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871 BEDARBIS
Sulig oficialiais statisti

kos daviniais visoje Prancū
zijoje buvo 12 spalių 371 be
darbių, jų tarpe 276 vyrai 
ir 95 moterys. Daugiausia 
bedarbių randasi Paryžiu
je, būtent 183. Nuo 7 ligi 
12 spalių atkeliavo 4,742 
darbininkai į Prancūziją o 
710 iškeliavo savo tėvvnėn.

KUR JUOZAS IR STASYS 
RUNGIASI

Ketvirtadienio vakare mū
sų Juozas Vinča rungiasi 
Keene, N?lL su Pietro Cor- 
ri, austrijokų milžinu iš 
Nevv Yorko. Tai bus jo 
antras dalyvavimas “main 
boutę.” Su Vinča kartu 
vyksta ir Jack Sharkev. Jei 
Vincai pasiseks ši syki lai
mėti. tai gal 'jam bus su
teikta proga pasikeisti kum
štimis su vietos pagarsėju
siu airiu Big Boy Ravvson, 
Bostono Arenoje.

Stasys Versiackas—Steve 
Ketchell iš Haverhill, to pat 
ketvirtadienio vakare Bos
tono Arenoje kumščiuosis 4" 
roundus su negru Jake 
Hicks iš Canibridge, Mass.

Beabejo visi lietuviai jiems 
linki pasisekimo.
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Rep.

lų ministęris Balodis ir Es
tijos užrubežių reikalų mi- 
nisteris Lattik nulaiko Ry
goje konferenciją, kurioje 
kalbama apie Baltijos val
stybių politiką ateityje.

Konferencijoje tapo aptar
ti įvykę tarp abiejų valsty
bių nesusipratimai. Priei
ta išvada, kad nors valsty
bės ilgus metus draugauja, 
vis dar nei kiek nesusiarti
no. Paskui tapo atskiri mui
tų klausimai svarstyti. Lat
vijos politika yra artima Es
tijos politikai, dėlto ji laiko
si sulig savo kaimynais. 
Suomija nori Vokietijos 
prekes boikotuoti. Estija pa
kėlė muitus, o Latvija lau
kia, kaip dalykai toliau iš
sivystys.

Šitas svarbus pasitarimo 
punktas, tai aptarimas san
tykiu su Lietuva. Atsista
tydinus Voldemarui pasida
rė susiartinimo galimybės 
daug patogesnės. Dabar at
rodo, jog prekybos derybos 
gerjau seksis ir Lietuva su 
savo likimo draugais geriau 
susipras.

Iš Revelio dar pranešama, 
kad Anglija pranešusi estų 
vyriausybei, kad Anglija 
prisibijanti anglų estų su
tarties dėl muitų pakėlimo. 
Dabar laukiama, ką Estijos 
vyriausybė kaslink šito da
lyko išspręs.

LAIVĄ
Milano gyventojai, pado

vanoję jau seniaji Popiežiui 
automobili ir brangių akine-J 
nu tiarą,.”'" 
vanoti jam 
kuriuo
trumpas ekskursijas iš Ro
mos Į Italijos pajūrius.
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LATVIJOJ TREČDALIS KATA
LIKŲ KUNIGŲ YRA 

LIETUVIAI
STEBOKLAI PRIE KUNIGO 

KAPO

_. uos 
VALDŽIA ABEJOTINA

KAUNE BOMBOS
INTRIGA

US. lapkr. 7. —

Kaip “Rygos Balsas” 
praneša, prieš 30 metų da
bartinę Rygos arkivyskupi
ją aptarnavo beveik vieni 
katalikų kunigai lietuviai. 
Lenki] ir latvių^kunigų bu
vo vos keletą. Dabar gi 
kunigų lietuvių skaičius žy
miai sumažėjo: dalis mirė, 
kiti persikėlė i Lietuvą, o 
naujų vos 1 tesusilaukė. Iš 
150 katalikų kunigų Latvi
joj dabar yra dar 44 lietu
viai, kurių tarpe yra 1 pra
lotas. 2 kanauninkai, 4 džia- 
konai, kiti klebonai, kapelio
nai ir vikarai.

MALDEN, Mass. — Tūk
stančiai žmonių kasdieną ap
lanko Kun. Patriko J. 
Povver kapą Šv. Kryžiaus 
kapinėse, kur daugelis išpi
ja nuo vairiu ligų. Boston’o 
laikraščiai plačiai kasdieną 
apie tai rašo. Automobiliai 
iš Nevv York, Nevv Jersev, 
Rhode Island, Vermont ir 
kitur matosi prie kapinių.

Stebuklai pranešami kas
dieną.

Kunigas Power buvo 
Springfield'o vyskupijos, jis 
mirė 1869 m.

LIETUVOS POLICIJA SULAIKĖ DU PLEČKAITININKU
Jiedu buvo apsiginklavę revolveriais ir pragaro mašinomis.

Lietuvos Pasiuntinybė A- jo literatūros, keturis revol- 
merikai telegramų “Darbi
ninkui’’ paduoda štai kokias 
“Eltos” žinias:

Lapkričio 2 d. policija su
laikė du plečkaitininku: 
Viršinską ir Bieliauską, ku
rie atvykę iš Vilniaus, ap- 
sistoję Vievy. .Tiedu turA-

PJ
yra nutarę pado-1 Nauja Prancijos, Tardieu 

jachtą (laivą), J sudaryta valdžia, šiandieną
Popiežius darys.pirmą kaitą susirinks Sei-

X 
'•ne. i
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* Naujos valdžios sąstatas: 
’Premierasrir vidaus reika-

J.
lų ministęris, Andre Tar
dieu.; užsiimu reikalų mi- 
nisteris 
finansų
Cheron; ladvvno ministęris

i *
Georgės L^vgues; agrikul
tūros ministęris Jean Hen- 
nessy; darbo niinist. Louis 
Loucheur; ’ įvairių reikalų, 
ministęris. Germani Martin, Tardieu kabi 
aviacijos ministęris Laurent 
Eygnag; viešų reikalų in
struktorius, Paul Paileve: 
karo ministęris, Andre Ma-

. i
gmot. \

♦

Radikalai;, socialistai jau 
parodė tai valdžiai pasiprie
šinimą balsuodami prieš ją. 
Tas žymiai nusilpnina Tar
dieu kabineto tvirtumą.

Socialistai' ii- radikalai*
tvirtai prieš iį> Jie gi iš vi
sų 6p6 balsų iptri 225. Ko
munistai, taipgi. priešinusi. 
jie turi 12 balsu. Republi- 
konai socialistai, kurių va
dai yra Briand ir Painleve 
dedasi prie savo kaimynų 
socialistų, jie turi 31. balsą.

Kairieji radikalai, kurie 
sudaro dabartinės valdžios

/ SOCIALISTŲ STREIKAS 
LENKIJOJE

VARŠUVA, lapkr. 6. — 
Socialistai šaukė visus Len
kijos augi iii kasyklų darbi
ninkus i streiką. Tačiau tik
tai Silezijoje visi sustreika
vo. Kitur tik 20 nuo£. dar
bi ninku-sustreikavo.

Darbininkai reikalauja 17 
puoš, pakelti algas. Darbda
viai sutiko duoti 4 nuoš. 
Streikas lig tyčia iškilo, 
kuoYnet tarp socialistų ir 
valdžios susidarė didis susi
rėmimas.

J AMES WALKER LAIMĖJO
497,000 balsą pervirsiu

New York. — Pereitą an
tradieny miesto mayoru vėl 
išrinktas James J. AValker. 
šį metą jis dar daugiau ga
vo balsų.

Buvo keturi kandidatai.
Walker (Dem.) gavo 833.- 

636 balsų; La Guardia (Re- 
publikonas) — 358,773 b.; 
Thomas (Soc.) — 166,564 
b.; Enright (Nepr.) — 5.- 
779 b.

Taigi AValker vėl kara
liaus sekančius 4 metus. 
Nevv Yorko mavoras yra ga
lingesnis ir už tos valstijos 
gubernatorių, nes kita dalis 
valstijos yra mažesnė gy
ventojų skaičium už 
Yorko miestą.

New

VĖL LIETUVIS LAIMI
XASHUA. X. H., lapkri

čio 4 d. — Čia Nashua teat
re Įvyko kumštynės pareng
tos Appolo A. C. Princi- 
palėje poroje (main bout) 
kumščiavosi lietuvis Boby 
Brown iš Lowell, Mass. su 
Tom Quiglev iš Somerville. 
Lietuvis laimėjo 8 roundų 
nuosprendi. Savo oponen
tą- buvo numušęs 3-čiame 
rounde, tik jam nepasisekė 
pribaigti.

f

^ristide Briand; 
niinisteris Henri

I
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KAUNAS, lapkr. 6. — 
Netoli Vilniaus suareštuoti 
du žmonės, pas kuinuos ras
ta 4 revolveriai, 6 bombos 
ir sprogstanti mašina. Poli
cija tvirtina, jog Kaune, 
tie vyrai planavo išsprog
dinti Karo Klubą ir “secret 
service” raštinę. Mašina 
sprogus areštuojant vyrus, 
bet nuostolių nepadaryta.

• A JB

Penkių Dienų Politine Au 
dra Pasibaigė Jll

■ ' 1

verius, dešimts granatų ir 
pragaro mašiną. Sulaiky
tieji prisipažino, jog jų at
vykimo tikslas buvo išpla
tinti literatūrą, susprogdin
ti Karininkų Ramovę ir 
kriminalinę policijos įstai
gą. Instrukcijas ir pinigų 
gaudavo iŠ Paplausko.

tik 53 balsus, 
ir M. Laurent 
minėtos parti- 
ir ministeriai 

...................  biliete.
j Republikonų - Demokratų 
unija yra didžiausioji parti
ja, turi 102 narius, jeigu jie 
atsisakys remti Tardieu, 
tuomet kabinetas vėl suira. 

s* *■

Labai ^ik'jojama ar ta par
tija' rems Tardieu valdžią, 
nes jis 
Briando
klausime Sarre kanalu ir 
Rllineland evakuacijai.

Pridėjus 31 balsą republi
konų socialistų kurie tvirtai 
remia valdžią, Tardieu gali 
būti tikras gauti 177 balsus.

Prieš jį bus 237 balsai. Iš 
likusių 182 balsų, 102 Repu- 
blikonų-Deinokratų, labai a- 
bejotini, kiti pasiskirstįs. 
Taigi Tardieu kabinetas la
bai nepastovus.

I

tvirtovę, turi 
M. Loucheur 
—Eynoe yra 
jos nariais

valdžią,
aiškiai priešinasi 
užsienių reikaįjį

EK-KUNIGAS ATVAŽIUOSI ”V< REDAGUOTI
‘ ‘ŠALIN SU MARŠALU PILSUD

SKIU IR PULKININKŲ 
VALDŽIA!”

'Varšuva. —Papildomomis 
žiniomis, lenkų socialistų 
partijos surengta socialistų 
jaunimo diena buvo dau
giausia nukreipta prieš Pil
sudskį. Eidami gatvėmis de
monstrantai šaukė: “Šalin 
su rrtaršalu Pilsudskiu! Ša
lin su pulkininkų valdžia!” 
Vienoj gatvių prie demon-( 
strantų iš užpakalio priėjo 
grupe policininkų'ir nuogais 
kardais puolė užpakalines 
demonstrantų eiles, norėda
ma juos išsklaidyti. Demon
strantai pasipriešino ir tuo
met policininkai šoko prie 
vėliava] ir vieną jų iš demon
strantų atėmė. Tačiau de
monstrantai vėliavą greit at
mušė, sužeizdami j galvą 
vieną policininką.

“Garsas’’ rašo, kad Vy
tautui Sirvydui pasitraukus 
nuo laikraščio redagavimo 
ir išvykus i Montreal, Gana- 
da, kur užimsiąs J. V. imi
gracijos inspektoriaus vie
tą, esą tarp kitų kandidatų 
Į redaktorius minimas ex- 
kunigas dr. J. Purickis' ir 
mokytojas Gedminas.

Matyt, “V-bei” Im* impor
to nekaip biznis.

LENKAI ŠAUDO Į LIETUVOS
PILIEČIUS

Rep.

NORI ATSIKRATYTI 
BOLŠEVIKŲ

Maskva. — Turkestano ir 
kitos respublikos' pradėjo 
veikimą prieš Sovietų vy
riausybę. Tos valstybėlės no
ri atsikratyti bolševikų glo
bos.

LENKIJOS SOCIALISTAI 
ĮSIUTO

VARŠUVA. — Socialis
tai baisiai Įsiuto ant val
džios, kam uždare seimą ant 
30 dienu. Varšuvoje, ir ki
tuose provincijos miestuose 
jie kėlė didžias demonstrat- 
cijas. Lvove, Krokuvoj, Lo- 
dziuj ir 
miestuose 
si rėmimai su policija. Dau 
socialistų areštuota, 
gelį šocialistų laikraščių vai-, 
džia uždraudė išleisti.

kituose Galicijos 
buvo žiaurūs -su-

g
Dau-

RUSŲ LAKŪNAI APLINK 
PASAULĮ

NEW YORK, lapkr. 6.— 
Rusi] lakūnai, kurie per A- 
iaską atlėkė i Ameriką, pra
šė Rusų valdžios leidimą, 
jiems lėkti iš čia Į Angliją, 
Pranciją ir pasiekti Maskvą. 
Jie nori
savaičių. Iš Rusijos i Ame
riką. jie atlėkė Į 70 dieniu

tai pradėti už 3

VARŠUVA. — Pi 
antradieny Lenkijos 
nė audra pasibaigė k 

’ prez. Mosčioki dekretu.’^ 
dėjo Šeinio posėdį vienati 
.mėnesiui.

Lenkijos politinė audrai 
kuri tęsėsi penkias dienia 
kilo dėlto, kad ^seimo pirjjfj 
Dašinski atsisakė atidaryti 
seimo posėdį pakol neišeišail 
salės maršalo PilsudskM 
prisiųsti karininkai. US

Kada prez. Mosčioki 
J:retas buvo paskelbtas, sęix 
mo pirm. Dašinski įsakž 
sargams saugoti, kad nieke® 
neįeitų į seimo salę. Kiek
vienas įeidamas turi pat®* 

.dyti tam tikrą leidimą.
Prez. Mosčioki bandys iš

rišti ginčą tarp socialistu 
du: maršalo Pilsudskio 
Dašinskio. /r-3

Lenkijos socialistai fįi 
skelbė generalį streiką,; 
po protestą prieš PilsudskKt 
manievrus, bet iš to niekis 
išėjo, nes sustreikavo tik a- 
pie 20 nuoš. darbininkų.

Galimas daiktas, kad Juor 
zelis yra galingesnis už savo 
oponentus ir jis dar'kokį' 
laiką pavedžios juos už ikh 
sh's.

t'

RADO NAUJAS AUKSO 
KASYKLAS

Arti Manilos, Filipinų sa
lose, užtikta aukso rūdos. Iš
girdę apie tai, žmonės iš vi
sų kraštų važiuoja Į Filipi
nus laimės ieškoti. Aukso 
ieškotojų tarpe daugybė vi
sokių nuotykių ieškotojų, bet 
netrūksta ir universitetų 
profesorių, valdininkų ir net 
parlamento narių.

PERDAUG KALBA APIE 
TAIKį

Sako Mussolini

ROMA. — Italijos dil 
torius Mussolini kalbedar _ 
į karo veteranus pareiškė, 
kad šiandien perdaug kalba-, 
ma apie taiką. TuotarpupA? 
šaulio valstvbės smarki#®^ 
šia ginkluojasi ir nei nema-1 
no nusiginkluoti. Jis sako,- 
kad Italija yra visados pa*i 
si rengus karau.

J

Iš Trakų apskrities pra
nešama, kad spalių 18 atėję 
iš lenkų pusės — Katyčių 
sargybos, prie administraci
jos linijos 8 lenkų kareiviai 
pradėjo šaudyti į mūsų pu
sę. Lenkai šaudė Zailgų. 
kaimo kryptim, kur tuo lai
ku piliečiai laukuose kasė 
bulves. 6 kulkos prašvilpu
sios visai -arti dirbančių 
žmonių.

Išsigandę piliečiai pasislė- 
Įpė. Mūsų policija išgirdusi

LIETUVOJ RUOŠIAMA DIDELĖ DAINŲ ŠVENTĖ J
1930 METAIS H

16 KALTINAMI WIGGINS 
NUŽUDYME

UGNĮ AK ALNIS PRAŽUDĖ
400 ŽMONIŲ

Guatemala City, lapk.
— Praneša, kad 2.-Į— Ugniakalnis Santa Ma

ria. kurs nuo šeštadienio triukšmą ir šūvius puolė j

BOLŠEVIKAI PALMĘ
FUČIN

Harbinas, Mandžūrija, lap
kričio 3.
OOO bolševikų kareivių, gelbs-
tint lakūnams, paėmę Fučin ’ pradėjo lieti ugnį, dar ne-[įvykio vietą: lenkai pamatę 
miestą, palei Sungari upę, nustojo ir jau 400 gyvybių mūsų sargybinius greitai 
Mandžūrijoj. [pražudė.

t.

I

|nuo linijos pasitraukė.

Gastonia, X. C. — Šiomis 
dienomis teisėjas McElrov 
išdavė \varrantus ir areštuo
ta 16 asmenų, kurie yra įta
riami nužudyme Ella May 
AViggins.

Eina tardymas.

Sako, kad areštuoti 
kompanijų arentai.

6Są

----------------------rry-------- “31
KAUNAS. — Muzikos ir 

Dainos centras išleido ats£- 
šaukimą, kuriuo ragina Vi
sus chorus 1930 m. vasarį 
Vytauto Didžiojo komitetai 
minėjimo iškilmėms nustj? 
t vi u metu, suruošti KaiUM 
lIT-ją Dainų šventę. TmšĮI 
liksiu i jau sudaryta muxilQĮ 
komsiija iš J. Bendonatl^ 
J. Gruodžio. A, Kai 
ko, J. Naujalio ir J. 
kana.
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L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PAŠALPTNES DR-JOS 

VALDYBA

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŠAI

KALENDORIAI
1930 Metams

Siunčiam Katalogą dykai. M ku
rio pabrinksite visokių.

t JONAS KERDIEJUS
663 FOURTII ST., DF.i'T. D, 

SOUTH BOSTON, MASS,

JUBILIEJINIS

gali labai daug žmooių,' ku
rie jį bent kiek pažįsta.1\ S. Visą dalyką geriau galima sužinoti pas jį patį, Panevėžys. Maudykles g-lė 4 Nr.

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

DARBUOJAS SU 

VOSB & SONS PIANO 
KOMPANIJA

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

vieta, kur 
muziejus, 
muziejaus 
muziejus, 

svarbiausiu

Kauno i Biržus 
su redaktoriaus 
4‘Tautos Kelio'’

VLADAS P. MIKSA
49 Chttrch Si., Lcwėll, Mass.

Telephone 5786.
i .n bintu ves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. Pafrrmaajti dPt krlfatr- 
nų. vestuvių ir Alulp visokiems rel- 
knlams. . .

Ar Inkstai Daro Jums 
Nesmagumų?

SENELIŲ PRIEGLAUDA
Didvyžiai. Šiame dvare 

yra seneliu prieglauda, kur 
yra apie 70 asmenų. Prie
glauda išlaiko Vilkaviškio 
aps. savivaldybė. Prie prie
glaudos vra 80 ha. žemės ū- 
kis.

MANEVRAI DEGUČIUOSE
Rugsėjo 29 d. Degučiu, Za

rasu apskr.. apylinkėse buvo 
apylinkės šauliu manevrai. 
Į manevrus šauliai išvyko 
rugsėjo 28 d. vakare. Nak
vojo vietos gyventoją mielai 
suteiktuose butuose. Manev
rai praėjo tvarkingai. Vie-

DEGUČIAI tikisi sulauk
ti nuolatinio savo kunigo, 
nes turi gražią mūrinę baž
nytėlę, žinoma, truputį pa- 
remontuotiną. Yra ir nema
ža klebonija.

