnų Jonuką au
gina Jono Romano tėvai 

.... ■ .

Caras ant muilo suerzino 
bolševikus

TAMSOS DARBAI IŠEINA 
ŠVIESON

Komunistų. atstovą “ pavogė”
Vėliau paaiškėjo, kad jį suvi

liojo “opozicionieriai”

New York. — Kelios die
nos atgal komunistai vien
balsiai sušuko: “Mūsų kan
didatą į vice - prezidentus 
Gitlbw pavogė.”

Vėliau paaiškėjo, kad Git-

Plėšikai pririšo žmogų prie 
medžio

t .

low besilankant Arizonos, 
Texas valstijose kažin kas, 
turi būti kas iš opozicijos, o 
gal ir patys-komunistai, kad 
išgarsinus savo kandidatą, 
pasiuntę telegramą Gitlow, 
kad jo prakalbų maršrutas 
atšaukiamas.

Gitlow gavęs tokią žinią 
susilaikė ir nevažiavo į pa
skirtas vietas kalbėti.

Komunistų centras gavęs 
žinią, kad Gitlow nepribuvo 
į paskirtą vietą kalbėti, tuo
jau, kaip sako, per radio
pranešė, tfcadn-.jĮų. kandidatę 

ui

įškilmingai buvo pati! 
priimti Vokietijos Grt 
pelno pasažieriai ir įg 

Dr. Hugo Eckenors, v 
Zepelino komandierįiis 
kalboje, pareiškė, 
keturių metų, didieji d 
laivai lekios iš Jung. -Vai 
į Europą su pasažieriais^į 
penktą dieną ir kad tada ! 
bus jokie stebuklai.’

Reikia mažiausia keįjp 
didelių orinių laivui '■■'Įi 
pradėti nuolatinį lekiojiri 
sako dr. Eckener.

Taipgi, jis sako, _re0 
pastatyti dvi stoti ųusileii 
mui. Jung. Valstijose 
kamiausia vieta Washingt 
arba Baltimore. Lakehui 
N. J. netinka, 
tis, jis sako, 
Rhine lankose

Pastatymui 
džiulių orinių 
$10,000*000 kapitalo.

Stotis Amerikoje kaii 
tų apie $3,000,000, o Ęi 
poj apie $1,500,000. , į;

Taigi galime jau s va

niais laivais. “Graf 
orinis laivas atlėkė į Jtt 
Valstijas į 111 valandų. Jbi- 

igu būtų galėjęs lėkti tiesiti 
keliu būtų atlėkęs ir grei- 
čiau. a

Europoj -sti 
turėtų bū 

arti Basleį 
keturių 
lai vi j reiki

p

Leningrad, Rusija, spalių 
17 d. —’ Proletarų-bolševi- 
kų tarpe kilo skandalas ku- 
met jie pamatė, kadvaldžios 
muilo išdirbystėse ant mui
lo dar dedamas nužudyto 
caro paveikslas.

Darbininkai pakėlė prieš 
valdžių protestą ir valdžia 
buvo priversta sunaikinti 
prieškarines formas.

PRAŠO PASKIRTI RECE1 
VERI KUKLUKSAMS .Jį

Atlanta, Ga. — Ku Klūk 
sų organizaciojs narys C. -T 
Rice padavė teismui petiei 
ją prašydamas paskirti re 
ceiverį Ku Kluksų organį 
zacijai.

Jis savo peticijoje sakė 
kad Ku Kluksų organizaffi 
ja praleido visus pinigini 
$100,000,000, kuriuos biru 
surinkę agitacijai prieš gal 
Smithą, Demokratų partijg 
kandidatą į prezidentus m 
to, kad jis katalikas.

Taigi visiems bigoh 
priseis galas. -4

Pemai vasarą staigiai din
go lenkų generolas Zagors- 
kis, kurs, buvo didelis Pil
sudskio valdžios priešinin
kas. Daug buvo apie tai 
rašyta, bet niekas nesužino?- 
jo kur jis žuvo. Dabartiniu 
metu atbėgęs į Lietuvą len
kų generalinio štabo kari
ninkas paasakojo apie to 
generolo žuvimą. Atsitiko 
taip: ištikimi Pilsudskiui 
karininkai parvežė jį iš Vil
niaus į Varšuvą ir čia au
tomobiliu 2 vai. naktį buvo 
nugabentas į Rembertavą, 
kur pulkininkas Miedžins- 
kis (dabar pašto ministeris) 
išlipant generolui iš auto
mobilio paklausė: “Pone ge
nerole, ar Tamsta pakeisi 
savo nusistatymą?” Zagors- 
kis atsakė: “ne, išleisiu 
knygą.” Tada Miedžinskis 
isbrauningo paleido į Za- 
gbrskį clu šūvius. Dar e- 

’ sant Zagorskiui gyvam pulk.
Bekas dar į jį paleido du 
šūviu. Jam mirus buvo į- 
dėtas į maišą ir nugabentas 
Voloninan kur ir liko palai
dotas. Vieta, kur tapo pa
laidotas, buvo užpilta asfal
tu. Štai kaip lenkai kovoja 

’ šti jpbldVpfiąis priešais, i jkIa pibriodlZ. ■■■-• 
—-----------—-—

ŠALNOS
Iš 26 d. rugsėjo Kaune ir 

apylinkėse buvo didelė šal
na, kuri nemažarpakenkė ū- 
kininkams. Ypatingai nuo 
to nukentėjo Šiaurės Lietu
va, kur dar yra žalio vasa
rojaus laukuose.

■ *'

Kitas didelis aliejaus skandal
Washington, D. C.—Par

duoti valdžios aliejaus ka- 
nalai Sinelair Consolidatecf 
Oi! kompanijai, Wyomingo

Bet tą kontraktą buvo, si
'z '*^3naujinęs pereitą sausio ,n» 

nesy buvęs vidaus reil 
sekretorius Work, data 

4; Repubjlkonų part 
rinkimų kampanijos pi 
Rentas, šis jau bus 1 
kontraktas, kuriuos ] 
FaĮV rastas .nelegalia.

tfeapot Dome kontitd 
ir* Eik Hills kontraktas 
vo. Aukščiausio’ Teismo 
pažinti nelegaliais ir pi 
kinti. m. 7

Aliejaus .kontraktai 
republikonų “economy.

♦>:

atkovosi pasaulį.—Ahidt drijos., k Htrr 2rt h?n70> x>r'

■ p >

Vafetvbės'Pt^ftuV^aJT? aę i_
lo, kad j^rd^knytaftHk-:^ '

verio “spyriais.”

(i

valstijoj, po kelių metų vėl ^5 
grįžta Valdžiai. nis

Į Gitlow “pavogtų” TZr.ff.l) 
automobilį, nuvežė į miškiusf i <■ čiai grričtausta iteus horr U* 

’nįstųlau^abrotasd’ūdaa-.pa ri- 
garsihifai. >VnienIs .aišktt^.k id

«

CHICAGOS ^LIETUVIAI Už 
SMITH’Ą

Chicago, III. —

lt ;< ‘G ( z T
rteni, abu

tas ndle^is0^^

S

„ , __ Milžin 3^
ka didžiuma lietuvių šit ją 
už gub. Al. Smith ’ą, Demo
kratų partijos kandidatą į 
prezidentus.

Čia pasirodė dainelė už 
Alfred Smith’ą, kuri prasi
deda žodžiais:

“NnMbodo mums tie ponai, 
Satnkti nepubllkonai. 
Norim prezidento kito. 
Demokrato Alfred Smlth’o.”

Reikalavo iš jo $75,000 ,
f! Z * '

Brist oi, Conn., spMių 17. 
■—rJtyn priemiesty,

Wkh ir rei_ 
k^ayo^kad jis tuojau jiems 
pristatytų $75,000 arba jei- -A •gu ne, tai grąsino gyva su
deginsią.

Žmogus aiškinosi, kad be
turįs ir negulįs jiems duoti. 
Bet jie ne,tj$įėjp. Vienas 
plėšikas „jjjsaųgpjų, o kitas 
iškrėtė jp ųąmusį.ibet pini
gų nerado.

Tada plėšikai paėmė John
Welch, privertė sėstis į Įjn

ir pririšo prie medžio. ’ i<-
Bet plėšikai pririšo naiin

ja virve, ir John Welch, po &bmMsistų/f nęiTžlBociali^ų 
kiek paiko, besitąsydamas,' 
ištempė virvę ir pasiliuosa- 
vo. Pasiliuosavęs pranešė 
policijai, kuri po kiek laiko

kuiMilidRufcafižbrihk^
mesi i sjidduf [talkininkauja 
Hoover •iui. Bet jie nori pa
sigarsinti kaipo partija. Na

areštavo V^or Voi|ho^e ir ir pasigarsino. Šftiose ri 
Louis Xloerteni, abu iši (kpb®osekitaip į sLouis
Bristot ~ ' r.Ji įgaįi įeiti, nes .visa sįMaJda “

Jie padėtka»n< išpildyta Smith’o irqH< ribota

tas MVb ndlegafcs0!^ iV 
kiti koHVraktai, kMhfc'birvo 
panaikinti teismo.

Prokuroras sako, kad jie 
nelegali dėlto, kad Vidaus 
Reikaht' Sekretorius Fall 
1922 į kontraktą
staptaiįv&^pttragrafą. ku- 

o ris lėidžttV ’rffnHūjinti kon- 
| traktą.
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BŪMMASĘ KIAOTnmp, į

• v vieš

aš emi-
B&iją ir kiek jėgos 

$-dirba lietuvių, gyve- 
raršuvoj draugijoj, 
j Ks. Vanagėlis 

isuomenės narių bu- 
$ai lankomas, kviečia- 
! susirinkimus, širdin

gai parimamas. Išleistuvių 
ĮrogąJ Alytaus skautai su- 
ęngiti’akarėlj, kuriame Va- 
Įagėlįs dalyvavo ir atpasa- 
tojo'^špūdžius iš kovų dėl 

Eultipos. Skautai pasidžiau- 
^anagėlio nuopelnais, 
f" * • K
gįfemavo jo dainelių ir 

jai lydėjo iš savo tar
si, Ėhkt ;dami nenuilstamai 

iirbti lietuvybei.

M!
-•JT* 1
r j'*

r dalyvavo ir atpasa-

J^NKŲ ŠNIPO BYLA 

y!9^6jn. rugsėjo 26 <1. pas 
i gyventoją J. Kil- 

šką užėjo Pr. Vitkaus- 
kilęs iš Seinų apskri- 

s. Juodu buvo pažįstami 
192-1 m., kai tarnavo ka- 

uomenėj.

? Susitarę užėjo išsigerti Į 
ą smuklę, čia Vitkaus- 
pradėjo savo draugą vi

ola: už šnipinėjimą lenkų 
audai, žadėdamas daug pi

ru. Tam tikslui Vitkaus- 
davęs jam sąrašą, kuri 

3 jis nusirašyti. Bet 
įeiauskas, būdamas gero-, 

įsigėręs, sąrašo neisten- 
•Iiusirašvti ir pasiėmė ji į 

ų. Atsiskyręs nuo 
go. apie jo darbus pra- 
policijai. kuri rytojaus 

eną Vitkauską areštavo 
uno geležinkelio stoty.

; Sai-dymas parodė, kad 
Kitkauskas dažnai pereida- 
iro demarkacijos liniją, ma- 
Ęydavosi su lenkų kariais ir

ektns,• ♦ 
išdalinti pieninėms. <Į to
kias dėželes galima bus su
dėti nuo -5 iki 50 kiaušinių. 
Dėželes ūkininkai galės' ga
minti patys.

PUČISTŲ BYLA
K uit h as. V y liausiąs 

bunolas šiomis dienomis na
grinėjo 9 Raseinių pučistų 
bylą. Teismui pirmininką-' 
vo prof. Romeris, 'kaltina
muosius gynė advokatai Sle
ževičius, Požėla, Venslaus- 
kis ir Purėnienė. _Kaltina
mųjų 7 — socialdemokratai 
ir 2 — v. liaudininkų.

Kaip žinoma, jų bylą, ku
rie j su jais iš viso buvo kal
tinama 17 asmenų, kariuo
menės teismas jau buvo na
grinėjęs anksčiau ir iš jų 9 
nuteisęs.

Vyr. Tribunolas, išspren
dęs jų bylą, nutarė ankstes
ni sprendimą panaikinti A. 
Žukauskui. A. špukui. A. 
Grigiškiui. J. Novogrods- 
kiui. L Sirtautui, J. Birži- 
niui ir P.šiaudyčiui. o ki
tus tris — J. Dovydavičių, 
Igną Banį ir Liūdą Zvega 
nubausti po 1 metus 6 mėn. 
kalėjimo, įskaitant ir atsėdė
tą laiką ir konfiskuojant jų 
turtą.

T’-”

gfc v
miestelį visokiais vardais 
ya^ina: Pajavonis, Pajavo- 

Jiysj Pajevonys, Pajevonis. 
Net paties Pajevonio oficia- 

Įes įstaigos įvairiai tą var
dą rašo. Vieni tą vardą iš
veda nuo žodžio “javai,” 
kiti rruo upelio “Jevonis”’ 
ar “Javonis” pavadinimo. 
Be abejonės, kad vardas 
“Pajevonis” yra nuo upe
lio “Jevonis” ar “Javonis,” 
kuris bėga per šią vietą.

Kaip vadinti tą upelį? Vi
są apylinkė vadina jį “Je- 
vonis,” ne “Jevonys.” Se
niausi, Pajevonyje užsilikę 
dokumentai po “j” rašo rai
dę “e,11 ne “a.” Taip, 1719 
metų gimusių metrikų kny
ga, kur aktai rašyti lotynų 
kalba, turį anti'aštę: “Met- 
rica baptisatorium pertinens 
ad Ecclesiam Paievonensem 
scripta a rrie Andrea Lut- 
kieviez Comendario JPaievo- 
nensi Alino Dei 1719.” Lo
tyniškame tekste visur po 
“i” yra “e.” Lotyniškuo
se dokumentuose iš 1749, 
1753"'klebonas Kazim. Vil- 
butt Stocki taip at visur -ra
šo “Paievonis,” “Paievo
nensem.” Vėliau lenkų kal
ba rašytuose dokumentuose* 
taip pat visur pi “j” deda
ma balsė “e.” Tokiu būdu, 
net prieš 200 metų, ši vieta 
buvo vadinama “Pajevo
nis.” taip ją rašydavo loty
nų ir lenkų kalboje raštuo
se dokumentuose, taip ir 
dabar reiktų tą vietą vadin
ti. Už tai, ir rašyti reiktų 
šis vardas lietuviškai “Pa-' 
jevonis,”,o ne kitaip.

Okupuotoje Lietuvoje

:o žinias apie lietuvių ka
lnėnę. Nors nieko nc- 
), tačiau dažnai puotau- 

Dėl to kilo Įtarimas 
policijai, kuri jau anksčiau 

p gavusi žinių, kad jis 
ėja lenkams.

ariuomenės teismas ji 
o pasmerkęs.z kalėti ligi 

galvos sunkiųjų dar- 
Mįgkalėjinie, o vyr. tribuno- 

bausmę iiatvirtino.

/

prisiartino prie Noreikos ir 
pasakė:“ Ponas Noreika, aš 

esu kapitonas Okulič—Ka- 
tzarinas. Prieš Tamstą aš 
nieko neturiu, 1x4 šoviau į 
Tamstą gindamas karininko 
gąrbę.” Noreika parašė 
rašteli, kuri įteikė maj. Pet- 
keliui, prašydamas paduoti 
valdžiai. Tuojau buvo iš
šaukta greitosios pagalbos 
karieta, ir Noreika buvo nu
vežtas į miesto ligoninę.

Kaip matyti iš ligos isto
rijos, gydytojui Noreiką ap
žiūrėjus ir padarius opera
ciją rasta, jog dvi kulkos 
pataikė Į krūtinės apačią. 
Kitų šūvių smarkiai sužalo
ti viduriai.

Gydytojo eksperto nuo
mone, Noreika miręs nuo 
didelio kraujo'nutekėjimo iŠ 
šono dėl sužeistų viduriu: 
mirtis turėjo Įvykti neišven
giamai.

Velionies Noreikos rašyto 
ir maj. Pet keliui paduoto 
raštelio turinys toks: “Pra
šyčiau- p. Okulič-Kazariną 
atatinkamai nubausti. Tegu 
atsako už žmogaus gyvybę. 
Liudas Noreika.”

Velionies motina Barborh 
ir žmona Elena yra parėiš- 
kusios kaltinamajam Oku- 
lič-Kazarinui civilinį ieški
nį, pirmoji 12,(MM) litų, o 
antroji 120,000 litų sumai.

Pašauktas •< kaltinamuoju, 
kap. Okulič-Kaząrinas kal
tu neprisipažino ir pareiš
kė, kad jokio noro ir suma
li pno nužudyti Noreiką ne
turėjęs, kad būdamas įžeis
tas šovęs į jį vien gindamas 
karininko garbę.

Kap. Okulič-KazariMtTgi- 

męs 1900 m. sausio 5 d. Ma- 
riampolėj. Lietuvos kariuo
menėj tarnauja nuo 1919 
metų rugsėjo 17 d.

Kap. Vladimiras Okulič- 
Kazarinas kaltinamas tuo, 
kad 1928 m. gegužės 29 d. 
apie 3 vai. “Merkūrijau” 
klube, esant karo stoviui, 
norėdamas nužudyti pris., 
adv. L. Noreiką paleido iš 
revolverio 6-7 šūvius, kurių 
5 sužeidė skrandį, kepenas 
ir plonąsias žarnas, nuo ko 
Noreika dėl didelio kraujo 
nutekėjimo ir 1928 m. ge
gužės 30 d. 18 vai. mirė, — 
t.Z y. B. St. 453 str. ir y pat.

. valst. as. įst. 14 § 6 p. nu-, 
statvtu nusikaltimu.

' “Rytas”

— Rūgs.; 24 d.

nagrinėti jntjlėrijos kap. 
yiadimiro ■
iio byla. v. IS >i (i (4- 

: Teismo pirmininkas 1 —- 
Kniukštą, valstybės gynėjas 
— pulk. Vimeris. Kaltina
mąjį gina prof. Leonas, 
prof. Stankevičius, ats. pul
kininkas Žukas ir gen. št. 
pulk. Zaskevičius. Teismo 
salė pilnutėlė žmonių.

Kaip žinoma, 1928 m. ge
gužės 29 d. apie 3 vai. Lais
vės Al. 52 nir. “Merkūri- 
jaus” klube revolverio šū
viais buvo sunkiai sužeistas 
pris. adv. Liudas Noreika.

