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Šiomis dieno-

NULINČIAVO BANDITĄ

KEDŽIO IŠDAVIMO BYLA 
VILNIAUS TEISME

BUS NAUJA AMNESTIJA
Kaunas. — Yra žinių, kad 

sąryšy su Vytauto Didžiojo 
500 m. jubiliejum ruošiama* 
si išleisti naujas amnestijos 
įstatymas.

sutikę 
mi-

165 PROFESORIAI NEATATIN 
KASO

veiklumą ir nepatraukimą 
teisman būtlegėrių.

Tad prokuroras parode 
ką gali, ir areštavęs vieną 
iš tų, kurie jį kritikavo ir

VISŲ SALIŲ KATALIKAI D. 
VIENYKITESl

Stasys Versiackas, taip-gi 
žinomas 
chell 
rio

Atlantike, nes nuo 
d rebė j i mo sutruko 
kabelių (telegrafo

Į 

nepa- 
eentu

Kongresmonas Kaltinamas 
Butlegerystej

400 DRAIVERIŲ IŠĖJO 
Į STREIKĄ

✓
Kete ark, N. J., lapkr. 20 

d. — Keturi šimtai maisto 
išvežioto jų išėjo i streiką, 
kad kompanijos jų negalėtų 
priversti dirbti krovėjų dar
bą, kurie dabar streikuoja..

Dabar traukiniouse su
krautas gendantis maistas už 
du milijonu doleriui tebesto- *
VI.

mimą ir 
sekreto- 
buvo jo

Maskva, lakr. 20 d. — De
šimts Rusijos valstiečių už 
neištikimybę Sovietų komu
nistams, nužudymą dviejų 
bolševikų valdžios viršinin
kų, kurie buvo atėję atimti 
iš jų grūdus, pasmerkti su
šaudymui.

Du iš jų pasmerkti už su
deginimą namų.

Apie trys savaitės atgal 
komunistai sušaudė 86 taip 
vadinamus “kū tokus.”*

PROF. JURSUČIO NAUJAI
PASKYRIMAS

Kaunas. Lietuvos Ban
ko valdytojo rinkimams be
siartinant minimi įvairūs 
kandidatai i prof. Jurgučio 
vietą. Minimi: Panevėžio 
burmistras Chodakauskas- ir 
Kauno miesto Tarybos pir
mininkas Digrys. Minima ir 
Lietuvos Banko direkto
riaus Paknio kandidatūra. 
Galimas daiktas, kad į Ban
ko direktoriatą bus išrink
tas agr. J. Masiulis, o gal ir 
•T. Lapenas.

IFoiJn’nų/on, D. C.—Harry. 
F. Sinclair. aliejaus magna
tas išsėdėjęs 6V2 mėn. Dir 
strict of Columbia kalėjimo 
už šmugelystę Teapot Dome 
aliejaus šuliniais, lapkričio 
20 d. vėl išėjo į laisvę.

Washingt&n, D. C.—Ant- 
radienio konferencijoj prez. 
Hoover su geležinkelių kom
panijų prezidentais paaiš
kėjo, kad kompanijos išven
gimui biznio krizio nusista- 
čiusios esą išleisti apie bilio- 
ną dolerių geležinkelių buda- 
vojimui ir taisymui 1930 me
tais.

Trečiadieny prez. Hoover 
tariasi su didžiaisiais indus-

Kaune yra žinių, kad gar
sus čekistas Roizenmanas su
ėmęs Paryžiuj, vėliau pabė
gusį, Blesedovskį, laukda
mas Pabaltijo “ polpredstvo- 
se,” jis čia atvažiuos daryti 
revizijų.

Tarp kita ko tas ‘‘mielas 
svetelis” žada ir mūsų Kau
ną aplanky ti.

Taip pavyzdžiui praneša 
‘‘Žydų Balsas.”

Roizenmanas, kaip žino
ma, dabar revizuoja Berlyno 
atstovybę, iš kurios jau pa
bėgę keli tarnautojai. Roi
zenmanas Berlynan nuva
žiavo per Varšuvą speciali- 
niu traukiniu.

1 ’ ra laimėjęs k a n d i datas 
Jose Vasconceles išleidęs at
sišaukimą ir skelbiąs save 
prezidentu ir ragina pilie
čius sukilti ir nušluoti da
bartinę valdžią.

Valdžia išleido įsakymą 
Vasconceles areštuoti.

Tas parodo, kad Meksikoj 
dar ilgai nebus ramvbės.

BĖGA IŠ SSSR ATSTOVYBĖS 
BERLYNO TARNAUTOJAI

Dabar laikraščiai praneša, 
kad iš Sovietų prekybos at
stovybės Berlyne pabėgo so
cialinio skyriaus vedėjas Le- 
vinas. Jis kaltinamas pasi
savinęs iš prekybos atstovy
bės dideles pinigų sumas.

Tuo pačiu metu praneša
ma. kad importo ir laivinin
kystės skyrių vedėjai Buine- 
viičus ir Naglovskis yra pa
šalinti iš jų užimamų vietų 
ir Sovietu vyriausybės at
šaukti į Maskvą. Šitas įvy
kis sukelia didelį susidomė
jimą, nes Sovietui prekybos 
atstovybės JBerlyne tarnau
tojų bėgimas primena Besei- 
dovskio įvykį Paryžiuj.

Vilnius. — Vilniaus apy
gardos teismas uždaromis 
durimis nagrinėjo 2 Jan- 
kaučiznos gyventojų Purvi
nio ir Račinsko bylas dėl 
plečkaitininko Kedžio išny
kimo iš Jankaučiznos so
džiaus, kuris buvęs pernai 
ten nuvykęs ir iš ten negrį
žo. Abu kaltinamieji ištei
sinti ir paleisti.

MENICO CITY. — Pe
reitą sekmadieny, Meksikoj, 
įvyko prezidento rinkimai. 
Laimėjo revoliucinės parti
jos kandidatas P. O. Rubio.

Laike rinkimų keliose vie
tose kilo riaušės. Užmušta 
19 asmenų ir sužeista apie 
100.

P. Denison esąs Anti-Sa- 
liūnų Lygos narys ir smar
kus “kovotojas” prieš būt- 
legerius.

Sako, kad p. Denison pa
kliuvęs dėlto, kad “sausie
ji” republikonai nuolat kri
tikuoją prokurorą už ne-Į smerkė.

Eastland, Texas.—Perei
tą antradieny minia susirin
kus prie kalėjimo, atėmė iš 
sargo raktus ir įsilaužę prie 
kalinio Ratliff, jį išsivilko 
ant gatvės ir pakorė ant te
lefonų vielų.

Du metai atgal Ratliff 
apiplėšęs banką, o šiomis 
dienomis.bandė iš kalė/imų 
pabėgti. Nepavyko. Bėgda
mas peršovė šerifą. Gal už 
tai minia taip ir įniršo.

VINČA TAISOSI

Juozas Vinča. jau jaučia
si žymiai geriau. Jau ga
lįs gana gerai kvėpuoti. Jis 
šiuom tarpu yra priežiūro
je Daktaro Jakimavičiaus. 
Kol kaulas suaugs imsią a- 
pie 6 saavites laiko. Todėl 
ir jis be poros mėnesių var
giai galės kumščiuotis. Da
bar laiko turėdamas, skaito 
knygas ir profesoriui Gali
niai pagelbstint. mokosi an
glų kalbos. B e p.

IVashington, D. C. — Ed- 
\vard Denison, kongresmo
nas, republ ikonas, pereitą 
antradieni D i strict o f Co- 
lumbia teisme tapo apkal
tintas būtlegerystėje.

“Sausieji” agentai jo 
siuntiniuose į Dėdės Šamo 
sostinę rado apie 30 bonkų 
su svaiginančiais gėrimais.

Kongresmonui gal būtų 
ir pavykę siuntinius nekrės- 
tus gauti, jei “skystimas” 
nebūtų pradėjęs sunktis iš 
baksi).

Kai kas “sausiems” pata
ria isitaisvti tokius boksus

trijos “bosais,” kad pake 
gerbūvį šioje šalyje.

Šią konferenciją prez. 
Hoover sušaukė, kad suži 
t i ar dėl “stock’o” kriti 
nenukentės pramonė- ir 
dust rija. Matyt, kad pr< 
dentas nors pirmais savo t 
nybos metais nori laik] 
koarčiausia savo rinkimi 
programos.

JUŠKA VEIKIA

Pranas Juška, lietuvių 
drūtuolis po kelių metų ra
maus gyvenimo pradėjo vėl 
ristis. Dabar važinėja po 
Įvairias Suv. Valstijų dalis 
ir ritasi. Trečiadienio va- 
kare. Montpelier, Vt. Juška 
ritosi su garsiu Sononberg. 
Kaip visi kiti ristikai taip 
ir Juška prieš Sononbergą 
pralaimėjo. Be p.

Pereitą pirmadieity, lapkįJ 
18 d., 3:30 val^ po pietų jį.’ 
vyko žemės drebėjimas Ati-y 
lantiko vandenyne ir jo pą? ' 
kraščiuose pradedant nut>' 
Nova Scotia ir net iki Ney£| 
Yorko. Žemės drebėjimadJ 
buvo jaučiamas Massachi^ 
setts, Rhode Island, New 
Hampshire, Maine ir 
York valstijose.

Smarkiausias'. drėbėjirnSSr 
buvo jaučiamas Bostone ii. 
apylinkėje.

Bet didelių nuostolių, neįl 
padarė. Lj

* --------

Daugiausia nuostolių pa-i 
daryta 
žemės 
dvylika 
vielų).

Tad susisiekimas tarp A- 
merikos ir Europos sutruk* 
dvtas.

Ir po to turėjo dar 
kumštynes. Linkime 

Bep.

kavo $50,000 jų išpirkiniui iš 
komunistų nelaisvės.

'Taip pat ministerija nu
tarė skirti tam tikrą sumą 
savo tautiečiams pagelbėti.

Bolševikai iš, kolonistų vis
ką atėmė ir sunaikino jų per 
apie 200 meti) sukurtą gyve
nimą.

Vokiečiai kentėjo, nes ti
kėjosi, kad bolševikų vergi
ja greičiau pasibaigs, bet 
dabar netekę kantrybes bėga 
nepaisydami kur. nes žino 
kad blogiau niekur neras

Iš Anglijos ir iš
Yorko tuojau išplaukė lai**1; 
vai. su darbininkais taisyti 
sutrūkusius kabelius.

KAUNAS. — Lapkričio 
5 d. pasibaigę derybos tarp 
Lietuvos valdžios ir Švedų 
degtukų firmos.

Švedlį degtukų kompani 
ja gavus degtukų monopol 
Lietuvoje. Degtukai 
brangsią ir liksią 10 
dėžutė.

Be to esą švedai 
kas met mokėti akcizo 2 
Ii jonus litų, tai yra daugiau 
nei dabar mokama.

Kaip žinoma, dabar su
vartojama 55 milijonai dė
žučių kas metai, po 2 et. ak
cizo. tai bus 1,100,000 litų.

Ar Lietuva gaus paskolą*, 
ar ne dar nepranešė.

BERLYNAS. — Jau ra
šėme, kad apie 10,000 vokie
čių kolonistų, kurie buvo ap
sigyvenę Rusijoj, suvažiavo 
į Maskvą ir reikalauja, kad 
jiems komunistų valdžia iš
duotų leidimus išvažiuoti iš 
Rusijos kur* nors į ramesnę 
vietą. Tuo pačiu kartu jie 
atsišaukė į Vokietijos val
džią ir visuomenę prašydami 
finansinės paramos.

Vokietijos prez. Hinden- 
burgas atjausdamas' vargin 
gą savo tautiečių būklę pasu- kaip yra bolševikijoj

jį dėstyti

SODIEČIUS VIS ENGIA

Vilnius.—Nežiūrint perei
ti! labai sunkių metų ir šių 
metų blogesnių už viduti
nio derlių, lenkų vyriausy
bės iždinės duosiančios lėi- 
d i mus atidėti žemės mokėtt- 
čius iki 193® metų spalių 
1 d. tik tiems sodiečiams, 
kuriuos ištiko ypatingos 
laimės, pavyzdžiui, kulių 
laukus išmušė ledai. Pažy
mėtina. kad, be to. didesnio- 
ji mokesčių dalis jau seniai 
nuo sodiečių yra išieškota;* v

KONGRESO SESIJAS 
PERTRAUKIA

W asilių gton, D. C., lapkr. 
20. — Kongresu specialę se
siją > nutarta pertraukti iki 
regulerio termino, kuris pra
sidės gruodžio 2 d.

