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Philip Murray, United 
Mine Workers of America 
vice-prezidentas praneša 
spaudai, kad jis ašmeniai 
remia gub. Smithą ir kad

jkalfcoje čia 
ragino so- 

liberalus

Vokietija vėl nutraukė dery-

Pį., spalių 21 d. 
omas, buvęs
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snių audenyčių 
kompanijos pripažino uniją 
ir pakėlė algas.

Didesnių auden;
jos dar vis nesitaria su dar
bininkais ir gąsdina išsi
kraustymu.

*

‘Mutual Insurance kompani- 
* \ •-! J • > • • V* • ’ * V • •

joje.
57', * s. .. •

D DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

kiams t
£ v ’ . I • - - -' —- ---------------------------

VEIKIA PRIEŠ APDRAIT. 
;; U i * i ĮJOS KOMRURJĄ ! / 
į: Valstijos prokuroras War- 

į ĮiįįĮ įįąreiškė, kad jis pada
vė teismui peticiją prašyda- 

1 išduoti ‘iindžionkšiną, ’ ’ 
| Į1 > draudžiantį Car Owners

jai daryti biznį šioje valsti-

- * ; ir prokuroras, pasiremdami 
. ] s > apyskaitų vedėjų raportais, 
ų j* randa, kad kompanija jau
J p neišgali apmokėti skolų ir
z kad yraįprie bankruto.

Kompanijos viršininkai 
nepripažįsta, kad taip yra, 
nė kad ne, bet prašo leisti 
tęsti biznį.

Sako, kad toje kompani
joje apie 45,000 automobilių 
savininkai turi apdraudę sa
vo automobilius, ir jeigu 
priseitų kompaniją likviduo
ti, jie turėtų daug nuosto
lių.

H

kad Lietuvos : ministeriu
* -K " • *

pirm. Voldemaras, pasikal
bėjime su laikraščio “Se- 
godnia” bendradarbiu, pa
reiškęs, kad latvių užsienio 
reikalų ministerio Balodžio 
pozicija Tautų Są-gos sesi
joj dėl Liepojos-Romnų ge
ležinkelio atidarymo, paken
kusi santykiams tarp Lietu
vos ir Latvijos.

Balodis yra buvęs Latvi
jos ministeris Lietuvai.

SUAREŠTAVO 500 AUTO
MOBILISTŲ

Spalių 15 d. Massachusetts 
valstijoj prasidėjo taip va
dinama “"Mfety week,” kad 
sumažinus sužeidųpų ir už

HICKMAN PRIĖMĘS KATA
LIKŲ TIKĖJIMĄ ŽUVO 

ANT KARTUVIŲ

San Quentin, Cal. — Pe
reitą penktadieny, čia pa
kartas William Edvvard 
Hickman, 20 metų amžiaus 
už nužudymą bankierio duk
ters Marian Parker, 12 me
tų. -Jis ją buvo pasigriebęs, 
kad iš jos tėvo išgauti pini
gų, bet kada nepasisekė, jis 
ją nužudė.

I

Jis buvo nuteistas pakar
ti.

Besėdėdamas kalėjime jis

Gub. Fuller išleido pro- 
J. /p. klamaciją, kurioje atsišau- 

kia į automobilistus ir į vi
sus piliečius, kad prisidėtų 
prie sumažinimo nelaimių 
automobiliais.

Policija, visoj valstijoj, 
pradėjo kampaniją prieš au
tomobilistus, kad prašalinus 
nuo vieškelių įstatymų lau
žytojus- Per vieną savaitę 
sulaikė apie 200,000 automo
bilistų ir iš tų 500 areštavo 
ir 4000 pasiuntė įsakymą 
•pribūti į teismą pasiteisini
mui.

Iš 200,000 sulaikytų 113 
automobilistų neturėjo leidi- 

>'mo važiuoti, 603 neturėjo 
leidimų pas savę, 758 netu- 
rėjo registracijos blankų, 73 
važiavo visai be registraci- 

‘ ’ jos, 656 neturėjo parašo ant 
leidimų, 3 vežė mūnšainą, 
5 važiavo pasigėrę, 1,842 ne
turėjo geni stabdžių 

f' (brakes), 4046 neturėjo ge- 
• nj šviesų. Viso areštuota 
500 automobilistų.

Ši kampanija tęsiama ir 
£ gal dar ne vienam bus striu

ka Tad būkite atsargūs.

FORD’AS PERKELS FORD- 
SONŲ DIRBTUVĘ Į 

AIRIJĄ
Detroit, Mich.—Ford Mo- 

tor kompanija perkels Ford- 
son traktorių dirbimą iš 
Fordson, Mich. į Cork, Ai
riją apie sausio 1 d.

Sako, kad svarbiausia 
priežastis dėl kurios perke
lia Fordsonų išdirbimą į 
Angliją yra ta, kad Euro
poje vis daugiau pradeda 
reikalauti traktorių.

mą” “bootlegerių.” Laikraščių feporte 
kad jų “feiso” nepamatytų.

Socialistų kandidatai | prezidentus parsidavė 
repu

-s

Jis ragina Ą
Mainieriai už 

Smithą

n i j Oš’ mainieriai irgi stovi 
už Smithą į prezidentus.

Taigi organizuoti darbi
ninkai visur didžiumoje už 
Smithą.

SAKO, HOOVERIS BUVĘS 
ANGLUOS PILIETIS

W astilngton, D. C. — Re- 
publikonų komiteto pirm. 
Work bando prasklaidyti 
paleistas kalbas, kad Her- 
bert Hoover, Republikonų 
kandidatas į prezidentus y- 
ra buvęs Anglijos pilietis ir 
balsavęs Anglijoj.

Work bando užginčyti.

Reading^ 
— Normali?

* » * 

protestantų^, r inisteris, so
cialistų kd&dilatas į prezi- 
dentūsy 
šiandieną 
ėialištus 
šiuose i 
už-Hooverp 
piliečiai j .kurie atiduos balsą 
už Smithą savo balsus nu
mes veltui, nes Smithas ne
bus išrinktas. Dabar aišku 
visiems, kad socialistai stato 
savo kandidatus ne tam, kad 
būti išrinkti, bet tik tam,

us babuotį kad jų kandidatai pasitar
nautų kapitalistų kandida
tams, kurie ne tik nieke ne- 
dąvė darbininkams, bet nė 
nežada duoti.

Gub. Smith kandidatūrą į 
prezidentus remia organi
zuoti darbininkai, nes jis 
yra artimiausias darbinin
kams.

nes jeigu jis bus išrinktas, 
tai socialistams nebus “ge- 
šefto.” Kur darbininkai pa
tenkinti šalies tvarka, ten 
socialistams'nėra vietos. So
cialistai dar kartą pasirodė, 
kad jų idėja — doleris, jų 
dievas — pilvas.

bininkų ’ Įiegalės , pasieų 
kaip norėš, bet turė^ 
tvtis kaip su žmogum*

Taigi kova greit pas 
tų jeigu darbininkai i 
dėtų unijos. Bet dar 
kai žino, kad be uni 
mokestis; pakelta ir f 
dos sutrumpintos neilg

Darbdaviai dabar, suti 
pakelti algas ir sutrumpu 
valandas, kad prįsivilic 
riarbinihkps, o pas 
iheną išmėtytų iš di 
nes nebūtų kas už darbiniu 
kus užsistoja. Unija yra t« 
stiprus ginklas kovoje 
darbdaviais.

Lietuvių streikierių 
susirinkiiiias

‘ Keli lietuviai pasitarę i 
šaukė susirinkimą spalių 
d. vakare, kad sužino 
kiek lietuvių streikuoja 
kiek dar dirba. Pasir 
jog streikuojančių lietuvių- 
yra apie 100; visi gerai 
kosi. Streiklaužių nėra.

Šiame susirinkime išrinki 
3 narius į Streikierių Kou 
tetą ir nutarė palaikyt ik 

. liettt¥HE. sk^i

PATERSON, N. J., spa
lių 20 d. (Mūsų koresp.).— 
Šilko audenyčių darbininkų 
streikas eina jau antra sa
vaitė. Streikas eina ramiai. 
Nuo pradžios streiko dar tik 
vienas darbininkas areštuo
tas. Miesto valdžia prielan
kiai seka streiką.

Streiką veda Associated 
Šilk 'Workers Unija, kuri 
čia veikia jau nuo 1924 me
tų. Jos priešaky stovi Fred 
Hoelcher, sekretorius. Strei
kui kilus tuojau suorgani
zuotas streikierių komitetas 
iš 50 asmenų. Sulig propor- 
cionalio skaičiaus kiekvie
nos tautos streikuojančių 
darbininkų sudaro komitetą 
šiaip: 10 žydų, 10 sirijonų, 
10 italų ir 20 nuo kitų tau
tų. Trys lietuviai įeina į ko-

Jau 34 mažesnių audeny
čių kompanijos pripažino 
uniją, datbo valandas ir pa
kėlė mokestį. Tų audeny
čių darbininkai sugrįžo į 
darbą. Didesnių audenyčių 
kompanijas dar laikosi ir 
nenori tartis su darbinin
kais. Darbininkus gąsdina 
visokiais būdais. Sako, būk 
jos kraūstysis į Pennsylva- 
nijos valstiją arba kur ki
tur. Bet darbininkai nenu
sigąsta ir tvirtai laikois.

Yra dar darbininkų, kurie 
neišėjo į streiką ir tebedir
ba. Taip negali būti. Dar
bininkai turi laikytis vieny
bėje. Streikas paskelbtas ir 
turėtų visi iki vienam išeiti 
į streiką.

Streikierių komitetas nu
tarė dar apie 1,500 darbinin
kų išvesti į streiką, tai yra 
iš Jacąuard Weavers kom
panijos audenyčių.

Taipgi nutarė siųsti orga
nizatorius į kitus miestus, 
kur tik yra šįlko audeny- 
čios, nes tik visi vienų kartu 
sustreikavę laimės kbvą ir 
pagerins savo būvį. Bet-j ei
gų viename mieste streikuos. 
q kitame dirbs, tai kovą sun- 
ki ir ilga.

Darbininkai _ Įrei^aTauja
pripažinti uniją, pakeiti 
ThbkėSfį' ir sUH^žirifi 'dA^bo 
Vhkhdaš iki;44 
Vditėjk1, ’ " ’lf;-

Darbdaviai sutinka paicel- 
t? algas ir sutrumpinti dar- 
bb valandas, tik nenori pri- 
pažitrti unijos. Jie bijtr^ 
hijčte'kaip ^ffltiias kryžiai^ 
nee žinė/ kad " tada su dm^Į sušaudytas.

. < •

Išrinko valdybą is 
narių: pirm. A. Petkus, 
ce-pirm. J. Jūeis, rašt“. 
Spranaitis.

Taip pat išrinko kom 
iš 5 narių, kad prižiūrėtiį 
kad iš lietuvių neątsi 
streiklaužių. Jeigu sužinos,, 
kad kas streiklaužiauja, 
praneštų lietuvių komitetia

Kitas susirinkimas į 
spalių 25 d., Lafavette 
tainėje. Svarbu, kad vj 
lietuviai darbininkai ateitų.

Iš LDS. 18 kp. strei 
7 nariai. Visi nariai 
pirmose streikuojančių dar 
bininkų eilėse.

Tikimės, kad visų kol 
jų lietuviai darbininkai, "’ 
ypač LDS. nariai, 
mums kovą laimėti. M 
kova už būvį, tai visų 
bininkų kova. Užtad 
kime vienas'už visus, o 
už vieną.

Varšuva. — Derybos tarp 
Lenkijos ir Vokietijos dėl 
sudarymo prekybinės sutar
ties vėl nutrūko.
. _Dr. Andreas Hermes Len
kijai įdavė Vokietijos notą, 
curia atmeta lenkų pasiūly-

BANDYS SUSISIEKTI SU
MARSU RADIO PA

GALBA
Londoną^.—Anglija, ban

dys susisiekti su Marso gy
ventojais, jeigu jų ten yra, 
i-adio pagalba trečiadieny, 
spalių 24 d. • mus. Kontr-pasiūlymų Vo-
{ .Paštas siųs žinią per 18,- 
500-metrų vilniųųlgumą;

Pasiuntę žinią ant Mdr- 
so, Anglijos radio operato
riai klausys per 30,000-met- 
rų vilnių ilgumo, kad gavus 
atsakymą. , ... .

Dr. Mansfield Brown, ku
ris 1926 m. jam pasisekė pa
gauti per radio moters bal-

kietijanedavė.
i M. Tvtardowski, Ldhldjos 
delegacijos vadas, tuojau 
pareiškė Dr. Hermes, kad 
tokiąz padėtis pertraukia, 
jeigu ne visai nutraukia, de
rybas.
- Derybos nutrūko dėlto, 
kad lenkai 'neišlaikė duoto 
žodžio. Reikalavo daugiau 
negu buvo pasižadėję priim
ti. - ’ - — i ■* 1
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MAINIERIAI PASIRAŠĖ 
ALGŲ SUTARTĮ i

Terre H aute, Ind.—Unit-f 
ed .Mine Workers Unijos 
11-to distrikto vadai ir ka
syklų savininkai po ilgų 
derybų priėjo prie susitari
mo ir pasirašė naują algų 
sutartį.

Nors sųtąųtią, dar nepa-
skelbta^ibeiįĮ^pęją, ką^ąlgo? j ąųsekė kas šį nedorą dariau 
bus $64Q (įįęųąi jr 91,cęntąJ atliko. Bomba bųjrę padėta 
A ' bažnyčios (ląįptų.; [A a

Dėlto sujudo jos kaimynai

Budapest, Vengrija, spa
lių 21 d. — Po 400 metų 
Vengrija vėl virs monarki- 
ja. Taip pareiškė grafas 
Stefan Bethlen.

Vengrijos kryptis prie 
monarkijos sujudino kaimy
nines šalys ir dabar tik lau
kia protestų.

Tikisi susilaukti protestų 
iš Čekoslovakijos, Rųmurii- 
jos, Jugoslavijos ir gal būt 

Italijos.

ą^ąLpąeveątiųta, nedidęlė 
katalikų bažnyčia bomba Ap? 
ardyta. • . >. ; , .q

Žmonės už 10 blokų jautė 
judėjimą. Policija dar net

Meksikos valdžiusi : -
: i    -   ' c

j-Gub. Smith 
gavo telegramąnuo indijo- 
nų iŠ Taos Pdeblo, Šiauri
nėj Hew Mexico, kurioje "jie

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRA 
DIJA ARGENTINOJ

Lietuvių išeivis ZA 
noje Petras Šiukenis,
pęs savo žmoną besibučidc 
j ant su meilužiu, peiliu 
dūrė neištikimą žmoną 
pats nusidūrė. Šiukente 
voį ramaus būdo pav 
gas šeimos tėvas.

Vengrija renkasi karalių ,
r «;i

Monarkistai sako, kad pa
sirinkti karalių nebus lei
džiama referendumu, bet 
paskirs parlamentas..

Du kandidatai jau yra: 
Didysis Kunigaikštis Otto, 
16 metų ir didysis kunigaik
štis Albrecht. Tarp judvie
jų ir jų šalininkų eina smar
ki kovą.

Spėja, kad „ karalius bus są, dabar bus galima tikrai 
išrinktas ir pasodintas ant kalbėtis su- Marso gyvento- 
sosto kitą pavasrį. . x w ‘'

ja J -UJiag l.iir.

'f Hft!<

vjtondon,.;. Angli ja.—Lakū-
nąs MacDonald, kuris perei- Ryma& i*^ Organizuoti 0- 
tą^ayaitę, mažyčiu orlaiviu landijos katalikai darbinin- dėkoja, kad jis savo kalboje 
išlėkė iš Harbor Grace,- kai, skaičiuje lfįO^OOO, griež- pareiškęs, kad nuo jų žemės 
Nevrfoundland per Atlanti- tai smefrki& l/Meksikos vab tiefttimsiąs. 
įsą, į Angliją,; kelionėje kur’ džią už Katalikų Bažnyčios ir Jie prilygino ifimith pi#, 
nors žuvoMi. -.r* . m persekiojimą.,.n:« Prezidento Lincoln. < X, ,J

ŽMOGŽUDĮ KO
SUŠAUDĖ

Lttcco, Italija. —K< 
nistą Mfefiett M 
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Išganymo Apsireiškimai—atė
jimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristau^ y»idinihw< 
su gaidomis ,, .............. 75c.

rimai užsilaikymo draugystė- /t r 
je ir visuomeniniame gyveni
me. Paraše Kun. A. Staniuky- 
W.. -T............... ------------ -r^Oc.

! Apie Katalikų Tikyix» Tik- 
ryb^-i-paSfiiiimas* tikybas,', jog-. 
prfralmil4ypąW% j
jo.kataįikp priedermės.. rara-, ė, KukTjGuitAkTCttL ObielSCki

įnetų sukaktuvėms paminėti:-< \ 
Į prašymas Švento Pranciškaus 
VetAoIijų ir S vienuolijį-įstš-: ■ 
tar — 8o.

; r ..4 ' • *

Huckleberry Manas — labai 
įdomi apysaka --------------------- 75c.

Patarmės Materims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas.----------- 15c.

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.-------- :__ AOe.

I Trys Keleiviai—Krikščionis, 
|žydas ir turkas. Pamokinanti

I kas. Vertė P. B.--------------------- 40c.
| Trumpi SkaitymėUai—labai
Į gražūs pasiskaitymai apie į-

45c. 
vis gražesnį paminklą I žiema ir Vasara. Parhšė Pr. 

‘Mašiotas .—<-—- ------ «,—;——...20c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis_____ 45c.

Kelionė Aplink Pasauli per

Skaudu [be S*10 įdomūs nuotikiai kello--

Dangaus KaralięnĄ—Sūriu-' - 
po Kun. M. Gavalev&Ris; <;be . 
apdarų .75 ceųtai, su apdarąįsJ.OO

i Legendos ir Pasakojimai a- z 
)i^t .Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun.
7. Kulikauskas_______ i------50c.

žmogus ir Gyvuolys, Para
šė ktm. P. Bučys-----------„_^.3Qo,

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
viėla________________.... ♦.........asu.

Socializmas ir Krikščionybe. ‘ 
Prof. V. Jurgučio__________10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ;________________ 10c.

' Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B.________ ,________ 25c.

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas-------------- ,--------5c.

Katorfcaikas ir T8vyn8. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)______ 15c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauska8_50c.

Apsrikimų Komedija. Atsi
tikimas ž Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. _______________ ;------------10c.