Tardymo metu nustatyta, 
kaip akte parašyta, kad 
1928 m. gegužės mėn. naktį 
iš 28 į 29 “Merkurijaus” 
klube pris. adv. L. Noreika, 
kap. Okulič — Kazarinas, 
majoras Petkelis, dailinin
kas Škleris—Šklerys lošė 
kortomis iš pinigų “poke
rį.” Belošiant apie 2 vai. 
tarp maj. Petkelio ir Norei
kos kilo mažas nesusiprati
mas, būtent, maj. Petkelis, 
prasilenkdamas su lošimo 
taisyklėmis, atidengė Norei
kos kortas. Noreika užpro
testavo. Jį pataikė O.—Ka

zarinas ir kiti lošusieji, ir 
“bankas” buvo pripažintas 
Noreikai. ‘

Po kiek ldiko panašus ne
susipratimas'^16' tarp Škle- 

riaus ir Noreikos, kada No
reika buvo atidengęs Škle- 
riaus vieną kortą. Noreikai 
tai padarius, Šklėrius nieko 
nesakė, bet O.—Kazarinas 
užprotestavo 1 sakydamas: 
“Ponas Noreika, jūs pirma 
protestavot, kad maj. Pet
kelis atidengė kortas, o da
bar tą pat darote” ir rei
kalavo “banką” pripažinti 
Škleriui. Noreika įsižeidė 
ir atsakė: “Aš ne taip pasi
elgiau, aš atidengiau tik 
vįeną kortą, o maj. Petke
lis visas.” Kap. O.—Kaza- 
rįpas atsakė, jog tai vis vie
na. Noreika pradėjo šauk
ti ir reikalavo iš kap. O.— 
Kazarino pakartoti pasaky
tus žodžius. Kap. O.—Ka
zarinas nepakartojo.

Įsikarščiavęs besiginčyda
mas Noreika atsikėlė, metė 
ant stalo kortas ir kap. O.— 
Kazarino adresu pasakė: 
“su tokiais švanckapitonais 
nenoriu lošti” ir atsitraukė 
nuo stalo.

Kap. O.—Kazarinas tuoj 
atsikėlė nuo kėdės, užbėgo 
Noreikai už akių, ištraukęs 
įš- kišenės revolveri užtaisė 
ir iš 2—S.žiiigsiMiĮ atstumo 
paleido tiesiais į Noreiką- 

ipieną po kito 6—7 šūviutv

Banaičius. nutvėrė
tkapitono,
ją į šoną. ĘMVą pataikė 
į grindis.? Tai buvo pasku
tinis šūvis, nes daugiau šo
vinių revolvery nebuvo.

! Noreika suklupo ir buvo 

kitų, lošėjų nuneštas ant so- 
f(^v^ė<lėdamasjf papi*ašė įx>-

• • • t w *

•
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“Darbininko’' katalogas
' < ! > • i H ! U ’ į- -

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mai>4agumajB--įvairūs-pat&.__

rimai užsilaikymo draugystė
je •ib visuomeniniame gyyeuvt i J;, 
me. ParašeKun. A. Staniuky7 .rr

■ • irt ainlan/
Apie KatMB^!TH£ybice Tik- i‘>d 

ryb%—pažinimas > tikfcbpsnJos Ana 
privalumų, ypatybių ir tikro- , 
jo kataliko priedermes. 'Pžrif-4U* 
šė Kun. Jeząi^as Felik. Cozeb30c.

Tretininkų Jubiliejus — 700 
meti} sukaktuvčma paminėti 
prašymas švento Pranciškaus 

venuolijų ir 3 vienuolijų įsta
tai -----------------------------------------

- Huckleberry Finnas — labai
įdomi apysaka T'----------75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas------------- '

Ben-Hur—Istorijos 'apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila___________ 1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva................50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B.-------------------- 40c.

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

Žiema ir Vasara. Išrašė Pr. 
Mašiotas ... . ......  -............ 20e.

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio_______________ $1.00

Pramoninės Demokratijos Pa- . v. 
grindai—parašė Uosis. ------- 75c. ~

Marijos Mėnuo arba apmąs
tymai kiekvienai mėnesio die
nai apie Marijos gyvenimą. 
Surinko kun. M. J. D-as—... 35c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų. 
Parašė P. Žadeikis---------------- 75c.

Kaip Gyvena Belgijos Ūki
ninkai. St Dabušis...—•..—.........10c.

Gerumas—aprašymas apie ge
rumą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ną. Vertė Kūn. P. L. - ------------15c.

Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksmas; pagal d-rą Nikols- 
kį parengė S. Kaimietis----------15c

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kun. Ta- . 
mas Žilinskas------------------------50c.>

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vertė Kųn. P. Saurusai- 
tis _____________________ 25c.

ę Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikio. Kaina ----- :-------------- 50c.

e

'Aritmetikos Uždavinynas.u 25c.

-Vaikų Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui--------------50c.
✓
-Petriukas—laiškai vieno vai

kelio. Vertė S. Rakauskas____ 15c.

Bolševizmas—-Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
ją. ---------------------------------- 15c.

• žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ------------------ - ----------------- 50c.
^Laipte ’— (poema). Parašė

50c
L s

15c.

- - !,.( ■ 7 '

gūžio, Birželio ir Spalių mėne
siams. Išleido kun. K^A. Va
gys.------ - ----- ------- -------------- —25c. „
Išganymo ApBĮręifldiuai—atė

jimas ir gyvenimas ant žemės 
jfe&Vils' Kristaus. Vaidinimas 
si^^aidomis-------------- «----------- 75ę.

-(■Rangaus Karaliene.—Surin
ku Kun. M. Gavalevičius; ;be 
ajjdatą 75 centai, su apdarais 1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzą. Vertė kun. 
V. Kulikauskas____________ 50c.

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

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia _________________________25c.

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

Žydas Lietuvoje. . Parašė S.
Kaimietis__________________ _10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvi^ kalbon iš
guldė P. B._________________ 25c.

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas. ____________ 5c.. *

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

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančaūskas....50c.

Apsrikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. - -------------- ----------------- 10c.

Moterystė ir šeimyna. Vertė*
J. Gerutis_____________________40c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. 
A. Vileišis.____________________50c.

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas______50c.

Mūsą Laiką šventoji, §t. Te- 
.resė, Vaikelio Jėzaus ’ Mažo ji 
[Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi- 

35c.

I • ■ 1

t

• Giliukingas Vyras—2 aktą 
komdija; parašė S. Tarvydas 25c.

Elgetą Gudrumas. 3-jtj veiks
mą komedija. Parašė Seiriją 
Juozukas-------------------------------25c,

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius—komedijos po 1 aktą. 
Parašė Seiriją Juozukas. J___ 35c.

Sniegas—Drama 4-rių aktą. 
Vertė Akelaitis.--------------------40c.

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Para
šė Kun. L. Vaicekauskas........10c.

Žydą Karalius—drama 4 ak
tą, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas ___________________________ 30c.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; parašė F. V.---------------- 10c.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas -----------------10c.

Piloto Duktė — 5 veiksmą 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35c.

Dramos: 1) Germaną; 2) 
Fabiota—5 aktą; 3) Liurdo 
Stebuklas—4 aktą; parašė J. 
Tarvydas -------------------------------65c.

Vaiką Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką darai; 2j Jono 

’Tilmė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. K., D. ir N—15c.

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K., D- ir N.--------- 15c.

MALDAKNYGfiS »
Pulkim ant Kelią—“D-ko” 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš- 
“ fc,viršeliais) - --------------------- 50c

Naujas Aukso Alto- 
los (prastais kietais 

■!..1 50e.

Bjas Aukso Alto- 
(geresnės, mink-

s). ____ 1____ 85c.

pjas Aukso Alto- 
(keros odos, vir- 

šehais) Ąi no

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rius—baltos (celuloidož* vHe* 
liahV ________1.00

Mažas Aukso Alto
rius—-bal 
Kais, su

IŠ MŪSŲ MOKYKLŲ 
GYVENIMO

'Vii n tas. — Šiemet Vytau
to Didžiojo gimnazijon sto
jo naujų mokinių žymiai 
mažiau, negu kitais metais. 
Pirmutinė šio reiškinio pa
sekmė buvo ta, kad šiemet' 
pirmą kartą po eilės metų 
tik viena pirma klasė tesu- 
sidarė. Gimnazija metus 
pradėjo su 14 klasių, kurio
se yra apie 400 mokinių. Iš 

j klasių skaičiaus matyti, kad 
dar 6 yra lygiagretės.

Mokytoji! sudėty šiemet. į- 
vyko stambesnių atamainų. 
Pakviesta mokytojauti iš 
baigiančiu universitetą stu
dentų tarpo p-lė M. Senytė 
ir p- E. Horodničiiis; be to. 
kun. Kr. Čibiras ir kun. A. 
Viskantas.

Kun. N. Pakalka šiemet- 
nebe pat vi Bintas nei dvasi
nes (tikyba) nei pasaulinės 
valdžios (lotinu kalba).

L-: -Z • /. .

•[ net

ouq .MTsonon 
------- Vil^f/

•‘TaYtRtfy#/ skvriirs ‘sūkonsta- 

tavęs, jog visas Vilniaus 
miesto turtas (žemės, namai. 
Įmonės) sudarąs 74,414,000 
auks. verto, o skolos siekian
čios 8,500,000 auks.’

.)•> zZi-cpor • 
Šitos žinios nėj^, tiks 

nes miest^lMjSftaii

m.

DERLIUS VILNIAUS 
VAIVADIJOJ

Spaudos žiniomis, š. 
derlius Vilniaus vaivadijoj
esąs menkesnis, negu pernai, 
ir menkesnis, negu kitose 
vaivadijose. Ypač menkai 
Užderėjo pasalinės žolės. 
Jau dabar prasidėjo dides
nis gyvuliu išpardavimas. 
Kai kuriuos valsčiuos ūki
ninkai išparduoda pusę visų 
turimų gyvulių.

TOLIAU NUO VILNIAUS
Iš Gardino praneša, kad 

atliekant to'miesto kanaliza
cijos darbus, buvę užtikta 
viduramžių mūrų su urvais 
ir gyvenamomis vietomis. 
Kadangi kanalizacijos dar
bai esą šiam sezonui jau 
baigti, tai tolimesnis mūrų 
atkasinėjimas ir tyrimas e-, 
sąs atidėtas kitiems uotams.

Naugarduke sudarytas ko
mitetas senai bažnyčiai at
statyti. Ta bažnyčia yra 
Naugarduko kalne, senovėj 
buvo sujungta su Naugardu
ko pilies mūrais. Komite
tas kreipiasi į visuomenę, 
prašydamas aukų, neš vietoj 
lėšų nesą. Komiteto atsišau
kime tarp kita ko pasakyta, 
kad toj bažnyčioj 1422 m. 
j vykusios karaliaus Jogailos 
jungtuvės siT^ktringalkštyte 
OlŠanskatteV diriąfetf%noti| 
na, ir kad toj bažnyčioj eė 
sas krikštvtas Adomas Mief

Kas yra Komitete ir

i

jkglios, 
__ itytanes mieste

ne lai p, kaip jos buvo im
tos, Bet taip, kaip jos nori
ma atiduoti, einant esantis,

\ . '■«. Vz V

pieštuką , pa*

X

< f

15c. 
sijos, 

oš Ge-

♦

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
'LIETUVOS

Per HAMBURGĄ 
rtEMūsą populeriais laivais

TORIC, AUURT BAT.UN, , 
UTCCltLANa. 
AKUANCK,

noanmA
patarnavimas 

Svarumas visose klesose

3
 iš New York’o
- Kauną ir atgal 

trečia klesa 
(KarOtaksai atskirai)

-J

s, M-onologai ir (Dialogai, 
rašė Juozas V. Kovas.------ 30c.

ąpdM VttMpiakr-i Verte 
‘ “ * 10c.

gus pensione!A greitai'ir 
: žemomis kainomis

ui leidimą ir kitą in- 
iją kreipkitės pas:

ArferiOfl Line
•yfv'TP' , 1pierio ir pieštuko. Padavus
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yra Geriausi Pirkti!

GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

JerEčohomicdl Transport atloto

Mes gyvenam, kad kariautum 
Su .skriaudomis, melu, tamsa 
Ir brolių vesti nesiliautum, 
Tenai, kur šviečia vis tiesa.

(“Žvaigždė”)

“Zycie Ludu” pranešimu, 
gudų veikėjas kun. Ambran- 
tavičius paskirtas vyskupu į 
Charbiną, Mandžūrijoj. Ry
šy su tuo “Žycie Ludu” pa
stebi, kad paskyrimą gudo 
vyskupu tenka laikyti kai
po perlaužimą pirmų ledų 
Vatikane gudų katalikų at
žvilgiu. Gudai netrukus jau 
iškovosią katalikų bažnyčioj 
jiems teisingai priklausan
čias teises.

3M1 w *
K. Nerimantas

EAST MILTON: Alfred Kast
WEST ROXBURY: Mt. Hope Motor’ 

Sales, 1782 Centre St
R0XBURY: Grove Hali Chevrolet Co., 

458 Blue Hill Avė.
READING: Bal-Don Chevrolet Ine.
REVERE: North Shore Chevrolet Co^ 
'1459 N. Shore Rd.

ROSLINDALE: Mt. Hope Motor Sales,, 
415 Hyde Park Avė.

1VAKEFIELD: Main St, Chevrolet O*
WALPOLE: Walpole Auto Stn.,

19 Stone St.
1VALTHAM: Robert G. Pease, Ine.,' 

703 Main St
WATERTOWN: Daniels Chevrolet Oflų • 

647 Mt Auburn St .
(WEST NEWT0N: W. J, Furtrasfi, 
50 Davis Avė.)
1VINTHROP: Gordon G. Fullerton, 
57 Putnam St

1V0BURN: Lynch Motor Sales,, Ine,š
40 Winn St I -į. 3

Kun. Benediktas Andriuš- 
<a S. J. šiemet parašė kny
gą “Romos Popiežius” ir 
dedikavo ją Popiežiui Pijui 
XI kaipo pirmą iš Lietuvos 
dovanėlę šv. Tėvo 50 metų 
kunigavimo jubiliejui. Kiek 
vėliau Tėvas Andriuška su
silaukia laišką. “ Garbinga - 
sai Tėve. Pildau garbingą 
pareigą ir pranešu Tamstai, 
jog šv. Tėvas širdingai pri
ima tuos pagarbos jausmus, 
kurius Tamsta gražia minti
mi ir su nuolankumd norė
jai pareikšt kartu su knvga 
“Romos Popiežius.” Taipgi 
patiko parinkimas ir gvil
denimas temos, kuri taip y- 
ra tinkama žadint skaityto
juose katalikiškus jausmus. 
Jo Šventenybė dėkoja Tam
stai už sūnišką prisirišimą 
ir linkėdamas iš širdies dan
gaus malonių teikia Apaš
tališkąjį Palaiminimą.

Su tikra pagarba ir arti
mas Tamstai Viešpaty

Nard. Glspari 

Vatikanas,
1928 m. rugp. mėn. 28 d.”

tojas šv. Ignacas.

Dievo meilė privalo būt 
beribė, vadinasi, be galo, be 
karšto. Žmogus negali pa
sakyt, kad mylėsiu Dievą tik 
tiek, daugiau nemylėsiu. 
Dievas yra nepabaigtas, tai 
reikia Jis ir nepabaigtai 
mylėti. Meilė neturi pabai
gos. Pasaulio pabaigoj vis
kas išnyks, pasiliks viena 
tik meilė ir ji tesės per am
žius. Taigi meilė būtų labai 
netobula, jei ji turėtų tam 
tikras ribas.

Dievo meilė ne yra tik tu
ščias žodis bei atsidūsėjimas, 
bet ji būna visuomet veikli, 
jei tik yra tikra. Kristus 
prakeikė nevaisingą figos 
medį. Jis gražiai žaliavo ir 
buvo pasipuošęs, ~bet netu
rėjo vaisių. Dievo meilė bū
tinai atspindi artimo meilė
je. “Kaip gali mylėt Die
vą, kurio nematai, jei nemy
li artimo, kurį matai?” — 
sako šv. Jonas. Didžiausi 
šventieji, kurie buvo dide- 
liausi Dievo mylėtojai, dau
giausia gero yra padarę 
žmonijai. Šv. Pranciškus, 
šv. Vincentas a Paulo, šv. 
f________j a Lellis ir kiti
jiems panašūs buvo uoliau
si geradariai visokiems 
vargdieniams.

Ir mes būkime veiklūs 
Dievo ir artimo mylėtojai. 
“Taip daryk, o gyvensi” — 
sako V. Jėzus.

Lietuvos Vyčių Naujos An
glijos apskričio suvažiavimas 
Įvyks nedėlioj, spalių 21 die
nų 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Svetainėj, Oak St., Athol, 
Mass.

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) ------------------------------ --------- 25c.
8-NI0S LIAUDIES DAINOS (dau- 
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4 balsam) --------------------------------- 40c.
“DAINUOK” H Dalis (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos) ------------------------------------ 60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOS- 
TA (solo arba duvtas; romantišku
mo iMneilfe pilna)--------------------- 60c.

/tinka 16 vasario giedoti 
kfhcerte, publikai nustojus; patrio- 
fišką) - ------ J------------------------------30c.
VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms meliodijoms ir dėklė- 
macijoms) ------------- --------------------25c.
FORDUKAS (Poupuri iš 14 liaudies 
dainų. Vyrų chorui ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoti).

Solo Dainos:
1. MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne

lengva)___________________________60c.
2. AŠ BIJAU PASAKYT (lengvuti;

baritonui, mezzo soprano) ------------ 40e.
3. LITAI (baritonui: lengvutž, tinka

“Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va
nago Plunksnos”)-----------------------50c.

4. GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”) ________ 60c.

5. STASYS (tinka “Barbora” iš“V*-,-
nago Plunksnos)------------------------- 60c.

6. DUL DUL DŪDELE (aukštam bal
sui: lengva, graži) --------------------50c.

z

Chorams Dainos:
2. VEJUŽELIS (Ilga, lengva, lyriška 

daina) --------- ----- •------------- s---------- 35c.
4. MUZTKA MUZIKA (galima šokti

Mokykloms vadovėlį “Dainuok II dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda
me didelį nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į

,z “DARBININKAS”
366 W. Broadway, South Boston, Mass.

Jei eini kariauti, melskis vieną 
kartą; jei rengei plaukti jūrėmis 
—du kartu, o jei rengiesi vesti ar 
tekėti, melskis tris kartus.—<Rusų 
priežodis. ‘ , ,•

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite).

Katalikams Naujienos

“O.K.’d” Vartoti Karai

Galite nupirkti vartotą karą, nuo mūs su 
pasitikėjimu—tikrai žinant kad visas dar
bas, kuris sudėtas kare buvo padirbtas 
per ekspertus mechanikus, vartodami tei
singas dalis. Ir garsus “O. K.” priekabas 
ant radiatorių dar geriau pertikrina jo 
vertę. Būk tikras kuomet pirksi vartotą 
karą kad turėtų “0. K.” priekabą kuris 
viską reiškia.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK’O: 
“POLONIA” _________ _ _______________ Spalių Oct. 27
“ESTONTA” _____________________ ^.Lapkričio-N o v. 15
“POLONIA”----------------------------------------Gruodžio-Dec. 4

Su Įvairioms žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą ar į Bendrovę 
BALTIC AMERICA LINE

8 BRIDGE STREET NEW YORK, N. Y.
Unioų Trust Bldg. Pittaburgh, Pa.
815 So. Dearborn Street Chicago, IUinois

Mes tam gyvenam, kad mylėtum, 
Visa, visa net širdimi, 
Ir darbo, vargo negailėtum 
Tiems, ką nelaimiu stė'gikmi.
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Mes tam gyvenam,! kad; lamintum 
Nuliūdusius ir nuskriaustus. 
Ir savo rankomis džiovintum 
Taip ašarotus jų skruostus.