Pertraukti nutarė 49 hal
sais prieš 33.

Žemes Drebėjimas Atlantike^ 
ir Pakraščiuose

Maskva
,. , . nT ...mis iš įvairiu SSSR univer- aldvtoią prof. Jurguti!

sitetų ir aukštųjų iTiokyklų
* i.

atleista 1651 profesoriai, ku
rie kaltinami tuo, kad jų pa- 

i

žiūros neatitinkančios So
vietų ideologijos. Atleistie
siems uždrausta visam lai
kui bet kurioj Sovietų teri
torijos daly

Kaunas. — P. Preziden 
, . x tas savo aktu Lietuvos bankaipo Steve Ket-1,. ., . . kojaunas vidurinio svo-, , , .v. , , ... .v..... -v TT nuo lapkričio 1 d. atleido ». boksininkas, iš Haver- ., /. . . .

hill, Mass., taip kaip ir Vin-i™1^ pa^1 ,r pasky' 
„ , ’ 5 _x. Irę Vai. Tarvbos nariu,ca, bus priverstas turėti po- i 
ra mėnesių nepageidaujamų 
vakacijų. Kaip Boston Her- 
ald praneša, tai jo sužeidi
mas pasirodė rimtesnis negu 
jis pats manė. Jis manė, kad 
jam dantis skauda, bet pada
rius X-Ray pasirodė, kad 
pie 6 savaites laiko. Todjėl 
jo žandikaulis (jaw) yra lū
žęs ir ims apie porą mėnesių 
kol sugis. Žandikaulis lūžo 
nuo vieno smarkaus smūgio 
gauto jo kumštynėse Bosto
no Arenoje kelios savaitės 
atgal su juoduku Jake 
Hicks. Nors ir tokią žaizdą 
gavęs Stasys nepasidavė, bet 
juoduką antrame rounde pa
guldė, 
vienas 
greito pasveikimo

k-’

k



nubaus.

kuomet jie susipažjstą su Camels, jie įgauna skonį, kuris rūkytojui teikia
malonumą. Camels taip atsargiai baryti iš tokio gerai sumaišyto tabako

patenkina rūkytoją,

kad net ir tie, kurie nepratę rūkyt, gali suprast jų aukštą vertę. Jie su
prantantiems gero tabako skonį, kvapą geto sumaišymo ir nunokinto, tikrai

Okupuotoje Lietuvoje

jie tikisi atsikratyti negreit skolų jungu ir ūkius geriau susitvar-

Ar Jaučiatės Silpnas, 
Nervuotas

Turguose ūkiniiikai džiau- ginsi, kad šiemetinis derlius buvęs visai neblogas ir jau galėtų “paponavoti,” bet pernykščio nederliaus skolos viską suėdančios ir dar neužteksiu. Vis dėlto, jei tik neištiks kokių kitokių nelaimių nors savo kvti.

Kursuose numatyta nau
jenybė, būtent, kad teoreti
nės painokos bus sujungtos 
su praktikos darbais, atski
rai teoretinių painokų ne
bus, kas iki šiol Lietuvoje 
oar nebuvo praktikuojama. 
Kaimo moterų švietimo dar
ban numatyta Įtraukti pra
džios mokyklų mokytojas ir 
vietos inteligentes moteris, 
kurios tiks tam darbui.

PER DAUG GERIA

Plungė, štai 3-X Polic. 
padėjėjas B. važiuodamas iš 
Telšių i Plungę visai giltas 
kėlė automobilyje triukšmą 
tai tankiai jį stabdydamas.

os literatūros apie vm- 
skalbimą, namų mošą, 

<ų: auginimą, moterį ir 
peracija. moters liigieną 
:it.’. dabar jau numatyta 
knygučių, kurios bus 

dainos nemokamu prie- 
prie “Ūkininko Patarė-

pasirenkant kurį vieną da
lyką, pav., pirma, arba ben
dromis paskaitomis; 2 sa
vaičių vietose'namų ruošos, 
kursus ir 2 mėnesiu.

Pirkite iš Anksto 
. KALĖDŲ DOVANOMS 
Špilkos: $1.75—$2 00—$2.50 

Branceletai
Merginoms — $4.00—$5.00 
Mergaitėms — $3.00—$3.50

HpUdotoc Hitakytnis K' 
1***-

UTHUANIAN AMBER 
IMPORTING COMPANY 
1128 Waahington Street 

Norvood, Mass.

sviesto kilagr. nuo 6 iki 7.50 
lt.; sūrio štuka nuo 1—1.20 
lt.; kiaušinių 10 §t. 1.20 lt.— 
1.70 lt.; lašinių taip pat, 
kiek ir sviesto; už telyčią

J40. U. ;• iižpridutnię 
karvę nuo 180—350 lt; ir

taip kad reikalavo seimo ats. 
J. Pilsudskis. Rezoliucijų 
nedalė balsuoti, nesiklausė, 
ir susirinkimo sutikimo. Už
darius susinnkimą, žmonės 
išsiskirstydami spraudėsi ir 
“gyrė’’ ponelius nesigailė
dami jiems ‘‘gražių*’ žode
liu.

KAIP LAVINS KAIMO 
MOTERIS

Kaunas. Neseniai žemės 
ūkio rūmuose Įvyko pasita
ri mas iš provincijos ir Kau
lio sukviestų moterų, apie 
kaimo moterų švietimą. Ne- 
apsišvietusios moterys truk
do ūkio pažangiu. Plačiai 
aptarus kaimo moterų švie
timo būtįjluiną ir galimu
mus. prieita išvada, kad rei
kia rengti 
moterims

BpTĮAS. J. TUMO-VAIŽGANTO 
ĮgŽ*’ ■ GIMTINĖJ

9&'. ‘'Svėdasai.—Ir vėl apšilau- 
■pkžatl savo numylėtame auk- 
|. stalčių vienkiemyje, svė<ia- 
ll^įškjuose. kan. J. Tumo- 

Vaižganto gimtinėje. Ši vie- 
dėl gausybės visokių pa- 

-Įsakų ir legendų, dažniausiai 
E«|>ie velnius ir raganas, ap- 
&linkiniu žmonių dar vadina- 

ma “raganių kraštu." Čia 
Išgyvena linksmi, gabūs, vai- 
fšingi, mėgsti kitus nekartą 
g labai sąmoningai pašiepti ir 
B jrtuūturį ūkininkai.

Pats Svėdasu miestelis 
Rygtovi taiq> dviejų ežerų: Be- 
E" ragio ir Alaušo. Namai ne- 
e. perpuikiausi. daugiausia 
fč šiaudiniais stogais. Gvven- 

Jfcogų gal du trečdaliu suda- 
E lietuviai, visi kiti žydai, 
f išskiriant keletą rusu ir len- 
K. kų. - Prekyboje žymiausią 
g vietą užilna lietuvių ‘"Su- 
U .vartotojų b-vė." jx> jos seka 
fū'ėOę žydu ‘‘krūmeliu’’ ir vie- 
K/no kito lietuvio “smulkių 

prekių" krautuvikės. Šiaip- 
Briiau daugumos ūkininkai už- 
J&įa3xaa, .žemes darbu.
Kg.“ — Turgui būna pimiadie- 
g iliais, i kuriuos suvažiuoja 
c visų apylinkių “kupriai” 
sUžydeliai. Čia daugiausia par- 

duodami grūdai, maisto pro- 
£. dūktai, linai'ir sėmenys. Bū- 
f pa kartais atvesta ir arkšlių 
E. bei karvių, bet tik nežymus 
py' skaičius, kad apie juos ką 
■R nors tikresnio pasakyti, sun- 
y kil. ' Paprastai rinkos kai- ir '• •

nos dabar maždaug tokios: 
s - už avižų centnerį mokama 
B nuo 16 iki 24 litų: rugių — 

30—35 lt.: kviečių 30—38 
te lt. ; sėmenų 18—25 lt : žirnių 

■16—25 it.: miežiu 18—20 lt.;

DIDELĖS VARŽYTINĖS
•- Š

Lapkričio men. 26 ir 27 d. 
miškų- departamente įvyks 
pirmos didelės šio sezono 
varžytinės. Bus parduoda
ma ditlelis stačio miško ant 
kelnių 'kiekis iš 8 urėdijų— 
iš visaf 164,754 ktm. Medie
nos vertė taksos kaina — 1.616.235 litai.'Pardiiodainaais nąšlĮtf plo-. tas hą.; , ..... Neparduoti 'ger šias var- žytines likučiai''bus parduodami Įiakartotinėse varžyti-

VILNLAUS DLENA ./? - 
PILVIŠKIUOSE

Pilviškiuose, Vilkaviškio 
apskr. jau nuo pat ryto 
miestelis pasipuošęs tautinė
mis vėliavomis. Gatvėse iš
kabinti gražūs plakatai su 
įbalsiais už pavergtą Vilnių 
ir nelaisvėje kenčiančius 
brolius Vilniečius. Gatvėse 
daroma Vilniaus vadavimo 
tikslui vieša rinkliava; žmo-i 
nes mielai aukojo. Tuojau 
po pamaldų Įvyksta skait
lingas susirinkimas, kuria
me V. V. Sąjungos Centro 
V. prelegentas Ant. Benda- 
ravičius skaito paskaitą 
“Mūsų Vilnius ir ruošima
sis ji atgauti.”

Vakare gelž. stoties salėje 
įvyko vakaras, kurio pelnas 
irgi skiriamas Vilniui va
duoti.

Šią šventę sumose Vilniui 
Vad. Sąj. Pilviškių geležiu- 
keliečių veiklus skyrius. Jos 
iniciatorius yra p. Al. Čer
niauskas. Daug jai pasi
darbavo p. Vladečka ir p. 
Vilkas. Linkėtina, kad pil- 
viskiečių pavyzdžiu ir kiti 
sektu.

tai grasindamas “ iššaudy
siąs visus” ir t. t. -'Įvažia
vusį kartu ligonį prigąsdino 
ir sušaldė. uį|

Policija yra žmonių ger
biama, todėl ir tarnauti pri
valėtu blaivūs susivaldę^mo- 
nės. Tikimės kad vyriausy
bė tinkamai ištirs šitą sefcs- 
eesą ir triukšmadarį* kuris 
visai Lietuvos policijai gedą 
daro, tinkamai nubaus.

MIESTO TVARKYMO
DARBAI

Kaunas. — Išgavusi kiek 
kreditų miestui tvarkyti 
Kauno Miesto Valdyba pra
dėjo platinti prie Geležinke
lio stoties Čiurlionies gatvę, 
kaip arteriją į Šančius. Šią 
gatvę tenka platinti iki 22 
metrų, išlyginti jos kupro- 
tumą ir įtaisyti šaligatvius 
iš abiejų pusių. Visą darbą 
norima atlikti dar šį rudenį, 
tad jis varomas iš abiejų ga
lų ir bent dviem savaitėm 
renką gatvę visai uždaryti. 
Autobusai Į Šančius turės 
kursuoti Karo Ligoninės 
gatve iki Pramonės g., o va-, 
žiuojautienis iš miesto į sto
tį teks nueiti pėstiems Čiur
lionies gatve nuo Pramonės 
gatvės iki stoties. Be to, 
Vytauto prosp. per Girstu
pį pradėta statyti tiltą. Šį 
rudenį manoma padaryti 
vieną pusę ir įrengti prava
žiavimą. o pavasarį bus už
baigta antroji pusė, kad ne
uždarius pravažiavimo Vy
tauto prospekto. Tiltas su
sideda iš betoninio vamz
džio. kursai paskui bus už
piltas. Užbaigus šio tilto sta
tybą. bus galima -išlyginti 
nuo geležinkelio stoties iki 
Karo Ligoninei visą Vytau
to prospektą ir iš naujo jį 
išbristi bei išmeksfaltuoti.