Moterystė ir Šeimyna. Vertė 
J. Gerutis___________________40e.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašė Dr.
A. Vileišis___________________ 50c.

Gamtos Pradžiamokslis—ne- ■ 
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas______ 50c.

Mūsų Laikų šventoji, §ė. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius _______________ _________ 35c.
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Plateliai. Kentu kaimą 
pil. Janas Preibys pašlijęs 
bedievio socialisto įtakon ir 
pats tokitrliko': tėvams ne- 
leidžiajfiOfJfi^riiafiafi^l tiky- 
boa.<žmtmą.>ni ^Tėvūi-mittiis, 
stojB’ .pats' ūkininkauti tėvo
L‘3iU/r vi i11.' a1;ūky-! 
■je.- Paūkimnkavūs pora ar 
trejetą metų, matyt nusibo
do jam gyventi. Naktį iš 
rugsėjo 13 į 14 atsikėlęs ir 
išėjęs per duris. Žmona, ne
sulaukdama grįžtant, pakė
lusi galvą pamatė jaują de
gant, kurioje buvo suvesti 
visi rugiai ir jis pats iš va
karo buvo suvežęs visus ra
tus, plūgus ir akėčias ir net 
pakinktus iš klėties į jaują 
u vilkęs.

Subėgus kaimynams gais
ro gesinti ir baigiant degti, 
; is pats atrastas degančių 
rugių gale jau be galvos, be 
kojų ir rankų — tik .vienas 
iemuo ir pas tą liemenį 

mauzeris (briauninkas). Sa- 
<oma, kad jis pats padegęs 
jaują ir įlindęs į nekultus 
rugius nusišovęs, ką, berods, 
ir gydytojas pastebėjo ra
dęs per širdį peršauta. z

Klebonas, kaipo tokį sa- 
važudį, į Šv. kapus nepriėmė 
laidoti.

Tada velioniui “laisvosios 
minties” įkvėpėjas pasklei
dė, gandus esą kas kitas j 
nužudęs ir norėdamas vie
šinu pasirodyti, "taip sakant, 
pamitinguoti surengė gana 
triukšmingas pakasynas, ku
rios jam pačiam vadoyau- 
jant įvyko rugsėjo 17 d. ir 
kokių mes Ploteliškiai ne
buvome matę; užpirktas or
kestras keliu lydint ir 
duobę leidžiant grojo links
mus maršus. Laidojo “gir
tuoklių kapeliuose.” Prie 
kapo pasakyta net kelios 
prakalbos: vieną sakė Gė
rikas, kitą net Platelių liau
dies mokytojas nesidrovėda
mas net Kristaus žodžių mi
nėti.. . ten kur nereikia. Kai 
kuriom-moterėlės, kurių vai
kučiai mokyklą lanko sako: 
“Dievuli! — kokio to moky
tojaus besama...”

ni bažnyčia.
.V- r * -• : • .1 > .. .i i '

ja pagarsėjo kovose* su len
kais. Ne yįėnĄš didvyris pa

sižymėjo iš to didelio kal
ino, nė vienas galvą pagul
dė už brangią savo tėvynę- 
Lietutą, ją. nuo priešų be
gindamas. Jų garbei stato
ma puikus paminklas, kuris 
būdytų amžius, kad čia tik
ri Lietuvos karžygiai ilsisi. 
Be to, statoma puiki bažny
čia, kuriai reikia daug lėšii, 
kurių Perlojoj, tam vargin
game krašte, kur vien tik 
smiltys laksto vėjo nešamos I apysaka. Parašė T. Vyšniaus- 
po orą, sunku gauti. Ta
čiau Perlojiečiai nenusime
na, stengiasi su visa.energi-[varius gyvenimo atitikimus, 
ja su entuziazmu pastatyti ĮPara56 J- Tarvydaš----------vuz
Dievo garbei ir žmonių dva
sios naudai.

Tačiau dabar Perlojoj y- 
ra anapus Merkio liūdnas 180 ienų—apie vienas derybas 
vaizdas pažiūrėti. Skaudu įbe įdomūs nuotikl&i kelio- 
, . . . . Inės per painus kraštus. Pa
daigosi prisinunti tą sunkti I rajg Julius Verne. Vertimas 
padėjimą brolių lietuvių, J. Balčikonio------------------------- $1.00
kurį jie kenčia: viena tai vi- Pramoninės Demokratijos Pa
ša anapus Merkio pusė u g-1 grindai—parašė Uosis. ---------- 75c.

nies nušluota, tik medžiai Marijos Mėnuo arba apmųs-
. w -i i tymai kiekvienai mėnesio die-rėpso šu nudegusiomis sako- [ naj apįe Marijos gyvenimų, 

mis, o žmonėms nėra kur I Surinko kun. M. J. D-as.—35c. 
pasidėti;, riei"’'prieglaudos 'Didžiojo Karo Užrašai—su 
gauti, nėra kur gvventi. | paveikslais iš 1914—16 metų.
8 ’ Pa?ašė P. Žadeikis___________ 75c.

Be to, liūdi lietuviai, kad Oyvena
lenkų nelaisvėj gyvena. Dar kinkai. St.Dabušis._____ ____...10c.
skaudesne širdimi žiūri, ka-1 Gerumas—aprašymas apie ge
da pamato kokią ekskursi- rūmą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ją atvykusių į Perloją iš lie- ną- Vert® Kun- p- L------ :—15c-
tuvių pusės. Tuomet ren- , Tabakas—Nuodai—rūkymo 
, . f . . . . kenksmas; pagal d-rą Nikols-
kasi visas kaimo jaunimas I įį parengę s. Kaimietis______ 15e
ir užtraukia kokią nors lie- UžkBikta Mergeli su Barz- 
tuvišką dainelę, suskamba da ir Bafzdaskutis—apysaka 15c. 
po Visą apylinkę, bet deja, Katalikų Bažnyčia ir Demo- 
greit jų žodžiai nutrūksta, Į kratizmas.—Parašė kun. Ta- 
nes jiems dainuoti neleidžia- mas Žilinskas----- ------------ 50c.

Apaštalystes Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Saurusai-

■ ■ - 1 |tis --------- -------------- —______ :------ 25c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikio. Kaina ______________50c.

Aritmetikos Uždavinynas__25c.

rikos lietuvių aukomis, ku-
nu buvo atsiųsta d-ro Al-1 _. * 
seikos vardu d-ro Basanavi- kelio Vertg s Rakauskas____ 15c.
šiauš prieglaudai stengti.
las atikas yra atsiuntę p. Į ševizmas ir jo vykdymas Rusi- 
Mvkolaihienė, p. Girienė iri joj----------- t—————-15e-
kt. Kadangi prieglaudai į- žaidimų Vainikas—Savybės 
steigti tų lėšų per maža, tai vakarėliams ir gegužinėms su 

d-ras Alseika, kūno nuoziu- Ldnis J - .. spę.
rai tos aukos buvo siųstos, _ (poe&);
jų .dalį pavedė kalbamai Vaitkus__ _ ;__ —_ L- 50c.
mokyklai steigti. Dėl to. ir Mūsų Tiki 
ši mokykla pavadinta D-ro|™as pa 
Jono Basanavičiaus vardo 
mokykla.

... •’ r —;—.t—■» ■■ ■; ■. ; i

. ABEJOTINA8 ĮGALI0-
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' Šiomis ' dienomis.! atvyko 
Vilniun visi Švenčionių, ap? 
skrities seimelio nariai sU 
sioTasta Mydtarz.’u"pryšakyi 
Audijencijoj paš tivadą< & 
Mydlarz’as pareiškė, kad 
seimelio nutarimu visi ŠVeftj 
čionių apskritiefc gyventojai 
siunčią Lenkijos t preziden
tui ir marš. Pilsudskiui 
galbę (Hold). ;

* . 1

BlLAIŠlŲ KAIMĄ UŽPUO
LĖ VILKAI

Papiauta dešimtis avių

Bilai ši ai, Dusetų vai., Za
rasų ap. Mūsų kaimą “ap
lankė“ nelaukti ir kaip žmo
nės pamena, nematyti “sve
čiai” — 5 vilkai.

Mūsų laukuose jie gero- 
Įkai “pašeimininkavo” ir 
papilvė 10 avilį, ūkininkų, 

os 2, Ber-

£-9 
PILOTO BYtA

Kariuomenės teismas na
grinėjo Latvijos piliečio, ži
nomo plečkaitininkų veikėjo 
ir emigrantų Rygos kongre
so sekretoriaus Vlado Pilo
to bylą. '•

Pilotas lankydavosi Lie
tuvoj, platino Plečkaičio li
teratūrą ir ragino “drau
gus” vykti į jų kovos bū
rius. Pirmą kart atvyko į! 
Lietuvą 1927 m. gruodžio 
24 d. pas Biržų v.^ Kaunu 
Kr. gyventoją J. Gailiūną. 
Policijai jį suimti pasisekė 
tik gruodžio 29 d. Suimtas 
sakėsi lankęsis piršlybų rei
kalais pas vieną panelę. Bet 
policija jo ryšuly rado 253 
“Pirmyn” egzempliorius. .

Palaikydavo glaudžius san
tykius su Plečkaičio “ar
mijos” organizatoriais' Va- 
saičitt,' ^Sakavičium if k.; 
Sakavičiaus prašomas į Lat
viją atvedė 8 vyrus. “Pif- 
myn” sakėsi platinęs ne do
vanai, bet už pinigus.

Kariuomenės teismas pri
pažino jį kaltu ir nuteisė 7 
metams 6 mėnesiams į sun
kiųjų darbų kalėjimą.

papiove JLU avilį, 
iūdriūno 4, Čiulk
ašiaus 2 ir J. Lingės 2.

Kiti galvijai ir arkliai, 
nutrūkę nuo raiščių (naktį 
pas mus gyvuliai laikomi 
laukuose), išbėgiojo baisiau
siai išdūkaitlti-* ' '

Žmonėms ; medžiokliniai 
šautuvai laikyti draudžiama, 
o čia nuo vilkų apsiginti nė
ra kuo.

TEATRAI^
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komdįja; parašė S. Tarvydas 25e. 
Jflgetu Gudrumas. 3-iu veiks- 

mų komemja. PmsšS Seirijų 
Juozukas ------ ------- ------ , . . 25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius—komedijos po 1 aktų. 
Parašė Seirijų Juozukas----- _35c.

Sniegas—Drama 4-rių aktų 
Vertė Akelaitis. ____________ 40c.

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

Žydų Karalius—drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas --------------------------------------- 30c.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; parašė F. V.____ ______ lOe.

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

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. Vertė Jotas Tarvydas 35c.

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

! Vaikų teatrai: dalis I: 1) 
EągąlvOk ką darai;'2) Jono 
fiffliė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. K; D. ir N—15c.

Vaikų Teatrai: dalis U: 1)' 
Ištirsime paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K, D. ir N_______ 15c.

MALDAKNYGĖS

Pulkim ant KeMų-^D-ka’S 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3»00
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SUDEGĖ LENTPlūVĖ

Prie Kalnėnų stoties už
sidegė p. VL Kliamo lent
pjūvė. Nesant gesinimo prie
monių gaisras užgesinti* ne
pasisekė. Nuostolių padary
ta 44,000 litų.. Gaisro prie
žastis aiškinama.

SVETIMŠALIAI LIETUVOJ
Rugpiūčio tnėnesį Lietu

voj buvo tiek Svetimšalių: 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių 265 piliečiai, Anglijos 
91, Argentinos 4, Austrijos 
96, Belgijos 2, Brazilijos į, 
Čekoslovakų 96, Danijos 84, 
Estijos 80, Italijos 9, Lat
vijos 1,574, Lenkijos 33, 
Norvegijos 4, Olandijos 11. 
Palestinos 17, Prancūzijos 
15, Rumunijos 16, , ŠSRŠ 
103, Suomijos 22, Švedijos 
15, Šveicarijos 112, Turki
jos 1, Vokietijos 2,80% 
Vengrijos 14, Graikijos 10, 
Dancigo 13,. Saaro krašto 

> %fbe pilietybės 9,602 ir vq* 
kiečių aįJtaritų 1,555. Iš vi
so : svetimšalių rugpųiČio 
mėh. Lietuvoj buvo 16,62Š. 
tjrcr
-t GYVULIŲ EKSPORTAS ’ 

^Rugpiūčio mėnešį iš Kldl^ 
pėdos krašto į Vokietiją bi£ 
yą išgabenta 1343 
(liepos m. 695),. 1686 kiau
lės (1. 1232), 1947‘ veršiai 
It 21Ž2 vys CL

-tilsn Tn TTiPTI. gj’- dė. ' ' _

sngriaatt to ptBšjnmi pasirąšfi'žffipK 100 vulių išgabenta 5384, <r lie* Mokykla įsteigta ir bent 
ko Kristus, šoferių. pos — *4293.

įh
'S.S-'-į*- .
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ŠVENTVAGYSTĖ
Laikraščiai praneša, 

iš Liubavo parapijos bažny
čios (^Iriamp. ap.) buvo 
išvogtas iš kieliko šv. Sak
ramentas ir sudraskyti di
džiojo altoriaus paveikslai ir 
apdarai.

Šventvagystėj įtariama- 
psichiškai nesveika mergai
tė/ kurią prieš tai matė 
vaikščiojant paliai švento
rių. .. y
iii*’..u C>!tl ’f‘: ■ • - - <
t) šaF^RIŲ, PR0T®3TAS» <

William Bragg, kuris 
išrinktas prezidentu Bri- 
Association for the Ad- 
nent of Science, savo 
e pareiškė, kad jis tiki, 

žmogus turi sielą ir kad 
adęs moksliškų ■ įrodyiuų, 
e kitaip parodytų. Ši^ją 
a. kaip tik buvo prieš j joj Kauno mieste" “valdybai 

o Keith kalbą, kuris 
o būk sielos nesą. 
mokslininkų kalboj yra 

panašios į mūsų so- 
balsavimus “Ar yra 

ar ne?” Skirtumas tik
kad mokslininkai moks- 
r įrodynėjimais remiasi, 

isu bedievėliai socialistą:

i Tlūta^gS'visu 
c- SįteSįįi. tiM prie krūlfnės 
&®&doką (7,5x5,5) letff 

tptęanoi • / .era
įofdfĮhi, kurių tarpą y^a 

buvtisįų karininkų, mokyį^t 
jų ir žymesnių valdipni^u 
tuo įsižeidę, padaVe vidaus

prašydami tą miesto- valdy-

Okupuotoje Lietuvoje
LIETUVIŲ MOKYKLOS 

ATIDARYMAS
Vilniits. Jau buvo rašy

ta, jog lietuvių “Kultūros” 
švietimo draugija įsteigė 
pradedamąją lietuvių mo
kyklą (PortOXva 19, 5). Pe
reitą sekmadienį EX. 16 mo
kyklos vedėja p-lė p. Tamu
levičiūtė surengė iškilmingą 
mokyklos atidarymą, į kurį 
stisirinko butelis tėvų ir 
šiaip svečių. Pats rtiokyklos 
atidarymo aktas prasidėjo 
buto šventinimu, kurį atli- 
ko lietuvių parapijos" klebo- 
itaa kun. K. Čibiras, kuris 
pasakė progai atatinkamą 
pamokslėlį. Toliau kalbėjo 
d-ras Alseika ir P. Karazi
ja, pažymėdami naujos lie
tuvių mokyklos įsisteigimo 

galvijai reikšmę.- ‘ Pasibaigus atida- 
rymo aktui dalyviai nusifė- 
togtafavo. Po to Vaikai ir 
jaunimas valandėlę pasižai-

% ■ifi- f’Ž'Ji 
t f

Mažas Jfaęjas Aukso AŪd>> 
[odoiaį (prastais minki-
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nepaprasta korpo

Prašo kaltinamąjį taip
Nelaimę tei-

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

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

Valdyba

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

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

Nepamirškite užsimokėti duok- 
los.

Raštininkė

LAWRENE, MASS. M
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyk®’ 

21 d. spalių po dvyliktai vai. 
Tąigi kviečiame visus narius at-_ 
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir’ 
savo draugus prirašyti. Nariai,^ 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

S. Čaikauskas, rašt. 
HUDSON, MASS.

LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 
Įvyks penktadieny, spalių 26-tą diena, 
Kazimiero Staniūno namuose^ po- 
num. 12 Water St. Mieli drau-į 
gai ir draugės, malonėkite visi’ 
ateiti į šį siisirinkimą, nes turimi: 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokėk 
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad: 
nariai ateidami atsivestų ir savo, 
draugus prirašyti prie mūsų orgą-, 
nizalijos. Kviečia Valdyba *

PROVĮDENCE, R. I.
LDS. II kuopos mėnesinis susi

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

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS 
IR PARODA

Šiuomi skelbiame, kad Ą. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 
Mass. ir New Hampshiiie 
apskričio suvažiavimas į- 
vyks 4 dieną lapkričiu, pir
mą vai. po pietž, šv. Petrą 
bažnytinėj svetainėj, 5-tą 
g-vė, So. Boston, Mass.

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

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

Miss M. Sakalauskaite 
50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

čia parodo šimtus r 
lantiko vandeny, nno N<

i

‘U.'BROOKLYN, N. Y. 
spaliu va ««

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesi 
susirinkimas. Kviečiame gaui 
sueiti, nes turime keletą-svar 
sumanymų. Atsiveskite ir si 
draugus(es) prirašyti. Vald;

Okulič-Kazarinas teisina
si, kad šąvė ĮSusijaudinęs. 
Negalima tikėti, kad kari
ninkas su . i*į»klu elgtųsi 
taip, kaip isięįųkė moteris. 
Velionis 
žmogaus gyvybę. Tą pakari 
toju jo žmonos ir motinos" 
vardu.

Gynėjai kalba

Ats. pulk. i .Žukas kalba 
griežtai, drąsiai ir energin
gai. Dėl jo kalbos t°no nu
stebo ne tik ppblika, bet ir 
daug karių. Kaltas esąs ne 
kaltinamasis, bet aplinkybės. 
Ar galėjo Okulič-Kazarinas 
nereaguoti ? Ne! Legalus 
reagavimas (už įžeidimą žo
džiu garbę atitaisyti veiks
mu) čia niekp. pebūtų padė
jęs. Jie būtų susimušę, ir 
būtų kilęs tik paprastas 
skandalas. Dvikova nega
lima. Liko pats kraštutinu
mas, kurio reikėjo griebtis.