Visos kuopos malonėsite pri
siųsti delegatus, nes bus daug 
svarbių reikalų svarstoma or
ganizacijos labdi.

’ Ona Viesulaitė,

Liet. Vyčių Naujos Anglijos 
Apskričio Raštininke.
r ■ ' ’i * ■ ■ /

NEVVTON: Stnart Chev. Co., 431 Wasb- 
ington St

NONANTUM: Silter Lake Chev. Co, 
444 Watertown S t

NE1VTON HIGHLANDS: Woodworth 
Motor Co.

HYDE PARK: .T. J. Delaney, 1243 
Hyde Park Avė.

MALDEN: Frame Motors, Ine., 144 
Eschange St.

DORCHESTER: Columbla Chevrolet 
Ine., 617 an<l 399 Columbla Road 
(Uphaips Corner)

NOR1VOOD: Fenton’s Garage
QUINCY: VVashington St Garage, Ine^ 

216 Washington St
DEDHAM t.Dedham Sgnare Chevrolet 

Company, Wash Ington St
EAST BRAINTREE: Clark & Taber 
EVKRETT: Melanson Bros., Ine.,

67 Chelsea St.
MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 Blne 

Hill Avė.

BOSTON: Commonwealth Chev. Co.,
949 an<J 983 Commonvvealth Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co.
450 Massacliusetts Avė.

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151 
Hancock St.

CHELSEA: McBride Chevrolet Con 
Chelsea Sq.

CHARLESTOWN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp., 334 Main St

EAST BOSTON: Warnock-Lynch Mo
tors, Ine.. 944 Saratoga St.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co., 
664 Broadway

įCAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 
į 277 and 308 Massachusetts Avė.
I MEDFORD: Atton & Jonės, Ine., Med- 

ford, Sqnare
MELROSE: Field Motor Sales Co.
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine 
1VELLESLEY HIT.pS: Stack & Mc- 

Adam Ine. _

žada savo valios ir visame 
kame ieško Dievo garbės. 
Viskas didesnei Dievo gar
bei ūę sielų » išganymui, — 

tokia meilė įū- “Ma” didls Di«“TO

Chevrolet Motor Company
Ateik šiandien pasižiūrėti ši įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, ‘ 

tad kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano.

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO Į LIETUVĄ 
ARBA Iš LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER 

KLAIPĖDĄ
------ ant-------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
_ •

Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 
dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių ne
vargina.
KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?

1) Nepertraukiama kelionė iš porto į portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestros, įvairūs žaislai, šokiai ir t. t.

Kaip praneša “La Croix,” 

vienuolių redemptoristų į- 

steigta Romoje Amžinojo 

Miesto advokatų draugija iš

rinko šv. Alfonsą savo glo
bėju. Šiuo žygiu nėra silp

ninama šv. Ivo, kaipo ad
vokatų globėjo, reikšmė, 
tiktai iškeliami tie santy

kiai, kurie jungia šv. Alfon

są su advokatų luomu. Šv. 
Alfonsas, 8 metus dirbęs ad

vokato darbą ir beveik 16 
metų dėstęs teisių ^mokslą, 
advokatūroje turėjo didelį 
pasisekimą. Advokatūrą — 
savo pašaukimą — jis verti
no kaipo garbingiausį po 
kunigystės ir sudėjo jai 10 
įsakymų: 1. Niekad nerei
kia imtis neteisingų dalykų, 
nes jie sudaro pavojų sąži
nei. 2. Neleistinais būdais 
nereikia ginti jokių reikalų. 
3. Negalima klientams (tu
rintiems reikalą į advokatą) 
uždėti ypatingai didelius 
mokesčius, prisidengiant lai
mėjimo atsiskaitymais. 4. 
Savo kliento reikalus lygiai 
stropiai reikia atlikti, kaip 
ir savo asmeninius. 9. Bylą 
reikia gerai išnagrinėti, kad 
suradus tinkamus apgynimo 
būdus. 6. Advokato trūku
mai neturi apsunkinti kli
ento; kilusius dėl to nuos
tolius reikia atlyginti. F. 
Advokatas visuose reikaluo
se, kūnuos pasiima vesti, 
turi prašyti Dievo pagalbos? 
7. Advokatas jokiu būdu ne
gali imtis vesti bylų, kurios 
viršija jo sugabėjimą, arba 
kurias atlikti jis neturi lai
ko. 9. Advokatas visados 
tūri būti teisingas ir garbin
gas. 1Q. Advokatas, kuris 
savo kliento bylą per savo 
apsileidimą pralošia, turi at- 
lvginti nuostolius.

“Rytas”

' K.K.-O. sur.i.i .Oi. 
v n r ---------- • i) Lirl-k !

Kad Dievo meilė būtų tik- saldume, bet tame, kad Die- 
ra, ji privalo būti viršpri- va mylintysis visiškai išsi- v . '
gimta, beribė ir veikli.

‘ Ji privalo būti viršpri- 
gimta, būtent, ne paremtą 
ant žmogaus vien kūno pa
jautimų, nes t___________
tų sulig gamtos, kaip kiek

viena žemiškoji meilė. Virš- 

prigimtoji meilė turi būt 

augštesnė už tą_ žemiškąją 
meilę. Įgimtoji meilė ir ga
li būti labai prakilni, pavyz- 
din, tėvų meilė, tėvynės mei
lė ir tt., bet Dievo meilė pri
valo būti dar stipresnė ir 
prakilnesnė. Kadangi žmo
gus yra sudėtas iš sielos ir 
kūno, ir kiekvienas sielos 
veikimas atsiliepia ant jaus
mų, tai viršprigimta Dievo 
meilė paliečia mūsų, jaus
mus ir pasielgimą. Tuojau 
matome kaip skirtingai el
giasi žmogus mylintis Die
vą ir tas, kurs atšalęs Jo 
meilėje. Mylįs Dievą kuo
met ineina į bažnyčią, tuo
jau visas persimaino. Tar
tum dvasios pagautas, įgyja 
kitonišką veido išraišką ir 
tartum matyte mato, kad V. 
Jėzus yra Šv. Sakramente. 
Taigi Dievo meilė palieka 
antspaudą ir ant įgimtų 
žmogaus pajautimų.

Bet ne tame yra jos esmė. 
Žmogus ne tam myli Dievą 
kad saldžių jausmų būtų 
pilnas. Kartais tų jausmų j _ 
kaip tiktai trūksta. Kartais 
nepaprastai kieta sausu
ma užries patu a ja ‘ mylinčioj 
Dievą sieloj. Šv. Teresė per 
17 metų neturėjo nė mažiau
sio suraminimo maldoje. Jos 
siela taip išrodė išdžiūvus 
ir kieta, kad ji mažiau tu
rėjo jausmų prie Dievo ne
gu paprasčiausias nusidėjė
lis, bet šv. Teresos širdis 
degė dideliausia Dievo mei
le ir jos tas jausmų sausu
mas ir ištvermė daug buvo 
Dievui meilesni už karščiau
sius jausmus. Taigi Dievo 
meilės esmė yra ne jausmų

• • •
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Teisės pripažįsta piliečių 
Sybę j. VąĮstijosę, bet pa- 
ra piliečiai toji gražu ne vi-imte

fi tenori ją pripažinti. Bene 
“ tipingiausiaš miestas, tuo 
‘. žvilgsniu yra Bostonas. 
m ĮJack Bay jankiai stato savę 
2 kurkas aukščiau už vėles- 
■oo nius ateivius. Miesto val-

taip pat jpe^s, pęgaįjj gip- 
čyti, kad ir vėlesnieji rąteį-
viąi: prancūzai, airiai, vo
kiečiai, skandinavai,' italai; 
lietuviai ir kiti iigi padėjo 
neapsakomai' daug" darbo 
šalies pirminėigai,' kad įne
šė, į Amerikos civilizaciją, į

UJSni ■<;?. 
reikalą, įrodinėti,

" -....
CUR KRYPSTA “VIENY- 
i BES
r*- .

Ep <
Mes amerikiečiai katalikai
ime daug
euybėmis.”

patyrimo su 
Bandėme 

bendras frontus, 
Įę&agti bendrus fondus, or-
'ganizuoti nuteriotos Lietu
vos draugus iš visų partijų, 

sakant, bandėme su- 
Bet kas išeiti į vienybes, 

teišėjo? Vienos tų vieny- 
biųvos užgimusios pasimi
rė,-kitos mirė net nesusku- ** 
busios užgimti. Turime tik- 
tas vienybių kapines. Liūd
nai tose kapinėse stypso žu-

g?; 
į. I

^tautiškos” t. y. galėjai pri? 
syti be tikybinių ir soci- 
ių pažiūrų skirtumo.

Į • ęt * ** *
)abar Lietuvoje siaučia 

tautiškoji” era ir dygsta 
Jt jiepybės:” ūkininkų, mo
kytoju, studentų, koperaty- 
įų ir nežinia dar ko. Kaip 

:es vienybes, taip ir

rūsįųjų vienybių paminklai 
tautiški” namai! Mat 

i tos vienybės buvo

liaiAlininkų

tįesos ir lygybės šiam pa
sauly!” Kadangi šios minr- 
tys atbalsio randa ir seime, 
kaip liūdyja jo paskyrimas 
pusę visų valstybės įęigų 
įftitps apsaugos reikalams: 
kariuomenei, fclai vynui, lėk
tuvams ir sienų apginimui, 

! gali laukti greitu

“tikrieji.” Jei, pavn sporte 
pasisekė iškilti L_____
“dutchman’ui,” “frog’ui,” 
“dago,” “wop’ui,” “polan- 
įęi’iui,” tai jis gavo nuga
lėti dū priešu: kompetitorių 
sporte ir “tikrųjų” ameri
konų antagonizmą. Dar 
blogiau yra politikoje.

Smith’o laimėjimas būtų 
ypač svarbus vėlesniems a- 
teiviams ne ta prasme, kad 
jie susilauktų iš jo kokių y- 
patingų privilegijų—jie ne
gautų jokių speciaHų privi
legiją •— bet tik dėlto, kad 
Smith’as yra ypatingai ga
bus administratorius ir do
ras ir sąžiningas žmogus ir 
jo administracija be abejo 
įrodytų, jog ir vėlesniųjų 
ateivių vaikai sugeba šalį 
valdyti nė kiek neblogiau už 
senųjų ainius, kad yra jai 
ištikimi nė kiek nemažiau 
kaip ir “tikrieji” ir kad to
dėl “tikrieji” amerikonai 
neturi teisės nė pamato žiū
rėti į juos kaipo į kokius pa
stumdėlius, kaipo į undcr 
dog*.

žmogų tikrai —

•" **’*’ ’*■
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DABARTIES BILDESIUOS
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ŠIAME PASAULYJE e- 
sama didžiai nepaprastų 
žmonių. Šiomis dienomis pa
teko spaųcįon žinių Jo 

m faiį naujai 
apvainikuotą^Abą^nįA O’ 
ralių
mūsų mados, kaip ĮįūcĮyją 
jo titulai: “Etiopijos Vieš- pasaulis 
pačių Viešpats, Galingasai laiku kinų atgimimo. Šitoks 
Žydijos Liūtas, Dievo Iš
rinktasis.” Tie titulai jam 
priklauso dėl tariamosios 
jo kilmės. Sunku suprasti, 
kaip tas pats asmuo gali bū
ti sykiu ir Etiopijos kara
lius ir Žydų Liūtas. Tačiau, 
jo padermė tai išaiškina. Jo 
bočiai (taip bent tvirtina jo 
tautos pasakos), buvę žydų 
Karalius Sailamonas ir Sa- 
ba, Etiopų Karalienė! Vi
sa tai jis paskelbė septynias
dešimt kalbomis, nes tiek jo 
valstybėj esti įvairių gen
čių4 Kad jos visos būtų 
juomi patenkintos, per savo 
apvainikavimo Iškilmes 
kiekvieną savo kareivį bei 
pilietį gausiai ir skaniai pa
vaišino ir pagirdė. Pavyz
dingai tuomi parode kaip 
karalius, vadindamasis tau
tos tėvas su piliečiais elgia
si tėviškai!

•gajumas jiems lemia šviesią 
ateitį, juoba kad vidujinės 
padėties gerinimui, liaudies 
apšvieta ir finansų sutvar
kymu stropiai rūpinamasi.

džia yra airių rankose, jei j<Js kultūrą daug teigiamo, 
tik airių politinės frakcijos 
nesipeša savo tarpe. Todėl 
jankių išdidi panieka yra 
daugiausia nukreipta į ai
rius. Bet ne tik Bostone, 
bet ir kitur santikiai tarp 
jankių ir vėlesniųjų kitatau
čių ateivių yra maždaug to
kie pat. Jankiai skaito savę 
pinuos., rūšies piliečiais ir 
šalies šeimyninkais. Tokios 
organizacijos, kaip pav. Ku 
Klux Klan fanatiškai ir 
brutališkai akcentuoja tą ta
riamąją jankių pirmenybę, 
tačiau apšviestesni jankių 
aristokratai retai kalba ir 
rašo apie tai atvirai, bet ret- 
karčiąis yla išlenda iš mai
šo, ypač dabar priešrinkimi
nės agitacijos karšty. Įsi
karščiavę net ir Back Bay 
jaukių “aristėkratai” nebe- 
susivaldo ir kalba apie vė
lesnius kitataučius ateivius 
lygiai tokiu pat tonu, kaip 
kad kalbėdavo Lietuvos “po
nai” apie “litvomanus.” 
Porą dienų atgal tūla Back 
Bay “aristokratė” beplūs- 
dama viename Bostono lai- 
krašty kandidatą į, preziden
tus, Al Smith’ą, aiškiai pa
sakė, kad Amerikai būtų di
džiausia gėda, jei toks “fo- 
rėineris,” Smith’as liktų J. 
Valstijų prezidentu; “forei- 
neriams,” t. y. ne jankiams 
priminė, kad jie privalo bū
ti dėkingi už tai, kad “tik
ri” amerikiečiai juos įsilei
do į Ameriką ir juos čia pa
kenčia ir kad nesikėsintų čia 
šeimyninkauti.

Niekas negali ginčyti, kad 
pirmieji Virginijos, Naujos 
Anglijos, Pennsylvanijos ir 
Marylando ateiviai ir jų ai
niai yra nuveikę milžinišką

—. ■v*

Tą mato ir priažįsta ir iš
mintingesnieji jankiai, bet 
praktikoje atsisako pripa
žinti J vėlesniems kitatau
čiams ateiviams ir jų vai
kams lygybę su jankiais, jei 
nėra priversti tai padaryti.

Daug kalbama ir rašoma a- 
pie tikėjimą rišy su Smith’o 
kandidatūra, bet beveik ne
tenka girdėti apie opoziciją 
jam dėl to, kad jis yra atei
vio sūnus, tačiau toji opozi
cija vis dėlto yra. Vienur 
ji prisidengia religija, kitur 
prohibicija, tai vėl neva po
litiniais sumetimais, bet tik
rumoje kova eina už tai, ar 
Amerikos šeimyninkais kaip 
ligšiol bus Mayflower’o (?) 
jankiai, ar amerikiečiai be 
kilmės skirtumo.
g- ■1 »' 1 ■ —» —

PLAČIAI SKELBIAMA 
laikraščiuose, kad neseniai 
apvainikuotas Albanijos ka
ralius, ĄJnned Zogu pasiry
žo sukurti karališkąją šei
mą ir rengiasi vesti vieną T- 
talijos karalaičių, bene 21 
metų Giovaną. Zogu yra gi
męs ir augęs mohametonų 
tikyboj, tačiau ketina perei
ti į katalikų tikėjimą, nes 
kitaip negautų šv. Tėvo su
tikimo jungtuvėms. Kalba
ma, jog dabar jau yra slap
tai priėmęs mūsų tikybą; jo 
tauta susideda iš maždaug 
lygių dalių Romos Katali
ku, mohametonų ir graiku 
stačiatikių, tat jo tikybos 
keitimas visus tautiečius ne
įžeis. Šis žygis, jei įvyks, 
bus turbūt Italų premiero 
Musolinį darbo vaisius. Jo 
priešai sako, būk jis negalįs 
ramybėj gyventi beveik su 
nieku, ir įrodo kaip jis y- 
ra susikirtos su prancūzais, 
austrais ir kitai s. Bet ma
tyt iš jo santykių su Jugo- 
Slavija, Graikija, Albanija 
ir kitoms kaimyninėms val
stybėms, kame daugiausiai 
Italija ieško bučiuolių, kad 
gabi gale jisai nėra blogas 
diplomatas. '

Valentinai; Matelis

Dar Atsikvėpsiu!

“Valst. liaudininkai, mū
sų manymu, yra visiškai 
tikri, kad anksčiau ar vė
liau visos naujosios forma
cijos, kaip Jaunoji Lietuva, 
Basanavičiaus vardo moky
tojų sąjunga, ūkininkų vie
nybė ir kitos bus jų rauko 
se. Ekonominių organiza
cijų, jei ne viršūnės, tai bent 

x apačios jau dabar yra jų 
rankose.

“Turėdami galvoje visa, 
kas pasakyta, mes visiškai 
suprantame
švelnumą ir atsargumą da
bartinio režimo atžvilgiu.” 
Tautininkų tveriamos 

“vienybės” yra nukreiptos 
prieš esamąsias katalikų or
ganizacijas, nes šios, girdi, 
esančios partinės. Tautinin- 
kų Vienybės esančios ne par
tinės, bet tautiškos, į jas 
galį sutilpti įvairių pažiūra 
žmonės. Na, matyt, ir su
telpa. Sutelpa ne tik tauti
ninkai, bet ir liaudininkai, 
o gal ir kairesni gaivalai, 
kurie tuo tarpu, žinoma lai
ko pakišę po puodų savo 
raudonas ir ružavas vėlia
vas, bet veikia.

Keistai ištikrųjų susideda 
aplinkybės Lietuvoje. Liau
dininkai nugalėjo katalikų 
partijas rinkimuose. Kiek 
vėliau tautininkai nugalėjo 
liaudininkus gruodžio 17-tą 
perversmo keliu ir kaip į- 
manydami ardo ne tik kata
likų politines partijas, bet 
ir jų nepartines organizaci
jas. Liaudininkams ir ki
tiems antikatalikiškiemS' 
gaivalams to tik ir tereikia. 
Kai tautininkai kovoja su 
katalikų organizacijomis, 
liaudininkai nesnaudžia ir, 
tariant “Ryto” žodžiais, 
tautininkų tveriamų “vie
nybių,” ypač ekonominių 
“apačios jau dabar yra jų 
rankose.”