IR ŠIMONYSE PASTATĖ . 
PAMINKLĄ

Spalių 20 <L Šimonyse bu? 
vo neprikiauosmybės 10 nu 
sukakt. pam. naujai pasta
tyto paminklo atidengimo ir 
pašventinimo iškilmės. . Pa
minklui pastatyti lėšas su
rinko vietos organizacijos 
per savo išrinktoj komitetą. 
Komiteto pirmininkas nik. 
Klemarauskas. Paminklas, 
nors kuklus, bet gražus ir 
įspūdingas. Kaštavo apie 
1,500 litų. Atidengimo iš
kilmėse dalyvavo apie 4,000 
žmonių. Paminklą pašven
tino vietos klebonas kun. 
Martvnaitis. Prie pamink- 
lo kalbas pasakė Panevėžio 
rinktinės vadas. dr. VI. 
Kriščiūnas, mok. Vaičaitis 
ir kom. pirmininkas, i Po 
paminklo pašventinimo; bu
vo vietos šauliu būrio iškil
minga priesaika ir liūdymų 
įteikimas. '

Pasibaigė visos iškilmės *■ * : 
bendrais pietumis kviestiems 
svečiams ir vietos visuome
nės veikėjams.

vietose kaimodienų kurstą nėse gruodžio mėn. 10 d

100 Knygą Rinkinys 
“Birutės’’ Kalendorius 1930 met 
“Margutis’’ per visą metą. 
Viskas už $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietu 
va"’ teikia gigantinę progą visiems Su
vienytų Valstijų, Kanados, Centralinės 
r metų Amerikos lietuviams įsigyti-100 
Knygų Rinkini—kiekviena knyga skir 
inga. didelių ir mažų, naujų ir aenes- 
lių, jvairausio turinio: apysakų, roma

nų. dainų, juokų, daktariškų, mokslinių, 
filosofinių, istorinių ir dar kitokių ir 
<_vkHi su nitoms knygoms gausite prie
dus dykai: “Birutės” Kalendorių 1930 

metų, mėnesini žurnalą “Marguti,” ku
ri leidžia ir redaguoja žymus humoris- 
■as ir kompozitorinsVanagaitis. “Mar
gutis” užpildytas juokais, dainomis. p«- 
efkslais. Tą viską dabar gannate už 

<7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Val
stijose — užsienyje, kainuoja tiktai 
<8.50. Visų kolonijų lietuviai kviečia
mi naudotis šita proza skubiai. Apšvie- 
tos mylėtojai nepraleiskite šios progos 
— arti $40.00 vertės knygų už $7.50 ir 
“Margutis” per visą metą, taipgi gra
žus “Brutčs” Kalendorine. Sykiu su 
knygomis' arba atskirai prisiusime ir 
savo naiiia koven katalogą. Pinigus 
■dųskite šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA.” i 
3210 So. Halsted St. CUicago, II linui s

v- Miss Anna L. Hogg, Korea, Ky.. gavo 
puikios tntsekmes nuo vartojimo Nuga- 
Toue. Ji sa^O, “Aš buvau visai nusilpu
si ir nervuota, negalėjau nieko veikti, 
ir aš pasakau, kad Nuga-Tone, padarė 
man daugiaa gero, negu visi daktarai. 
Tai tikrai ym geras gyduolės. Tilksta n- 
šiai kitų žmonių turi tokius p*t Prane-, 
Šimus."

Nuga-Tone turi suteikti jnms užgn- 
nėdlniuią. uritu pinigai grąžinami. Ban
dykit <l<d padauginimo svarumo,
pataisymo uerringuino. nemigos, jau
timo nu^Įvai-gio iš ryto, galvos skaudė
jimo. svaigulio, ivrnkto apetito, nevirš- 
kiuimfc itlkstii arba pūslės trubeliŲ, 
užkietėjimo <r panašių nesmagumų. 
Nuga-Tone suteiks jums .stipresnius 
nervus, didesni raumenų stiprumą ir at
naujins Jėgą ir energiją visų organų. 
Vaistininkai partlnoda Nuga-Tone. N’n- 
sjplrkit 1 butvlj šiandie.

V . . ' ■ • ■ ■ .
v 4 - ... ' . -

' 18 LIETUVOS

GINTARAS

į SVARBUS PAIEŠKOJIMAS
| Vincentas DOBROVOLSKIS, vil- 

įiškis, 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 
nmkui.” Jei jis miręs prašome ger 
biamit kunigų pranešti kun. Vir 
mauskui, 50 W. 6th St., So. Boston 
Mass. (S.-22)

* lapkričio 22 (L 1920

II * 1



K. K. U.

Within the Reach of Ali!

nė

Kiek

“M. B.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS PARĖDYMAI

Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą naują karą!

mo laimę liūdnomis minti*
• • f • a • z-v rn • « w *•'

ji

Ateik šiandien dėl demon
stracijos!

iš- 
te-

z
Consider the deiivered price as wejfas 
tlie list (f. o. b.) price when comparing 
automobili* valties, (’hevrolet deiivered 
prives inclnde only authorized charges 
for freight and delivery, and the clnirge 
for any additional accessories of fin- 

ancing desired.

The lloadster, $525; The l’haeton, $525; 
The (’oach, $595 ; The Cou)>e. $595; The 
S]H>rt Cou]>e, $645: The Sedan, $675; 
The Imperini Sedan, $695; The Sedan 
Delivery, $595 ; Light Delivery ((’hassis 
only), $400; 1 !X2 Ton Truck (Chassis 
only), $545; 1 '/> Ton Truck (Cltassis 
vvith Cab), $650.00. Ali prives f. o. b. 

factory, Flint. Michigan.

sušelpti, tai jau čia 
vietose geros organiza- 
stoka, o ne lėšų trūku- 
Taigi išeina, kad mū

sų visuomenė nelaimės išti- 
iiems broliams parodė tik
rai didelę užuojautą ir duos- 
numą. Nes jeigu javus ver
tinsime pinigais, tai bus iš

I
e
I

f 
į

Paskutinis sekmadienis 
prieš Adventą skatina mus mis apie > mirtį ? ? Taigi či^ 
pagalvoti apie paskutiniuo- kaip tik? ir daroma dideliaūj 
sius dalykus,, apie kuriuos 
svarstydamas anot šv. Raš
to, niekuomet - nenusidėsi. 
Kokie tie paskutiniai daik
tai? Ugi, mirtis, teismas, 
dangps ir pragaras. Jie pa
liečia kiekvieno žmogaus 
ateiti. Nuo jų nebeišsisuk- 
si. Kad ir kas-žin-kaip no
rėtum save Įtikinti, kad nė
ra teismo, dangaus, nė pra
garo, savo valia jų nepanai
kinsi. Geriau tikėt į praga
rą, jo bijotis ir nuo jo 
vengti, negu netikėti ir 
nai pakliūti.

O apie mirtį tai nėra 
klausimo. Nė aršiausias be
dievis nedrįsta tvirtįti, kad 
jis niekados nemirs. Jis ži- 
no^kad turės mirti. Noroms- 
nenoroms bus priverstas ap
leisti šią žemę, kurią jis taip 
kvailai nori padaryti rojum, 
bet negali ir niekuomet ne- 
galės, nes ne jo valioj paša
linti šio gyvenimo vargus, 
ligas, sielvartas ir visokias 
kūno ir dvasios kančias. 
Pagalios, kad ir gyvenimas 
ant šios žemės būtų laimin
giausias, jis jau tuomi ne
laimingas, kad greitai pasi
baigia. Mirtis ji veikiai 
nukerta. Taigi paprasčiau
sias sveikas protas mus mo
kina, kad svarbiausias žmo
gaus uždavinys yra gerai 
numirti ir tuo būdu atida
ryti sau duris i amžiną lai- 
mę. Kad gerai numirus, 
reikia prie mirties prisi
rengti.

Bet kas norės apie mirtį 
galvoti, kuomet gyvas ir 
sveikas? — gal kas pasa
kys. Kam drumsti gyveni-

vergiją, aptemdo protą ir 
visą ligonio domesį nukrei
pia tik į kūno sopulius. Sie
los reikalai negali būtį tin- 
kajnai aprūpintu Prie to, 
dar- atsiranda daug kitokių 
reikalų: tenka rūpintis šei
myna, daryti‘testamentas ir 
per kelias dienas nuveikti 
tą, kas buvo apleista per vi
są gyvenimą.

Jei sveikas būdamas ne
galėjo, ar nenorėjo šusirū- 
pinti savo sielos išganymu, 
tai kaip tą padarys susir
gęs? Taigi, anot V. Kris
taus, būkite prisirengę, nes 
nežinote nė dienos, nė valan
dos. Laimingas, kurs pa
beldus giltinei i duris, galės 
pasakyti su šv. Paulium: 
“Noriu atsiskirti ir būti su 
Kristumi.”

sia klaida. Žmonės pastį 
to sau tuos klausimus ir 
sako taip: Žinoma, kad nę| 
reikia apie mirtį galvoti, ji 
pati ateis nelaukiant ir neį 
galvojant. Taip, ji ateis,; 
bet tik tas bus laiminga^ 
kurs bus prie jos prisireų^ 
gęs ir susitaikęs su Di^vu ir 
su žmonėms. Ne metas ruos£‘ 
tis prie mirties atėjus sun
kiai ligai. Žmogui tuomet 
tik rūpi kuogreičiausia pą? 
sveikti, kiti dalykai inažąį 
jį teapeina. Pagalios su^ę 
ki liga atima pajėgas ir

ŠIAURĖS LIETUVOJ ŠELPIMAS BAIGTAS
• I •

Spalių 27 d., Kaune Įvykęs mitetų reikalavimus, 
šiaurės Lietuvai šelpti cen- buvo reikalauta, tiek davė, 
tro komiteto posėdis.

/■

Komiteto iždin. p. Toliu
šis pranešė, kad iki šiai die
nai iš viso komitetas gavo 
aukų pinigais 723,000 litif 
Šiaurės Lietuvos varguome
nei sušelpti iš viso išduota 
per vietos komitetus 411,500 
litų, Šiaulių apskr. komite
tui duota 126,000 lt., Biržų 
— 106,500 lt., Panevėžio -a 
33,000 lt., Rokiškio — 23,- 
000 lt. ir Mažeikių — 18,000 
lt. Cenįro komiteto kasoj 
yra likę 311,000 litų.

Javais auku surinkta 671,- 
000 kilogramų. Išduota viėr 
tos komitetams 663,000 klgr, 
Liko 8000 klgr. surinktų 'jąž

• . r 

vų ir 15.000 klgr. komiteto 
pirktų. /

Visų dideli susidomėjimu 
sukėlė toks didelis surinktų, 
aukų likutis. Pasirodo; kart 
centro komitetas patenki!^ 
visus šiaurės apskričių

•Jeigu vis tik kai kur ir la
bai pašalpos reikalingi ne
buvo 
buvo 
ei jos 
mas.

aukota vir 1,000,000 litų..
Čia turime dar vieną gra

žų pavyzdi, kad mūsų tau
ta, ištikus ja ar kuria no^s

. K

jos dalį didesnei nelaimei; 
moka vieningai ir bendrai 
dirbti tos nelaimės pašalini
mui. Tegul taip bus visa
dos!

Šiame centro komiteto po
sėdy daug karštų ginčų su
kėlė klausimas, ką padaryti 
su surinktų aukų likučiais. 
Šiauliečiai prašė tą sumą pa
skirti ligoninės statymui 
Šiauliuose; biržiečiai — Bir
žų apskrity kurorto (gydyk
los) Įrengimui. P. J. Vi
leišis ir A. Bružas gynė su
manymą, kad iš tų likučių 
sudaryti nuolatinį paašlpų 
fondą^ nes a^kos buvo rink
tos vargui/sumažinti, tai tam 
tikslui jūs turėtų būti ir su
naudotos. Bet dauguma na
rių yra linkę skirti visą li
kučių sumą Įkurti kokią 
nors vieną Įstaigąą, kuri bū
tų mūsų tautos duosnumo ir 
solidarumo atminimas.

Dėl didelio nuoomnių 
skirtumo ir narių nepasi
ruošimo toki klausimą sprę
sti aukų likučių paskyrimo 
klausimas liko neišspręstas 
ir atidėtas kitam specialiam 
posėdžiui.