Antrasis gynėjas gen. št- 
pulk. Zaskevičius nurodo O- 
kulič-Kazarino-;ąsmenį. Jis 
yra mūsų kariuomenės ka
rininkas, kapitonas, baigęs 
aukštuosius karo mokslus. 
Kilęs iš pustotorių, staigaus 
temperamento žmogus. Su
sitiko smuklėj su žymiu vi
suomenės veikėju, baigusiu 
dvasinę seminariją, su žur
nalistu, 'kuris * tautiškais 
jausmais vaduodamasis rašo 
straipsnius apie kariuomenę 
ir tos pat kariuomenės ka
rininką dėl tokių niekų — 
kortų įžeidžia.

Ar kaltinamasis blogai pa
sielgė, kad lošė kortomis, 
girtavo? Taip daro daug 
kas. ?

Kariuomenės teismo spren
dimas bus pamoka visuome
nei, o svarbiausia — pana
šaus tipo inteligentams. — 
Prašo kaltinamąjį išteisin- 
ti-.

Trečiasis gynėjas prof. 
Leonas sustoja ilgiau ties 
civiliniu ieškiniu, kuris, jo 
nuomone, -nėra pakankamai 
pamatuotas, nes našlė ir mo
tina medžiagiškai aprūpin
tos.
pat išteisinti 
siate, nelaimę palaikysite,-- 
sako profesorius.

Valstybės gynėjas savo 
kalbą dar papildo ir paste
bi, kad, jei spręsti iš gynėjų 
kalbų, tai Okulič-Kazariną 
už nukovimą Noreikos reik
tų apdovanoti ordenu. To
kia byla sprendžiama pirmą 
kart Lietuvoj. Ginkluoto 
žmogaus užpuolimas:ant be
ginklių nėra garbės gyni
mas. Jei nėra leista dviko- 
va, tai? gynėjų galvomis, ga
li būti leistas šaudymas. Jei

Vanagaičio Dainos |
Kas norite išmokti gražių ir linksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekau, 
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” temaodžių 
rasite)..

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) --------------------------------- ------25c. .-5?

7. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4 balsam) --------------------------------- 40c.

8. "DAINUOK” II Dalis (mokykloms
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos) ________________________ 60c.

9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duetas; romantišku
mo ir meilės pilna)______________60c. 'J

10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti
koncerte, publikai nustojus; patrio- <. 
tiška)--------------------------------------- 30c. 3

11. VANAGO PLUNKSNA-(tekstas su
nurodytoms meliodijoms ir dėklo- 
maeijoms)---------------------------------25c. -j

’ FORDUKAS (Poupnri iš 14 liaudies J
dainų. Vyrų chorui ir soprano. Juoko į
daug, lengva dainuoti). ]

turi ir privalo turėti kitokių 
teisių kaip civiliai. Civiliai 
turi teismą. Kariškiai to 
neturi. Seniau buvo dviko- 
vso, bet jos dabar uždraus
tos. Tačiau savo uniformos 
ir laipsnio garbę karininkas 
ginti privalo.

Tik tas neduoda teisės už
puldinėti ir skriausti negin
kluotus žmones. Jei be rei
kalo karininkas bus įžeistas 
veiksmu, turi teisę ginti gar
bę ginklu — šauĮi, kapoti. 
Šiuo atveju to nebuvo. Čia 
buvo įžeidimas žodžiu. Už 
įžeidimą žodžiu garbę gali
ma atitaisyti veiksmu, tik 
ne ginklu.

Karininkas turi gerbti sa
ve. Ar kaltinamasis gerbė? 
Ne! Karininkas turi parei
gą ginti tėvynę nuo priešų. 
Tiesa, karininkas turi teisę 
lankyti restoranus kaip ir 
kiekvienas paprastas pilie
tis, bet jei karininkas per 
plačiai naudojasi duotomis 
teisėmis, tai nesuderinama 
su jo pareigomis. Taip at
sitiko ir šiuo atveju. Kari
ninkas eina į restoraną ir 
ten girtauja, kortuoja tuo 
metu, kai dėl karo stovio už
drausta ir vaikščioti. Jis 
ten triukšmauja #ir šaudo 
žmones. Tai nesuderinama 
su karininko garbe ir pa
reigomis. Todėl kaltinama
sis turi būti tinkamai nu
baustas kaip kiekvienas pi
lietis, nužudęs žmogų.

Aš ne iš keršto to reika
lauju, bet prašau mūsų ka
riuomenės garbės vardu.

Nekultūriškai pasielgta

Civil. ieškovas pris. adv. 
Stašinskas pastebi, kad No
reika yar daug prisidėjęs 
prie sukūrimo nepriklauso
mumo ir kariuomenės. Da
bar tos pačios kariuomenės 
karininko jis yra nukautas. 
Kas atsitiko? Juk tas vei
kėjas nepuolė jauno karinin
ko. Jis norėjo išeiti, o tas 

• pastojo jam kelią ir nušovė. 
Sakoma, buvusi įžeista kari
ninko garbė. Mūsų, civilių, 
supratimu, už įžeidimą žo
džiu negalima žudyti. Tai 
nekultūringų tautų pavyz
dys. O kap. Okulič-Kazari
nas tariasi esąs kultūringas 
žmogus, mokytas karininkas. 
Teisybė, kad jis mokytas, 
visas kulkas suvarė žmogui 
į vidurius. Tokio barbariš
ko elgesio turi šlykštėtis 
mūsų kariuomenė. Tokio žy
gio kariuomenė nepagirs. 
Ginklo, kuris yra skirtas 
garbingam tikslui, jį nevar
tos bejėgiams, beginkliams 

. savo krašto piliečiams šau
dyti. '■>

Prieš pradedant teismą

Kaip žinoma, šeštadienį 
kariuomenės teisme buvo 
sprendžiama kap. Okulič1 
Kazarino byla. Dar prieš 

teismo salė pilna pu
blikos, daugiausia kariškių.
Kaltinamasis kap. Okulič-KA- 
■■V zarinas

9,5 vai. į salę dviejų ka
riuomenės policininkų atve- 

t- damas kaltinamas Vladimi
ras Okulič-Kazarinas. Ap- 

< sivilkęs karininko uniforma. 
Pažiūrėti drąsus, , gelton
plaukis, vidutinio ūgio "vy
ras.

Įėjęs pasisveikina su savo 
gynėjais prof? Leonu, atsar
gos pulk. Žuku ir gen. štabo 
pulk. Zaskevičium. Jaučia
si drąsiai, nesinervuoja. Ki
toj pusėj sėdi p. Elenos ir 
Bronės Noreikienės civilinis 
ieškovas pris. adv. Stašins
kas.

Teismas prasideda

Skambutis. Įeina teisėjai 
* ir užima savo vietas.

Perskaitomas kaltinama
sis aktas. Pradedamas klau
sinėjimas. Į pirmąjį klau
simą, ar prisipažįsta kaltu, 
kaltinamasis atsako’ “ne!” 
Kalba aiškiai ir per daug 
nesijaudindamas. Papasa
koja nelemto nuotikio smul- 

. kmenas. Pasisako, kad pro- 
testavęs prieš Noreikos ne
teisėtus žygius Tr pats nebu
vo susijaudinęs. Tik tada, 

_ kai Noreika įžeidė mane 
kaip karininką, susijaudi
nau. Tada man pasidarė 
akyse tamsu. Žinau, kad pa
leidau vieną šūvį. Kas bu
vo toliau — neatsimenu. At
simenu tik tiek, kad kaži 
kas laikė mano ranką.. Kai 
pamačiau sužeistą • žmogų, 
man pasidarė lyg ir galia 
jo — to žmogaus, kuris ma
ne privedė prie to. Norei
kos anksčiau nepažinęs; ne
žinojęs, kad jis yra advoka
tas ir toks žymus žmogus. 
Su juo susipažinęs tik tą 
vakarą. Komendantūron su 
maj. Petkeliu pats sutikęs 
eiti ir ginklą atidavęs ge
ruoju.

— Kodėl griebeis skau
džiausios priemonės ?—klau
sia teismo pirmininkas.

— Buvau labai susijaudi
nęs, — atsakė.

■■ ■ ■ < - .'T .4-į

r Liudininkai pasakoja ’ 
I - • 4 **■ HLDar paklausus kaltinamą
jį keliųį klaūšiimį klausini 
jami liūdųiįnkąi. t Pirmoji 
kalbą; velipnieę fžmona p. p. 
Noreikienė; : ?
* \ , . :» » ’ . Į '

1 Jai. apiei (vyro snelaimę 
pranešęs p. Banevičius. Ji 
buvo maniusi, kad vyrui kas 
n°rs negera atsitikę grįžtant 
iš Mariampolės. Mat, ten 
buvo “ūkininkų vienybės” 
demonstracijos, kuriose da
lyvavęs ir vyras. Iš Ma- 
riampolės namo jis negrįžo, 
bet tiesiai nuėjo į klubą ir į 
kortų kambarį.

Noreikos 77 metų senutė 
motina eina prie teisėjų sta
lo labai susijaudinusi ir 
verkdama. Sūnus buvęs jos 
maitintojas. Prašo priteis
ti nors po 100 litij kas mė
nuo. *

— Kokį turi turtą?
— Turėjau turtą — vie

nintelį sūmj. Jei turiu litą— 
turiu ir turto.’

Liudininkas p. Banevi
čius, kortų klubo “Merkuri
jaus” kasininkas, sako, kad 
lošiusieji kortomis buvo ge
rokai įsigėrę. Noreika bu
vo ištraukęs net du buteliu 
degtinės.

Kiti liudininkai nepasakė 
nieko ypatinga, nes byla bu
vo ir taip jau aiški ir nesu
dėtinga. Visi sakė, kad No
reika be reikalo pykęs ir ne
teisėtai atvertęs kortą. O- 
kulič-Kazarinas piktumo ne-* 
parodęs.

Kalba valst. gynėjas

Valstybės gynėjas pulk. 
Vimeris pažymi, kad ši byla 
yra nepaprasta. Nukautasis 
visiems gerai žinomas, kaip 
buvęs ministeris, visuomenės 
veikėjas, žurnalistas ir ad
vokatas. Kaltinamasis — 
mūsų kariuomenės karinin
kas. Sprendimas turės pa
rodyti, kaip turi elgtis kari
ninkas ir kaip su juo turi 
skaitytis visuomenė. Kari
ninkai 
racija. Jie turi nepaprastas 
priemones ir paregias.

Mundiras jiems duoda ki
tokias teises kaip civiliams. 
Dėvėdami mundirą, karinin
kai turi žiūrėti, kad jis bū
tų gerbiamas, bet jei nori 
būti gerbiami, turi patys 
tinkamai elgtis. Karininkai

valandos nekantraus lauki
mo. • Pagaliau pasigirsta 
skambutis. Įeina teisėjai. 
Katlinamasis susijaudinęs, 
bet tai moka paslėpti ir at
rodo ramus. Skaitoma teis
mo rezoliucija.

Kariuomenės teismas nu-
» • , < •’! J ;

sprendė nubausti kaltinamąjį 
kap. Okulič Kazariną vienais 
metais tvirtovės, uždėti teismo 
išlaidas ir priteisti p. B. No
reikienės (motinos) naudai iš 
nusmerktojo mokėti kas mė
nuo nuo 1928 m. birželio 2 d. 
ligįjos mirties po 100 litų.

Civilinis ieškinys p. E. 
Noreikienės (žmonos) pa
liktas nežiūrėtas. Nusmerk- 
tajam kardomoji priemonė 
palikta ta pati.

Tačiau dėl bausmės dydžio 
atskiros nuomonės liko teismo 
pirmininkas ir vienas iš narių.

“Rytas”

dideli nuošimtį. Chorams taip-gi įduodama nuolaida. ^Kreipkitės į 

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, South Boston, Mi

| NEW HAVEN, CONN.
,1 LDS; Ž8 kabipės- inėnesinis s»A*' 
Rinkimas. įvyks sekmadieny, spa
lių 28 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St, 
įfviėčiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.
J Valdyba
j1' ______ X ■ ■

DETROIT, MICH. i
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks uecįelioj, ,21 dieną 
spalių, tuoj po pamaldų, švento 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. ' Valdyba

kaltinamąjį išteisintų, pada
riniai būtų liūdni.

Adv. Stašinskas,. į antrą
kart kalbėdamas sako, kad 
pažiūrėjus į Okulič-Kazari- 

praše nubausti užįno tarnybos lapą, niekur ne
matyti, kad jis už- tėvynę 
būtų nors kraujo lašą pra
liejęs. Tuo tarpu dėl jo kal
tės daug kraujo nutekėjo...

Pulk. Žukas, pąsidalinęs 
replika su valst. gynėju, sa
kosi, kad jaustųsi laimingas 
jei greta su Okulič-Kasari- 
nu galėtų sėdėti kaltinamų
jų suole.

Paskutinis kaltinamojo 
žodis

Po ilgoko gynėjų ir kal
tintojų ginčo paskutinį žo
dį gauna kaltinamasis. Jis 
gerokai susijaudinęs, bet su
geba puikiai susivaldyti ir 
kalba drąsiai ir sąmoningai.

— Privatiniame gyveni
me laikiaus kariško manda
gumo. Pergyvenau visus 
mūsų kariuomenės džiaugs
mus ir liūdesius. Baisu da
rės. išgirdus, kai 1926 m., 
demonstruojant Kauno gat
vėmis su raudonomis vėlia
vomis, vienam karininkui 
buvo numušta kepurė.

Kai Noreika neteisingai 
pasielgė, įspėjau jį ramiai, 
nesikarščiuodamas. Ką aš 
jaučiau, gali atjausti tik ka
rininkas. Prie visa ko pri
vedė Noreika. Aš nesijaučiu 
kaltas. Prašau išteisinti.

Teismo sprendimas

Apie 16 vai. daroma 
pertrauka, ir teisėjai išeina 
pasitarti. Daugiau kaip dvi

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

lengva)-----------------------------------60c.
2. A§ BIJAU PASAKYT (lengvute;

baritonui, mezzo soprano) _______ 40c.
3. LITAI (baritonui: lengvutė, tinka
X ' ‘ Menas, Mokslas, Sportas” S "Va

nago Plunksnos”)_______________50c.
4. GODELES (žemam balsui: mergai

tės žodžiai "Van. Plun.”)_______ 60c.
5. STASYS (tinka "Barbora” S "Va

nago Plunksnos) ------------------------ 60c.
6. DUL DUL DŪDELE (aukštam, bal

sui: lengva, graži) ------------------- 50c.į • . t . i 1 , pf
Chorams Dainos: >

Z i ' ; ’
2. VEJUŽELIS (Ag*) lengva, lyriška 

daina) ------ .... . .-r-.... -35c.
4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti

Mokykloms vadovėlį “Dainuok H dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda
me

r



Skelk Kanopa!

(“Trimitas”)

Apsakymas iš pirmųjų krikščionių gyvenimo

Vaikui

NEKARIAUJAME
SU LIETUVA

Skelk kanopa, beri, žemę! 
Laikas man brangus. 
Mano žygį, žygi šventą 
Pritaria dangus. (

,pme žiūre

.81

Skelk kanopa, beri, žemę! 
Aš lekiu pirmyn!
Nuo brangios gimtinės savo 
Vis tolyn, tolyn!

Skelk kanopa, beri, žemę! 
Skelk, pirmyn greičiau! 
Kardai aštrūs žvilga, blizga 
Mūšis bus tuojau.

rd susirgųsi#iri žųapgiH^ligU- 
iutič? Kiek gyvybiiį apeatt- 
gojama laiku ligonį nugabe
nti! ligoninėn. Ir tds taip 
naddingoš ir rbikalingos įs
taigoj lietuviai iki šiol da 
neturėjo ir Visuose atsitifci- 
tittidse prišiėiddvo kreiptis į 

i>a- 
užpil-

va™ ištikimiausių Lietuvos pilie
čių! laisvę, nelaiko žodžio ir 
net latfžo ^kilmingai duotą 
priesaiką! Ir kas gi gali 
stebėtis, jei “prisiimtitą už
duotį (t y. sutaikinti amė- 
rikiečius sk ffiktatdriais) 
pj Balutis įab|iįbijojęs.”.

Baigdami Tiekime1 ridujairi 
atstoviu geriaiisio pasiseki
mo Washingtone.

i f j ' W kultūrinį; įsusipratimą;
Anų lietuviai katąlikaį sjP

Wdvių 
^^iMŪęagojAnvra ąų-

r^L«. y E Y. ' 9- TmI i > i

tėsnių kolonijų ūtVyku- 
" ' todėl 

-lietuviai, nė vien gyvė- 
UHica^bjė, Bet it iš kitų

kovojame su Lietuvos visuo
mene, bet padedame jai kur 
ir kiek galėdami. Lieka tad 
taika demokratiškai nusi- 
stačiusios Amerikos lietuvių 
visuomenės su Lietuvos dik
tatoriška vyriausybe. Tur
būt šią pastarąją taiką p. 
Balutis turėjo omeny kalbė
damas New Yorke. Nenuos
tabu ,kad “prisiimti tą už
duotį p. Balutis labai bijo
jęs.”

Buvo ligšiol daroma pa
stangų padaryti taiką tarp 
demokratiškai nusistačiusių 
Amerikos lietuvių ir Lietu
vos diktatorių, bet visos tos 
pastangos ligšiol nedavė, ap
čiuopiamų rezultatų. Lietu
vos konsulas New Yorke, p. 
Žadeikis, mėgino pabarti a- 
merikiečius už negarbinimą 
diktatorių. Vieno mėgini
mo užteko. Ekskursantų vai- 
šes'pas p. Smetoną ir me
daliai “tesutaikė” su dikta
toriais tik... medalistus. 
“Vienvbės” ir “Dirvos” 
diktatorių apologetams te
pritaria tik saujalė, dau- 
giaUsia, tokių žmonių, ku
riems patinka ne tiek pati 
diktatūra, kiek diktatorių 
elgęsis su “kademais,” atei
tininkais, pavasarininkais ir 
kitomis katalikų organizaci
jomis. “Taikos” advoka
tams ligšiol nesisekė. Ne
manome, kad ir p. Balučiui 
geriau seksis ir ne jo .bus 
čia kaltė. Diktatoriai nori 
ne kokios ten taikos, bet 
aklo jiems pritarimo. Joki 
propaganda žodžiais čia ne
gelbės, kai diktatorių darbai 
kalba visai ką kitą. Žadėjo 
referendumą, bet konstituci
ją pakeitė dekretu; žadėjo 
rinkimus į seimą, bet dabar 
patys skiria Valstybės Ta
rybą; žadėjo šį, žadėjo tą, 
bet davė drakonišką cenzū
rą ir sukimšo į Varnius 
tuos, kurie jiems nepritaria, 
kurie nenori daryti su jais 
“taikos.”