Strategiška liaudininkų 
padėtis yra ištikrųjų pavy- 
iėtina. Tie žmonės, kurie 
Įrųodžįo - 17-tą .sugriovė 

.JatidĮninkų viršūnės, dabar 
jsigalai apa- 

eiosp- Įsigalėję apačioje, jie 
vėliau neturės daug vargo 
pakeisti ir viršūnes gal tuo 
pačiu būdu, kuriuo tautinin
kai jas pakeitė^ Jų priešų 
katalikų partijos bus jei ne
sugriautos, 
griautos.
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ųias Lietuvoje tveria “pla- 
pažiūrų,” “nefanati- 

ąu” “tikrieji” tautininkai.
* obalsis tas pats; Tautos 
ėnybė!
Mes kaičiai nusivylėme su 
ūsiškėmis vienybėmis. Sa- 
fsim kad ir “tautiški” na- 
ai- Kaip gražiai raginta 

„tos statyti! “Sukurkim 
tautos žydimus! Palaikykim 
lietuvybę! ar ne visi me^ e- 
$ame lietuviai, Lietuvos mo- 
MUtės vaikai — katalikai, 
^ėdieviai, socialistai? eikim 
išvien!”- Ir ėjo. Aukojo, 
Štate namus ir džiaugėsi, 
ąęt kaip ilgai? ir ar visi? 
laimieji nustojo džiaugtis 
katalikai. Juos greitai iš- 
įfumė iš “tautiškojo” namo 
JEpJiko namas social-libera-

Liberalai tautininkai 
|įek ilgiau pasidžiaugė, bet 
jį jų džiuagsmui atėjo ga
jas, ir juos išgrūdo iš “tau
tiškojo” namo. Liko socia
listai, bet savo nelaimei pa- 
’jmndc žiaurų kūdikį, bol^e-
ĮvĮkU8 ir patys gavo trauk-, 
ris iš “tautiškojo” namo, 

virto namas tikrai tautit- 
|cu, tik rusiškai tautišku 
"bolševikų namu, kuriame 
^jisai bolševikai jaučiasi e-

namie, visi gi nębolševi- 
£$i lietuviai, kurių pinigais 

‘lįpmas tapo pastatytas  ̂jrra 
^©pageidaujami ir nepriim- 
fįni svemai.
■Sėli

Pasirodo, kad panaši i»to- 
įfja pasikartoja ’ Lietuvoje.-

jpritrerg kąd pas nųis yra

NERINGA
(Legenda)

Ei kas atspėtų, kokie ugningi 
Mano krūtinėj norai vaitoja?
Daug jų užgeso, aitroj sustingę, 
O vis troškimais širdis plasnoja!

Kas atidengtų tą tiesą baugią, 
Jei skausmas lūpas man sui’ald .
Tat nesvajoki, jaunoji draugė, 
Žinoti viską, ko nieks nežino!

/

Tu nesuprasi iš mano veido— 
Dabar aš linksmas ar nusiminęs! ' 
Ašaros vakar mane apleido, 
Šiandieną—juokas ilgai kankinęs!

Tai kas, jei veidas krauju dar rausta, 
Šešėliai krintą ant mano lūpų!
Tu lieįžvelgsiĮko siela skausta, 
Kas 'širdžiai—laisvė. ai^Ti—parūpo I

Taip, neišgirste jūs mano skundo. 
Nors gilų skausmą kiūtinę j slėpsiu.
Te kančios gimsta, te kančios bunda, 
O aš—dar laisvas, dar atsikvėpsiu!

J. Ldr.

surakino t

(“ Ūkininkas”)

KINŲ TAUTININKŲ 
VALSTYBE dabar jau rim
tai brazda. Pastamoju lai
ku, naujo karo laivo Sein- 
nung užbaigimo proga, Ki
nų jūrininkų viršininkas, 
J.ang Šučwang, išsitarė, jog 
šis pirmas laivas esą neabe
jotinai mažas; bet tauta ga
li ir būtinai turi neužilgo 
pastatyti šiems laikams ata
tinkamą laivyną, kurs vals
tybę sulygins su kitoms pir
maeilėmis'tautoms. Buvęs 
kariuomenes viršininkas, ir 
naujai išrinktas tautininkų 
valstybės prezidentas, Čiang 
Kai-šek, tuo reikalu dar aiš
kiau pasisakė. Esą, “šis lai
velis teturi 500 tonų; gi Ki
nija privalo 60,000 tonų 
naujų laivų pasigaminti per 
ateinantį dešimtmetį. Tik 
tokiu būdu sulauksime mes

Išmintingas žmogus visame ran
da pagalbos, nes jo privalybė — 
imt, gerą iš visą ir visa.—D. Res- 
kmas.
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Kas nemato, kaip stebėtinai su

sipynė mūsą likimo siūlai? Dažnai 
palanki proga tepasirodo vieną va
landą. Netenkame jos, o su ja mė
nesiai ir metai praeina dykai.

Klaipėdos krašto vakaruose, už Kuršių ma
rių, yra ilga smėlio kopti juosta, skirianti Kur
šių marias nuo Baltijos jūros. Ta juosta va
dinama Nerija, arba Neringa; ji yra tikra smė
lio viešpatija, nes tik kur-ne-kur žaliuoja žiups
nelis pageltusių žmonių sėjamų žolių ir miškų. 
Ten nuo senai gyvena Klaipėdos lietuviai. Jie 
pasakoja tokią legendą.

Daug metų atgal, kada lietuviai garbino. Per
kūną, toji smėlio juosta buvo apaugusi gražio
mis pievomis ir miškais. Vasarą pievos mirgė
jo įvairiaspalviais žiedeliais, paukščiai giedojo 
gražias giesmes, o žmonės negalėjo tuo atsige? 
rėti. Tame gražiame krašte, kur dabar yra uz- 
pustytas Karvaičių sodžius, gyveno to., krašto 
valdovas Karvaitis, už savo narsumą pavadin
tas Didžiuoju. Jo rūmai buvo pastatyti iš go
riausių ąžuolų ir didžiausių akmenų ir iš visti 
pusių apsupti milžiniškais ąžuolais ir liepomis. 
Rūmų vidus biivo išpuoštas Baltijos jūros .gin
taru. Netoli ^-1 J ------
tykia. LftiAnh; 
savo gf^i^jH’’' 
ir,|Toįos,^D 

turtingai gyve 
savo įpėdinio.

pustytas Karvaičių sodžius, gyveno to. krašto

šydamas įpėdinio. Laimei tas patiko, ir ji iš
klausė Karvaičių prašymą. Po dviejų metų 
jiems gimė nepaprastai graži duktė.- Tėvai la
bai džiaugėsi. Tuoj iškėlė didelę puotą, o atsi
dėkodami deivei, paaukojo jai daugybę gyvu
lių ir paukščių. Savo dukterį pavadino Neringa.

Mergaitė buvo sveika ir nepaprastai greitai 
augo. Būdama keturių mėnesių, valgė visokius 
valgius, o auklė negalėjo jos pakelti, Sulaukus 
devynių mėnesių, jau bėgiojo ii- buvo gana di
delė. Nuliūdo tęvai, turėdami tokį keistą vai
ką, o žmonės ėmė kalbėti, kad piktoji Laimė 
pirmąją naktį tikrąjį Karvaičių vaiką pakeitė 
kitu.

mortna|>8usi8 Karvaitis su 
kb tĄ užsigeidė, turėjo.

Nusiminę tėvai kreipėsi į burtininką, norė
dami žinoti, ką tai lemia. Burtininkas pagal-, 
vojęs tarė: “Nesibi jokit! Kai jūsų duktė už
augs, žrnonėms padarys daug gero. O dabar 
jai pastatykit bent-dešimtį kartų didesnius rū
mus ilž šiuos.” ’. / <

Tėvai nudžiugo tokia gražia dukters ateiti
mi ir pastatę jai dideliu^ ir gražius rūmus.

•' 7 . .
Kai Neringai sukako aštuoniolika metų, bur

tininko pranašystės pildėsi. Kur tik atsitikda
vo kokm nelapnė:tar laitą užpuldavo vėtra, at 
žvejus ahdfaos metų j baigos < nunešdavo į jūros 
gelmes, ar-į smėlio kopas žmonės įgri tūždavo,

V181 pažinojo-ir labai mylėjo.] Daug turtin
gų karalaičių jai piršosi, bet ji pažadėjo tik už a 
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Tada įvairūs jaunikaičiai plaukte plaukė mė
ginti savo laimės. Pagaliau po daugelio nevy
kusių mėtymų, jos vyru liko Šventosios pilies 
valdytojo sūnus.

Po kiek laiko tarnu krašte iškilo didele aud- 
ra, kuri tęsėsi tryliką metų. Vejas pajudino 
jūros smiltis, ir iš jų ant kranto supylė milži
niškus kalnus. O Nemuno ir Kuršių marių van
duo apsėmė derlingiausias piejyas ir miškus.

Nenorėdama, kad panašaus likimo sulauktų 
ir jos sužieduotinio Šventoji pilis, kuri stovėjo 
ant jūros kranto. Neringa savo priejuostėje ne
šė smėlį ir pylė pilies pakrantėje. O kad būtų 
patogiau vaikščioti, ji į Šventąją pilį iš smilčių 
ir jaunikaičių sumestų akmenų supylė takutį. 
Užbaigus visus darbus, ji iškėlė ligi šiol neina*

'taigė savo gyvenimą, burti- 
pildėsi. Jie sakė, kad taip,

;4
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tytas vestuves.

Kai ji bu. 
ninku pranašystė! 
kaip audra, iš pietų ir vakarų puses atėis gink
luoti žmonis ir viską sunaikins. Taip ir įvy
ko. Atėjo šarvuoti kryžiuočiai, sunaikino šven
tus miškus ir išžudė vaidiląs. Taip i»at užėmė 
ii: sudegino Šventąją pilį, nugalabijo milžiniš
kus Neringos sūnus.

* ' - j j . . - į.' . *

; ( Ir dabar, kai nurimsta vėjas, o vanduo Įm- 
sidajo lygus kaip'stiklas, žvejai' jutos dugne, 
kiir dabar yra Ventpile, jnato Šventosios pilies 

--- —5 .:— m-i----- a---- A-ippmnį takuti. Ui- 

lė. Jonas Gailias

igė savo gyvenimą, burti-
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siųsta su aplikacijąt ■' ■
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išvažiavimą.
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* * *

Lioterijos Draudžiamos šioje 
žalyje

Klausimas:. Girdėjaur kad 
jioterijos drauęlžįaiųps Jioje

bilietų lioterijoms švefcimosa 
šalyse?i

pie 10 nuQs.
8“- pernai -
483,Š tūksL torių. " 1,J>’ r Kituose rajonuose

Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. Švagždys—pęm.j
B. Jakutis—1 viee-pirm; O. ^Lomaitienė—? vice-pjipil;
J.'Svirskis—sekr., 104 £
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užterštų ir žmogus tūrėtų 
mirti nuo kraujo užnuodyjL 
mo. Kokią-gi įtekmę alko
holis’ daro ant šių baltųjų 
kraujo rutuliukų? Jis su
tirština esantį juose glyko- 
geną ir tuom padaro šiuos 
sargybinius nerangiais. Jie 
lieka nevikriais, lėtais. To
dėl žmogaus priešininkai — 
įvairios bakterijos—lengvai 
gali įsibrauti į kraują; 
kraujas užnuodyjamas ir 
žmogus miršta. Geriančiam 
žmogui kiekviena žaizda ir 
operacija yra pavojinga. 
Mažiausioje žaizdoje leng
vai gali patekti įvairių ligii 
grybelių ir, neveikiant nor
maliai baltieinsiems kraujo 
rutuliukams, užnuodyti 
kraują. Menkiausis įsipio- 
vimas, net adatos įsidūri- 
mas dažnai baigiasi mirti
mi. Priešingai, jei baltieji 
kraujo rutuliukai yra svei
ki, tai jie tuojaus iš visų pu
sių apsupa pavojingąjį ligos 
grybelį, patekusį į žaizdą ar
ba į kraują, jį apįpūdo ir 
išstumia iš organizmo. Al- 
koholiu-gi užnuodytieji bal
tieji kraujo rutuliukai to 
padaryti negali; jie nepajė
gia stropiai atlikti savo pa
reigos ir apsaugoti organiz
mą nuo įvairių ligų bakte
rijų. Girgsniuojąs žmogus 
visuomet yi’a pavojuje. To
dėl patartina, norint būti 
sveiku, vengti alkoholio gė
rimo.

Mass.

Į.HMgnrr-F- iiųp...

. Valgis, veikiant virškini
mo oiganams, pavirsta krau
ju. Kraujas susideda iš 

. kraujo plazmos (kraujinio 
vandens) ir daugybės mažy
čių kraujo rutuliukų. Tie 
rutuliukai nevienodi: vieni 
balti, kiti raudoni. Tačiau, 
visi jie atlieka organizme 
tam tikrą darbą. Raudo
nieji kraujo rutuliukai — 
tai jau prirengtas kūnui 
maistas. Jie, bėginėdami 
gyslomis po visą kūną, pra
sisunkia per gyslų sieneles 
ir tiekia kūnui maistą. Iš 
šio maisto darosi knnn-jMė- 
\a, oda, kaulai ir tt. Kai 
žiogus išgeria alkoholio, tai 
alkoholis labai greit įsi- 
skve^na į kraują. Ką-gi jis 

ia? Jis įsisunkia į 
raudonuosius kraujo rutu
liukus, kuriuose esti ištirpu
si baltymų medžiaga, ir tą 
medžiagą sukietina, nes al
koholis iščiulpė iš jos visą 
vandenį ir sūry jo savyje. 
Pilvan sugrįžti šioji medžią, 
kad vėl pasidarytų minkš
ta, jau nebegali. Jis pilvą 
apleido ant visados. Tai jau 
suvirškintas valgis,, pavirtęs 
krauju; tai prirengtas kū
nui maistas. Šis sukietėjęs 
maistas yra kūnui netikęs. 
Iš jo negali pasidaryti ge
ros, tvirtos kūno mėsos. Kas 
tad su juo atsitinka? Krau
jas nuneša šią sukietėjusią 
medžiagą į širdį, iš kur ji 
patenka gyslomis į kitas kū
no dalis, kame iš jos daro
si taukai. Tat nenuostabu, 
kad nuo alkoholio, geriamo 
ypač alaus pavydale, žmogus 
storėja — riebėja. Tik de
ja, kad toks storutis — rie- 
buse žmogus, tikrybėje yra 
nesveikas ir darbui visai ne
tikęs. Sveikas, stiprus žmo
gus paprastai turi tvirtus 
raumenis, bet neturi taukų. 
Nutukęs-gi nuo alaus storu
lis, vietoje tvirtų raumenų, 
turi tik taukus. Jis turi ma
žai spėkų. Jo rankos ir ko
jos greitai pavargsta ir šir
dis nusilpsta. Joje dažnai 
įsimeta įvairios ligos: šir
dies padidėjimas, drebėji
mas ir kartais jos plyšimai binin] 
Apart raudonųjų, ^kyauje DSrb; 
randasi ir baltųjų kraujo 
rutuliukų. Šie rutuliukai, 
kūno ekonomijoje, yra it 
sargybiniai. Jų užduotis 
saugoti, kad į kraują nepa
tektų niekas daugiau, kaip 

,x tik ištirpintas maistas ir ty
ras oras. Pavyzdžiui, jei į 
'kraują įsibrovė svetima ma
terija — dulkelė, rakštis, 
bakterija (ligų grybelis) — 
tai šie sargybiniai, t. y., bal
tieji kraujo rutuliukai grei-

- tai pribūna priešininko 
r/ -(svetimos materijos) įsibro

vimo vieton, bematant jį ap- 
‘supa iš visų pu^ių, pradeda 
jį pūdyti ir pagaliaus išstu- 

* jnia jį laukan. Jei jie to 
į . nepadaryti), tai svetima ma-

*
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Šiltas ir pastovus pirmoje 
rugpiūčio mėn. pusėje oras 
leido subręsti žiem. javams, 
kurių augimas šiemet dėl 
šaltumo buvo kiek atsilikęs. 
Vėsus ir kartais lietingas o- 
ras antroje rugpiūčio mėn. 
pusėje buvo palankus vasa
ra jams: jie brendo iš lėto, 
todėl ir jų grūdai brandžiai 
susiformavę.

Rugiapiūtė daugumoje vie
tų prasidėjo rugpiūčio mėn. 
vidury tik Pietų Lietuvoje 
— apie 8 d. Pietinėje res
publikos dalyje ūkininkams 
pavyko rugiai nuplauti ir 
suvežti gerai, o Šiaurės da
lyje bei Klaipėdos krašte iki 
rugpiūčio mėnesio pabagios 
gera dalis ragių dar stovė
jo laukuose — gubose ir dėl 
drėgfio 'oro kai kur pradėjo 
dygti.

Kviečiai ir vasarojus per 
rugpjūtį daugumoje vietų 
dar nebuvo piaunami ir 
tiktai Suvalkijoje vasaro- 
piūtė prasidėjo apie 20 d. 
bet dėl lietingo oro nupiauti 
javai iki mėnesio galo veža
mi nebuvo. Bendrai imant, 
javų valymas šiemet yra ge
rokai pavėluotas ir nusi
traukė į rugsėjo mėnesį.

Gautais iš ž. ū. k-tų davi
niais šiemet yra numatomas 
toks javii derlius:

Žiem. rugiai bendrai res
publikoje užderėjo 20,5 cent. 
nuo ha. Atskiromis apskri
timis rugių derlius svyruo
ja nuo 17,2 centn. (Rokiškio 
aps.) iki 27,4 centn. (Vilka
viškio aps.). Bendras ru
gių derlius dėl sumažėjusio 
pasėlių ploto numatomas a-

.•£•># ■ i ; ■. zc: vi f:j
Žiem.. kv»e<įių ■ (derlius at

skiromis , apskritimi^ syy- 
ruęja nuo 21,8 centų. (Tel
šių ap.) iki -31,5 ceųtn. (Vil
kaviškio aps.) ir sudaro vi
dutiniai respublikoje 27,0 
centn. nuo ha. Bendras 
žieių. kviečių s derlius siekia 
148,9 t. tonų, arba 60% di
desnis, negu jiernai.

Žieminiai javai pas dau
gumą ūkininkų šiemet kaip 
ir pernai užderėjo gerai.

Vos. kviečių derlius ben
drai respublikoje numato
mas 19,6 centn. nuo ha. ir 
svyruoja nuo 13,3 centn. 
(Biržų aps.) iki 24,7 centn. 
(Mariampolės aps. ir Klai
pėdos kr.). Visose kitose 
apskrityse kviečių derlius 
daug vienodesnis ir tesiski
ria nuo vidutinio derliaus ne 
daugiau kaip 10%.

Bendras vas. kviečių der
lius maždaug toks pat kaip 
ir pernai ir apskaičiuotas 
49,1 t. tonų.

Miežiu derlius bendrai're- A
spublikoje numatomas toks 
pat, kaip ir pernai, t. y. 
19,0 centn. nuo ha. Atski
romis apskritimis miežių 
derlius žymiai skiriasi nuo 
vidutinio derliaus ir Suval
kijoje bei Klaipėdos kr. sie
kia 25 centn.,.O;.centro res-* * publikos rajone 
centn. nuo ha.

Bendras miežių 
apskaičiuotasT60,3 
arba 15% mažesnis, 
pernai.

apie 15

derlius,
t. tonų, 

negu

’įį lerija, patekusi į kraują, jį
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,$te ąpip 27
cent., Suvalkijoje—22 cent., 
Žemaičiuose ąpię 20 centn.

