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PREZIDENTO RINKIMAI, KOVO MĖNESYV
I J> S

WASHINGTON, D. C.— 
Katalikų Bažnyčios vadų su
važiavime paskirta $50,000 
garsiam Vatikano knygynui. 
Tame suvažiavime dalyvavo 
du kardinolai ir 55 vysku
pai ir arkivyskupai.

LIETUVAITĖ “CATHOLIC
GIRL” ŽURNALE ‘

“Catholic Giri’’ žurnale 
tilpo p-lė Albinos Osipavi- 
čiutės atvaizdas ir po juo pa
rašas pažyru intis mūsų čam- 
pionės nuopelnus ir kad ji 
gavus $4,000 stipendiją tęsti 
mokslą.

Valio čampionė!

Nusišovė Sovietų atstovybės 
Hamburgo tarnautojas

“Rul” praneša, kad So
vietų politinės atstovybės 
skyriuje Hamburge nusišo
vė tarnautojas Goldšteinas. 
Jis buvo tabako specialistas 
ir buvo komandiruotas už
sienin kad supažindintų su 
savo specialybe atstovybės 
komunistus. Bet prieš Gold- 
šteiną pradėta intriguoti ir 
rašyti donosus. Goldšteinas 
buvo iššauktas i Maskva, 

/ - * ’ 

bet bijodamas Sovietų poli
tinės policijos (G. P. U.) tijos, kuri yra generolai be 
persekiojimų nusižudė. kareivių.

i

KAUNAS.—Lietuvos Pre
zidentas Antanas Smetona 
Smetona darydamas prane
šimą pareiškė, kad naujo 
prezidento rinkimai įvyksią 
kovo mėnesy. Vėliau kvyk
sią Seimo rinkimai. Seimo 
teisės bus žymiai susiaurin
tos.

Naujai išrinktas preziden
tas pasirinksiąs sau kabine
to narius kaip kad yra da
roma Jungt. Valstybėse.

Kabineto nariai būsią at- 
sakomingi tik prezidentui. 
Seimas neturėsiąs teisės pa
reikšti kabinetui pasitikėji
mą arba nepasitikėjimą. Sei
mas užsiimsiąs vien.Įstaty
mų leidimu, o juos vykdins 
prezidentas.

Nuvertus p. A. Voldema
ro diktatūrą, prezidentas 
Smetona galįs lengviau atsi
kvėpti ir be jokių trukdymų 
vykdinti savo sumanymus. 
Sako, kad Voldemaro lai
kais prez. Smetona buvęs tik 
lėlė, neturėjęs jokio balso 
valdžios reikaluose.

Tas parodo, kad prez. A. 
Smetona dėl savo nuolaidu
mo atstūmė nuo Valstybės 
vairo geriausius darbinin- 
lais.

Prof. Voldemaras, jaunų
jų karininkų padedamas, 
valdė ir prezidentą.

Kas gali užtikrinti, kad 
neatsiras kitas diktatoriu
kas, kuris ir vėl valdys pre
zidentą.

Lietuvoje turėtų būti sei
mas ir koalicijinis kabinetas 
o ne vien iš tautininkų par-

TŪKSTANČIAI ŽMONip KASDIEN LANKO STEBUKLU 
VIETA

MALDEN. Mass. — Nuomavę, kad Dievo nėra. Jiems 
pereito sekmadienio kasdien tūkstantinės minios kas- 
apie 40.000 žmonių aplankė 'dien sutraukimas į kapines

a. ‘kun. Patriko Power|ir josios maldos yra peilis 
Ipo kaklu.

Kas tas minias žmonių su
traukia, ar ne Dievas? Aiš
ku, kad taip. Vien žmonių 
sutraukimas yra Dievo ste
buklas.

Kad 
ir gali 
žmogus

a. 
kapą, Šv. Kryžiaus kapinėse1 
ir kaip praneša, kasdien at
siranda naujų pagyjimų.

Antradieny J. E. Kardi
nolas O’Connell lankėsi ste
buklų vietoje, bet kada jo 
paklausė reporteriai jo opi
nijos, tai jis jiems jokio at
sakymo apie pasveikimus 
nedavė.

Nemaža ir lietuvių lanko
si stebuklų vietoje. Susido
mėję kunigai, irgi lankėsi, 
bet jokių pareiškimų neda
vė.

Seserys vienuolės irgi kar
tu su minia dalyvauja mal
dose.

Dėl šių stebuklų žmonėse 
susidarė daug įvairių kalbiu 
Labiausia nervuojasi tie, ku
rie jau ne kartą m nubal- apdegP.
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kumštynėse main klauso, kad 
bout iš 10 roundų laimėjo būtų taip p 
lietuvis Baumila — Bobby 
Broivn, iš Lowell, Mass. sa- "Voldemaras 
vo oponentą, Mic-key Sears, 
iš East Bostono, numušda
mas antrame rounde.

Rep.

BROWN-BAUMILA
LAIMĖJO

PORTSMOUTH, N 
lapkričio 13 d. — 
kasiose
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iškasHmrčius
AUKSO

GAURE'.—Neseniai Ant- 
kųjų Viežaičių kaimo gyven
tojas, kasdamas ž\yr<< iš 
Jurkausko žvirduobės, iška
sęs apie 3 gorčius senobinių 
aukso pinigų. Renkant a- 
pie tą radinį policijai žinias, 
jis pareiškė aukso neradęs, 
nors anksčiau apie tai savo 
kaimynams buvęs pasigyręs, 
kad radęs žvyi-iuje aukso.

i

?rof. Voldemą- 
į'pūrez. Smeto

nas,'’'kad jis įsa- 
kuo kurių pri- 
o šalininkai ne- 
rsekiojami. 
greit pajuto p. 
įo paliktos dik- 

Gerai atsi-tatūros ranlęą
mename jo; .diktatoriavimo 
laikus ir vaikymus.

RUSŲ EMIGRANTŲ PROTES
TAS PRIEŠ KOMUNISTŲ 

ŽIAURUMUS

Rusų kolonija Mukdene 
iš 4000 žmonių pasiuntė vi
sų šalių ministeriams pir
mininkams telegramą, ku
rioje protestiioja prieš rau
donosios armijos žiaurumus 
užimtame Mandžūrijos ra
jone. Telegramoje prašo
ma Europos valstybių pa
skirti komisiją ištirti padė
tį, nes raudonieji vartoja 
pogromus ir kankinimus.

KARIUOMENĖS TEISMO SPRENDIMAS LAŠINIU 
BYLOJ

ŠILKAMS IR POŽĖLA 
f LAIMĖJO

‘ — c
įvykusiose ristvnėse, lap

kričio 13 Mechanics build
ing salėje laimėtojais išėjo 
pasaulio čampijonas Diek 
Shikat—Vilkaitis paguldy- 
damas lenką Manich 2 kar
tu, pirmą į 18 miliutų, ant
ra karta i 4 min., o Karolis 
Požėla po 30 miliutų ritimo- 
si gavo referee nuosprendį. 
Ritosi ir Komaras su milži
nu vokiečiu Hans Steinke, 
bet po 9 miliutų ristynės bu
vo sustabdytos dėl Komaro 
nesilaikymo ristynių taisyk
lių ir laimėtoju pripažintas 
vokietis. Referee buvo gar
sus Lon Magnolia, kurs re
feravo Šarkio su Loughranu 
ir Striblingu kumštvnes, to
dėl jis griežtai laikėsi tai
syklių, o mūsų Komaras jų 
mažai paiso, todėl ir pralai: 
mėjo. Iš visų ristikų vi
siems geriausiai patiko Ka
rolis Požėla. Jis parodė to
kiu “triksų” kuriu mažai 
kas yra matęs. Žmonių buvo 
anie 3,000.4. 7
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stebuklai buvo, yra 
būti, tai protingas 
neabejoja, bet apie 

stebuklus prie a. a- kunigo 
Power kapo kol Bažnyčia 
nėra tarus savo autoritetin
go žodžio mes paliekamoj 
taip kaip yra, o tik paduo
dame žinias.

PARYŽIUS, lapkr. 13 d. 
— Prezidento Hooverio su
gestija, kad laivai, kuriais 
būtu vežamas maistas kilus 
karui, nebūtu sulaikomi, 
Europoje sukėlė baisų skan- /
dalą. Daugiausia tam su
manymui priešinasi Pranci- 
ja ir Italija. Bet dauguma 
valstybių pritaria.

Prancija, kuri taikos ar 
karo laiku, nejaučia bloka
dos sako, kad be blokados 
ir Kellogo paktas turis ma
žą vertę, nes už jo nesilaiky
mą nebebus būdo kaip nu
bausti valstviny

Prancūzai mano, '-JlgiB 
Hooverio planą priėmus 
tų padrąsinimas pradėti^ 
naują karą.

Tad visa Prmicijos spa^^ 
da pasmerkė Hooverio 
na.

Vokietija pilnai pritaręŠJ 
blokadą panaikinti.

Tautų Sąjungos bosai irh| 
gi priešinasi blokados pąi^ 
naikinimui.

Išrodo, kad visos kalbos 
pie taiką yra tik blofas'lyl 
kad didžiosios valstybės rim^ 
tai rengiasi prie naujo ka-^ 
ro. ‘.ar •

10,000 VOKIEČIU KOLO NISTU BĖGA Iš RUSIJOS.
Vokiečiai kolonistai Rusi-J 

joj apsigyveno du šimtai^ 
metų atgal earienės Didž. 
Katrės laikais. Dabar visil 
suvažiavo Į Maskvą, ir gavęd 
leidimus išvažiuot trauks 
kitas šalis. .

-
A

BERLYNAS. — Praneša, f 
kąd vokiečių kolonistai, 
skaičiuj apie* 10,000, atsišau
kė į Vokietijos vyriausybę 
ir visuomenę prašydami pa
galbos. Jie nori persikraus- 
lyt iš Sovietų Rusijos “ro
jaus’’ kur nors į kitas šalis.

Valdžia skiria iš iždo ig 
visuomene deda aukas jų 
perkraustvmui.

400 vokiečių jau atvyko į 
Kiel prieplauką. Dalis jų 
vyksta į Kanadą, kiti į Pie
tinę Ameriką.

Rep. z >.*/

Kolonistai bėga iš E 
jos dęi ckononHHių įj^.re

__  e
mos civilį ieškinį 

paskirstytas-šftaip: - - -
32,335 litus išieškoti iš nu

teistųjų Mikšio, Draugelio, 
Petro Josiuko, Sergijaus 
Josiuko, Frizinskio, Bergo 
ir Sakalausko, visiems soli
dariai atsakant (iš Saka
lausko išieškoti tačiau 
iki 19,000 litų sumos) y

24,976 litus išieškoti 
Draugelio, Petro Josiuko, 
Sakalausko ir Soblio, vi
siems solidariai atsakant; —

49,682 nitlis išieškoti iš 
Mikšio, Draugelio, Saka
lausko ir Petro Josiuko, vi
siems solidariai atsakant, ir 
12,261 litą išieškoti iš ats. 
lt. Aglinsko.

* Teismo išlaidas nuspręsta 
padengti solidariai visų nu
teistųjų lėšomis.

Motyvuotas teismo spren
dimas bus paskelbtas š. m. 
lapkričio mėn. 2 d.

Prokuroras, paklaustas 
teismo pirmininko dėl kar
domosios priemonės nuteis
tiesiems, pasiūlė Mikšiui, 
Draugeliui ir Petrui Josiu- 
kui tuojau pat pavartoti a- 
reštą. Pris. advok, Požėla 
prašė visų trijų nuteistųjų 

i įgaliotųjų vardu už esamą- 
įJĮ UZySVttVU, IVVli Į VBtĮ, jėlgll 

_ ULtą, nuteistieji galėsią 
tarpu J. Voleišis, pulk, lt.1 padidinti, palikti visus tris 
Butkevičius ir admin. kpt. 
Deltuva pripažinti nekaltais 
ir išteisinti.

Krašto apsaugos ministe
rijai padarytiems nuosto-

‘ KAUNAS.—Spalių 26 d. 
apie 3 vai. po pietų kariuo
menės teismo pirmininkas 
gener. Šniukšta paskelbė, 
kad kariuomenės teismas, 
apsvarstęs bylą dėl lašinių 
statymo kariuomenės inten
dantūrai, Lietuvos Respubli
kos vardu nusprendė: vete
rinarijos gydytoją Feliksą 
Mikšį ir gydytoją Eliziejų. 
Draugelį nubausti kiekvieną! 
po vienerius metus ir tris 
savaites sunkiųjų darbų gra
sos kalėjimo, o Petrą Josiu- 
ką — vieneriais metais ir 
dviem savaitėm sunk, darbų 
grasos kalėjimo, visiems 
trims pritaikant B. St. 28 
ir 30 str. numatytas pasek
mes (pilietinių teisių aprė- 
žimas); Bernardą Sakalaus
ką ^nubausti šešiais mėne
siais ir dviem savaitėm pa
prasto kalėjimo; J. Soblį — 
šešiais mėnesiais paprasto 
kalėjimo; Sergijų Josiuką 
ir J. Bergą — kiekvieną po 
keturis mėnesius ir dvi sa
vaites papr. kalėjimo ir D. 
Frizinskį nubausti trimis 
mėnesiais paprasto kalėji
mo. Atsargos pulk. lt. Ag
linskas pripažintas kaltu pa
darius karo įstabi XXII-os 
knygos 145 str. numatytą 

(nusikaltimą (perdidelės vai-į jį užstatą, kurį esą, 
idžios pasisavinimas). Tuo reiktų

11 ŽMONIŲ APDEGS

Elm wood, Wis. — Paliau
bų dienos vakare Amerikos 
Legionierių auditorijoj šo
kių motu ekspliodavo besi- liams padengti iš nuteistųjų 
sunkiąs gazas. 11 asmenų kariuomenės teismas pritei- 

119.254 litų bendros su-

/
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PAKEITIMAI UŽSIENIŲ
REIKALŲ MINISTERIJOJ

Kaunas. — Užsienių rei
kalų ministerijos referentas 
p. J. Montvila paskirtas at
stovybės sekretorium į Ry- . 
g?-

Ministerijos referentas p. 
E. Dymša paskirtas pirmuo
ju atstovybės sekretorium į 
Berlyną.
Lietuvos vicekonsulas Ham

burge p. A. Polėšaitis pa-

nių priežasčių. J Vi

r- .

Sako, kad pabėgę iš Htl-. J 
kitaip <sijos kolonistai jos 

nevadina kaip gyvųjų žmo-. j 
nių kalėjimu.

..-✓'SS

c

Daugavpiįi.
Lietuvos konsuliarinio sky

riaus Berlyne sekretorius p. 
M. Anysas (klaipėdietis) 
pakeltas vicekonsulu ir per
keltas i Hamburgą.

LIETUVOS UŽSIENIO 
PREKYBA

Rugsėjo mėn. Lietuvos 
eksportas siekė' 26 milijonų 
litų ir importas 27 mil. litų. 
Taigi, rugsėjo mėn. Lietu
von prekių įvežta už milijo
ną litų daugiau, negu išvež
ta. Rugsėjo mėn. kiek su
mažėjo galvijų, sviesto ir 
celulozės išvežimas.

Per pirmuosius devynis 
šių metų mėnesius iš Lietu
vos išvežta prekių už 224 
milijonus litų (pernai per tą 
patį laiką už 183 milijonus), 
įvežta už 220 milijonų litų 
(pernai už 221 milijoną). 
Taigi, šiemet eksportas vir
šija importą 4 milijonais li-

VILNIUJ MIRĖ DIDELIS LIETUVYBĖS KOVOTOJAS
VERSIACKUI NEPASISEKĖ,

Stasys Versiackas—Stove nomis Vilniuj mirė vienas 
Ketchell, pirmadienio vaka-i])^ninDŲ \ ilniaus lietuvybčs__^ 

Salėm, kovotoji! Valentinas Urba-. 
navičius, turėdamas 84 me-' J 

Velionis nuo jaunų 
Turėjo !<beniJ buvo susipratęs liettt- 

8 roundus, bet'vis ir veikliai dalyvavo tau- Į 
Versiackui (tdiiam Vilniaus lietuvių ju- I

re. kumščiavosi
Mass. semi-final bout su į 
Patent Leadlier Kid iš Nerc.tus.
Bedford, Mass. Turėjo 
kumščiuotis
6-tame rounde 
tapo lūpa labai giliai pra- Į dėjime. Tai buvo vienas piir 
kirsta. Dėl didelio kraujo mųjų lietuvybės gaivintojų.^ 
plūdimo nebgalėjo ilgiau kunigo Ambrazevičiaus lai-- 
kumščiuotis. Todėl pergale kais. Jis palaidotas RaŠU<^ 
teko jo oponentui. Dėl šio. kapinėse.
susižeidimo Versiackas ne-

■kapinėse. Laikinasis Vii- . 
niaus lietuvių komitetas lie-OUOi/A.fUUIIV T vi O1MV c ■ . ’

begalės kumščioutiš šį penk- tuviu visuomenės vardu už^I
tądien į Bostono Arenoje. 
Versiackas yra Šarkio ir 
Vinčos bendradarbis, nes ir 
jo manageris yra p. Buck- 
ley.

dėjo ant velionies kapo vai
niką su parašu: 
šiam Vilniaus 
gaivintojui V.

Rep. čiui.”

_
*' v

“Seniau- y '• * lietuvybės v * 
Trbanavi- 3

' VOKIETIJA ATIDAVĖ ŠVEDAMS DEGTUKŲ 
MONOPOLĮ

tuo tarpu laisvėje. Teismas 
tačiau nutarė Mikšį, Drau
gelį ir Petrą Josiuką tuojau 
suimti, o kitiems auteistio* 
siems palikti tą pačią kar
domąją priemonę, t. y. už^ų. Apskritoj, matome, kad 
esamą užstatą paliekant tuo J mūsų eksportas šiemet padi- 
tarpu. laisrrttfe.

l
Įdlju’/e importas sumažėjo.

Švedai jau nuo seniai yra 
pagarsėję—degtukų gamin
tojais. Nef^Tdabartiinai mū-

*
sų degtukai vadinami šve
diškais. nes jų dirbimo bū
dą yra išradę Švedai. Šve
dai netik dirbo pas save deg
tukus ir vežė į kitas valsty
bes, bet taipogi pradaidui tam tikrą pelno

/

4 • Jį

H• s

< a!4pirkti kitose valstyličse'tėir^ 
sės gaminti degtukus; kitaip V 
sakant, įsigijo degtukų mo- - 
nopolį. Tokius monopolius " 
jie yra įsigiję įvairiose vai- 3 
stvbėse. Dabar jie įsigijo 
dar ir Vokietijoj. 2 Jie 
vė užtai Vokietijai gana'di
delę paskolą ir užtikrino & į

€
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Okupuotoje Lietuvoj

D. L. K. KEISTUČIO DR-J03 
VALDYBO SANTRASAI

žmogaus dvasios gyvenimas sa
vo esme nesiskiria nuo kūno gyve
nimo. Kaip žmogaus kūną?, negau
damas maisto, menkėja, nyksta ir 
miršta, lygiai taip pat menkėja, 
nyksta ir miršta žmogaus dvasia, 
jeigu ji negauna maisto skaitymų 
ir galvojimų.—Vovenargas.