Ir koki gi čia gali būti A- 
merikos lietuvių demokratų 
taika su tokiais diktatoriais, 
kūne smerkia visus, p-kurie

sVetimtaiiČių įštUij 
bar ir ta spraga ’ 
dyta pastatant Šv. Kryžiaus 
ligoninį Čhicagoje.

Visos kultūringos, nors ir 
heskaitlingos tautos, gyve- 
iiančibs Jungtinėse Ameri- 
K(fe Valstybėse ir gyvenan
čios kur nors didesniame 
škaitliuje jau senai turi su
sikūrę taip reikalingas ligo-

p r ie ž mogžudy stės, ' nųsiiL

ro akto,
nė į galvą neatpųįava ir kur 
rio jis pats nesupranta po į- 
vykio, jei išlieka gyvas. Vis 
dėlto nesinori tikėti, kad 
RopianaS būtų nušovęs 
Brundzą šaltai iškalno aį> 
galvojęs žmogžudystę. Ne
tikime, kad tai padarė Ka: 
zarinas. J ei teismas išdavė 
nuosprendį Ėomand ir Ka- 
zarino bylose imdamas do
mėn viėn tik judviejų atsa- 
komingumą nusižengimo va- 
landojė, niekas negali nieko 
priėŠ tai turėti; bet, jei ka- 
zariho byloje nusvėrė dar ii 
“unaro” ginimas, tai atro
do, lyg Lietiivdjb kortavimb 
taisyklės yra apginamos ge
riau už šeimos laimę, jei su 
korta yra surištas karininko 
“unaras.”. <

kjfcę X f - yė/V ■ * V 1 Ą '4 ****

pą, kur stovi krikščionys—kareiviai, tarnaujan
tieji Romos ciesoriui, etų veiduose Kristaus i- 
pėdinis mato pasiryžimą; šaltas jį kfdujas, nes 
daug ko matęs kovose su galai! it Kartagina, 
ima kaisti, bet jie lieka ramūs. Tą pamatęs, 
senukas atsigręžia į vaitojafičiits ir pakėlęs ran
ką maloniu, saldžiu balsu pritaria:

— Ramybė jums! Išganytojas pasakė: “Ne
sirūpinkite! Jei tokia biri Diėvo valią—nei 
vienaš plaukas nenukris nuo jūsų galvos.” Tai
gi, nusiraminkite

Nutyla veiksmai, nebesigirdėt dejavimų; tik 
senukai tebelinguoja savo žilas glavas, b baž
nyčios kampe blizga šarvai ir akys.

— Lucijau! — pasigirdę Kefo bdlsas. Iš 
stovinčių bažnyčios kampe kareivių atsiskiria 
vidtitinio ūgib, šarvtibtas blizgančidiš ginklais, 
gražiu, apdegusiu Veidu jaunuolis it artiiiįši 
prie seiiėlio. Priėjęs prife jo priklaupih. ani vife- 
no kelio ir pabucittdjaKefo togOs kramtą, taš
kui pakėlęs akis į apaštalo veidą laukia įrilič< 
pimo. . «

— Lucijau! feši artimas ciesoriaus Sįtdiib 
dvariškis, jo asmens eskortos tribūnas. Iki Šiol 
tenkinęsis paleistuvystėmis ir biamnbu 
ciesorius ima geisti kriksci°nn kraujo. Jdpigg? 
rių planų sumanytojas'Tigellinus prikd^Įriėjį 
jį prie to baisiai apšmeiždamas nekaltus liktii- 
čiuosius. Jau pilni kalėjimai grandihėfniS ap
kaltų mano avinėlių... Tu tą viskįStoMf# at
pratai ; tad gink šv. Tikėjimą, 'sfejUrolttttffti kelią besiarttaanFiain ^j^ 
pareina. . . L'(‘j u ■ i-

Tada jaunas fribflndš pasikelta ir.4OE$& 
ant atoriaUsWta^iMWiii 
sari> dešinės rankos dii pirštu ir dusliu bėt aiš
kiu balini prabyla: .v. A

Prisiekiu visagalio Dievo, Jo Sūnaus Iš-
• J - ti. s . ■.. •. « ;

kiaią motyvais vaduodama- 
šis' teisinas pirmajam nu- 
spreįdfe* įtitkas sunkesnę 
bausmę, antrajam gj nepa
lyginamai mažesnę, mes ne
turime užtektinai duomenių 
spręsti. Vis dėlto keista, 
kad teismas nubaudė karkas 
skaudžiau civilį karininko 
užmušėją ne kad karininką, 
civilio užmušėją. Tas atro
do ypač keista skaitant O- 
kulič-Kazarino ginėjų kal
bas, pirmoje vietoje pult. 
Žuko kalbą. “Ryto” pra
nešimu pulk. Žukas tarp 
kitko taip kalbėjęs:

“Ar galėjo Okulič-Kaza- 
rinas nereaguoti? Ne! Lega
lus reagavimas (už įžeidi
mą žodžiu garbę atitaisyti 
veiksmu) čia nieko -nebūtų 
padėjęs. Jie būtų susimušę, 
ir būtų kilęs tik paprastas 

' skandalas. Dvikova nega
lima. Liko pats kraštutinu
mas, kurio REIKĖJO (mū
sų pabr.) griebtis.” 
Reikėjo griebtis! Kitaip 

sakant, reikėjo šautu Skel
ti kumščiu į žandą būtų bu
vę taip negražu, taip nekul
tūringa ! Tariant pulk. Žu
ko žodžiais “jie būtų susi
mušę ir būtų kilęs PA
PRASTAS (mūsų pabr.) 
skandalas” ir toks “legalus 
reagavimas čia nieko nebū
tų padėjęs.” Užtat kruvi
nos skerdynės tai jau nebe 
paprastas skandalas, tai 
garbės apginimas! Tas sker- 
dvkliškas “garbės apgini
mas” taip patinka pulk. 
Žukui, jog jis sakosi, kad 
“jaustųsi laimingas, jei gre-

*-Y j.

Valstybes ginėjas visai 
teisingai pastebėjo Savo kaL 
boje, “kad, jei spręsti iš gi
nėjų kalbų, tai Okulič-Ka- 
zarin£ už nukovimą Norei
kos reiktų apdovanoti orde- 
nu.” ’

f • 4 .

Ištikrųjų, jei tai buvo 
“garbės ginimas,” tai kam 
iįbausti metais tvirtovės, 
k^ėl neišteisihus jį? Bet 
jei teismas neskaitė to gar
bės ginimu, tai kokiais mo
tyvais vadavosi, nubausda
mas jį taip lengvai? ’Gal 
Kazarinas buvo girtas? gal 
jo karštas temparamentas 
jį adlinai pateisino,? gal ta
riant valstybės ginėjo žo
džiais šis karininkas su gin
klu pasielgė “taip; kaip is
terikė moteris?” Bet ko
dėl jo ginėjai’tuo nesirėmė, 
bet “garbės ginimu?” Kiek 
Įtakos jų kalbos padarė . į 
teisėjiiš ?

CEicagiečiai .lietuviai gė- i 
i-esnio sumanymo begalėjo 
surasti, kaįp ligoniiiė. Čia jį ' 
visokių partijų, višokiį įsi- 
tikinimų žmonės rūs lygią 1 
pribgiaudą; Čia visus viė- 
haip priims ir prižiūfės gai- 
lestirigos lietiivių seštitėš 
vienuolės šv. Kazimiero sė-

TvirČiaiišis it sveikiausik 
žmdguš užtikrinti negali; 
kad jam ai- jai ligoninė nė- ■ 
btri rbikdiitiga, hfes žmogus 
vieną diėtiį jaučiasi sveikas, 
antrą dieną jau gan slinkiai I 
serga ir ligoninės pagalba 
yra labai o labai reikalinga. \

Amerikos lietuviai pasista- Zric Englahd, 
tvs iabai garbingą pamink- siu finansieriu i 
lą ir ištisos gėntkarieš riti- parimente.

(•VmI <*(»’? *7 
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Ja nuofinus, gyvenimo subiaurinta* .veidt 
UBirante. — Kaip tail’Drjsti prieJmtiiflr

. i .»

Fakelų ir švyturių šviesos spinduliai sklido 
ant akmeninių rasotų sienų.

Iš tolo, tarsi iš po žemės, atsimušė į ausis 
saldūs, liūdni, iškilmingi giesmės akordai. Tai 
krikščionys, susirįnkę katakombose, garbino 
Amžinąjį Dievą ir Jo SūnųIšganytoją; Baž
nyčioje buvo pilna tikinčiųjų. Sienose kabojo 
paveikslai. Viename bažnyčios gale buvo pa* 
darytas 'pakilimas kur buvo įtaisytas altorius. 
Ties juo kabėjo didžiausias ir gražiausia pa
veikslai “Gerasis Ganytojas.” Žmonių dvasios 
pakilimą rodė aukštyn pakelti veidai ir jodan
čiosios lūpos.

z

Prasideda pamaldos.
Prie altoriaus prieina balta, kaip sniegas, 

galva senelis, Kristąus įpėdinis žemėje — šven
tas Petras. Jis atsigręžia į tikinčiuosius ir pa
sako vieną žodį “Pax.” Šis žodis lyg įpila gy
vybės vandens į krikščioniu suvargusias sielas.

, * *_

Po karštų maldų ir šventų giesmių senukas 
prieina prife tvorelės, skiriančios tikinčiuosius 
iluo altoriaus ir ima kalbėti. Užmerktomis aki
mis, pakeltu veidu pasakoja jis, kaip* būvzEsn* 
imtas ir kankinamas Kristus; primena besiar* 
tinančius pavojus, Romos ciesoriaus'' Nerorio 
persekiojimus. , |
M Ttitihčiųjų tarpe pasigirsta vaiiojimai. 
tihos glaudžia kūdikius prie_jcrŪtiniųrŽiii sėiię- 
liAi linguoja savo suvargusias galvas. U setiti- 
ko šv. Petro akys nukrypsta į bažnyčios kam- 
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, Jurgis Šaltenis

RAMYBE KANKI
NIAMS!

ganytojo Varclii ginti šv. Tikėjimą iki paskuti
nio kraujo iaso... Amen!

Tada nušvinta, suvargęs Kristaus įpėdinio 
veidas; jo lūpos ima šnabždėti padėkos žodžius

^Atvyko naujas Lietuvos 
^stovas J. Valstijoms, p. B. 
gKį .Balutis. Jis yra gerai 
^ųųomas amerikiečiams, nes 
įįprieš apleisiant Ameriką jis 
Joanai, ilgokai buvo Chicagos 
^Lietuvos” redaktorių. Su- 
grįžęs į Lietuvą jis, regis, 

s&šą laiką ištarnavo užsienių 
Reikalų ministerijoje ir už- 
i^emė joje gan aukštą vietą. 
Kaipo Amerikos publicistas 

turėjo progos arčiau pa
stirti J. Valstijų politiką; iš
buvęs ilgoką laiką Lietuvos 
t&zsienių reikalų ministerijo- 
E departamento šefu, jis 

jalėjo neįsigilinti į Lie- 
K5t.’x. X- * 

tiivos užsienių politiką. Pri
dėjus prie to dar anglų kal- 
bos mokėjimą ir jo asmeniš- 
Įtiis gabumus, mums rodosi, 
kad p. Balutis turi reikalin- 
.gas' kvalifikacijas atstovauti 
^Lietuvą Washingtone.

Bet ar tik tą vieną parei- 
gą uždėjo jam prof. Volde- 
dinaro vyriausybė? Yra pa- 
lioato manyti, kad Lietuvos 
^vyriausybė laukia iš jo dau- 
fgiau. Brooklyno “Vieny- 
įSeS” pranešimu “išvažiuo- 
^ftait p. Balučiui.. . iš Kau-

VYRIAUSYBĖS ŽMO- 
įKES (mūsij. pabr.) ir drau- 

sakė: “p. Baluti, ne 
tgtįžk į Lietuvą neparvežęs 
gfcukos!” 
^Kokios taikos? Taikos ko 
Ša kuo? Tarpsrovinės tai- 

ptos? Taikos amerikiečių su 
Sietuva? Bet kas gi su ja 
^kariauja? Taikos Amerikos 
^lietuvių demokratų su Lie- 
Įtiivos diktatoriais ? Kokio- 
^iis išlygomis ? Pritarimo 
'-Šiktatoriams keliu, ar grą- 
5®nant Lietuvoje dėmbkra- 
įtišką tvarką Štai keli 
f’ilausimai, į kuriuos p-nui 
^tolučiui teks atsakyti bedū
lant “taiką,” jei, žinoma, 
i^s bandys ją daryti.

Esame turėję “taikos” 
3iieistrų. P-nas Vileišis ban- 
Ble daryti tarpsrovinę “tai- 
fįaį”'ir paversti partijų žrifo- 
Mjes paprastais Lietuvos “pi- 
rįfečiais.” Žinome, kuo tas 
pBbndymas pasibaigė. Todėl; įstitimiausių 
Ofemandme, kad p. Balutis 
pratina pakartoti p. Vileišio 
(jttaidą, kad, kalbėdamas a- 

taiką, jis turi omeny 
^tttpsrovinę taiką. Nėra 
^■ipgi prasmės kalbėti apie 
žfcokią ten taiką . Aitiej^fc 
Htetuvrtf ^istibin^ės^tie- 
ffiįros lietuvių visuomene, 
Žįeš juk ūies ne tik kad ne-

II. (
Gražus, didelis ciesoriaus Nerono sodas, ap

augęs ciprisąis ir palmėmis viduryje sidabriniai 
fontanai, iš kurių tryško skaidrus vanduo. Ši
tame sode ilsėjosi Neronas—rišo pasauli0 val
dovas. Vaip jį vadina jo pavaldiniai, išskyrus 
krikščionis. Šie žinojo daug galingesnį pasaulio 
[Valdovą, Kuriam niekai buvo šimtai, tokių Že
mės vabalėlių kaip Neronaš. r ’

Didelės palmės pavėsyje ciesorius rase pas- 
kutihį gėnialės apariančios Rymo gaisrą gięs- 
Ihės posmą. Perskaitęs ją dvariškiams ir ga
vęs nuo jų gausių aplodismentų, Neronas liepė 
jiems pasišalinti. Su juo liko tik tribūnas Lu< 
eijiiš.. jį ciesorius pasišaukė.

— Klausyk, garsusis galų naikintojau! Ro
mos viduje atsirado naujas priešas. Jis vadina
si fcrikŠiohis. tau, tik imi > nnvtriti ifotatetati

jHtJ
nes 

ligctfiinė tarnaus toe vienai, 
bet ištisoms gentkartėms įr 
įeš pagalbą nelaimei ištikus. 
v Nots Šv. Kryžiaus ligoni- 

- ^ .statoma Chicagojė, bet 
;j ji; patarnaus heviėiiatii iir iš 
i

ąię hs pagalbos
vis 
ną 
kolonijų, privalu prisidėti 
savo centu prie taip naudin
gos ir reikalingos įstaigos į- 
kūrimo.

Šv. Kryžiaus ligdninė>sie- 
nos jau baigiamos statyti, 
bet da toli grąžu tai nereiš
kia, kad jau ligbiiihė užbaig
ta. Sienas išvedus reikalin
ga tinkamai įrengti ligonių 
kambariai, daktarų kabine
tai ir kiti visokie^moderniš
kai ligoninei reikalingi į- 
taisyhiai ir tas viskas reika
lauja milžiniškų sumų, taigi 
risi prisidėkime.

Fed. Sekretorijatas
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Jis reikal

naiičiuose Rinkimuose

4‘Gamta tegali džiaugtis 
tokie žmonės, kurių širdis y- 
ra skaisti.” (E. Tur).

Ramybe kankiniams!
C‘Pavasaris”)

juopos
JUODUS
JUODOS
Juodos
BALTOS
BALTOS

Visus užsakymus si’

„ Bet JSeronas, teisingiau, jo piktoji dvasia Ti- 
gellinUs visai negalvojo ir varė savo darbą to
liau.

statymas reikalavo 7 metų 
apsigyvenimą šioje šalyje ir 
leido tik protestonarns būti 
tiaturalizųotais.

1787 metais, Nepriklauso
mybės Deklaracijos metais 
Amerikoje buvo 150,000 rin
kikų iš 5,000,000 gyventojų.

Bet su Konstitucijos pri
ėmimu, religiški suvaržymai 
išnyko:

i n . a- t rt

se tifekviež.6 pmėči- 
kiefcvikho pBiėčid, čia-gimu- 
810! if batiirdllžilbto, balsuo
ti ’ yra Suv. Valstijų K«n- 
štitucijos aprūpinta. Kad 
nors kiekviena valstija ga
li sureguliuoti savo rinki
mus. . . •

Per ilgą laiką Amerikoje 
balsavimas aprubežiuotaš. 
Per kolonijališką periodą 
nekuriose Naujos Anglijos 
kolonijose Romos katalikai, 
žydai ir kvakeriai nebuvo 
prileisti prie balsavimo. 
Massachusetts valstija turė
jo dar morališką kvalifika- 

balsuotojas turėjo

Jauno tribūno keliai ėmė drebėti, bet veidas 
liko rainus ir pasiryžimo pilnas.

— Ciesoriau! Tu ilsiesi ant mūsų krauju 
nupelnytų laurų... *Būk gailestingas; lėisk kri
kščionims laisvai išpažinti šv. jų tikėjimą! Pa
leisk grandinėmis apkaltus vyrus kurie niekuo 
nėra kalti, o jie šimtą kartų karščiau puls tavo 
priešus ir lies už tave kraūją. Būk sumanus, 
Auguste!

Ciesorius susimąstė.
— Sakai, krikščionys nekalti? Gerai. Aš 

pagalvosiu.

nugalėtoju. Tada visi žiūrė- 
Lyti jaunhm tribūnui prielankumą. 