TAUTOS MUZIEJUS
Kaunas. Ateinančiais didž. 

kunig. Vytauto jubiliejiniais 
metais norima Kaune pa
statyti jo atminčiai kokius 
nors rūmus, kurie atatiktų 
brangiam mūsų tautos vado 
vardui. Jau nuo seniai yra 
keliamas tautos muziejaus 
statvmo klausimas.Tam tiks-

• / 

lui numatoma ta 
dabar yra karo 
Prie to tautos 
prisidėtų ir karo 
kaipo viena iš 
jo dalių.

Manoma taip suplanuoti 
tautos muziejaus rūmus, 
kad, be karo muziejaus, juo
se galėtų tilpti taip pat ir 
miesto muziejus, gamtos sto
ties muziejus, etnografinis ir 
pedagoginis muziejus, ir pa
galiau visų mūsų meno sri
čių muziejai su paveikslų 
galerija.

KAUNAS. — Vyriausias 
Tribunolas komunistams 
Kučinskui ir Kintautui mir
ties bausmę atmetė ir grąži
no karo teismui jų bylą dal
is naujo svarstyti.

VILNIAUS VADAVIMO KLAU
SIMU SVETIMOMIS 

KALBOMISVilniui vaduoti sąjungos centro komitetas nutarė išleisti knygą Vilniaus klausimu. Knyga bus išversta į anglų, prancūzų, vokiečių, esperanto ir į kitas kalbas. Knyga bus siuntinėjama į- vairioms užsienio laikraščių redakcijoms, kultūrinėms bei politinėms organizacijoms ir atskiriems politikams bei veikėjams, nemokantiems lietuvių kalbos.

KUPIŠKIO vid. mok. pe
dagogų taryba nuo š. m. 
rugsėjo mėn. atidarė mokyk
loje mokinių t kooperatyvą- 
knygvną. Šis gražus ir rei
kalingas sumanymas, .pasiro-

• t , ’ »

dė labai naudingu, nes Įvai
rios knygos ir tašomoji me
džiaga parduodama kiek ga
lima pigiau. Pedagogų ta
rybai ir koperatyvo vedėjui 
mok. Vaičaičiui rūpi ne biz
nis, bet noras padėti moki
niams ir jų tėvams lėšų su- 
taupymo reikale.

“VILKŲ” ORGANO REDAK
TORIUS IŠTREMTAS-

Kaunas. Kauno karo ko
mendanto nutarimu 4‘Tau
tos Kelio” redaktorius pil. 
Algirdas Sliesoraitis už 
skleidimą vįsuomenę kurs
tančių žinių išsiųstas 6 mė
nesiams iš 
ii- sąryšy 
išsiuntimu 
redakcijoj padaryta krata

Po manevrų apie 10 vai. 
ryto, šauliai nuvyko i Degu
čių bažnytėlę pamaldoms, o 
po pamaldų — buvo para
das. Paradą priėmė maj. 
Karaša. Vėliau, vietos šau
liai visiems dalyvavusiems 
manevruose suruošė užkan
džius. Poilsio metu buvo 
pademonstruota Navickio 
granatos sprogdinimas. At
sisveikinant kalbų pasakė 
rinktinės vadas, t)egūčių bū
rio valdybos pirmininkas 
mok. Markelis, raiteliams 
vadovavęs šaulys mok. Kuz
mickas. Vakare Degučiuose 
buvo vakaras pasilinksmini
mas. Vaidinta “Amerika 
pirtyje.”

Šiomis dienomis baigiama kloti cementinių kvadratėlių grindys, baigiami langų stiklai dėti. Sienų puošimas eina visai į galą. Ir didysis altorius tuojau baigiamas. Jam papuošti 14 angelų statulų jau 4‘laukia” ten pat sandelyje. Šią savaitę iri parapijiečiai plūkiasi aplink bažnyčią, išlygindami rusių žemes ir nu- veždami kitokius “gružus.” 4 4 Stalažai ” bėra bažnyčios priešakyje ir prie didžiojo altoriais. Šiaip bažnyčia šviesutė, baltutė, ramiai stovi ir išdidžiai vilioja savęsp čia pat praeinančių ir toli pravažiuojančių akis. Vadinasi, ir be jokių valstybinių pašalpų Panevėžio vyskupija susilaukė savo katedros.

UTENOS bažnyčia lobai 
graži, keturkampė, nemažas 
aptveriąs šventorius; prie 
bažnyčios gražus kryžius, 
kuri pastatė vietos pavasa
rininkai paminėti 10 m. tau
tos nepriklausomybei ir 15 
m. “Pavasario" sąj. sukak
tuvėms. Netoli bažnyčios e- 
samas kapines uteniškiai 
mėgsta lankyti, ypač tuojau 
po pamaldj. Kapai neap- 
tvera, bet prižiūrimi: pri
daryta daug suolelių, take
liai nužvyruoti...

KONCERTAS IR PRAKALBOS
t *'

RENGIA ŠV. JUOZAPO DRAUGIJA

1‘irniininkė — Jicva Marksienft,
625 E. 8th St., 8. Boston, Masa 

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienA
11 Monks St., S. Boston, Masa 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė
443 E. 7th St., S. Boston, Mas» 
Telephone South Boston 3422-B 

i’’in. Rašt. — Bronislava Ciūnienl
29 Gould St., W. Roxbury, Mass 

'ždininkė -- Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mass 

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

’raugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

v'isais draugijos reikalais kreipki 
tės pas protokolų raštininke

Nepaprasti Pirkimai
Nauji, modemiški, dviejų šeimy
nų namai, 5 kambariai ir maudy
nės ant kiekvieno flioro, du atski
ri pečiai (furnace), chestnut ap
dirbti, craftex sienos j svarbesnius 
kambarius, elektra, shades ir t. f. 
Hobart Avė., Totoiva Borougb. 
Dvi minutos lino bus linijos. Kai
na $9,000. Sąlygos. Nuo gaisro 
apdrauda vieniems metams dykai. 
Statytojas kasdien tenai, šaukite 
Ilawthorne 2596-R, vakarais arba 
kreipkitės pas savininką Mr. H 
Ifagoort, 15 Hutchinson Avenue, 
Haivthome, N. J.

Pirmininkas — Motiejus Zioba,
539 E. 7th SL, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R. 

Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas,
24 Thomas l’k., So. Boston, Mass. 

l’rot. Raštininkas — Jonas Gllneckis,
5 Thomas Park. So. Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — Matas šeikis,
256 E. Nnth St., So. Boston, Masa 

l&TIninkas — Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 \VtnfteH St., So. Boston, Mass; - - 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj. 492 E. Seventi 
St.. So Roston Miss

venę, to nebūtų buvę, bet 
pas mus dabar kaimais gy
vename, dėl to ir atsitiko. 
Ūkininko Grigorjevo užsi
degė dūmtraukis, nuo dūm
traukio namai, o nuo jo na
mų ir kitų ūkininkų trobe 
šiai. Pučiant vėjui sulieps 
nojo 9 ūkininkų trobesiai, 
javai ir daug padarų. Nuo
stoliai didžiausi, jie siekią 
apie 50 tūkst. litų.

“Mano inkstai darė man nesmagu- 
ąaų. Skaudėjo nugarą, buvau nervuo- 
tas. silpnas ir ligotas,“ sako Mr. Geo. 
Leavitt Snblett, Kansaa. “AR varto
jau Nuga-Tone Ir dabar jaučiuosi stip
resnis Ir sveikesnis, As maloniai re 
^omenduoju Nuga-Tone visiems, ku- 
;fie turi silpną ir nuvargintą sistemą.”

Nuga-Tone yra sutelkusios tikrą įm
inimą dėl tų, kurie nuolat buvo silp
ni ir JAdyškf. Jos sutelkė daugiau 
energijos silpniems ir nervuotiems 
vyratnt ir moterims, taipgi sutelkė 
ramą tr atšviežinantį miegą, kurie ne- 
gnlėdato miegoti. Nngn-Tone pataiso 
apetitą ir virškinimą. Prašalins pus 
lės ir inkstą nesmaęuninsj keistą die
nų. daugelyje ntsftllnmų prašalina už
kietėjimą, gnstis IŠ vidurių Ir žarnų, 
svaiguli, patlaugitut silpniems svaru
mą. Ntign-Tonė atšviežina Jėgą <iel 
visų kūno organų, jos yra pardunda
mos vaistinėse su garantija, kad su
teiks ttžganė<Unimą.

’ - Šio koncerto programas susidės iš solo ir choro dainų ir 
b taUzikos. Be to, bus prakalbų, deklamacijų ir monologų, 
į A. E. KNE1ŽYS, L. D. 8. Sekretorius.
į.- ~ Abtistai-daiu įninka i l>us p. S. Paura iš So. Bostono, p-les 
L Cerniauskiutės iš Lawrcnec, Mass., p-lės Gribaitės iš Cam- 
Į. bridge, Jlass., L. Bitinio stygų orkestrą iš 4. Rutkau.skučio 

oft&tra, Lynno Lietuvių Vaikų choras1, LynnieČių
i HattatAs ir daug kitų.
1 Nbttjl nariai nno 18 iki 25 metų bus priimami dykai. 

Nito 25 iki 45 metų nž pusę įstojimo. Prie šios draugijos pri- 
imami vyrai ir moterys.

U/ Visus nuoširdžiai kviečia KOMITETAS

-------- - /
TAURAGNAI, Utenos ap. 

Šios apylinkės ūkininkai 
džiaugiasi šių metų derlium, 
vasarojus nudirbtas, ir veik 
visasx geras, tik miežiai šiek 
tiek prastesni, bulvių tai dar 
daug nenukąstų, bet ir tos 
matyt užderėjo, rugiai įsėti 
visų, ir jau pusėtinai žaliuo
ja. Žodžiu sakant šie metai 
mums derlingi, ruduo gra- 
žu$, tik nežinia kaip pasi
baigs.

t. Buk tikras mane matyt pirm pirk- 
! sianL Jokio komiso nereikia mokėti. 

Aš parduodu tiesiai.
Pasaulio garsus V O S E grand, 

player ir tipright pianai. Nauji ir 
TartOti Orthophonic VICTROLA ir 
pulkus MAJESTIC radio. 
į Reikalauk Katalogo

Vose & Sons Piano Co.

ji® BOYLSTON ST. BOSTON 
t-. LENGVOS IŠLYGOS

---------------

SUTARČIŲ KOMISIJA

Kauno laikraščiai prane 
ša, kad daryti sutartis su vi
sokiomis valstybėmis yra pa 
skiria tam tikra komisija 
kuriai pirmininkauja užru 
bežių reikalų ministerijos 
generalinis sekretorius Dr 
Zaunius.

NELAIMINGAS ŠŪVIS
Spalių mėn. 15 d. Jonavos 

vaisė., Suvalkėnų k. pil. M. 
Samulaitis per neatsargumą 
iššovė iš medžioklinio šau
tuvo ir šūvis pataikė Į to
liau stovėjusią jo 12 metų 
dukterį. Nelaiminga mer
gaitė tuoj mirė.

BRANGI DUONA

Klaipėda. Nors šiemet ru
giai perpus pigesni negu 
pernai, bet duona vistiek 
kaštuoja 80 centų už kilo
gramą. Paskutiniu laiku pa
sirodė didelio pasisekimo tu
rinti duona “Vita,” ji duo
nos kainą numušė iki 70 
centų už kilo, bet ir to dar 
maža.

Lyy NEDELIOJ

lapkričio-Nov. 10, 1929 
«y y... 2 vai. po pietųt
r r,” LIETUVIŲ SVETAINĖJ
25 Camden Street West Lynu, Mass.

■ J „ ,,,,,,, J III............................................Į .

KAUNAS. — Buvusiam 
Klaipėdos Lietuvių Gimna
zijos direktoriui p. Mašiotui 
MĮnisterių Kabinetas pasky
rė, pensiją ligi g\"vos galvos.

ŠIMONYS (Panev. ap> 
[Mūsų savivaldybės kelių ko 
misija š. in. rugsėjo mėn 
pravedė 20 kilometrų nauji 

. vieškelių Šimonių—Skapis 
ikio ir Adomynės—Kupiškii 
kryptimi.

* -yvlis

Penktadienis, lapkričio 8 d., 1929

l’irmhiinkiiB — Antuuus Navikus, 
7U2 E. b tfth St., So. Boston, Muss. 

Vlce-Plrmiuiukas—Juozus JuckevičIuB, 
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

l’rot. Raštiuinkus — Albinas Nevieni, 
94S E. Broadvvay, So. Boston, Mass 

b’ln. Rašiįmukus — Juozas Uuzevičiua. 
27 Tampa SL, Mattupuu, Mubs.

ižtllniukus — Vincus Kalinius,
67 G StreeL South Bostou, Mass. * 

Tvarkdarys — Kuzimierus Ambrozus,
492 E. Seventh SL, So. Boston, Masa. 

Draugijos susirinklmaj būna kas plr 
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų, parapijos 'salėj, 4V2 
E. Seventh SL. So. Bostou, Mass.

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

IŠGUO ŠILUVOJ
Izidorius Svitkauskas, gyv. 

Pahevėžy, nuvykęs Į Šiluvą^ 
gilaus tikėjimo sujaudintas, 
siuntė karštas maldas Auk
ščiausiajam. Suprasdamas 
Dievo visagalingumą ir gai
lestingumą, atsiklaupęs prie 
Švč. Panelės pasirodyme, ak
menio, maldavo Visagalinti 
suteikti sveikatą. Mat, prieš 
tai šlubuodavo. Gavęs pro
gą priglausti sopulį prie ak
menio, visa širdimi tikėda
mas apturėti tą Dievo di
džiausia dovana — sveikata, 
meldė Šv. Panelę išprašyti 
iš Dievo tos malonės, kad 
grąžintų kojoms sveikumą. 
Malda, iš tikrųjų, buvo iš
klausyta, ir parvažiavo svei
ka koja. Jau visas beveik 
mėnuo, kaip sveikas.' O 
prieš tai 7 metus buvo šlu
bavęs, ir niekas negalėjo iš- 
gvdvti. Paliūdvti išgijimą

jUSIŠDEKIMO MINISTEKIS 
K KLAIPĖDOJSpalių;-18 d. į Klaipėdą 
yko susisiekimo ministe- Vileišis. Stoty mi- 
terį pasitikt buvo atvykęs įųpėdos uosto draugijos uaininkas inž. Visockis, 
jto darbų valdybos vir- 
inkas prof. ^imoliūnas, 
aipėdos krašto geležinke- ruožo vii-šininkas inž. goželskis, Klaipėdos paš- viršininkas Augūnas ir f-aukštesnieji susisiekimo iasterijos įstaigų valdi- ikaL _ Tą pačią dieną p. dsiekimo ministeris vizi- Klaipėdos krašto gu- 
iiatorių p. Merki.
P. Vileišis Klaipėdoj ža- iŠbūti 2 dienas ir aplan- ti susisiekimo ministeri- r' vadyboj esančias įstai-

Xithuanian
818 E. SIXTH ST. SO. BOSTON. MASS.

100 Knygą Rinkinys 
“Birutes” Kalendorius 1930 metų 
“Margutis” per visą, metą 
Viskas už $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietu 
va” teikia gigantinę- progą visiems Su
vienytų Valstijį, Kanados. Centralinės 
ir Pietų Amerikos lietuviams įsigyti 10*1 
Knygų Rinkini—kiekviena knyga skir 
tingu, didelių ir mažų, naujų ir senes
nių. jvairausio turinio: apysakų, rojna- 
nų, dainų, juokų, daktariškų, mokslinių, 
filosofinių, istorinių ir dar kitokių ir 
sykiu su šitoms knygoms gausite prie
dus dykai: “Birutės“ Kalendorių 1930 
metų, mėnesinį žurnalą '‘Margutį.” ku
rį leidžia Ir redaguoja žymus humoris
tas ir kompozitorius Vanagaitis. “Mar
gutis” užpildytas juokais, dainomis, pa
veikslais. Tą viską dabar gaunate už 
?7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Val
stijose — užsienyje, kainuoja tiktai 
$8.50. Vist) kolonijų lietuviai kviečia
mi nhndotis šita proga skubiai. Apšvie- 
tos mylėtojai nepraleiskite šios progos 
— arti $40.00 vertės knygų už $7.50 ir 
“Margutis” per visą metą, taipgi gra
žu:; “Brutės” Kalendorius. Sykiu su 
knygomis arba atskirai prisiusime ir 
savo naują knygų katalogą. Pinigus 
siųskite šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA.“ 
3210 So. Halsted St., Chicago, Illinois

,TIKRAI GRAŽI BAŽNYČIA
Baigiamos statyti Panevė

žio katedros eina vis dau
giau. -žmonių pasižiūrėti ir 
įsigerėti. Lietuvoje reta 
aznyčia. Visi su nekantru- 
DU laukia pašventinimo die- 
1OS| kuri .būsianti, nežiūrint 
dar nemažus užbaigimo 

larbus, š. m. spalių 27 d. 
jirdet, kad katedros mūro 
Įarbu Rangovas buvęs išvy
ki darbininkų net į Uteną 
£ Žarasus, kad tik greičiau 
įaigtiĮ katedros statybą.

irminiiikgs — J. Grubltiskas,
24 t’reseolt feu, ReaUvtHe, Mi» 

• ice-Plrmiuiukas — J. Alurkeliouh
140 Bowen SL, So. Busloii, Muss. 

rot. Raštininkus — B. Milius,
447 E. Seventh įjL, So. Boston, Masa 

rin. Ruštiniukis — M. šeikis,
256 E. Nnth St., So. Boston, Mass. 

Iždininkus — V. Balutis
.<• \i.-rcpr St.. S«. Boston, Masa. 

Maršalka — J. Zaikis,
ompeni st., su. Bostou, Masa 

•ruug’Ju laiku susirinkimus kus ant
rą ne<lėl<Iietį) kiekvieno mėnesio p< 
num. 492 E. Seventh SL, parapijoa 
salėj, 7tb Si., Souib Bosiou. Atass

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOB 
PO GLOBA MOTINOS ŠVŪ

VALDYBA

Pirmininkas — V. T. Suviekas. 
427 E. Seventh St., So. Boston, Mas.

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnai, 
885 Broadvvay, So. Boston. Mass. 

l’rot. Raštininkas — V. Tamoliuna* 
40 Marine Rd., So. Boston. Mass 

Pln. Raštininkas — J. Kazlauskas, 
44 Glendale St., Dorchester. Masa 

Knslerfus — P. Kleponis.
266 Bolton St., So. Boston, Masa 

Tvarkdaris — J. Leščinskas.
141 Bovven St., So. Boston. Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas ant 
rą panedėl| kiekvieno mėnesio 7:3f 
vai. vakare, pohnžnytfnėl svetainė 
Fifth SL. So. Boston. Mass.