Juo labiau tu myli save, juo di 
dėsnis esi savęs priešininkas.

GUDAI VARTOS 
KIRILICA

U £ j LLO1C1iiiąis motorais.

IŠVAŽIAVO DR. PAJAUJIS

Kaunas. — Neseniai pa
leistas iš kalėjimo valstiečių 
liaudininkų veikėjas dr. Pa
jaujis, pildydamas nustaty
tas sąlygas, išvažiavo į pie
tų Prancūziją. Amnestavus 
ta sąlyga jam buvo .būtina.

tai musų specialybe ir ilgų metų pral 
tika. Darbas artistiSkas. Haluos žemo

M. A. NORKŪNAS
P. 0. Box 91, Lawrence, Mass.

KAUNO DUONKEPIAI NUTARĖ 
ATPIGINTI DUONĄ

Dabar už juodos duonos 
svarą ims 45 et. (pirmiau 50

BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO 
PROJEKTAS

KAUNAS. — Ministėrių 
kabinetas spalių 10 dienos 
posėdy priėmė baudžiamojo 
proceso įstatymo projektą. 
Šituo projektu paruošiama
sis ^darbas bylose, kurios 
priklauso apygardos teis
mams, atliekamas žvalgymu, 
kvota ir rengiamuoju tar
dymu, prižiūrint valstybės 
gynėjams ir jų padėjėjams.

Žvalgyti gali visi poliei-

ANDRIUS OLEKA VEDA ŽYDŲ 
VAIDYBOS STUDIJĄ

Kaunas.—Naujas Valsty
binės Dramos režisierius A. t

Oleka dabar pakviestas va
dovauti žydu vaidvbos studi-

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO3 
^0 GLOBA MOTINOS ŠVĄ 

VALDYBA

duonos svaras 70—75 et. 
(80—85 et.). Prekių kainų 
tikslumą prižiūrės Kaimo 
Miesto Valdvba.

LENKAI RUOŠIASI 
PULTI?

Iš Ukmergės gauta žinia, 
kad naktį iš 18 į 19 spalių 
denkų Gaveikių dvaro sar
gybos darė naktinius ma
nevrus. Bemanevruodami 
“iš netyčių” paleido apie 
40 šūvių. Manevrus darė 
Gaveikių dvaro apylinkėj 
netoli administracijos lini
jos.

Didžiausia ANGLINĖ prie gelžke- 
lio, namais, trokais, arkliais ir ve
žimais. Arti Bostono. Parsiduoda 
pigiai. Norintieji pasinaudoti pro
ga'kreipkitės:

A. F. KNEIŽYS,
366 W. Broadway, S. Boston, Mass

ATVYKS RYGOS LIETUVIŲ 
CHORAS

Lapkr. mėn. vidury Kau
ne rengiasi koncertuoti po- 
pularus Rygos lietuvių cho
ras, p. Karoso vedamas. T 
Kauną drauge su choru, ku
rį sudaro apie 60 žmonių, 
taip pat mano atvykti solis
tai, dainininkė p-lė Latonai- 
tė, baigusi Rygos konserva
toriją, ir pianistas p. Vai
niūnas. Be Kauno, choras 
žada surengti vieną koncer
tą ir Šiauliuose.

Praeitą savaitę į Klaipė
dos uostą atplaukė 19 laivų 
su 8,350 tonų krovinių. Iš
plaukė 25 laivai su 2,970 to
nų krovinių. Tą savaitę į- 
vežta kalkakmenių 2,874 to
nos, 1,250 bačkų silkių, to
liau druskos, geležies ir ki
tų prekių. Išvežta daugiau
sia celulozos ir medžių. Pas
kutiniu laiku laivų judėji
mas šiek tiek sumažėjo.

šiemet' dėl

zijos dijBekiaEHjs ir k. Dr. 
J. Tumą sveikina daugelis 
žodžiu ir telegramomis. Po 
to džiaugsmingai prabyla 
pats jlibiliatas, dėkodamas 
už garbės diplomą ir pažada 
tada nors neilgam laikui 

Po to dr. J. 
Tumas Skaitė paskaitą “Si- 
)i rijos nereikšme lietuvių li
teratūroje.”

ŽADAMA PALEISTI HRAMA- 
DININKUS

Vilnius. — Spaudoje ir 
mieste pasklydo žinių, kad 
artimiausiu metu nuteistieji 
gudų “Hramados*' dalyviai,

APDEGĖ BEMINANT
LINUS

Spalių 17 d. Liškiavos v. 
Liepiškių km. Mikeliūno 
•Tono minant linus lauke 
prie duobės apdegė jo duk
tė. Jai nudegintos abi kojos, 
rankos ir veidas. Vežama į 
ligoninę apdegusioji mirė.

augiau ijgps. 
. ir ėringi jajEjos 

padaugino jėgą visų kūno.
ir jie pasijuto esą jaunesni. Nuga- 
Tone turi jums pagelbėti, o jei ne, 
tai nieko nekainuos. Žiūrėkit gn 
rantijos ant kiekvieno pakelio 
Nusipirkit 1 buteli šiandie.

misijos. Nutarta pakviesti 
^prisidėti prie sukaktuvių 

ruošimo: visas vyriausybės 
£ lęgalizuotas partijas, Uni- 

įf- versiteto atstovybe, mokvto- 
& jų sąjungas, Vilniui Vaduo- 

ti.Sąjungą ir Žurnalistų Są-

l’irmininkas — Motiejus Ziohn,
539 E 7th St. So. Boston. Masa. 
Telephone South Boston 3552-R. 

vice-Pirmininkas — .T. T,. Petrauskas
24 Thomas Pk.. So. Boston, Mass 

"rot. Raitininkas — Jonas Olfneckis
5 Thomas Park. So. Boston, Mass 

•’in. Raitininkas — Matas Seikiu.
256 E. Nntli St., So. Boston, Masa 

iždininkas — Andriejus Nandžiunas,
885 E. Rrondwa.v, Srf. Boston, Masa 

tfaršalka — Jonas Zaikis.
7 tVinfield St., So. Boston. Mass.

'raugija laiko susirinkimus ka
treną nedėldieni kiekvieno m? 
nėšio. 2-rą valandą po pietų 
parapijos salėj 492 E SevenH 
St.. So Boston Misa

"irmin’nkns — Mot Verslacraa,
691 E. Fifth SL. So. Boston, Mast 

'‘ice i’irmininkn8 — Povilas Roką,
125 Bo«-en SL, Sontb Boston. Mass 

•rot Kaltininkas — AnL Macejnnaa
450 E. 7th St„ So. Boston. Masa 

'-'In. RaStinlnkas — Pranas Tuletkii
109 Bovven St. South Boston. Masa 

lėlininkas — Audrina Zaliecka*.
150 H-Street, South Boston, Masa 

tvarkdaris -- Kasys Mlknlionia,
906 E. Broadvmy. So. Boston, Man. 

itmtudja laiko savo raslrlnkinras kas 
antrą nedėldlehj kiekvieno mftneste 
Lietuvių Salėj, kert? E ir Sllver gt„ 
So. Boston’e, 1 :30 v»1. po platų. 
Ateidami susirlnkimnn prašome at
sivesti naują narių prirašyti prie 
mirai dmnellas

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

vice-Pirmioinkas — A. NaudžlnnaK
885 Broadway. So. Boston. Mass. 

t’rot. RaAtlninkas — V. Tamoliunaii
40 Marine RcL, So. Boston. Masa 

Fin. Raitininkas — J. Kazlauskas,
44 Glendale St, Dorchester, Man 

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

rvarkdarl3 — J. LeSčinskas,
141 Bowen St., So. Boston. Masa. 

i>raugija laiko susirinkimus kas ant 
rą panedėlj kiekvieno mėnesio 7:3f 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė 
Fifth SL. So. Boston. Mass.

Vilnius. — Spaudoj pasi
rodė žinių, kad galutinai no
rėdami atsispirti leidžia
miem - Krokuvoje gudiš
kiems vadovėliams lenkų 
dvasioje ir lotynų raidėmis, 
ir Vilniaus gudų krik.-de- 
mokratai savo organą “6ie- 
laruskaja Krynica” neužil
go pradės leisti ne lotynų 
raidėmis, 1x1 rusiškomis 
raidėmis. Lotynų raidės 
bus vartojamos tik malda
knygėse.____

KRATA GUDŲ KNYGYNUOSE

I Vilnius. — Prieš keletą 
dienų Gudų Mokyklos Drau- 

’ gijos knygyne Aušros Var- 
tų g-vėj buvo padaryta kra
ta, kurios metu ieškota ne
legalių gudiškų knygų, 
spausdintų Minske.

“Dz. Wil.” praneša, kad 
darant kratą policija radu
si keletą Minske išleistų gu
dų kalba mokykloms vado
vėlių ir taip pat Gudijos že
mėlapį, kurį sukonfiskavo.

VAGYS APIPI3M

Vaktį isTuO d- Aly ta us 

apskr. Miroslavo v. iš San- 
taikos klebono kum Ant. ži
go buto vagys pąvoge smui- 
ką,rašomąją nosinėlę, 20 
rankšluosčių ir įdtų daiktų 
iš viso už 1,870 litų* iš 
Varanaufiko kaimo gyvento
ja Adomavičiaus buto, ma
tyti, irgi tie-patys vagys pa
vogė gitarą. ir smulkesnių 
daiktų už 240 litų.

— . :'; ■ : * . ' i i -1 1

t’lrmininkus — J. Grubinskaa,
24 l’rescott Su, Readville. Ma» 

Vice-Plrmininkas — J. Markelionb
140 Bovven St., So. Boston, Mass. 

I’rot. Raštininkas P. Milius.
447 E. Seventh St, So. Boston, Masa 

l-’tn. R;ištlnink-:s — M. šelkls.
256 E. Nnth St., So. Boston, Masa 

iždininkas — V. Balutis
36 Mercer SL, So. Boston, Masa 

Maršalka — J. Zaikis.
7 VVinfield St, So. Boston. Mas» 

l>mng*Ja laiko susirinkimus kas ant
rą nedėldien) kiekvieno mėnesio. p< 
num 492 E Seventh SL. parapljo* 
salPJ. 7rh St.. Sonth Boston. Mass

(J.S d
II: : II.

Į ) I iei. 
! 1::s ir 
j sutis”
i veiksi: 

R7»50, gyvenantiems ne Suvienytose Vai 
stijose 
$8.50.
mi naudotis šita proga skubiai. Apšvie
tus mylėtojai nepraleiskite šios progos 
— arti $40.00 vertės knygų už $7.50 ir 
“Margutis" per visą motą, taipgi gra
žus “Erntės” Kalendorius. Sykiu su 
knygomis arba atskirai prisiusime ir 
savo naują knygų katalogą. Pinigus 
siųskite šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA,"
3210 So. Halsted St, Chicago, Ulinois

■' ■ ■- *'?• 
-TL rr-n^į m, .1 , .iii į

jos agentai ii* valsčių viliai 
Šiai bei seniūnai, kvotas (ta
ryti gali administracijos or
ganai- 
tyje 
tai

DARBUOJAS SU

V0SE a SONS PIANO 
KOMPANIJA

X; - •

Buk tikras mane matyt pirm pirk 
siant Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai. •

Pasaulio garsus V O S E grand, 
player ir upright pianai. Nauji ir 
vartoti Orthophonic VICTROLA ir 
puikus MAJESTIC radio.

Reikalauk Katalogo
Vose & Sons Piano Co.

160 BOYLSTON ST. BOSTON
LENGVOS IŠLYGOS

Pirmininkė — Jieva Marksienė,
625 E 8tb St., S. Boston, Mass 

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

Prot. Rast. — Ona.Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Masa 
Telephone Sonth Boston 3422-B 

Fin. Rast, -r- Bronislava CiūnienJ 
29 Gould St., W. Rozburv, Mass 

’ždininkė - Ona Staniu'iutė.
105 W. 6th St., S. Boston, Mass 

l’varkdarė — Ona Mizgirdienė.
1512 Uolninhia Rd., So Bostoh 

;>ra:igij;* savo susirinkimus laike 
kas atUra utarninką kiekv;en< 
m-'p. 7:30 vai vakare, po
‘•a: pviirči svetainėj 

isai- i.'rnogijos reikalais kreipki 
protokolu raštininke

Nepaprasti Pirkimai < t 
M-

Nauji, -moderniški, dvfejti Šeimy
nų namai, 5 kambariai ir maudy
nės ant kiekvieno flioto, du atski
ri pečiai (furnacc), chestnut ap
dirbti, Sraftes sienos į svarbesnius 
kambarius, elektra, shadės ir t t. 
Hobart. 'Avė., ToIoiva

NELAIMĖ SU LEKTORIUMI 
HERBAČIAUSKU^

<š Kauno praneša, kad 
lenkų kalbos lektorius Alb. 
Herbačiauskas, eidamas u- 
niversiteto kalidoriuje pa
slydo ir parkritęs sulūžo ko
ja*

Dvi mifmtos nuo %us bmjos. Ka'i- 
lia $S,9(XK00. Sąlygos. Nuo^aisv^ 
apdraudė Vieniems metinis dykai.' 
Statytojas kasdien tenai, šaukite 
Hawthomc 2596-R, vakarais arba 
kreipkitės pas įsarininką Mr. H. 
Hagoort, 15 Hutchinson Avenue, 
Ilavthorne, K. J. (G.-6)

PRALOTO PAVYZDYS 
GAISRININKAMS

Švėkšna.— Spalių 15—16 
dienos naktį miestelio vidu
ry užsidegė Lomsargio tvar
tas ir daržinė. Gaisras grė
sė visam miesteliui. Šau
liams padavus ženklą, atvy
ko miestelio žydų gaisrinin
kų komanda, bet dėl mašinų 
ir gaisrininkų netvarkos, ge
sinti negalėjo. Tuoj pasi
rodė pralotas Maciejauskas 
su gaisrine mašina. Sutvar
kęs pats pralotas mašiną ė- 
mė gesinti gaisrą. Ugnis bu
vo sulaikyta ir toliau neišsi- 
plėtė.

Pralotas Maciejauskas jau 
nebe‘pirmą kartą geibi gy
ventojus gaisre.

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu 
sirgimo, su

Peps&cfitl&er
gako ii.' ■ Si. . ,V.».

SAE«T:T* PYKAI

REIKALAUJA TUO JAUS
ENERGINGO VEDĖJO 

vesti ir platinti lietuvišką biznį 
tarp lietuvių. Gera pn^ra priridėti 
prie senos ir rimtos kompanijos. 
Kandidatai aplikacijas deltai šios 
vietos paduokite tiktai raštu. Ad* 
resuokite “Darbininkas," No. 47, 
386 W. Broadvay, South Boston, 
Mass.

•h:1. kn\gp. skir 

naujų ir sene<- 

::|>v-sukti. reni;: 

:-:<i.i, hr'ksliir.ų.
■ k>:<>kių ir 

- y^iisoii
.: in i. “<■ 

. .i;," ' ’i ’ 

illil'; ' :

- ?. JUS ".M.I. ■ 
, ' ■ i; ■i;:is. .> .■ 

įKą. (labur gaunate u .t 
— užsienyje, kaiDUoja tiktai^ 
Visi] kolonijų lietuviai kviečia-j

100 Knygą Rinkinys 
“Birutės” Kalendorius 1930 m et 
“Margutis” per visą metą 
Viskas už $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietu ■ 
va” teikia gigantinę progą visiems Su
vienytų Valstijų, Kanadds, Centraiiuėsj 
ir l’ietų Amerikos lietuviams įsigyti 1(M)Į 
Ktivgu Rinkin 
tingit, diutiitt 
nių. įvairi.tt-io 
nu. dainii, : ;
fjloSOt i’:'". . ’

M,-

< IAŪKIO DARBŲ 
šinunys.

gražaus oro visi jau nukasė 
bulves j bulvęs grafos ,ir. 
gūros. Visi skuba javus kul-,

I
KAN.“j. TUMUI VAIŽGANTUI

ĮTEIKTAS GARBĖS DAK- 
: TARO DIPLOMAS

- Kaunas. — Spalių 20 d. 
Universiteto salėje įvyko 
Humanitariniu mokslų fa- 
kulteto iškilmingas posėdis, 
i kurį buvo atvykę iš Min
taujos atvažiavusieji -Latvi- 
jok lietuviai su gimnazijos 
direktorium priešaky, p. 
Švietimo Ministeris, p. p. 
profesoriai, studentai ir 
daug kitų kan. Tumo gerbė -

Mosėdį atidarė Un-to rek
torius. Human. m. fak. de- 
kanas širdingai padėkojęs 

|< jubiliatui už darbą, a|)gai- 
testaudamas, kad doc. Tu- 

r mas pasitraukė iš Universi
tetėto, įteikė kan. Tumui-

Vaižgantui literatūros-gįft*- 
!bės daktaro diplomą. Salė-. 
į j.e didžiausias delnų ploji- 

mas. - Po to kalba p. Šv. 
Ministeris, L’n-to Rektorius, 
iš Mintaujos atvykęs kun. 

£ jasėnas, Mintaujos gimna-

ULEliDORIAI
- 193d Metais

Siu: ėiam Kataln^ą dykai, iš kn 
r > Vėinkhj.

JONAS KERDIEJUS
f<r; l OI RTU ST., DKFT. D 

SOUTH IUJSTON. MASS.

į- 'LIETUVOS PREZIDENTAS
E? VYRIAUSIO JO VYTAUTO

KOMITETO 
Š PIRMININKAS

K^£aip žinome, Nepr. Lie-
Uuta be pažiūrų 

B gkntiįnto tupiasi kitais me- 
KįlĮM^iniriėti Lietuyos geni- grįžti Un-tan 
raį|fi?yyUuto Didžiojo 500 
Įonetų mirties sukaktuves. 
E Tam tikslui vra išrinktas 
^vyriausias komitetas, kurio 
gkpĮyšakyje stovi pulk. Bra- 
gMulevičius. Komitetas iki 
E&ol £*& atlikęs labai daug.

dienomis pulk. Bra- 
Kziulevičius atsilankė pas 
f -Respublikos Prezidentą p.

Smetoną, prašydamas jį 
g tapti vyriausiuoju komiteto 
^^įrmininku. P. Respublikos 
■p^rezideiitas ta prašymą pa- 

A tenkino ir išreiškė noro, kad 
^prie bendro priruošiamojo

KUN. STRAZDELIUI 
PAMINKLAS

> »> • • !

Paskutiniu metu Lietuvos 
spaudoj pradedama judinti 
klausimas dėl žinomojo mū
sų liaudies poeto ir “Pul
kim ant kelių” autoriaus 
kiin. Antano Strazdelio pa
minklo. Ant. Strazdelis y- 
ra palaidotas Kamajuose, 
Rokiškio apskr.