Bet Neronui perdaug nepatiko pasmerktojo 
r. • • • ' • 1 p

*) 'Jeil&rįtbjij daukdiila pasigailėdavo nugalėtojo, 
11 (ai keldavo nykščius jei ne nuleisdavo juos že-

Jtėldnvd rankas t Žiftrttojtte, t>raSyda««S įlUl-Į i>0>—

Mažiausias iš dviejij “drydokų,” kaip kad parodomas viršuj 
yra 6,500 toną “drydokas,” Atlantic Work, East Bostone yra pa
vestas Bethlehem Shipbūilding kompanijai taisymui./*

tūnančią laimingą, kartu ir baisią valandą. 
♦‘••t’ t / T arm 
to krridjo 
kių. Kai jauno glądijatoriaus gyvybe gęso,‘ jis

valstijoj indijo- 
gyvena indi jonų 
vietose (reserva- 

tions), negali balsuoti.
Yra apie 350,000 indijo

nų Suv. Valstijose. Jie pri
klauso prie 193 šeimynų ir 
gvvena kiekvienoje valstijo
je šioje šalyje. Beveik tre
čia dalis visų indijonų gyve
na Oklahomoj ir toje vals
tijoje visi indi j onai, tik ne
apsigyvenę, kurie gali skai
tyti ir rašyti gali balsuoti.

Arizona, South Dakota, 
New Mexico, ir Califorriia 
turi didelius skaičius indi
jonų gyventojų.

Ligonbučiai ir Dispensarai

Klausimas: Ar galite man 
pranešti klinikos vardą ir 
adresą kur gydo veneriškas 
ligas ?

L. D., San Prancisco, Cal.
At sakymas: Gali kreiptis 

prie sekančių klinikų kur 
galėsi gydytis už dyką jeigu 
neturi pinigų. College of 
Physicians and Surgeons, 
344 Fourteenth St.; Mt. 
Zion Ilospital Dispensary. 
Scott, and Post Sts.; San 
Francisco Health Depart- 
ment Clinic, 1083 Mission 
Street; Stanford University 
Clinic, Saėramento & Web- 
ster Streets; University of 
California Hospital, Par
nasus Avenue and 3rd St.

Beveik kiekvienas Suv. 
Valstijų miestas užlaiko 
klinikas arba ligAbučius i- 
vairioms ligoms,/minant ly
tiškas ligas.

liiM jffa valstijos 
gįittfegija kiek- 

oš gyvmitbjūi, ir

Teisė

B m >'4 f L; X i 1 . * •
J t NUv^pgęs, tribūnas yėl stojo į kovą. Šį kar
tą ji. buvp(sųnjkę8nė; pĮppas kardas negalėjo per 
kirsti stąrps žvėries odos. Bet ir dabar Kris 
taiiš

Birmą sykį Amerikos is- sę sureguliuoti savo balsavi- 
torijoj, didelis skaičius in-.mus. Valstijos turi ypatin 
dijonų dalyvaus tautiškuose 
rinkimuose. Ainiai stiprios 
rasės, kuri valdė šitą kon
tinentą prieš Kolmnbd atra
dimą Amerikos, automatiš
kai įgijo Amerikos pilietys- 
tę Kongreso aktu priimtu 
1924 m. Prieš tą laiką, in
di jonams pilietystė buvo tei
kiama tik kuomet darodė, 
kad buvo kompetentiški. 
Kuomet indijonas galėjo 
prižiūrėti savo reikalus, jis 
buvo skaitomas kompeten- 
tišku ir įgijo pilietystę. A- 
pie du-trečdaliu Amerikos 
indijonų; tuo būdu įgijo pi
lietystę, bet labai mažas 
skaičius iš tų balsavo. 1924 
m. aktas buvo priimtas per- 
vėlu pavėlinti jiems daly
vauti 1924 m. rinkimuose. Ir 
todėl šių metų ! rinkimuose 
jie -visi galės’dalyvauti.

Kad nors konstitueijona- 
liškas aprūpinimas teikia 
teisę balsuoti nekreipiant a- 
tydos į rasę, spalvą ir lytį, 
bet vistiek valstijos turi tei-

$66 WeJt Broadtfay

Legališkas Rezidencijos 
Darodymas

Klausimas: Buvau legališ- 
kai įleistas į S.uv. Valstijas 
nuolatiniam apsigyvenimui. 
Aš pasiunčiau savo šeimy
nai Europoje užlaikymo afi- 
deivitą, kad ji galėtų išgau
ti pirmenybės vizas kvotoje, 
sulig naujo įstatymo. Mano 
žmona man ką tik pranešė, 
kad kuomet ji nuvyko pas 
konsulą prašyti vizh, jis at
sisakė išduoti. Jis jai. pa
sakė, kad jis nežino ar lega- 
liškai buvau įleistas į Suv.

Gimimo Metrikai ir 
' į į travimas 
jT/i •

Klausimas: Mano vaikas, 
. ,. / * ***'!' *

šešių metų sėnuiųo, ką tik 
pradėjo laiikyti mokyklą ir 
mokytoja nuo jo reikalavo 
gnnhiio metrikus. kad 
noks jis gimė ČidnaTš SiiV? tftįotas išgauti pirmenybes' 
Valstijose, negaHu guūti'gi 
mimo’ metrikų. Ką' tų$ų . <&

Igus balsavimo reikalavimus. 
Pietų valstijose negrai ne
gali balsuoti, bet, kad nors 
su indijonais kitaip pasi 
elgta vistiek Michigan vals
tijoj gentinis indijonas ne
gali balsuoti. i

Minnesota valstijoj neci
vilizuotas 
balsuoti.

Ne vada 
n ai, kurie 
gyvenimo

z 3* Kuf
, galiu gauti toki darodymąv

F’ J.r Pittsbųrgh, Eįk:

Atsakymas: Infotmacijo&> 
kad “legališkos rezidencijos 
parodymas” turi būti pa-.

ciją
būti ramaus pasielgimo.”

Kiekviena kolonija turėjo 
:8avo atskirą natūralizacijos 
įstatymą, pakol Anglijos 
Parlamentas 1746 m. prave-

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
■ H- . l tu, ; ’ j ■

(prastais .minkštais viršeliais)____ i- .50
(prastais kietais viršeliais)—______ .50
(geresnės minkštais viršeliais)_____  .85
(goros odos viršeliais)_____ _______ $1.00
(celuloidos viršeliais) $1 nn
(oeluloidos viršeliais, su kryželiu)—-41.15 
" \ ųsldte sekančiu antrašu:

z t L. j. > •u.

III.
Milžiniško Romos Kolizėjails rūmai žmonių 

pilni. Šarvuoti kariai, blizgantieji patricijai ir 
fipskurę plebėjai ėjo žiūrėti, kaip žus nuo plėš
riųjų žvėrių Romos tvarkos ardytojai, vandens 
huodytojai, miesto padegėjai — krikščionys.

Blizgančioje lektikoje atvyko į cirką Nero- 
iiąs su Tigelinu ir asmens eskortą Užpakaly, 
jfcskortą vedė ne Lucijus, bet ėenturijbnas Pik
tins. Visi kareiviai buvo labai neramūs ir pa
šnabždomis kalbėjosi. ' >i« < ( -ji j i: ‘

Krikščionių žuvimo valanddpriėjo1;'’Vfetaė1 
turėjo prasidėti gliadiatoritį kovdirfis.' • ”• b * 
- Pasigirdo sidabrinis litaurų balsas? Jslm at
siliepė baisiųjų dykumos karalių liūtų staugi-

I /. 21.___
? Kiėk LSjw,oOT,ti^j ittsii- 
fikuotų Amerikoje balsuoto
jų balsuos lapkričio 6^14 ^e~ 
ną, kuomet mums pnsiėis 
rinkti, naują prezidentą ir " ■ ' •**.*• * •' * * -į
naują Kongresą ?.

1920 m. cenzas sakb; kad 
Suv. Valstijose turime 60$-i 
000,000 žmonių sulaukusių 
21 metų amžiaus ir dau- 
giaus. Neskaitant 8,500,000 
ateivių balsuojamų metų, ir 
kitas nekvalifikuotas gru
pes, ištikrųjų yra 52,000,000 
čia-gimusių ir naturalizuotų 
vyrų ir moterų, kurie gali 
naudotis balsavimo teisėmis. 
1920 m. rinkimais tik 26,-

• . ♦ •

714,000 žmonių balsavo, ar
ba tik 50 nuošimtis visų bal
suoto jų. Bet turime pripa
žinti, kad 1920 m. nebuvo 
tipiški metai. Nes pirmu 
kart moterys galėjo balsuo
ti. Bet 1924 m., nepaisant 
stiprių pastangij dėtų “vi
siems balsuoti,” tik truputį 
daugiaus 29,000,000 arba 
50.3% balsavo.

Negalima suprasti arba 
paaiškinti šitą amerikiečių 
nenorą pasinaudoti , jiems 
teikiamoms teisėms. Statis
tikos parodo, kad 1880 m. 
suvirš 80% kvalifikuotų bal
suotojų šioje šalyje balsavo. 
Per 1880-96 periodą, suvirš 
80% balsuotojų balsavo, ki
tais žodžiais, suvirš 80 iš 
kiekvieno 100 balsuotojų už- 
rekordavo savo balsus.

Nuo 1896 m. iki šiandien, 
pasirodė sumažėjimas baisa- tą, kad visi 
vimo jėgbš, ir vis dadgiauA 
ir daugiaus piliečių, taip sa
kant, “pasilieka namie.” 
1900 jaU tik 77% visų bal
suotojų balsavo, 1904 me
tais 67.6%, 1912 m. 62.8%,

vizą kvotoje, yra klaidingos 
iiifprniacijos.

Kaikurie Europos laikra%Jg 
ščiai;padavė tokias informa-^ 
ei jas, bet. jos nėr teisingos.^

fh-ivatiškas asmuo negąli 
išgauti legališko atvažiavi-' Y^ 
mui certifikato.

i

Kuomet Foreign Language 
Information Service nesenai 
kreipėsi prie Valstybės De- * | 
pąrtamento šiame reikale,? 
gavo sekantį atsakymą:

“Ateivis vyras, arba tė--^ 
vas, neturi išpildyti peticiją 
žmonai arba neištekėjusiems % 
vaikams neturint dvidešimts 
pirmų metų; bet prieš. iš-z^ 
duodant vizą ateiviui kuris •->’*! 
priguli prie pirmenybės? 
kliasos, konsulas turi persi- J 
tikrinti, kad giminė buvo U- " 
gališkai įleista į Suv. Vai- J 
stijas. Geriau, jeigu apli- v 
kantas arba ateivis kuris ke- | 
tina vykti Amerikon prista- 
tų smulkiai išdėstytą prane- % 
Šimą apie giminės kgališką. 
įleidimą į Suv. Valstijas.Tai 
yra ant kokio laivo ’atvažia- ; » 
vo, uostą į kurį atvažiavo ir 
atvažiavimo dieną. Atsiti- 2 
kime, kur konsulinis oficie- 
rius priimdamos aplikaciją 
netiki, kad teisybė jam bu- 
vo pristatyta, arba dėl ne-.Jg| 
kurių priežasčių, jam suteik- ■ 
tote informacijos nepilnosf 
susineš tiesiog su Imigraci
jos Komisijonierium tame 
uoste, kur ateivio giminė į- ;į 
ėjo į Suv. Valstijas. Ta ko- 
munikacija gali būti pasiųs
ta paštu, arba kablegramu. 1 
aplikanto išlaidomis, jeigu % 
jis taip nori.”

Tavo atsitikime pagamink 
kitą “affidavit of support,” J 
paduodant visus faktus apie 
tavo legališką įleidimą . i Ą 
Suv. Valstijas nuolatinių! .‘J 
apsigyvenimui, inimant at-- 1 
vykimo dieną ir vardą laivo. ? 
Daugiaus informacijų ne- į 
reik. Tegul tavo žmona ta- 2 
da prašo pirmenybės vizą * į 
kvotoje. Konsulas gali, jo 
nuožiūroj, priimti tavo afi- 
deivite paduotus faktus, ir 
tuoj išduoti vizą, arba jis Ą 
kreipsis prie imigracijos 
viršininko uoste kur ateivis f 
sako, kad legališkai atvažia- 
vo.

sėjo jįiadi’jatoriąi.į 'Prasidėjo nekal; 
fjiih^ rymėnų Šū-

“ Dievo sūnumis tapti 
aukštos vertės ženklas.” 
§v. Cirlius.

aižė 'T .i. ,.x .. . _x

gailėjįmo, bet visur matė žemyn nuleistus nyk- 
scius. )

Tačiau svarbiausias programos punktas tu
rėjo dabar prasidėti. Į areną išėjo jaunas ka- 
iyš sti feafdu raiikoje; visi jame pažino Nerono 
ašmens eskortos tribūną Lucijų. Jo veidas iš- 
balęs, bet ramus. Žiūrėtojai sekė karį; tuo tar
pu iš geležimis apkalto narvo pasirodė liūtas. 
Galingas dykumos karalius, pasijutęs laisvas 
ėmė kratyti karčius ir tampyti geležinius rau- 
itiChiš. Pamatęs žmogų, jis ėmė vizginti uode
gą, paskui dideliu lanku sukti tribūną. Lankas 
kaskart mažėjo ir, pagaliaus žvėris stojo akis 
į akį su romėnu kariu. Prasidėjo kova.

Ilgai jaunas tribūnas kardu gynėsi, ilgai ap
siputojęs žvėris mėgino perkąsti besipriešinan
čiam žmogui gerklę, bet pagaliau tribūnas taip 
baisiai žvėriui į spraudą kirto, kad šis teįsten- 
ge pašokti per porą metrų į aukštį ir griuvo be
jėgis.

Kova baigta.
Žiūrėtojai įsikarščiavę ėmė net staugti. O 

jaunas tribūnas stovėjo ir sunkiai alsuodamas 
žiūrėjo į’ ciesorių, lyg norėdamas jam pasakyti: 
. — Niekše, ką darai?!

. Ciesorius ir Tigelliniis siuto iš piktumo. Vi
si sekė Nėroną laukdami tolimesnių įvykių. Šis, 
į rdėką bežiūrėdamas, ljbpė išleisti į areną lau-

ryti! ■
_, i K. P., Čhicago, IIL

Atsakymas: Turi.''.prista
tyti Sveikatos Departamen
tui arba Biurui, savo mies
te, pilnas informacijas, duo
dant vaiko gimimo.' dieną, 
vardą po kuriuo buvo užre
gistruotas, gimimo vietą, tė
vų vardus ir adresus, kuria
me atsitikime už dyka ofi- 
ciališkas užregistravimo cer- 
tifikatas bus išduotas. Jei
gu vaiko gimimas neužre- 
korduotas, dėl nekuriu prie
žasčių, gali būti dabar užre
gistruotas įteikiant raštą, 
kuriame užrašyta vaiko gi
mimo vieta ir diena. Ir tuo 
pačiu laiku išgauk kopiją 
rekordo įteikti mokyklai.

50.3%.

įiliešdV 
suddK) flideSii 
prėridčiitėHūiš

išrink 34
šęnafdritfe, vis# bttUriį' bu1 
to naiystę, beveik visų val
stijų le^iilatiife,- “tttksP 
tančius viėtihiij Tiiįižinkį; 
Ir tik beveik trečdalis visų 
balsuotojų, balsavo.

Ypatingai kelidšė valsti
jose padėjimas yra blogas. 
1924 m. Virginijoj 74.1% 
balsuotojų balsavo; indianoj 
70.7% bet Pennsylvanijoj 
tik 45.1% balsavo. Soutb 
Carolinoj, kur negrai nebal
savo, tik 7.1% balsavo.

Bet gal hėkurie žmonės 
nebalsuoja dėl įvedimo aš
tresnių rinkimų įstatymų, 
dėl įvedimo užsiregistravi
mo ir įvairių raštiimo eg
zaminų.

•• : ¥

Rokuojama, kad šiais įdė
tais suvirs 7,000,000 jauni; 
vyrų ir moterų, kūriė 1924 
m. buvo tarpe 1*7 ir 20 iriė-Įdė vienodą įstatymą. Tas į 
tij, pirmu kartu balSiioS. Ir 
taipgi tūkstančiai sVetiiii- 
taučių, kurie tapo piliečiais 
irgi turės teisę balsuoti. It 
tie naujieji balsuotojai gali 
išrinkti ateinantį preziden
tą.

Ir todėl žmonės, kurie ra
gina ir bando įkalbinti visus 
balsuotojus balsuoti, nedaro 

balsuotojai bąl- 
su'otų, bet kad visi žfchoiiės 
balsuojami; metų dalyvautų 
savo šalies valdyme. Viši 
gali pareikšti norą kaip jie 
nori, kad šalis būtų valdo
ma.

atkaklumas, jis pasikalbėjęs su Tigellinu suriko:
-r Pantera!
Sugirgždėjo įdėžinio narvo durys ir pasi

rodė plėšrioji katė. Ją pamatęs, kankinys su
laužė kardą ir numetė ciesoriui po kojų, o pats 
atsiklaupė ir ėmė melstis.

Sustingo žiūrėtojų gyslose kraujas. Lauki
niai, žiaurūs stabmeldžiai ėmė gailėtis tribūno.

Pantera artėjo.
Neronas atsistojo ir, pasirėmęs į minkštą at

ramą, ėmė žiūrėti į areną, Plėšrioji katė pri
ėjo prie kankintinio; iš karto apėjo jį lanku 
paskui atrėmė pirmutines kojas į tribūno pe
čius ir... . v

Raudona srovė suvilgė smėlį.
Neronas patenkintas šypsojosi.
Bet kas tai?
Jo užpakaly pasigirdo duslūs grūmojimai. 

Atsigrįžęs pamatė Lucijaus eskortos karius, ku
rie paniurusiais veidais artinosi prie jo. Ir pa
sipylė po ciesoriaus kojų sulaužyti kalavijai ir 
ragotinės...

Romos imperija nustojo šimto geriausių ka
rių. Visi jie buvo vėliau nužudyti.

Žudymai buvo tęsiami toliau. Dabar į are
ną imta vilkti paliegę seneliai, motinos su kū
dikiais, pusnuogės mergaitės, vaikai.

Bet žiūrėtojų ūpas buvo smarkiai numuštas 
buvusiu atsitikimu, tat jų nebelinksmino gau
siai pasipylęs kraujas.