17
centn. • , ’
'[Mišinio daugumoje aps
kričių užderėjo 1—2 centu, 
daugiau už avižas ir bendrai 
respublikoje jų derlius sie
kia 20,5 centn. nuo ha.

Bendras avižų ir mišinio 
derlius šiemet apskaičiuotas 
401,9 t. tonų, arba 16% 
'daugiau negu pernai.

Ankštiniai augalai t. y. 
žirniai ir vikiai šiemet užde
rėjo geriau negu pernai ir 
jų derlius bendrai respubli
koje numatomas 18,4 centn. 
nuo ha žirnių ir 20,2 centn.
— vikių. Bendras žirnių 
derlius apskaičiuotas 65,4 t. 
tonų ir vikių apie 56,0 t. to
nų. z

Tuo būdu, jei javai bus 
gerai sudoroti, tai jų derlius 
šiemet numatomas, bendrai 
imant, ne mažesnis, kaip 
pernai, būtent: bendras der
bius visų maistui skiriamų 
javų (rugių, kviečių, miežių 
ir žirnių) apskaičiuotas 
906,2 t. tonų ir pašarinių ja
vų (avižų, mišinio ir vikių)
— 457,9 t. tonų. Padalytais 
apskaičiavimais šių metų 
derliaus pilnai užteks vie
tos reikalams (sėklai, mais
tui, pašarui ir pramonei) ir 
dar apie 168,0 t. tonų duos 
perteklių padėngimui numa
tomojo šiemet bufvių neda- 
tekliaus.

Kai dėl linų ir šakniavai
sių, tai jų stovis per rugpiū- 
tį visose apskrityse pagerė
jo ir pas daugumą ūkinin-

prieš Valstybės 
mentp agentą. Tavp 
ralizacijoscertifikatas, ari 
tam tikra eertifikuota 

šąlyje. Ąp Jięčią teisTrekordo
*..r*'/. & J^alizacijos, turi 1

’ P. L„ sugręžins po peria

Atsakymas; Taip.> Suv. 
Valstijų Baudžiamų Įstaty
mų dalis 213, draudžia siun
tinėjimą, per paštų, visos 
medžiagos, kurios liečia lo
terijas. Pereitais metais, 
‘ ‘ apgavystės ’ ’ įsakymai iš
leisti prieš 36 svetimas kom
panijas, kurios 4 siuntė savo 
garsinimus žmonėms šioje 
šalyje. Visi laiškai buvo su
grąžinti siuntėjams.

* * *

Pasportai Naturalizuotiems 
Piliečiams

Klausimas: Esu Amerikos 
naturalizuotas pilietis ir ma
nau vykti Europon. Kaip 
galiu išgauti Amerikos pas- 
portą, ir kaip ilgai turiu 
laukti pakol man jį išduos? 

J. K., Clinton, Iowa.
Atsakymas: Turi afidei - 

vito formoj pasiųsti raštą 
Valstybės Sekretoriui. Ši
tą afideivitą turi išpildyti 
prieš Federalio Teismo raš
tininką, arba valstiškame 
teisme, kuris autorizuotas 
natūraiizuoti ateivius, arba

kų laidomi patenkinami, ir 
tiktai Biržų, Rokiškio, Pa
nevėžio ir Šiaulių aps. kiek 
žemiau už vidutinius. Žolės 
yisose apskrityse šiemet ver
tinamos blogiau negu pa
prastai.

Centr. St. Biuras

jimo. -
Su aplikacija ^uri 

ti dvi fotografijas (savo)’ 
ant plonos popieros, 
colių didumo, ir afidei 
vieno liudininko. Pas 
kaina yra $9.00 ir reikia už: 
mokėti $1.00 už aplifcąe 
Gali mokestį siųsti” pinigai 
arba piniglaiškiu.

Kuomet aplikacija tink 
mai išpildyta, pasportas 
Valstvbės -iDepartamento iš^ 
duotas, į vieną arba dvi dįe- 
pas. Bet patartina prašyti 
pasporto nors savaitę priri

Klausimas: Mano ‘ 
gimė Europoje, aš gimiauj 
šioje šalyje. Ketinu važiuo-. 
ti Europon, bet turiu užtek
tinai bėdos ir vargo dar 
ti, kad čionais gimiau, i 
mano gimimas nebuvo užre
gistruotas. Kaip galiu išy 
gauti gimimo metrikus?..^ 

R. N., So. Boston, Matei
Atsakymas: Kuomet gi

mimo metrikai reikalaųj 
darodyti Amerikos pilietys-d 
tę, krikšto certifikatas su. J| 
afideivitais dviejų liūdinto-^ 
kų, kurie gali prisiekti : 
vaikas gimė Suv. ValSb 
se, turi būti pristatyta. '< 
Įima gauti gydytojo, slaug 
akušerkos arba krikšto U 
paliudijimą. ■ .

F. X-
*

• r Į įfi

nas naudojasi kito prityrimu. Visų vieno 
krašto draugijų priešakyje turėtų stovėtož 
vienas pirmininkas,- kursai duodamas pąta*|| 
rimus, atsišaukimus, paraginimus į darbą(3 
darytų įtekmę į visas draugijas ir jų vai- < 
dybas. 1919 m. rugsėjo 27-28 dieną KąoO 
ne įvyko visuotinis krikščionių darbininįuj^ 
organizacijų suvažiavimas. Darbininkų rri*? 
kalais pi rimta visa eilė svambių nutarimų,^ 
Svarbiausias suvažiavimo žygis tai 1 ‘ 
Lietuvos krikščionių darbininkų orgai
ei jų susivienijimo, Lietuvos Darbo Federa*, 
cijos įkūrimas- Darbo federacijos pamate 
yra padėtas tarptautinis krikščionių darbi* 
ninku susivienijimas. Lietuvos Darbo fe
deracija dedasi prie krikščioniškojo vislai 
pasaulio internacionalo ir jame atstovauja^ 
Lietuvos organizuotus krikščionys 
niūkūs. Kaip Lietuvoje įsikūrė “Ue 
Darbo Federacija,” lygiu būdu ir pai
mis teisėmis, būtent darbininkų gerovei,'!! 
jų reikalų aprūpinimui ir pagerinimui A- 
mėrikoje, pastangomis gerbiamojo mūsų vi
suomenės veikėjo Kun. D-ro F. Kemešio 
1915 met. tapo įkurta “Amerikos Lietuviu 
R.-K. Šv. Juozapo Darbininkų Sąjr 
arba sutrumpintu vardu “Lietuvių 
ninku Sąjunga.”

Lietuvių Darbininkų Sąjungai rūpi i 
sų tęisiių rominkų reikalavimų įvy

diniujas; jn snburti visus orgamzu
uiŽ

klausyti kaip valdžios, taip ir visūom 
organizacijas. Lietuvių Darbininkų Sų 
gai rūpi suderinti krikščionių da: 
ir profesinių sąjungų darbuotę. SavĮttį 
‘reikalams sąjunga leidžia du syk savaip 
laikraštį “iMrbininkas. ”

..Mąnau, čia pravartu* bus paminėti įj 
punktus, ąrbą veiįvįtno taisykles, kurinį 
remiasi minėtoji sąjunga, * f®

f. (Bn. Amgi.nV

mokėjimas turi būti per ilgą laiką dalimis, 
mokamomis tuo laiku, kuomet darbininkas 
gauna mokestį; kad kredito palengvinimas 
nemasintų skolintis, kad paskolinęs neįeis
iu pinigų veltui, skolinąs privalėtų nuro
dyti, kuriam tikslui pinigus skolina ir toji 
paskola neturėtų perviršinti darbininko rei
kalų. Palūkanos-nuošimčiai turi užlaikyti 
kasą, kas lieka — eina darbininkų.reika
lams, ar kokiai nors darbininkų įstaigai. 
Tokia darbininkų organizaeijos pradžia pa
daryta Šv. Juozapo Draugijos Kaune; ji 
1919 met. turėjo savo turto 203,748 It.' 75c. 
Kas mėnuo sulyg įstatų pamatinėn kason 
narys moka po 20 centų, prie tos kasos vi
si privalo priklausyti; ligos, liuoson kason 
mokama kas mėnuo po 20 ar 40 centų. Su
sirgęs darbininkas iš paipatinės kasos gau
na pašalpos dienai po 15, iš ligoninės — 
vieni po 25, kiti po 50 centų, daktarą bei 
vaistus ligonis gauna už pusę kainos.

Nariui mirus, jo šeimynai duodama pa
šalpos 50 rublių; mirus nario žmonai, vien
gungio motinai narys gauna taip pat 50 
rublių; mirus nario vaikui duodama iš
laidoms 5 ar 10 rublių... Kas antras šven
tadienis draugija daro susirinkimus, pa- 
skųitėles, pasikalbėjimus; laikas nuo laiko 
rengiamos tiesos paskaitos, tris-keturius sy
kius metuose daromi dramatiški vakarai, 
yasarą gegužinės, žiemą darbininkų vai
dams eglaitės... Turi savo knvgynipskai- 
įyklą, trimitų orkestrą iš 20, chorą iš 30 
žmonių; narių iš viso skaitoma iki 300. 
Nors įstatai leidžia priimti ir moterys drau
gi jon, bet joje tepriklauso tik vyrai, kadan- 

palūkanų—nuošimčių, nuošimčiai' yra tįųgi mo^ys jitfį sau atskilą šv. Zitos drau-

Kun. S. J. Vembrė

DARBININKŲ KLAUSIMAS
‘ ■ i

uos, užtat ir darbininkų gyvenimas yra 
brangus: jei dar prisideda bargan ėmimas, 
turi paskirta pirklio kainą mokėti, nors ir 
žino, kad kitur pigiau gaunama, bet be kre
dito: norint gi persiskirti reikia visą skolą 
užmokėti.

Pasekminga tat tame reikale pagelba v- 
ra steigimas krautuvių, kurios pristato dar
bininkams reikalingi} daiktų didelės pre
kybos (urmo) kainotnis. Tokios krautuvės 
neprivalėtų duoti pelno savininkams, tik iš
laidas grąžinti su nuošimčiais nuo kapitalo, 
tokju būdu tarp mažos ir didelės vaizbos 
kainų skirtumas atliktų darbininkams. To
kias krautuves privalėtų laikyti darbininkų 
draugijos; jų pasisekimas priklauso nuo 
geros, sąžiningos ir darbščios valdybos, y- 
pač nuo sumanaus vedėjo.

Mokėjimo būdas priverčia darbininkus 
naudotis kreditu. Mokestis paprastai gau
namas po darbo; lig sulaukiant savaitės, ar 
mėnesio galo reikia gyventi, daug-kam at- 
seina pasiskolinti, o stoja sykį paimta tę
siasi toliau; gautu mokesčiu atlyginama 
skola, bet ateičiai vėl_ųįfka nebelieka. Bę 
to darbininko gyvcnįgie^itsiraųdaJkB'ria^ 
nuo karto vis daug didegniųreikalų,kųrių 
negali atlikti, gaudamas užmokesnį mažo
mis sumomis, tat vėl turi J pasiieškoti pa
skolos; kadangi darbininkas neduoda gva- 
rancijos, tat skolininkas reikalauja didelių 

_ x:„  *:_ y-J-L_ L Ai 
didęsni, juo trumpesniam laikui skojįnąm. 
Įklimpęs Į skolą, darbininkas nebegali aų- ,-- .. ..... . »w . ----J____ ♦'____ -

pašalpos iš šalies. į Tam 
bininkanis paskolos įsi 

duoti darbininkams pai 
pas. Nuošimčiai turi b

>1

•»

(Tęsinys)
h) Darbininkų Draugijos

Darbininkų apdraudimas yra labai ge
ras daiktas, bet nereikia skirti jam perdi- 
delės svarbos; kadangi apdraudžia ne visus 
darbininkus, ir ne -visuose jų reikaluose; 
pati pašalpa daugelyje nuotikių yra labai 
maža, kuri negali apsaugoti darbininkų nuo 
skurdo. Taigi be apsidraudimo darbinin
kai patys privalo spiestisį draugijas. Dar
bininkai Vra vienas visuomenės luomas, ku
rio, turėdamas visą eilę bendrų su visa žmo
nija reikalų, turi dar savo ypatingų reika
lų; todėl jiems yra reikalingos kaikurios 
Įstaigos, kurių tikslas užganėdinti šitie dar- 
(ininkų reikalai ir atstovauti jų luomas. 

____ >i ninku draugijų tikslas—jų būvio pa
gerinimas kaip materialis, taip ir dvasiš
kas, ypač doros srytyje. Narių dora privalo 
būti pirmas kiekvienos draugijos tikslas; to
dėl krikščionių tikybos, dvasia turi persiger
ti per visą darbininkų organizaciją, priva
lo būti visų draugijų pamatas. Prie pakė
limo darbininkų gerovės prisideda mokslas, 
išąuklėjimas, bendros kasos, duodančios pa
šalpą, reikalui esant, tokį 
labai pageidautinos kaip 
draudiipo papildymas; toliau phskolos įstai
gos, bendrovių krautuvės, pristatančios pi
giomis darbininkams reikalingų daiktų etc. 
Kasdienius savo reikalus darbininkas ap
rūpina brangiai ^ teturėdamas mažą uždar
bį net dėl reikalo 'naudotis kreditu, ima 
viską nuo mažų pirklių ir pasidaro nuo jo 
aiškiai, prigulmingas. Žipomas yra daiktas, 
kad juo krautuvė yra mažesnė, būtent juo 
dauginus yra tarpininkų pirklio ir produ- 
cento tarpe, tuo yra didesnės prekių kai-

t kasos yra 
irbininkų ap-

vomis pajėgomis išsimokėtu
------•« vLS-J- r ’ . • 
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kurios turi 

i o ne nažal-
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gijon, bot joje tepriklauso tik vyrai, kadan- 

giją; I|e KąU»oiXrą dar §v. Juozapo drau^ 
gijos i Šiauliuos, Į^ąnevėžyje, Tauragėje etc? 
Ktoditokįųą. draugijos geriau plėtotūsi, rei- 
katin|ja^vi^|O|hipto ‘.^Įugijų ’ su^ivithųjj- 
mąs į vįeną sąjungą; per tai pasidaro leng- 

- tt- BUsįnešiinąs,
išjpasitanmai; vienaspuo ' ■

jau plėtotūsi, rei-
S
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i-suburti visus oi

» | vieną galingą visos šf 
ją, priversti darbininku* b
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KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS

Apvesdinkite mane — 
Šių nakcialy (dzūkiška)

t
< 
M:
■ *

SIS ŽMOGUS BUVO VISAI 
SILPNAS IR NERVUOTAS

,l$0.0
.30
.60
.20
20
.20
25

medijų, parašytą artisto S. Pil
kos. Perstatyme dalyvaus ir 

artistas S, Pilka.

LAWRENE, MAŠS?

LDS, 70 kp. susirinkimas įvyks 
21 d. spalių po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimų ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

S. Čaikauskas, rašt.

r 
• *4

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

rinkimas įvyks sekmadieny, spa
lių 21 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkame dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

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

sekmadieny, spalių 21 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimų atei- 
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Raštininkė

i

8. Mūsų Aekiai I. 
A Mūsų Šokiai n.

C. BROOKLYN, N. Y.
Spalių 28 d., tuoj po sumos 

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

1
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1.
2.
3. Jojau dieną (augštam balsui)------
'. * Ko liūdit sveteliai ---------------------

Siuntė mane motinėlė -----------------
Vai aš pakirsčiau________________
Saulelė Raudona________________

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS
Jau kelias Lietuva!_________ _—
Dvi dainos „______________________-
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Įvairios Dainos
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

Tetephone Cedar 4953Residence, 194 Millbury St., Srd Floor.

Visi sveiki

Penktadienis, spagų 19, 1928

spalių apie 6:3lL vai,-vakąj^-|—_
sųtųj, Pra

H. J. J
prie vienybes

Mūsų kolonijoj pas lietuvių Į 

ėjus yra labai mada ‘fa&Zi 
.— aš darau, tai yra viekais 

Serai, o jei jis ar ji, ^ai vis.-
’• . ‘i’

cas bloga. Pereitą mėnesį, 
oje, kada prasidėjo Tau-

Lygos susirinkimas Gene- 
į voje, buvo sušauktas Newarko 
^Jietuvių viešas susirinkimas ir 

fiko išneštos rezoliucijos ir pa
bustos- Tautų Sąjungai, kad 
• Vilnius, būtųz grąžintas Tietu- 
-vai. Tą visą darbą vietinė 
anglų spauda labai gražiai ap- 
Tašė. Vėliau nekurie lietuviai 

rkė tą darbą už tai, kad 
jie to darbo pirmenybėje 
o, o kiti. Spalių 7-tą įvyko 

^^vaikščiojimas spalių 9-tos. 
Buvo 'surengtos prakalbos. 
Kalbėjo p. E. Vileišienė ir Lie- 

B tuvos vice-konsulas adv. P.
Daužvardis. Žmonių suėjo ne 

fe- perdtfugiausia. Aukų surink- 
ta $40 su centais dėl Vilniaus 
lietuvių našlaičių. Buvo tam 
priešingi}, už tai, kad A. L. R. 
K. Fe<^ 8 skyrius surengė, o 

; be ji} draugija. Spalių 14-tą 
Įvyko Šv. Vardo Draugijos pa
roda. Per kelioliką pereitų 
metų lietuviai parodoje dalv- 
yavo, o šį metą nedalyvavo, 
už tad, kad nėra taip kaip 

aš” noriu, o yra taip kaip 
jie nori.

Jaunimas

tik 
ir iš apylinkės ko- 

lonijų. /
Šv. -Cecilijos choras rengia 

balių lapkričio 10 d. Jauni
mas šiuo laiku darbuojasi ir 
nepaiso senių tuščių ginčų. 
Gariiė jaunimui.

Šv. Jurgio dr-ja ir Šv. Ur
šulės dr-ja dar nesusitaikė; 
nors ginčai jau kainavo arti 
tūkstančio dolerių. Dabar ei
na kalbos, kad š-v. Uršulės dr- 
ja trauks atsakomybėn šv. 
Jurgio dr-ją už ardymą šv. 
Uršulės dr jos; Patartina su
sitaikyti ir nemėtvti pinigų 
kitataučiams advokatams.

• Žvalgas

Po v 
lis p 
Sargeliūtės labai*gražiai pa- 
dainavo. Apie 10-tą valandą 
visi .svečiai linksmame ūpe iš
siskirstė;

' - * * *
Jau buvo rašyta “Darbinin

ke,” kad šv. Kazimiero para-* < 
pijos klebonas kun. J. j. Kau- , 
lakis buvo, smarkiai susirgęs, j 
Bet dabar ačiū Dievui jau pa
sveiko ir vėl dirbą. Bažnyčios, 
parapijos ir parapijonų labui.