Iš tiesų gražus sumany
mas pagerbti daugelio už- 
mii-štą vargo poetą kun. A. 
Strazdeli.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
D R-JOS VALDYBA

Pirmininkus — AntnnHS Nitvlkas, 
• 702 E. Fifth SL, So. Boston, Masa 
Vlce-Pirmlnlnkns—Jnoiaa Jackevičius 

92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.
ProL RaStlnlnkaa — Albinas Nevtera, 

948 E. Broadway, So. Boston, Mass 
Fin. RaStinlnkas — J\jow Gnsevičina > 

Ž7 Tampa SL. Mattapan. Masa.
rfclininkūsJ — Vincas Kaltftlus. .1 t: < 

67 G StrecL South Boaton. Masa 
Tvarkdarys— Kazimieras Ambrozaa, 1 ’ 

492 E. Seventh St.. So. Boston, Masa 
Draugijos susirinkimai buria kas pir 

mą nedėldienj kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų,' parapijos salėj, 492 
F, Spvonth St. So Boston. Masa

kiti būsią paleisti.
“Dz. Wil.” praneša, kad 

vienas hrąmadininkai neseniai bu
vo atvežti iš Vronkų ir pa
dėti Lūkiškio kalėjime.

Iš kitų vėl šaltinių pra
nešama, kad žymiausi “Hra- 
mados” šulai, kaip buvę at
stovai Taraškevičius, Rak- 
Michailovski ir kiti griežtai 
pareiškę, kad jie niekuomet 
neprašysią pasigailėjimo.

NEDAVĖ LIETUVIŲ MALDA- kaip Taraškevičius, Mitla ir 
KNYGEI APROBATOS

Vilnius. — Tenka patirti 
kad prieš kurį laiką 
lietuvių leidėjų Vilniuje p. 
S., norėdamas išleisti didės- < 
nę lietuvišką maldaknygę, 
kreipėsi Kurijon, prašyda
mas aprobatos. P. S. norė
jo papildyti 1927 metais iš
leistą mažą knygutę “An
gelas Sargas.” Tam tikslui 
surinko iš kitų (aprobuotų) 
maldaknygių papildomų 
maldų ir, sudaręs naujos 
maldaknygės projektą, krai
pėsi į Kuriją. Bet čia be 
jokių paaiškinimų atsakyta, 
kad Kurija. . pprobatos ne
duosianti. Ką gi tai reiš
kia? Nejaugi tuo elgesiu no-i 
rimą priversti lietuvius skai- ■ 
tyti lenkiškas .maldaknyges ? 
Jeigu tai, tai neužilgo, no
rint gauti lietuvišką malda
knygę, reikės griebtis kon
trabandos.

kiekvienas savo sri- 
irriie policijos agen- 

kurie nežemesni už nuo
vados viršininko padėjėju, ą 
žemesni, .kuriems bus leista 
apskrities viršininko valsty
bes gynėjui sutikus.

Žemesnieji policijos-agen
tai, viršaičiai ir seniūnai ga
li darvti atskirus kvotos’ •r 
veiksmus tik užtikę-* nusi
kalstamąjį darbą bedarant 
arba tik ką padarius, jei 
vyresnysis policijos agentas 
neatvykęs į tą vietą, o nusi
kaltimo pėdsakai gali išnyk
ti arba kaltininkas gali pa
sislėpti.

Kvotos ar jų atskiri veiks
mai daromi tomis pačiomis 
taisyklėmis kaip ir rengia
masis tardymas.

Kvotos veiksmai yra ly
gūs rengiamojo tardymo 
veiksmams.

Į Prastas Apetitas? |
Mr. Alex Taylor, Gciter, Ala., 

sako, “Nuga-Tone pagelbėjo man 
puikiai. Kuomet aš pradėjau jas t 
vartoti, aš turėjau skausmus šone, 
mano apetitas buvo prastas ir ne
galėdavau naktį gerai pasilsėti. 
Dabar šone skausmų nebeturiu, 

-^'mano apetitas geras, mano miegas ' 
pasilsinantis ir atšviežinantis, aš 
jaučiuosi geriau visais atžvil
giais. ’ ’ ,

Tūkstančiai vyrų ir moterų lai-į, 
ko paskutinių 35 metų įgijo tas į _ 
pačias puikias pasekmes. Kai ku-1 
rie jų buvo silpni, nervuoti, išblyš
kę. Kiti turėjo skilvio ir virskini- 
Tfio trubelius, gasus viduriuose ir 
žarnose, svaigulį, silpnumą, inkstų 
Iigfs. Kai kurie buvo menki ir ta- 

jrėjo trubelių suvirškinimu. N ilga- 
rione siĄękė jiį 
geresnę tfveikatiį

: vč- v



KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDA
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Į KLAIPĖDA IR ATGAL

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą

ARBA

Tavęs aš laukiu liūdnas kaip paukštelis. 
Kai rengias skristi į tolimą šąli.
Tavęs dejuoju, kaip sraunus upelis, 
Kada pro uolas prasi veržt negali.

Kazimiero d r-ją bijo nariais 
isirašvti.

Kas Darosi Okupuoto] 
Suvalkijoj

Laiminga1 Gyvenimo 
Paslaptis

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu: 

“bARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadvvay South Boston, Mass.

Kas mėgsta gyvenimą 
brangina ir laiką.

Laikas — pinigai; todėl 
per daug nereikia jį laidyti, 
nei labai švkštauti.

• yj; - Juozas Paukštelis

RUDUO IR MEILE

Baltic America Linijos laivu populiarumas lietu
vių tarpe priklauso ne vien nuo toj kad jos laivai eina tiesiai i Klaipėdą bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Didžiulis rąstas ir maža 
skiedrelė plaukia vienodu 
greitumu upės tėkme i tą 
pačią jūrą.

“Vilniaus Rytojus” rašo 
apie okupuotos Suvalkijos 
gyventoju vargus ir lenkų 
varomą nutautinimo darbą.

Mažesnioji Suvalkų guber
nijos dalis lenkti okupuota. 
Jos gyventojų padėtį ir var
gus sunku esą nupasakoti. 
Jiems gresiąs nutautėjimo 
pavojus. Suvalkiečiai gy
vendami arčiau vokiečių sie
nos pirmieji turėjo progos 
ir galimumo dar spaudos 
draudimo metu pasiskaityti, 
lietuviškų laikraščių ir kny
gų, ir tuo būdu užsigrūdin
ti nuo bet kokio ištautėjimo. 
Tačiau paskutiniųjų metų 
priespauda ir persekiojimai 
pamažu naikina ištvermę ir 
viltį ištesėti nelygioj kovoj 
dėl savo teisiu. Aukščiau

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais virželiais.----------------$175
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais---------------- $125
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais---------------- $175

MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais.________ $1.25
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais------------------------------------------------- -50

pradėti savo paprastą kas
dieninį darbą. Taip pat pa
darė ir antrą ir trečią die
ną.

Pagaliau sakė kaimynas:
— Kelia i bažnyčią aš ir 

vienas galėjau surasti; tam 
aš neatėjau pas tave, kad 
vestum mane į bažnyčią. Sa
vo paslaptį rodyki man!

— Mielas kaimyne, — at
siliepė tasai, — ar nesupran
ti dar ? Tai čia ir yra mano 
paslaptis, kad aš kasdien iš
klausau šv. Mišių, nes jomis 
Dievas palaimina mane ir 
mano darbą taip, kad aš ga
liu gyventi linksmai ir pa
tenkintai !

Kad tu ateitum — gandas rudeninis 
Padangėmis čia paslaptingai plaukia, 
I

Jame lyg skausmas geliančios krūtinė; 
Ir tartum mane prie savęs jis šaukia.

nuo Augustavos iki Nepri
klausomos Lietuvos buvo 
perdėm lietuviškas kraštas. 
Dabar nutautinimo darbas 
daugely vietų įleido savo ža
lingas šaknis. Yra lietuvių, 
kurie neturėdami savo dva
sios vadovų inteligentų ir 
lietuviškų mokyklų lengvai 
paduoda nutautinami.

Visiems žinoma, pabrėžia 
laikraštis, kad lietuvių nu
tautinimas varomas ne nuo

Man be tavęs ilgu, graudu be galo — 
Čia skundžias geltonuojanti lapeliai 
Ir žalias sodnas nuo šalnos pabalo, 
Ir gelsta mūsų vaikščioti takeliai.

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS
IŠ NEW YORK’O

S. S. “POLONIA”..............................Lapkričio-November 16
S. S. “LITŪANIA” ...............................Gruodžio-December 7
S. S. “ESTONIA” ............................ Gruodžio-December 21

nt DIENOS PER VANDENYNĄ
C J PER CHERBOURGĄ — 6 DIENOS 1

PER BREMEN’Ą. ’
Keliaukite greičiausiu pasauly laivuEREMEN

Laivas EUROPA 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 
Lloyd laivais.

Dėl sugrįžimo liūdymų ir kitų, informacijų atsiklauskit 
savo vietinio agento arba NCRTti GEILHAN 

l LLOYD AS 
^^65 STATĖ ST., BOSTON, MASS

Žmogaus gyvenimas — tai 
knyga, kurioj pagrindinė 
prasmė ir idėja dažnai pa
sireiškia tik vienam skirsny 
visos kitos pareiškiamos 
prakalboj, užbaigoj ir įvai
riose smulkmenose.

Kristus:prilygino dangaus gamtiškojo gyveninio šali- karalystę prie garstyčių grū- ninkai pripažįsta, kad visgi 
do viena dėlto, kad iš tokio reikia mokėti save suvaldyti, mažo grūdelio išauga gan Juk ir paprasčiausios civili,- didelis aiigniuo ir, antra vėl žarijos principai remiasi ant dėlto, kad garstyčios grūdas susivaldymo. Be susivaldy- vra labai kartus. Dangaus mo draugijinis gyvenimas karalystė, arba Bažnyčia, iš- neįmanomas.
tiesų prasidėjo iš mažos sėk-1 Ką gi jau bekalbėti apie 
los, dvylikos apaštalų, kurie viršgamtinį gyvenimą, malck buvo ir bejėgiai ir nemoky- nes gyvenimą. Čia viskas pa
ti sulig šio pasaulio nioky- remta ant kovos su savo tumo prasmės. Tiesa, to blogais palinkimais. Be ko- 
mažo garstyčių grūdelio sė- vos ir sakramentai nieko Jo
jikas buvo Dievas, kurio gelbės. Sakramentai duoda malonė ir stebūklai sekė a- tik Dievo malone, bet čia rėr- 
paštalus visuose jų pamoks
luose ir darbuose, bet žmo
giškai kalbant, tie apaštalai 
buvo silpnučiai. Be pinigų, 
be pagelbos, be ginklų, jie 
ėjo užkariauti pasaulį nau
jai idėjai, Kristaus moks
lui. Tiesa 
buvo tobuliausias, gražiau
sias ir maloniausias, — mei
lės mokslas, kurs liepė my
lėti ne tik gimines, savuo
sius ir savo tautą, bet ir 
visą žmoniją ir da gi savo 
neprtetelius, — tečiau to 
mokslo įvykinimas buyo 
sunkus ir kartus, kaip ta
sai garstyčių grūdas. Kristaus mokslas reikalauja, kad 
žmogus save pažįtų ir suval
dytų bei pažabotų savo gei
dulius. O kas nežino, kad 
tai labai sunku ? Nebent tik 
tas, kurs su savo silpnybėmis 
niekuomet nekovoja.

Bet kam gi kovoti ir da gi 
su savim? ar negeriau duoti 
valią savo geiduliams ir gy
venti sulig gamtos reikalavi
mų ? Ne. taip negalima, nes 
žmogus nevaldąs savo geidu
lių pagalios ima nusidėti ir 
prieš gamtos įstatymus. Už
taigi net ir smarkiausieji

kia ir žmogaus geros valios, kad tąją Dievo malonę tin
kamai sunaudoti savo sielos 
išganymui. Tanki išpažintis 
suteikia nuodėmių atleidimą, 
_bet jei žmogus neišraus iš 
savo širdies tų nuodėmių 
priežasties, vadinasi, savo 
blogų įpročių ir geidulių, tai 
ir pati išpažintis nieko ne
gelbės, nes be tikro noro pa
sitaisyti ir be kovos su savim, 
nuodėmių skaičius po kiek
vienai išpažinčiai nemažėja, 
tik didėja.

Taigi turime krimsti tą 
kartu garstyčių grūdą, arba 
kitais žodžiais, privalome ko
voti su blogais palinkimais, 
jei norime Dievo Karalystę 
įvesdinti i mūsų širdis.

. ' '■ ■■ Henry Wntti

Mirtis Numirėlių Vagims!
Būgnai muša, trimitai groja ir gyvus žmones kasa į žemę.

Užkasa iki kaklo ir taip numarina. ' .

BALTIC AMERICA LINE
8 BKIDGE 8TREET, NEW YORK, N. Y,

— - -

Buvo vienas pamaldus, j 
tasai mokslas dievobaimingas darbinin

kas; jam viskas gerai sekėsi 
ir jis visada būdavo linksč•’ 
mas ir patenkintas. Vieną, 
kartą atėjo pas jį kaimynas' 

(pasiklausti: ’ •

• — Sakyk man, kokią tu 
turi paslaptį! Nedirbi dau
giau, už mane, o visai eilei' 
vaikų turi duoną uždirbti, įr 

i vis dėlto, niekados tavo šet-'į 
'niyna nematė dar vargo. O 
aš, aš dirbu kiek begalėda
mas, ir vis dėlto man neši?

A— 

seka ir tiek! Tu turi turėti 
.kokią nors paslaptį, kad & 
si toks pasiturįs žmogus? v. 

j — Tiesa, — atsakė pirma? 
sis. — aš turiu vieną pašlami 
tį. ir jeigu tu nori sužino^

Kaip visos senovės tautos 
taip ir kinai labai gerbia 
numirėlius. Gražiausiai iš
puošia, ypač Pietų 'Kinijoj, 
jų kapus, nes visą numirėlių 
kultą (garbinimą) riša su 
siidos gyvenimu. Dėl to var
gas tam, kurs drįstų palies

iu tokį kapą: tai numirėlio 
i išniekinimas, tai (lidžiausias 
Igvvuiu įžeidimas.

Loung-Tsuen apylinkėse 
'prie .Jun-Sin įvyko toks at
sitikimas. Nežinomi pikta
dariai išniekino du kapu nu
vogdami jų brangenybes. 
Sujudo visa šalis ieškoti nu
sikaltėlių. Po didelio triū
so buvo surasti. Buvo tai 
iš Hou-Nau provincijos ži- 

įnomi opiumo rūkoriai (O- 
piumas, rytiečių mėgiamas 
rūkyti augalas, kelis kart 
nuodi ilgesnis už tabaką). 
Hou-Nau’o valdžia juos a- 
reštavo ir perdavė Kiaug-si 
valdžiai.

Teismas greitas, nes įsta
tymas sako: “Kiekvienas, 
kas išniekina lavoną arba jo 
kapą, turi būti gyvas užkas
tas žemėn. savo prasižengi
mo vietoj.”

Tribunolui paskelbus tokį 
sprendimą, nusikaltėliai tuo
jau pat buvo nugabenti 
Loung-Tsuen.

Atėjo paskirta užkasti 
diena. J nusikaltimo vietą 
atvyka Fo-Kien’o mandari
nas (gubernatorius), kuris 
pakvietė ir mane dalyvauti 
teismo sprendimo vykdyme. 
Bet aš mandagiai atsisakiau.

Į iškilmes atvyko daug 
ilgais rūbais apsivilkusios 
Šviesuomenės ir didžiausias 
būrys valdininkų.

Ir aš, nors kvietimo ne
priėmiau, įdomumo veda
mas užsilipau ant. stogo ir 
pasiryžau iš tolo sekti visas 
apeigas.

r—Mandarinas atrodė labai 
1 susijaudinęs — per visą lai

bą net nepajudėjo. Pcmkde- 
iBikė kareivių, su užmau

ktais ant šautuvų durklais, 
įpie jį sudarė didelį ratą, 
i’o tam tikrų ceremonijų 

j budeliai pradėjo kasti dvi 
Į luobos: apie metrą plrttu- 
mo ir pusantro gilumo. Pa
skui sučiupo nusikaltėlius, 
•dipriai užrišo jų burnas ir 
įstūmė į duobes. Sugaudė

• trimitai ir liūdnai sustaugė 
būgnai.

- ■

Vėl viskas nutilo. > 
nia tylėjo tol, kol pasigirdą» 
lėtas murmėjimas, ' kuris 
man atrodė, koliojo 
minguosius ir gyrė budeĮių^JM 

Budelis, tuo tarpu, 
duobėn lopetą žemės — paojjs| 
smerktasis nė krust. Kelios.^ 
sekundė jau žemė siekia kę-jM 
lių. To negana: budeliai už-~|B 
krovė ant pečių sunkumą * i.’- 
privertė nelaiminguosius siKiįįg 
sitūpti. Du vyru iš šalių. 
juodu prilaikė, kiti tuo tar--^B

(pu smarkiai pylė žemęjj^ 
• Greit žemė apdengė šlaunis, 43*

. 7--b.fr, 

pilvą ir po valandėlės spij- 
spaudė kietai prie kūno ran- 
kas. uu

Nelaimingieji pradėjo Ja 
smarkiai blaškytis. Minia.,įįl• * z / be gailesnio kol jojimais ėme^S 
reikšti savo neapykantą. 
Žemė duobėj tuo tarpu kilo 
aukštyn ir aukštyn. Bude-<|1 
liai ėmė duobėn mėtvti ak- 
menų lx*i plytgalių. Po ke-
lių minučių liko nuogi tik ;||| 
pečiai. Kareiviai užrėkė ka-.'i.*i 
rišką dainą ir iš naujo pra- 
dėjo gausti trimitai ir aidė’ J j 
ti būgnai. Pasigirdo armo- 
tos šūvis ir sustaugė minia: 
“Mirtis numirėlių vagims!’’,, 

Dar keletas lopetų ir ne- 
laimingiijų bebuvo matyti 
tik galvos. Reginys buvo 
toks baisus, kad gavau ap- 
leisti savo stebėjimo vietą,. į 
— J u veiduose mačiau ,-.N' 
.skausmą ir išgąstį, regėjau __2 
atviras jų akis ir tampriai ....

f J >■/ ./j

užspaustas burnas; mačiau .L - 
•'areivių elgesį ir girdėjau U j 
minios riksmą. Man paša- ..--J 
bojo, kad nelaimingųjų gal- „-J 
”os taip ir paliko kol jie^"^ 
mirė. ' '

Nors kinų visos bausmės ' 1 
šiurpios, tačiau baisesnės ' - x ' znėra, kam toks gyvo užkasi- 
mas. Dėl to nesistebėkite, 
kad gailiuosi net iš tolo da- į 
gyvavęs šiose apeigose; ~ 

Grįždamas iš iškilmių su- . - 
Mtikau minėtąjį mandoriną, j 
kuris tarp kitko man pa- 
reiškė: “Reikia mokėti nu-

->r *

sikaltėlius bausti. Tik tokio- '•rr J* 
mis bausmėmis kaip ši iš-ji - 
rengiame daugybės prasi- . 
žengimu. Prieš piktadarius 
už baime nėra geresnio girioj 
klo.” ' ’

Taip mano tie, kurie ne-’ t’ 
pripažįsta tikrojo Dievo, ta- „ « ' 
riau man geriau patinka šū- ; 
kis: “Baimė Dievo yra iŠ- - 
minties pradžia.” ;

Iš “Jeunesse et missions” v |; 
vertė K. K. K. 5 

“M. L.,f S

b.fr
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^PAVOJINGAS ŽAISLAS
■ ■
Pastaroji Wall Str. pini- 

Ę- ginė panika, kuri kaip koks 
žemės drebėjimas iš padug
nių pakratė Amerikos mili- 
jonierių turtą, žaibo greitu- 
ihū iškėlė daugelį visokių 
klausimų: Kaip tas viskas 
pasidarė? Kas čia kaltas? 
Kodėl valdžia neperspėjo? 
ir 11.