Pirmininkas — Mot Verstncltaa, 
094 E Fifth SL, So. Boston, Masr 

Vice-Pirmininkas — Povilas Rnka.
125 Rnven St.. Sonth Boston. Mass 

t’rot RaSt'ninkas — Ant Mncejunati
450 E. 7th St.. So. Boston Masa 

Fin Raitininkas — Pranas Tnlelkfa
109 Rowen St.. Sonth Boston. Masa 

tždlninkas — Andrius Znlteekna.
150 H Street. Sonth Roston. Mnsa 

Tvarkdaris -- Kazys Mlknllnnls,
900 E B’-Oftrhvay. Su Boston. Masa 

Draugija laiko savo anslrlnkimns kat 
antrą nedAM'enl kiekvieno mAnesle 
Lietuviu Salė). kert? E Ir Sllver gt„ 
So. Roston'e 1 :.Vf rnl. po piety. 
Ateidami sttsirlnkimnn nrnSome at 
atvesti naują nartų prirašyti prie 
musu ilranaltos



maža rupesnio

KELIAUK Į LIETUVA PER

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

I KLAIPĖDA IR ATGAL

Dėl visu informacijų kreipkitės j vietos agentą

ARBA

BALTIC AMERICA LINE

zius, ir žmones 
nigų klausyti, 
is žodžiu: ‘‘Kas 
manės klauso.*’

Užsienio Spauda Apie Pasi 
keitimus Lietuvoje

pasitiki naująja' p'. Tūbelio 
vyriausybe, negu senąja -p. 
Voldemaro. ■

turėjo pasitraukti xlėl kon 
t likto su Lietuvos episkopa
tu, naujos universiteto re- 

j formos, ir visos eilės kitų 
dalykų.

Apskritai, didesnė užsie
nio spaudos dalis daugiau LAIVAKORTĖS

Keliaujantiems Lietuvon 
ar iš Lietuvos 

Pampinama visi rciknlinet doko* 
menini: pasai, vizos, sugrįžimui 
leidimai, afideivitai.

Daroma leraliSki dokumentai: pa
vedimai, įgaliojimai, ir tt.

Teikiama teisingos informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybes 
klausimuose.

JUZE RAUKTYT*
50 Sterling St., Worcester, Mass

Tel. Cedar 9O39-VV.

“POLONIA” 
“LITUANIA 
“ESTONIA’

Nežiūrint, ai 
ą daro, Die- 
as ir malonė

ven-
konfliktų. Volde 
laikraščio manvmu

ge 
ir kuka 
randasi 

ir nepaseta išdygs 
suteikia ūkininkui ne

Kiti Dievo sėjikai tai 
mūsų tėvai ir perdėtiniai — 
viršaičiai. Koks tėvų gyve
nimas nebūtų, kokių jie 
daidų neturėtų, jie visuo-

EAST MILTON: Alfred East
WEST R0XBURY: Mt Hope Motot

Siiies. 1782 Centre St. ‘ -
RONBURY: Grove Hali Chevrolet Cūų 

<58 Blue Hill Avė.
READING: Bal-Don Chevrolet Ine. ?• 
REVERE: North Shore Chevrolet Co.

1459 N. Shore Rd. - '
ROSLINDALE: Mt. Hope Motor Sales,

415 Hyde Park Avė. 0
tVAKEFIELD: Main St.. Chevrolet Co, 
'VALPOLE: VValpole Auto Stn.,

19 Stone St.
W ALTU AM : Robert G. Pease, Ine. 

70.8 Mnin Se

'VATERTOVVN: Daniels Chevrolet Ou. 
647 M t. Anhnm St.
(WEST NEWTON: W. J. Furbush, 
50 Dovis Avė.)
VVINTHROP: Gordon G. Fullerton, 
57 Putnatn St

\VOBURN: Lynch Motor Sales, InC, 
40 Wtan St.

maja įtaka veda mus prie 
gero ir drįsta mūsų klaidas 
kšparodyti.

Prie Dievo sėjikų priklau
so taip pat- ir geros kny
gos ir laikraščiai. Jie tikri 
gero gyvenimo rankvedžiai. 
Jie kantrūs mokytojai ir do
ros vadai.

Turėdami tiek daug Die
vo talkininkų, iš kur gi gau

name tiek kūkalių beį-pikt
žolių žmonėse? Anot Kris
taus, neprietelius žmogus 
juos pasėjo. 0 reikia žino
ti, kad tasai neprietelius ne
baudžia. Jis taip pat uo
lai sėja savo blogiu sėklą, 

kaip kad Dievo talkininkai 
gerąją. Dar galima sakyti 
Toliau, nes tenka pastebėti, 
kad tikėjimo ir doros prie
šininkai smarkiau darbuo
tasi už katalikus ir turi di
lelio džiaugsmo, kuomet 
;ali padaryti kokią spragą 
katalikų eilėse? Jų visur 
mina. Dirbtuvėse ar mitin
guose jie nesigaili savo lie
žuvio. Knygose ir laikra
ščiuose jų vienodas nusista-

Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 
tad kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano.

kuomet > Dievo sėkla yri . yL
barstoma į žmonių / širdis^ 
Taip darydami, jie tartum 
užtveria savo širdies dirvų 
nuo dangiškojo Sėjiko. Tuo 
būdu jų širdis badauja. Peiį- A 
šešias dienas savaitėje jų 
širdis atvira visokioms pliek 
vonėms, bedieviškiems tikėt. 
jimO išniekinimams, tu> 
ščioms paleistuvingoms kal
boms. o septintąją dieną jį 
uždaryta nuo Dievo žodžio? 
Taigi tokie sielos kurtiniai 
užsitraukia dideliausią atsą-; 
komybę už tą savanorišką, 
dvasini badavimą. Kiti tei? 
sinasi tuom, kad pamokslai 
:lgas. nuobodus. Jeigu ir; 
ištiesų taip būtų, tai pasi-. 
švęsti pusę valandos Dievo 
garbei bus geras darbas, ir 
Dievulis taip užtai bus dė
kingas. kad tą ilgą ir nuo- 
bodų pamokslą apvers dide-. 
•iausiai tavo sielos naudai.. 
Taigi njekuomet nebėgkime 
nuo progos Dievozžodi iš" 
girsti.

Bet kam pasakot visa istorija kuomet tik pasi 
važinėjime galima Įrodyt visus faktus? Ateik 
Yra karas jūsų laukiantis . . . Dabar!

DIENOS PER VANDENYNĄ^
CJy PER CHERBOURGĄ — 6 DIENOS 1 

PER BREMEN’Ą.
Keliaukite greičiausiu pasauly laivu 

EREMEN
"Laivas ET ROPA dabar budavojamas ir veikt pradės 

nuo kovo mėn., 1930 m.
Mažiau Negu 8 Dienos Į Lietuvą.

Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos šalimi. Re
guliariai išplaukimai kožną savaitę populiariais 

Llovd laivais.
Dėl sugrįžimo liūdvmų ir kitų informacijų atsiklauskit 

savo vietinio agento arba

NERTU LELHAN 
L LLOYD^ 

65 STATĖ ST., BOSTON, MASS

Ųkininkas, 'eidamas savo 
dirvą sėti/ nešasi tik gerą 
sėklą. Jis rūpestingai išsi
renka geriausius grūdus, 
kuriuos ir vadina sėkliniais. 
Ir dirvą tinkamai priren
gia. Užmėžia, suaria, išakė
ja. Iv sėdamas beria grū
dus taip, kad nė vienas ne
nukristų ant tako, bet - visi 
patektų į išdirbtąją dirvą. 
Žodžiu, ūkininkas viską 
kuogeriausia aprūpina, o 
žiūrėk, pavasary, kuomet ja
vai pradeda dygti, tarp 
įų javų atsiranda 
lių. Iš kur jie 
Piktžole 
ta ir

daryti nesutikęs, nes neturė
jo tam jokio pagrindo. Su 
vidaus reikalų ministerių su
sikivirčijęs dėl piliečių ap
saugos dep. direktoriaus p. 

su švietimo 
ministerių dėl universiteto 
reformos, mokytojų7 kilnu j i- 
mo ir k. Paskutiniu laiku 
Voldemaras pasidaręs labai 
nervingas ir nesugyvenamas. 
Jo pasitraukimas sukėlė pa
sitenkinimą. Tai lyg numes
ta didžiulė našta.
Demokratų laikraštis “Bor- 

senkurjer” labai aštriai 
smerkia Voldemarą ir kriti
kuoja jo vidaus politiką.

Naująja v v r i a usy be užsie- 
nio spauda išsyk irgi buvo 
nelabai patenkinta, bet po 
naujojo min. pirmininko p. 
Tūbelio paaiškinimo, kad 
grįšianti į demokratinę san
tvarką, pasidarė ramesnė. 
P. Tūbelio po intervju pres
tižas pakilęs. Pakilęs dėl to, 
kad jis garbingai pasižadė
jęs pamažu grąžinti demo
kratinę tvarką. Spauda tiki, 
kad naujasis ministeris pir
mininkas išlaikys tą savo 
garbingą pasižadėjimą.

Taip “Voss. Zeitung” pa
žymi, kad p. Tūbelio expose,

jog bus panaikinta karo cen-; 
zūra, karo stovis, įvyks sei-‘ 
mo rinkimai ir k., daro gerą, 
įspūdį.

“Tempo’’ rašo, kad nau
jasis ministeris pirmininkas 
turi gero ir doro politiko 
vardą. Ta proga galima pa
žymėti. kad žymi vokiečių 
spaudos dalis pasisako, kad 
būtų Lietuvai daug geriau, 
jei naujoji vyriausybė būtų 
visai laisva nuo Voldemaro 
įtakos.

“Mem. Dempfboot’’ rašo, 
kad Voldemarui valdant bu
vo daug nesutikimų, nesan
taikos. disharmonijos.

Laikraštis daug pasitiki 
p. Smetonai, kuris krikščio
niu demokratų valdymo lai- 

, kais buvęs Klai]x>dos krašto 
pirmasis gubernatorius. JĮ 
vadina ramiu politiku 
giančiu 
maras,

tai musy *peclnlyW Ir fljnj mėty pr»k 
rlkn. Darbas artlsUflkns. Kainos žemos

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

BOSTON: CommoDwealth Chev. Co.
949 and 983 Commonwealth Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co.
450 Massachusetts Avė.

ATLANTIC: North Qu:ney Garage, 151 NEV/TON HIGHl-ANDS: Woodworth 
Hancock St. į Motor Co.

CHELSEA: McBride Chevrolet Con | I1YI>E BARK: J. J. Delaney, 1243 
Chelsea Sfl. i Hyde Kark Avė.

CILARLESTO1VN: Staūiey Harlow
Chevrolet Orp., 334 Main SL

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

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co.,
664 Broadvay

CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co.,
277 and 308 Massachusetts Avė.

MEDFORD: Atton & Jonės, Ine., Med-
ford, Sųuare

MELROSE: Ffeld Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Sutek & McAdam, Ine. 
1VELLESLEY HILLS: Staek & Mc

Adam Ine.

' V' " "v v '-vi •* ■tymas ysmeižt’iY'- šmeižt-, ne
žiūrint tai ar kas tiki, ar 
ne. Jie nedaug ką nauja 
išmoko, bet niekuomet ne- 
pamiršta bedievio Voltair'io 
įsakymo: Šmeižk ir šmeižk, 
o vis kas nors prilips. Ir 
prilimpa, nes silpno tikėji
mo žmonės labiau tiki pa- 
leistuviugiems obalsiams, ne
gu Dievo įsakymams.

Kas gi tad daryti? Ar 
rauti tuos kūkalius tuojau, 
kad nenustelbtų kviečių? 
Kristus sako,_ kad ne, nes, 
girdi, beraudami kūkalius, 
kad kariais per klaidą neiš- 
rautumėt ir kviečių. Duoki
te jiems nunokti. Pjūties 
metu jau bus aišku, kurie 
kūkaliai ir kurie kviečiai. 
Tuomet kviečiai bus paimti 
į kluonus, o kūkaliai sude
ginti. Jei Kristus taip pasa
kė, tai mes nieko gudresnio 
neišgalvosime, tik apsigin
klavę kantrybe, klausysime 
Dievo žodžio, o vengsime 
blogų žmonių, su jų prakal
bomis, šmeižtais ir tvirki
nančiais raštais.

Lankstus! Jėga tokia švelni lyg tai tekantis 
upelis—ir be jokios “sunkenybės!”

Tykus! Motoro beveik ir negirdėti. Gali va
žiuoti per valandas be jokio nuo trukšmo nuo
vargio !

Frame Motors, Ine., 144 
Exchange St.

QUINCY: IVashington St. Garage, Ine. 
216 VVnshingtot. St.

DORCHESTER: Columbia Chevrolet 
Ine., 617 and 399 Columbia Road 
(Uphams Corner)

NORIVOOD: Fcnron’s Garage 
DEDHAM: Dedham Square Chevrole> 

i Company. Wasbington St.
EAST BRAINTREE: Clark & Tabe.

' EVERETT : Melansoft Bros., Ine.,
I 67 Chelsea St.
MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 Blur 

I Hill Avw.

Chevrolet Motor CdinpanyS
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORIZED CHEVRO E' DEALERS
NEVVTON : Stuart Chev. Co., 431 Wasi>

i ington St.
NONANTUM: Silver Lake Chev. Co.

444 \Vatertown St

Užsienio spauda p. Volde
maro vyriausybės pasitrau
kimą sutiko palankiai, kai 
kurie net su džiaugsmu. Y- 
pač palankiai sutiko tą ži
nią užsienio demokratiškoj i | Staškevičiaus, 
spauda.

Taip, “Frankfurter Zei
tung’’ rašo, kad Voldemaro 
nasitraukimas Lietuvoj pa
dare gerą įspūdį. Anot jo, 
naujoji vyriausybė vesianti 
švelnesnę liniją. Tas pats 
laikraštis iš Genevos prane
ša, kad Voldemaras net per 
paskutinį Tautų Sąjungos 
posėdį turėjo didelių sunku
mu. Jį spaudęs anglų už- 

isienių ~ reikalų ■ irriiiis’teris 
|Hendersonas, kuris pasakęs, 
kol nepakeis dabartinio savo 
režimo Lietuvoj, tol tegu ne
stiki jo paramos ir pritari
mo.

Ulšteino spauda ir “N. 
Wiener Frete Presse” rašo, 
kad Voldemaras pasitraukė 
dėl didelių nesutikimų su 
ministeriais. Su teisingumo 
ministerių jis įėjęs į kon
fliktą dėl vyriausiojo tribu- 

i uolo pirmininko prof. Kri- 
■ ščiukaičio, kurį, kaip jie ra- 
: šo, Voldemaras įsakė atleis- 
i ti. Tačiau ministeris to pa-

^CHEVROLET

A



West Broadway
T^lephone South Boston 0620

Cie komunistai buvo

ko matosi

sątikių su 
ten biznis

Parašė Ai no Kalias

Judo
argi dėl to kaltiname ki

orė. sėja, vasarpiūtė. rugiapiūtė 
ė. žodžiu

“Taip pat labai negarbingai pa
sirodė ir Įvairūs tam tikros pa
kraipos laikraščiai. Jie šaukia, 
kvatoja ir laksto su pliotkais, kaip 
kaimo bobutės.

“Pagalvokime rimtai. Kodėl jie 
visa tai daro? Kodėl ploja ir šo-

KUOM RUSŲ KOMU 
' NISTAI SUSIRŪPINĘ

“Mes gerai žinome, kad tam tik
ri sluoksniai reiškia pasitenkini 
mo, jog garsi byla šitaip, o ne ki-

ptaoce tor maillng at spėriai rate ot postage provlded tor to Sectlon 1108 
' A.« of Octobei 8. 1917. authorired on July 12. 1918"

žvejys sudėjęs rankas ir visi 
ti: jie supratę 
dieną pusė Eltermaa miestelio gyventojų išmirę.

Maras puldavo savo aukas iš pasalų. Jis 
brendo žemėje ir krito iš dangalus, kaip rjisa. 
Žmones imdavo tampyti baisūs, užnuodyti šiur
puliai, kurie užvirindavo kraują gyslose. Jų 
galvos pasidarydavo karštos, nei įkaitintos kros
nys, šaltis paralvžuodavo jų sąnarius, ■ jų už-

Dar ir dabar daug pasakojama apie maro 
atėjimą. Hiiumaa žvejai vieną vakarą paste
bėję keistą ir baisų laivą, kuris nuleidęs inkarą 
prie Eltermas uosto. Jie prie jo prisiartinę, 
bet jo palubėje nematę nė gyvos dvasios. Lai
vas rodęsis visiškai apleistas. Jie jau norėję 
grįžti atgal, tik" štai mažas, pustrečio^ pėdos 
aukštuma žmogelis, pilkais drabužiais apsidaręs, 
iššokęs iš laivo tiesiog Į žvejų valtį. Dukart jie 
jį išmetė į jūrą ir dukart jis įšoko atgal į val
tį. Priplaukus prie kranto, mažasis žmogelis 
tuojau išnykęs riešutų krūmuose. Žvejai tik 
tiek tegalėję pastebėti, kad jis buvęs apsidaręs 
vokiečių mada, mūvėjęs trišake kepure, ir eida
mas ramščiavęsis lazda. Tuomet pats senasis 

staiga ėmę drebė- 
inaras atėjęs į salą. Rytojaus

“Gal ir taip, bet aš žinau 
katalikus, kurie visai neto- 
kie, kaip sakai jūsų Bažny
čia mokina.” Taip neretai 
rites girdžiatne iš nekatalikų. 
Kuomet nekatalikui išaiški
ni Bažnyčios prakilnų moks
lą, jos grožę, pasiklausęs jis 
pasako: “Taip mokslas gra
žus. Bet aš žinau katalikus, 
kurie netik negeresni už ki
tus, bet blogesni. Sakai, 
jog Katalikų Bažnyčia pa
dalo žmones gerais, teisin
gais, bet aš pažįstu, katali
kus, kurių nei teisingais nei 
gerais pavadinti negalima.”

Į tokį užmetimą, pertikri
nantį atsakymą duoti ne
lengva. Gali nekatalikui iš
vardinti visą eilę šventųjų, 
kuriuos viena Katalikų Baž
nyčia teturi; priminti pasi- 
■šventįma vienuolių, misio- 
norių: paminėti tėvelius, ku
rie su noru ir džiaugsmu, 
leidžia savo sūnus į kunigus, 
dukteris į vienuoles: kaip

1710 m. pavasarį, per didįjį Šiaurės karą, 
rusams laikant Rygą apsiaustą, baisus maras, 
pramintas juodąja Mirtimi, iš šalies vidaus per
simetė salas, iš pradžios į Hiimaą, paskum i 
Saaremaą. o iš ten, pakeliui užkliudydamas Ma
žąjį Sąsiaurį, rudenį paplito atsiskyrusioje 
Ruimų saloje.

červoncų, o liaudis badauja.
To viso aky vaizdo j kas 

gali sakyti, kad sovietams 
rūpi ekonominė krašto pa
dėtis ?

nuodytas kraujas susimesdavo mėlynuose gu
zuose, kurie aplipdavo visą kaklą ir šonus. 
Prieš mirtį jų veidai būdavo iškraipyti, jie nu
stodavo proto; keletą valandų jie baisiai kan
kindavosi.

Tuo laiku atsitiko daug nuostabių ir bai
sių dalykų. Viskas buvo- galima. Raudonų, 
kaip ugnis gaidžių giedojimas laktose reiškė 
mirtį. Kas juos pamatydavo pirmas ir apie 
tai pakalbėdavo, tuojau išgriūdavo negyvas. Ro
dėsi, kad ir pats Dievas užmiršo klasių skirtu
mą, kurį jis pats įvedė tarp vokiečių ir žmonių, 
neturinčių laisvės. Maras nesirinko, jis nero
dė jokio gailesio nei prasčiokams, nei senoms, 
kilnakraujėms šeimoms. Aukšto kilimo valsty
bės patarėjai, dideli dvarininkai, riceriai, ku
rių geneologijos medis siekė Kryžiaus karti, mi
rė savo-ąžuolinėse lovose taip pat, kaip jų ver
gai ir padieniai savo lūšnose. Ligoninėse mi
rė slaugytojai ir sergantieji.

Kuresaaro seni vokiečių pirkliai mirė savo 
namų griuvėsiuose užlindę už kaminų, kur jie 
norėjo pasislėpti nuo maro. Kunigai susmuk
davo sakyklose besakydami pamokslus apie di
delį žmonijos ištvirkimą, dėl kurio Dievas bu
vo priverstas siųsti bausmę iš dangaus. Var
pininkai sukrisdavo negyvi beskambindami už
dusinęs kitiems. Buvotiaišku: Dievas užsida
rė dangaus duris ir langus, bet pragaro nasrai 
atsi vėrė pi aria i.