Everybody’S Six
' : » • » Į’’**-

Smart • Smooth * Safe
• * . f • . t •

\

Dependable—and Priced

Chevrolet yra 
nudailintas ir pabuda- 

votas gražiai ir prieinamas 
bile kam. kas tik išgali turė
ti bent kokį automobilį. Dėl 
tos priežasties turi dideli pa
sisekimą—daugiau kaip mi
lijonas du šimtai penkiasde
šimts tūkstančių kelyje bė
gyje devynių mėnesių!

pilni jėgos ir neišpasakytai 
smarkūs, yra ištaisyti ištisai 
dėl didesnio atsargumo ir at
sakomybės. Ir jų pigi pir
ma kaina sujungta kartu ir

/ 

taupumas važiavime, sudaro 
tikrai “Visų šeši.”

Mes mipširdžiai kviečiame 
Tamistą atsilankyti ir apžiū
rėti ši nepaprastą karą. Jo 
gražus Fisher Bodies yra vė
liausios mados—pritaikintas 
skoniui mouldingai, concave 
front pillars ir pailgi langai. 
Geri šešių-cylinderių valve- 
in-head enginas. Švelnūs,

KLAIPĖDA
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

Į KLAIPĖDA IR ATGAL

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą

----- ARBA
t

v

. Gruodžio-December 7 
Gruodžio-December 21

PATARTAM PIRKTI LAIVAKORTES Į ABI PUSI, 
NES TUOMI SUTAUPYSITE SAU PINIGŲ

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

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O

S. S. “LITUANIA”
S. S. “ESTONIA” .

BALTIC AMERICA LINE
8 BRZDGE STREET, NEW YOR^, N. Y.

I

KELIAUK Į LIETUVA PER

I
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KAUNAS.—Paskutiniuo
ju laiku vyriausybė yra pa
skelbusi šiuos Įstatymus bei 
Įsakymus:

1. Padidintas muitų tari
fas (rinkliava) už įvežamus 
iš jižisenio rugius. Pirma 
buvo imama po 10 centų nuo 
kiekvieno kilogramo; dabar 
gi imama po 20 centų.

2. Paskelbtas naujas sąra
šas žemės trąšų, kurios lei
džiama Įvežti iš užsienio be 
muito (“Vyr. Žin.” 309 
Nr.).

3. Uždrausta medžioti te
tervinų pateles ir jaunus te
tervinus ligi 1930 m. rug- 
piūčio mčn. 15 d. 4

4. Nustatyta šunų regis
travimo rinkliava. Už kiek
vieno šuns Įregistravimą 
valsčių savivaldybes ims po 
l litą 50 centų. Už tą pati 
mokesni valsčių savivaldy
bės turės duoti šuniui pri
kabinti tam tikrą ženklą. 
Miestų savivaldybėms šunų 
registravimo rinkliava ne-

nustatyta; ją turės nustaty
ti pačios miestų tarybos.

5. Paskelbtas amatų mo
kyklų Įstatymas, kuris nu
stato mokyklų steigimo tvar
ką. Tokias mokyklas steigs 
valstybė, bet taip pat bus 
leidžiama jas steigti savival
dybėms, visuomenės organi
zacijoms ir atskiriems pilie
čiams.. Nevaldžios mokyk
loms švietimo ministerija 
teiks pašalpas, bet jos turės 
prisilaikyti tos ministerijos 
mokymo programos (tvar
kos). Į amatu mokyklas 
bus priimami asmens, baigę 
pradžios mokyklą, ir nejau- 
nesni. kaip 14 metų amžiaus. 
Baigusieji mokyklas pirma 
gaus amatninko vardą, o po 
penkerių metų praktikos 
darbo kiekvienas baigusis 
turės laikyti egzaminus 
gaus meisterio vardą.

6. Nustatytos išvežimo 
užsieni sviesto Įvertinimo 
Įrūšiavimo taisyklės.

“M. B.”

Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 
tad kuomet atei-site klauskite lietuvio salesmano. 11

' 5

i »

ir

Į 
ir

DIENOS PER VANDENYNĄ^!
PER CHERBOURGĄ — 6 DIENOS 1

PER BREMEN’Ą. W
Keliaukite greičiausiu pasauly laivu x W

? Laivas EUROPA dabar budavojamas ir veikt pradės 
nuo kovo mėn., 1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą.
į Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos salimi. Re- 
į guliariai išplaukimai kožną savaitę populiariais
I Llovd laivais.
| Dė] sugrįžimo liūdymą ir kitą informaciją atsiklauskit 
“ savo vietinio agento arba

1NCCTH CEKMAN ,

W^^^65 STATĖ ST., BOSTON, MASS įflgSfl£
9

!■

*}

il X "■*' V-

GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston
AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

NEWT0N: Stuart Chev. Co., 431 Wasb- 
ington St

NONANTUM: Sllver Lake Chev. Co,
444 Watertown St

NE\VT0N HIGHLANDS: Woodworth
Motor Co.

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

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

QUINCY: VVashington St Garage, Ine.,
216 Washington St

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

NORWOOD: Fenton’s Garage
DEDHAM: Dedham Square Chevrolet

Company, VVashington St
EAST BRAINTREE: Clark & Taber
EVERETT: Melanson Bros., Ine.,'

67 Chelsea S t
MATTAPAN: J. J. Dslariey, 1509 Blue

HH1 Avė.

PRICE RANGE OF THE FOUR

151

Co.,

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

ARLINGTON; Arlington Auto Co.
450 Massachusetts Avė.

ATLANTIC: North Qulncy Garage, 
Hancock St

CHELSEA: McBride Chevrolet 
Chelsea Sq.

CHARLESTOTCN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp., 334 Main St

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

SOUTH BOSTON: Dailey Chev.
664 Broadway 

CAMBRIDGE: Cambridge Motor
277 and 308 Massachusetts Avė.

MEDFORD: Atton & Jonės, Ine, Med- 
ford, Sqnare

MELUOSE: Eield Motor Sales Co. 
NEEDELAM: Stack & McAdam, Ine. 
WELLESLEY HILUS: Stack & Mc- 

Adam Ine.

A SIX IN THE

Mo-

Co,

Co.,

DRAUGIJĮJ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠVENTO PETBOIR-P0VIL0 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navikas,
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius
92 Sawyer Are., Dorchester, Mass. 

Prot RaStininkas — Albinas Neviera,
948 E. Broadway, So. Boston, Msfc? 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičius
27 Tampa St, Mattapan, Mass. 

Iždininkas — Vincas Kališlns,
67 G Street South Boston, Mass. 

Tvarkdarys — Kazimierai Ambrozas,
492 E. Seventh St, So. Boston, Man. 

Draugijos susirinkimai būna kas plr
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietį], parapijos salėj, 492 
E. Seventh SU So. Boston, Masa

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

Pirmininkas — Mot Venriacaasę
694 E. Fifth St, So. Boston, Mm 

Vlce-Plrmlnlnkas — Povilas Raka,
125 Bowen St, South Boston, Man 

Prot. Raštininkas — Aat Macejunas
450 E. 71 h St, So. Boston, Man 

Fin. Raštininkas — Pranas Tu įeiki*
109 Bovven St, South Boston. Man 

Iždininkas — Andrius Zalleckns.
150 n Street South Boston. Man 

Tvarkdaris — Kazys Mikallonis,
906 E. Broadivny, So. Boston, Man 

Draugija laiko savo susirinkimus ku 
antra nedėldienį kiekvieno mėnesls 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietą 
Ateidami suslrlnkimnn prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

•r
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EAST MILTON: AJfred East — 
WEST R0XBURY: Mt. Hope Moto!

Safes, 1782 Centre St.
ROXBURY; Grove Hali Chevrolet Coų

458 Blue Hill Avė.
READING: Bal-Don Chevrolet Ine. 
REVERE: North Shore Chevrolet Co5 

1459 N. Shore Rd.
ROSLINDALE: Mt. Hope Motor Sale*

415 Hyde Park Avė.
WAI<EFIELD: Main St, Chevrolet Co» 
tVALPOLE: Walpole Auto Stn.,

19 Stone St.
WALTHAM: Robert G. Pense, Ine,

703 Main St ;
WATERT0WN: Danlels Chevrolet Oou

647 Mt Auburn St
(ĮVEST NEWT0N: W. J. Furbush,

WINTHR0P: Gordon G. Fullerton, 
57 Pntnam St

VVOBURN: Lynch Motor Sales, Ine,
40 Wlnn St I

ŠV. JONO EV. BL. PAŽALP
DE JOS VALDYBA

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

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

Prot. RaStininkas — Jonas Gilneckis, 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Fin. RaStininkas — Matas šeikis, 
256 E. Nnth St, So. Boston, Masą 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
885 E. Broadway, So. Boston, Mass.

MarJalka — Jonas Zaikls,
7 IVinfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kar 
trečią nedėldienį kiekvieno m ė 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventi 
St., So. Boston, Mass.

L. B. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PAŠALPINBS DEJOS 

VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — A. Naudžlnnaą
885 Broadvay. So. Boston, Mass. 

Prot RaStininkas — V. Tamolinnaa
40 Marine Rd-, So. Boston, Mass 

Fln. RaMtlniūkas — J. Kazlauskas,
44 Glendale St, Dorchester, Mass 

Kasteriąs — P. Kleponta,
266 Bolton St. So. Boston, Mass. 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen 8t, So. Boston, Masą 

Draugija laiko susirinktam kas ant 
re panedSIj kiekvieno mėnesio 7:ST 
vai. .vakare, pobalnytinėj aveJalnS 
Fifth St, So. Boston, Mass.

----------------------------------------—------------------------------* ■

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO, 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva MarksienS,

625 E. 8th St., S. Boston, Masa. , 
Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^

11 Monks St., S. Boston, Mast. 
Prot. Rašt. — Ona SiaurienS,

443 E. 7th St., S. Boston, Mas* 
Telephone South Boston 3422-R, i* 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^ ;
29 Gould St, W. Roxbury, Masą j 

Iždininkė — Ona StaniuliutS,
105 W. 6thSt., S. Boston, Masą •* 

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS, 
1512 Columbia Rd., So. BostoK 

Draugija savo susirinkimus laik*
kas antrą uthrninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki* 
tės pas protokolą raštininko

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

Pirmininkas — J. Grublnakaą 
24 Preacott St, Readville, Maaa.

Vice-Pirmininkas — J. Markellooh
140 Bovren St, So. Boston. Mass. 

Prot. Raštininkas — P. Mllins,
447 E. Seventh St, So. Boston, Mas* 

Fin. Raštininkas — M. Aeikią
256 E. Nnth St. So. Boston, Maat 

iždininkas — V. Balutis
SO Mercer St, So. Boston, Masą , * 

Maršalka — J. ZAikta,
7 Wlnflald St, So. Boattm, Mass * 

Draugija laiko susirtnklnnM kas ant 
r* nedėldienį kiekvieno mėnesio, *e 
nnm. 492 K. Seventh St, parapija* 
salšj, Tth st, South Boatou. Maaą v
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Turiu aš, sako, jį mylėti, 
Ir žiaurumus jo užtylėti, 
Jam esą geros, nors vėlybos, 
Tos baisios, vergiškos vedvbos.

• Taip toji nuotaka varguolė. 
Kurią žiaurus jaunikis puolė. 
Apžėlęs, juodas svetimtautis, 
Gyvai palaidota ji jautės —

Man teks pamiršt močiutę savo, 
Nes pakliuvau naguosna slavo. 
Su Diev’ lietuviškos dainelės!
Man jų dainuoti nepavelys...

Ir šaukė: “Gelbėkit, broleliai. 
Nekenčiamo tekau aš valiai, 
Pavogt manę nuo jūs išdrįso, 
Dabar kamuos per amžį visą!..

Garbingam miestui Gedimino 
Nelaisvę priešas pagamino, 
Po kojų sutartį pamynęs 
Atkirto Vilnių nuo tėvynės.

* z t
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Senovėj Vilnius toks galingas, 
Dabar apleistas, gedulingas. 
Nedorą smurtininką smelkia, 
Dėl savo našlaitvstės yerkia.

Turiu parduot jam savo sielą. 
Atsižadėt kas buvo miela.
Užmiršti prigimtąją šneką
Ir šokti jojo krakoviaką.

jų akys žvėriškai sužibę: 
Su I)iev’ jau mano nekaltybė!
Jo rankos dreba, kojos blaškos, 
Jis dvokia kaip laukinis šeškas.