Kada paskutinieji besileidžiančios saulutės 
spinduliai apšvietė nekaltas aukas mirties ago
nijoj iš pačių aukščiausių sėdynių, kur sėdėjo 
nętjjrtingįeji Romos piliečiai, pasigirdo saldus 
i^tiTnitngąB balsas: ; ’
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Tūkstantis kelių veda pa~ 
klydiman, prie tiesos — tik-
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Va bala!” 
vabalninkęnu žemės ge- 
tik jos žemos, todėl šie- 

ūkininkai nukentėjo 
lietaus.

r ’n

, .jį

bęt pats neįmatomas

mą
vėdinti

e — kiekvieną tuštuma

įeina į mūsą kūną.
s iš trobos į kiemą, sodą,

I « *

PJivoh si ohtst nTHgrgž4

PAGRINDAS

isur aplink mus kinta,
oras. Jis šviesus, gied-

užpildo- Pro nosį, jpro 
ir pro tūkstančius o-

' plyšeliu arba spragelią sis oras yra labai sunkus,
nesveikas, silpnina žmogą,

kaip tave, pagauna tyro oro
'bangos, pripildo tavo krūti-

llduhiu 2' '•

daro jį jšblyškusį, netikusį 
Kai gyvenamojoj troboj pri
sirenka daug angliarūkšties,

jhę gyvybe. Tuojau pasijun.- 
tvirtesnis ir jaunesnis: 

eli galvą aukštyn, ir tavo 
miptys blaivėja.

Oras vra kasdieninė mū- ""į&V ■ *
L-są duona. Be jo nė vienos 
■r minutės neapsieisi; jo nie- 

kitu nepakeisi. Tyra? o- 
ras suteikia mums 
nies — oro dalies, stiprinan- 

. čios mūsą kūną, valo mūsą 
ž-kraują, kurį ritmiškai pla
ukanti širdis bepaliovus stu

mia, varinėja jį tam tikrais 
ais, vadinamais arterijo

mis ir venomis. Arterinis 
kraujas, tekėdamas po visą 
mūsą kūną ir jį apiplauda- 
mas, eikvoja deguonį ir pa- 
siima iš narveliu (iš cele- 
lią), sudarančią mūsą orga
nizmą, angliarūkštį ir kitas 

. nereikalingas atmatas. Kai 
| kraujas pritrūksta deguo- 
-nies ir pasidaro veninis, tu- 
| ri vėl jo gauti iš oro, dėl 
I. V. jis subiai skrieja į plau

čius, kad ten ko veikiausiai 
galėtą kiek reikiant pasiim- 

; ti deguonies. Alsuodami 
mes įkvepiame deguonį, o 
iškvepiame angliarūkštį.

Ne vienais plaučiais žmo- 
į gus kvėpuoja, atnaujinda- 

mas tuo organizmą — kūno 
oda jiems padeda. Tad rei- 

; kalinga visuomet tyrai už- 
:> laikyti kūno oda. ko daž

niausiai ji plauti, nes jos ne
plaunant užsilipdo daugybė 

“tą mažą .plyšeliu, pro ku
riuos, kaip jau buvo minė
ta, įeina kiek tyro oro. Rei- 

g kią žiūrėti, kad neužaktą tie 
plyšeliai prakaitu, dulkėmis 
ir kitomis nešvarybėmis.

žmogus aljhsta, kartais net 
ir miršta. Jei atsitinka to
kiame ore slaugyti sunkiai 
sergąs, ligonis, tai vargu y- 
ra jam bepasitaisyti — ir 
vaistai nedaug ką tepadeda. 
Ten, kur tvanku, sunku, ten 
nesėkminga yra dirbti fiziš
kai, proto darbas ten taip

pat bevaisis, lyg apmiręs. 
Tyru oru įkvėpuodamas, 
būsi malonesnis, apsukresnis 
ir visuomet linksmas. Gė
rėsies tyra, grožiu, būsi svei
kas, stipins, tad ir kiti la
biau tave gerbs ir mylės. Ir, 
iš tikrąją, kas tyro, doro 
doro žmogau,? neguos?!

Gerai padarysi*, pagyve
nęs atliekamu laiku ilgiau 
tyrame ore, įvairiai krutė- 
damas, judėdamas ir ką ne- 
|sunkiai dirbdamas.

(Iš “Sveikatos Dalykai”)

Kelią valstiją legislat’ąr^^egaK 
autorizavo raštumo liudiji- lyti. •

- Xmus balsuotojams. Raštumo Massachusetts valstijos 'i
? ■* 
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Tai bus nepaprastos
iškihnė6.- .Čia Japdną artigtas atvaizduoja karūnavimo teismų Tokyo, imperatorių, ir jo žmoną, kaip 
jiedu karūnavimo ižkflmims bus apsirengę. r
------ v.,- į, ■ ................ .....

tvarslą galima laikyti nenu- 
ėmus savaitę ir dvi,, iki už

calkią vandens ir sėmenų a- 
yvos mišiniu, (01. lini et 

Aqua calcis aa), kuris gau- sidės ant apdegintos vietos 
narna vaisinėse. ,

Gydant antrojo laipsnio 
nudegimą, reikia pūslės su 
skystimu švaria adata pla
čiai perdurti, kad skystimas 
ištekėtą, o paskiau apdegin
toji vieta aprišti tvarslu, ku
ris padarytas iš storo minkš
to binto, pritrinamo tam 
tikru mišiniu, padarytu i- 
mant lygiomis dalimis, bis
muto (magisterri bismuthi) 
ir krakmolo. Šį tvarslą ga
lima gauti vaistinėj. Taip 
apdegintąją vietą perrišus,

nauja oda.
Gydant trečiojo laipsnio 

apdegimą reikia imti tokį 
pat tvarstą, tik, prieš užde
dant ant žaizdos ją reikia 
aptepti boro vazelinu ir 
tvarstą dažniau keisti.

/

Čia nurodytas gydymo bū
das nudegus bus tik tuomet 
naudingas, jei apdegimas 
užims nedidelę kūno dali. 
Bet apdeginus didelę kūno 
dali reikia-.būtinai kreiptis 
i gydytoją. “Ūk.”

iūdijimai darodo ar balsuo- statymas reikalauja, ka<t* 
tojas moka skaitytr-iir -gali naujas balsuotojas turi mo-

-

K

e parodoma geležinis 
žmogus, kurį ižrado kap. A 3. 
Robertą Londone. Jis nesenai bu
vo išstatytas Londono inžinierių 
parodoj. Sis geležinis žmogus kal- 
ba ir daro įvairius judėsius. Čiafo-

Ki • r
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KŪNO ODOS NUDE
GIMAS

Kūno odos “ujidegimas į- 
vyksta dėl aukštos tempera
tūros veikimo. Apdegimai 
skiriami į tris laipsnius. 
Pirmo laipsnio nudegimą 
gauname: trumpą laiką vei- . 
kiant i kūną spinduliuotai 
šilimai, arba a pi pylus jį 
karštu skysčiu. Oda įgau
na skaistu raudonumą, ne
žymu sutinimą ir be to, jau
čiamas skausmas. Bet per 
trumpą laiką skaistus odos 
raudonumas tampa tamsiai 
raudonas ir oda susiraukšlė- 
ja. Antro laipsnio apdegi
mas bus tada, kai nuo apde- 
gimo atsiranda pūslės, ku
riose randamas šviesiai gel
tonas arba bespalvis skysti
mas. Skausmas, ir sutini
mas, yra didesnis negu pir
mo laipsnio apdegimo atsi
tikimu. Tretysis apdegimo 
laipsnis bus tada, kai apde
gintoji oda nuo apdegimo 
tampa negyva, kuri yra kie
ta, sausa, tamsiai rudos 
spalvos ir kartais juodos ar
ba pilkos.

Aj)degiino pavojiągumas 
priklauso nuo to, kiek giliai 
ir koks kūno plotas yra ap
degintas. Nors apdegimas 
būtu pirmo* Jaigsniou |bet jei 
jis užims daugiau Yif^u pu
sę kūno, vra gyvybei pavo
jingas. Mirtis tokiais atsi- 
tfknmais ateini ' netikėtai, 
dažnai pirmąją trijų dienu

. ——«... . i,y
laiku.

Gydant pirmojo laipsnio, 
aj>degimą, reikia apdegintą' 
vietą aptepti cinko mostimi 
{kuri gaunama vaistinėse)^ 
arba apibarstyti krąkmolo 
ar talko milteliais, ir iš vir- 
šaus aptepti su lygią dalią

Vabalninko Miestelis ir jo 
; apielinke

A

(Biržą apsk.)

Vabalninko (prie Vabalos 
upės, miestelio apylinke 
gamtos gražumo atžvilgiu 
nuskriausta, nes aplinkui vi- 
są miestelį balos (pelkės- ir 
lygumos, todėl pats mieste
lio ir pavadinimas, regis, pa
imta? iš žodžiu: “ 
Bet 
ros, 
met 
nuo

Seniau pro Vabalninką ė- 
jo didelis kelias Petrapilis— 
Mintauja — Biržai — Ųk-j 
mergė — Vilnius — Varšu
va; žinoma dabar, kada at
sirado geležinkeliai, šis ke
lias nustojo savo senoviškos 
reikšmės. Tik esamas Va
balninko klebonijoje Rusijos 
caro Aleksandro I atvaiz
das su pažymėjimais rodo, 
kad jis 1815 metais lapkri
čio mr. 22 d. Vabalninko kle
bonijoje valgė pietus, grįž
damas iš Prancūzijos, ir 
1825 m. VI. 6 d. Vabalnin
ko klebonijoje valgė pietus, 
grįždamas iš Varšuvos.

Kadangi Vabalninko kle
bonija mūrinė ir didelė, to
dėl ji žiemą labai šalta. Tai
gi, pirmąsyk Aleksandrui I 
pietaujant, paklausus klebo
no, kodėl jo klebonija esan
ti taip šalta, klebonas nu- 
šiskundęs, kad neturįs mal- 
(cą. Aleksandras I išdavęs 
Vabalninko klebonijai res
kriptą, kuriuo einant, klebo
nija gaudavo kasmet nemo
kamai po 5 sieksnius malką 
i rpo 5 sieksnius žabą.

Praslinkus šimtui su dve
jais mėtaiš, Vabalninko kle

bonijoje nakvojo jau nepri
klausomos Lietuvos Respu
blikos Prezidentas J. E. P. 
Smetona Antanas.

Bažnyčia mūrinė, 1618 m. 
pastatyta. 1915 metais Va
balninko m-lis labai nuken
tėjo nuo karo, nes prie Va
balninko m-lio 8 dienas ėjo 
nfūšiai rusą su vokiečiais, 
apdegino bažnyčią ir daug 
privačią namą sudegė taip, 
kad visi lig šiol dar neatsi
statė.

Nuo 1919 metą įsteigtas 
1 Vabalninko valsčius (prieš 
karą Vabalninko miestelis 
priklausė prie Čypėną vals
čiaus). Vabalninko valsčius 
gana didelis, turi 15,600 gy
ventoją, 3,400 žemės ūkią, 
5 kataliką bažnyčias, 23 pra
džios mokyklas, 1 Žemės Ū- 

, kio mergaičių mokyklą, 2 
bankus, 2 koperatyvus, ke
letą pieninhj ir keletą gari
niu malūnu ir lentpiūvią.

■ Pažymėtina, kad vabalnin
kėnai turi keletą koplyčią 
ant kaimo kapiniu ir minė
tose koplyčiose, patroną 
dienose, keliami atlaidai, su
važiuoja' iš valsčiaus para
piją kunigai ir panašiai, 
kaip ir didesniose bažnyčio
se, švenčia atlaidus.

Vabalninkėnai daugumoj 
susipratę katalikai, ktlrie 
nesiduoda socialistams va- 
džiojami už nosią, patys sa
vistoviai riša visus savo rei- 
aklus, supranta savo parei
gas. Gal dėl to jie kultūrin
gesni už kitus kaimyninią 
valscią. gyventojus, kad 
jiems neteko pabūti bau
džiavos verguvėje. Sakysi-

mę, Vabalninko valsčiaus 
Salamiesčio bažnytkiemio 
apylinkės gyventojai ėjo 
baudžiavą, ir dabar jie sa
vo būdu labai skiriasi nuo 
kitą vabalninkėmj, nes pas 
juos ir dabar yra daug ver
giškos dvasios, jie savim ne
labai pasitiki, bet ieško sve
timą “raudonąją” dievu.

Vabalninkėnai jau nuo 
seno suprato mokslo nau
dingumą, todėl daug iš va
balninkėmj išėjo rimtą vi
suomenės veikėją ir politi
ką. Pavyzdžiui: iš Vabal
ninko valsčiaus įvairiuose 
Kabinetuose buvo 4 minis- 
teriai: p. p. Galvanauskas, 
Petrulis, Karoblius ir da
bartinis Švietimo Ministeris 
p. Šakenis.

Vabalninkėnai turi labai 
darbšti! kleboną kanaunin
ko M. Kirlio "a'smenv, kuris, 
dirbdamas vabalninkėną 
kultūros dirvoje, daug va- 
balninkėpams paaukavo sa
vo sveikatos ir lėšą.

Ig. Lapienis
(“Šaltinis”)

rašyti anglą kalba; Sekan- 
čios valstijos lėgaliŠkai; ap^ 
rūpina *‘ raštumfe Ogzaūdiitiš 
—T Alabania, Arizona, Cal-

* j * t . t • .i i < -j » j / , i ’

ifornia, Colorądp, Connecti- 
cut,« peląware, Georgia, 
North Carolina, North Da- 
kota, Oklahoma, Oregon, S. 
Carolina, Virginia, Wash- 
ington ir Wvoming.

.Valstiją įstatymai sako, 
kad “rastumas” reiškia ga
bumą perskaityti dalį Kon
stitucijos ir pasirašymą sa
vo vardo. N‘ew Yorke, mo
kyklą viršininkai veda ras
tumo egzaminus” naujiems 
balsuotojams paskirtose vie
tose ir prieš rinkimus. Leng
va sužinoti kokioj vietoj tie 
egzaminai bus laikyti, nes 
paprastai laikraščiuose gar
sinama. Egzaminai vesti kas 
dien per savaitę ir viešoj 
mokykloj. Balsuotojai, ku
rie pasekmingai išlaiko tuos 
egzaminus gauna “raštumo 
liudijimą,” kuriame pažy
mėta, kad balsuotojas moka 
skaityti ir gali rašyti anglą 
kalba, jeigu fiziškai balsuo
tojas negali tai liudijimas 
tą faktą pažymės.

Einant balsuoti, balsuoto
jas su savim nusineša šitą 
liudijimą. Bet balsavimo 
vietoj, piliečiui pirmą syk 
balsuojant, nuo jo gali rei
kalauti pasirašyti savo var
dą registracijos knygoj. Jei
gu negali pasirašyti, tai vir
šininkai tikės, kad balsuoto
jas negali rašyti, kad nors 
ir turi “raštumo liūdi j imą.” 
Šitas reikalavimas neinima 
tuos asmenis, kurie fiziškai tai 'dienas.

kėti perskaityti Konstituci- 1 O 
ją‘ir, kad gali pasirašyti sa- ; 
vo vardą. ’ • 
t ’ Connecticut valstijos įsta- "p 
tymas reikalauja, kad nau- ■į 
jas balsuotojas galėtą per- 
skaityti Konstituciją.

South Carolinoj žmogus 
turi skaityti ir rašyti, arba 
turi mokėti taksus už turtą 
nemažiaus $300 vertes, pirm 
negu gali balsuoti.

Virginia, aprūpina, kad 
naujas balsuotojas turi skai
tyti arba suprasti Konstitu
ciją-

Daugumoj valstijų, ku
rios turi raštumo reikalavi
mus, aprūpinimai skaito, 
kad naujas balsuotojas turi 
mokėti skaityti ir galėti ra
šyti.

Marvland valstijoj reika
laujama tik paskaityti.

New Hampshire reikalau
ja paskaityti Konstituciją 
ir parašyti vieną liniją.

Wyoming valstjios įstaty
mas reikalauja, kad balsuo
tojas skaitytą Konstituciją, 
tik jeigu fiziškai negali.

Raštumo egzaminai nėra 
•mukūs. Jeigu pilietis gali . 
skaityti ir rašyti anglų kal
ba neturės jokios bėdos iš
laikyti egzaminą ir išgauti 
“raštumo liudijimą” ir jis 
galės balsuoti.
, Jeigu nors sykį jau baisa- s 
vai, neturi imti raštumo ėg-‘ • 
zaminus.

f



M. Šeikis,

į

Ra p. X

■f

Pančiakų

J. J. B.

4

f ŠEŠTADIENY

492

Griežš Gera Orkestrą

RENGĖJOS

buvo

buvo

A

(M

, <

^dorybės pareina nuo mokytoją,
<

1

«
4

v

įvyks
Pro- 

įdomi.

'* Komisija

I
Ll'jlLl’i

f

&Į

• j*r •
7. > -

RENGIA

MOTERŲ S-GOS 13 KUOPA

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- 
iiių.”

t i i
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PARSIDUODA
3 šeimynų namas 19 Athens St, So. 
Boston, 14 kambarių su visais paran
kamais, kaip tai gesas, skalbynės, toi- 
lėtas ir piazai, vienas flaitas tuščias, 
tai kas nori galime išremlavoti. Parsi
duoda, ir užsiduoda už labai mažų 
kainų. Ihd platesnių informacijų 
klauskite pas Elz. I'levokieno, 948 E. 
Broadway, S. B. Tel. 2493-M.

MICHAEL M. PLEPYS
324 “E” Street, So. Boston, Mass 

Kampas “E” St. ir Broadway
Tel. So. Boston 1645-M 

Lietuvis CONSTABLE 
Parduodu ir mainau namus, krau 
tavęs ir farmas. Inšiūrinu auto
mobilius, namus, fomišius ir tt.

Užtvirtinu visokius dokumentus 
kaip čia taip ir Lietuvoje.

?)■ A- • .f iv.

Kada žmogus atvirai ano&džial
ė

l!

LENKAI PUOLA 
BALM0NTĄ

PARAPIJOS SALĖJ
E. 7-TII ST., SOUTH BOSTON

Dzūkas

Įvairios žinios

Paveikslus piešia K. ŠIMONIS įr Mti dailininkaLc Lai
džia “PASAKOS” B-vS. ReMfMius A.