Neradę užtarimo nei šventuose sakramen
tuose. nei Itažnyčiose, žmonės ėmė paslapčiomis 
deginti aukas ant Upos akmens, šventame Ka- 
armos miške, kur pirma buvo liejamas žmogių 
kraujas Tauros pykčiui numalšinti. Bet senie
ji kaimiečių dievai jau buvo mirę, arba dėl savo 
senatvės jie apako ir apkurto. Jėzus Kristus.

Rengtam verdančiam puo- 
:'jdui.Ten kaž kas verda, kun- fe* 5** •
-kuliuoja, bet mažai žinoma, 
kas ir kaip verda. Kartais 
tik dangtis nuo didelio garo 
pakyla ir aikštėn pasirodo 

įviens, kitas faktas, bet taip 
.(nepaprastos reikšmės, kad 
^pasaulis nenori tikėti; Ko- 
munizmas įsikūrė neva tuom

Rusija šiandien panaši už- dirbti kankinių dėl tikėji
mo.” Bet ne visi buvo pa
našių pažiūrų. Viens ko
munistas Zarianov taip yra 
pareiškęs: “Kadangi kuni
gai yra žvėrys, tai reikia 
jiems išplėšti dantys ir na
gai, o jei būtų reikalo, tai 
ir nužudyt juos. Tegu ne- 

•; bus viešo žiaurumo, .bet vis 
t '

įtik mirtis reikalinga.”

vienintelis Dievo sūnus, buvo bejėgis, bet taip 
pat buvo bejėgis ir Taara, plebėjų dievas.

Naktį, mažutis, pilkas žmogelis vaikščiojo 
po lūšnas ir pilis. Aprūkę pirklių durys prieš 
jį taip pat lengvai atsidarydavo, kaip ir pilių 
dideli, varinėmis rankenomis įėjimai ir jis savo 
lazdos galu liesdavo miegantiems po širdimi.

Atėjo vasara, o kartu su ja kaitros ir saus
ros, ir maras pasidarė dar baisesnis. Ištisi kai
mai buvo išnaikinti. Lavonai, suversti vienas 
ant kito buvo vežami ratais taip, kad paauksuo
tos mergaičių kasos šlavė gatvių dulkes. Bet 
net nikus nebebuvo kam laidoti ir numirėliai 
likdavo ten, kur nugriūdavo.

Laukai pavirto dirvonais, lankos apžėlė 
piktžolėmis. Kaimuose ir miesteliuose voliojosi 
nepalaidoti lavonai, apleisti gyvuliai pavirto lau
kiniais. Karvės, pritvinkusiais tešmenimis, my
kė iš skausmo klaidžiodamos po miškus. Paleis
tuose šunyse atsiliepė vilko dvasia: jie puolė 
bandas, kurias pinna saugojo, arba perkarę val
kiojosi po kaimus tarsi klausdami, kur dingo 
juos maitinusieji ponai. Išalkę paršeliai ištrū
ko iš kiaulidžių ir sotinosi lavonais, kurie nega
vo bažnyčios palaiminimo. Iš Soervo ir Karja 
miškų lindimų išėjo vilkai ir kai Didysis ir Ma
žasis Sąsiauriai užšalo išlindo iš girių gilumos 
meškos, ieškodamos grobio.

Rodėsi, kad žmonių giminė pasmerkta žūti. 
Visi darbai — 
medžioklė, žūklė, žodžiu, visas gyvenimas — su
stojo. Rodėsi, kad Dievo noras buvo nušluoti 
nuo žemės paviršiaus žmonių giminę ir padaryti 
pasauli tokį pat, koks buvo prieš žmogaus sutvė
rimą. Tačiau, kraštas nepanešėjo į žemės rojų. Ji buvo išdegyta ir išnaikinta ir griovimo ange
las judino sparnai* ant vandenų.

miausia, seniai jau yra žinomas 
priežodis, kad nėra šeimos be išsi
gimėlio. O dvasiškiu šeima j'uk to
kia gausinga yra! Ir jei vienas-ki- 
tas kartais smarkiai suklysta, su
klumpa, tai tas nereiškia, kad jis 
savo asmens suklupimu suteršia ir 
visus kitus. Juk, tur būt, nerastu
me nė vienos draugijos, nė vienos 
organizacijos, iš kurios tarpo už 
nusikaltimus nepasitaikytų vieną, 
ar kitą narį išmesti. Tr pralotai 
Olšauskui nustojant būti pralotu 
nesubyrės nei Lietuvos katalikų 
bažnyčios, nei tos draugijos, ku
riose jis savo laiku sėkmingai dir
bo ir kuriose daugiau jam jau ne
bus lemta dirbti. Žinoma, visiems 
nesmagu, kad savo laiku svietiš- 
kių ir pasauliškių taip gerbtas as
muo s t a i-g a nustojo visokio pa
sitikėjimo ir yra izoliuojamas iš 
laisvosios visuomenės tarpo. Bet 
Į tai mes žiūrime tik kaip Į atski
ro asmens ir tam tikrų aplinkybių 
tragediją, iš kurios kokių nors la
bai toli einančių išvadų daryti ne
tenka.’’

taip pasibaifč.Taip pat mums y- 
ra žinoma, kad kai kas ir toliau 
dėl šios bylos dar turės visokių a- 
bejojimų, darys visokių išvadų.
“ Nekvestionuodami teismo spren

dimo, nei juo džiaugdamiesi, nei 
ant jo pykdami, mes vis dėlto ne
galime būti visai ramūs dėl pa
smerktojo asmens trage
dijos. Atminkime, kad tai yra 
nepaprastas pasmerktasis. Tai yra 
žmogus, kuris turėjo savo vietą ne 
tik bažnytinėje ierarchijoje, bet 
kuris praeityje greta to buvo ir 
mūsų tautai nusipelnęs. Jo asmens 
klaidus gyvenimas štai jį išima iš 
mūsų tarpo, jo turėtai pagarbai 
suduoda nepakeliamą smūgį ir... 
“pic transit gloria mundi.” Juk 
tai savaime yra skaudu. Tur būt 
ir didžiausi pasmerktojo asmens 
priešai dabar jam reiškia pasigai
lėjimo dėl tokios jo gyvenimo dra
mos... ‘-s

A
“Lygiai prieš metus laiko šių 

eilučių autoriui teko gana atvirai 
ir prieteliškai kalbėtis su pačiais 
aukštaisiais katalikų bažnyčios va
dais Lietuvoje ir dėl kilusių kalti
nimų pralotui, Olšauskui. Iš bažny- 
nyčios kunigaikščių buvo išgirstas 
tik vienas aiškus ir tiesus nusista
tymas : ‘ Pirmiausia tegu valstybės 
teisingumas šiame reikale tars sa
vo žodį; bažnyčios teismą^ bus po 
to; nieko kito nenorime, kaip tik 
visai objektyvaus teisingu- 
m o; jei pralotas yra kaltas, tegu 
valstybė jį baudžia; bažnyčiai po 
teismo beliks savo išvadas pada
ryti ir už sunkų nusidėjėlį mels
tis, kaip krikščioniška meilė lie
pia.’

“Tokia pažiūra Į praloto kalti
nimus buvo bažnyčios viršūnėse. 
Mums yra žinoma, kad jos griež
tai visą laiką ir prisilaikyta. Vi
sa, kas gandais buvo skleidžiama 
apie kažin kokias vyriausybės per- 
trakcijas su Vatikanu dėl Olšaus
ko bylos asmens, buvo tik plepa
lai, panašūs net kai kuriuose lai
kraščiuose pereitą pavasarį įdė
tiems aprašymams apie neva pra
loto Olšausko degradaciją Kauno 
bazilikoje. Nei vyriausybė, nei 
teismas negalėjo iš nieko turėti 
kokių nors spaudimų šioje bylo
je.

“lies taip pat niekada nebuvo
me tos nuomonės, kad praloto Ol
šausko pasmerkimas už sunki: nu
sikaltimą būtų ypatingas smūgis 
Lietuvos katalikų bažnyčiai, kad 
dėl šio vieno asmens galima 
būtų kaip nors ypatingai pakaltin
ti visą Lietuvos dvasiškiją. Pir-

“Gal mano, kad tuo pakenks 
pačiai katalikų Bažnyčiai? Gal 
mano, kad tuo sumažins tikinčių
jų skaičių? Klysta!

“Jų žodžiai taikomi neprotau
jantiems, neprimatantiems ir blo
gos valios žmonėms. 0 tai tuščias 
darbas. Blogos valios žmonėms tas 
jau nebereikalinga, nes juk ir vel
nias negundo to, kuris pats puola 
J jo rankas. Neprotaujančiij ir ne-

“Vos prasidėjus bylai, ties teis
mo durimis susirinko minia žmo
nių, (daugiausia ne lietuvių tau
tybės, arba gatvės bastūnų) paro
dyti ką kiekvienas turi savo šir
dy. Jie smalsumo vedami, arba 
pagiežos kupini, parodė, kad di
džiausio malonumo turi matydami 

įkaitinamą katalikų kunigą ir gal 
dar didesnio malonumo turėtų ma
tydami jį nuteistą. Šis noras jau 
žmogžudystės sėkla; dar daugiau: 
šis noras jau dvasioje papildyta 
žmogžudystė. Jei būtų galima, 
kiekvienas jų atsisėsti: teisėjo kė
dėje ir neieškodamas nusikaltimo 
įrodymų ir netardęs pasigardžiuo
damas paskelbtų mirties sprendi
mą.

Jei visi katalikai gyventų 
pagal savo tikėjimą, už ma
žai šimtmečių visas pasaulis 
būtų katalikiškas. Ne mū
sų priešai mums tiek nuo
stolių daro, kaip mūsų pa
čių žmonės, kurie savo pa
laidu gyvenimu meta purvą 
į Bažnyčios grožę ir temdo 
jos šviesą.

Koki didi kataliko atsa
komybė! Koki baiminga at
sakomybė! Kiekvienas kata
likas, kokiam nors nekatali
kui yra “katalikas, kurį aš 
pažįstu.” Žiūrėdamas į ta
vo gyvenimą jis sako: “Tik
rai, Katalikų Bažnyčia yra 
dieviška, kad įkvepia žmo
gui vesti tokį gražų gyveni
mą.” Arba jis pasako: “To
ki ir Bažnyčia, kad jos na
riai yra tokie neteisingi, iš
tvirkę.”

Matydamas tavo gyveni
mą ką jis pasako? Tavo gy
venimas turi būti geriausias 
tikrajam Tikėjimui argu
mentas. “Tegu jūsų šviesa 
taip šviečia žmonių akyvaiz- 
doje, kad jie matydami Jū- 
są Gerus Darius garbintų 
Tėvą, kurs yra Danguje.”

T.

Po tokiu antgalviu “Mū- priniat ančių maža. Kiekvienas 

sų'Laikraštis” pr. Olšausko 
bylai pasibaigus rašo:

“Kauno apygardos teismas pa
skelbė sprendimą pral. K Olšaus
ko byloje pripažinęs jį kaltu nors 
kaltinamasis kaltės neprisipažinęs 
ir, sako, nebuvę aiškių ir tiesio
ginių kaltės įrodymų. Nuteistasis 
duos apeliacijos skundą vyriau
siam tribunolui.

pranta, kad vienas kunigas — nė
ra visi kunigai. Daleiskim, kad 
nuteistasis turėję'daug žmogiškų 
silpnybių ir buvo nuodėmingas — 
ar dėl to mes apkaltinsim kitus 
kunigus? Ar dėl to sumažės mū
sų pagarba kitiems kunigams? Juk 
ir apaštalų buvo vienas 
sius 
tus apaštalus?

“Tuo labiau kiekvienas supran
ta, kad vieno Bažnyčios atstovo y- 
dos — nėra Bažnyčios ydos. Jei 
vienas pašauktųjų nešti laimės įr 
išganymo buvo silpnas ir nuodė
mingas — ar dėl'to ugnis nustojo 
savo skaidrumo ir šviesos? Jei 
vienas sodininkų padarė žemą; dar
bą — ar dėl to sodo gėlės nustojo 

t savo kvepėjimo ir vaisiai pasidarė 
'nebemaistingi?

“Katalikų Bažnyčia ne tik smer- 
kio bloguosius darbus, bet sten
giasi deginti juos iš pačių šaknų.

“Šis atsitikimas ir visokie šūka
vimai tik parodo katalikų Bažny
čios didingumą ir šventumą. .Jei 
koksai bedievis būtų taip teisia
mas — niekas nesistebėtų. Puoli
mas nuo aukšto kalno, aišku, su
daro didesnį įspūdį negu virtimas 
nuo kupsto. Be to, tas dar tik pa
brėžia ir kunigo darbo kilnumą. 
Jei kaminkrėtis suodinas — nie
ko nuostabaus: juk jis suodyse tik 
ir landė. Bet jei ant akių gydyto
jo rankų pasirodė suodys — pa
smerksi tą gydytoją, bet dar la
biau iškelsi to darbo švarumą, ir 
nesakysi, kad galima ir be gydy
tojo apseitt

<

“Neprimatančių taip pat maža. 
Jei kas dėl to, jog vienas ne jo 
draugijos narys padarė blogą dar
bą, pradeda plūsti ir visą draugi
ją, tai tas tuoj pradės piršti sa
vo draugiją. Akylai įsižiūrėjus pa
stebėsi, kad jis po skvernu turi 
jau prirengtą pasižadėjimą, kurį 

, tuoj tau pakiš pasirašyti — atsi- 
I sakyti savo draugijos ir įstoti į jo 
' draugiją.

j “Tai tokios gali būti išvados ir 
tokie tikslai blogos valios žmonių 
ir žemos garbės laikraščių, kurie 
kaip padegti laksto ir šaukia.’’

Valdžios organas “L. A.” 
rašo:

Negalėdama nuveikti ti
kėjimo fizine pajėga, sovie
tų valdžia griebėsi kitoniš
kų priemonių, būtent nori į- 
sk lepinti bedievybę per mo
kyklas. ^'radinėse mokyk
lose bedievybės • principai 
dėstomi prievartos keliu. 
Vaikučiai, kurie pareiškia 
noro eiti į bažnyčią, skau
džiai baudžiami ir žiauriai 
persekiojami subedievėjusių 
drafigų. Leningrade įkurta 
pirmas bedieviškas univer
sitetas. Sekmadienis ofici- 
jaliai panaikintas. Išleis- 
ta isakvmas Dievo, Jėzaus 
Kristaus, šv. Panelės var
dus rašyti su maža raide. Į- 
kurti kliubai tarp jaunimo, 
kur auklėjama bedieviška 
propaganda. Tiems tikslams 
išleidžiama šimtai milijonų

tūkstančiai misionierių mir
šta už savo tikėjimą, ir t. (t. 
Nekatalikas jų nepažįsta. 
Jis pažįsta katalikus, kurie 
Bažnyčiai neša negarbę. Jis 
žino katalikus, -kurie yra, 
neteisingi, godūs, savimei
liai neištikimi; katalikus, 
kurie tarnauja dviems po
nams. Nekatalikas aukština 
prakilnų Bažnyčios mokslą, 
vienok, o, kaip tie katalikai, 
kuriuos jis pažįsta, savo iš
irusiu gyvenimu, tie, kurie 
tik kataliko vardą nešioja, 
pažemina Kristaus Bažny
čią.

DAĘBIfllM AS
(THXWORKKH)

į- Taigi iš visa
-kad ekonominė pažanga nė- ■ ra pirmaeilis Rusijos komu- 
į nistu uždavinys. Jiems rū- 
pi kas kita. Jiems rūpi ti- 
kėjimas, arba geriau sakant, 

( _ tikėjimo panaikinimas ir be- 
Ę. dievystės įkūrimas. Kova su tikėjimu prasidėjo Rusi- 
[Ų. joj'nuo pat komunizmo įsi- 
ig. kūrimo. Išpradžių užsimo-
•'U.,.

ta labai smarkiai. Paskelb
ti. ta kuobaisiausias teroras 
Ep prieš tikėjimą. Nužvdvri 1 
f tūkstančiai ne vien kataii- 
F kiškų kunigų ir pravoslavui 
g ; šventikų, bet nepasigailėta 

vyskupų ir archierejų. Po 
Ų-! kelių metų kovos su tikėji- 
t 7 mu prieita prie išvados, kad. 
bį; visgi taip negalima. Būti 

amžinu žvėrių ir kratige- 
.. < riams pabosta, pagalios ki- &Ų to rezultato nesimato, kaip 
a , tasai, kad dvasiškių kanki- 
į“ nimas ir žudymas sukelia 

y liaudyje užuojautos ir tai į lekios, kad patiems koniu- 
šŲ ftistams karšta pasidarė.

1923 m. komunistų partijos 
B; kongrese išnešta rezoliucija, kad, girdi, reikia pagerbti 

7 tikėjiminiai liaudies jaus* 
p? lirai. Viėnas komunistas

.".7

- Jaroslavsky tiek susigraba- 
Jiojo, kad pareiškė: “Ne- 

p sveika komunistams prisi-

Ųynominę Rusijos būklę, bet iš pastumdėliai—stupaikos, bet 
f 1 visa ko atrodo, kad ekono-’jų vadas Stalinas kiek rim- 
| minis problemas neperge- 
rŲriausia sekasi, nors jie už- g- 
Pasienin paleidžia daug inspi- 
gy šluotų žinių apie ekonominę 
į LRuSijos pažangą. Pasaulis 
F -nelabai toms žinioms nori 
Aptikėti, kas matosi iš Ameri- 
p^kiečių nusistatymo. Kur y- 
Ų * ra biznis, ten Amerikietis 
^greitai suuodžia ir investina 
Ų?savo dolerius. Jis nepaiso .nė tautybės, nė tikėjimo. 

ŲBet Amerika nesiskubina
GŲužmegsti biznio 
įė Rusija. Tur būt

-ynebekoks.

čiau išsireiškė. Štai jo žo
džiai pasakyti 1928 m.:
“Nieks negali gyvent be i- 
dealo. Penkiems Rusams 
iš tūkstančio tas idealas y- 
ra komunizmas, likusiems gi 
tasai idealas — tikėjimas/ 
Taigi būtų politiška kvai
lystė ir kriminalus prieš 
Sovietų principus prasižen
gimas vienai grupei eiti 
prieš kitą.” Stalinas taip 
kalbėdamas prisipažino, kad 
ujimas prieš tikėjimą nepa
vyko. Ir kur čia pavyks, 
jei tik iš tūkstančio penki 
pripažįsta komunistinį idea
lą. Tokiai mažumai kilti 
prieš visą liaudį būtų ne tai 
kad kriminalinis prasižengi
mas prieš sovietų principus, 
bet tikras pavojus komunis
tų valdžiai ir net gyvasčiai. 
Jei komunizmas būtų stip
resnis, tai sovietai neatsi
žvelgtų į savo neva princi
pus. bet išžudvtu visus, ku- 
X ' • *- z .

rie išpažįsta koki nors tikę- Iv c

jimą. Toks pasielgimas kaip 
^eim.ts.



tūkstančių (120,000) žmo
nių.Ar tai ne baisu?