PRENUMERATOS KAINA . 
Amerikoje metams ........................ .$4 5*'

i'žsienj metama.............. ............... $5.5*<
Viens kart savaitėje metams... .$2.5> 
Užsienj viens kart savaitėje met $3o-

DARBININKAS”
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LIETUVOS 
APŽVALGA

1918—1928————— i
flkiniriky.: Bet gyvenimas pa
sirodė ne taip palankus kaip ti
kėtasi, vietos, atseit lietuvišką 

. lašinių, nebuvo galima tokiais 
kiekiais pristatyti numatytais 
terminais, nes ją nebuvo kraš- 

(te; imta statyti iš dalies ir ame
rikoniškų. Intendantūra, ma
tydama tame nepildymų sutar
tyje numatytų kondicijų, neno
ri jų priimti, daro po litą už 
kilogramą išskaitų, bet paaiškė
jus kad vienų lietuviškų lašinių 
nėra galimybės gauti tiek, kiek 
kariuomenei reikalinga, juos 
priiminėja, o valstybes kontro
lės padarytą išskaitą krašto ap
saugos ministeris Daukantas su
sitaręs su valstybės kontrolie
rium grąžina sąjungai. Ant
spaudų skutimas (atskirais atsi
tikimais) dalyko iš esmės nekei
čia, nes amerikoniški lašiniai 
ti< k savo išvaizda skiriasi nuo 
vietiniu, jog intendantūrai bu
vo aišku kokius lašinius ji pri- 
im... ka ji ir konstatavo savo 
priėmimo aktuose. Atrodė tad 
einant bendru dėsniu — volenti 
non fit injuria — kad apgau
lė- nepadaryta, juoba jokių 
i.:;<>.;r>lii: iždui, nes pati minis- 
teriia .atiko priiminėti kitokius 
ia'd’titi.s, \adinasi. pakeitė su- 
tarn.ir numatytas kondicijas ir 
at-įsakė na.o išskaitą. Teismas 
kitaip įvertino aplinkybes. Mes 
nesiimame įo sprendimo objek 
pv Vinco nagrinėti, tam yra auk
štesnė teismo instancija, kur’ 
iurė- tarti galutinį žodį.

“Byla teisme benagrinėjar 
paaiškėjo, kad lašinius kariu* 
menei tokiomis pat sąlygom' 
buvo apsiėmę statyti ir kitj 
draugijos, pav.. “Lietūkis.” 
kad “Lietūkis” kai ir Ūkin:’ 
k ii sąjunga, 
sėti statė ik 

ir amerikoii: 
kus ia<’ai’i-. Ši aplinkybė pr 
kuratūrai buvo paaiškėjusi jr 
ir tardymo motu, bet tuomet 
nerado reikalo atkreipti į t- 
dėmesio. Dabar kai teismas t* 
kius i kininkų sąjungos žmoni 
veiksmus i vertint? kai p nusika 
t imtis, mes neturime pagrind 
manyti, kad vyriausybė ir pr 
kuratūra praeis pro “Lietūkio 
ir kitų panašius darbus jų n< 
pastebė,lamos, nes neturime p- 
grindo manyti, kad mūsų org 
nai gali rodyti liet kurias sir 
patijas ir antipatijas, skirsty' 
savo piliečius ir jų ortranizao 
jas į sūnus ir posūnius, bet ka 
ji lygiai baudžia nusikalstame 
darbus vistiek kas jų autori- 
bebūtų. Taip reikalauja teis’ 
tumas ir teisingumas, tas vii- 
valstybių pagrindas. \e velt- 
ir mūsų teisingumo rūmu virš’ 
aukso raidėmis išrašyti šie a 
mintini žodžiai: justitia ėst fu- 
damentum regnorum. šie 
tižiai neturėtų liktis tik 
džiais, nes tokiais atvejais 
ėioms valstybėms gresia p: 
jus, jųj’.i pagrindai lieka griai 

i j* i lięi šiolei pr*>k’ 
aėhiii m-grubė lašini 
tai norėtume mhnyt 
kad neapsižiūrėta - 

ft ir ka-l teisingume- 
ir visur ton, kur buv 
a.”

•
turi 1,010 ha, o didžiausias 
L000 (iš viso apie 20,000 ha 
plotas) ir kurių gilumas sie
kia ligi 8—9 metrų, o viduti
niškai išeina nuo 3 ligi 5 met
rų geros durpių medžiagos 
gilumo. Vien šitie durpynų 
masyvai gali duoti apie 200 
mil. tonų sausii durpių. Tuo 
tarpu eksploatuota du dides
ni masyvai netoli Kauno ir 
vienas Šiaurės Lietuvoje. 
1924 metais šiuo pramonės 
keliu gauta apie 70,000 tonų, 
o 1928 m. apie 100,000 tonų 
sausų durpių, kurios buvo 
naudojamos kai kurių pra
monės įmonių jėgai (kurui).

Plytnyčių 1928 m. buvo 
135.

Metalų apdirbimas

Lietuvoj yra 3 stambiosios 
metalų dirbtuvės. Jos visos 
veikė ir prieš karą. Karo 
metu buvo sugadintos, lx*t 
dabar pataisytos ir veikia 
kiek siauresniu mastu negu 
prieš karą. Tos 3 dirbtuvės 
turi 650 darbininkų (prieš 
karą jose dirbdavo su vir
šum 1,000 darbininkų). Jų 
mašinų jėga siekia apie 2,- 
000 H P. Kalbamose dirb
tuvėse daugiausia gaminama 
vinys, sraigtai, viela, gran
diniai. įvairūs pakinktų pa
dargai. Tie dirbiniai gami
nami ne tik Lietuvos rinkai, % 
bet ii* Latvijai, Estijai bei 
Rusijai.

Popierio ir poligrafijos 
gamyba

Kartono ir kartonažo ga
mybos šaka — naujųjų laikų 
reiškinys. Dabartiniu laiku 
Lietuvoj suskaitoma iki 12 
to tipo dirbtuvių.

Poligrafi jos dirbtuvių Lie
tuvoje yra 166; spaustuvių 
38, tame skaičiuje viena 
“Spindulis” 
apie

Kitos tos grupės įmonės
— muilo, žvakių, šerių irra- 
gų — aptarnauja kol kas,, 
ir tai nepilnai, tik vietinę 
rinką.

Miško medžiagos apdirbimas

Nors karo laiku ir labai 
buvo rtuterioti miškai Lie
tuvoje, bet v ištik jie užlai
kė visą savo didelę reikšmę 
krašto ūkiui.

Neokupuotoj Lietuvoj, be 
Klaipėdos krašto, dabar yra 
875,ObO ha miško, kurio 828,- 
500 ha priklauso valstybei. 
Rūšių žiūrint, pušynai su
daro 27% viso ploto, egly
nai—35%, beržynai — 11%, 
drebulynai — 13%, elksny- 
nai — 4%, ąžuolynai—1,5% 
ir kitos miško rūšys—5,5%. 
Racionaliai miškų ūkį ve
dant vienais metais galima 
eksploatuoti ligi 8,000 
miškų ploto, arba apie 
800,000 kietnieterių.

Lietuvos miškai yra 
vienoj vietoj ir tuo būdu
visi jie duoda sąlygų pla
tesnei racionaliai eksploata
cijai.

Miško medžiagų apdirbi
mo įmonėse žymiausią vietą 
užima lentpiūvės, kurių 
bendras skaičius 1924 m. 
257, o 1929 m. — 271. Stam
biųjų, turinčių daugiau kai}) 
po 25 darbininkus, yra 14. 
Vidutinio didumo — turin
čių darbininkui nuo 10 iki 25
— yra 56, o visos kitos — 
smulkesnės.

Lentpjūvės dažnai kom
binuojamos su kitomis įmo
nėmis. 
Tokių 
yra 9. 
brikai.

Mineralą apdirbimas.

Šios pramonės šakų Lietu
voje yra })lyt(i, kalkių, stik
lo ir durpių gamyba. Neoku
puotoj Lietuvoj yra apie 
i80.000 ba durpynų ir pel
kių. Apie du trečdalius vi- 

šito ploto užima arba
menkesnės rtišie-S ir negiliais 
sluogsniais durpynai 
kad tr geros rūšies ir, 
sluogsnių.. bet nedideli 
tai. Tie durjiynai yra
gali būti naudojami tiktai 
vietos ūkiu reikalams — ku
rui arba trąšoms. Bet yra 
ir didelių dnrjiynų plotų, 
kurie pilnai tinka stambiajai 
pramonei naudoti. Lietuvoj 
yra devyni didesni durpynų 
masyvai, kurių mažiausias

dosi. Ji turi gyvųjų pajL 
gų, tik nežinodama kur ir 
kaip jas pakinkyti, ji savo 
energiją nors griovime, pi l
ve lamuose ir neigiamuose 
darbuose parodo. ' Ir nori 
ką nors veikti ir kur nors 
žengti, 
ir kur. 
koma: 
miglotas 
praktiško gyvenimo, 
naudok žemės turtus, 
kurk gamybos 
.jos mokyklas, pagerink savo 
būvį, duok žmonėms duo
nos!

Ar Lietuva tą žino? Grei 
čiausia. kad taip, tik kol kas 
neturi vadų ir mokytoju. 
Tur būt tik ilgas ir kartus

i musų 
tautą, kad savo energiją 
kai}) kokią elektrą neveik 
vartoti perk ūminis ir žai
bams. bet pakinkyti j.ą nau
dingam darbui — industri
jos mašinoms sukti.

bet nesuvokia kaip 
Iš užsienių jai sa- 
Lietuva! pamesk 

; svajones, mokykis 
Iš- 
isi-

— industri

Lietuvoj dabar matosi la
bai nupuolęs ūpas. Ko gi 
ten, rodos, trūksta ? Ekono- 

zminiai Lietuvos valstybe 
rods neblogiausiai gyvuoja: 
Skolų nedaug, budžetas tiek 
normalus, kad suduria galą 
su galu, bado nėra. Nežiū
rint to visko, tautoje jau
čiasi didelis
mas, girdisi nepasitenkini
mas savimi, 
ha 'dorinį krizį.
ž “Girtuokliavimas, prosti- 

. tucija, ištvirkimas, pt'štu- 
kavimas, — sako vienas jų 
laikraštis (“Rytas“) — sė
jami į jaunų žmonių širdis. 
Tokie nuodai skverbiasi tau
tos svarbiausiomis gyslomis 
ir pamažu nuodija organiz- 
' ■ ' ' SavižtiiUt® i5,”OkyS
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Vai gelbėkit, jauni broleliai! 
Tegu prajoja jūs žirgeliai 
Ar vasaros metu, ar žiemą. 
Pro mano užrakytą kiemą!”

Mes patys gerai at- 
kad mes nemokč- 
dabar 
meno, 
norime

Mūsų skolinti
tik suteikė

nemokame 
Mes čia 

pasireikš- 
prineipai 

liūdnų
Dabar tylima, bet

K.

Ar mes-nematome, tautiečiai, 
Čia Vilniaus baisiojo likimo/ 
Seniai jis mus pagelbon kviečia, 
Nilo šauksmo balsas jo užkimo...

mo- kraują,
mums darosi vis paprastes
nės.. .
mename,
jome ir 
politikos 
griovimu 
ii.
mums 
vaisių, 
argi idiotą išgydo keturios 
sienos ? Mes leidžiame die
nas, mes ginčyjamės dėl 
centinių sąskaitų, dėl poli
tiniu intrygiĮ. mes domimės 
gyvenimo smulkmenomis, 
bet kodėl gi mes užmiršta- 

mesti 
virš

Lašinių Bylai
Pasibaigus

0 męs ? gal nevisai ir snaudžium.
Gal kumštį kaip kada sugniaužiam, 
Ar neperdaug kantrybės turim !
Ištolo į tą kraštą žiūrim,
Kur verkia nuotaka paliegus, — 
Mat, dar persiIpnos mūsų jėgos...

J. K.

dažu i ausi a i mal Cinais, 
kombinuotu Įmonių
Yra 5 degtukų fa-

t1-
«' me pakelti galvą ir 

nors vieną žvilgsnį i
‘ mūsų kabant i Damokslo kal 
ėda.”