IK) iXhSxuūM veltui , f £
\ AdremiJurbarke

PARSIDUODA
už $100 nupirksi 2 šeimynų namų su 
krautuve F St., So. Bostone, yra jar
dus dėl dviejų karų, gazas, elektra, 
furna^, netoli mokyklų ir bažnyčios. 
E. FRKBDMAN, 18 Tremont St.. Bos
ton, Room 928. (S.-19)

I
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ŽYENTCLPETRO IR POVILO

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

Pirmininkas
702 E

I

Daug dirba ir mokyl

Artistas Rilka vaidins “Atiš-
y- • ros -sūnus”

Atvyksta šimtametis Jurgis 
. Skinderis

Nedėlioj 28 spalio mokyklos 
auditorijoj gabiausias mūsų 
artistas Stasvs Pilka su savo

" K TV*

didele Brooklyno vaidintojų 
grupe vaidins po visą Ameri
ką pragarsėjusį S. Čiurlionie
nės veikalą “Aušros Sūnūs.” 
.Veikalas parodo Lietuvą ru
sų priespaudos laikais, kada 
mūsų tėvai neturėjo teisės 
skaityti lietuvišką maldos ir 
spaudos žodį, pamatysim ko
kią jie vedė kovą su barzdo
tais ruskiais žandarais ir ko
kių buvo tais laikais pasi-

kučiai.
Jau keletą geraširdžių davė 

stambias atikas. V. Buteikįą 
paaukavo $23.00. M. Vaišiu-, 
naa paaukavo rtuįlio.Jis tuyi, 
muk^ąlių^^k^ .ir;

daro fyzųį., Li.etųviai

turėtu yisumet įremti. , 
i •Tikimės/ "kad iš šio bazaro 

bus geros pasekmei ‘ 1

£pst<

HARTFORD, CONN.
Artinasi prezidento ir kitų 

viršininki; rinkimai. Mes lie
tuviai piliečiai tuo turėtume 
daugiau susidomėti.

Šv. Jono draugija pusmeti
niame susirinkime nutarė su
organizuoti Demokratų kliubą,

šventusių drąsuolių tėvynai-Į kad pagelbėjus piliečiams už
siregistruoti.

Toks kliubas jau veikia. 
Lietuviai piliečiai turėtų visi 
prisirašyti. Priima vyrus ir 
moterys. Gali rašytis ir nepi- 
liečiai. Kliubo valdyba ir na
riai padės išgauti pilietybės 
popieras.

Spalių 28 d., parapijos sve
tainėje įvyks prakalbos ir pa
rapijos vakarienė. Kalbės j- 
žymus lietuvis advokatas iš 
New Yorko apie Demokratų 
partijos kandidatus. Taipgi 
bus keltą amerikoūų kalbėto
jų- \

Kas dar neturite ųsigyję ti- 
kieto, tai pasiskubinkite nusi
pirkti. Pageidaujama, kad vi
si vietos ir apylinkės lietuviai 
dalyvautų.

į Garbė Šv. Jono draugijai, 
kad pradėjo toki svarbų poli
tinį darbą, ši draugija mūsų 
kolonijoje yra didžiausia ir se
niausia.

nių l)-ro Basanavičiaus, vys
kupo Valančiaus, V. Kudirkos 
asmenys stos prieš mūsų akis, 
pamatysim Lietuvą prieš ke
lius desėtkus metų. Vaidini
mas rimtas, bet jame yra daug 
juokų, taip, kad visi liksit pa
tenkinti; ir tie kurie mėgstat 
rimtą veikalą ir kuriems pa
tinka šypsotis.- Pats artistas 
Pilka dėl savo vaidinimo se
nai jau pas mus yra pamylė
tas, o su juo atvažiuoja dar 
•visas tuzinas gabjų vaidinto- 

x jų-
Prie progos pąsveikinsim 

garsu šimtameti Jurgį Skin- 
deri, kuris 104 metų būdamas, 
šoka, kaip septyniolikinė ir sa
vo linksmumu verčia jį pamy
lėti iš pirmo sykio. Pradžia 
bus.7 vai. yak. .

i

DETROIT, MICHIGAN
Buvęs Šv. Jurgio parapijos 

vargonininkas p. V. X. Medo- 
nis su žmona atsilankė į šią 
koloniją pasisvečiuoti. Jis čia 

.besidarbuodamas išsidirbo sau 
gerą vardą ir buvo visų myli
mas ir gerbiamas. Ypač cho
ristai jį mylėjo, nes jis gra
liai sn visais sugyveno.

P-nia Medonienė yra įžymi 
smuikininkė. Ji dabar yra 
mokytoja muzikos konservato
rijoj.

Parapijos bazaras

Lapkričio 4 d. prasidės šv. 
Jurgio parapijos bazaras. Vie
tos klebonas kun. J. Čižaus- 
kas su bazaro komitetu smar
kiai darbuojasi, kad kuoge- 
riftUsia prirengus bazarą: ren
ka aukas iš biznierių ir šiaip 
geraširdžių parapijonų.
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O i Uždaviniai iv 
itariės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JI
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SADUTĖ”

r 
f

lietuvių kriau&ų* bighio a*

Daugybė paveikslų! Pasakos, aįpšhkyžėliai, eilėraščiai, - 
juokai. Piesoš iaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo tiaš- ' 
to ir plataus pasaulio. ĮvairumSl&E Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriatis^inolid ir Idtoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų —> 1 dot Eina 2 kartus per mėnesį. ’ ”

gento: ar ines'jo ribržriKį ar 
pd’ liečia įr visą
hafisų sk^rįų^Jies neiūrčda- 

‘ savb šinogaus ofiseJpats 
uuižid ką reškia, 

šfa riTędel š^įsįžirinkimaa yta:

- šaukiamas T— 
qua$ęry, kad visi 
kai iįalėtų dalyvauji*?* 4 • 

Taip pat dalyvaus įrjfilt.
I . 1 • j * * •generans or
Jenkins. x r ’ r
- Visi be skirtumo privalo
te dalyvauti ir tarti savo žo
dį.
į i - J. Palotina, pirm. - 

*** J. Leltys, sekret.
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Gub. Snaith kulbes Boston 

 

Arenoj, 9 vai. vakare.
Jo kalba bus perduodaniA 

T>er radio., 1 ’
Iš Bostono važiuos į Phi-t 

ladelphią ir penktadieny ten 
kalbės.

NAUJA, PASIŽYMĖJUSI 
PORELĖ

Šiomis dienomis sužino
jau, kad p. Vincas Valatka, 
LDS. 1 kuopos iždininkas 
jau tikrai nusprendė pamai
nyti “stoną.” Jis susitarė 
su p-le Marija Pivariūnai- 
te “subvtvti” kitus, kurie

•/v 7

seniai rengiasi, bet vis ne
prisirengia ženytis. Dabar 
kaip tik jiedu išsiėmė leidi
mą susituokti, tai jau ir kiti 
drąsesni, ir lapkritis tikrai 
bus jaunimo kritinio mėnuo. 
Vedusieji džiaugiasi, kad jų 
armija padidės.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ 
MITINGAS

Lietuvių kriaučių 149 sky
riaus A. C. W. of A. extra 
susirinkimas įvyks serędoje, 
spalių 24 d., 1928 m., nuo 
5:30 vakare, Amalgameitų 
Svetainėje, 40 Edinboro St., 
Bostone. Ateikit tiesiog iš 
darbo.

Vyrai ir moters kliaučiai! 
Šis susirinkimas turi didelę 
reikšmę lietuviams, nes šia
me susirinkime bus padaly
tas galutinis tarimas linkui

LIGONINĖS PAŠVENTINI 
NE GIEDOS SKAITLIN

GAS VYRU CHORAS
Yra dedama daug pastangų, 

kad šv. Kryžiaus lietuvių ligo
ninės pašventinimas, lapkričio 
4 d., būtų kuoiškilmingiausias. 
Svarbu, kad toji diena ir Kar
dinolui ir bendrai visiems žy
miems Amerikiečiams, kurie 
toge iškilmėje dalyvaus, paro
dyti mūsų pajėgą, susiorgani- 
zavimą ir entuziazmą. O svar
biausia — ligoninės pašventi
nimo iškilmės mumyse pačiuo
se privalo sukelti gražaus tau-j 
tinio ūpo.

Nieks taip nepuošia vieno
kių ar kitokių iškilmių, nieks 
tiek nesukelia , entuziazmo, 
/kaip giesme ar^daiąa.

Dėlto, mūsų gerbiamieji mn< 
zjkai-vargoninkaij kurie geg. 
20 d. savo sujungti; chorų dai- 
inonus/'iui^te1)įnQ’ Ir, pus ir sve
timtaučius. sutiko - suorgani
zuoti skaitlingą vyrų chorą, 
kuris} giedos pašventinimo iš- 
kilmėse ;ir dainuos prakalbų 
tarpe. Komp. A. Pocius ir; 
visi kiti mūsų muzikai rūpi-, 

AaiUingį 
chorą panokus ir išmokinu® 
gražiausių daįąų.. -. „. .

Sp. Kom.

on, Mass.
Vice-Pirm. — J. Jackevičius,

92 Sawyer Ave.,Dorchester, Masė. 
Ptot. Raštininkas — L. Švagždysp>*5»

unijos Head-

iiė 
rganizatorių|’ Ar

4

N

f'įll Bowen St, S. Boston, Mass
ĘM- Raštininkas

366 Broadway, So. Boston, Mass.
(u Tžcfininkas — Vincas Ralistus,

ti? G St., South Bostęn, Mass. " 
Drąųgija laiko savo susirinkimus 

kas jJirmą nedėldienį kiekvieno
mėnesio ’ 2-rą vai. po -pietų, pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh
St., So. Boston, Mass.

Pirmininkas — M. Žioba,

MOTERŲ DIENA .
Spalių 28 d. 8:45 vai. nr- 

te, Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje bus laikomos šv. mi
šios už mirusias Lietuvos 
Dukterų draugijos po globa 
Motinos Dievo nares. Visos 
narės tos draugijos turi a- 
teiti, 8 vai. ryte, su ženkle
liais į pobažnytinę svetainę, 
5-tos gatvės.

Vakare įvyks margumynų 
. vakarėlis

7:30 vai. vakare 
margumynų vakaras, 
grama bus įvairi ir
Bus prakalbėlių, dainų ir 
judami paveikslai. Bus pa
rodyta naujausi dpaveikslai 
ir “Čali Čaplin.”

Dainuos p-le M. Gribaitė, 
mūsų lakštingalėlė.

Kviečiame gausiai ateiti. 
Visas šio vakaro pelnas ski
riamas parapijos mokyklos 
naudai. Nepamirškite atei
ti, nes tuo. parėpkite .para
piją ir pamatysime ir. pasi
klausysite gražių paveikslų 
ir dainelių.

Merginoms ir moterims 
bus gera proga prisirašyti 
prie vienos iš didžiausių mo
terų draugi ji; Lietuvos Duk
terų.

“MūVlAI” PAVYKO
Pereitą sekmadieny, spa

lių 21 d. pobažnvtinčje sve
tainėje, įvyko Amžinojo Ro
žančiaus draugijos vakaras- 
Programas susidėjo iš kal
bų, dainų, muzikos ir pa
veikslų.
Į Gražiai programą vedė ir 
turiningą prakalbą pasakė 
kun. F. Strakauskas.

• Dainavo p-lė Antanūliūtė, 
o jos broliukas jai akompa
navo.

Jankūnavičius ir jo drau
gas (pavardės nesužinojau^ 
gražiai atliko smuiku ir pia
nu duetą.

Paveikslus rodė p. Jonas 
Urbonas. Paveikslai 
istoriški ir juokingi.

Publika programa 
pilnai patenkinta.

Ten
Koks laimingas žmogus, kuris 

savo geidulių neklauso, kurio siela 
visada mirtį drąsiai gali sutikti, 
nes jo nelaiko sukaustę pasaulyje 
nei noras įgarsėti ar ką sau pa
čiam laimėti, nei kiti asmens daly
kai. Nėi jis Skilti geidžia, nei nu
sigyventi bijo. Jis valdo save ir, 
nieko neturėdamas, viską turi. — 
Wotton. c-,‘"
, f .*• I J,

“Tautos savybės, jos ydos ir 

kuriems pavesta auklėti jaunus 
menė.”—FiMtoŽh LttHtttriM ”

539 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3552-R

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass

Pulk. Paul J. Norton (kairėj) Ir įeit. Wallace C. Day atiden
gę bronzinę stovylą, kurią dovAnbjo gen. Passage, Pranei jos ar
mijos, dėl Jung. Valstijų 104 pėstininkų pulko, kuris pirmas po 

žvaigždėta vėliava stojo į kovą Prancūzijoj pasauliniame kare.
- 1 r ■■■ —J .T' !' . II----------»

MONARCHISTŲ SUVAŽIA
VIMAS LENKIJOJE

Varšuvoje nesenai buvo 
lenki; monarchistų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 
per 1000 atstovi;. Kalbose 
monarchistai pareiškė, kad 
monarchistų judėjimas Len
kijoje nuolat augąs. Tar į- 
rodo paskutiniai rinkimai i 
Lenkijos seimą, kai monar
chistai gavo, per 1 milijoną 
balsų.

montą. “Express Poranny” 
vadina jį tiesiog ihaineleo- 
nu, nuolat keičiančiu savo 
spalvas. Anot laikraščio. 
Balmontas, būdamas Vil
niuj, laikęs lenki; pusę. Ta
čiau kai atvyko į Lietuvą 
ir truktelėjo kiek “valstybi
nės,” jau stoja už lietuvius 
ir jų teises į Vilnių.

Čia reikia pastebėti, kad 
Balmontas Lietuvoj visai 
nebuvo.

Prot. Raštininkas—J. Glineekis, ■ 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

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

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

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 ’VVinficld St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas, 
trečią nedėldienį kiekvieno mč- ■ 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

„ " •' ___________________ . 'p-.

PRITRŪKO POPIERO 
VILNIUJE s,

“Kelio” redakcija rašo:
‘‘ Sukonf iskavus pereitą
‘Kelio’ numerį, norėjome at- 
spauzdinti jį iš naujo, pra
leidę tas vietas, už kurias 
buvo sukonfiskuota. Bet 
pasiteiravus miesto storasti- 
joj nesužinojome už ką su
konfiskuota, todėl ir at
spausdinti antrą kartą nega
lėjome.

“Taip pat labai atsiprašo
me, kad šiame numeryje ne
dedami iliustracijų, nes šiuo 
'aiku Vilniuje negalime 
niekur gauti gero popiero ir 
esame priversti spausdinti 
paprastame- Bet kai gausi
me atatinkamo popiero, vėl 
jas dėsime.”

Spalių 27, 1928
7 VAL. VAKARE

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOJ ŠVČ.

VALDYBA^
Pirmininkė — Jieva Marksienė,

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

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

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

Fin. Rašt f — Bronislava Ciūnieną,
29 Gould St., W. Rosbury, Mass. 

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

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

Draugija savo susirinkimus laika 
kfes antrą utarninką kiekviena 

■■ jnėnesio, 7:30 vai. vakare, p> 
‘bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki- 
tės pas protokolų raštininkę/-' 
laišku ar telefonu. f

G».

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

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

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

Prot. Rast. —- V. Mickevičius,
405 3rd St., So. Boston, Mass.'’ 

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

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

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

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

GRIAUSTINIS UŽMUŠĖ 
PENKIS ŽMONES

Rugsėjo 20 d. Zaviercuo- 
se, Lenkijoj, griaustinis už
mušė 5 žmones. Paderevvs- 
rio gatvėj buvo statomi mū
ro namai. Užėjus audrai ir 
ietui darbininkai prisiglau
dę prie sienos užu vejoj. 
Griaustinis trenkė ton sie
non, nuinesdamas keliasde
šimt plytų, o tuojau , ir dar- 
jinftikų kuopon, kurių pen
tį užfnušti mirtinai, o 2 nu- 
renkti. Šiuodu payyko at

gaivinti.

- , I ■ * MM

»

»

Kaip žinoma, poetas BaL 
inontas paskelbė Lenkijai 
savo' yiešą laišką,1 kuris le^i- 
kų spaudoj sukėlė daug gfo-

Beveik visi lenkų laikra4‘

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

, , (S.-19L

ANTKENOOS
5 kainbarirf “Darbiiiiiko’' name 
«ų ŠŲnmą it labai fceljfr.

Mtncijon.
iTi'urHų jiįnN .9 

, . / ;

Garadfiaus Telefonas 
Sbūth Boston 0777

{ : city. FIBKvAT AUTO SE 
, u i taininkM

pjmjH^Studebaker 
visokio aūbomobžius

415 Olrf doftfey Aveaue, ’

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI y 

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

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

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

Fin. Rast. — Pranas Tuleikis, .■
109 Bowen St., S. Boston; Masą 

Iždininkas — Andrius Zalieckaą 
[ 150 H St., South Boston, Mass.
įTvarkdaris — Kazys Mikailionis, 

906 E. Broadway, S. Boston, Masa. 
Draugija laiko savo susirinkimus 

kas antrą nedėldienį kiekvieną 
mėnesio . Lietuvių Salėj, kertė 
E ir Silver gat., So. Boston, 
Mass., 1:30 vai. po pietų. Atei- 
danū susiriukiman prašome aū 

naujų narių prirašyti 
ĮryhaGsų draugijos.________ ;

į Rad pasiekti turto

...M.-.a.. 
’ f.

Stubos Telefonas 
So. Boston 1463-J

senis 14 jobontafiMįlD

South Bostofc, Mtis. >



O

i*

*:N

• —

CC>w^m;w.uu)

1;
-1, 

šeim.

Schbol—

prižada vadovauti “Stat. Žinių”? 
rinkime tolimoje Califomijos pa-' 
dangėje.

l‘.«u

tokio koo]jį§p$
Igninkai Ruhjjo;

naudos, daugiu*
kiekvienas veiktų

o principu nusi

imidtas' h įsavd.^automobily 
r rado paliktą odinį čemodą- 
H*ną, kuriame buvo 37,000 do- 

rferių pinigais, daug brangių 
popierių. Šoferis visą rą$iį, 
ni nuvežė j viešbutį, kuriat 

| me apsigyveno popierių'sd- 
vininkas, ir už tai gavo at- 

h- pildo 50 markių. 
I?“ atsitiko šitaip, 

fe Atvažiavus vakare apie 10 
Ojai. į Silezijos stotį Berlyne 
f ( Varšuvos—Paryžiaus eks- 

presui, šoferis paėmė 2 ke- 
fe leiviu, amerikietį ir jo žmo- 

ną, ir juodu nuvežė į Kai- 
U serhof’o viešbutį. Ten tar- 
fe nas išėmė iš automobilio 
fe daiktus, <r jis pats parvažia- 

vo namo — į Parko g. 36.
’ Rytą atsikėlęs jau norėjo 

fe-vėl išvažiuoti, tik žiūri — 
automobily begulįs nedidutis 

B odos čemodanas. Čemoda-
< ne — pundukas tūkstantdo- 

lerių, užsienio pasas ir daug 
kitų vertybių popierių. Šli

fe pratęs viską, šoferis rastus
ji"'

t daiktus nuvežęs atidavė sa- 
fe vininkui. Tas už tai jam at- 
g .silygino 50 markių. Bet jei 
fe' šoferis būtų grąžinęs rastus 
fe daiktus per policiją, pagal 
| įstatymus būtų turėjęs gau- 

ii “nagrados” mažiausia 
fe 1512 markių.
fe—Tačiau sąžiniškas žmogus 
fe* pasitenkino ta dovana.