ALKOHOLIS YRA ŽUDYTOJAS
- ■' - t ' * *

z 
t fgerklei degtinę. Vaikutis norėjo priešintis, tačiau tėvas, žinoma,-buvo tvirtesnis už jį. Supylęs gerklėn visą stiklą, tėvas pasodino vaiką ir paklausė:— “Na, ką sūneli, nebeskauda pilvuko?”Bet vaikas tylėjo. Jo-veidelis pabalo, kaip drobė, galvutė nusviro ant krūtinėlės, 

ir ko jau nedarė su juo tėvas ir atbėgusi iš virtuvės motina, kaip nesupo ir nepurtė jo, — vaikas jau buvo kaip negyvas.Nubėgę atvedė gydytoją. Gydytojas ir sako:
— “Jūsų vaikas mirė. Ką 

jūs jam padarėte ?”
— “Aš jam daviau degti

nės nuo pilvo skaudėjimo.”
— “Taigi degtine ir nu

nuodijote vaiką.”
— “Tai negalimas daik

tas!” — tarė nustebęs dar
bininkas: — “Aš degtinę ge
riu kasdien ir, ačiū Dievui, 
esu sveikutėlis!”

— “O vaiką vis dėlto nu
žudei, ir pats save taip pat 
žudai — tik pamažu, ne iš 
karto,’* — atsakė gydytojas.

Rusijoje prieš pasaulinį 
karą kas metai nuo alkoho
lio staigiai išmirdavo penki 
tūkstančiai (5000) žmonių. 
O kiek žmonių išmirdavo 
nuo to alkoholio nestaigia 
mirtimi > Vienas iš kiekvie
nu devynių žmonių! Ang
las gydytojas Kerr’as yra 
apskaičiavęs, kad visame 
pasaulyje nuo . alkoholio iš
miršta šimtas

Jūs pasakysite: Tai neteisybė, kad alkoholis yra nuodai. Nes mes patys esame gėrę alaus ir ligi šioliai esame sveiki. Bet vis dėlto, aš dar kartą sakau: alkoholis daro tai, ką ir kiti nuodai; alkoholis žudo pamažu ar staiga, žiūrint, kiek tų nuodų žmogus įgeria vienu sykiu.Kad būtų aiškiau, aš jums papasakosiu vieną atsitikimą.Parėjo darbininkas namon pietų.Bet pietūs dar nebuvo išvirti, dėlto kad žmona nega
lėjo atsitraukti nuo ver
kiančio vaikučio: jam skau
dėjo pilvuką. Motina ne- 

t 

šiojo mažytį po kambarį ir 
visaip stengėsi jį numaldyti. 
Tada vyras paėmė ant rankų 
savo sūnelį, kurį labai mylė
jo. ir ėmė sūpuoti. Žmona 
išėjo virtuvėn pietų gamin
ti.

Bet vaikutis nenusirami-

Darbininkas pamanė:
— "Kokios nesupratingos 

tos moterys! Kai man pilvą 
suskauda, aš išgeriu stikliu
ką degtinės, ir skausmas 
praeina. Na. duosiu ir,jam 
degtinėlės.”

Į ♦ • • Ut

Kaip sumanė, taip ir pa
darė. Paėmė iš indaujos bu
telį ir pripylė pilną stiklą 
degtinės.

— “Štai, vaikuti, tuojau 
aš tave išgydysiu.”

Paguldė mažyti ankštie- 
ninką ir. suėmęs rankutes, ė- 
mė pamažu pilti vaikučiui

i Išmintingas užgs.Šiuo atveju aš jums papasakosiu 'vieną trumpą istoriją — apie išmintingą ožį.Vienam mieste kareiviai savo dalyje turėjo prisipratinę graži}, gudrų ožį, kur gyveno kartu su arkliais, kareiviai labai jį mylėjo ir kuo turėdami vaišino. Gyvulys gerai pažinojo savo globėjus, šaukiamas visumet noriai klausė.
Bet štai kai-tą kareivis su

manė negražiai “paštukavo- 
ti” su ožiu.

Kareivis atsinešė butelį 
degtinės^ nutvėrė ožį už ragų 
ir supylė jam gerklėn dides
nę dalį butelio degtinės.

Pradžioje ožys smarkiai 
pasiinuisykavo, pačiaudė, 
pagaliau nubėgęs tvariau, 
atsigulė ant šiaudų. Ten jis 
išgulėjo ištisas dvi dieni, už
simerkęs ir liežuvį iškišęs, 
nieko neėdė ir visai tylėjo 
šaukiamas.

Kareiviai labai pyko ant 
savo draugo už tokias negra
žias štukas ir bijojo, kad o- 
žys neapaktų. Kai trečią die
ną ožys pasirodė kieme, tai 
kareiviai labai nudžiugo ir 
pakaitomis jį glostė, mylavo 
ir vaišino kas kuo galėdami.

Bet anas kareivis, gavęs 
degtinės, vėl ryžosi pakarto
ti savo negražias “štukas.” 
Pašaukė ožį. Gyvulys, nie
ko bloga nemanydamas, at
bėgo pas kareivį. Bet kai 
jis pastebėjo kareivio ranko
je butelį, tuojau susilaikė, po 
valandėlės, lyg pagalvojęs, 
atastupčias pasitraukė nuo 
vylingo ir, įsibėgėjęs, puolė 
gundytoją: išmušė kareiviui 
iš rankų butelį ir ėmė smar
kiai badyti. Badomojo šauk-

dvidešimts’sman subėgo kareiviai ir.

(Tęsinys)--Organizuoti teritorialę kariuomenę bolševikus privertė štai kokie samprotavimai:Prieš karą Rusijoje karo tarnybai tinkamų vyra buvo 20,000,0000, tuo tarpu apmo
kytų it atsarginių karaivių 
buvo tik 5,000,000. t. y., 20 
nuošimčių' ( Vokietijoje buvo 
45 nuošimčiai, Prancūzijoje 
50 nuošimčių), kiti 80 nuo
šimčių, nors buvo ir tinkami 
karo tarnybai, lx*t buvo ne
apmokyti. Nereikia užmirš
ti, kad ateities karui reikė
tų paruošti ištisus milijonus 
žmonių. Teoretiškai apskai
čiuojant, jei karas traktų 1 
metus, žmonių nuostoliai 
siektu 150 nuošimčiu, bet kas» v

gali būti tikras, kad karas 
galės trukti tik vienus me
tus, arba kad nuostoliai ne
bus didesni, negu 150 nuo
šimčių; todėl reikia rūpintis 
paruošti daugiau- tikrų ka
reivių.

Dabartinėje rusų kariuo
menėje yra 562,000 žmonių.

sužinoję kovos priežastį, lin
ko juokais, girdami išmin
tingą ožį ir gėdindami ka
reivį. kurs apgintas stovėjo 
akis nuleidęs ir trynė palam- 
dvtus šonus.

O vienas iš kareivių, pa
galvojęs, tarė:

“Na ką, draugai ! Juk mū
sų oželis, kad ir neprotingas 
tvariny^ pasirodo gudresnis 
už mus. Mes nors ir žino
me, kad degtinė prie gera 
nepriveda, tačiau stiklelio 
niekuomet nelenkiame — jei 
tik proga pasitaiko. Bet štai 
gyvulys tuojau suprato, kas 
yra, ir šoko kovoti. Taigi, 
draugai, mums toli ligi ožio 
supratimo!”

į - ■ * >Todėl, itei kąreitįs tarnauja dvejus metus, tokia kariuo-
* » . z . V .menė per vienus metus gali paruošti tik 270,(MX) krivių. Tuo tarpa riišai kiėk- vienus metus natijokų tūri apie 1,200,000. Atėihę iš to skaičiaus 300,01)0 — netinkamų karo tarnybai, gausime 850,000—$00,000žmonių, tinkančių atlikti karo pareigą.Kyla klausimas, kaip juos apmokyti ? Teisybė, tai galima pasiekti sumažinus kariuomenėje taruavimo laiką iki metų arba ir mažiau, bet , rusai to negali padaryti, nes rusui kareivis yra dažniausiai beraštis, neišsilavinęs ir t. t. Gali būti ir kitas išėjimas: rusai galėtų padidinti savo kadrinę kariuomenę. Bet tada jie turėtų jos laikyti ne mažiau kaip 1,700,000, tuo tarpu ekonomiški ir jx)litiš- ki ištekliai neleidžia to da

ryti.
Štai priežastys, rodančios 

rusams laikyti pas save gre
ta kadrines dar feritoriali- 
tiės kariuomenės pulkus.

1923 mt. rugpiūčio mėn. 8 
dieną CIK-o ir Sovnarkomo 
dekretais bandymo tikslais 
dešimtis raudonosios kariuo
menės divizijų buvo reorga
nizuotos milicinės sistemos 
pagrindais. Bandymas, bol
ševikų manymu, pasisekė; ir 
rezultate . dabar daugiau, 
kaip 50 nuošimčių visų kad
rinių divizijų yra paverstos teritorialėmis. v

Kadrinė kariuomenė pa
likta tokia, kad. karui išti
kus, ji būtų pirmas kumštis 
ir jėga mobilizacijai pri
dengti.

Teritorialinės dalys susi
deda iš nuolatinio kadro

(viršininkų) ir keičamosios sudėties (kareiviu). .
*Teritorialėse dalyse karei- vių tarnyba sutvarkyta ši

taip : ___Kiekvienas kareivis turi tarnauti paikius metus (nuo 21 iki 25 metų).Iš tų penkių mėtų pulke jis būna tik 8—12 mėnesių;J visą likusį laiką jis skaitosi atostogose ii- sėdi namuose4.Pirmais metais pulke reikia tarnauti 3 mėnesius. 2, 3, 4 ir 5-tais metais:a) pėstininkų ir artilerijos dalyse—5 mėnesius, kiekvienus metus ne daugiau 2 mėnesių;b) rateliuose—8 mėnesius, kiekvienus metus ne daugiau kaip 2 mėnesius irc) specialės kariuomenės dalyse — 6 mėnesius, kiek vienus metus taip pat ne daugiau kaip 2 mėnesius.Tokiu būdu kareivis būna atostogose namuose pirmais metais 9 mėnesius ir 2, 3, 4 ir 5 metais po 10 mėnesių.
Be to, kiekvienas karino-J kartą, 

menei tinkąs vyras, taigi ir

šiuom! pranešu*? 
Bostono apskričio kuopopts, 
suvažiavimas įvyks la 
1929 m.. Aušros Vartų, 
bažnytinėje salėje, No. 4 Hi 
Rd., Woreester, Mass. 
vai. po pietii. Kviečiame vii 
vienius 222 kuopos ne 
rauti bitsiiuam suvažia 
turime begalo svarbų r 

Kviečia •
* Buv. Apskričio

«-■

tie, kurie tarnauja te 
lėse divizijose, prieš1 
įhą kariuomenėn, t. ’Jfcįįi 
19 iki 21 metų turi 
prirašaukiamąjį karišką 
ruošimą. Jis tęsiasi du 
liesiu ir atliekamas pi 
kiamojo kariško para 
punktuose.

'Piek apie rusų kariuoihėffi 
nę bendrai ir 
(teritorialinę) 
kariuomenėje.

Apie rusų 
skaičių, organizaciją, moky? 
mą, apie atskiras ginklų 
šis ir kt. pakalbėsime-

Sf. Rašttitffe
("Trimitas”)

apie mUiCin^ 
sistemą įmsu

Y • FJ>kariuomenes

1

II.
Tuo metu, kai Dievas visus apleido, vienoj 

pakrantės parapijoje gyveno vokiečių kilimo 
pastorius, Magnus Karponai su žmona, kilusia iš 
aukštos, vieno valstybės patarėjo šeimos. Jie 
turėjo keletą vaikų. Vyriausia buvo Gertrūda, 
devyniolikos metų amžiaus. Kaip dažnai atsi
tinka su aukštos kilmės vokiečių mergaitėmis, 
augusiomis kaime, Gertrūda Karponaitė buvo 
buinaus veido ir, gal kiek per daug, vasaros sau
lės ir jūra vėjų nudegta. Ji buvo taisyklingai 
sudėta, turėjo pribrendusių, laukinių riešutų 
spalvos plaukus, žibančias, kaip jos motinos, 
akis ir tiesią, dailiai modeliuotą nosį. Kai ji baž
nyčioje sėdėdavo klaupkoje šalia savo motinos, 
kaip pridera dorai mergaitei.'visi jaunieji ari
stokratai, kurie atvykdavo i vokiečiu kalba lai- 
komas pamaldas raiti arba važiuoti, negalėdavc- 
at įtraukti nuo jos savo akių. Vieną sekmadienį, 
jos iš motinos pusės pusbrolis, Rembertas fon 
Rehrenas, iš Loono pilies, tarnaujantis Kure
saaro garnizone, pasiliko vakarieniauti. Tai bu
vo rugpiūčio pradžioje ir čerešuės brendo. F011 
Rehrenas paėmė kokčias ir įlipęs į medį ėmė 
laidyti uogomis į Gertrūdą. Ji jas gaudė ranko
mis ir priekiščiu. Pagaliau, ji puolė'ant žemės 
ir stengėsi sugauti vyšnias savo lūpomis. Fon 
Rehrenas iš medžio išlipo išblyškęs ir negalėjo 
atitraukti akių nuo Gertrūdos lūpų, kurios bu
vo sukruvintos uogų sultimis. -Jie buvo lieveik 
vienodo ūgio ir jų rudi plaukai ir ilgi kaklai ro
dė vienodą jų kilmę. Sodas buvo jaunas ir ty
lus. Po viena vyšnia jie pasibučiavo.

Tas atsitiko, sako legenda, rugpiūčio mėne
sį. Per visą žiemą Gertrūda Karponaitė rengė 
savo kraitį. Jungtuvės buvo paskirtos gegužės

mėnesi. Bet laikai buvo neramūs ir kovo mėnesi 
kazokai ir tatarai užpuolė ir išplėšė Muhų salą li
gi Soerve Saara. Jų pėdomis atėjo maras ir 
Rembertas fon Rehrenas buvn vienas pirmųjų 
karininku, žuvusių nuo maro Kuresaaro tvirto-’ 
vėje. Jį pasekė didžioji garnizono dalis.

Birželio pabaigoje maras nušlavė Karpona- 
jų parapiją. Ji buvo viena derlingiausių ir tir
ščiausiai apgyventų Saaremaa parapijų, todėl ir 
maro padarytieji nuostoliai buvo didesni, kaip 
kitur, nes epidemija ieško pačių turtingųjų sri
čių. Karponai ant savo parapijos sienų pasta
tė sargybą, kad kitų parapijų elgetos ir keleiviai 
neatneštų su savitai maro. Iš sieros ir kitų prie
maišų jis padarė miltelių ii' jais išbarate visus 
namus. Jis krapino savo slenksti actu ir kito
mis rakštimis. Jis sukūrė aplink miesteli lau
žus, kuriuos reikėjo kurstyti dieną ir naktį. Ti
kintieji susirinko bažnyčioje prašyti Dievo pa
galbos. Tačiau, tas nieko nepadėjo. Maras juo
kėsi iš maldų ir acto rakšties, jis peržengė ugnį 
ir dūmus ir atėjo i miestelį.

Karponai tęsė kovą iš paskutinių. Jis pri
vertė neužsikrėtusį lis epidemija vilkti lavonus iš 
namų kabliais ir juos palaidoti kapuose. Jo 
žmoną. ir keturi jaunesnieji vaikai mirė. Netu
rėdamas zakristininko. jis pats įlipo į varpinę 
skambinti už numirusių vėles. Jis atsisakė pa
siduoti ir kol Hat jį laike kojos, jis slaugė ligo
nius ir ramino mirštančiuosius. Jo duktė Ger
trūda jį lydėdavo visur. Jos akys buvo šaltos, 
plačiai atvertos ir panešėjo į stiklą, jos lupos 
bitvh Išblyškę ir upmitę. Vieną rytą, Karponai 
pajuto baisų karštį savo gyslose: tai buvo ma
ras. Jis visiškai neabejojo mirsią ir liepė Ger
trūdai įkasti į žemę kieliką ir sidabro pateną.

v •

Paskum jis jai liepė atnešti bažnyčios registrą 
ir nusilpusia ranka, didelėmis raidėmis paraše: 
Omues mortui. visi mirė.

Kai Karponai užmerkė akis, saulė jau bu
vo aukštai pakilus. Gertrūda uždengė numirėlį 
apklotu ir išėjus atsisėdo ant paskutinio įėjimo 
laipto. Dabar ji suprato esanti vienų viena.

Jos sielą apėmė didžiausias sielvartas, di
desnis už fizišką skausmą. Ji sušuko ir laukė 
atsakymo. Bet aplink buvo tyla jokio atsakymo.

Tuomet. Gertrūda nutarė palaidoti numirėlį 
prie namų slenksčio. Paskum ji laukė mirties, 
ji siūlė savo jauną kūną marai, bet valandos ėjo 
viena po kitos ir Įnirtis nesirodo.

Vakare ji staiga atsiminė, kad viena sena, 
devynios dešimties metų amžiaus moteris, Liiva 
Ingelienė. kelios dienos dar tebebuvo gyva. Ji 
atsiminė ėjusi pagal jos lūšną ir mačiusi rūk
stančius dūmus.

Gertrūda jautė, kad pats Dievas įkvėpė jai 
tą mintį. Ji tuojau išėjo pas ją, nes jos noras 
pamatyti žmogišką būtybę buvo toks didelis, kad 
kartais jos širdis sustodavo plastėjus. Tai kas. 
kad tai buvo sena, sukrypusi, ant duobės krašto 
stovinti, moteris!

Išėjus į mažutę aikštelę, aplilik kurią augo' 
riešutų krūmai, ji sustojo. Priešais buvo matyti 
apleista lūšnelė. Bet durys buvo uždarytos ir jo
ki dūmai nerūko iš aukštinio. «

Geri ruda stengėsi įsikalbėti. kad senė tuo 
momentu nekūrčno ugnies. Bet atidarius trobe
lės duris, ji pamatė jau jai įprastą vaizdą: lo
voje gulėjo Liiva Ingelienė. mirusi nuo maro.

Kaip sudribta širdį, Gertrūda. nebežinoda
ma ką daranti, išlx‘go į mišką. Ji norėjo pabėgti 
nuo vienumos. kuri buvo Imisesnė už }witį marą.

(Bus daugiau)
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(ilOOJF Lietuviška
Lietuviška

B1OO4F Lietuviška
Lietuviška
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Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia ?

SRi

JONAS BLTĖNAS, Baritonas, 
su Varpomi Akompan.

l«>141F|Gul -šiandiena I
Sveikas Jėzau Mažiausias J

16I40FjLinksma Diena Mums Nušvito
Pulkim Ant Keliu

A. VANAGAITIS ir OLŠAISRAS. 
su Orkestrus Akompan.

HH45F Pragėriau Žirgelį (A. Vanagai!isi
Eisim Laukan (A Vanagaitis)

HilJKFį-Kačhiskas (A. Vanagaitis)
Šalta Žiemužė (A. Vanagaitis)

Hi 144E Mergyte .Jaunoji
Motušaite Miela
KASTANCIJA M ENK ELIENH’TĖ, Soprano

su Orkostros Akompan.
16l39E;Oi, Skauda, Skauda

’Aš Žirgelį Balnosiu.
K. MENKELILNH’TĖ ir E. STANKCNAS

16143E,J^iatro Polka
Vestuvių

MAHANOJALS LIETLV1ŠKA MAINIERIl; ORKESTRĄ 
Er. Yotko, Leader.

I6I42E Paprienioku Polka
IPrano Polka

MAHANOJALS LIETEVIŠKA MAINIERIL ORKESTRĄ 
Singing by Šaukcvičius—Er. Yotko. Leader. , .

16LITE Žalia Girelė \ • /
Lik su Dievu Panvtėlia \ L

KilJoF^Šokiku Polka

:Naujų Metu Polka
MAHANOJALS E1ETLVIŠKA MAINIERIl.'
16129Fi Dariau Lyseles Vairas

įJonelio Polka
MAHANOJALS LIETUVIŠKA NAINĮ ERIŲ

Singing by A. šaukcvičius ir Marijona
Er. Yotko, Leader

Vcseilm, Dalis Pirma
Veseilia. Dalis Antra 
Vescilia, Trečia Dalis 
Veseili.!, Ketvirta Dalis

mes užlaikome visokius columbia išdirbystis 
GRAMAFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausiu artistą dainininką, 
muziku ir monologistu.