•Kaip matome, vaizdelis 
nepe^linksmiausias. Matyt 
autoriaus tas rašyta po viso- 

r kių skandalų įspūdžių. Tik 
įsivaizduokime: Olšauskis, 
lašiniai, Voldemaras, Pleč- 
kaitininkai,—tas viskas su- 
gulė ant tautos sprando u r- Į 
mu ir netikėtai. Ir tai dari 
ne viskas. Sovietų komu-' 
nizmas raudona gija siuva- 
mirties marškinius.

* bankrūtyję ponai, 
Vilnių ir jo nesugrumulia-Į 
yę, nori dar daugiau praly
ti ir gahiina krašte naminę 
'netvarką. O čia valstybe 
vos tik dešimties metų 
žiaus,' neprityrusi, neišnio-j 
kusi politikos meno — (išj 
kur gi išmoks, nabagėlė? to, 
reikia mokytis kelis šimtme-1 
čius) — čia skolinti princi- 
pai, kurie kaip svetimi dra
bužiai netinka Lietuvos kū-

* nui, čia doros žlugimas...
11
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Bot tauta nervingai spar- 
s ■ - •

9

Lietuvoje dabar yra daug 
sensacijų. Perversmai, šau
dymai ir kriminalūs bylos 
užima pirmą vietą. Nespė
jo pasibaigti pr. Olšausko 
byla, tuoj prasidėjo kita. 
taif> vadinama lašiniu lu !•>. 
Toje byloje lm\o ’ ■ 
Ūkininkų Sąjungos indai/ 

lai: ’.
viri: .

TAUPUMO PAVYZDYS

a d!;

ž 
ž 
p 

pa v-

i>o šios by|(><, 
prasideda, dal
ei nga byla.

Taigi dabar

i 
į 

i

4

. r 
ls Lietu v • 

kitokiu žinių beveik ir h< u.!I 
|Visuomenė užimta žimumiū 
■apie bylas, nes mat kalima- 
imų įžymūs asmenys ir opo- 
jzicijos vadai.

Nusi-I Tautininkų valdžia, tikrai, 
prariję! !a^° nors laikinai uu-

‘ ‘kreipti plačiosios visuome
nės akys nuo savo diktato
riškų darbų.

Lašinių bylos sprendimą 
am-1paskelbus “Rytas” rašo:

“Bylos rsnir buvo ir yra ne
paini; iš tilpusiu jos aprašymo 
skaitytojas galėjo 1k> didelio 
variru ją ^vokti. Ūkininkų Są-, 

sfidaro su kariuomenėj- 
intendantūra sutartį lašiniams 
pristatyti mūsų kariuomenei. 
Pasižadėta statyti vietos laši
nius, (palios ūkininkų sąjungos 
iniciatyva buvo taip padaryta), Į 
nes norėta tuo pa

‘ -

1 aupumas —
as. Tai
ie visi taip moka taupyti, vėdyklės, 
.a i p bulgarai.

Grabovo miestelis yra ry- 
.inėje Bulgarijoje. Betau
zydami Graliovo miestelėnai 
.ugalvojo. 
ižiai

'prieš
.žius

geras daik- jų pokylį. Per pokylius dar 
supranta visi. Bet jr dabar jų ponios vartoja 

kad tos ne
mosavusios 

jos kraipo gal-

►SO

A. U. K. L BLAIVININKO
SEIMAS

A. L. R. K. T». Blaivinin 
kų Seimas įvyks 1929 m. 
L;i})kričio-November 28 d. 
(Tįenksgiving Day) Mnnto-

Seimas prasidės pamaldo
mis šv. Roko bažnyčioje, 
9:30 rvto.

sėdžiu," pasakojo 
Grabovo inžinierius, 

namuose ir šnekuosi 
Mat, būta ba-

Kai visi svečiai su-

J. arba
gei-ų 
plo- 

arba

kad naktį laikro- 
be reikalo negestų, 
eidami gulti, laikro- 
sustabdyt.

Jų' taupumą jiajuto ir 
satės. Visos Grabovo ka- 
,ės yra be uodegų. Kai tik 
užauga didesnė uodega, tuoj 
žiūrėk koks berniuks tik 
kapt už tos pačios—šmaukšt 
ir nukerta. Ir tai vis iš tau
pumo. Mat, graboviečiai la
itai gudriai galvoja. Žiemą, 
sako, reikia daug kūrenti. 
Šilima žiemą brangi, o kai 
katė įeina į kambarį arba 
išeina, .jos uodega paskum 
i lenda, ir durys dėl to tur 
būti ilgiau praviros, 
per tą porą sekundžių žiū
rėk. kiek šilimos niekais iš
eina. .. -

Tačiau dar daugiau nu
stebtų svetimšalis patekęs į

Bet 
nupūstų, užuot 
\ ėdiklėmis. 
vas.

“Aš 
vienas 
dėdės
su poniomis, 
liaus, 
si rinko, dėdė užgesino švie
siu Juk mes vieni kitus pa 
žįstame, sako dėdė, tad gali
me ir taij) pasišnekėti: kam 
be reikalo aikvoti šviesą ?

Kai svečiams reikėjo išei
ti, dėdė atsistojo ir vėl nd- 
rėjo įžiebti elektrą.

— Ne. ne. dar palauk mi
nučiukę, — staiga šūktelė
jo vienas vyriškis. Tada mes 
jį pradėjom klausinėti, ko
dėl jam reikėjo dar minu
čiukę palūkėti.

— Na. labai paprastai. — 
s. — iš taupumo. 

Kai mes sėdėjom tai ąsoj, aš 
ėmiau ir išsirengiau kiek, 
kad nesusidevėtų 
drabužiai.

^a’ 0 atsakė tą
besėdint

Kun. J. Šragždys
,.A. , *■

/ r t i mūsų*
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skaičiuje 

spaustuvė turi 
200 darbininkų.
Pluoštinių padarinių 

gamyba
gamyba surišta su že- 

Jos'dirb- 
siekia 1.017,

l, 000 jų smulkios ir tik 17 
vidutiniu. Esant vietoj pa
kankamai žaliosios medžia
gos, toji gamybos šaka gali 
sparčiai plėstis. Panaikinus 
linu monopolį, pluoštinių 
padarinių gamyba nuo 1922
m. pradėjo augti? Dabarti
niu moffi&ttu yra 4 stambio
sios dirbtuvės. — jose dirba 
300 darbininku.

(t. b.)

Ši
mes ūkio gamyba, 
tuvių skaičius

Lenkiški Kursai Kaip Išlai
kyti Koridorių

L. D”

/

k

b e.

lucnkų laikraščiai pra*. 
neša, kad vienas Loreno in
stitutas rengiąs žurnalistų 
kursus, kurių tikslas bus. 
atkariauti vokiečių korido
riaus agitaciją. Tlios kur
sus nulaikyti yra pakviesti 
žvmūs žinovai, kurie laikvs•> • 1 » v 
pranešimus apie istoriją, 
kultūrą bei liomerelių tauti
nį sudėtį. T programą į- 
eis ir kaimyninių uostų kon-

Auiencijos klausimas, kursai 
truks 5 dienas ir bus lxm- 
kijos prekybos ministerio 
Kviatkovskio iškilmingai 
pradėti. Kursams Imigian- 
lis bus daryti apsilankymai* 
B r< >mbc rg< •, G ra udri iže,

‘Grtingvne 1x4 Dancige. Lai
kraščiai dar praneša* kad ir 
uzrubcžių laikraščių. kores
pondentai galėsc tuose kur
suose da Iv vnut i t

I
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Bi ižuose
Biržų

I ’ękalskia

Gvneral Electrir ('Icaiier galima Įsigyti pas vie
tini elektros pardavėją arba artimiausioj Edison 
Krautuvėj. ‘Demonstracija duodama dykai. 
Kiti (i. E. t’kaners . . . Stovinti Modeliai, 
$35.00: llaiid (’lean»T,$ 13.50 . . . abu be pHtai- 
symo. t

Ant
st; -

ties g,
vinto vieta, štai 
žai ištikro gali

’ Biržai
Biržai.—Ant pilimo užsiritus.—Praeities garbė. ' 

Iš Biržų istorijos.

Uit 
auksu
I :1 • • 
’ •1 h » h •<

čiu lakeliu i,skyriaus. 
Spėjau nii- 

akis senos ka

O VALDYBA:
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t-i.il u 

•n >\ė>. 

au itšto 

dūmas.
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Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas į
B. Jakutis—1 viee-pirm ; • O. . . K
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester Stį Worcester, Mass.
O.’ Sidabrienė—iždm.; z Kun. A. Daugis, Blaivybės skyriaus 
Redaktorius, 105 Main St., Athol, Mass.

■—pirm.;

z • \
Vyskupas Valančius prieš 

keliasdešimt metų gynė lie
tuvius katalikus nuo

■ < *

V y

>

i. ■
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' ■'
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-:rA tuvius katalikus nuo rusų 
-■ '- jungo ir vidujinio ekonomi

nių ir dvasios skurdo ne tik 
Uviiuitu savo sumanumu, raš- 
' tais, bet ir blaivinimu tau

tos. ŠĮ Įrankį prieš kūno 
ir dvasios skurdą, visuose 

- - laikuose, patardavo ir var
todavo visi kilnūs tautų va-’ 
dai: popiežiai, vyskupai ir 
kunigai. Tat /nenuostabu, 

s kad visose katalikiškose ša
lyse organizuojami žmones 
Į “Blaivybės Są-gas-1 )raugi- 

šis darbas labai ........
varomas Lietuvoje. Teni 
katalikiška visuomene į 

mesti alkoholį ir 
Tam judėjimui 

Švie-

,ias. 
čia i 
visti 
raginama 
tapti blaiva........... ..
ypač karštai priiaria 
sios niiiūn^ jaunuoliai 
jaunuolės: aieit minkai 
pavasariu inkai. Lietuvių 
civin vadai Amerikoje irgi 
gerai supranta hlai\'vbč> 
svarb,-] ir ragiu;; brolius br 
tuvius spiesti-, j-ris- ’buivv- 
bes Są Įimgos.

Blaivybė y i r :ikr 
vienintelis gmkla' 
skurdi] ir vtirgą. 
duoda laikiniai Jin 
taurę, kurios dugi* 
si kūno ir dvasios 
nuodai. šie miod; 
skverbia per siih gen 
ją ir nervus, p<r 
dvasią. p< e proia 
Alkoholis Į);i\ 
kūno palicuūiį. į d\ 
bagą ir į iik'ęiiuo 
Kiekvienai;! taip m 
žmogui reikėtų s»(.į 

urieŠ ši l h leii i! ą 
ijricšą—idkoh-ūį. R>i 
sičius raštais i;

. Kita. A. F. Daugis
MUSŲ SIEKIS

EI ii—----------i—------  <'
aiškinti jo daromą blėdę-ža- 
lą. xTą darbą galima atlik
ti ir kovą laimėti, susispię- 
fus visiems, norintiems 
dirbti žmonių labui, po Blai
vybės vėliava. Tada ir ta
da tik bus galima stoti drą
siai i kovų ir kovoti su prie
šu. nesigailint aukų, kantry
bės ir jėgų. Nereikia būti 
baikštuoliu ir nusalenlšti 
j iries kiek vien;] pajuoką. 
Pajuoka, tiesa, nesmagus 
daiktas, bet neperdideliau- 
sia auka dėl idėjos! Todėl 
nereikia laukti rankas sudė- 

i spar-pUs darbą atidėlioti. Rei- 
, kia pradėti sunkų ir ne vie- 

........... (-jnų metų karą,-bet nuolatini.
. i •(^paliaujamų iki pergalė 
[pasiekta.' Prisiminkim mū
ši] protėviu karžvgiškumą. 
prisiminkim tikėjimo išpa
žinėjų ir kankintinių pasi
šventimą ir pasiautavimą.