■ Pinigų paniką Birioje vi
suomet pasidaro netikėtai, 
nors ji auga jau nuo seniai 
ir vystosi ilgą laiką, nelygi
nant kaip votis: išpradžių 
tik niežti, paskui bręsta vis

is*'

i 

?. .-<į

Aį 
į> Į

U y labyn ir labyn ir staiga 
gr sprogsta. Ir Biržoje, arba 

y- Stock Exchange, Šerai kyla, 
paskui prieina prie 

ĮįJ iegalimų kainų ir turi 
Sprogti kaip koks vulkanas,

! -

Sprogti kaip koks vulkanas, 
į žudydamas tūkstančius au- 

kų, bet kitiems atneša mil- 
žinišką pelną. Laimėj a, 
ūoma, didieji piniguočiai,

v • zi-

A-
" ; >.

.* ■

fc •*

visi gi mažesnieji turi žlug
ti. Bet kodėl taip? Argi 
ne visiems lygios sąlygos, tos 
pačios kainos? Taip, kai
nos tos pačios, bet sąlygos 
nelygios. Milijonieriai gali 
pakelti daug nuostolių, nes 
jų kapitalas neišsemiamas o 
Vargšai turi žlugti, nes jų iš
teklius greit išsisemia. Anot

ri pralobti ? — paklausite. 
Taip, tokių, kurie nenori 
pralobti yra labai maža ir 
tokių, kurie nenori greitai 
pralobti, ir labai maža. Di
džiuma žmonių nori būt tur
tingi, nes turtas suteikia ne

priklausomybę, o kas gi ne
trokšta būti nepriklauso
mas? Bet sveikas protas 
sako, kad pralobti greitu lai
ku beveik negalima, ypač 
žaidžiant ant Biržos, arba 
Stock Exchange. Pralobs- 
ta tik tie, kurie" ir taip yra 
turtingi, o neturtingi visuo
met pabaigia nelaimingai. 
Indėję Biržon visą savo sun
kiai sutaupintą skatiką ir 
viską ant syk praradę, men
ki fctock-holderiai staiga 
tampa elgetomis, kiti iš pro- 
1o išsikrausto, kiti iš nebvil- 
ties nusižudo.

Bet kodėl valdžia neper
spėju žmonių prieš tokią ne
laimę ? Čia reikėtų jos pa
čios paklausti. Mes tik tiek 
žinome, kad valdžia dar la- 
bjau dalykus supainiojo. 
Kuomet panika prasidėjo, 
prez. Hoover pre radio pa
skelbė, kad biznis esąs ge- 

r ras. Be abejonės, kaip kam

Esame jau girdėję, kad vi-1ryti. Nors Vytautui ir lie
soje Lietuvoje 1930 metais pasisekė ant visados sunai- 
bus iškilmingai apvaikščio- kinti Lenkijos diplomatų ir 
j amas 500 metų mirties su- silpnabūdžio Jogailos Lietu- 
kaktuvių jubiliejus vieno di- vai užnertos kilpos pavidale 
džiausiu XV šimtmečio Eu- 1385 metų Krėvės ' Unijos, 
ropos galiūnų — Didžiojo bet Vytautas tą unijos kilpą 
Lietuvos Kunigaikščio, sū
naus’Kęstučio ir Birutės, ku
ri anot dainos “nebuvo joki 
karalaitė, bet iš Palangos 
vargdienė mergaitė.” Di
džiojo Vytauto vardas tebe
turi Lietuvių Tautai milži
niškos reikšmės tautiškai po
litiniu atžvilgiu: jo drąsūs, 
kartais rizikingi ir netikėti 
žygiai užimponavo visai Eu
ropai 14-to šimtmečio gale ir 
15-to šimtmečio pradžioje, o 
Lenkijos politikai buvo Vy
tauto tarytum į kampą šuva- stybės vyrams, mūsų kariuo-

buvo sukapojęs ginklu iš Jo
gailos atimdamas Vilnių ir 
per visą savo gyvenimą nesi
liovė kovojęs už visišką Lie
tuvos nepriklausomybę, ir 
mirė 1430 metais su idėja, 
kad Lietuva negali priklau
syti nuo Lenkijos. Todėl Vy
tautas yra suvienytos Lietu
vių Tautos ir Lietuvių apgy
ventų žemių nepriklausomy
bės simbolis. Vytauto var
das yra įkvėpimo šaltinis 

tnūn atgimusios Tėvynės vai-

menei, mūsų visuomenei. 
Vytauto vaidas minimas ir 
tebedainuojamas mūsų kai
mo dainose. Neveltui savo 
himne giedame: “iš praeities 
Tavo sūnūs te stiprybę se
mia.”

tėvai pasėjo į vaikų širdis ti
kėjimo grūdą, mokytojai, iš
plėš, padarys jį panašų į sa
ve: nelieps jam mylėti savo 
aidimą, bet žudyti, ne dova
noti, bet atkeršyti.

Daugelyje dalykų bolševi- Didžiojo Vytauto darbai 
kų valdžia mainė savo takti- ir nuopelnai Lietuviu Tautai 

Iš bus įvairiais būdais įvertina- 
mi ir minėjanii ateinančiais 
metais. Visa Lietuva daly
vaus tame paminėjime: vi
suomenė, kariuomenė, ir Re
spublikos valdžia. Mūsų poe
tai, juristai, literatai bandys 
litikai, strategai, ekonomis-

ką, bet prieš tikybą, ne. 
pradžios nusistatė prieš ti
kybą, paskelbė kovą, ir šian
dieną su visa pragaro galy
be siaučia prieš Kristui Kara
lių ir šaukia: “Mes nenori
me, kad šitas karaliautų ant 
mūsų. ”

VO , ... •
vijęs" • lenkų kariuomenę ir 
kurio kąulai ir nūnai dar il
sisi §v. Stanislovo Katedro
je, deja, vėl į lenkų nagus 
pakliuvusiame Vilniuje.

Tiems visiems patrioti
niams sumanymams vykdy
ti neužtenka gerų norų, bet 
reikia ir darbo ir lėšų. To
dėl mobilizuojamos visos kul
tūrinės pajėgos ir dedamos 
aukos, Lietuvos visuomenės 
veikėjai, paties Respublikos 
Prezidento padedami, po sa
vo kasdieninio darbo randa 
laiko ir nesigaili energijos 
ruoštis Vytauto Jubiliejaus 
iškilmėms. Nėra tai daroma 
vien pasididžiavimo dėliai. 
Tatai yra tiesiamas kelias į 
Vilnių.

Akivaizdoje to viso, Ame
rikos lietuviai, visados buvę 
savo senos Tėvynės laisvės 
kovotojų pirmutinėse eilėse, 
suprantama nepasiliks kaip 
šalti žiūrėtojai. Jau yra 
girdėti vienur-kitur susirū
pinimo ir pastangų organi
zuotis, ir tam tikslui tverti 
galingus visuomeninius ko
mitetus didesniuose išeivijos 
centruose, prie jų priside
dant jaunimo organizacijoms 
ir pritraukiant mažesnes a- 
pylinkės kolonijas. Tam dar- 

■ bui jau tikrai atėjo laikas. 
Mes, šių dienų Lietuviai, ko
kioje pasaulio šaly negyven- 
tumem, neprivalome užmirš
ti tos tiesos, kad, jeigu ne 
Vytauto sunkios kovos su 
lenkais ir vokiečiais, gal mes 
šiandien būtumėm beesu pa
laidoti, kaip kad senovės lie
tuvių giminės — jotvingiai 
ir prūsai.

Tegu tat visos gyvosios

f ; ' - ■ *

Šiame pasauly yra tiek 
daug žmogžudybių ir žmog
žudžių, kad apie visus para
šyti neužtektų laikrašty vie
tos. Katalikų spauda apie 
jokius įvykius komažiausia 
rašė, nes žino, kad tokiais 
raštais žmonių neapšviesi ir 
nepamokinsi. Katalikių spau
dos tikslas yra šviesti visuo
menę.

Yra žmonių, kurie kasdien 
nužudo tą ar kitą žmogų ir 
jie yra laisvi, teismo nenu
bausti. ' ’

Tokių žmogžudžių dau
giausia rasime tarp Marso, 
Lenino ir Trockio garbinto
jų. Jie atmeta Dievo ir val
stybių įstatymus ir skelbia 
savuosius, kurie nevaržo jų, 
bet leidžia ką tik nori dary-

■ ti.
Dievas yra gailestingas ir 

savo prasikaltėlių po kiek
vieno Jo įstatymo sulaužy- 
mo nebaudžia, brt laukia pin
ties. Už tai Lenino garbin
tojai Jo įstatymus dažnai su- 

’ laužo. Nebesuskaitoma dau
gybę jie yra užmušę žmonių. 

« Valstybių įstatymus, pasi-
■ slėpę, jie irgi laužo, bet daug 

rečiau, nes žino, kad policis- 
tas pagavęs vagiant arba 
žmogų užmušant atiduos teiš

buvo labai geras.
Čia, gerbiamieji, galime 

padaryti tokią neklaidingą 
tos pasakos, kol riebusis su- j išvadą: kur dideliems po

nams geras biznis, ten ma
žiems patartina nesikišti, 
nes jų biznis išeis ne tik 
prastas, bet ir pavojingas.

K.

Per vienuoliką metų, ro- nušviesti Vytauto reikšmę 
dos, vidujinė tvarka valsti- kaipo administratoriaus, 
joje buvo galima sudaryti, karžygio, diplomato, ir Tau- 
Tačiau, tos tankios žudynės tos Vado. Jo atminčiai pa- 
ir sušaudyinai, pasauliui gerbti yra sumanyta eilė kul- 
skelbia, kad Rusijoje viduji
nės tvarkos nė taikos nėra.

Kuomet bolševikai nustos tauto vardu mokyklos bei’rikiečiams pritinkamu būdu 
vedę kovą prieš tikybą, tuo- moksleiviams stipendijos, ir 
met bus galima tikėtis Rusi- ypač Vilniaus krašto lietu- 
joje taikos ir tvarkos, kitaip vių apšvietos įstaigos. Mū- 
ne. Nes, “jei Viešpats ne- sų skulptoriai planuoja jam 
statys namo, veltui darbuo- paminklus statyti, mūsų po- 

. josi tie, kurie ji stato."____ į etai rašys jam himnus kaipo
T. Vilniaus Didvyriui, kuris sa-

lūriškų darbų: Tautos Mu- į lietuviškos jėgos, nepaisyda
mi ėjus, viešos skaityklos, Vy-'mos kliūčių, vienybėje, ame-

pagerbia tą didįjį ir garbin
gą vyrą, kuris visą savo am
žių padėjo dėl Lietuvos vie
nybės ir laisvės.

P. Žadeikis, 
----------Lietuvos Generalinis

Konsulas.

LATVIJA DABAR DAUGIAU 
PASITIKI LIETUVA

Ryga. — Latvijos politi
nėse sferose paskutiniu lai
ku su dideliu optimizmu 
žiūrima į Lietuvos Latvijos 
santykių plėtimosi perspek
tyvas. Tarp kita ko pareiš
kiama vilties, kad būsimos 
lietuvių latvių prekybos de
rybos duosiančios abi šalis 
patenkinančių vaisių. Kiek 
iš seimo sferų teko sužinoti, 
paskutinis Latvijos ministe- 
rio Lietuvai p. Liepinšo pra
nešimas seimo užsienių ko
misijoj apie padėjimų Lie
tuvoj buvęs mums laabi pa
lankus.

mui ir jiems bus mirtis kalė
jime arba elektros kedėje.

Mirties Lenino vaikai la
bai bijo ir už tai valstybių į- 
statymus nors ir paviršuti- . 
niai, bet pildo. Komunis
tai ir visi Markso, Lenino ir 
kitų raudonųjų garbintojai 
labai mėgsta rašyti ir skaity
ti apie žmogžudybes ir žmog
žudžius, apie vagiliavimus ir 
vagius, žinoma, ne apie savo 
ir savuosius, bet jeigu pasi
taiko kam nors paslysti iš tų 
žmonių taipo, kurie ir Die
vo ir valstybių įstatymus pri
pažįsta ir pildo.

Kaip plačiai ir perdėtai ra
šė ir dar teberašo apie pr. K. 
Olšauskų visa jų bulvarinė 
spauda. Jie rašo viską kas 
kaltinamąjį žemina, bet nu
tyli viską kas už jį kalbėjo, 
jį teisino.

Žinoma, tai jų profesija ir 
biznis arba kaip amerikonai 
sako “bread and butter.”

Apie komunistus ir laisva
manius - socialistus žmogžu
džius, vagius ir kitokius kri
minalistus jų spauda nerašo, 
nes jei jie tą darytų, tai tu
rėtų išleisti padidintus lai
kraščius. J3e to, jie aklai lai
kosi bedievių tėvo įsakymo: 
Šmeižk ir šraeižk, o vis kas 
nors prilips. Ir šiandien jei
gu komunistėliai ir socialis- 
tėliai dar turi sau pasekėjui 
tai aišku, kad prilimpa.

Šviesus ir susipratęs dar
bininkas prie jų -nesideda. 
Tad, šviesesniųjų katalikų 
svarbiausia pareiga yra pla
tinti katalikišką spaudą.

Artinasi Šv. Kalėdos. L. 
D. S. nariai turėtų stoti į 
spaudos platinimo darbą. 
Paraginkite ir padėkite savo 
draugams užsiprenumeruoti 
laikraštį “Darbininką,” nes 
jis yra geriausias darbinin
kų prietelis. Savo kilniais 
darbais užkirsite kelią bulva
riniai spaudai.------------- ----

Genelis

liesas, tai liesąjį kipšas 
griebs.

Kas gi čia kaltas? Visi, 
O j. kurie tiktai ant Biržos nori 
[ - • pralobti. Bet kas gi neno- 
fL. '*■jL.
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VELTUI DARBUOJASI
Rusijoje žudynės nepasi

baigia. Per baisius Rusijos 
gyvtntojams ilgus metus tūk
stančių tūkstančiai žuvo nuo 
bolševiko kulkos. Už ką gi? 
Už tą, kad susidarius val
džia, nusprendė, per kraujo 
praliejimą, įvesti nepraktiš
kas bolševizmo svajones. 
Praėjo vienuolika kančių, 
nelaimių, skurdo ir ašarų 
įmetu, ir Rusijoje nėra tvar
kos, nėra taikos, vien pralie
jimas kraujo, badas ir var-

Tankiai, iš anapus vande-
v*
I •

4 - ~ , TW —
/ liyjioįrteina žinių apie boLše- 
Fį' .viki; žvėriškun^. , Pasaulis 

skaito, biatirėjifei, smarkia 
v' piliečių žudytojus, tačiau 

; UolSevikų valdžia nusistačius’
i-; "’ kruvino kardo nepadėti.
■f?..-- J 1 .X

Žudo netikinčius, žudo ti
kinčius. Nesenai, ūkininkai 
nenorėjo valdžiai atiduoti 
savo laukų javus, gavo kul
ką į kaktą. O ką apie tikin
čius. Šiandieną žmogus Ru
sijoje negali garbinti Dievą 
sulig savo sąžinės troškimų. 
Katalikas ar nekatalikas, 
melstis jam uždrausta. So
vietai išplėšia iš žmogaus tą 
įgimtą teisę garbinti Dievą. 
Bolševikų valdžia nusista
čius iš Rusijos Dievą praša
linti.

Ir su kokiu įniršimu jie 
prie to eina, tai visiems aiš
kiu Pastaruoju laiku Mas
kvos pi-ovinėijįje dar įsteig
ta devyni universitetai r ku
rių užduotis yra mokyti jau
nuolius, kad nėra Dievo. Jei

VI. BalaiŠi-s

PASAKA APIE AUKSINI 
GULBINĄ

Skiriu dvasios vargšams.

Nendrėse sušlamėjo, ir akordinis vilnių vir
pėjimas ritmiškai įsiplėtė į negilias pakrantes.

Gilumoje altanos supūškėjo i.šbaidvtas na
ras. nulinkusioje pakriaušėje suspiegė išsigan
dusi kregždė.

Staiga deimantinėje saulės šviesoje išsinėrė 
auksinis gulbinas, kapodamas išlenktais sparnais 
miegančią kūdroje tylumą.

Tokių gulbinu nebuvau matęs nei perteku
siose markgrafų rezidencijose.

Jis nebuvo panašus į fuos, kuriuos karaliai 
iš savo ranku lesina ir meilios princesės glamo
nėja.

Jo plunksnos buvo iš lanksčiu aukso spaig- 
teliii. o snapas iš balto perlamuto.

Kai iš granitinės arkos neatsistebėjau ste
buklingu reginiu, jis paplavomis priplaukė prie 
manęs, apsisupdamas devyniomis lauine^juosto
mis.

— Aš atskrendu iš žydriųjų saulės gelmių, 
— pragydo auksinis gulbinas saldžiakvupės mu
zikos garsais.

— Paulbok man, auksaplunksnis gulbine, ko'• • *
■................................................ "ff

atsknendi į drumzlinąją kūdrą? — teikiausi jam, 
kad neiškiltų į degančias padanges.

Aš atskrendu į žemę papasakoti apie auksi
nius gulbinus, kuriuos dievai padarė gražesnius 
už visa, ką tik begalėjo prasimanyti! — suplas
nojo sparnais, apsiberdamas tvyskančiais van
dens karoliukais.

Nutilo varlės, susigėdinusios savo šlykšty
bės, nusiminė naras, neturėdamas kuo prieš jį di
džiuotis, susičiaupė nendrės saulutės kutenamos.

— Mūsų gimtinė tolimame ryti] krašte, už
burtame Alachambros ežere, auksinių vandenų 
gelmėse, — išdidžiai kalbėjo nežemiškasis gul
binas.

— Mes kasdien lekiame į Parnaso aukštybes, 
kad pradžiugintume dievus saldžiagarsėmis gies
mėmis ir pasididžiuotume išminties nuveiktais 
darbais.

Jis pavertė kaklą, sušlamėdamas žvilgan
čiais sparnais, o iš jo įsipūtusios uodegos iškil
to dvi sunkios plunksnos, nuskęsdamos į su
drumsto vandens gilumas.

■ Mane suėmė pavydas, kad nesu gulbinas, gi
męs Alachambros ežere.