Pas mus galite gauti netik rekordu, kurie yra garsinami, bet 
visokiu, kokie tik yra lietuviu kalboje išdirbti. Kreipk 
pas mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogu, prisftj 
2c. štampą. •»

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tą, kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimam 
Bonus kaipo dali mokesties. Mažiau 6 Rekordą, per pa*t% 
nesiunčiame.

GEO. MASILIONIS
377 W. Bro«dw«T, So. Boston, Mass.
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■Kun. Juozas Jakštis
*»

Kaip saldu mylėt Mariją 
Visų gražiausią Panelę, 
Kuri jaunuolio širdyje 
Ilgesį ankštybių kelia.

Kaip saldu saldu minėti. 
Gražiausi vardą, Marija — 
Rodos pradeda žydėti 
Lūpose tyra lelija.

Jo darbuotei tarp lietuvių ken
kė paleistas iš Boston’o neteisus

paskalas, būk jis buvęs Rusų val
džios špiegas. Mirė jisai Gardner, 
Mass., tačiaus, sesutės rūpesčiu, jo 
lavonas parvežtas Lietuvon ir pa-, 
laidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.

ŠV. JUOZAPO ALTORIUS
Šv. Kazimiero bažnyčios Worcest-er’y. -

Kaip saldu, kada kankina 
Vargai, pagundos pikčiausios, 
Siųsti maldą karštą — gryną 
Prie Motutės Nekalčiausios.

ŠV. MARUOS ALTORIUS
t

šv. Kazimiero bažnyčios Worcester’y.

t *

Trečiasis klebonas."

Trečiuoju šv. Kazimiero bažny- : 
čios klebonu buvo. kun. Vincentas 
Bukaveekas, Seinų vyskupijos, gi- 
inin)u nuo Vilkaviškio. Jis atvy
ko i Woreesteri gruodžio.5, 1908. 
Tai būta griežto būdo žmogaus. 
Jam pasisekė pravesti aiškią lini
ją tarp laisvamaniuojaučių ir ti
krų katalikų. Lietuvių klaidati-; 
kių. vadinamoji "Visų šventų pa
rapija,” tuo jaus pajuto kietą nau
jo katalikių klebono ranką ir ilgai
niui kiek ėmė smukti. Tam daug 
pagelbėjo suruoštos šv. Misijos, 
kurias vedė vienuolis kapucinas, 
tėvas Kazimieras Kudirka. Ban
dyta net laikyti vikaras. Pirmiau
sią pakvietė LĮ Lietuvos kun^JuOr 
?.ą .Montvilą, gi tam'kelionėje lai
vu Titanic nuskendus Atlantiko 
vandenyne, parsikvietė kitą Seinų 
vyskupijos kunigą — Dr. Vincą 
Bartušką. kuris 191J metais tris 
mėnesius darbavosi prie šv. Kazi
miero bažnyčios, būtent nuo 10 
liepos iki spalių 10.

Šv. Vardo Draugijos.

Savo darbuotei sustiprinti kun. 
Vincas Bukaveekas Įkūrė dvi nau
ji pašaipiai draugiji: vyrams — 
Šv. V. Jėzaus Vardo Draugiją ir 
moterims — Šv. Marijos Vardo 
draugija. Tuodvi draugiji uoliai 
gelbėjo sunkioje klebono darbuo
tėje netik prie savo organizato
riaus, bet juodvi, ypač Šv. Mari
jos Vardo Draugija, sjnarkiai dir
bo bažnyčios naudai jos statymo 
metu, o ir dabar yra žinomos kai- 
jo susipratusių katalikų draugijos.

Aritrasis klebonas, 
i

V*-* • • ~

KUNIGAS JUOZAPAS JAKŠTYS 
' Pirmasis Worcestar’io Klebonas
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dį.laiko Massachusetts valstijoje ir 
visame New Englande. Tat 

K jĮuU daug laiko ir sveikatos reikė- 
jj jo pašvęsti ir kitų miestelių lictu- 

Sy■ Kun. Juozas Jakštvs garbingai 
KlBinėtinas ir dėlei jo laimingo per- 
r vesto atsiskyrimo su lenkais, nes 
■EjKUomet kai kurios pirmutines 
aąPennsylvanijos lietuvių bažnyčios 
Lieko lenkams, tai AVorcesterio pir- 
gmoji lietuvių bažnytėle nors ir bu- 
■ vo Įkurta pagelbint lenkams, pa-

KiAA"-'.

metų Šv. Ražančiaus—Spa- 
įjiničnesy sueina lygiai 35 metai 

išteigimo lietuvių šv. Kazimie- 
^^ĮaiĮ^ajoš mieste AVorcester, 

LyiPUnoju parapijos klebonu bu- 
®iš Ijetųvos atvykęs Seinų vys- 
pĮfūįos kunigas Juozapas J akstys. 
Me j© įkurta parapija; nupirk- 

nejudinama nuosavybė prie 20 
J.22 Waverly gatvės ir pastatę- 
Mta undinė dviem augštais baž- 

.bei medinė dviem augštais 
nebonija; .nupirkta nauja nuosa- 

ybū prie 41 Providence gatves su 
E'liau pertaisyta i dabar- 

miją) ir kita nejudina- 
rybė.prie 1 Ularkson ga- 
ėjo statydinti naują mū- 
ią prie Providence ga- 

’ėS, taęiaus teišmūrinęs rusi, už
ėjo stogą ir perkėlė pamaldas i 
aująją statybą, senają-gi bažnv- 
.‘1$ pakeisdamas i salę.
|yl 
'•Pirm

Tad, jaunuoliai, pamylėkim 
Tą gražiausiąją Panelę. 
Joja savo vūtj dėkim — 
JS mums rnflya laimes kalią.

A “Iv. P. V.”

j---------- —
K^MĘTtĮ PARAPIJA

V-r ; ~ ~

f * Parapijos skolos.

| Tų laikų Worcesterio lietuviai 
daug kankžiosi ir įvairių nesusi
pratimų turėjo dėlei sunkios para
pijos finansinės padėties. Kuni
gui V. Bukąveckui atėjus Į Wor- 
vesterį parapija turėjo^ $44,000' 

į skolos inortgage ir pluoštą užvilk
tų bilų. Tais laikais tikrai tai bū
ta didelės skolos ir daugelis manė 
kad parapija nepajėgs tų skolų iš
simokėti. Nepasitenkinimo būta di
delio. , Kun. V. Bukaveekas nenu
siminė. Nepaisydamas daugelio 
neprijautimo jis ėmė uoliai dar-

• buotis kati parapijos skolas .unai- 
. kinus. Tas jam dalinai pasisekė,

1 nes per keturis metus ir keturis
1 mėnesius, kuriuos jis išbuvo AVor- 
cester’y, atmokėjo parapijos sko
los $15,000. Be to dar pardavė 
parapijos nuosavybę prie l Clark- 
son gatvės už $3.000, tuomi suma
žindamas parapijos skolas ligi 
$•26,000.•

Kova su atskalūnais, pratinimas 
parapijiečių prie dėjimo aukų pa
rapijos palaikymui, paėdė kun. V. 
Bukavecko sveikatą, kuri ir taip 
nebuvo tvirta, nes jis buvo suiru
sių nervų^jr silpnos širdies. Aplei
do jis AVoneesterį vas. 26, 1913. Pa

silsėjęs, jis apėmė Hartfordo vys- 
’l kupijoje-n-aujai sutvertą lietuvh) 
j parapiją Ansonia, Conn., kame 
Ištaigiai mirė širdies apopleksija.

Draugijos.

parapijos Įsikūrimo \Vor- 
gyvavo Šv. Kazimiero Ka

čių pašalpinė draugija. Gerb. 
Juozui Jakščiui klebonaujant 
:a Šv. Liudviko ir Šv. Jurgio 

Jažąlpinės draugijos. Tos visos 
iraugijos ir dabar gerai gyvuoja, 
išgelbėjo aukomis ir parengimais 
* avių'parapiją išlaikyti ir Įvai- 

[ lietuvių tautos viešus reikalus 
feipti. Norints paminėtų drau- 

4 narių sąstate šiandien randa- 
Lsi gėlėtas nuo bažnyčios atsimetė- 
jKįį bet draugijos tebėra katali- 

kiškos.' Taipogi prie pirmo kle- 
VDono Įkurta Amerikos Lietuvių R. 
v K Siisivienyjimo 41 ir 98 kuojas.

. y Naujakurių vargai.
^ Pirmojo klebono darbuotė buvo 
Oąnkų.'Afis pats iš pradžios nemo- 
^?®^ąlies kalbos nei buvo gąųj?lĮ-„ 
^irii a^ipąžinęs; su; vietiniais pa-' 
^ęędčiau^. apyslAvomis. Liaudis 
KSUpkiai davėsi pritaikint Ameri- 
Į£ki>6 katalikų parapijų tvarkos. 
B-?ių»pija prasidėjo tik iš keletos 
į xiiatųj(apie 400) asmenų, vėliau 
y didėjant emigracijai priplaukė ne- 

gaivalo, piktai sulig tiky- 
nusistačiusių, net tikėjimo at- 

g^^lūniĮ ir atvirų laisvamanių, ku- 
susiorganizavo Į draugijas ir 

ai T XJl<*4 IIVIVJU Iiviltv UI W-
liĮą^ir jo pastangomis išvystyti pa
rapiją Į šviesesnę ateiti. Be Ao 
ktm. Juozas Jakštis visą laiką bu- 

Vienatinis lietuvys kunigas 
Springfield’o vyskupijoje o kiek

riliko lietuviarąs, gi lenkai pasista
tė sau kitą medinę bažnvčią. į

Kun. Juozas Jakštvs apleido 
Worcester’Į 20 gegužės, 1908 iškle- 
bonavęs čionai 13 metų ir 7 mene" 
sius. Iš pradžių klelx>navo Įvai
riose Amerikos lietuvių parapijo
se, gi po pasaulinio karo grižo Lie
tuvon ir dabar klebonauja Telšių 
xyskupijoje, Varlauky.

Nuo metųj)radžios į Klai
pėdos uostą Įplaukė iš viso 
523 laivai. Rugpjūčio įnėn. 
uoste lankėsi 101 laivas. Tą 
mėnesį keleiviu atplaukė 722 
ir išplaukė 963: į Vokietiją 
iš uosto išvežta 1J}7O raguo
čių, 5,409 kiaulės, 1,638 ver
šiai ir 619 avių.
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Antruoju Sv. Kazimiero pavapi-į 
jos klebonu buvo kun. Dr. Julius 
Radzevičius, gimimu iš Kauno gu
bernijos. Tai būta mokslingo 
žmogaus, labai prakilnios dvasios, 
iačiaus neiškalbaus, liguisto, sujj- 
kiai lietuviškai kalbančio, lėto. 
Kaipo šviežiai Amerikon atkęlįfi- 
vos. nežinojo nei tos šalies kalbos 
nei papročių. 
Čia parapiją 

Įnašta.
li.S, 

pijos finansinės padėties, atsimetė 
nuo šv, Kazimiero parapijos ir į- 
kūrė klaidatikių '‘Visu šventų’’ 
neprigulmingą '.nuo vyskupo “pa
rapiją.”

Na u jasai klebonas pasikankinęs 
Morcester’y pusę metų ir Įsitiki
nęs kad sukilusio širšių lizdo nę- 
nuramis, paprašė vyskupo, kad ji 
paliuosuotų nuo nepakeliamos na
štos. Vyskupas Tliomas D. Bea- 
ven ji nukėlė organizuoti lenkų ir 
lietuvių parapiją mieste Gardner. 
Mass. ir taipgi jam pavedė Athol 
•niekto lietuvius.

Suvaldvti krinkaįį- 
buvo nepakeliamą 

. __ ........... Parapijiečių neramioji
ivirai kovojo su lietuvių klebo-' ;:S) vpaė nepatenkintų dėlei para-

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA WORCESTER’Y 
;. (iš lauko)

Kun. Stasys Stonis, lietu- liuose labiausia trūko mok- 
viškiems raštams platinti 
Šv. Kazimiero Dr-jos atsto
vas yra giinęs 1895 m. Šiau
lių apsk., Šakymos parap. 
Žvirbliškių viensėdy, Gim
nazijos mokslus ėjo Petra
pilyje. Kunigo mokslus 
Kaune Dvasinėj Kunigų Se
minarijoje ir. Pętrapilyio 
Dv. Akademijoje^ 5 1918Sn. 
balandžio mėn. įšventintas 
kūiiigu ir tuojau grįžęs Lie
tuvon stojo parapijos dar
ban. Padirbėjus keletą me
tų parapijose vikaru vysku

po tapo paskirtas Šiaulių
Gimnazijos ir Mokėtojų Se
minarijos kapelionu.

Gerb. kun. S. Stonis bū
damas parapijose ir vėliau 

! kapelionaudamas visur pla
tėjai darbavosi katalikų kul- 
lt orinėse organizacijose, ypa
tingai tapęs Šiaulių mokyk
lą kapelionu turėjo dides
nės progos pasidarbuoti lie
tuvių katalikų moksleivių 
tarpe. Tapus Šiaulių Gim
nazijos bei Mokytojų Semi
narijos kapelionu prisiėjo 
rimtai susirūpinti ne vien 
moksleivių dvasiniu, bet ir 
materialiu reikalu. Šiau-

sleiviams bendrabučio, tokiu 
bendrabučiu susirūpino 
“Vilties” draugija neturtin
giems moksleiviams šelpti. 
Taigi čia jaunam kunigui 
prisiėjo padėti labai daug 
darbo, kad tą bendrabuti pa
stačius, gi ji pastačius rū-

Kun. S. Stonis dar para
pijose būdamas kur vietos 
aplinkybės leido jau organi
zavo “Pavasarininkų” kuo
pas, kooperatyvus ir jiems 
savo patarimais bei darbu 
padėdamas. Kiek ilgesnį 
laiką pabuvojus Šiauliuose 
daug darbo padėjo organi
zuodamas “ateitininkus” ir 
jiems vadovavo. Dirbdamas 
jaunimo tarpe nepamiršo 
nei suaugusių švietimo. 
Šiauliuose suorganizavo 
Liaudies Valančiaus Uni
versitetą o kas svarbiausia, 
kad tai prie kiekvienos pro
gos platino lietuvišką katą- 

o • • • .. * f

likišką spaudą.
Taigi ii’ Amerikos lietu

vių tarpe linkime geriausio 
pasisekimo. Dieve padėk’

A’ed. Selreforijatas

KUNIGAS VINCENTAS BUKAVB0KAS 
Treflaall MZoBCMterlo Klebonai

.i

J. Kolibras

KAIP SALDU...

ŠV. KAZIMIERp
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Kun. F. A. Virmauskis
. I

Kiekviena didžioji 159 6th St* S0- Boston-Elena Sa-!
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Rap.

I

Rengėjai

* -Jr • x •

Diliūną ir seserį Agotą Jovaišienę.
Palaidota su mišiomis iš šv. Petro 
bažnyčios lapkr. 7 d. •*

KITI BALSAVIMAI

Bostoniečiai pavargę. Dirbo gal
vomis ir gerklėmis kad išrinkus 
sau patinkamą majorą. Išrinko. Il
tis.

f
v

CAMBRIDGE, MASS.
Balins.

PIRMUTINĖ ER SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY

paties Jėzaus Pašelpine Draugija
valandą vakare 

tiškus Šokius. Kviečia RENGĖJAI.

Rep.
\ "

Rap.

PARDAVIMUliRMAiltY- 
MUI FARMA SU BIZNIU

Ant tirščiausiai važiuojamo kelio 
, (Statė roa<l) ir tik 12 mailių nuo South 
į IJostono randasi ši puiki farma su 2 
I Poloniai gazolino pumpomis. Farma tu
ri 24 akrus žemės, geras namas, pulki 
barnė ir kitokie įrankiai. Galima dary
ti gerą biznį su gazolinu, šią farmą 
galima pirkti už cash arba mainyti ant 
namo Bostone. Tai nepaprasta proga. 
Naudokitės. Nesigailėsite. Kuogrečiau- 
siai kreipkimės prie

FELIN ZALESKAS
18 Tremont St.. Room 205, Boston’e. 

Tel. Liberty 6066 arba S. B. 1337.

ŠV. PE*RO PARAPIJOS SALEJE 492 E. Seventh St., So. Boston, Mass. Muzikantai bus iš Montello, Mass. Grieš Lie

| Lapkričio 4 d. vėlai .vikare po

i ilgai ligai pasimirė savo namUoke, “
1

k&d jai pavedi t
■sus;*-'' ” •€

✓
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i MAYORAS JAMES M. CURLEY
Garbingai laimėjo rinkimus. Jis gavo 19,517 balsų daugiau negu 
kitų dviejų kandidatų balsus sudėjus į vieną. Mayoras Curley gavo 
116,463 balsus, Mansfield gavo 96,946 ir Coakley gavo 2,868 balsus. 
Taip ir buvo manyta, kad buvęs mayoras laimės, nes jis yra dide
lių gabumų ir energijos žmogus. l

Laimėjęs rinkimus tuojau pareiškė, kad užėmęs vietą imsis e- 
lektrifikuoti traukiniu?, kad Bostoną apvalius nuo dūmų; kad pa- 

, stačius tunelį po vandeniu Į East Bostoną ir kitokius pagerinimus 
žada įvesti.

Žada sudaryti patarėjų komisiją iš 350 įžymiausių asmenų, ku
rie padėtų sudaryti darbų planą.

AČIŪ
Šiuomi reiškiu nuoširdų ačiū vi

siems ir visoms parapijos metinės 
vakarienės aukotojams, gaminto
joms, rengėjams-oms ir dalyviams. 
Blogame ore, iš vakarienės uždirb
ti parapijai $500.00 yra tai stuka. 
prisidėjusioms. Dar visiems ačiū 
už lojalų parapijai pasidarbavi
mą. Irkimės toliau darydami ge-

DAR VIENA NAUJA 
PORELĖ

Šiomjs dienomis išsiėmė leidimą 
ženytis Vincas T. Savickas su pa
nele Juozapina Stašaite. Jungtu
vės bus šv. Petro lietuvių bažny
čioje, Padėkonės dienoje.

Vincas Savickas visuomet nuo
širdžiai ir energingai veikia kata
likiškose draugijose ir parapijoje.

Taipgi eina gandai, kad ir jo 
draugas būk jau sutaręs tuojau po 
Šv. Kalėdų ženytis. Taip ir rei
kia.

LANKĖSI REDAKCIJOJ
Ketvirtadieny, lankėsi redakci

joj pirmą kartą po operacijos kun. 
K, Urbonavičius, L. D. S. Dvasios 
Vadas ir Literatinės Komisijos na
rys. Jis yra žymiai sustiprėjęs. 
Atvažiavo automobiliu. Iš veido, 
atrodo, pajaunėjęs.

Taipgi lankėsi kun. J. Švagždys 
ir kun. S. P. Kneižis.

• ■ ■ 'v •

AMERIK0S-V0KIETIJ0S 
ADVOKATĖS VIENIJASI

Adv. šalnienė, sugrįžus iš aldį 

stogų, praneša, kad Vokietijos pa-, 
garsėjusi advokatė-teisėja F. Bahl 
pareiškė norą priklausyti prie K 
B. P. advokačių Sorority ir ji bu
vo priimta.

z1 •

Adv. šalnienė yra tos draugijos 
pirmininkė.