Tiesa, klebonas dabar jau 1 
nėra toks stiprus kaip buvo, 
bet bažnytinių reikah} neap
leidžia. Taip pat neapleidžia 
nė visuomeninių reikalų: lan
kosi į draugijų susirinkimus 
ir juose duoda naudingų pata
rimų. Jis begalo daug dirba 
visuomenės labui. z-

Dieve, duok jam sveikatą 
dar padirbėti ilgus metus mū
sų tarpe.

piano, o p-ies Vileišienei

Sulig pranešimo Federacijos 
Sekretoriato, poni Emilė Vi
leišienę lankys, ,Philadelphią, 

20-23-čią spalių. Tad mes 

per

30 d. šv. Jurgio dr- 
jos salėje atvaidinta veikalas 

‘Aušros Sūnūs.’* 'Vaidino bu- 
vęs Lietuvos Valstybės Teatro
artistas Š. Pilka su pagelba 

fį^rooklyniečių ir šv. Cecilijos 
|* choro, kuriam vadovauja 

„‘Stanšauskas. Atvaidino 
£-vyzdingai. Žmonių buvo 

Jiolika šimtų.
y Lapkričio 11-tą šv. Cecilijos 
Choras perstatys scenoje “Že
mės Rojus,” 3-jų veiksmų ko-

CAMBRIDGE, MASS.
Pasibaigus vasaros sezonui 

ir Federacijos skyrius prade
da savo veikimą, kurį vasaros 
metu buvo pertraukęs. Spalių 
21 d. sekmadieny tuoj po ant
rų mišių įvyks susirinkimas. 
Šiame susirinkime bus skaito
mas referatas temoje: “Ko
kios Priežastys Trukdo Mums 
Kultūrinę Pažangą.” Po re
feratui bus diskusijos, kuriose 
kiekvienas norintis galės pa
reikšti savo mintis liečiamu re
ferate klausimu. Šis klausi
mas yra svarbus, todėl verta 
su juomi kiekvienam susipa
žinti ir jį gerai suprasti. Be 
to turime ir daugiaus svarbių 
reikalij aptarti. Todėl
draugijų išrinkti atstovai esa
te nuoširdžiai kviečiami 
me susirinkime dalyvauti. Pa
darykite surprisą ir susieikite 
visi nors vieną sykį į metus.

Fed. Skyriaus Valdyba

A.
pa
ke-

Ofiso tel.: Park 3491
• ' ADVOKATAI 
BARKUS IR ABODEELY 

725 Slater Building 
Worcesler, Mass.

IGNAS J. BARKUS 
161 Sterling St. Maple 4964 

MICHAEL N. ABODEELY 
71 Snffolk Street. Cedar 6771

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING 
Worcester, Massachnsetts 

Phone Park 5065
i ■ ■■. -........ ■■ . . —

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS <

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Vorcester, Mass.

Namą tel: Cedar 1768-M

/

V • sia-

PHILADELPHIA, PA.
Varduvių puota—vakarienė

Spalių 4 d., šv. Pranciškaus 
dienoje, pp. Mažeikai po num. 
222 Morris St. surengė savo 
sūnaus varduvių paminėjimui 
iškilmingą vakarienę. Sukvie
tė gana įžymių asmenų. Da
lyvavo kun. Mykolas F. Dau
mantas, taipgi neseniai atvy
kusios iš Amsterdam, N. Y., 
p-lės seserys Marijona ir Ge
novaitė Sargeliūtės, p. J. Ho- 
delis, vietos šv. Kazimiero pa
rapijos vargonininkas, p. Jur
gis Pranckūnas, real-estatinin- 
kas ir daug pasižymėjęs kata
likiškų draugijų veikime, pp. 
Rimdeikai, kurie daug dar
buojasi dėl vietos šv. Kazimie
ro parapijos labo ir p-lė O.

LOWELL, MASS.
Pasibaigus vasaros sezonui 

mūsų draugijos ir kuopos ren
gia įvairias pramogas svetai
nėse.

Spalių 7 d. bažnytinėje sve
tainėje įvyko pokylis pagerbi
mui mūsų kleb. kun. F. Juro, 
jo vardo dienoje.

Šį pokylį rengė Bažnytinis 
choras, p. R. Ainoriui vado
vaujant, Apaštalystės Maldos, 
Šv. Vardo draugijos ir Mergi
nų Sodai ici ja.

Programa susidėjo iš dainų, 
eilių ir kalbų. Andrius Dze- 
dulionis, jaunas vaikinukas 
pasakė eiles.

Į #
Draugijos įteikė klebonui 

dovanėlę $100 auksu.
Spalių 13 d. Aušros Vartų 

draugijos balius pavyko gerai. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Daugiausia jaunimo. Draugi
jai liko nemažai pelno.

Spalių 20 d. įvyks L. D. S. 
97 kp. balius, 84 Middlessex 
St. svetainėje. Rengiasi visi, 
seni ir jauni. Bus gera orkes
trą.

Šv. Vardo vyrų draugijos 
susirinkimas įvyko spalių 14 
d. Nutarta rengti balių para
pijos naudai, Padėkos Dieno
je. Išrinkta komisija į kurią 
įeina R. Ainorius, A. Pečiuko- 
nis, K. Velička, T. Versiackas 
ir VI. Paulauskas.

Darbai kai kuriose dirbtu
vėse, o ypač čeverykų, eina la
bai gerai, net virš laiko dirba. 
Dažnai ’ laikraščiuose ieško 
“stitčerių.”

Yra nemažai dirbtuvių, ku
riose dirba tik po kelias die
nas. Nemažai darbininkų be- 
darbiauja.

Korespondentas

iiir viešąi
spaudą pasveikiname šikis žo-
Wais:.- ■„•!) > > »; ■■ < « ■ ;

i •

‘•Sveikinam Tavę, Uidvyrę tautos, 
Kad negaili savę—labui, Lietuvos 
Kaujies kaip milžine už laimę'mūšų. 
Už musę tėvynę —r žiauriųjų priešų. 
‘Paliokų” netboji—Vyties vėliavų 
Belaikant kovoji, kad būt’ tik gyva 
Mus’ gonte — lietuviai kraite VUniJos, 
Kų nūn’ yr’ verguvėj godžios Lenkijos. 
Tad priimk meldžiamoji mus širdžių 
Už tų, kad kovoji ir kenti už mus. 
Už musų tėvynę, kurių Mindaugas 
Savųja krutinę gynė kaip liūtą*.. 
Už kurių Keistutis su savo vyčiais 
Grūmės ant žut-butfts... su_. su kryžio. 
Kurioj Gediminas su savo kardu, [čMs. 
Tas musų milžinas... Lietuvos vardu 
Pareiškė pasauliui: ‘kiekvienas tas žus, 
Kur’s bus tik apgauliu, užgaus lietu

vius !..
Už kurių Algirdis j Maskvos sienų 
Sudaužė įširdęs kiečiausį plienu ' 
Savo kalavijos... ir Vytautas mus 
Puikę Vokietijos — kryžiočių ragus 
Nulaužė... todėl čia mes Vileišienę 
Kaip—Basanavičių, kuris tėvynę 
Prikėlė iš grabo... sveikinam Tave'. 
Kad delei mus’ labo aukauji savę!..” 

Philadelphietis

P. S. Poni Vileišienė kalbės 
subatos vakare, 20-tą spalių, 
7:30, Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje. O nedėlioj, 21-mą spa
lių, po sumai, kalbės šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje. 
Gi kas-link andriejiečiij para
pijos tai kaip išeis; tai apie 
tą gerb. kun. Juozas Čepukai- 
tis, Andriejiečių klebonas už
sakys nedėlioj, 21-mą spalių.

i Philadelphietis

L>1

Lietuvos Vyčių organizaci
jos pusmetinis suvažiavimas į- 
vyks spalių 21 d., Lietuvių 
Svetainėj, Oak ■ St., Athol, 
Mass.

Naujos Anglijos jaunimas, 
kuris priklauso prie' šios bran
gios organizacijos būtinai tu
rėtų atsilankyti į šį svarbų su
važiavimą. Bus išduotas ra
portas iš Liet. Vyčių 
seimo ir svarstoma kas link 
apskričio nuosavo namo. Spor
tininkai turi svarbių reikalų 
kas link Baseball League ir tt.

Athol io jaunimas smarkiai 
rengiasi, po vadovyste p. J. 
Jasinskio gražiai priimti sve
čius. ?

Visi Į Atliolį spalių 21 die
ną.

U.l...aįx 1 NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopps mėnesinis susi

rinkimas įvyks' sekmadieny, spa
lių 28 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duoklės. 11 i < -

■ Vaidybą
j i•>< h;t jlf

-DETROIT, MICH. ’ •
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi- < 

rinkimas įvyks nedėlioj, 21 dieną
•» • • M 1 V .

Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami* atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

TJ; f »;1
HUDSON, MASS. < .

LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 
įvyks penktadieny, spallą 26-tą dieną, ‘ 5s« i 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Wąter St.. Mieli drau- 
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime > / 
svarbių reikalų kuopos naudai. -- 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė- 
Ii, kurių yra užsivilkę mėnesinės ; 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad. 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga- 
nizalijos. Kviečia Valdyba

Unguraitė, stambi drauguose
veikėja. Vėliaus .pribuvo ir
p-lė Ona Pranckūnaitė, kuri 
dirba Soutlivork Title and

įTrust Co. banke ir kiti.
karienė įvyko sekmadienį, 7 d.

JOSEPH J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

Autos For Ali Occadmu
OFFICE: Fanerai Heme, 212 Millbury ^Taroevter

** Jeigu mirtie atlankytą jtteą Molyną, tegul Jusą prietemai palaukia 
mane dėl patenkinančio pigiausio darbo; ai uitlkrfnn, kad laldojlmaia, 
kttriuoR ai prižiurtu, busite patenkinti.

F. KL ASTON
FOTOGRAFAS

Jei norit turėt savo aiškų 
pa veikslą, tai eikit nusifo-
tygrafistą—F. KLASTON. 
tografnot pas patyrusį fo- 
Darbą atlieku vėliaisiais
išradimais. Ant pareikala
vimo, einu į stabas foto*
grafnot

Be je, turiu dar išradimą

pcr?tjnw
■- or«2 F

24 MUHmry Stot
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ARTISTO STASIO PILKOS 
VAIDINIMU RUDENINĖ 

KELIONĖ

Mr. G. W. Alderson, Iš Bazine, Kana., 
turėdamas 75 metus amžiaus buvo vi
sai silpnas, nervuotas ir turėjo inkstų 
ir kepenų trubellus. Jis sšksu “Aš jau- 
ecu išvartojęs daug „visokių gyduolių, 
bet gavau didžiausių pageltų nuoNuga- 
Tone negu iš kitų gyduolių, kurias bu
vau vartojęs.” Nuga-Tone prašalino jo 
ligas, suteikė jam naujų stiprumų ir 
jėgų ir ajis pasunkėjo. Jis yra vienas 
iš daugelio tūkstančių kuriems Nuga- 
Tone pagelbėjo.

Nuga-Tone taipgi yra geros nuo skil
vio trubelių, prasto apetito, silpnų ner- 
Ivų, užkietėjimo, nusilpusių kitų orga
nų, praradimo svarumo arba nusilpnė
jimo, nervingumo ir raumenų neveiki
mo. Garantuojama, kad pagelbės, ar
ba jums nieko nekainuos. Nusipirklt 
butelį ir pabandykit jų didelę vertę. 
Apsisaugokit nuo pavaduotojų — reika
laukit tikrų Nuga-Tone.

CICERO, ILL.
Rakausko naudai koncertas

Spalių 21 d. Šv. Grigaliaus 
choras rengia koncertą studen
to Ant. Rakausko naudai. 
Koncerte dafyvaūs ir įžymių 
solistų daifnninkų, ypatingai 
stud. Rakausko žmona'p. Ele- 
na Rakauskienė (Narinkaitė). 
Kocertas bus šv. Antano par. 
svetainėj, 15-ta g-vė ir 49-tos 
Court.

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS 
, IR PARODA

Šiuomi skelbiame, kad A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 
Mass. ir New Hampshire 
apskričio suvažiavimas į- 
vyks 4 dieną lapkričio, pir
mą vai. po pietž, šv. Petro 
bažnytinėj svetainėj, 5-ta 
g-vė, So. Boston, Mass.

Pildant pereito apskričio 
suvažiavimo nutarimą, šia
me suvažiavime bus kartu 
ir rankų išdirbinių paroda.

Brangios sąjungietės! ruoš
kitės prie šio suvažiavimo ir 
parodos be atidėliojimo, kad 
paroda pavyktų, o nelikti} 
vien nutarimu.Visokius ran
kų išdirbinius prašome siųs
ti šiuo adresu:

Miss M, Sakalauskaitė 
50 W. SLxth St., 
So. Boston, Mass.

* V1

Spalių 28 d. — rezervuota 
dėl “Aušros sūnų” — Water- 
bury, Conn.

Lapkričio 4 d. — Maspeth, 
L. I.

Lapkričio 11 d. — Newark, 
N. J. — su Šv. Cecilijos choru 
“Žemės rojus.”

Lapkričio 17 d. — Linden, 
N. J.
— New Britain, Conn., vakare 
nūs”'dviejose vietose: po piet

Spalių 21 d. — “Aušros sū- 
N. J. ‘ ' \. '7‘

Lapkričio 25 d. — Bayonne, 
—- Hartford, Conn.

Kolonijų organizacijos, ku
rios iki Kalėdų norėtų susi
tarti dėl art. St. Pilkos kom
panijos atvykimo prašomos 
kreiptis šiuo antrašu: St. Pil
ka, 1701 Stanhope St., Brook- 
lyn, N. Y.

WATERBURY, CONN
Spalių 28 d., 1 vai. po pietų į- 

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

Valdyba

Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO
- KOMPANIJA h :

<•*» 
kompanija tšdirbinėja pianus 

Bostone per 75 metus suvirš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimų 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 
terkiūną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

Vienam Balsui Prie Fortepijono

Ak, myliu tave_________________
Bemužėl, nevesk pačios ________
Graži čia giružė_________________
Meilė______________ _______________
Meile uždegta krūtinė__________
O pažvelgti______________________
Visuomet širdis surakinta________
Penkios linksmos dainos________

Duetai
Moterų Sąjungos Imnas ________
Skrenda, lekia musų mintįs______
Trisdešimt dainų -----------------------

MSram Chorui

Ginkim šalį Lietuvos_____________
Giesmė į šv. Kazimerą___________
Lietuvos Vyčių Imnas___________
Pirmyn į kovą__________________
Mes grįšim ten __________________
a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer
gelė, e) Išbėgo mergytė _________
a) Kaip aš buvau jaunas, b) 2iu- 
rau anksci rytų, e) Aš užgimiau 
Lietuvoj________________ _________
a) Miels tėvoli, b) Oi skauda gal
velę, c) Atsigėriau žalio vyno 
a) Tykusis rytelis, b) Oi laksto' va
nagėlis, e) Kur Nemunas, d) Oi čiū
čia-liūlia _________________________ 50

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
1. a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve .25
2. a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano 25
3. a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė-

* veli, Tėveli ------- ---------------------------
a) Močiute, miego noriu; b) Oi, 
varge, varge -------- ;----------------------
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis -------------------------------
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo —--------------------------------------
Tautiški Šokiai L ------------------------
Tautiški Šokiai --------------------------

2. Trys dainos _______________

VAINIKUONIES
1. Mūsų šokiai • ____

Visosyirš paminėtos dainoj galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda-'
mi užsakymus drauge prisiųakite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip:

“DARBININKAS” .
366 W. Broadvay, Sonth Boston, Nass.

_ * • ■



Lenkai kei-

98,117 nauju balsuo-

Rap.
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sku, *•

r. t

i
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Sako, kad 
lietu viii su 

palei

Daugiau nė 500 nesuspėjo 
užsiregistruoti

4no

t?..

Pusbrolis

p. >*'

Stuboe

t V.

774 PRIĖMĖ SUTVIRTINI
MO SAKRAMENTĄ

Spalių 17 d., 3 vai. po pie
tų, Š v. Petro lietuvių baž- 
jjyčibje, J- M- Vyskupas Pe- 
tersoų suteikė Sutvirtinimą 
Sakramentų <Įcl 774 vaikų, 
įš jų buvo 394 mergaitės ir 
380' berniukų.

Šiose dideliose iškilmėse 
^alyvavo šie kunigai: J. Ča
plikas iš Worcester, Mass., 
J. Švagždys ir F. Norbutas 
iš Montello, Mass., F. Vir- 
mauskis iš Lawrencce, V. K. 
Taškūnas iš Norwood, F. 
Juras iš Lowell, F. Juškai- 
tis iš Cambridge ir vietos 
kleb. kun. K. Urbonavičius 
ir vikaras kun. F. Strakaus- 
kas.

j. M. Vyskupas pasakė 
pamokslą. Lietuviu kalboje 
gražų, iškilmėms pritaikin
tą pamokslą, įtasakė kun. J. 
Čaplikas.

Prie užbaigos buvo palai
minimas su Švc. Sakramen
tu.

Žmonių, suaugusių, mažai 
tilpo į bažnyčią, nes vaikai 
beveik užpilde suolus.

Taigi sveikiname naujus, 
jaunus, sutvirtintus Kris
taus kareivius, priėmusius 
Sutvirtinimo Sakramentą.

llap.

“D-ko” Redakcijoj lankėsi 

kun. J. Čaplikas iš AVorces- 
ter, kun. F. Norbutas iš 
Montello, kun. F. Juškai!is 

'iš Cambridge,. -F. Ju
ras iš Losvell. Svečiai sutei
kė daug žinių iš lietuvių gy
venimo. '

MIESTO TARYBA DARO 
TYRINĖJIMUS MIESTO 

LIGONINĖJE

Šių savaitę Bostono Mies
to Tarybos susirinkime, ta
rybos narvs Thomas W. 
McMahon iš Dorchesterio 
iškėlė skaudžius kaltinimus 
prieš Miesto Ligoninę, kuri 
yra palaikoma aukomis.

Šioje ligoninėje buvo pa
daryta operacija p. McMa
hon 4 metų dukterei. Jai 
išėmė “tonsils” ir “ade-

*. , •

m...

inr ■
noids.’L Po kieklaįko ji li
goninėje mii;ė. > ' .

TĮiomas McMahon 
bos susirinkame tarp. kitų 

pasakė, kad ligo
ninė labai nešvariai -užlaiko- 
ihp ir ligt^jiĮi Tnetųift pHe- 
žūro& Jis,sako, kad jo mi
rus mergaitė buvo apsemta 
kraujuose ir jos niekas ne- 
e;natęs.

Miesto Taryba išklausius 
savo nario kaltinimus išrin
ko komisiją padaryti inyes- 
tigaciją miesto ligoninėje.

Spalų 18 d. pradėjo tyri
nėjimą. Liudininkais pa
šaukta gydytojai, trustysai 
ir slaugės.

Ligoninės globėjai užgin
čija kaltinimus ir sako, kad 
mergaitės mirtis buvo neiš
vengiama. Sako, kad per 
penkis metus iki rugsėjo 1 
d. 1928 m. iš 10,994 ligonių 
po “tonsils” ir “adenoids” 
operacijų miiv tik trys, ši 
mergaitė ketvirta.

Sis tyriiiėjinias, jeigu tik 
bus Inišališkas, bus naudin
gas visuomeniai.

. 298,438 UŽSIREGISTRAVO
BOSTONE

Spalių 17 d.. Massachu- 
setts valstijoj, užsidarė pi
liečių registracija.

j Viso Bostone užsiregistra
vo 298,438 balsuotojai: 160,- 
550 vyrų ir 137,888 moterys.