*
— Jei ne aš, nebūtumei' praregėjęs amžinos 

grožybės, klestančios mano sparnuose ir tvyskan
čiuose žodžiuose.

Ir vėl jis suplasnojo drumzlinoje kūdroje, 
netekdamas gražiausių plunksiu], krūtinėje žvil
gėjusių

i • * »♦ i
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— Nebeplasnok, išdidusis gulbine! gailėjau 
jo žūstančios grožybės.

— Tieski sparnus į žydriąją saulę, kad nc- 
nusikankintumei čia, nešvarioje kūdroje.

— Netrukdykite manęs! — pyko gulbinas, 
šėldamas nendrėse...

JĮ'

— J us esate per menki, kad sakytumėte žo
džius, kurių turėtume klausyti.

Nudilbinau akis į vandens gilumas, susigė
dinęs kalbos, pasakytos auksiniam gulbinui.

— Neverta prabilti į jus iš saulės gelmių, nes 
nesuprantate tų, kufiuoiTdicvai jums iš malonės 
siunčia.

Ir jis pradėjo plasnoti, norėdamas iškilti f 
padanges, o iš jo sparnų ėmė kristi plunksnos, 
lyg iš sugauto erelio.

Virtoje auksinio gulbino biaurvbė teliko, be
sivartanti dumblynėje.

Aš pradėjau šaukti iš pagiežos, kad pasiro- 
dytų tas, kurs taip gražiai žvilgėjo/-------------- -

Bet jo vietoje ėmė tik lįsti iš gilumų varlės, 
nedrįsusios pirma rodytis.

Netrukus iš tolumos paigrįžo naras, links
mai įlėkdamas į vandenį, o pakriaušėje suspiegė 
kivgždč, iškišdama juodą snaputį. x f

Auksinio gulbino nė jiadujų nebeliko, tik 
Šaltoje dumblynėje gailiai Čypeėjo raupuota bai
dyklė, besislėpdama nuo saulės..’.
\ •
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Prieš karą Lietuvoje bu* 
tfo 3,134 pramonė įtariu. 
1924 m. Lietuvoje buvo jau

"y “ *.5,800 pramonės įmonių. 1929 m. sausio mėn. 1 d. su Klai- pėdos kraštu buvo beveik 
8.000 pramonės įmonių (tik- slUsis skaičius 7,976) su 33,- 000 datbininkų. Iš to skaičius 88% (6,866) yrasmulkiosios įmonės, o 12% d;na). kuriose dirba ne mažiau kaip 5 darbininkai, stambesnės.

Nepriklausomai Lietuvai 
po karo kyla uždavinys at
statyti senąją ,buvusią prieš 
karą, pramonę ir kurti to
liau naują. Senosios didžio
sios pramonės atstatymas 
sunkiai eina, nes jos išdir
biniams dingo senoji plačio
ji rinka (Rusija). Mažosios 
pramonės, dirbančios vietos 
reikalams, atstatymas ir 
naujas kūrimas, paširodė 
turįs gana geras sąlygas ir 
jis geriau- vyksta. Per iš
ėjusį 10-metį Lietuvos pra
mone tuo atžvilgiu padarė 
žymų žingsnį pirmyn, ką 
liudija ir patiekiami čia da
viniai apie mūsų pramonę.

Kalėdų (.įiesmė
Kalėdų (/iėsm?

Kaster Song
( 'bureh Song

Trečiasis P. Blaivininkų Seimas 
buvo surengtas rugp 19, 1913 m. 
Ne\v Yorke. šitan seiman atvyko 
daug dvasiškijos, kuri suteikė ap
sčiai gerų patarimų pilnosios blai
vybės platinini oreikale. Pirm, vėl 
aprinktas kun. A. Briška.

Ketvirtasis P. B. seimas buvo 
rugsėjo 15. 1914 m. Worcester, 
Mass. Seimas labai gerai nusise
kė. Jame dalyvavo daug kunigų 
ir diktokas jaunos pažangiosios 
moksleivijos būrelis. Įnešta daug 
naujų sumanymų; išimtas čarte- 
ris ir užregistruotas Conn. valsti
joje su tokiu Įstatymu, kad galima 
visose Suv. Valstijose skyrius or
ganizuoti. Čarterio išėmimu pa
sirūpino a. a. J. Kovas, kuris buvo 
septynerius metus šios organizaci
jos centro sekretorium. Pirminin
ku išrinktas kun. -J. J. Jakaitis. 
Kun. J. J. Jakaičiui bepirminin- 
kaujant, organizacija labai paki
lo.

Penktasis P. B. seimas Įvyko 
rugp. 10 <1., 1915 m. Minersville. 
Pa. Pilnieji blaivininkai per tų 
s< imą susilaukė dar didesnės užuo
jautos. Atsirado naujų veikėjų- 
inteligentų. Sus-mas geriau su
tvarkytas ir nutarta leisti savas 
organas ir Įsteigtas tam tikslui 
fondas. Pirmininku nuskirtas

ga.
Visi rūpestingai dirbo: kas vestuves rengė, 

kas puodus pirko, kas jaunavedžiams kambarį 
tuštino. Žodžiu, už mėnesio jau gyvavo valgykla.

Pirmieji pietūs buvo labai iškilmingi: kiek
vienas čiulpė makaronus ir klausė patefono or
kestro. Antrieji pietūs šiaip sau... baisiai sū
rūs buvo.

— Vvrai, ka turim darvti ? — suraukęs kak- 
tą klausinėjo vienas.

— Ką nors padaryti galima būtų... — pri- 
bet, mano nuomone, šį kartą do- 

Vis dėlto jauna dar, vos mėnuo kaip

daryti! — pritarė kiti jaut.
Ir grįžę prie durų visi vienu balsu sušuko:
— Gali sau. |xmia, laimingai gyventi! Mes 

nenorim tokių šeimininkių, mes patys viską ga
minsimi

Kitą dieną buvo jau pietūs pačių gaminti. 
.Iškilmingai visiems susėdus prie stalo, vienas at
sistojęs pareiškė: z

— Brangūs valgytojai! šie pietūs mūs pa
čių gaminti. Kol neišmoks mūsų panelės pie
tų virti, nefjiveskįm!
■'- —Nesiž^nysitn! — sušuko visi. Ir prasi.de* 
jo laukų plojimas, kotlietų valgymas. patefono 
griežimas... Metūgių.

Prancūzą dvisavaitinis žurnalas “Revue Parlamęn- taire” padėjo savo vyriausio redaktoriaus p. Henry de Chainbon vedamąjį straipsnį apie Lietuvos vyriausybės pasikeitimą. Šio straipsnio dalį kiek sutrumpinę iš “Eltos” paduodame.
“P. Voldemaras tik ką de- 

misionavo nuo mrnisterių 
pirmininko vietos. P. Vol
demaras pasitraukė todėl, 
kad darė klaidą, norėdamas 
viskam pats vadovauti, Be
sitardamas su savo kolege- 
mis-miilisteriais, nei su po
litiniais draugais. Voldema
ras iškrinta iš valdžios, kaip 
auka perdidelio pasitikėji
mo savimi ir jie r daug au- 
tpritetiško savo pažiūrų pri
metimo kitiems.

dėjo antrasis, 
vanokim 
ištekėjo.

— Tiesa, broluži, sakai, tebūnie ir taip... — 
pritarė visi.
------Ketvirti pietūs buvo skundų knygoje sura
šyti: “Sriuba iš burokų lapų ir vandens, kur, be 
musės šlaunies, nieko neradau. Didokas.” “Šian
dien pietums buvo ir bulvių, kurios buvo mėly
nos, kaip numirėlio lūpos. Baltakis.” “Pietums 
valgiau kažkolgus tapusiu vandeniu ir radau tris 
vabalus. Palšas.”

; Skundų knyga ėjo iš rankų į rankas. Visi laivo labai supykę.

sustiprėtų, pramonė Lietu
voje prieš karą menkai,te
augo, o jei buvo sukurta ke
letas 1 stambesnių pramonės 
įmonių, tai ne satu. bet dau- 
^iaūšia užsienio kapitalu. Lietuva prieš kkrą buvo tik žaliavos ir maisto produktų gamintoja. Tokia ji dalimi ir, atstačiusi savo nepriklausomybę, paliko, nors buvo daroma pastangų ją per išėjusį 1 (kmėtį supramoninti. Ir dabar Lietuva tik nedidelę dalelę savo gaminamos žaliavos pati apdirba, o jos perteklių eksportuoja į užsienį. palikdama ir toliau vyriausia žaliavos tiekėja užsienio pramonei.

Prieškarinė Lietuvos pra
monė pasižymėjo keletą 
stambesnių įmonių, kaip o- 
dos ir geležies apdirbimo, 
kurios gamino tolimesnei 
Rusijos (Sibiro) ir dalimi 
užsienio rinkoms. Bet šiaip 
prieškarine Lietuvos pramo
nė buvo nedidelė: ji net ne
patenkino visit vietos rinkos 
reikalavimų. Užėjęs karas 
ir tą pačią pramonę sugrio
vė.

Dauguma pramonės įmo
nių, kaip antai avalinės, 
degtukui, kartonažo, muilo, 
vaisvynių, tabako, dabar be
veik jau patenkina vidaus 
rinkos reikalavimus. Au
dyklos. chemijos, farmaci
jos ir kosmetikos gamyklos 
įsikūrė daugiausia po karo 
ir jų gamyba metai iš metu 
auga.

Didžiausias pramonės cen
tras hrokupuotoj Lietuvoje 
yra Kaunas, paskui Klaipė
da,- Šiauliai, Panevėžys.

Dar nėra statistikos kiek 
kun pramonės šaka jx*r me
tus pagamina. Yra tik ži
nių apie tuos gaminius, ku
rie akcizuojami ir apskaito
mi akcizo valdininkų. To
kiu gaminiu vertė buvo:

— Vyrai, ar galima dėl to tylėti ? Ne! Tuo
jau einam pas ją ir tegu mums pasiaiškina...

Visi susirinko ir su skundų knyga nuėjo pas 
šeimininkę. Prie durų siųstojo vienon eilėn. 
Kambary buvo girdėti, kaip šeimininkė su vyru 
bučkiais dalinosi/. Vienas pabarškino Į duris.

— Kas čia ? — paklausė uždususiu balsu šei
mininkė.

— Mes. ponia.. . Mes norėtume pakallx"ti 
dėl pietų.. . *

— Ach, jūs nesusipratę žmonės, argi jūs ne
manot vesti ! Argi jums būtų malonu, jei kas 
sutrukdytų... — įtikinamai kalbėjo šeimininkė.

Vyrai nulenkė sprandus ir grįžo atgal.
— Tai ką, vadinas, — pradėjo vienas drą

sesnis, — ir dovanosiin. jeigu taip, tai mes ne ka
riai. ..

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 

New Columbia Lithuanian Records

ninku ir kartu pirmasis L. R. K. 
Piln.' Blaiv. A. S-mo seimas atsibu
vo rugsėjo 20 d., 1911 m., Water- 
bury, Conn. ŠĮ sekmą rėmė ypač 
mūsų dvasiškių didžiuma ir moks
leiviai. Labai gražų pavyzdį su
teikė Chieagos apylinkės kunigai, 
kurie Į seimą atsiuntė išrinkę iš sa
vo tarpo delegatą kun. Pr. Serafi
ną. Kun. Pr. Serafinas už pasi
darbavimų blaivybei tapo aprink
tas centro pirmininku. Daugelis 
dvasiškijos Įstojo į pilnųjų blaivi- 
ninkų eiles kartu su savo parapi
jiečiais.

Antrasis Piln. Blaiv. seimas Įvy
ko rugp. 23 d., 1912 m. Chicago, 
111. Tas seimas susilaukė dar 
linksmesnių dienų, nes čia sutiko 
pilną lietuvių jaunosios mokslei
vijos pritarimą. Nutarta atspaus
ti naują konstituciją. Įvesti prie
dermę blaivininkams nešioti žen
klelius. Pirmininku išrinktas kun. 
A. Briška.

, Lietuva, turėdama iš vienos pusės Aurpyiių ir vandens jėgos, iš kitos — inįS- ■* :
kig linų pluošto, javų, gy
vulių ir apskritai žemės ū- 
kio produktų, mineralių tur
tų, kaip molis, kreida, smė
lis ir kt., nebrangiu pragyve
nimą ir pigių gausingų dar
bo rankų, turi palyginamai 
gana geras sąlygas savai 
pramonei kurti, kurios mas
tas galėtų būti sulig tuo, ko
kią ji rinką galėtų rasti: ar 
8k namie, ar ir užsieny. Ta
čiau dėl ilgo krašto nesava
rankiškumo ir svetimos o- 
kupacijos, variusiosios ne
palankią Lietuvai ekonomi
nę politiką, kad Lietuva ne-

vienbalsiai kun. Pr. Augustaitis, 
sekretorius kun. J. Valaitis, kasi
ninku kun. J. šiupšinskas, dvašios 
vadovu, kun. P. Saurusaitis, kuris 
nuo pat organizacijos pradžios 
dvasiniais reikalais vadovauja. 
Piln. Blaivininkų Susivienijimas 
jau turėjo netoli dešimties tūks
tančių narių, kurie nevisi mokėjo 
Į centrą duokles, nes S-masjfega- 
linčiuosius mokėti paliuosuoja nuo 
tos priedermės.

Čia matome iš keliu. ištraukų 
kaip buvo sunkus darbas suorga
nizuoti tokią naudingą organizaci
ją. Tačiau, per tuos viršminė- 
tus kelerius metus organizacija tu
rėjo apie 10 tūkstančių narių. Bet 
klausimas kur tie 10 tūkstančiij 
šiandiena yra ? Aš tikras esu kad 
sekantis Pilnųjii Blaivininkų sei
mas bus gyvas, kuriame bus svar
stoma svarbiausi šių dienų mūsų 
organizacijos reikalai. O tas vis
kas priklausys nuo daugumos at
stovų. Aš esu tikras, kad Blaivi
ninkų kuopos tuomi susidomės ir 
išrinks kodaugiausiai atstovų. Aš 
nerašau visos Blaivininkų organi
zacijos istorijos, nes begalo imti} 
daug laiko, o antra, tas laikra
ščiuose užimtų daug vietos. Tai
gi. šiuomi atveju užteks.

Vilniškis.

'.U Hjy ■ t • - t ■ i . ---------------

Daugelis jau patėmijome, kad 
- Pilnųjų Blaivininkų Seimas bus 

šv. Roko parapijoje, Brockton, 
Mass. Beabejo visos kuopos tuo
mi susidomės ir dalyvaus minėta
me seime. Aš manau, kad bus ne- 
prošalį priminti pradžią Blaivinin
kų organizacijos; kaip gyvavo pir
miau ir dabar. Taigi pažymėsiu 
nors nuo pat pradžios iki 1916. 
Rugsėjo 22 d. 1909 m. šv. Juozapo 
lietuvių parapijos klebonas, kun.

. P. Saurusaitis. sukvietė Į Water- 
bury, Conn., pirmąjį Amerikos L. 
K. Blaivininkų Sąjungą. Tiesą, 
15 metų atgal a. a. kun. J. Žebris 
buvo sutvėręs Amerikoje tokią pat 
prieš alinę draugiją, bet ne ilgai 
gyvavo. Taip pat ir Į šį pirmąjį 
priešalkoholini seimą, kuris Įvyko 
rugsėjo 22 d., 1909 metais \Vater- 
bury, Conn., mažai kas iš toliau 
pribuvo, tiktai kun. A. Miliukas iš 
Philadelphijos, Pa. ir P. M. Nor
kūnas iš Lau rence. Mass. bei kele
tas vietos pažangesniųjų lietuvių. 
Simpatizuojančių pilnąja i blaivy
bei. Pirmininku išrinkta P. M. 
Norkūnas; sekretorium a. a. J. V. 
Kovas; dvasios vadovu kun. P. 
Saurusaitis. Antras seimas Įvyko 
Boston, Mass. rugp. 10 d. 1910 m. 
Į ši seimą delegatų buvo suvažiavę 
nevienokių nuomonių apie blaivy
bę ir blaivybės uždavinius. \Vater- 
buriečiai ir didžiuma kitų norėjo 
palaikyti minti, kad Į sąjungą bū
tų priimami vien tik pilnieji blai
vininkai, kiti gi ėjo už tai, kad i 
sąjungą galėtų prigulėti ir nuo
saikieji gėrikai arba nepilnieji 
blaivininkai. Ilgai diskusuota, bet 
nesusitaikvta. Atstovai pasidali
no į dvi partiji. Po seimo tapo 
atspaustos dviejų rūšių konstitu
cijos. Viena buvo atspausta 
“Žvaigždės“ redakcijoje, su leng
vesnėmis priedermėmis, nes nuro
dyta galimumas prigulėti į B. S. 
ir nepilnam blaivininkui.

Antroji buvo išleista kaštais ku
nigo P. Saurusaičio, dviem kalbom 
— lietuviškai ir lotyniškai. Ji ta
po užtvirtinta Hartfordo vyskupo 
J. J. Milan’o. Dėl tųdviejų kon
stitucijų sąjungoje atsirado ne
smagumai ir net nikus sąjunga ski- 

-------lr> pusiau. Treeiasis iš eilės blaivi-

61003E,Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
i Lietuviška Veseilia. Dalis Antra 1 į

61004E Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis , ? 1
1 i

i Lietuviška Veseilia,’ Ketvirta Dalis J

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA ISDIRBYStM
GRAMAF0NUS IR REKORDUS j

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkė ; 
murikų ir monologistų. įįj

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami. bet 
visokių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės j 
pas mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskit j 
2c. štampą. -- j
------------- pRnMAM LIETUVOS BONUS ------------------ 
Nuo tų, kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimat J 
Bonus kaipo dalį mokesti*#. Mažiau 6 Rekordų, pųr ptįh* 
nesiun&ame. ' ‘ ** ,.*>1
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Šv. Kazimiero lietuviu mokykla Worcester’y

Klebono kelionės

Mokytoju namas—vienuolynas Worcn«ter'y. Sv. Kazimiero bažnyčios miniatrantai Worcester’ šv. Kazimiero mokyklos vaikučiai Velykų procesijoje Woreeet«r’y.

KUN. JONAS J. JAKAITIS
IV-sis lietuvių klebonas Worcester’y

Kitos statybos tų laikų, tai iš 
baigimas trečiojo augšto kleboni

t

Svetimi pinigai.

Didžiojo Karo, vos sukėlus

-1916). ’ Pašventino 
skupas Thomas D.

Šios A-

DIDYSIS ALTORIUS
Švento Kazimiero bažnyčios Worcester

Penktadienis, lapkriMo 15 d, 195

gavėnia, vadinasi, velykinės išpa
žinties; Tikybinis atsinaujinimas 

‘ atgaivino skurstančią vaiduose ko- 
įJoniją. Ir tie kurie tvėre Gaujas 
vir neprigulmingas parapijas, ir iie 
kurie savo buvusius klebonus vir
iną po kitam krvžiavojo natėmijo. 
.ksd savo po tikėjimo vėliava vei- 

Įkinuiose, jie neieškojo nei Dievo 
garbės, nei savo išganymo ... Ir 

'ėmė būriais grįžti nuo atskalos 
/Aneprigulmingųjų’’ prie Kristaus 
tikėjimo, glaustis prie šv. Kazi-

rapija dar įgyjo sekančias nejudi
namas nuosavybes: NN: 54, 56 ir 
58 prie Ilarrison gatves, 44 A. prie 
Providence gatvės, 26 Coral gat
vės, ir vadinamas ‘‘Gedimino kal
nas” naujai lietuvių parapijai 
(“Aušros Vartų”J, tarp Gedimino 
gatvės ir Highfield Road.