Pakišama kiti balsavimai. Atei
na literatūros kuri aiškina jog 
Legal Stamp Co., Ine. pradeda su 
lapkričio pirma diena savo aštun- Į 
tą metinį štampų kontestą. Kiek-1 „ 
viena štampų maža knygelė duo-1 
da 10 balsų. 1 
štampų knygelė duoda 20 balsų.1 rapinienė, 43 metų. Ji paeina iš 
Tik su knygele reikia štorninkui Deltuvos. Gyveno Amerike apie 20 
sugrąžinti tam tikrą balsavimo metų. Paliko vyrą Juozapą, du sū-. 
kortelę. Tuos minėtus balsus gali nu — Povilą ir Igną, brolį Petrą] 
aukoti už ką tik panori, kad gau
tų ką nors iš $3,000.00.

Daug So. Bostoniečių pernai au
kavo tuos štampų balsus šv. Petro 
lietuvių bažnyčiai. Ir toji bažny
čia laimėjo porą šimtų ftdolęrių — 
premiją. Geras būdas lietuviams 
pasirodyti galingais ir tuo pačiu 
labdaringais. Balsuokime ir Šį kar
tą už bažnyčią. Padarykime jos 
re-eleetion.

1. Reikia prašyti nuo savo štor- 
ninko tų legal stamps.

2. Reikia su kiekviena knygute 
štampų grąžinti Štorninkui ir 
“voting eard.” . . -

3. Reikia tą balsavimo kortelę 
išpildyti: pasirašyti ant jos vardą, 
pavardę, antrašą ir šv. Petro lie
tuvių bažnyčią,- t. y. paženklinti

;ampais bal-

• Geri lietuviški skilandžiai ir švieži diegai dėl Chop Suey, apsau
gas mūsų tautietį nuoligų.
SKILANDŽIAI .......3 Ą. ..................................    .po 39c. svaras
CHOP SUEY ........ .ii ■..................   .3 svarai nž 25c.

Ir pagardinimui Chop Suey,
GHINA BOY SOY SAUCE.....................................  ,25c. bonka

Kam mokėt brangiau, kad galima už tą kainą gaut pas:
' J. S t r i g ū n ą

BLUE RIBBON MARKET
357 West Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 1129

Taipgi skilandžius galima gauti pas

Kuris įstos mčk į po Kalėdų tai 
už mokslą mokės daug daugiau, 
negu dabar moka, kad jr senas mo
kinis. 319 E St., So. Boston, Mass.

Mikus Petrauskas

LIETUVIŲ MUZIKOS

KO
PARSIDUODA BIDELIS 

BIZNIS
Judžiausia ANGLINĖ prie gelžke- 

 

!k>, namais, trokais* arkliais ir ve
žimais. Arti Bostono. Parsiduoda 
pigiai. Norintieji pasinaudoti pro- 
iga kreipkitės:
I A. F. KNEIŽYS,

366 W. Broadvvay, S. Boston, Mass.

Švč. Panos Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapija rengia balių. Į- 
vyks Armistice Day, panedėlyje, 
lapkričio 11, 1929, Brightono Lie
tuvių Svetainėje, 26 Lincoln St., 
Brighton, Mass. Prasidės 3 vai. 
po pietų iki vėlybai nakčiai.

Grieš visų jaunimo mėgiama or
kestrą “Žvingilo.”

Ateikite, paremkite bažnyčią ir 
mokyklą.

GĖLIŲ PER TELEFONĄ
Bile Kada — Bile Kur

GYeitai—Saugiai—Tikrai 

JAMES P. THORNTON
Mėmber Florist Telegraph 

Delivery

108 Dorchester St., South Boston
Phonc S. B. 3198—1658

i Milton 7993PAIEšKAU dėdės Roko Lignogaro, 
paeina iš Viežaičių kaimo, Gargždų 
pašto, Kretingos aps. Girdėjau kad <lar 
gyvas ir dirba ligoninėj. Malonėkite at
sišaukti ar kas žino malonėkit praneš
ti, nes aš dabar esu atvažiavusi Iš Lie
tuvos.

MARIJONA KUNDROTAITE 
(po vyru Mifry Stonkus) 

5’A Grfmes St., So. Boston, Mass.R i s i' s

MECHANICS BUILDING’E

Trečiadienio Vakare

Lapkričio 13-tą d., 1929

Rap.

Farma

78 akerių farma "

mas, su visais įtaisymais, 4 karvės, 2 ANT RENDOS PLUMBING IR HEATING
Valdyba

ANT RENDOS

Tel. S. B. 1751

I 
t

3 kambariai. Yni gazas. Renda S8.00 > 
mėnesi. Kreipkitės pas A. Kostantina- 
vičienę, 112 Gold St, So. Bostone. <j-

George Calza su Ruddy La Ditzi 
Jim McMillen su Joe Stooca

didelis sodnas. Parsiduoda už $9000 ar
ba mainytų ant mažos vietos. Statykite 
.T. BALUSAITIS. i FURNACE TR PEČIUS 

TAISOME.

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 6066-7865

KAROLIS POŽĖLA 
(Pasižymėjęs Lietuvių Ristikas)

SU

GLEN WADE

Dorchester
Savin Hill Avenue, 3 šeimynų, 18 kam
barių namas, su visais įtaisymais, at
skiri šilumos pečiai, parsiduoda pigiai, 
tik už $10,000. Matykite Feliksą ZA- 
LETSKI.

Dorchester, netoli Columbia 
Station '; .

3-jq Šeimynų tvirtai budavotas 18 kam- 
Imrių namas ra visais moderniškais J-

City Point
3 šeimynų, 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su visata įtaisymais parsiduoda' 
už $9,800. Į metus neša rendų $1236. 
Matykite TUINYLĄ.

a* a ra * yOl Mik**- • <

New Yorko, Pennsylvanijos ir kitų valstijų-atletų komisijų pripa-

“BULL” KOMARAS 
(Lietuvių žvaigždė)

SU

HANS STEINKE
(Vokiečiu)

■«* ■

RISIS SU

GEORGE MANICH
(Lenkų Milžinu)

prašome kreiptis dėl visų informa 
ei jų “Darbininko” Administraci
jom

DICK SHIKAT
(New Yorko, Pennsylvanijos ir kitų 

valstijų atletų komisijų pripažintas 
pasaulinis čampionas)

i

F

Nepaprasta proga mokančiam 
lenkiškai kalbėti

Mėsos ir grocerių krautuvė, jau seniai 
išdirbtas biznis, tirštai apgyventoj len
kų ir lietuvių vietoj ir ant biznio 
streeto South Bostone. Biznio apyvar
ta dabar $1000 iki $1300 į savaitę; ran
da $50 į mėnesį, daug tavoro ir geri į- 
ta išyru ai. Dėl nekuriu priežasčių savi- >
ninkas yra priverstas prasišalinti iš* Dorchester
biznio todėl parduoda už $3,000. Klausk prie pieasant gatvės 3 šelmvnų po 6 
pas STEFAN.

i Tikietus galite gauti pas Horace I’art-
' ridge Sporting Goods krautuvėj, 40 ries kad ir turinčios kūdikį. Kreipkitės 
Franklyn St., Bostone. Vietas galite re- j Pas A. Kostantinavlčlenę, 112 Goid St., 
zervuotl telefonu Liberty 6070. ■ 8o. Bostone.

RUDENS DARGANAI
Dabartinis laikas yra geriausias pirkti namus. Užeikite 

pažiūrėti mūsų bargenų.
Puiki proga—namas ir krautuvė (

Dėl šeimyninių reikalų žmogus yra pri
verstas parduoti gerai išdirbtą groser- 
nės ir saldumynų biznį su namu už la
bai žemą kainą. Namas kampinis, 3-jų 
šeimynų su improvementals. Krautuvė
je biznio daro $300—$400 į savaitę. Na- .
mą ir krautuvę parduos už $7600. Čia South Boston

^am‘ Aptykite tuoj A. 2 šeimynų 9 kambarių namas jr krau- JLV - - - - * - * - ——

1 žintas pasauliniu čampionu..’ Jis yra Prūsų lietuvis.

TRYS LIETUVIAI MILŽINAI

kambarius, su visais įtaisymais, atski
ros šilumos, parsiduoda pigiai, tik $13,- 
500. Matykite F. ZALETSKĄ.

Prie Columbia Rd., So. Bostone ,
3-jų šeimynų atskirai budavotas na
mas po 5-5-5 kambarius, su visais mo
demiškais įtaisymais, Rendų neša $73 į 
mėnesį. Parsiduoda už $6500. Įnešti 
visai mažai. Matykite IVAŠKĄ.

9 šeimynos ir 3 krautuves 
___ ________   . 'Geras investmentas, pilnai randavote*, 
taisymais. Rendų neša $105. J mėnesį, j mėnesinių $407, parsiduoda $32,000 ar- 
Parduos už $9300. Įnešti $1600. Matyki-. ba mainytų ant mažesnio. Matykite 
te A. IVAŠKĄ. ' tURGELUN.

LITHUANIAN AGENCY
- 545 East Broadway South Boston, Mass. Tel. 0605-1337 

A. IVAB ir 0. P. YURGELUN, Savininkai.

Vienas furnished kambarys dėl mote

i

\

2»

tr kas tik raikei ing*. 
parduodame anglie tr tiraodw> 
jume kambarius.

VISI ŽINO, KAD GERESNI RAKANDAI--
TAI DIDESNIS SMAGUMAS NAMUOSE!

< T.'« V , ■ , f

Vasarai pasibaigus dahgi&usia laiko ? 
teks praleisti namie. Pasirūpinkit, kad J"; 
jūsų namuose butų smagu ir patogu, 
sitaisnnt sau puikius RAKANDUS iš.. į' 
musų krautuvės. Turim, geriausios rtf-
šles bed-reotn setus, parlor-setuš, dinfng- '*• i 
room setus, taipgi virtuvei, ir kitu# rel- 
kalingus daiktus didžiautintė pasirin
kime Ir visokiomis kairiomis.

Už $45 galite gauti puikų anglinį pe
čių virtuvei. Ateikit perMtikrlntt. At- 
dura vakarais iki 7 :lik '

Lietuviai, pirkit ims lietuvį * 
ržT/ARf.VlJf TKtSIJfGiACSl 

GERIAUSI PATARKAtAįiĄ.
PARllUODjLU “CA8H" ARR^. 

LE.VOVA/S lAMOKNtitALB.
FURNITURE OOMPAET

A. AšMBNSKAS, Menadžeris, .
324—326—328 W. Broadway South Boston, Mass.

Telefonas South Boston 461ft-\V.

545 East Broadway, South Boston’e
ir kiti skyriai

BROCKTON OFFICE.
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

SOUTH BOSTON SUPPLY 
NAUJOJE VIETOJE

Šiomis dienomis South Boston 
Supply kompanija, kurios vedėju 
yra J. Skudris, jaunas ir energin
gas biznierius, persikėlė į naują 
ir didesnę vietą. Dabar jų krau
tuvė yra po numeriu 385 West 
Broaduay.

So. Boston Supply kompanijos 
krautuvėje galima gauti visokių 
geležiniu daiktų, įrankių, paint’o 
ir ką tik reikia prie namų ir pri- 
einampmis kainomis.

Patariame lietuviams remti sa
vo biznierius.

tuvė, namai parsiduoda už $4,500. Biz
nis parsiduoda atskirai. Turi būt par
duota pirma spalių (Oct.) mėnesio. Ma- 

7 akrai labai geros žemės prie puikaus' U^ite K- NAJARIAN. 
vieškelio, sodnas apie 20 įvairių vais-' 
ntfdžių,_iyištininkas ir garadžius. Prie 
didelės upės ir netoli miesto. Labai ge- mailių nuo Bostono, 9 kambarių na- 
ra vieta dėl gasoline station krautuvės mas, su visais įtaisymais, 4 karvės, 2 
ir daržovių auginimo arba dėl pauk- arkliai, 250 vištų, visoki ūko įrankiai, 
ščių. Iš priežasties sudegimo namų par- ‘ — • - • * • ---------
sfduoda labai pigiai. Kreipkitės prie 
GAILIAUS.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. 'susirinkimas įvyks 

sekmadieny, lapkričio 10 d., tuo- 
jaus po sumos. Šis susirinkimas 
svarbus, nes bus išduota raportas 
iš buvusio seimo. Visi nariai turė
tų ateiti.

e - V kvieslys
•r -

• “ / •/, -- - &'KOMARAS IR POŽĖLA 
BOSTONE
> ’ • -

- Savu laiku pagarsėjęs Boston’e 
Juozas Komaras vadinamas “Bull 
Komar” atvyksta į Bostoną ir da
lyvaus ristynėsę, ląpįįričio 13 d. 
Mechanics Building Salėje. Jis 
risis su garsiu visame pasaulyje 
vokiečiu Hahs Steinke; Tose pat 
ristynėse dalyvaus gal gudriausias 
lietuvių ristikas Karolis Požėla. Jo 
oponentas bus Glen Wade. Prinei- 
palėje to vakaro poroje dalyvaus 
prūsų lietuvis iš Tilžės Dich Shi- 
kat (Šilkaitis) kurį New Yorko ir 
Pennsylvanijos valstijų atletinės 
Komisijos yra pripažinusios kaipo 
pasaulio ristikų čampijonu. Jis 
risis su milžinu rusu George Ma- 
nich. Šias ristynes rengia ameri
konai promotoriai ir matyt geriau
siais ristikais randa lietuvius.

Rep.

REIKALAUJA TUOJ AUS :
ENERGINGO VEDĖJO 

vesti ir platinti lietuvišką biznį 
tarp lietuvių. Gera proga prisidėti j 
prie senos ir rimtos kompanijos. 
Kandidatai aplikacijas dėliai šios 
vietos parduokite tiktai raštu. Ad
resuokite “Darbininkas,” No. 47, 
366 W. Broadway, South Boston, 
Mass.

Prof. A. Židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems Sulig 
programo Muzikos Konservatorijų. 

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

149 Boston Street, Dorchester
Tel. So. Boston 1348-W.

šešių šeimynų, mūrinis namas
Po 5 kambarius su visoms vigadoms, ir 
visuomet gerai išrendavotas po $30.00 
šeimynai, niekad nebūna tuščias, nes 
vieta labai paranki. Arti Carson Bea- 
chių South Bostone. Prekė ant greito 
pardavimo tik $16,000 ir dar su Ieng-' 
voms išlygoms. Matykite J. B. GAILIŲ.

Pirk anglius rudens laiku tai gausi genis ir pigiau negu 
žiemos iaiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės negu 

, kitu ir Angliai labai gpri. -
Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų arba mūsų 

ofisan. '*

Kalbame ir Lietuviukai

382 Broadvay, South Boston

TeL South Boston 2870

i— i ■ r........ii

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
INVESTMENTO

7 NUOK PREFERED ŠERUS
’ • - da įšft v* :

Hčffiston Trap Rock Iae» 
Dėl platesnių informacijų kreipki* 

U tSs pas
TANELĖ M. A. P0WKR

Careof General Management
185 Dmmddre St., Boston V* 

Liberty 9763 
Gyvenimo Tel. 8. B. 1706-M.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WORCESTER, MASS.
Padėka.

Sutvarkius visus, buvusios meti
nės Aušros Vąrtų parapijos vaka-

• I.-TUT.' z*

NORWOOD, MASS.
Naujienos.

r -Lankėsi kun. Valaitis.
■ r

tienės reikalus^ pasirodo kad šiais 
, , . 1 metais gryno pelno padaryta $800.lydėjo jos sesute Apoljone S tasai-Į, „ x ,. „ . .- i > - J - , toki gražų vakarienes pasisėto. Paskutines dvi solistes dar . . ...
yra jaunos, bet abi turi gabumus, 
ir balsį, lavina pas Nonvood’o ži-

v,. ^Pa' .noihą ,bflso mokytoją Mrs. Alice
27 d. mūsų bažnytėlę ir gerb. ’BakerJ" Ypatingai Aleksa Kaspa- 

kleboną kur. Urbonavičių aplan-Įraitė turi stiprų soprano ir tam 
kė kun. J. Valaitis, Telšių vysku- kiai gieda solo bažnyčioje. Pabai- 
pijos įgaliotinis. Gerbiamas įga- goję programo ' trumpą skitą 
iiotinis atnašavo šv. mišias (su-, (sketeh), anglų kalboje išpildė E-' 

ir sakė pamokslą paaiškin- milija ir Ona Čeikiutes; .Vitartai- 
damas savo misijos tikslą. Dėl tė, ir dar viena svetimtaute mer- 

. Telšių seminarijos rinkliavą darė gaitė. \'
gerb. klebonas, o stambesniems j 
aukotojams J. E. Telšių Vyskupo 
Justino Staugaičio atvirutes dali
jo zakristijonas Juozas Smilgis.

:-j-Per Šv. Mišias “Avė Maria” 
giedojo svečias-solistas p. Stasys 
Paurą.___ •

1 Tarpe daimi kalbėjo mūsų kle
bonas kun. Urbonavičius, kuris 
parapijiečių dideliam džiaugsmui, 

, stebėtinai greitai pasveiko iš po 
sunkios operacijos, ir dabar jau- 

įčiasi daug geriau, ačiū Visaga- 
Uio globai. Savo linkėjimus iš- 

Vakarienė.--To pat sekmadie-’ reiškė adv. B. Sinkevičius, ir kė
nio vakarą įvyko N. P. P. Šv. Mo
terų Draugijos suruošta vakarie
nė su muzikaiišku programų. Vi
siems svečiams, pasirinkus vietas 
prie stalų, klebonas kun. Urbona
vičius atkalbėjo maldą. Kiek už-į 
kandus vakaro vedėja ir Dr-jos 
pirmininkė M. Verseekienė atida
rė programą, kuris buvo paįvai
rintas atskiri] asmehų kalbomis j 
ir linkėjimais.

Pirmiausia duetą “Jau atėjo 
rudenėlis” ir dar vieną dainą su
dainavo Elena Keršiūtč ir Pau
lina Stasevičienė, Nonvood’o vi
suomenės mėgiamos dainininkės; 
joms pianu pritarė varg. V. Sta- 
sevičius. Solo “Litai” — A. 
Vanagaičio, ir Dzūkiška daina — 
A. Alieksio. išpildė p-nia A. Sin
kevičienė. buvusi pJė Raudeliū- 
riaitė, gerai žinoma Naujos Ang
lijos dainos mylėtojams. Pabai
gus savo daineles ji buvo iššauk
ta pakartoti; šiuo atveju klau
sytojams pateikė “Kur bakūžė 
samanota” — S. Šimkaus. Akom- 
i^anistū buvo Ceciliia Stasevičiu- 
tė. VpJeriį? \d°maitč pada’r.a- 
vo “Mamvtc” — A. Vanagaičio 
ir “Vai tai žydeli” — A. Alek
sio. Šiai solistei pianu nritarė 0- 

Aną Viesulaitė. Aleksa Kasparai
tė buvo pasirinkus “Ties Kry
žium” — A. Vaičiūno ir “Muzi
ka” — A. Vanagaičio. Ja pianu

Už;su- 
pasekmingos vaka- 
garbė ponioms Vie- 
Smilgieniai, kurios 
ir vyriausios šeimi-

kimą priklauso padėka visiems 
’■ rėmėjams. Šiuomi tad viešai noriu 

išreikšti savo gilią padėką ir pasi
tenkinimą visiems Aušros Vartų 
parapijos vakarienės rėmėjams ir 
darbuotojams; kaip tai: visiems 
biznieriams aukavusiems ir pasi
darbavusiems, visiems prieteliams 
aukavusiems ir vakarienėje daly
vavusiems, visiems darbininkams, 
kurie nenuilstamai savo darbu taip 
tvarkingai tą vakarienę surengė, 
ir visiems programo dalyviams, 
kurie taip maloniai svečius links
mino. Žodžiu, širdingai dėkoju 
visiems, džiaugiuosi ir gilai Įver
tinu visų užuojautą' ir paramą 
Aušros Vartų parapijai. Lai Die
vas jums palaimina.