' “Rytas” 
II&- _________
L . -
| MAŠINOS IR ŽEMĖS ŪKIS 

|p Rašant apie žydų koloni- 
K ūžavimą ant žemės Rusijoj,

"buvo nurodyta, kad’apkolo- 
nizavimo pasisekimas žymiai 

h priklausė nuo to. kad geras 
i sėklas žydai vartoja, o ant- 

ra dėl to, kad žydai atsisa- 
I' kė nuo bolševiku siūlomu Bgįp- - .
g- komunizmo pavyzdžių, jų 
fe vieton palikdami privatinę 

žemės nuosavybę, bet suor
ganizuodami tuo pačiu sy
kiu atskirų savininkų ko
operatyvus. Tie kooperaty
vai bendrai nusiperka ūkio 
mašinas, apdirba jomis že- 
mę, perka geras sėklas, o 
paskui parduoda derlių. Iš

■ -..................... ......................>..............................-......................
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len- 
po JI

*
“Judėjimas, ‘kuris dau^ 

vilties lenki} gerovei diiaia; 
yra kooperacija. Tas judė
jimas naujas Lenkijoj  ̂bet 
jis sutraukia ūkininkus į 
didelesnius būrius, kurie 
gali nusipirkti darbą taupo
mas mašinas, trąsas ir ge
resnes sėklas pigiau, negu 
galėtų pavieniai pirkdami- 
Tuo pačiu sykiu jie gali ge
riau savo derlių parduoti, 
taipgi gerinti gyvulių veis
lę” ' - Ifael” ir data 1509 m. Prof.

Iš to aišku, kad koopera-l^poi^j. ieškojo medžiagos 
eija pavelija lenkų ūkinin- Paryžiaus, Londono, Madri- 
kams įsigyti geresnių maši- ho, Dresdeno, Kopenhagos 
nu, kurios greičiau ir geriau, |įr Florencijos muziejuose, 
bet pigiau žemę apdirba, ne- h-ad šio paveikslo autoriten- 
gu žagrelės ar dalgiai. Ko-lgmną įrodytų. Verensonas 
operacija, galima sakyti, Iįr Oskaras Fischeris yTa į- 
jungia visas gerąsias puses rodę, kad jeigu šis paveiks- 
privatinės nuosavybės su vi-nas ne paįs originalas vra, 
somis geromis pusėmis ben-Įtai pirmutinė kopija iš Ra- 
dros nuosavybės.

“Rytas

i

f

JUOKELIAI

P- ^SUFONAS A <

Solęb: Bįtsoierių ankiėia su ži, 
omis apie 24 biznierius; 2) šei- 

ų: Silver St.: šeinfjhnj — 64, 
TOi tnri — 5,

hool* ——42-y——4-HlfSt.: 
r ■aanaoB- turi—-au- 

4, High, School 5, Colle- 
1; r-’J X 

hhmus turi 
pL Dinham St'.: i&iAijrn.'—U5; FiMį 
gte-f“ šeimynų. /-H 39,' ’ singelių -iu 
2|*.' namus į turi —>11 ;| Bowen SL: 
šeim. — 65, sing. •— 5, namus tu
ri — 19, auto — 1, High School
— 2; 6-th St.: šeimynų — 23, na
mus turi — 7, High School eina
— 8; Tudor St.-: šeim. — 9, na
mus turi — 4, High School — 
Seventh St.: šeim. — 9, sing.- 
namus turi—; Baxter St.: 
—7, namus turi—5.

Iš p. Vinco Grudzinsko šeimy
nų sąrašą: North Woburn: šei
mynų — 2 (ūkin.), auto. — 2; 
Randolph: šeimynų — 3, namus 
turi — 3, autom. 
Roxbury: šeim. —.
— 8, automob. —

oru'kuo 
yiTtą pageidau

tą su “Statis- 
’ Reikia

greičiau^ 
jamą 
tinėmįs žinio 
gražių komplimentų pridėti savo 
nuoširdi pagalba, prie užuojąutosh^ 
ir noro pasiaukojimas..-^ . ■

Califomijos Padangė r ji
Tik ką gauta laiškas iš- p. -Kr C

Lubino, Los Angeles, Cal., kurisv ?

Reiškiu kuo širdingiausios pa< 
dėkos žodžius nuoširdžiai pasidar- 7*,' 
bavusiems šiame brangiame “Sta*. 
tlstiniu Žinių” rinkimo darbe.• 5

Kun. S. Draugelis,
Knygos “Am. Liet: Leid. Kom; 

Pirmininkas. ” I

2_____________________________

ŠIOS GYDUOLĖS PRAŠAUNA 
INKSTŲ IR PŪSLĖS t ?

TRUBEUUS .

APIE KARVĘ IR JOS 
PARDAVĖJĄ ,

Persas, Naši Edin’as, turėjo 
niekam netinkamą karvę. Tad su
manė ją parduoti ir kartą išvedė 
į turgų.

— Žmonės! šaukė jis, — štai 
karvėy-J&iri neduoda pieno, nęžin- 

Ifaelio kūrinių rinkinio. |do savo veršiuko, duria ir spiria
' “Rytas” I kiekvieną, kuris prie jos prisiar

tina. Kas nori ją pirkti?
Žinoma, neatsirado nė vieno, 

kuris norėtų pirkti tokią netiku
sią karvę.

Tai matydamas, Naši Edin’o 
kaimynas priėjo prie jo ir sako:

— Kiaušy^ prieteliau, šitaip tu 
niekad toąn karyėą nepąrduosi. 
Leisk, aš tsftf^parodysiu, kaip to
kie dalykai atliekami 
tik truputį į šalį.

■Kaimynas vadžiojo 
turgų ir šaukė:

— Parsiduoda labai
vė: ji visumet veda gražius ver
šiukus, nespiria ir kasdien duoda 
po 5 gorčius pieno.

Ūkininkai.z,tpoj ėmė ją derėti.
Bet Naši Edin’as ištraukė iš 

kaimyno rankų virvę ir tarė:
— Būčiau paskutinis kvailys, 

parduočiau tokią gerą kar- 
“Š-nis”

I

TEISME
—* Ar turi dar ką-nor§Lj)asaky- 

ti savo pateisinimui.
— Ne. Norėjau tik priminti 

ponui teisėjui žinomą priežodį: 
“Nedaryk kitam to, kas tau ne
miela,” ir jeigu jis poną teisėją 
įtikrins, viliuosi, kad manęs ne
apkaltinsite.

39, High 
šeimv- 

27, namus turi — 27, auto.
1, business

ATIDENGIMAS SENO 
DAILĖS KŪRINIO

Maskvoje meno muziejų- |rįam"'te'į0~r'iJv^rSyti 
je yra išstatytas vertingas ^oja
paveikslas, kuris nesenai su-1 - - ............ ■ ■
rastas ir manoma kad tai y-į 
ra vienas iš ttafaelio mado
nų originalų. Prof. Grabor 
surado ši paveikslą Urale 
Nisni — Taguil apylinkėje 
tenykščio gyventojo Bomi- 
dor sodyboje. Šis paveiks
las buvo rastas klojime tarp 
įvairių senų išmatų, buvo vi
sai suteptas ir apleistas. 
Vienas menininkas šį pa-

ORLAIVIS IR ŽVĖRIS
Vienas Anglų lakūnas, ku-

— Dėl ko vyrų yra daugiau 
kalėjimuos, kaip moterų?

— Dėl to, kad moterų yra dau
giau bažnyčiose kaip vyrų, o ma
žiau smuklėse. “Š-nis”

REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO

South Boston’e
į; Trijų šeimynų medinis namas 4-4-4 
* kambariai, gesas, elektras, skalby- 
r nes, pijazai. Prekė $5,500. Savi- 
f j ninkas sutinka mainyti ant far- 
j , mos apie 20 arba 25 akerius že- 
; mes kur yra laikomos arba gali- 
?: ma laikyti karvės. Norintis mai- 
| nyti kreipkitės tuojau.

Puikus kampinis namas, krau- 
v tuvė ir 9 kambariai, gera ir pa 
. Tankiausia bizniui vieta. Kampa*: 

’ E ir Fifth Sts., So. Bostone. Pre- 
i; kė $5,500. ,

Trijų šeimynų medinis namas 
ant Sixth St., netoli E St., 4-4-4 

r kambariai;-gesas, elektra, skalby-
! _ nės: Visas pertaisytas iš vidaus ir
fe} iš lauko. Prekė $4,800. ,, .

Dorchester’y
Trijų šeimynų medinis narnamu 

& visais įtaisjęmąįs- Prekė $10^500. 
Trijų šeimynų medinis namas 

r ‘ 5-6-6 kambariai su įtaisymais. Pre-' 
fe' 

|L; 5 ir 7 kambariai su visais jtalsy- 
- mais ,ir vienas lotas žemės dėlei 

: narnoj Prekė $11,500.. ;

apie laukinių žyėrių atsine- 
šimą į ūžiantį orlaivi:

“Teko pamatyti man bū
rys rinocerų (vienaragių) ir 
nustebau, kada pamačiau 
vieną motiną bėgant nuo sa
vo vaiko—rino, kada ji iš
girdo orlaivio motoro ūžimą. 
Kitoje vietoje užtikau kai
menes buivolų — tie ėmė 
bėgti kai išsigandusios avys, 

veikslą atnaujino ir tvirti-1 išgirdę motorą. Liūtai vie- 
no, kad t. v. originalas pa- n«k kitaiP elKgs‘- Teko ke’ 
veikslo Madona dėl Popolo, lls s-vk "“‘y11 iuos 
kurio lig šio laiko tik kopi-Pa^ saulutę ir, regi-
jos būva, žinomos. Po pa-|mab jokio dėmesio ne
veiksiu rastas parašas “Ra- i mano mašin9- Bal‘

=a=_====H=aB===^^ Į tie j i vienaragiai taipgi visai
a v IfITPQTIQ manęs nepaisė. Stonių bū-
A. J. IVUaDIIO Iriai taipgi visai nežiūrėjo

SOUTH BOSTON, MASS. kas smarkiai- ūžia;-virš 
Telephone Sonth Boston 1668—1878 | jų galvų. Ereliai -daŽRat^ra*

•šartrpisrade^ jęeĮį^met-

-. t
- Tex. —i

Pasitrauk

karvę po

gera kar-

kad 
vę.

arba ir mažiau, kur yra laikomos I
arba galima laikyti karvės. I * v.. • .

Hardware Krautuvė South Bos-I^- huo mašinos. , . , į ’ 
tone ant Broadway, geras, senai! . ?< r
išdirbtas biznis, persiduoda pigiai

Barbernė ir Poolrtdmis. Vienin-
tėlė tokia įstaiga didžioj lietuviais! SĄSTATE KARVEI? 4 
apgyventoj vietoj, Bostono prie- PAMINKLĄ ?
miesty. Parsiduoda pigiai, kreip-| - . /•.- 1-į-
kit& tuojau. eikime, Tex. —tįpmniet

vitTBrtrawrraustą PTtnne. ĮBroįvvn ir Otto Mcponald, 
KIEKVIENAMINSURANCE I savininkaį nepaprasfAi^ 
Inšiūrinu ir ant IŠMOKESČIO! ‘ > -z “ 1

(tik Mass. valstijoj) antomobi-, 
liūs, forničiua, namus, stiklus, svei
katą, gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delęį morgi- 
čių ant irimų ir*fanhų, Bostotm ir 
joapielinkėse,.i ’ y:tjb *ii>

lėtumėtė paskolinti, gaudami gerą 
hJdoBritį, ait

SkjtiaK
Parduodu, An^is . ig Malfey. 

Angly* ffuomi tin'pu atpigo. Mr-

h re jis*
— Parduotųmei mane?
— Niekados gyvenime.
— Už tūkstantį?
— Nei nekrust.
— Už šimtą tūkstančių?
— Nėr kalbos apie tai.

■ - “ Už milijoną,
.. -Jis neramiai'pasijudinęs jb vie-" 
tos: ” ’ *z

— Kur yra toks neišmanėlis, 
kuris tiek duoda? ' . -t

-• 'U!
- ' . T ’ į.

vr
& ***•

SVEČIAS: Kur ponas?
TARNAITE; Dvi valandi at

gal išėjo attt dviejų minutę 
reikalais.

su

UOLUS MOKYTOJAS
Kartą Vokietjios ciesorius Fri

drikas -Didysis atsilankė į kaimo 
mokyklą. Jam įėjus mokyklon, 
mokytojas truputį palenkė galvą 
ir net nenusiėmęs kepurės dėstė 
toliau pamoką. Po valandas, pa
leidęs mokinius, mokytojas nu

siėmė kepurę, labai žemai nusi
lenkė ir tarė:

— Atleiskite, Jūsų Didenybe, 
mano storžieviškumą./ Jeigu vai
kai žinotų, kad kas už mane /ra 
galingesnis, ją jokiu būdu nega
lėčiau suvaldyti. “Š-nis”

— 3; West 
8, namus turi 
4; Newton

Upper Falls: šeim. — 37, namus
turi 11, auto.—3, High School—6; 
Boston: šeimynų 
.School — 8 ; Roslindale: 
nų
— 15, High School 
kursus — 1; Hyde Park: šeimy
nų — 19, namus turi — 19, turt. 
namų sav. — 3, automob. — 5, 
High School — 7; Waltham; šei 
mynų — 18, namus turi — 18, 
turt. namų sav. — 1, auto.—7; 
East Weyrtiouth: šeimynų — 14; 
Mattapan: šeimynų — 13, namus 
turi — 13, turt. namų sav. — 1, 
automobilių — 2, High School — 
4; Arlington: šeim.—12, namus 
turi—12, auto.—4; East Boston*. 
šeimyn.—12, namus turi—5; Dor- 
chester: šeimynų—188, namus tu
ri—188, tur. namų -sav.—18, au
tomob.—58, High Scchool — 35, 
narsių kursus — 1, colleges—3.

Draugijų ankietų gauta: a) Su- 
8iv. Liet. Šv. Kazimiero, užpildy
ta p. V. Savicko, b) Sodaliečių, 
užpildyta p-lių Sabiūtės ir O. Zu- 

, loniutės, c) Lietuvos Dukterų, už
pildyta ponios O. Siaurienės ir B. 
Ciūnienės.

* * *

“Stat. Žinių” rinkimas rado 
. visišką pritarimą visuomenėje.

i štai yra didžiausi pagelba kenčian
tiems nuo inkstų ir pūslės trobelių — 
didelių skausmų nugaroje, tankų pabu
dimų naktyje, praradimų stiprumo ir 
energijos, nusilpusių nervų, galvos 
skaudėjimo, svaigulio Ir panagų simp
tomų. Nuga-Tone stimuliuoja ir stipri
na visus nervus ir raumenis, suteikia 
jėgos ir stiprumo visiems svarbesniems 
kūno organams ir pataiso abelnų svei
katų.

• ‘ ’ <• 
i Mr. John Chose, iš Kelly, La., rašo: 
“Aš buvau visai nusilpęs jau tūlas lai-, 
kas. Turėdavau atsikelti tris ar ketu-. ’ 
ris kartus naktyje iš priežasties pūslės 
trobelių. Nuo ^pradėjimo vartoti Nuga- 
Tone, aš miegu labai gerai. Nuga-Tone 
padarė man labai daug gero.” Nuga- 
Tone suteiks ir jums tas pačias pasek
mes arba jums nekainuos nieko. Visi 
aptiekoriai jas pardavinėja. Pirmas 
butelis patvirtins savo gerumų. Bet-' 
tiktai gaukit Nuga-Tone. 
jos netinka.

Bet- 
Pavaduoto- 

t ‘ /

TeL 8o. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
*r— -- O/sio raZand<w: ■
nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 ik! K 
ir nuo 6 IK 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, talp-gi gerėtomis nuo 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

r

ARTISTO STASIO PILKOS 
VAIDINIMU RUDENI 

KELIONĖ TeL Broekton 5112
DANTISTAS

LIETUVIS DENTISTAS

DR, ST. A. G ALVARISM 
(GALINAUSKA8) 

414 Broadway, So. Boston 
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 IH 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 iki 9 vakare, šventų dienų pagal su
si tarimų.

NUSIBODO
, — Ale pernai tamsta buvai tik
ras pirmeivis, o šiemet tu vėl ge- 

katalikas.
— Nusibodo, brolyti. 

“ — Tai greit atsikandai.

**

e

DR.A.J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Mafo St^ MontęDo, Man.
(Kampas Broad Štreet), 

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

;4i

' ♦a : a 
į. JT

. * w v —iį-l- v-------v * Ą;

Sekmadieniais pagal sutarties. < h <; Ką tik. išljo iš spaudos!
1 I , , Artisto; f r .
' STASIO PILKOS 

Knįyga .

"JAUNA KŪRYBA”
X; r . su paveikslais
DauĄ’ ritiatų ir juokingų pasi- 

’skaity

: y JfELAIMĖ
Ko* verži, Magdute?

'' ’— Mamytę; čiulpiau saldainį ir 
netyčiomis prarijau, būčiau kažin 
kol užtekus Čiulpti.

. — Imk . kitą, šitą kramytdama
~ į

-■■(-y J-■—*----------------
TJK KĄ-lšEJO Iš SPAUDOS NAULf 
” KNYGELE ANGLU KALBOJE 
“Sūmification of a Parental 

; Langaage” • • ij 
ši knygelė yra daugiausia pritaikyta 
Amerikos lietuvių jaunimui Kaina tik 
25c., -persiuntimas 2c. Kreipkitės: 

'“DARBININKAS” ‘
366 Broadwny, So. Boston, Mana
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' Lietuvy* Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. - Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).
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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.

Lapkričio 25 d. — Bayonne, 
— Hastford, Conn.

Kolonijų organizacijos, ku
rios iki Kalėdų norėtų susi
barti* dėl art St< Pilkos kom
panijos' atvykiiųjo ' prašomos 
•kreiptis ‘ šiuo antrašu: ’ St PU- 
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