Jiems brangi buvo tėvynė, 
jiems brangus buvo tikėji
mas. Alkoholis naikina ir 
tėvynę ir tikėjimų, todėl Į 
kovą su, juo! Ta kova ve
dama Dieyo garbei, žemiš
kai laimei ir sielos išgany
mui Įgyti. “Kova su alko
holizmu,'’ sako vysk. Dr. 
Augustinas Egger, “tai yra 
šventa kova, tai vra kova .t . r »

Kristaus skelbiamajai išsi
vadėjimo dvasiai Įgyti; ko-, 
va su biauriausiu priešinin
ku, kuris i kiekviena mies- 
ta yra Įsiveržęs; kova už lai
kini) ją tautos gerovę ir ne
mirštamą sielų išganymą.” 
Todėl. Gerb. Seimo Delega
tai ir’ Blaivybės S-gos na
riai, i kovą su alkoholiu dėl 
Dievo ir tėvynės, dėl šeimy
nos ir vaikų, dėl kūno ir 
dvasios, dėl šio laikinojo ir 
amžinojo gyvenimo laimės!

Tat nuoširdžiai sveikinu 
P. B. Seimo narius, susi vi n-v 
kusius Montello. Mass., 28 
lapkričio dieną ir linkę ju 
jums, šių laikip karžygiai, 
pergalę ir džiaugsmą kovo
je su alkoholiu.

Šiuomi užbaigiu savo šio 
skyriaus redagavimą. 
Diev'!

S /<// r/ ii us Reda k t o rius

Filo de Patrujo
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Ji« yra daug pasidarbavęs Lietuvos ir mūsų išeivijos labui. ' Perei
tą vasarą lankėsi Lietuvoje-. Sugrįžęs į Worcester vėl stojo į darbą. 
Worcesteriečiai jo pagerbimui buvo surengę šaunų pokilį. Linkitne 
gerb. advokatui ilgiausių metų! - i < ■ /

* L’. ' I > ■ < A * -■

išti kr<» biržėnai- 
miestelėnai turi gražiausi' 
poilsio valandoms pasivaik
ščiojimui ir atilsiui parką. 
Suolai visur paliai takus nu
statyti. gėlės išilgai eilutė
mis susodintos žydi, kliom- 
bos puošia kryžkeles, 
vaismedžių, kokiu tai
būklingu būdu auga šiemet, 
noksta obeliai. Žiemos žiau
rumas gražios istorinės šven
tovės pasigailėjo.. .

iŠ vakaru puses, aikštėje
— styro milžinišku rūmų 
griuvėsiai. landomi plytų ir 
akmens trijų ankštu buvę 
Radvilui rūmai. I ‘riešais 
griūvančius rūmus, auga tik 
nesenai pasodintas jaunas 
medelis — Vilniaus liepa. 
Ji tarsi primena, kad ant 
griūvančių praeities pamatų
— .jau antra naujos gadynės, 
jaunos Laisvos Lietuvos 
sodri atžala ir jos augimo

. nesulaikis laiko istorija. 
Graži ir primenanti praei

ta r) m; Biržų pasididžia- 
kuom Bir- 
didžiuotis. 

Tos rūmu dar kai kur tebe
silaikančiu vidaus tinki], ir 
papuošimais sienos matė di
delius pokilius Lietuvos di
džiūnu. Viešėjo jo kamba 
liuese garsūs Rusijos carai 
ištisas savaites. Čia taip 
pat žvangėjo skąndiuavįjos 
kariuomenės šarvai ir pla
niniai ginklai ir galiai! jųjų 
buvo sugriautos pilimi] tvir
tumos. išgabentos kaimojės.

r 

išpūtėt i istoringi valdovų 
rūmai.

Dirstelėkime ką sako Bir-

Pusėje XV šimtmečio Gri
galius Fiedkonis, sekreto
rius karaliaus Kazimiero 
Jogailaičio, Biržų savinin
kas, vedė žmoną Radvilos 
dukterį, Oną. Tasai Rad
vila, Vaišundo sūnus, kartu 
su Jogaila priėmė katalikų 
krikštą Krokuvoje 1386 m. 
ir gavo Mikalojaus vardą. 
[Tokiu būdu pirmasis Radvi
los vardas, grynai lietuviš
kas, kaip Erdvilas, Tautvi- 
las ir kiti, tapo jo pavarde.

Grigalius Fiedkonis buvo 
bevaikis. Mirdamas Visą sa
vo turtą užrašė .. žmonai. 
Ona Fiedkonienė, mirdama 
1422 m. paliko Biržus savo 
broliasūniams Jurgiui hėt- 
manui ir Albertui Vilniaus 
vyskupui: taip Biržų savi
ninkais tapo Radvilai. (P. 
Ruškis — Biržų pilis ir jo 
a py Iii i kės. M ū sų Seno ve I 
knygos).

Biržų tvirtovė matė ir 
kentėjo nemaža užpuolimų. 
1625 metais Gustavas švedų 
karalius isigriovė i Lietuva. . a fe fe

Kiek vėliau užėmė Biržų pi
li. Jo .grobis 60 špižinių 
anuotų, kunigaikščio iždynė 
ir karo sandėliai. Ari notos 
buvo išvežtos į Rygą.

Vėliau. 1655 metais švedų 
karalius eina į Lietuvą, 
slapta sukalba susideda su 
kunigaikščiais Jonušu ir Bo
guslavu Radvilais. Radvilai 
geruoju atidaro Biržų pilies 
vartus švedams. Hofmanas 
Gosievskis atėmė- Biržus iš 
švedų. -Radvilų turtus dau
giau naikino savoji-kerštin
ga kariuomenė, negu prie
šai. l’žsi vyles Boguslavas

Tame laike atnaujino ap
naikinti! Biržų tvirtapilę, 
sutvarkė, padidino ir išdai
lino valaku stiliuje reziden
cijos rūmus.

Vartų bokšte Įtaisytas bu
vo laikrodis o ant valių 
marmuro lenta aukso antra
šu. Viršuj stovėjo akme
ninė Kristupo I stovyla. 
Langų stiklai, rezidencijos 
rūmu buvo aptaisyti švinu. 
Nes Radvila turėjo savo lie
jyklą miške*, 
buvo
)UVo 
ai.

v< > 
ganei; > 
eri jos 
lanko 
mis.
ant rūmų paviljonų 
vario i r auksinti.

Ciesorius Petras ir kara
lius Augustas po pietų šau
dydavo iš anuotų į taiki. 
Ciesorius jx-rkeldavo ų Au
gustas pataikydavo.

»

Kunigaikštis Dominykas 
Radvila 1811 melais parda
vė Biržus Vieiatieos seniu* 
luti grapui Juozapui Tiške
vičiui.

Prancūzu kariuomenė 1812 
m. eidama Rygos linkui su
stodavo Biržuose. Grafas 
Mykolas Tiškevičius suorga
nizavo čia savo pulkų. Vir
šininku to pulko Napoleo
nas ji paskyrė.

Ciesorius Aleksandras I 
du kartu buvo Biržuose. 
Piniią karta 1815 m., antrų 
— 1822. Būdamas antrų 
karta Aleksandras aplankė 
pili, apžiūrėjo senovės anuo
tas ir Įsake bajorijos mar
šalkų) baronui Aleksandrui 
foii Bislram tuos visus pa
minklus vietoje saugoti.

Nuo Onos Fiedkonienes ir 
Jurgio Radvilo laikų buvo 
Biržuose viena kataliku baž- % * 
uyčia po liepomis, kurios 
1674 metais tebeaugo lau
kuose. Antra katalikų baž
nyčia buvo Vilniaus vysku
po Alberto Radvilos, tarp 
Apaščios ir Agluonos.

Radvilams tapus reforma
tams Kristupas 1 Įsakė su
griauti paskutinę 
kataliku bažnyčią, 
seniūnas

liepė tą vietą įšatįi ir ru-
>F S.

buvo at- 
bažnvčia. 
Liudvika

giais apsėti, t. A 
1689 metais vėl 

gauta katalikų 
Kunigaikštienė 
Karolina apdovanojo Biržų 
kataliku bažnyčių ’ brangiais 
auksu siūtais rūbais, iš ku
rių iki šiol užsilikęs vienas 
originalis arnotas.

Šių dienų katalikų bažny
čių pastatė grafas .Jonas 
Tiškevičius 1853 metais ba- 
roceo stiliuje o pašventino 
ja Žemaičių vyskupas Mo
tiejus Valančius 1860 me
tais.

A.'

Rūmų laiptai 
akmeniniai. Ant durt] 
\ isoki piešti paveiks- 
Priemenės grindvs bu-

paliruoto akmens ir žvil
gi pso. Apatinės ga- 
ir rūsiai buvo grįsti 
akmenimis ir plyto- 
Ereliai ir bumberiai 

buvo
Ežero sa

loj buvo gražus sodnas ku
nigaikščiui pasilinksminti. 
'Tuo laiku Biržų pilyje bu
vo 85 armotos. ('"’l'en pat: 
Mūsų Senovė I ).

Einant kovai rusų su sve
čiais Petras Didysis kreipė
si į Karalių Augustą II pra
šydamas pageilms. Augus
tas Pckas 1 išslinko Biržų 
pilį pasimatymui. Petras at
vyko į Biržus vasario 17 d. 
1701* m. Rado karalių lie- 
laukiantį. Petras iš Biržų 
grįžo į Maskva kovo 8 d. 
Tuodu monarchu |>er tas ke
lias savaites be pasitarimų 
ir karo darbų — turėjo'.lai
ko pramogoms. Gražioji ly
tis. gardūs valgiai, pilnos 
gėralu taurės 
valdovus.

<“ -fe

suartino

Reformatų bažnyčia buvo 
pastatyta Mikalojaus Radvi
lo Rudojo NVII šimtmoty- 
je. Kunigaikštis Kristupas 
11 Radvila Įsteigė Biržuose 
Liuteriu bažnyčią 16:18 me
tais.

Kalbant apie stačiatikių 
cerkvę — kalba P. R usnis 
— Mūsų Senovėje — reikia 
manyti, kad jos Biržuose 
1701 metais nebuvo, nes 
Petras Didysis klausė tada 
šventų Mišių katalikų kop
lyčioje, pataisytoje Biržų pi
lyje monarchų suvažiavi
mui.

Dabartinę stačiatikių cerk
vė grapo Mykolo Tiškevi
čiaus buvo pasfatvta 1865 m.

.... 1 

bizantiškame stiliuje.
Biržų apylinkėje yra 

mių istoriniu vietų. 
t^jika paminėti Matulio

vą. Šiandien
“Koto lanka,” nes jofc 
įlinkas Matul-budelis 
kirsdindavo pasinei 
galvas Boguslavo Rn 
laikais. Užsiliko iki šiol i 
Matulio kardas.

>

Biržų pilis stovėjo ant
* 1 • • • • '■•fe-*-**'

džiojo kelio į Vilnių. % 
karalius Zigmuntas^III 
skyrė didžiojo kelio 1 
iš Vilniaus i .Rygą per 
žus, 1589 metais.

Ikisiol nuskurdęs Bi
* -■ -.‘i.

miestelis su tokia įdomia s 
vo praeities istorija, 
d ten vėl pasirįžęs % 
pirmyn.

Mes lietuviai dažnai troli 
tame pamatyti, tolimas < 
lis, aplankyti pasauliovj 
mvbes, tačiau jųičioje mtM^į 
tėvynėje turime nemaža 
rai begalo žymių isto 
vietų ir/ paminklų. Ji 
lankyti jų būtu žymių; i 
apsiledimas.

(Galas)

N. B. Platesnių 
pie Biržų pili, jau minė 
galima rasti P. Kuškio 
nogra 1‘i.joje 
I knyga 148 pusi.

Radvila meldžia 
.Jono Kazimiero

■»

žinių y

Mūsų Senov
s

karalia 
uzmi 

praeiti ir grąžinti jam B 
žus. -Jo prašymas karaliai 
buvo priimtas 1657 i 
Biržai vėl jam grąžinti

GENERAL @ ELECTRIC
CLEANER

LIKUSIUS ANT LENGVŲ MOKESČIŲ 
KAS MENESĮ EDISON SERVICE 

KOSTUNERIAMS

Gali motinai sutaupyti daug valandų nuobodaus šlavimo ir 
mapavimo duodant tikrą G. E. Vaciumi Cleancr. Jinai at
ras valymų daug malonesnių, ir taip greit ir lengvai G. E. 
Cieaner padaro darbą.