Kitas Aušros Vartų parapijos 
bildesys tai bus fėrai arba, taip 
sakant, kermošius, kurie Įvyks šio 
mėnesio, lapkričio, 28, 29 ir 30 die
nose. Prasidės lapkričio 28 dieną, 
Thanksgivng day, pirmą valandą 
po pietų. Kaip parapijos vakarie
nę visi rėmė širdingai, taip tikiuo
si kad ir šiuos fėrus panašiai visi 
rems. Taigi kviečiu visus parapi
jiečius, visus prietelius ir rėmėjus 
kaimynus ir net iš tolymų Apylin
kių dalyvauti šiuose foruose, pa
remti savo aukomis prirengiamąjį 
darbą ir parodyti vėl panašų vaka
rienei prietel iškurną.

Kun. K. A. Vasys, klebonas.

ėję į streiką, bet atsirado nemažai 
ir skebų. Matydami, kad streikas 
bus ilgas sutiko grįžti į darbą pri
imdami 5, 10 ir 15 nuoš. nukapo
tas algas.

Gaila, kad darbininkai vis dar 
nesusipranta ir vieni kitiems ken
kia. Turėtų susiorganizuoti. Lie
tuviai turėtų susiorganizuoti LDS. 
kuopelę ir vieni kitiems padėti.

Yra keletą mažu dirbtuvėlių, 
kuriose dirba po 54 dienas savai
tėje. . : u 4 1

Visi darbirfinkai dirba nors ir 
už mažę atlyginimą.

Lietuviai biznieriai
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LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs du Un i versi retu

'ORNEI.1. UNTVERSITY su A B
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'Darbininko*’ Name

366 Broadway, So Bostoi
Rezidencija

** Rarvnrd St. Csnohridee. M.«ss 
Tol Tniversitv 1463—J
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OPTOMETRISTAS
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į i nlus, kreivas 
i i umblijoniškose
• 1 fnjžtnn šviesą tinkamu laiku. <

I J. L. Pašokantis, O. D. |
II 447 Broadway So. Boston |

lioliką metų .atgal buvęs Nor- 
ivood’o veikėjas, dabar So. Bos- 
ton ietis Jonas Jaroša. Taipgi kal
bėjo mūsų nenuilstantis darbuo
tojas V. Kudirka, ir kiti

Visiems pavakarieniavus ir iš
klausius programo tuo sekmadie
nio v akari-'nė ir baigėsi, 
rengimą šios 
vienos tenka 
sulieniai ir 
taipgi buvo
oinkės. Virtuvėje besidarbuojant 
b'ivo matyti ir p-lė M. Sakalaus
kaitė. Prie stalų tarnavo de- 
setkas jaunų mergelių pasipuošu
sią baltai. Bendrai vakaras pra
bėgo smagiai!

Šokiai.—Vyčių kuopos Atletiš
kas kliubas buvo surengęs 'taip 
vadinamus,. “HaHoveen Dance,” 
•palių 31 d., Dean’o “kluone.” 
Jaunimo buvo atsilankę daug ir 
Tokiai Vyčiams pasisekė.

Sekmadienio Mokykla.—Spalių 
27 d. mokykla atsidarė jau po 
globa mūsų klebono kun. Urbona
vičiaus, kuris ką tik šeštadienį 
sugrįžo iš ligonbučio. Mokyklą 
taipgi atlankė kun. Valaitis, ku
ris tą sekmadienį viešėjo pas kle
boną.

Padarius nepilną sutrauką 
sirodo. kad mokyklą lanko 

aikučiai.
Lapkričio 3 d. buvo rekrutuo

ta dar ketvertą naujų mokyto
jų. nes kaikurios, pirmiausia su- 
erganizuotos kliasės, pasirodė la
bai dideles, tad šį sekmadienį bu
vo padalytos. Naujos mokytojos 
Į angliškas klesas yra Dominika 
Jasicniutė, Bronė Kudirkiutė, ir 
Anelė Pazniokaitė; ir į vieną lie
tuvišką klesą Ona Smolskintė. 
Tadgi šiuo tarpu išviso yra 8 
lietuviškos ir 6 angliškos klesės.

Per paskutinius du sekmadie
nius buvo išdalyta 16 lietuviškų 
ir 30 angliškų katekizmų. Kiti 
vaikučiui turėjo nuo seniams. kitų 
yra keli šeimynos nariai, kuriems 
užtenka vieno katekizmo, bet dar 
yra vaikučių, kurių tėveliai neįsi
gijo knygelių. Tėveliai pasisku
binkite.

Stella Maris

Tel. Borter 3789

JOHN REPSHJS, M. D
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—9

381 Mass. Avė., arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

i

Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396
ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BROADtVAY IR E ST. 

SO. ROSTON. MASS. 
tAptiekoriaua Šidlausko name; 

įėjimas: 319 E* Street 
PRANAS .1. KALINAUSKAS

Res.: 1662 Columbia Rd.. S. Boston 
Tel. So. Boston 1882

KAZYS .1. KALINAUSKAS
Bostono ofisas: 321 Ezcbange Bldg.
Res.: 33 Rosemont St.. Dorchester 

Tel. Talbot 2878
< irisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

Vėlinosi, geriausiai veikianti medi- 
kališki ir elektra gydymai, duoda 

grefC-inusius rezultatus.
Snrlrš 25 metus specialistas nervą 
Ir kronlAką Ilgų.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai Ilgai.

Dr. Killory
607SCOLLAY SQ., BOSTON.

0LYMP1A TTTEATRE BLOG.,
ROOM 22
V alandnit:

Dienomis nno 9 IS ryto Iki 7 vakare. 
Šventadieniais: nuo 10 Iki 1 dieną.

Juozas Yačionis pristato į na
mus visiems lietuviams pieną. Ka
dangi jis parduoda geriausį pieną, 
tai visi pas jį ir perka. Nuo spa
lių 1 d. pienas pabrango dviem 
centais. Dabar turime mokėti po 
14c. už kvortą.

Povilas Šatas turi grosernę; Jam 
biznis gerai '-ina, nes visiems prie
lankiai patarnauja.

Šių metų vasara nekoki ūkinin
kams. Permaža buvo lietaus. Sodai 
ir daržai išdžiūvo. Tai ri vaisiai 
daržovės labai brandūs.

J. A.

BALTIMOK, MO.

ir

c.

Šv. Kazimiero parapijoje per du 
metu energingai darbavosi kun. 
Mykolas Darūmantas, kaipo vika
ras. Pereitą vasarą, kun.-J. Kau- 
lakiui išvykus atostogų Lietuvon, 
jis buvo paskirtas tos parapijos 
administratorium. Kun. Dauman
tas labai pavyzdingai vedė para
pijos reikalus. Kun. Kaulakiui su
grįžus jis tapo pakeltas klebonu ir 
perkeltas Į Šv. Pranciškaus para-, 
piją Minersville, Pa.

Linkime geriausiti pasekmhi 
naujoje parapijoje.

J. J. K.
Prierašas. “Parapijonas” irgi 

Drisiuntė korespondenciją apie 
kun. Daumanto perkėlimą ir pa
kėlimą ir linkėjimus. Talpiname 
pirmiau prisiųstą -J. J. K. kores
pondenciją.

Tik aštuntas mėnuo Kaip tęsia
si vajus Šv. Alfonso parapijoj 
Dešimtis Tūkstančių Dolerių su
rinkti. Tikslas visiems gerai ži
nomas ir pagirtinas: Bažnyčią re
montuoti. Iki šiol jau sudėta viso 
labo devyni tūkstančiai dolerių. 
Kad tą likusi tūkstantį surinkus, 
ruošiamas bažnyčios salėje baza- 
ras, šio mėnesio 16-tą, 18-tą,
23-čią ir 25-tą dieną. Šis bazaras 
bus rengiamas panašiai i tą .vy
kusį pereitą,pa vasarį: bus šokiai, 
valgiai, gėrymai, ir visokeriopi 
losimai. Manoma vėl daryti Įvai
rių dovanų varžytines, ir kitų 
pramogų; pereitą kartą iš šito
kių pasilinksminimų žmonėms la
bai maloniai ir smagiai laikas 
prabėgo, ir parapijai nemaža pel
no atiteko.

Dovanos, ' kokias tik parapijie
čiai galės duoti, bus mielai pri
imamos. Netrukus darbininkai 
bus prašomi ateiti . talką ruo
šiamajam darbui. Geistina, kad 
kurie draugijų skyriai mano pri
sidėti praneštų kunigams.
Baltimorės lietuviai kviečiami at
silankyti i vakarėlius.

visi

v. M

LAWRENCE, MASS.
LAWRENCE, MASS
Subankrutino rusu neza- 

ležninkai

Šioje kolonijoje kaip lietuviai, 
taip ir rusai turėjo susiorganiza
vę nezaliežninkų parapiją. Neza- 
liežninkai buvo sudėję gana daug 
pinigų apie $30.000. Pasistatė 
namą, bet po kelių metų bankas 
paėmė už mortgičių. Nezaliežnin
kų visi pinigai žuvo. Sako, kad 
tokis likimas būsiąs ir lietuvių ne
zaliežninkų parapijai, nes žmone- 
liai pritrūko kantrybės ir jėgų 
nešti nezaliežninkijos jungą. Daug 
jau žmonių susiprato ir pasitrau
kė. o kiti kad ir laikosi, tai tik dėl
to, kad esą Įdėję nemažai pinigų. 
Bet, kad jie ir šimtą metų gyven
tų, tai tų pinigų nebeatsiims.

Gal geriausia būtų, kad jie grįž
tų prie Tikrosios Motinos Katali
kų Bažnyčios.'

Vieša padėka.

Broliška kilnaus klebono kun. 
F. Juro pastogė liks ant visuo
met atmintyje. Gausios šios kolo
nijos Telšių seminarijai aukos, 
kurių vainiką sudaro duosni kle
bono auka liudija, kiek čia liko 
atjaustas seminarijos reikalas.

Dieve, gausiai jums atlygink.
Kun. J. Valaitis

N0RW090, MASS.
Vieša padėka.

Prakilniam Tėvui Kun. Urbo
navičiui ir geriesiems šios koloni
jos katalikams už jų gausias au
kas Telšių dvasinei seminarijai 
reiškiu gilios padėkos.

Kun. J. Valaitis

l
LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER

l.lberty 7296.

GEORGE H. SHIELDSi i
ADVOKATAS |[

811-812 Old South Bldg. I ! 
j! 294 Washington Street į į

Boston, Mass.
| Valandos: 9 A. M. Iki 5:30 P. M. $ 
| GYVENIMO VIETA |
j? 37 Gorbam Avenue, Brookllne. T 
i Telephone Beacon 5578

ORANGE, MASS. '
Šis miestelis yra mažas ir nau

jienų yra mažai, o ypač iš lietu
vių gyvenimo. Jeigu kas ir atsi 
tinka, tai niekas neparašo j mūsų 
mylimą laikraštį “Darbininką.” j

Darbai šioje kolonijoje silpnai j 
eina. Didžiausia dirbtuvė vra New i 
Tlome Seiying Machine Co.. bet jo-1 
je mažiausia dirba, tik po 4 die
nas ir pusę Ši kompanija buvo 
pranešus, kad nuo spalių 1 d. nu
kaposianti algas nuo 15 iki 30 nuo
šimčių darbininkams, kurie dirba 
nuo dalių. Darbininkai buvo iš-

406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts 

Phone Park 5065

Surūgęs Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tuo jaus su 

PepsinfcSeltzer 
VAISTINĖSE 254,504,412? 
SAMPELKDYKAI 
Pepsinkc^^eltier Co.

Korcester, Mau.

BAIMĖ NUMARINO, BAIMĖ ATGAIVINO
Driežo išgąsdintas’ virto stabu. Nors Jmvb gyvas, bet gyvybės nerodė. 
Pripažintas mirusiu. Gyvas numirėlis ant katafalko. Jautė smilkalų 

kvapą ir girdėjo brolio, žodžius.

Italų spauda praneša at-' rios-požemyj buvo laidojami 
sitikimą, kurį‘aprašo pats jo Korvių giminės. Tenai nuga- 
pergyventojas baronas Kur- beno ir šį tariamai mirusįjį, 
vis.

Kartą, netoli Romos, tėvo ‘ 
vilos sode nuo sienos nukri
to jaunas vyrukas, dėlko ke
lias savaites turėjo mąguleti 
lovoje. JKiek pasveikęsj lazda 
pasiramstydamas, Korvis iš
ėjo į sodą pasivaikščioti. Ei
nant jam pro krūmą, iššoko 
didelis driežas, ir jam šlubis 
uždrožė lazda per nugarą. 
Driežas šoko ant rankos, ir 
vaikinas, kaip žaibo trenk
tas, virto aukštinelkas. ,

Po kiek laiko, ėję pro tą 
vietą tarnai, pastebėjo gulin
tį be žado jaunikaitį. Parga
benę vasarnafhin, paguldė 
lovoje. Kaip Korvis pats pa
sakoja, labai norėjęs paro
dyti gyvybės ženklą. Jis jau
tė viską, kas aplinkui dėjo
si, tik negalėjęs pajudėti nė 
žodžio, ištarti. Viskas jam 
atrodę kaip už storo stiklo 
sienos. Jautė viską, kas dė
josi, tačiau visam tam 
salėjęs pasipriešinti.

Po valandos atvykęs 
dvtojas apgaubė ligonį
tais kompresais, matldė ir 
paskui paguldęs lovon, smar
kiai braukė ir pagaliau, pa
traukęs pečius, pripažino jį 
mirus.

Netoli Korvio vasarnamio 
buvo kapucinų bažnyčia, ku-

ne

gy- 
šil-

Ofiso telefonas I’ark 3050

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
** >

726 SLATER BUILDING 
Worcester, Mass.

N amai — 101 Sterling Street 
Maple 4964

tjuozAS j: dirsa 
| LIETUVIS GRABORIUS

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir 
1 išrendavojam automobilius vestu- 
ffi v?ms ir kitokiems pasivažinėji- 
X mama.
S Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St. 
® (ant3-čio aukšto) Tel.Cedar4953
5g Ofisas: 212 Millbury St., tVorcea- 
® ter, Mass. Tel. Park 2795.

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
W0RCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

I
I

• tfise tel: Park 2939

ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) 

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namą tet: Cedar 1768-M

JOS. G. ZUROMSKIS
Vienintelis lietuvis Inlsnluotas e- 
'ektriftlnns. Toriu 8 metus prity
rimo. Tnlsome Ir Įvertam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me Ir parduodame radlos. ; <

I
 Tel. So. Boston 0506-W. s 

Lietuvys Dantistai

A. L. KAPOČIUS |Į
251 Broadway, South Boston ų

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

-'j

1

Atvyko giminės, draugai, 
pažįstami ir kiti, atiduoti 
paskutinę pagarbą anksti 
mirusiajam. Karstas buvo 
pakeltas ant katafalkos ir 
apsuptas -keliomis eilėmis 
vainikii, kurių jis aiškiai 
jautęs kvapą. Pagaliau kars
to dangtis uždengė jo akims 
šviesą. Numirėlis su didžiau
siomis iškilmėmis buvo nu
gabentas į laidojimo vietą.

Numirėlis girdėjęs tylu 
žvangėsi ir jautėmetalų 

spaudimą kojose, kai smil
kalo dūmai palietė jo nosį: 
girdėjęs tolimus balsus, iš 
kurių • atskyręs tik brolio 
Leono balsą, kuris atliko lai
dotuvių apeigas.

Tą šiurpią valandą perbė
go numirėliui, jo paties liu
dijimu, šilto kraujo srovė, 
bet jis buvęs dar persilpnas 
parodyti gyvybės ženklus. 
Paskutini kartą šviesos 
spindulėlis suerzinęs jo akį. 
kai vožiant,karsto viršų, šo
ne buvo pasidaręs plyšelis. 
Bet nuovargis ir silpnumas 
neleidę šauktis pagalbos. .Ju
tęs, kaip karstą įdėję į veži
mėli jutęs, kaip buvo j>er 
karstą permestos virvės, nu
leisti karstui į duobę, kaip 
tos virvės trynė karsto 
briaunas. Nugirdęs dar kelis 
raudančiųjų žodžius ir pa
galiau viskas nutilę.

Sukrėtęs jo visą kūną mir
ties siaubas ir tuo pat mo
mentu atgavęs jėgų, kad ga 
Įėjęs karste pajudėti. Be- 
kai norėjęs šauktis pagal 
bos, negalėjęs žodžio ištarti 
Tuomet be vilties beldėsi ir 
keliais rėmėsi į karsto šie 
nas. Jėgoms jau visai beis 
sisemiant, staiga lūžęs medi
nio grabo šonas ir jis išėjęs.

“Kai įėjau i bažnyčią — 
rašo toliau Korvis — apsvai
gęs sudribau, šešėliai nuo 
gyvosios lempos atrodė šen 
ir ten slankiojančios šmėk
los. Pakėliau rankas į dan
gų ir iš mano gerklės išsiver
žė šauksmas. bet toj pat aky- 
mirkoj kritau kaip žaibo 
trenktas žemėn... ”

Rytdieną “numirėlisv bu
vo rastas kapucinų bažny
čioj apalpęs. Vienuolyno vir
šininkas suteikė pirmąją pa
galbą, ir gydytojo rūpesčiu 
jaunuolis buvo išgelbėtas 
nuo pamišimo.

Dabar Korvis gyvena Ro
moje ir džiaugiasi, kad gy
vas palaidotas išsigelbėjo.

Šituo įvykiu yra susido
mėję garsiausi pasaulio gy- 
Ivtojai.

“3/. L.

DAKTARAS BALABAN 
' Gydytojas iš Rusijos 

875 Dorchester St., So. Boston 
Tel. S. B. 4768

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Rili Avė., Mattapan 

Tel. Milton 2952.

T
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vak 
ryto, nuo 1 :3O Iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki I) vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą -

Tel.'So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTIS! AB 

OR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Broaaway, So. Boston
OJsio valandos:

•no 9 Iki 12 ryte Ir uuu .':8O Iki 6 
'r nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne 
lėldienlais taip-gl seredomis nn< 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. university medika- 
iišką kolegiją ; buv./s gydytoju EL 
Hainilto:i Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-Patient Staff Ix>wellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
snr.v: sujungtas prie St. Jbhn’s 
Ligoninės ; Medikai iškas egznminuo- 
tojas dėl Metropolitan I.ife Ins.; 
I.ovvell YMCA. Gytn.: A. O. Eores- 
terš of Atnerica. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Paturimus dykai.

258 Broadway, So. Bostoi
Telephone So Boston 4480

Mintr šeimynos nariui. Ilkusiem- 
našlaičiams arba giminėm- pini 
gal reikalingi Taupykite juos. Aš Q 

i laidotuves aprūpino gerai Ir ne B
hr-mglaf j

Rezidencijos Tel.; o77:» R. K 
(ifi.so Telefonas: S. B. 1)779-VV.

S. BARUSEVIčiiiS
Lietuvis Grnborfus. Balsuomuo- 

tujas. Real Estaie ir i’ubllc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija; 838 Dorchester Av 
Dorchėster. Mass.

LAIDbJIMUS
kūrinos 'paveda 
mano prižiurai! 
■tini, visnumei 
•tina pa teu kinti 
i sniniipfna <e- 

■••kai pinlgTj.
Mano kaina vi

siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Resldence: 313 \V. Third St.

Telefonas: South Boston U3O4-W

E. V. WARABOW
(\Vnibllaoskax) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
RAUSAMUOTt >JAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norwood I5«tfj 

MONTELU) OFFK1K 
104 Ame* Street 

Telephone Rrockton 7S79-.T.

PATARNAVIMAS DIENA 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Gr&borius ir Bnlsamuotoi*.- 
877 ir 448 Cambridge Btr^ei 

Oambridga Ma.u 
Telephone Unlveretrv <R3i *

STOCK ROOM

10 Ellesworth 8t., Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 783S

J