Maironio parkas.

Penkerių akrų žemės sklypas 
prie ežero Quinsigmund, su rū- 
mais, “sale, dviem vasarnamiais, 
maudynėmis — Įgytas 1923 me
tais, draugijij ir parapijiečių pra
mogoms ir išvažiavimams. Šitą 
nuosavybę užpirko ne parapija, 
bet tam tikslui sutverta prakilnes
nių parapijiečių bendrovė vardu 
“Maironio.” Ant jos Įrengtas 
“Maironio Parkas” ir vasaros me
tu lietuviai turi gražią vietą pa
žaisti, prasivėdinti, paplaukioti. 
Kuomet 1925 metais pusė šv. Ka
zimiero parapijiečių vyskupo pa- 
rėdirau atskirta Į naują lietuvių 
Aušros Vartų parapiją, tuomet pu
sei žmonių telikus, parko palaikv- 
mas pasidarė našta.----- Bendrovės
dalininkai kiekvienas turėjo kas 
metai pridėti po $3.00, tat, per 
dvejus metus’sumok ėjo po $6.00. 
Kad įneštieji dalininkų pinigai ne
žūtų reikėjo parką ant greitųjų 
parduoti. Neprairiatvdami kad ne
judinamos nuosavybės greitai pa
kiltų, bendrovės dalininkai Mairo
nio Parką pardavė Lietuvių Lab
daringai Draugijai, kiekvienas nu
stodamas nuo Įneštos sumos $10 ir 
už du metus užsidėtus mokesčius 
$6.00. ‘ Maironio Bendrovė išlaikė 
parką per 6 metus, tat kas metai 
nariams atsiėjo po $2.67. Ir už tą 
nedidelę mokestį bendrovės nariai 
padarė daug gero vietine i lietuvių 
katalikų visuomenei ir patys kas

jos ir pristatymas piazzų.

Naujos nuosavybės.

Mokykla pradėta statyti 1922 
metais. Mokytojų namas-— vie
nuolynas pastatytas 1924:metais. 
Pašventino abidvi statybas vysku
pas Thomas^M. O’Leary rugp. 31, 
1924, ,ies tik tais metais atidaryta 
mokykla. Mokyklos statybai iš
leista $153.989.30, gi vienuolyno— 
$27.462.87.

Prie kun. Jono J. Jakaičio pa-

-1 Aprašant woreesteriečni lietuviu 
o- ..parapijos 3-o metų įvykius lengva 

* *>»
pastębėii, kad nuo 1913 metų toji 
lietuvių naujokyne ima kilti. Mat 

įuuolatiniai barniai visiems ikvrė- ■' * *Jo, tat ramybės buvo smarkiai pa- 
?siilgta.. Atsimetimas lietuvių da- 
: Kės ntjoKatalikų Bažnyčios ir už- 
•dėjimas lietuvių atskalos, “nepri- 
gulmingos bažnyčios,”-blnti žemi
no lietuvius vyskupo ir kitų tau
tų katalikų ąkyse, tiek kad žymus 
lietuvių būrys atsimetė nuo He- 

: tuvių ir perėjo lenkų parapiją; 
sidar kiti ėmė rašytis į airių para- 
'pŲas*.. Sumišimas dar labiaus pa- 
čflidėjo, kuomet kaikuriu pasaulie- 
Ųaų natą, t yerti dar kita:parąpija, 
; vardu šv. Pranciškaus, visai neat
siklausus vyskupo. Tame tai me- 
ite vyskupas T’nomas D. Beaven va- 
••šario 27, 1913 atkėlė ketvirta ji 
kleboną iŠ Clinton’o miesto, šven- 

į$ojey Ražančiaus airių bažnyčioj 
tris metus išvikaravusi -kunigą Jo- 
ną J. Jakaitį. Pakrikimui praša- 

įlintlireikėjo daug geros valios, dar 
daugiau’ Dievo malonės, žodžiu 

? J)ievo veikimo. Naujasis klebonas 
^pradeda darbuotę davimu savo 
į parapijiečiams rekolekcijų: sky- 

rium vvrams, skvrium moterims. 
5>atsi vienas išklauso visos parapi- 
: jos žpažinties ir kadangi tai buvo

iniero globojamos Viešpaties Jė
zaus bažnvčios. Ilgainiui pati ne- 
prigulrningoji bažnyčia pavirto į 
šokiu salę. Naujos, šv. Pranciš
kaus parapjios tvėrimas taipogi 
paliekamas tolimesniai ateičiai .

Sveikatos ieškojimas.

Pastačius mokyklą ir ją atida
rius, padalinus parapiją, 1925 m. 
klebonas sveikatos sustiprinimui 
visiems metams išvažiuoja Lietu
von. Savo vietoje paliekaj kun. 
K. Vasį. Dvejus metus išbūna 
Lietuvoje, tariaus pradėjusi irti 
sveikata nebesitaiso nei tėvynėje. 
Sugrįžęs geg. 13, 1927 ir dar dve
jus metus paklebonavęs, tik vis 
dažniau ir smarkiau nedagalių 
kankinamas birželio mėnesy 1929 
metais kun. Jonas J. Jakaitis atsi
sakė visiškai nuo klebono pareigai. 
Vyskupas Tanias M. O’Leary pra- 
ŠMiią patenkino ir nuo liepos 7, 
1929 klebonu paskyrė kun. Augus
tiną Petraitį. Buvęs-gi klebonas, 
kun. Jonas J. Jakaitis, dabar gy
vena prie šv. Kazimiero bažnyčios 
ir laikinai eina vikaro pareigas. 
Kunigui Jonui J. Jakaičiui esant 
šv .Kazimiero bažnyčios klebonu 
16 metų ir keturis mėnesius, nors 
parapija turėjo dideles statybas ir 
įgyjo daug nejudinamos nuosavy
bės, tačiau perdavė parapiją nau
jam. penktam, klebonui, palygi
nant nedidele, $39,750 skola ir pa
likdamas parapijos ižde pinigais 
$4A19.94,

SVARBUS PAIEŠKOJIMAS
Vincentas DOBROVOLSKIS, vil- 
liškis, Nedzingės parapijos, 13 me
tų atgal vedęs pas kunigą Žilins
ką, South Bostone Eleną Trečio
kienę. Dabar yra reikalas sužinoti 
apie jo mirimą ar gyvenimą. Žinan 
tieji malonėkite pranešti “Darbi 
ninkui.” Jei jis miręs prašome ger 
biamų kunigų pranešti kun. Vir 
mauskuįplO W. Gth S’t., So. Boston 
Mass. (S.-22)

vasarą turėjo begalo gražią vietą 
praleisti liuosą laiką. Šią vietą 
jau atlankė du Lietuvos atstovai ir 
įvairūs garbingi svečiai iš Lietu
vos ir Amerikos. Didžiausis žmo
nių supludimas buvo.kuomet 1926 
metais lankėsi Maironio Parke Vil
niaus tremtinis a. a. arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius. Tą dieną ke
li tūkstančiai žmonių galėjo pri
eiti prie garbingo ganytojaus, pa
spausti Švento senelio ranką ir iš
girsti jo malonų žodį.
r, - - ■ ■ ■’ ’ ‘

Kadangi Maironio Parkas ir da
bar lietuvių rankose, tat vietos ir 
apylinkės lietuviai galės ir tolinus 
grožėtis tuortii gražiu parku prie 
Quinsigmond ežero. Labdaringai- 
gi draugijai, turint platesnės vi
suomenės pritarimą, bus lengviau 
tą nuosavybę atlaikyti.

Parapijos padalinimas.

Prie žymesnių šio perijodo įvy
kių reikia paskaityti pietinės da
lies parapijos atidalinimas ir nau
jos lietuvių, vardu Aušros Vartų 
Dievo Motinos, parapijos įkūri
mas? Tą įvykdino vyskupas Ta- 
mas M. O’Leary geg. mėnesy 1925, 
kuomet pakartotinus kaikuriu 
žmonių tos dalies parapijos pra
šymus užtarė klebonas. Pirmuti
nis tos parapijos klebonas kun. 
Julius Čaplikas pastatė ant per
duotos naujai parapijai nuosavy
bės gražią mūro bažnvčią, Kun. 
J. Čaplikui vas. 7. 1929 mirus, per 
penkis mėnesius parapiją tvarkė 
kun. Stasys Vembrė. ' Dabar-gi 
tenai klebonauja kun. Konstanti
nas Vasvs.

Finansinis pagerėjimas.

Sugrįžus susiklausymui tarpe 
parapijiečių ir klebpno ir finansi
niai parapija žymiai ėmė-kilti. " Iš 
rastos skolos $26,000 jau pirmais, 
1913 metais atmokėta $15,000, se- 
kančiais-gi metais atmokėta dar 
>■6.000 ir pradėta ruoštis prie baž
nyčios statymo, nes likusioji $5,000 
skola buvo teatmokėta 1917 metais 
jati užbaigus bažnyčią statyti. Baž
nyčios statymas traukėsi pusantrų 
metų (191 
bažnyčią 
Beaven. spalių 12, 1916. 
menkos lietuvių bažnyčios staty
mas tuomi įdomus, kad pastatyta 
neužtraukiant skolos. Jos pasta- 
tymas ir įrengimas, su dviem var
pais ir naujais vargonais’tūomet 
kainavo $73,908.49, neįskaitant dar 
nrie kun. Juozo Jakščio rūšies pa
statymo išlaidų. Šiandien lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčia yra 
viena iš gražesniųjų katalikii baž- 
jivčiu tVorcester’v.
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r Karšuva. — “Ępęka” pra- 
nešą, kad iš 2,934,661,480 

Kaip patyrėme, teismas dar zlotų išlaidų, numatytų 1930- 
Kattnas.—Iš Pekino pra- nesuspėjo jį paruošti ir tiki-11931 metų biudžete, kąro mį- 

neša sensacinę žinią, kad si paskelbti pirmomis lap-’nisterijai tenka 837,216,266 
Minkuo universiteto dėka- kričio mėn. dienomis. Spren- zlotai. Po karo ministerijoj 
nas, profesorius Wu-Chung dimo rezoliucija būsianti la-'eina tikybų ir švietimo mi- 

Chieh s 
252 
išgyv^io j^ūstrečio šimtine- toji byla ir kaip buvo pra- 
čio,' r prineša, todėl, kad vestas tardymas,
nuo pat jaunystės vartoja 
augalus, Augančius Yunnan 
ir KweLTcheon kalnų šiai-; 
tuose. Li-Ching-Yun (taip 
vadinasi tąs senis) kartą ve- 
dė, - būdamas 60 metų. Jo 
eisena yra tvirta, valgo jis 
su dideliu apetitu, jo balsas 
aiškus ir akys šviesios. Li- 
Ching Yun sulaukęs 108 me
tų, pareikalavo jš imperato
riaus valdžios liudijimą jo 
Amžiui patvirtinti. Praėjus 
dar vienam šimtmečiui, jis 
vėl pareikalavo, šį karią iš 
respublikoniškos valdžios, 
naujo liudijimo patvirtinti, 
kad yra 200 metų amžiaus. 
Profesorius Wu Chung- 
Chieh nori atgabenti šį ul- 
t-rapatriarchą iš gimtosios 
provincijos į Pekiną, kad 
galėtų ištirti jo ilgo amžiaus 
paslaptį.
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senį, kuriam bai plati. Kartu bus pa- nisterija, kuriai biudžete 
į^Matuzar Jis skelbta, kaip buvo iškelta į numatyta 458,776,456 zlotai 

išlaidų. Skoloms mokėti nu
matyta 298,842,620 zlotų. 
Žemės ūkio ministerijai pa
skirta vos 58,823,130 zlotų.
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BOLŠEVIKŲ VYRIAUSYBĖ 
IEŠKO BUVUSIŲ CARO 

TURTŲ
Spaudos žinios iš Maskvos 

praneša, kad šiomis dieno
mis Rusijos pasiuntinis Ja
ponijoj p. Trojanonski ga
vęs vyriausybės pavedimą 
išieškoti iš Japonijos 1^2 
mil. jenų, kurie viename ja
ponų banke guli kaipo bu
vusio ciesoriaus turtas. Ja
ponų vyriausybė išmokėti 
sutiko.

Bet kaip reikėjo pinigus 
gauti, tai japonai įrodė, kad 
tie pinigai buvo išmokėti se
nosios Rusijos pasiuntiniui 
Japonijoje pukininkui Bod- 
jaginui. O Bodjaginas tais 
pinigais šelpė kazokus, ku
rie turėjo nukariauti pasi- 

j rodžiusį bolševizmą. Bet da- 
'bar rusai su tų pinigų išda
vimu kazokams nesutinka ir 
'daro žygius, kad japonai su
mokėtų caro įdėtus pinigus 

buvęs skirtas paskelbti spa- dabartinei bolševikų vyriau- 
lių 28 d., dar nepaskelbtas, sybei.

MOTYVUOTAS APYGARDOS 
TEISMO SPRENDIMAS 

OLŠAUSKO BYLOJE

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITBUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Boston’e

ir kiti skyriai
BROCKTON OFFICE

630 N. MAIN STREET
Brockton, Mass.

Telephone 228

BOSTON OFFICE
18 TREM0NT STREET

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

LIETUVIŲ MOKYKLA 
TILŽĖJE

Kaip praneša “Naujasis 
Tilžės- Keleivis,’1 Tilžėje ne
seniai atidaryta privatiška 
lietuvių mokykla, kurioje 
mokoma skaityti ir rašyti 
lietuviškai. Pamokos teikia
mos nemokamai du kari; po 
dvi valandas per savaitę.

GYVAS RUSIJOS 
CARAS?

Geri Jieturišlri skilandžiai ir švieži diegai dėl Chop Suey, ąpąa^ 
gos mūsų tautietį nuo. ligų. t > ■;
SBLILA^V^MKIAŽ • <• • v. *.... iPQi®9c. svaras
OBOP SUEY.........................................................   .U tvarid už 35c.

Ir pagardinimui Chop Suey,
CHINA BOY SOY SAUOE.............................. 2fc. bonto

Kam mokėt brangiau, kad galima už tą kainą gaut pas:
J. Strigtu* - x 

BLUE RIBBON MARKET
357 West Broadway, South Boston, Mus. Tel. So. Boston 1139 

Taipgi skilandžius galima gauti pas

iis, VI. Paulauskas, A ‘ 
. s- A. F. Kneižys. I 

Ai- Vaisiauskas sutiko būti ka-į 
sį^ĮŠnm iki kito seimo .

Strakiuskas išrinktas j 
generaliu* organizatorium Naujo-1 
je Anglijoje.

Nutarta kviesti LDS. apskri- 
kuopas ir visus narius padė

ti >|6platinti organą “Darbinin- 
; kjl^ir prirašynčti naujus narius. 
” Be to, rengti vakarus, rinkti 
skelbimus, spaudos darbus, kad 
padidinus LDS. iždą.

Apie kitus nutarimus parasysi- 
vėliau.

vi.
. T. ... .-r^

kun. F. Strąkaįįis, J; S 
kuri.. Ei. i&adeįkif, K Cibufebi 
K, Tąmohbririus, T. Kuląlita

Svarbesnieji nutarimai padąty- 
t* . ,,į;

Skelbti prenumėrątų vają. Už- 
rašinėjantiems ir. užsirašantiems 
“Darbininką“ jhi°ti dovanas. Į 
vajaus komisiją įėjo kun. F. Stra- 
kauskas, VI. Paulauskas ir A. F. 
Kneižys.

Paskolų ir bonų likvidavimo 
komisija paruoš projektą kitam 
susirinkimui.

Nutarta rengti koncertą South 
Bostone apie pabaigą sausio mė
nesio. Į koncerto rengimo komi
siją įėjo kun. J. Švagždys, kun. 
F. Strakauskas, kun. Gradeckis,

’sik 
rS • t

V?

me
LDS. Raštinė

BAŽNYČIA UŽBAIGTA 
_ _'TAISYTI

šv. Petro lietuvių bažnyčia iš 
lauko jau užbaigta taisyti. Kleb. 
kun. F. Virmauskis žada šį tą 
pataisyti viduj ir bažnytinę sve
tainę pagražinti

t

K.

naujos tautinės mados, ku
rioms pavyzdžiu bus paim
tos XIV amžiaus mados.

mo- Jau skelbiami moterų dra- 
bužių modeliai yra ilgais si-

Tarptautinis rusų ] 
narchistų (tie, kurie nori su
grąžinti carą Rusijai) orga- jonais, plačiomis klostėmis 
nizacijos Kopenhagos sky- į (kvoldais); suknelių ranko- 
riaus pirmininkas, majoras, vės ilgos, apykaklės aukštos, 

i Eugenijus Brandtas, sugrį- (Ridikiulių moterys nebetu- 
žęs iš Berlyno, kur tarėsi suvysiančios, bet nešiosiančios

Pereitą sekmadieny Marijos Vai- 
..kelių dr-jėlės Vakaras pavyko. 
Programa buvo įvairi. Buvo vai
dinimu, dainelių ir kalbų. Kal
bėjo kleb. kun. F. Virmauskis ir 
kun. F/ Norbutas. Vaikeliai la
bai gražiai ir gabiai išpildė pro
gramą. Pelno liko apie $35.00, ku
riuos paskyrė Šv. Kazimiero vie
nuolynui.