Labai mažai trūksta nuo 
Demokratų vadu obalsio: 
“300,000 balsuotoji] už gub. 
Smith.’’

Nuo liepos 2 d. užsiregis
travo 
tojų.

ATIDARĖ OFIS£ 
NORWOOD’E, MASS.

i,

\ • “TZ-----

Jopas Bemotavičius (Bcn- 
nėft) gerai žinomas kaųio ap-' 
draudos (insurance) agentas 
atidarė ofisą po numeriu 1134 
.Washington • St., Norwood,

-
P. Bernotavičius parduoda 

natnus, žemo ir apdraudą. Pas 
jį galite kreiptis bile reikale 

gausite prielankų patarna
vimą.

■ė ■■

I

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS *
įZ JUODOS (prastais minkštais viršeliais)— 
/’ JUODOS (prastais kietais viršeliais)____
.♦ JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)— 
į, JUODOS (geros odos viršeliais)— 
i BALTOS (celuloidos viršeliais)____

Ęen 
pražioję vietojė,_ąnt aukšto 
kalnelio. . <; ,7 .

Ą. a. velionė gyvendama 
veęlė derą ir gražų gyveni
mų ir buvo visų mylima. To
dėl ir mirus susilaukė gilaus 
ątįjautimo. Jos kūną paly
dėjo didelis būrys žmonių. 
Giminių buvo iš Norwoodo, 
Montello, Peabody, Lynn, 
No. Wobum ir Nashua.

Graboriaus pareigas atli
ko visiems gerai žinomas p. 
Akunevičius.

Ilsėkis amžinai Dievo ka
ralystėje.

LAIDOTUVĖS

A. a. Aleksandra Bujienė 
mirė 9 dieną spalių po sun
kios operacijos St- Elizabeth 
ligoninėj, Brighton, Mass. 
Velionė paėjo iš Lietuvos 
Vilniaus rėdybos, Valkinin
kų valsčiaus. Amerikoj iš
gyveno apie 25 metus. Pali
ko seserį Reginą Amerikoje, 
vyrą ir šešius vaikus: vy
riausią dukterį Marijoną ve
dusią, Oną, Karoliną, Sta
nislavą, sūnų Juozapą ir 
Andriuką.

Laidotuves įvyko 12 die
ną spalių su bažnytinėmis 
apeigomis šv. Petro parapi
jos bažnyčioje. Gedulingas 
šv. mišias laikė kun. F. Nor
butas, šv. Roko parapijos 
vikaras, iš Montello, Mass.; 
ant kapų , palydėjo vietos 
klebonas kunigas UrbonavL 

* • *»»•
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GAINA SUGRĮŽO IŠ OKU 
PUOTOS LIETUVOS

Martinas Gaina, So. Bos- 
tonietis, laivo nuvykęs į 
Lietuvą aplankyti savo žmo
nos ir tėvelių. Jo tėvvške. 
Lieponių kaimas, yra lenkų 
užimtas. Jis sako, kad len
kai labai nuteriojo Vilniaus 
kraštą. Pats Vilnius labai 
apleistas.ir nėra jo gyvumo. |

Lietuvoje kas kita.
Okupuotos Lietuvos žmo

neliai laukia ateinant lietu
vių išvaduoti jų iš lenkų 
vergijos.

Demarkacijos linija esą 
tik kaipir ant juoko. Kur 
tik yra kiek miško tai len
kai turi užėmę ir mišką sku
biai kerta ir veža į užsie
nius.

Labai tankiai piemenys 
lenkams iškerta šposą, sako 
Gaina. Jie susitarę, lenku 
kareiviams prasišalinus, nu
kelia gaires į lenkų okupuo
tą pusę ir kartais net prie 
pat lenkų kareivių stovyk
los, ir uždeda parašus, kad 
“čia rubežius.” 
kiasi-

P-nas Gainas 
jeigu įvyktų 
lenkais susirėmimas 
rubežių, tai lenkai turėti] ko- 
greičiausia kraustytis “do 
Waršawy,” nes lietuvių jau
nimas yra susipratęs ir la
bai neapkenčia lenkų.

Gy ven i inas oku puoto j e 
Lietuvoje blogas, o yj>ač šie
met dėl lietingos vasaros;

Bop.

GTERŲ S-GOS 13 KUOPĄ

• i

ŠEŠTADIENY

27, 1928
7 VAL. VAKAKE

■ PARAPIJOS SALĖJ
E. 7-TH ST., SOUTH BOSTON

ŠVENTO PETRO IR POVILO
- DR-JOS VALDYBA
Pirmininkas ,•

J02 E. 5th St.. S. Bostoų, Mass. 
Vice-pirm. — 1 Jackevičius,!’1 f-

92 Sawyer AveųŽiorcheste^LMhsHj 
Prot Raštininkas — L., Šyągždy^

U Bowėn St.,’S. Boston, Mass 
Fin. Raštininkas — Kazys Kiškfe,' 

> 366 Broądway, So. Boston, Mass. 
Iždininkąs — Vincas Kališius,

67 G St, South Boston, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus 

kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
(mėnesio 2-rą vai. po pietų, pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Bostoų, Mass.

;• *4 4 * /•»

NAMAI,ĮFA^Q$:» • 
BIZNIAI^”'’

Kpžnas pirks jas reikalaujaĄeyp 
namo, gražioj vietoj ir nę bran 
pai. Ant tų visų, klausimų me 
lykysime, nes turime ką pard 
a/Jj^įiMįeldžiam. pasiskaityti.

, Uphams Corner 
šeimynų 18 'kambarių namas,

• r

/

3; -
visi įtaisymai, pridedant 3 gazo 
(steam) pečiai. Renda $120 į niė-

ATIDARĖ VIDUDIENIŲ 
SUSIRINKIMUS SE

NAME HOTELY

Boston, Mass. — Republi- 
konų partijos ‘ ‘ 1 y deri a i ’' 
atidarė vidudienių susirinki
mus, /Adams Heuse.

Republikonai pasekė De
mokratus.

Jie pykčiu nesitveria, kad 
Demokratams taip sekasi.

Kalbėtojai B. Loring 
Young ir kiti smerkia gub. 
Smith kalbą Sedai i a. Mo.

Jiems pykta, kad' gub, Al 
Smith kaip ant delno išdė
jo prez. Coolidge “econo- 
my” kaipo klaidinga ir ne
pamatuota.

Dabar republikonai ban
do šiek tiek atsigriebti, bet 
ar pasiseks? x

Griežs Gera Orkestrą

Bus duodama trys praizai: 
1) Už gražiausias, 2) Už 
įvairiausias, 3) Už prasčiau
sias.

Kviečiame visus ir visas 
atsilankyti ir pasilinksmin
ti, nes bus labai daug “fo- 
nių.”

— .50
.50

T“ f t Ir??.

U...
BALTOS ^celuloidos viršeliais, su kryželiu)____ $1.15

Vjrfus Užsakymas siuskite sekančiu antrašu:

"DARBINItfĘAS”

Boston, Mass.' —' Spalių 
17 d. Young’s Hotely api 
3000 moterų, susirinkusių į 
Smith rally entuziastiškai 
pasižadėjo *>guh.-‘
Smith’ą, ’Demokrątų i phrfi- 
jqp kandidatau j lĮirozidenlus.

|Tai buvo moterį}. dienaJsi 

lĮsismaginųsios .moterys 
priskyrė d Ar vieną dien^ir 
pasikvietė Jaek Dempsey 
kalbėti.

Ex-majoras Curley atida
rydamas rally pareiškė, kad 
Bostono žmonės taip užsiin
teresavo rinkiniais, kad 
Young’s Hotely Smith’o su
sirinkimams permaža vieta. 
Tuos susirinkimus šaukia ir 
visas išlaidas apmoka ex- 
majoras Curley. Jis nė kiek 
neabejoja, fyd gub. Smith 

laimės.
Moterys smerkė llooverio 

politiką, o ypač jo adminis- 
tratoriavimo laikais.

Moterys kalbėtojos primi- 
|nė karo laikus kada lloove- 
Įris buvo paskirtas maisto 

(administratorium. ■ Sako: 
i Žmonės čia negaudavo cuk
raus, miltų ir kitokių daik- 

I tų, o sandėliai buvo užvers
ti ir Hooveris pūde maistą, 
kad maisto trustas galėtu 
pakelti kainas-

Toliai Į>-lė Caulfield So. 
Bostono advokatė, sako: 
“ Jeigu HooveL*fiįl${ išrink

tas, tai tuoniet bus geriau 
kad Laisvės Stovvlą nukel- 
tume ir atiduotume Pran
ei j ai, jeigu šaly leidžia reli-

• e if . , ,

gijų netoleranciją ir nepri
leidžia žmogaus, 4. Įkaltuosius 
Namus.”

, l • - I

Kitos kalbėtojos smerkė 
rcĮiublikonus kaip “grafte- 
rius.” Priminė, “Toapot 
Dome” ir ‘‘ITerbie’” meilę 
prie Anglijos.

Bostonas “solid” už Smith, 
sako m^teiys. -/ 1

40 HARVARDO PROFESO
RIŲ Už SMITHĄ

Daugiau ne 40 Harvardo 
Universiteto profesorių, ku
lių didžiuma buvo republi
konai, pareiškė viešai, kad 
jie reinsią gub. Sniithą į 
prezidentus.

BBttUNMS GENERALIS 
AGENTAS.

f • -- ----------------■---------Mrtpfeatf tn 

rinkti prenumeratas,,zkelįfannz 
spaudos darbus “Darbininkui.

<-

RENGĖJOS

MILŽINIŠKOS PRAKALBOS 
IR KONCERTAS

z 
įvyks seredoj, Sj>alių-Oetober 24 <1., 
1928, Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver 
gatvių, South Boston, Mass.

Programas prasidės lygiai 7-tą vai. 
vakare.

Šias prakaltais rengia Lietuvių Ukė- 
sų Kliubas idant supažindinti Bos- 
ton’o lietuvius su demokratų ir n*i>u- 
blikonų platformomis, ant kurių stovi 
Alfred Sniith’as ir Herbert Hoover’is. 
.Jų platformos bus aiškinamos per kal
bėtojus.

Kiekvienas iš musą turėtų žinoti kq 
žada mums duoti republikonai ir de
mokratai. Yra labai svarbu žinoti už 
ką reiks duoti savo balsą dabartinia
me laike, nes nuo jų prigulės šalies 
gerovė.

Sekantieji kalintojai kalbės nuo de
mokratų iri republikonų: Adv. F. J. 
Bagočius, Adv. Suzana M. šalnienė, 
A. F. KneiŽys, Kandidatas į Senato
riaus ofisą—Loring B. Y o jin g, Kandi
datas į Gubernatoriaus ofisą Frank 
G. Allen. Kandidatas į Gubernatoriušs 
ofisą—Generolas Cole ir Kongresam, 
nas .Tolin McCormick.

Prie prakalbų turėsime muzikos ir 
dainų: l’-Fiia Ona R. Kubilius pagra
žins programą su savo kontralto bal
su ir Kanklių Orkestrą ims dalyvu- 
mą. Prie pabaigos bus rodomi kru- 
tamieji paveikslai.

Lietuvių U'kėsų Kliubas kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti ir išklausyti 
gero programo.

Lietuvių l’kėmf Kliubo
Prakalbų Komitetas

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP.
DR-JOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., 8. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis.
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M.-Šeikis,
366 Broadway, S. Boston, Mass. 

£asierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadway, So. Boston, Mass 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 "Winfield St., S. Boston, Mass, 

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

ma
ls 

turi

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVd.

VALDYBĄ
Pirmininkė — Jieva MarksienĄ

625 E. 8th St., S. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkė—Ona Zulonienė,

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

443 E. 7th St., S. Boston, Masu 
Telephone South Boston 3422-R 

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnienf
29 Gould St., W. Rosbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. 

Tvąrkdarė — Ona Mizgirdienę,
1512 Čolumbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

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

nosį. Savininkė gyvena toli nuo 
namų todėl pigiai parduoda už 
; >9,350 ir tik $1,000 įnešti. Maty
kite B. STEFAN. .

Mattapan
3 šeimynų namas su naujos 
dos įtaisais, gražioj vietoj, 
jriežasties savininko ligos
)ūt greitai parduotas. Prekė tik 
>8,800. Lengvos išlygos. Matyki-. 
e J. GAILIUS.

Bučeraiai Vieta
Krautuvė ir 6 kambariai 1 šeimy- 
nos name ir du garadžiai su vi
sais moderniškais įtaisymais, So., 
Bostone, 'tinkamoj vietoj dėl bu- 
černės, nes tirštai lietuvių apgy
venta. Turės parsiduoti greitai ar
ba ir mainais primtų. Kaina tik
$9,000. Matykite J. P. TUINYLA. '

Extra Geras Tiriamas
3 šeimynų 17 kambarių su visais 
įtaisymais, trys atskiri šildomi 
(steam) pečiai, gražioj vietoj. Reiv 
dų neša $107 į mėnesį. Parsi
duoda už $8.500. Įnešti $1,000. • 
Matykite B. KONTRLM.

Dorchester
3 šeimynų 18 kambariij 10 metų 
senumo namas su visais modernia. \ 
<ais įtaisymais. Atskiri šildomi* 
pečiai. Didelis daržas. Nuo gat
vės medeliais apsodinta. Parsi
duoda už $12,500. Matykite AL 
M1ZARA.

Mattapan
3 šeimynų 15 kambarių namas su 
visais įtaisymais, dvieji piazai, 
prie visokių parankų: krautuvės, 
karai. Parsiduoda už $11,600 antyy " 
lengvų išlygų. Matykite V. YAN- 
KUS.

* <

7
e

s®

PARSIDUODA
už $100 nupirksi 2 Šeimynų namą su 
krautuve F SL, So. Bostone, yra jar
das dėl dviejų karų, gazas, elektra, 
furnace, netoli mokyklų ir bažnyčios. 
E. FKEEDMAN, 18 Tremont St.. Bos
ton, Room 928. '(S.-19)

SUMUŠĖ VARGONININKĄ

Detroit, Mich. — Rugsėjo 
28 d., 7:45 vai. vakare, prie 
Šv. Jurgio lietuvių bažny
čios susipešė varg. B. Ne
krašas su J. ir J. Kasevi- 
čiais.

Varg. B. Nekrašas pada
vė bylų į teismų ir reikalavo 
$5,000 iš Kasevičių atlygini
mo už sumušimų.

Sako, kad varg. Nekrašų 
užpuolė ir sumušė už tai, 
kad jis prašalinęs iš choro 
*Įur

PARSIDUODA
3 šeimynų namas 19 Athens St.. So. 
Boston, 14 kambarių su visais parnn- 
kumais, kaip tai gesas, skalbynės, toi- 
lėtas ir piazai, vienas flaitas tuščias, 
tai kas nori galime išrendavoti. Parsi
duoda, ir užsiduoda už labai mažą 
kainą. I>el platesnių informacijų 
klauskite pas Elz. i’levoklenę, 948 E. 
Broadvvay, S. B. Tel. 2493-M.

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

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

Vice-Pirmininkas—J. Grubinskas,
24 Prescott St., Readville, Mass. 

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

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

Iždininkas — V.JBalutis, 
36MercerSt., S. Boston, Mass.

Maršalka — P. Laučka,
JJ93 Fifth St., So. Boston, Mass. 

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

■_ Gatvė, South Boston, Mass.

Cambridge
3 šeimynų 18 kambarių namas su 
visąų,, Hąi^ymais, atskiri šildcpai 
(steam) pečiai, dveji garažai! , 
Parsiduoda už $12,500. Įnešti $2,- 
000. Matykite K. K. NAJARIAN7 --

South Boston *•
3 šeimynų 15 kambarių prie Dor- 
ehester gatvės su nekurtais įtai
symais, vieta dėl garadžio. Parsi
duoda už $7,700. Matykite AL 
IVAŠKA. *

Dorchester
Puikus namas vienos šeimynos 10 
kambarių su visokiais įtaisymais 
ir šiluma. Parsiduoda už $6,800. /’-. 
Įmokėti $1500. Matykite RUSELL 
KING. '<■’

Mortgičiai
Reikalaujant mortgi«ių « bankų-, / 
arba atskirų ypatų mūsų ofisas?; 
aprūpina pirmais ir antrais mort-;,-... 
gičiais. Matykite Thomas McCor-;V 
mick. f*

Dorchester
3 šeimynų 20 kambarių su visais^* 
įtaisymais, atskiri trys šildomi T 7 
(steam) pečiai. Parsiduoda labai» 
pigiai, tik už $8,800. Rendų į mė-L

Jt

nosį $124. Įnešti $1,500. Matykite .j 
S. JOKUBAUSKĄ.

Dorchester ’-d

gė. 
sitaikė.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
GROSERNE geroj vietoj, žmoniq ap
gyventa. Geras biznis. Priežastis par
davimo sužinosite ant vietos. Savinin
ką galima matyti nuo 5 vai. vakarais. 
38 Union St, Cambridge, Mass.

(S.-1&)

MICHAELM. PLEPYS
’ • I • • *

324 “E“ Street, So. Boston, Mass 
Kampas*“E” St. ir Broadway 

Tel. So. Boston 1645-M 
Lietujyjs CONSTABLE

Parduodu ir mainau namus, krau* 
ir farmas. Inšiūrinu auto- 

iiiys, naręus, fornišiMs ir tt-^ 
įtvirtinai visękįus dpkumentus 
1 čia taip ir Lietuvoje! į

ANTANUOS 
“Darbininko” namą 

n ŽO&n it labai nin&L- Dri foi 
. Įnatykitla “Dnzbfaine 

ko” AdministracŲon. 

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS

VALDYBOS ANTRAŠAI
Pirmininkas — Mot. Versiackas,

694 E. 5th St, S. Boston, Mass. 
Vice-Pirm. — Pov. Kuka,

95 C St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ant. Macejūnas,

450 E. 7th St, S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Pranas Tuleikis,

109 Bowen St., S. Boston, Mass. 
Iždininkas — Andrius Zalieckas,

150 H St., South- Boston, Mass. 
Tvarkdaris — Kazys Mikailionis, 
906 E. Broadvay, S. Boston, Mass. 

Draugija laiko Bavo susirinkimus 
kas antrą nedėldienį kiekvieno

3 mėnesio Lietuvių Salėj,(kęstA 
’ E ir Silyer ,gai.,, 
! Mass., 1:30 yat po piėių. X

darni susirihkimSti
‘ «vesti

4 prie mūsų draugijos.-.J. 1—

b KaĄ pasiekti tarto nfląlįta; 
ga dviejų dalykų: darbštumo

3
3 šeimynų 17 kambarių ant Col- 
umbia Rd. su visais itaisymant* 
Atskiri 3 šildomi (steam) pečiai.:’-f 
Rendos neša $135' į mėnesį. Pąr-flĮį* 
sl<lumla..už $13,000. -Matfklte .Cį P.4^ 
YURGELUN.

Mėsos Krautuvė .jį.

Puikus mūrinis namas 8 šeimynų* / 
su įtaisymais ir garagiais, prieg ' 
tam mėsos krautuvė. Geroj vietoL 
So. Bostbne. ' Išmainys arba ptt*J. 
duos pigiai. Matykite F.. SILŲK. .