Buvęs

VINČA DAR TEBESERGA
T o v • • .w ! Juozas Vincą kuris kumštynėseJonson Saidų, buvusio caro. prie diržo prirytus maišiu- buvo sužeistas dar tcbcserga. Bet
sekretorium, ir Sergejum 
Bečajevu, žymiu rusų Ber
lyno kolonijos nariu, prane
šė, kad turis tikriausiu ži- 
nių, jog caras dar yra gy
vas. Tai keli monarchistai, 
esą, jau dvejus metus žino 
ir tai esu dabar paskelbta 
visam pasauliui Bečajevo 
knygoj. Visas smulkmenas 
Bečajevas žada paskelbti 
rusų išeivių laikrašty “Voz- 
roždenije.” Majoras Brand- 
tas griežčiausiai tvirtina, 
kad caro šeima nebuvo už
mušta, nors tuo tarpu nuro
dyti,'kur jis gyvena, nega
lįs. Buvusiojo rusų caro

kus. Naujos mados mėgia- _.,ž kokio mėnesio vėl galėsiąs dau- 
miausia spalva — tamsiai žyti antausius kitiems, tik jau 
£aĮįa gudriau negu ligšiol.
' ___________ ~ Į Vincą

vieius.
egzaminavo dr. Jakima-

RUDENSBARGANAI
Dabartinis laikas yra geriausias pirkti namus. Užeikite 

pažiūrėti mūsų bargenų.
Puiki proga—namas ir krautuvė , Dorchester

Dėl šeimyninių reikalų žmogus yra pri- Savin Hill Avenue, 3 šeimynų, 18 kam- sesuo kunigaikštyte Olga Šia 
verstas parduoti gerai išdirbtą groser- barių namas, su visais įtaisymais, at
neš ir saldumynų biznį su namų už skiri šilumos pečiai, parsiduoda pigiai,

- ------ bai žemą kainę. Įrotipfntą, tik nž $10.000. Matykite -FeHksęr ZA-
tšeimyntj su improvementais. Krautuvė- LETSKI.
je biznio daro $300^-$400 į savaitę. Na-I-------------------------------------------------------
mą ir krautuvę parduos už $7600. Čia South Boston
TVAšKĄOga b5*e kam. Matykite tuoj A 2 šeimynų 9 kambarių namas ir krau-

< Farma
7 aktai labai geros žemės prie pulkaus 
vieškelio, sodnas apie 20 įvairių vais-1 
medžių, vištinlnkas ir garadžius. Prie| 
didelės upės ir netoli miesto. Labai ge
ra vietĄ dėl gasoline statlon krautuvės 
ir daržovių auginimo arba dėl pauk
ščių. Iš priežasties sudegimo namų par
siduoda labai pigiai. Kreipkitės prie 
GAILIAUS.

‘.žinia netiki. Nežinia kaip 
tėffišt ikrų j ų“v ra“

tuvė, namai parsiduoda už $4,500. Biz
nis parsiduoda atskirai. Turi būt par
duota pirma spalių (Oet) mėnesio. Ma
tykite K. NAJARIAN.

Nepaprasta proga mokančiam 
lenkiškai kalbėti 

Mėsos Ir grocertų krautuvė, Jau seniai 
išdirbtas biznis, tirštai apgyvento] len
kų ir lietuviu vietoj ir ant biznio 
streeto South Bostone. Biznio apyvar
ta dabar $1000 iki $1300 į savaitę; ven
dą $50 į mėnesi, daug tavoro ir geri |- 
tafsymal. DS nekuriu priežasčių savi- j 
cinkas yra priverstas praMšaHnti iii 
biznio todėl parduoda už $3,000. Klausk 
pas STEFAN.

City Point
3 šeimyną, 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su visata įtaisymais parsiduoda 
už $9.800. Į metus neša rendų $1236. 
Matykite TŪ1NYLĄ.

I I i «» ................. .

78 akerių farma
18 mailių nuo Bostono, 9 kambarių na
mas, su visais įtaisymais, 4 karvės, 2 
arkliai, 250 vištų, visokį ūko. įrankiai, 
didelis sodnas. Parsiduoda už $9000 ar
ba mainytų ant mažos vietos. Matykite 
J. BALUŠAFTIS.

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

ITALIJA GRĮŽTA Į VIDUR
AMŽIUS

B omą. — “Corriere della 
Serą” rašo, kad 1930 metais 
fašistinės organizacijos pra
dėsiančios didelę kampaniją 
prieš “užsienių madų tiro
niją.” Italijoj bus įvestos

Klaipėdos statistikos biu
ro pranešimu rugsėjo mėn. į 
praygvenimo minimumas 
Klaipėdos krašte buvo toks:

PADĖKA,.,

K.

.»

Įvykusioji parapijos vakarienė, 
Klaipėdoj — 1 Žmoui 130,49 lapkričio 3 d., parapijos salėje 
lt.; Šilutėj — 125,29 lt.; Pa
gėgiuose — 129,17 lt.; šei
mai iš 2-jų žmonių — iki 
207,*66 lt.; šeimai iš 5 žmo
nių — iki 325,40 lt.

B. ir A. GRICIAUS MARKET 17 Lineoin St, Brighton, Mata.

j
PAIRšKAU dėdės Roko LlgnogarOd 

ptielna iš Viežaičlų kaimo, Gargždą '4^ 
pašto, Kretingos apa. Girdėjau kad dar . '.':i 
gyvas ir dirba ligoninėj. Malonėkite at- -*S 
slAauktl ar kaa žino maldnėkit praneš -_y3 
tl, nes aš dabar esu atvažiavusi iš Lie- 
tuvos. x , “

MARIJONA KUNDROTAITE 
(po vyru Mary Stonkus) . . / $

Grimea St, So. Boston, Masu.

LIETUVOS KUPONAI

ANTRENDOS

Lietuvos Paskolos Bonų 
kuponus priima už pilnus 
pinigus. Rašomas auksines 
plunksnas margo granito 
parduodam po $5. Pinigus į 
Lietuvą arba Lenkiją nu-
siunčiam telegramų į pasku- Lietuviška bėkamė su dviem pe- 
tinę paštą. Parduodam lai- žiais visos mašinerijos kurios 
vakortes i Lietuva ir iš Lie- reikalingos prie bekarnės. Kreip- vaKortes i Lietuvą ir is Lie- stavcttnasi rs7

•i'

■Mį

. ALEX. gTANKUNAS 857 
tu vos. Dabar galima į Euro- Cambridge St> ^„<1^ Masa. 
pa nuvažiuoti per 6 dienas. 
Pinigus į Lenkiją siunčiam 
tik doleriais. United Statės

x * 1

Linija gerai patarnauja pa- 
sažieriam ir visi keliaunin
kai užganėdinti. Lietuviai 
labai pamylėjo laivą RE- 
PUBLIC. Visur yra gerai 
bet namie už vis geriau. No
ri pamatyti svieto važiuok į 
Lietuvą. Jeigut nori gražiai 
ir linksmai gyventi, tai atva
žiuok į Brocktoną. Nori turė
ti sveikas kojas, pirk čevery- 
ms mūsų krautuvėj.Tvirtink 
dokumentus pas mūs, nes vi
suomet čia rasi notarą. Rei
kia paskolos ant namų, mes 
tamstai pinigų parūpinsime 
ir patarimą suteiksime. 
Krautuvę tvarko Antanas 
Bartkevičius o agentūros rei
kalus prižiūri Petras Bart
kevičius (du broliai).

Adresas —
BOSTON SALES COMPANY

678 No. Main St., Montello, Mass.

J 

7’*'!

KAM REIKALINGA VIETA 
DĖL OFISO 

prašome kreiptis dėl visų informa 
ei jų “Darbininko” AdministracL 
jon.

(L.-22) •

« «

GĖLiy PER TELEFONU
/

Bile Kada
Greitai—Saugiai—Tikrai

JAMES P. THORNTON
Member Florist Telegraph 

, Delivery

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

Milton 7993 - • ---xu

Bile Kur
f

ant Septintos gatvės praėjo su 
dideliu pasisekimu. Parapijai iš 
tos vakarienės liko apie $500 pel
no. Tiek pelno padaryta, tik 
pasidėkojant vakarienės rengėjų♦
geram pasidarbavimui ir biznie
rių duosnumu. Prie vakarienės iš 
moterų dirbo šios: Ieva Marksie- 
nė — vyriausia šeimininkė, Ona 
Lingevičienė, Ona Siaurienė, Juzė 

Lenkų seimo gudų fl'akci- šulcienė, Veronika Skuduricnč, 
ja prieš kuri laiką pasiuntė Kastancija Aukštikalnienė, p-nia 
Tautų Sąjungai platų me- Barolienė, Marija Valatkienė, O- 
morandumąT — skundą dėt’ 
gudų padėties Lenkijoje.! 
Jame nušviečiama gudų e- 
konominė, kultūrinė ir reli
ginė būklė, lenkų kolonizaci
ja gudų žemėse, lenkų val
džios elgesys su vietos gy
ventojais ir tt.

Lenkų spauda, žinoma, 
pasipiktinusi šiuo gudų žy-j 
Įgiu ir vadina jį biauriausiu ninkėms, taipgi biznieriams pri- 
lenkų vyriausybės šmeižimu.

GUDŲ SKUNDAS PRIEŠ 
LENKUS

LIETUVIŲ MUZIKOS <

KONSERVATORIJA
Kuris jstos mokytis po Kalčdų, tai 
už mokslą mokės daug daugiau, 
negu dabar moka, kad ir senas mo
kinis. 319 E St, So. Boston, Mass. a r 

ilikae Petrauskas
i.'

VIEŠA PADĖKA
Lietuvos Dukterų dr-jos po glo

ba Motinos Švč. valdyba ir komi
sija reiškia nuoširdžią padėką už 
prisidėjimą kokiu nors būdu prie 

“Šv. Agnie- 
Iš vyrų darbavosi šie: spalių 27. d. š. m.

j Pirmiausia dėkojame kleb. kun. 
F. Virmauskui už išgarsinimą ir 
prakalbėlę, kun. J. Valaičiui už 
gražią prakalbėlę, kun. F. Norbu- 
tui už vakaro vedimą ir juokelius. 
Taipgi ačiū vaidintojoms ir vaidin
tojams už gražų atvaidinimą ir p. 
V. Savickui už monologą. Al. I- 
vaškai, V. Tamoliūnui, V. Valat
kai ir V. Savickui ačiū už patarna
vimą. Ačiū Onai Šulčiutei (ji da
bar vedus, bet pavardės neatsime
nam) už nugramiravimą mėgėjų. 
Didelis ačiū p. Ciunienei už išmo- 
kinimą mėgėjų.

Ona Stanuliūtč, p-nia Kasparavi-! atvaidinimo veikalo 
ciene. k,... . .

Vincas Valatka, — gaspadorius,'
D. Jankus, V. Tamoliūnas, K. 
Ambrozas, J. Jaskevičius, V. T. 
Savickas, S. Kavolius, M. Šeikis,
A. Sanda, A. Naudžiūnas.

Biznierių surašė buvo praleis
tas A. Naujokas, kuris aukavo va
karienei geros veršienos.

Visiems darbininkams ir darbi-

Prof. A. Židanavičiatu

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS 

Lekcijos duodamos privačiai tatp 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatorijų.

Pamokos aiškinamos lietuvių 
IcsIImjJc.

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

»»

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame ir Lietuviškai
882 Broadway, South Boston

TeL South Boston 28TO
 %

ridėjusiems su auka reiškiu gilią 
padėką.15-TAS METINIS BALIUS

z ■
Rengia Šv. Vincento Vyrų ir 

Moterų Dr-ja. Įvyks lapkričio 23, 
1929, Lietuvių Salėje, 26 Lineoin 
St.. Brighton, Mass. Prasidės 7 ;30 
vai. vakare ir tęsis iki 11:30 naktį.

Šv. Vincento vyrų ir moterų 
dr-ja turi garbės užkviesti Brigh- 
tono ir apylinkės lietuvių visuome
nę: senus ir jaunus į savo 15-tą 
metinį balių. Šis balius bus vienas 
iš geriausių iki šio) buvusių. Už
tikriname jog visi būsite patenkin
ti

Grieš visų mėgiama Lynu Melody 
Boys Orkestrą visokius šokius*, 
angliškus ir lietuviškus. Šių. šo
kių nepraleiskite nė vienas — visi 

. atsilankykite. Kurie praleisite šią 
į<rt. I puikią pasilinksminimo progą vi» 

Iiau gailėsitės.

Įžanga ne nariams: vyrams 50 
.centų, moterims ir merginoms 40

Vincas Valatka, 
Parapijos Vakarienės 

Gaspadorius.

4
$

K. BALMONTAS RAŠYS
DRAMĄ APIE VYTAUTĄ

Žinomas rusų poetas K.
Balmontas, su kuriuo yra 
artimus ryšius užmezgęs p. 
Liudas Gira, kaip jau žino
ma, yra labai susidomėjęs 
Lietuva ir ją pamėgęs/ t j

Girdsaama8^pie Lietuvos £ 
mošą minėti Vytauto^KSeSSSSu^oSl 
biliejų, K. Balmontas rašo SSSilm^irTi
Liūdui Gitai* Į klme ir Vttokiomia^taomte.

atsišaukimas apie Jįrsitikrtau.'
Vytautą mane vilioja. Ge- «at******** 7:1G-

- Algirdas, Kęftė-' p,rklt 1M* :
TEUHKGIAV81 

k BO^iU laįnįin*, 
gas sumų uodaiuus visą 'is-i“ 
gorinę medžiagą,.kurią man k 

atsiusite ir, 'tikiuos, kai ką 
parašysiu dramos formoje.”

l

-e'

netoli Cfautambia

s su visais modemiškais J- Geras mvestmentas, pilnai randavo
Rodą trtia >105. J mėnesį. mėnesinių $407, parsiduoda $32.000 
I nttolInetai $1000. Matjrkt te mainyto ant mažesnio. Maty!

YURGELUN.

lĮty ?ATARXAįVIl£A.

Tel. 0606-133? centų.
t

Visus kviečia Valdyba

ilkų augliuj pa
irsi tikrinti.

4

Vasarai pasibaigus daugiausia laiko 
teta praleisti namie.,Pasirūpinkit, kad 
'"šą Jtamuoee butu smagu ir patogu, J- 

taisant sau puikius RAKANDUS ii 
nrasą krautuvas. Turim geriausios ru

oš, din i n g-

Dorchester
Prie Pleasant gatvfe 3 Šeimynų po 6 
kambarius, su visais įtaisymais, atski
ros Šilumos, parsiduoda pigiai, tik $13,- 
500. Matykite F. ZALETSKĄ.

Prie Columbia BiL, So. Bostone
3-jų šeimyną atskirai budavotas na
mas po 5-545 kambarius, stt vtsais mo- 
derniškatt įtaisymais. Rendų neta $73 į 
mėnesį. Parsiduoda už $6500. Inetai 
visai mažai. Matykite IVAŠKĄ.

9 Šeimynos ir 8 krautuvės
Geras investmentas, pilnai randavotas, 

‘ ------- ar-
Matykite

3-jų Sel4F*ą tvirtai. bod*Tota« 18 tam
su visais modemiškais į-

jos kainos yra žemesnės negu 

' trraUMJUffl AGENCY
M6 Būt Broadmy Swth Borton. Mau.

P. YUBGELUN, Savininkai.A. IV

Komisija

VISI ŽINO, KAD GERESNI RAKANDAI-.
TAI DIDESNIS SMAGUMASNAMUOSEI

borių
tais
Parduosm... 
te A IVASKĮ.

Pirk anglius rudens Jaiku tai gausi gerus ir pigiau negu 
žiemos laiku. .M 
kitų ir

V 
ofisan.v

iiingos 
gas

v
, DUėDAJf -CA8B" ARBA

, Lš.vaFitfrraMbKAflMAto
B UTHUAMIAN FUBlhTURS 001 

tįj ASMENSKA8> Menadžeris,
324—326—328 W. Broadway South Boston, Maw.

Telefonas South Bostou 461S>W.

» K- •

BRONIS KONTRIM 
<joW«tabx.® RMl Urtitf and JnittO'ofTbft

Suteikia ge

508 K



PENKI LĖKTUVAI

teris, kuris jau anksčiau yra žmonill milijonai
144

Parapijonas

3 ‘

0

•S

'. ’C’.--;

'--•A-'

■' •

stangose pardavinėjama-svaigalai. 
Girtuokliauja jauni, moterys, mer
ginos, o ką jau besakyti apie vy
rus, kurie daugiausia lanko kur
moterėlės pardavinėja tą “tručiz- 
ną. ” Tai prie ko prieita prohįbi- 
cijos arba “progreso’7 laikais. ..." 

. Mėnulis : t-¥ Lietuvio

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS) *

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

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po plet ir 
duo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą

PHILADELPHIA. PA.
Atsilankymas Įžymios 

ukrainietes.
Paskiausiu laiku mūs mieste vie- 

Sėjo labai Įžymi ukrainietė, narė
S. Klapatauskas atidarė naują Lenkijos gerbiama Elena

grocery^ krautuvę, 3847 Michigan gisilevskienė. Jos pagarbai vieti
niai ukrainiečiai suruošė puikų va-

Nauji bmueriai.

s Nors darbai eina prastai, bet 
miestas auga ir lietuvių skaičius 

r Auginasi. Iš kitų kolonijų vis 
lietuvių atvažiuoja geresnės lai-, 

nevisiems pa- j 
sta “rojus” rasti, ypač nemo-

L mūs ieškoti;
Igyksf J' _‘
g kaltiems jokio amato labai sunku 
f darbas gauti, o dabar ir mokan- 
y tiėms‘darbai sumažėjo. Fordas 
< • paleido kelias dešimtis tūkstančių 
L darbininkų iš priežasties išleidimo 
F tiaujo “ fordo. ”

Ąve. P. Klapatauskas yra geras .
E^falikij darbuotojas, \ ertas pa- j_ar^ — bankietą su dailės pamar- 

V. Tamos.

HyS?. Chas. Samsonas jau Įrengė nau- 
j®-- ją studiją Lietuvįii Svetainės na- 
Bg: me, 3564 W. Vernor Highvay. P.

Samsonas yra specialistas laikro- 
dininkas. Lietuviams patartina 
kreiptis, kur gausite daiktus už 
daug pigesnę kainą.

gy i 7 Lietuviij svetainės bazaras gerai 
pavyko . (Jryno pelno lįksią apie 

įę $i,5oo. ( larbė gaspadoriams; C.
«gįį- Stepanauskui, graboriui ir p. V. Amerikos sausžemv prabūti tris 

mėnesius. Gale pažymiu, kad ger
biama viešnia yra ir Įžymi rašyto
ja.

ginimais, 24 d. spalių. Gerbiama 
viešnia yrą jau 60 metų amžiaus. 
Ir nors yra Lenkijos senatorė nuo 
Galicijos ukrainiečių, bet atkakliai 
kovoja už laisvę savo tautos; pri
klauso prie tų, kurie ant žūt būt 
kaujas prieš prošepanus — lenkus. 
Turi kaimynystėje — Kanadoj sū
nų redaktorių, Vladimirą Kisilevs- 
kį. Jinai lankanti ukrainiečių ko
lonijas ir viešinti pas sūnų. Tikisi

dįl žmonių pasakė kun. J. Jakai- 
iš Worcester, Mass. Šis pą-< 

mokslas tai lig buvo laurų vaini
ku. apvainikuoti atlaidai Pamoks- • 
lininkas sukėlė gražių minčių apie 
Išganytoją. ; ' i

Per visas • tris - dienas žmonės 
gausiai lankėįį..^.,bažnyčią ir nau- < 
dojosi Dievo malonėmis, Buvp ir 
kun. J. Bakšys iš Hartford w kun. 
J. Kazlauskas iš Waterbury. Ka-,’ 
talikai džiaugiasi ir dėkoja klėb.' 
kun. E. Grikiui it kun. E. GraScė-' 
kui ųž surengimą atlaidų ir pa
kvietimą tiek svečiu kunigų. Taip
gi dėkoja svečiams kunigams už 
gražius pamokinimus. Lai Die
vas visiems atlygina už pasiauko
jimą ir darbą žmonių sielų išgany
mui. j

Atlaidai baigėsi antradienio va
kare iškilmingais mišparais ir pro
cesija. Žmonės labai patenkinti ir 
maldauja Dievo laimingai sulauk
ti kitų metų ir tų brangių iškil- į 
mių.

WINDSOR ONT., CANADA
Komunistams nesiseka.

įfr Bukšniui. Daug ačiū tiems, kurie 
Jį. visą laiką darbavosi: J. Bartkui, 
š svetainės nianegeriui, P. Grybui, 
į- svetainės prižiūrėtojui, kurie visa- 

da su pasišventimu darbuojasi sve- 
tainės gerovei.
. Platinkime katalikišką spaudą, 

g-. Dabar geriausia proga veikėjams 
> pasidarbuoti, ypač reikėtų tuomi 
/ užsiimti p. P. Gustaičiui, kuris pla- 
- • ėiai'yra Detroite žinomas. Jis ga

lėtų nemažai “Darbininko” pre
numeratų gauti. Pranai, Į darbą. 
Padėsime jums dirbti.

Mūsų mieste plačiausiai progre
suoja girtuoklystė. Visokiose Į-

H

E*. Tai. So Boston 3320 U

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
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LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs (1d Universiteto

UUKNELL UNIVERSITY su A. B 
G. WASHING-TGn UNIV. s-u LLB

■•Darbininko” Name
• antros lubos)

366 Broadway, So Bostoi
! R e z 1 <1 e n c i j s

Harvard St. Cambridze. Mass

Tel. Unlversitv 1463—J.

r

i

i
-s**.

■Y.

■T-

Tel. -S. B. 0441 Huhbard 0396
ADVOKATAI

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

----------SO. ROST<>N. MASS.---------
VAptiekoriaus Šidlausko name, 

įėjimas: 319 E Srreet 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1662 Columbia Rd.. S. Boston 
Tel. So. Boston 1SS2

► KAZYS .T. KAI.TNAUSKAS 
Bostono ofisas: 321 Eschange Bldg. 
Res.: 33 Rosemont St.. Dorcbester 

Tel. Talbot 2S78
Ofisas atdaras : 9 A. M. iki 9 P. M.

NEW BRITAI N, GONN.
40 valandų atlaidai.

Sekmadieny, spaliu 20 d. prasi
dėjo ir spalių 22 d.xbaigėsi šv. An
driejaus lietuvių bažnyčioje iškil
mingi 40 valandų atlaidai. Iškil
mingas šv. mišias atnašavo kelb. 
E. Grikis. Jam asistavo kun. E. 
Gradeckis ir anglas kunigas iš La 
Salleto. Turiningą pamokslą per 
sumą pasakė kun. P. Saurusaitis 
apie Atgailos Sakramentą ir atlai
dų nuopelnus. Altoriai buvo iš
puošti gyvomis gėlėmis ir elektros 
spalvuota šviesa. Procesiją suda
rė šv. Aloizo berniukij draugijėlės 
įtariai ir Marijos Dukterų mergai
tės, kurios ėjo baltas gėles ranko
se laikydamos ir baltasi drabužė
liais pasipuošusios, kas sudarė gra
žų Įspūdį. Mažytės mergaitės bar
stė gėleles po kojų Išganytojo. Va
kare, pusę po septynių buvo iškil
mingi mišparai, kuriuos giedojo 
kun. Pankus iš Bridgeport, Conn. 
Tam asistavo kun. V. Cibulis iš La 
Salleto ir kun. E. Gradeckis. Pa
mokslą sakė kun. J. Liutkus apie

Šioje kolonijoje spalių 30 d. Įvy
ko provineijali rinkimai Į legisla- 
tūrą.

Prieš rinkimus labai triukšmavo 
komunistai ir savo pastatytus kan
didatus siūlė balsuotojams. Išro
dė, kad rinkimų dienoje komunis-' 
tai “šiur” laimės. Bet apsirikta. 
Komunistai iš rišo gavo tik 340 
balsų. Tad nepravedė nei vieno 
savo kandidato. Tas parodo, kad 
komunistai tik didelę gerklę turi, 
bet šiaip/yra nykštukai. Kanadie
čiai “monkey business” nenori. 
Šiuose rinkimuose visi pamatė ko
munistu “galybę.”

Kanados pilietis.

IŠ KARTO
PER ATLANTU ~ t Italijoje pradėta statyti penkis didelius lėktuvus, kuriais bus mėginama iš karto perskristi Atlanto vandenyną iš -Europos į Ameriką. Vienu lėktuvu, žadąs skrįsti pats aviacijos minis-pasižadėjęs aplankyti Ameriką oro kelųi.. ‘ L

LDS. Centro, LDS. Naujos Angli- kimQ- 
jos Apskričio ir LDS. 97 kuopos daryti 
pirmininkas. Jis yra ir kitų kata
likiškų draugijų, Loveli, Mass. 
valdybose, kaip tai: Šv. Juozapo 
dr-jos pirm., Šv. Vardo Vyrų dr- 
jos sekretorius. Keletą metų at
gal mūsų organizacijos pirminin
kas gyveno So. Bostone, ir čia 
smarkiai veikė draugijose. 1903 
m. kovojant už Klaipėdos krašto 
atvadavimą, jis irgi prisidėjo bū
damas šv. Kazimiero R. K. dr-jos 
pirm. Toji draugija iš kasos au
kavo 5.000 litų Lietuvos kariuome
nės reikalams. VI. Paulauskas

kad vergų skaičius yra daug 
mažesnis.- Kol tiems trims 
miiįjpnąms nelaimingų žmo
nių nukirs vergijos pančiai, 
praeis dar daug laiko.

RELIGIJŲ IŠPAŽINTOJAI
'Pačiais paskutiniais duo

menimis iš visli 1,916 milį-

TeL So. Boston 0506-W. \ 
Lietuvys Dantistą?

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

, (“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Sęredomis nuo 9—12 
vai. dieną Su betomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutarti).

NEPAPRASTAS VAISTAS
Indijos mokslininkui Ja

gadis Bose pavyko iš vienos 
Himalajų kalnuose augan
čios žolės pagaminti vaistą, 
kuriuo galima būsią pailgin
ti žmogaus gyvenimą. Tie 
vaistai žymiai geriau, kaip 
visi kiti, didina širdies vei- 

Iš pradžios buvo pa
bandymai su gyvu- 
Bajidvmai pavyko 

užnuodytam gyvuliui

yra krikščionių ir 1,232 mi
lijonai nekrikščionių. Kri- 
k.ščidnių tarpe katalikų yra 
330 milijonų, protestantų — 
210 miL ir stačiatikių 
mil. Nekrikščionių daugiau
sia Konfucijaus tikėjimo — 
300 milijonų, stabmeldžių— 
260 mil., mahometonų—225 
mil., indų — 220/miL, bu
distu — 200 mil. ir žvdu — ve 
15 mil. ir dar kitų.

•VI So Boston 0828
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

OR. M. V. GASPER 
(KASPARAVTCTUS)

511 Brouąway, So. Boston 
O f šio valandos: ,

nuo 8 Iki 12 ryte ir nuo 2:80 iki 6 
ir ano 6 Iki 8 vai vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ae 
lAldleniais. taip-gl seredomts od< 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

A. L. R. K. P. BLAIVININKŲ 
SEIMAS

liais. 
gerai: 
buvo įleista po oda tų vaistų 
ir jis atgijo—širdis vėl pra
dėjo plakti. Vėliau buvo 
padarytas bandymas su vie
na moterimi, kurios širdis 
jau buvo nustojusi plakti. Į- 
leidūs jai į gyslas tų vaistų, 
širdi>/atgijo ir moteris buvo 
išgelbėta.

tais metais buvo Klaipėdos Vada-1 Išradėjas 
rimo Komisijos pirmininkas, 
visuomet energingai veikė katali- 
kų*visuomenėje. Jokios kliūtys 
nesulaikė jo nuo visuomeninio vei- ‘ 
kimo.

LDS. Centro pirmininku jis yra 
jau nuo 13-tojo seimo. Iš Lietuvos 
į Ameriką jis atvyko 1913 metais, 
17 metų amžiąųs. Kilęs Iš Eržvil
ko parapijos.

-

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
A. L. R. K. P. Blaivinin

ku Seimas ivvks 1929 m. a. *. o/

Lapkričio-November 28 d. 
(Thanksgiving Day) Monte- 
llo, Mass.

Visos Blaivininkų kuopos 
visu rūpestingumu padirbę 
kitę, kad šįmet i Blaivininku 
Seimą suvažiuotų daug ir 
nuoširdžiai blaivybes idėjai 
atsidavusių delegatų.

Seimas prasidės pamaldo
mis šv. Roko bažnyčioje. 
9:30 ryto.

Kun. J. Švagžd/y?

258 Broadway, So. Boston
Telepbone So. Boston 4486

Miruz Šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. AS 
laidotuves aprūpino gerai ir ne
brangiai.

Jagadis Bose. 
Jis jau pagarsėjęs medicinos 

srity. Jis tvirtina, kad jo 
.išrasti vaistai turės didelės 
reikšmės žmonijos gyveni
me.

Rezidencijos Tel.: 1)778-11. K.
Ofisu Telefonus: S. B. 0779-VV.

S. BARUSEVIčiUS
Lietuvis Graborius, Balsnomuo- 

tujas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorcbester A v. 
___ _ Dorcbester, Mass.

MONTREAL, KANADA
• A. t A.

%
Spalių 20 d. mirė Marijona Du- 

bauskienė. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą F. Dubauską, du, sūnų 
ir dvi dukterį.

Velionė priklausė prie dviejų 
pašalpiniti draugijai šv. Onos ir 
šv. Elzbietos.

Draugijų narės lankė ją sergan
čią ir dalyvavo laidotuvėse.

Velionė palaidota iškilmingai. 
Šv. Kazimiero lietuviii bažnyčioje 
kun. J. Bobinas atlaikė gedulin
gas šv. mišias ir ekzekvijas ir pa
lydėjo Į kapines.

Kadangi velionė su visais gra
žiai sugyveno tai ir jos laidotuvė- 
se daug-žmonių dalyvavo ir paro
dė pagarbą ir apgailestavimą.

A. a. Marijonai sergant daug jai 
gelbėjo Miss Smith, Mr. Normam 
ir jo šeimyna, ir taipgi daug pri- 
gelbėjo šeimynai jai mirus.

Tad tariame nuoširdi! ačiū kle
bonui kun. J. Bobinui ir visiems, 
kurie kokiu nors būdu padėjo ir 
užjautė mūsų mylimos mamytės li
goje ir laidotuvėse.

F, Dubauskas ir vaikai.

PASAULY DAR TEBĖRA 
TRYS MILIJONAI 

VERGŲ
Naujos Tautų Sąjungos 

įstaigų surinktos statistikos 
žinios rodo, kad visame pa
sauly dar tebėra trys milijo
nai gyvenančių vergijoje 
žmonių. Tas pranešimas su
darė Tautų Sąjungos na
riams labai nemalonaus į- 
spūdžio, nes buvo manoma,

Ne kiekvienas gali pada
lyti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. — Booker Washing- 
ton. *

LIETUVIS GRABORIUSNASHUA, N. H.
Šios kolonijos lietuviai Sabai pa

mylėjo pasilinksminimus. Kiekvie
ną šeštadieni rengia šokius vieni 

: kitiems neužsileisdami. Moterų 
draugija šv. Onos turėjo šokius. 
Gerai pavyko: 'Liko pelno. Dabar 
Darbininkų Sąjungos kuopa ren
gia šokius. Motenj Sąjunga irgi 
ne miega, bet rengiasi atvaidinti 

- gražų veikalą, ■“-Katriutės Ginta- 
rai.” Joms ir vyrai padeda. Bus 
ir duetų ir solkj, pianistų. Pasi
žadėjo padainuoti duetą Antanas 
/antra ir Antanas Lastauskas. So
listė visiems labai gerai žinoma 
ponia Ona Skirkevičienė padai
nuos keletą dainelių. Tai mūsų 
žvaigždė. Dar ne viskas. Jaunos 
mergaitės sąjungietės pasižadėjo 
paskambinti pianu. Vaidintojai 
bus šie: Adomas Skirgaila, dvar
ponis — A. Zautra, Rozalija, jo 
žmona — A. /autruvienė, Genai- 
tienė, Rozalijos motina — E. Kau- 
nelienė, Katriutė, našlaitė — P. 
Valaitė, Petras, ūkininkas — J. 
Staniulis. Magdė, jo žmona — A. 
Kapickienė, Jonas, jų sūnus — A. 
Norkūnas, Matas, ūkininkas — A. 
Lastauskas, Agnė, jo žmona — R. 
Grigienė. Barbutė, jų duktė — J. 
Utkytė, Čigonė — Skirkevičienč.

Tas riskas Įvyks šeštadienį, lap
kričio^ d., O’Donnell Hali., High 
St. Nuoširdžiai kviečiame Irisus 
atsilankyti Į minėtą vakarą.

Sąjungietė

; i TeL S. B < |
Lietuvis

OPTOMETRISTAS

VLADAS p. MIKŠAI
lSegzaminuoju akla, priskiriu tuu į 
alus, kreivas akis atltiesinu ir ? 
■unbHjonlškose (aklose) akyse so 4 
grąžino šviesą tinkamo laiko ♦

J. L. Pašakarnis, O. D. {
447 Broadway, 8o. Boston i

49 Church St., Lowell, Mass.
-----------------------Telephone 5786:----------------‘‘ 
Laidotuves aprūpina gerai ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krikšty- 
ną. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

SEIMO RAŠTININKO 
PAREIŠKIMAS

Dievo meilę. Antradienį, sumą JT 
vai. ryte laikė kun. Saurusaitis. 
Pamokslą pasakė kun. S. Vembrė 
iš Westfield. Mass. apie Dievo gai
lestingumą dėl žmonijos. Vakare 
mišparai. Laikė kun. J. Jankaus
kas iš Ansonia. Jam asistavo kun. 
A. Vaškelis iš Waterbury ir kun. 
V. Karkauskas iš New Haven. Pa
mokslą pasakė kun. K. Paulionis 
iš Brooklyn, N. Y. Antradienį su
mą laikė kun. K. Paulionis. Pa
mokslą pasakė kun. V. Kavaliaus- 
sas iš Providenee, R. I. apie žmo
nių nedėkingumą savo Sutvėrėjui 
ir apsileidimą. Vakare mišparai.

iš DR. GRADY

JOS.- G. ZUROMSKIS
Maža žmonių teturi progos ne

paprastiems didvyrių darbams.— 
M. PečkauskaitS.

406 SLATER BUILDING
Worc©ster, Massachusetts 

Phone Park 5065

Vienintelis lietuvis labmiaotu e- 
'ektrlUInsa Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motoms 
Ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me Ir parduodame radloa.

STOCK ROOM
10 Ellesvorth St., Woroester

Te). Park 5452. TaL Cedar 7836

SPECIALISTAS
N. Y. university mediką-

JUOZAS J. DIRS/H
LIETUVIS GRABORIUS 1

Teikia patarnavimą laidotuvėms I* i i 
i rviiUavoJam automobilius vesto ] [ 
i 'm. ir kitokiems pasivatinėj> i i 
mama. . , ... |Į

Vistą: 194 MIHbury Si | [ 
■ (antfc-flo atikito) Tel. Cedar 4953 >
'tfisąt: 212 Mlllhnry 9t„ tVorce* 

ter, Maas. Tel Park 2793.

LAIDOJIMU?

726 SLATER BUILDING
Worcester, Mass.

N a m a 1 — 101 Sterling Street 
Maple 4904

Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
DAKTARAS BALABAN

Gydytojas iš Rusijos 
375 Dorcbester St., So. Boston.

, . Tel. S. B. 4768 -
Rezidencija ir kitas ofisas 

1234 Blue Hill Avė., Mattap&n 
Tel. Milton 2952.

%

E. V. WARABOW
(tVrabliaaskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJA8 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norvood 15o3 

MONTEI.LO OFFICR 
104 Amee Stree< 

Telephone Brockton 787IM.

••.o >

LrETTWTS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
fBOBBLIS)

688—640 Slater Building 
Worcestef, Masu. 

Namą tet: Cedar 1768-M

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTTEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 MHlbury Street 

Worcester, Mass.

PRANEŠIMAS
- Šiuomi pranešu ex L. R. K. S. A. 

Bostono apskričio kuopoms, kad 
suvažiavimas įvyks lapkričio 24, 
1929 iru. Aušros Vartų parapijos 
bažnytinėje salėje, No. 4 Highfield 
Rd., Worcester, Mass. Pradžia 1 
vai. po pietų. Kviečiame visus pa
vienius 222 kuopos narius daly
vauti būsimam suvažiavime, nes 
turime begalo svarbų reikalą.

Kviečia
Buv. Apskričio Valdyba.

Gal ne vienam iš narių, o ypač 
LDS. XIV seimo delegatų kilo 

klausimas dėlko taip ilgai netilpo 
organe “Darbininke” seimo pro
tokolas? Pareiškiu, kad tai buyo 
ne mano ir ne redakcijos kaltė ar 
apsileidimas, bet susidėjusios ap
linkybės prisilaikant formalumų 
sutrukdė ir suvėlavo protokolo 
patalpinimą.

J. F. Smilgis,
LDS. XIV Seimo Raštininkas.

* ♦

VSliausi, geriausiai veikianti medi- 
kali&ki ir elektra gydymai, duoda 

greičiausius resultatus.
Suvirfi 25 metus specialistas narvų 
ir kronlžką ligą.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SOOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22
Valandos:

Dienomis nuo 9 iž ryto Iki 7 vakare, 
šventadieniais: nuo 10 iki 1 dieną.

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai : pasai, vizos, sugrjžiraul 
leidimai, afiddvltaL

Dšroma tegalinki dokumentai: pa
vedimai, Įgaliojimai, ir tt. 

Teikiama teisingos tnformarijoa W 
raose imigracijos bei pilietybės 
klausi mūoae.

JUZE RAUKTYTfi
50 Sterling St., Worcester, Mass

TeL Cedar 9080-W.

DR. J. C. LANDŽIUS
8EYM0UR

51 PROVIDKNCE STREET 
W0RCESTER, MA88.

TEL PARK 5878

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

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

881 Maw. Avė., arti Centrai 8q.
Oambridge, Mass.

Pabaigęs 
liškq kolegiją; buvęs gydytoju Pt 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-Patient Staff Lowellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St. John’s 
Ligoninės; Medikališkasegzaminuo- 
tojus dėl Metropolitan Life Ins.; 
Lovvell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak., Sekmadieny 10 Iki 12. 
327 Tremont St Patarimas dykai. •

4

Kūrinos pa ved r 
mano prižlnrčjl 
mni. vlsnome- 
■>nns pamokint' 
,r sntanplns re 
-•"ka| plnhnj-

Mano katoa vi
siems ir vlsnr 
vienoda

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORTUS

162 Broadway. So. Boston. Mass. 
Resldence: 313 W. Third St.

rolefonns: Sontb Boston 0304-W.

PATARNAVIMAS DIENA 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Oratorius ir Bals&muotoja** 

877 ir 448 Oambrldge Strwi 
Cambridga. Mm* 

Tetaptam Unirerdty *