South Boston
Vienos šeimynos namas 7 kamba 
rių prie Thomas Park. Geriau 
sias pirkimas.
$5,300. Įmokėti J| 
ŲeLUKAS.'

^.^ridgevater Farmą
1 SKerių, namas 6 
ei ė Varnė, 30 ąkerių dir
* Aitą dalis miškas de 

it gero kelio. Pa 
Matykite G P. TURI

LUN; . • ‘«Nė-• ' A

Atliekam 
draudžiau 
dus > (&rt 
stiklus ir nuo Aitolcių ’nclaii 
susižeidmo, ligos ir smerties. <

i ir teisingai, 
biznius, 

t aujom

BARK
-VrOT-AJK.T

Parduodhtti &u
‘visokio padirbimo automo

Ateina.iiftB% .relk^_

pgi tįsota
rime v



r : r uxxh ai' ao- Boaion

INGAS

• i>

r -

&

Anne Nickols9

K •'*'

JUOKELIAI

I

A

Ii
I
I I

.'c
K

i

APSIGINKLAVIMO 
KAINA

z:Jr

■U

i ■’*

AFTERT^t FIRST 
THOUSANP MILĖS

Man knvga “The CT0L8ięir
kurioje

taipgi Frcd Thompson į
t

“KIT CARSON”
Ketvirtadienio vakare 5 aktai 
vodevilio — Vėliausios žinios ir 
šiaip trumpi dalykėliai.

Subatoj po pietų ir vakare
Dovanos—Dovano*—Dovanos

Kolionįjęs .stropi ar 
kad pašventinimų pa- 

kuoiškilmingiausią. 
rūpinasi, kad viską

“JUST MARRIED”
su Iluth Taylor

't

1 X?

• ~ SUSIPRATO IR PASI-
_ X TRAUKĖ

• šiomis dienomis anglų ver
time išėjo belgo Henry dę.

fe* į*

Ketvirtadieny, Penktadie 
ny, šeštadieny

SPALIŲ 25—26—27

KNIGHTS OF THE AIR
Pav.vzdls drąsių aviatorių per 
pastaruosius metus.

, . - ‘ A
SEKMADIENY 5 dideli aktai 
vodevilio, taipgi komedijos ir 
šiaip trumpi dalykėliai.

•/■•r; ~-b
..............................J.1- ■■■

K ,osy of Soeialism,”.......
K.’autorius išdėsto, kodėl jis r_ 
B-* perstojo tikėjęs į nuseųiįs^is 
||| Markso teorijas. De Man 
H buvo žymus žmogus tarptau- 

etiniame socialistų judėjime 
| /prieš karą. Karas išjudino 

jį permąstyti savo teorijas 
H ir poziciją. Šiandien nors 

K Ps pasiliko po senovei nepa- 
& tenkintas kapitalizmu ir 
į; - trokšta, kad kas kitas užim- 

tų Šio jo vietą, bet jau neti- 
| ki į marksinį socializmą, ku- 

rį dar uoliai stengiasi tarp 
e lietuvių skiepyti socialdemo

kratų partija Lietuvoje.
De Man nurodo, kodėl 

Markso teorijos neatatinka 
dabartinės gadynės faktus 
ir reikalus. Ypatingai jam 
juokinga ir romantiška at- 
x°do socialistų tikėjimas i 

P revoliuciją, kuri staigiu ir 
;• žvėrišku būdu sunaikins ka- 
J pitalizmą ir tuoj įsteigs so- 

eializmo rojų. Jis sako, kad 
sveiko proto žmogus į tai ti- 
keti negali. Kapitalizmas 

; turės pranykti, bet jis išsi- 
vystys Į geresnį surėdymą 

te ne staigiu ir kruvinu per-

J^7. •••
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KMLBS AICN4THE BCAP:
Ir Kandidatas į Senatorius 

su Mumis “ 7

aras lietuvių ligoni •- Kbom s

Penktadienis, spailų 19,

South Boston

- olų Ą.. r rp
ET?

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALN A-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY M A R 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
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^p^ėiMis “Izvestia” ko- 

T^Jri^entaš^jįepjDB liį 
praneša, kaip Kasyklų kraš-; 
te Sibire gyvena Rusijbs Sūri 
žinieriai ir darbininkai. įb-; 
žinierius Ivanovas; sumanė- 
pastatyti ant upės ’’ varžą,: 
nors jos visai kasykloms ne
reikėjo. Darbininkai, ma
tydami, , kad statyba eina 
prasta sistema, perspėjo, 
kad varža truks. Inžinie
rius atsako: , • r t

— Jūs šiame reikale nė 
velnio nesuprantate.

— Bet, drauge Ivanov, 
juk aklas gali matyt, kad 
varža truks.

— Jeigu kritikuosite* mi
tingus laikysite — be pasi
gailėjimo nuo darbo pava
rysiu — sako inžinierius, 
paminėdamas visą eilę “mo
tinų.”

Ir ne tik grasino, bet ke- 
lis ir išvijo.

Varža, iš tiesų, trūko. Vi
sas darbas kainojo 500 tūk
stančių rublių.

Ir reikėjo, sako “Izves- 
tia,” nutikti didelei nelai
mei, reikėjo, kad tūkstan
čiai darbininkų imtų šauk
ti, iki Bakalės kasyklose bu
vo sušaukta pirmas .darbi
ninkų ir naujų bosų mitin
gas, pašvęstas savęs-kriti- 
kai. Tas mitingas tęsėsi 
penkias dienas ir parodė, 
kad per kelis metus į dar
bininkų reikalavimus nebu
vo jokio dėmesio kreipiama, 
o vietinės komunistų parti
jos viršūnės buvo “supu
vę,” darbo unijų vadai ne
paisė unijistų labo, bosai ir 
formenai slėgė ir išnaudo
jo darbininkus kaip norėjo.

Mitingas išnešė rezoliuci
ją, , prašydamas pašalinti 
kasyklų direktorių ir išva
lyti organizacijų viršūnes. 
Bet ar sulauks išpildymo?

“Rytas”%

Tautų Sąjungos išleistas 
rankvedis parodo, kad da
bar pasauly yra 5,500,000 
ginkluotų kareivių, kurių 
užlaikymas kainoj a žmoni
jai ne mažiau trijų ir pusės 
bilijono dolerių per metus. 
Reiškia, kiekvienas gyven
tojas ant šios žemės, galima 
sakyti, išmoka po du dole
riu kasmet kareivių užlaiky
mui. Karo laivynai turi 5 
milijonus tonų talpos.

Daugiausia kareivių turi 
Prancūzija (625,000), pas
kui Rusija (560,00d)’, tre
čioj vietoj stovi‘‘ Lenkija 
(263,000), paskui Italija 
(250,000).

ATSAKĖ
Tėvas (dukrelei) : Kur mama?
Dukrelė: Gi prieš 2 valandas 

išėjo penkioms minutėms pas kai
myną. • (“Ūk.”)

’ — Juozai, kodėl tu negirtas?
i — Todėl, 'kad negeriu. “S-ba”

“Rytas”

UPIORAS APNYKO

A. J. KUPSTIS t

332 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
į ' • Telephone South Boston 1682—1373

arba ir mažiau, kur yra laikomos 
arba galima laikyti karvės.

Hardware Krautuvė South Bos
tone ant Broadvay, geras, senai 
išdirbtas biznis, parsiduoda pigiri.

Barbernė ir Podrtrimis. Vienin
telė tokia įstaiga didžioj lietuviais 
apgyventoj vietoj, Bostono prie
miesty. Parsiduoda pigiai, kreip
kitės tuojau.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEK VIENAM INSURANCE
Inšiūrinu ir ant IŠMOKESČIO 

(tik Mass. valstijoj) automobi
lius, fomičius, namus, stiklus, svei
katą, gyvastį ir t. p. • • ’ /' ! 
, Parūpinu pinigus delei mergi
šių apt namų ir farmų, Bostone ir 
jo apkMnkfae. • t iy/ . 

i Jeigu --------- ------------------
lėtumėte ______________ o ,
įnuoš (arbiac antrų
morgičių, praneškij&maii.

Užlaikau taipogi ir Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų Sfantimo 
oKyrnuL

Parduodu, Anglis ir Malkas. 
Anglys šiuomi tarpu atpigo. Pir
kite dabar. < Pristatome -netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono.

Turiu daugybą namų, farmų ir 
biznių ^ant ^pdaųip^ir.ųMjnĮpo

REAL ESTATE 
ANT PARDAVIMO

South Boston’e
f' Trijų šeimynų medinis namas 4-4-4 

kambariai, gesas, elektras, skalby- 
nės, pijazai. Prekė $5,500. Savi-

* ninkas sutinka mainyti ant far- 
mos apie 20 arba 25 akerius že
mės kur yra laikomos arba gali
ma laikyti karvės. Norintis mai
nyti kreipkitės tuojau.

_ Puikus kampinis namas, krau-
* ’ tuvė ir 9 kambariai, gera ir pa 
t; Tankiausia bizniui vieta. Kampas
* . E ir Fifth Sts., So. Bostone. Pre- 

. kė $5,500.
Trijų šeimynų medinis namas 

ant Sixth St., netoli E St., 44-4 
kambariai, gesas, elektra, skaJJ^v-. 
Hės. Visas pertaisytas iš vidaus ir 
iš lauko. Prekė $4,800. “IVI '!’*

Dorchester’y ’iu.H'h. 
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Preke $10,500.

v Trijų šeimynų medinis namas 
5-6-6 kambariai su įtaisymais. Pre. 
kė $10,000.

i Dviejų šeimynų medinis namas 
/6 ir 7 kambariai.su visais įtaisy

mais ir vienas lotas žemės dėlei 
namo. Prekė $11,500.

Arlington’e
, Naujas dviejų šeimynų namas 5-5 

kambariai ir dviejų karų gara- 
džius su visais įtaisymais, prekė 

L $12,500. Savininkas sutiktų mai- 
i nyti ant fanuos apie 10 akerių

Žydas: Ui, tai gerai pasiūta. Ki
tiems kai aš pasiūdavau, tai jie 
verkdavo. (“Ūk.”)

Sekmadieny, Pirmadieny, 
Antradieny ir Trečiadieny

' ' \ -
SPALIŲ 21—22—23—24

“LILAC TIME” _ 
suCollen ifoore ir' Gary Coopcr

Puikiausls scenas paveikslas. Tė- 
myk—Sis paveikslas bus rodomas 
per 4 dienas—kaipo prologas. •

nės ^ašyėntuii^^^e^^jai) 
čia pat. 
ruošiasi 
darius 
Centras 
tinkamai sutvarkius, kad su
kvietus kalbėtojus, daininin
kų ir šiaip aukštij svečių.

Jau buvo paskelbta, kad pa
šventinimo iškilmėse kalbės 
Šen. Deneen’as. Malonu yra 
paskelbti, kad ir p. A. Cer- 
mak’as, Cook County Komisio- 
nierių, -prezidentas ir demo
kratų partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstybių Senato
rius taipgi sutiko atvykti į 
Šv. Kryžiaus ligoninės iškil
mes ir pasakyti prakalbą.

P-nas Cemiak’as yra geras 
kalbėtojas ir populiarus poli
tikas. Jis jau ir stambią au
ką ligoninei yra prisiuntęs. Jo 
kalbą tikrai bus malonu išgirs
ti.

- -
Reumatizmas, nervų ligos, in
kstų ir vidurių ligos pasek
mingai gydomos.

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre B’dg.

■ a

REIKIA IŠVIRTI IR 
SUVALGYTI

Motina: Petruk, pažiūrėk “Lai
mės Kalendorium ” Ten yra para
šyta, kaip kiaušiniai nuo sugedi
mo apsaugoti. ■ ’ 1

Petrukas: E!.. Ką čia skaitysi! 
Aš ir taip žinau.

Motina: Na, pasakyk.
Petrukas: Reikia išvirti ir su

valgyti! (“Sargyba”)

Lapkričio 4 d. tai bus lyg ir 
Lietuvių Diena. Be abejo, ne
liks nei vieno lietuvio, kuris 
vienokiu ar kitokiu būdu ne
prisidėti) prie tų iškilmių pa
sisekimo.
Ims Kintamuosius Paveikslus 

ir Rodys Teatruose
Lietuvių ligoninės pašventi

nimas tikrai bus istorinis įvy
kis. Dėlto jį reikės atatinka
mai užrekorduoti. Gavome su
tikimą. iš Daily Ne*vs' filmų 
skyriaus, kuris filmuoja įvai
rius visuomenės gyvenimo at
sitikimus ir juos rodo dide
liuose teatruose. Sutiko ir 
Šv. Kryžiaus Ligoninės pa
šventinimo iškilmes nuimti ir 
tas filmas rodyti teatruose.

*
Mūsų nusimanymu tai yra 

labai svarbus ir retas dalykas, 
kurį reikia tinkamai* išnaudo
ti, kad Lietuvių tautos vardą 
kuogražiausia ir koplačiausia 
pasauly paskelbus. Kuodau- 
giau parodavime dalyvaus 
draugijų su vėliavomis, kuo- 
skaitlingesnė bus žmonių mi
nia, tuo geriau ir smagiau bus 
pasirodyti svetimtaučių akyse.

Be to, ir mes patys tikslams 
imsime kintamuosius paveiks
lus pašventinimo iškilmių ir 
juos savo laiku rodysime lie
tuvių salėse.

«<

X
«-rJįŽmogelis, ^ervežęs per upę dak

tarą, prašo "užmokėti už tai du li
tu.

■— Kaip tamstai ne gėda už vie
no žmogaus- perkėlimą per upę 
prašyti du litu?

— O kaip, tamsta, pone dakta
re, perkėlei" fnano Vaiką į aną pa- 
saulLš* paėmei penkiasdešimt litų 
ir tai nesigj^inąi? (“Ūk.”)

■ f —■—r
DIDŽIAUSIA BEPROTYBĖ
— Už vieną tamstos bučkį, mie

loji, aš galiu padaryti didžiausią 
beprotybę. .

— O, tad vesk mane! (“Ū.”)
■ —Uj-----------------------------------

PAAIŠKINO
Stepas (Jonui): Paaiškink, 

Jonai, koksai turtas yra nejudi
namas?

Jonas: Žemė, molio krosnis ir 
supykusi moteris, tai yra nejudi
namas turtas; (“Ūk.”)

VAGYSTĖ
Mokytoja; Įsivaizduokim, kad 

tu, Matuk, turi 'įO centų. Jei aš 
iš tavęs paimsiu 60 centų, kas ta
da bus?

Matukas: Tada bus vagystė.
(“S-ba”)

>
Tel. So. Boston 0823

NAUJOJE VIETOJE 
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFERJ
(KASPARAVIČIUS) ’> 

511 Brodaway, So. Boston 
O f šio valanda: 

nuo 9 Iki 12 ryte' ir nuo 1:80 Iki 5 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomls nuo

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

s

•'A

KARŠTIS IR ŠALTIS
I

Klasėje gamtos pamoka. Moky
tojas klausia berniuką: “Ką ži
nai apte karštį?”

— Karštis padaro daiktus di
desnius, ponas mokytojau, o šal
tis padaro mažesnius.

— Labai gerai. Duokite pavvz- 
dį.

Mokinys: Vasarą dienos yra il
gesnės todėl, kad karšta, o žiemą 
yra trumpos, kad šalta. (“S-ba”)

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

Senovėje Europos kai
muose buvo girdėti daug 
baisių pasakų apie upioruš, 
tam tikras šmėklas, kurios 
iščiulpiančios žmogaus krau
ją. Dabar tokiomis šmėklo
mis susidomėjo Varšuvos 
išminčiai ir gydytojai.

Vienuose Varšuvos na
muose apsigyveno su šeimy
na valdininkas Ruclnickis. 
Pradžioje 'gyveno ramiai, 
padęui naktimis ėmė girdė
ti Varstymą durų ir keistus 
žingsnius po kambarį. Tai 
pasikartodavo kas naktį. E- 
mė lalbėti, kad tai vaikščio
ja baisus, aukštas, liesas se
nis., • Kartą valdininko žmo
na ' pamatė jį pasilenkusi 
prie: mažo jos sūnaus lovos, 

ant vaiko kaklo buvo 
kruvina žaizda. Kas naktį 
atsirasdavo vis naujų, vai
kas labai išblyško ir sumen- 
kįėjo. Valdininkai išsikraus
tė f kitą butą ir vaiko Ihaiz- 
dįog užgijo. Dabar VarŠu 
yos? gydytojai suka gį 
nežinodami, ar Čia tam 
ta ižga ar “upioro 
11 H

ATSIKIRTO
Jonas: Aš sužinojau andai, kad 

šešiose mergaitėse tėra tik viena 
dūšia... '

Onytė: O aš girdėjau, kad vie
name bernely esti po dvyliką pik
tų dvasių!.. “Ūk.”)

GERAI PASIUVO
Kaimo mergaitė (sako žydui siu

vėjui) : Pasiuvai man bliuskelę, 
kad visi žmonės iš manęs juokia
si!

TIK KĄ IšE-TO IŠ SPAUDOS NAU.TA 
KNYGELE ANGLU KALBOJE 

“Sbmification of a ParentaI 
Language” 

ši knygelė yra daugiausia pritaikyta 
Amerikos lietuviu Jaunimui. Kaina tik 
25c., persiuntimas 2c. Kreipkitės: 

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston. Mass.

f

Ką. tik iš6jo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA” 
Z . a* .r .

su paveikslais
T

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-

' Į TeL S. R 280&-R. į į

JLIETUVIS 4

1 OPTOMETRISTAS

I
IleMMnilriTioJn akla, iftlaMiftt akt |! 
MttTįMivaa akla atitlMtara fr [

j, L. Patekantis, O. D. į 
447 Broaterar, Bo, Boctoa. į

Res. Talbot 5863 .;

J. J. ZABARAUSKAS ’
OPTOMETROTAĖ 

ekz&minnoja akte fr pritaiko ’ 
akizdna

414 Broadway 80. Bota '
Ofi* tik; vakarais :

Sp. Kom.

7
DR. A. J. GORMAN

(GUMAUSKA8)
705 Maiu St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street), 
Ofiso valandos:

Ryte nuo 10 iki 12 vaL 
Dieną nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL 

Sekmadieniais pagal sutarties.

■

< ©©o©®©©©®®*©©©©®©©®©®©©®® 
j i TeL So. Boston 0506-W.

- Lietuvys Dantistas

I
i A. L. KAPOČIUS

251 Broadvay, South Boston 
(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 j 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 

| iki 12 (pagal sutartį).

Tel. S. B. 2445

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUB)

Lietuvis Gydytojas iy Chirurgas < ■
373, WEST ^d4p^AYhji

Kampas E Street. Room 2

Valandos! 9—9

IJi «.

įCTj^curiuo8 ga- 
Fi. gaudami gerą

.-y-;

,>:da

Kaimynas

M H. BIZTH 8T, 80. BOSTON

WARA80W
SSSjKoRnrs m. 

BALSAMUOTOJAS

Nonrood, Mms. 
TaL Nonrood 1608 į !

MONTELLO OVFICT
H

♦

kambariai.su