\ irš pažymėtas pa vyzd is yra Junior Cleancr ir dabar par
siduoda tik po $24.51). (’ž įneštus Š2.IMI o likusius ant iš
mokesčio kas mėnesį, gali įsigyti šį Valytoją jeigu esi Edi- 
son Service Kostmneris. Truputį daugiau prideda imant 
ant išlygų.
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ILLUMINĄTING COMPANYj
OF BOSTON
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Tikslinga dorinė pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimties jau
natvės prie dvasios jaunatvės. — 
Prof. St. Šalkauskis.

« —

Ratmala sujungtas su kiekvienu Worces- 
ter’io lietuvių darbu tautai ir Baž
nyčiai, tęm dvasios karžygėms, 
dėlei* mirties jų geros moti 
šiuomi Worcesterio pažangiu 
talįkai pareiškia i-s’aVo puo^ 
užuojautą. *’ **-

A. a. Ona Karsokaitė-Saldukie- 
nė, viena iš seniausių šio miesto 
lietuvių, gimimu nuo Kalvarijos 
(Mariamp. aps.) mirė Worcester’y 
spalių 4. 1929, turėdama amžiaus 
suvirš 70 metų. Nebuvo tai moks
linga moteriškė, tačiaus moksl;| 
mylėjo, ir savo nemažai šeimynė
lei -rūpinosi kodaugiausia jo duo
ti. Jos dukterys: p. Jieva Bobi- 
nienė, p. Margarieta Prauskaitie- 
nė, p. Ona Krapkaitienė ir Angelą 
Tamkienė ir šiandien yra sujung-

solistai buvo: Monika Morkiutė- 
Bulvičienė, Ona Karpavičiutė- 
Krapkaitienė, Marė Jablonskiutė, 
Tarnas Migauskas, , Marijona Či- 1 
žauskienė, Leonora ŠaltėniutįĮeČar- i 
neckieųė, Julė Mitrikaftė. jįNor? 
dabar chore yra daugį žavėjAnčių 
balsų, tačiaus solo dainavimu y- 
pač pasižymėję Juozas Cinkus, 
p-lė Adelė Giraičiutė, Apolionė 
Stoškiutė.

Karas kas metai parengia du -ar 
daugiau koncertu parapijos nau
dai. Pasekmingiausias buvo Šv.’ 
Kazimiero dienos koncertas 1925 
metais, davęs parapijai pelno 
$801.20.

Merginų Sodalicija.
Šv. Kazimiero parapijos mergi

nos suburtos į švč. Panelės Soda- 
liciją. vardu Marijos Vaikelių, 
1913 metais. Narės lavinamos do
riniai ir pamaldumu. Šioji drau
gija bažnyčios statymo metu la
biausia pasižymėjo bažnyčios rė
mime. Dideles aukas bažnyčiai 
suteikė pati draugija, uoliai rėmė 
kiekvieną parapijos parengimą, 
gi didelė narių dalis pačios nuo 
savęs gausiai šelpė statomąją baž
nyčią.

Žymesnės draugijos dovanos: 
Švč. P. Marijos altorius už $500, 
puošnus langus už'$250, graži vė
liava Švč. Panos Marijos už $100, 
bažnyčios statymo fondan $400, 
varpams $30. Koliai draugija bu
vo skaitlingesnė, kas metai sudė
davo apie $100 bažnyčios puoši
mui.

Kaip draugija buvo augštai Die
vo meilėje pakilus liūdyja ir tas, 
kad jų didelis skaitlius (apie tris
dešimts) Dievo tarnystei pačios 
save paaukojo, įstojamos į įvai
rias vienuolyjas.

Dabar Merginų Sodalicija silp
niau veikia, nes čia augusios mer
gaitės ganėtinai dar neįvertina so- 
dalicijų didelės reikšmės, ji) ir vi
sos parapijos 'gyvenime. Tečiaus 
būrelis rimtų mergaičių kas mėne- 
sis susirenka išklausyti joms spe
cialiai taikomos konferencijos, 
šiais metais jos gabiai atvaidino 
pamokinantį kunigo Pranciškaus 
Juro dramatini veikalą “Nepaisin- 
toja.”

Draugijai šįmet pirmininkauja 
p-lė Anielč Žemaitaitė, raštininkė 
Daueiūnaitė.

(Bus daugiau)

kos Konservą 
madjenį šv. Kazimiero bažnyčioje, 
per pirmąsias Mišias, p. Matilda 
Alįšauskiutė McGinn įspūdingai 
vargonuoja; dažnai savo tetučių 
gražiems balsams akompafnijuo- 
jant?'

A. a. Ona Saldukienė buvusi su
sipratusi lietuvė. Mėgo jijė lietu
višką knygą, lietuvių draugijas, 
lietuvių bažnyčias ir-įvairias kitas 
lietuvių įstaigas. Kuomet Wor- 
cester’y. Jankėsi Dr. Jonas Basa- 
Į^ąyįgjj^įgškodamas p^gelbos su- 
manytiemsiems Mokslo Namams 
Vilniuje, atlankė jisai ir Saldokus 
ir neišėjo iuščias.

Senelė sirgo ilgai ir prie mirties 
buvo prisirengus. Daug kartų 
prieš mirtį priėmė šv. Sakramen-

tos su įvairios rūšies bizniais. Vi- fUS Ypač turėjo didį pamaldumą

K. J.
f •
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35-KIŲ METŲ PARAPIJA

III DALIS.

Bažnyčios Kolektoriai.
Seniausiai bažrivčiai tarnauja 
H O z a s Stoškus. Jis yra 
zakristijonas. Gimimu nuo Per- 
uąįj’rie bažnyčios darbuotės jį 

tė parapijos organizatorius
Juozas- Jakštis. Nuo to lai-, 

n su mažais protarpiais jis zakris- 
►navo ir buvo kolektoriumi. Tai 
t labai teisingas, bažnyčiai išti- 
as žmogus. Bažnyčioje yra jo 
ukotas gražus vitražas (puoš- 
langas) su paveikslu šv. Ele-

Pranciškaus niekuomet neapseimu 
Geriems tikslams jis nesišykšti pa
aukoti. Duosniai jis aukoja para
pijai, nors nuo kai kuriu parapi
jos mokesčių jis, kaipo kolekto
rius, yra liuosas, tečiaus tuo pa- 
liuosavimu nesinaudoja. Mokyklai 
paaukojo $50, vienuolynui $23.

si jos vaikai yra muzikalūs, prigu
lėjo- į šv. Kazimiero bažnyčios cho
rą, gi p. Ona Krapkaitienė ir p. 
Angelą Tamkienė yra mūsų įžy
mesnės solistės ir po šiai dienai. 
A a. Ona Saldukienė pasiliko iš
tikima katalikų Bažnyčiai, būvo 
dievota, prigulėjo į bažnytines ir 
pašalpines draugijas, visuomet bu
vo gera rėmėja lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčios, buvo priešinga 
lietuviams atskalūnams, kurie čio
nai su protestonų pagelba seniau 
buvo uždėję “ neprigulmingą tikė
jimą.” Teipos-gi savo vaikus, vi
sus išauklėjo meilėje Kristaus baž
nyčios ir šiandien jie visi yra prak
tikuojanti katalikai. Jos vyres- 
jiėsės dukters (a. ai M. Ališauskie
nės— Bostonietės) kūdikis p. Ma
tilda, yra baigusi Bostono Muzi-

į švč. Sakramentą ir Švč. Viešpa
ties Jėzaus Širdį. Prieš mirtį pa
kartotinai prašė, kad ant jos kars
to (grabo) nedėtų gėlių, gi jų ^ie- 
,ton užprašytų už jos vėlę šv. Mi
šias. Jos skaitlingi prieteliai už
prašė arti 40 šv. Mišių.

Koks gyvenimas — tokia mirtis, 
sako priežodis. Gražiai a. a. Ona 
Saldukienė gyveno, ramiai numi
rė, rūpestingai palaidota ir už sa
vo gražų krikščionišką gyvenimą, 
tikiu, nūnai yra su savo Viešpa
čiu amžinastvje.

bą, lietuvių dainas, lietuvių papro- , 
■Čius.

A d o m a s K a š ė t a—taip-gi 
vienas iš jaunesnių kolektorių. Tai 
pamaldus jaunikaitis, tikėjimą 
drąsiai išpažįsta. Įvairius para
pijos parengimus dažnai paremia 
gausia auka. Parapijos vienuoly
no koplyčiai jis paaukojo kieliką 
už $80 ir šiaipjau įvairias aukas 
i>ažnyčiai įteikęs.

J u r g i s A u g u s t i n a v i- 
č i u s—tai jauniausias kolekto
rius, rimto, ramaus būdo susipra
tęs katalikas ir geras lietuvis. Ji
sai sų savo pamaldžia moterimi 
Marijona yra geri parapiiječiai. 
rūpestingai augina vaikučius ir 
juos leidžia į katalikišką mokyk-, 
•ą-

Žodžiu, šv. Kazimiero bažnyčia 
turi kolektorius: darbščius, teisin
gus, gerus katalikus, pavyzdingus 
parapijiečius.

Bažnyčios Giedoriai.
Šv. Kazimiero bažnyčios choras 

yra garsus visoje Amerikoje nuo 
Povylo Čiurlionio laikų, kurį Čio
nai patraukė kun. V. Bukaveckas. 
Po juo įžymesniais vargonininkais 
buvo Antanas Kvedaras, Jonas Či- 
žauskas, Antanas Visminas. Te
čiaus labiausiai parapijiečiai di
džiuojasi dabartiniu vargoninku 
ir chorvedžiu p. Juozu K. Žemai
taičiu, kuris iš visų buvusių moks- 
lingiausis, nes yra baigęs garsiąją 
jėzuitų šv. Kryžiaus Kolegiją. Kai 
kurie buvusieji vargoninkai nepa
sižymėjo dorovingumu; kitam ap
leidus triukšmingai, suerzinus 
giesmininkus, jų keletas mažai 
protaujančių pametė chorą, atsi
metė nuo Katalikų Bažnyčios, dar 
ir šiandien laisvamaniauja. Že
maitis, rodos, geriausiai iš buvusių 
vargoninku panėši į p. Antaną Vis
miną, kuris teipos-gi buvo aiškiai 
praktikuojantis katalikas, su lais
vamaniais nebendravo ir atvirai 
rėmė katalikių akciją. Juozas K. 
Žemaitis turi gražų;balsą, prigim
tą gabumą choro vedime ir didelių 
vargonų valdyme, nes tiems daly
kams jis sulyginant maža studijų 
tepašventė, tačiaus turi didelį pa
sisekimą.

- Bažnyčios choras yra išpildęs 
keletą didesnių ittuzikos kurinių, 
net operetų ir porą djdelių bažny
tinių koncertų.. Ypač choras pa
garsėjo išpildymu slaunios kompo
zitoriaus Česlovo Sosnausko kan- tT *'
tatos “Broliai,” kuri buvo sugie
dota net tris sykius:- pirmuoju sy
kiu,prie .vargoninko Povylo Čiur
lionio, antruoju — prie Jono Či- 
žaūsko ir pastaruoju ir iš visų į- 
spudingiaūsiai išpildytą prie da
bartinio chorvedžio p. Juozo K. 
Žemaičio,

Žymesnieji šv. Kazimiero choro

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

*

New Columbia Lithuanian Records

Vincas Parulis gilaus į- 
sitikinimo katalikas. Tikėjimą jis 
pažįsta ir jį myli. Kristaus baž
nyčios paklusnybėje gyvendamas, 
su savo žmona Agniete, yra Die
vo palaimintas gražia šeimyna. Jis 
gerai supranta reikalingumą kata
likams vienytis į ideales draugi
jas, nes joms uoliai dirba' ir net 
kai-kurioms (Federacijai) vado
vauja. Jis supranta popiežiaus ir 
žemesnės dvasiškijos aiškinimą a- 
pie katalikiškų mokyklų reikalin
gumą, nes parapijos mokyklą jis 
uoliai remia ir savo vaikučius į ją 
siunčia. Jis ir jo žmona myli lie
tuvių bažnyčią ir ją puošia savo 
aukomis ir darbu. Katalikų spau
da, ypač “ Darbininkas, ” ir Tėvai 
Marijonai p. Parulio asmenyje tu
ri didelį rėmėją.

P e t r a s M i 1 i u s—kolekto-į 
rius iš čia augusių.. Pirmiaus jis* 
puošdavo bažnytines' pamaldas/ 
giedojimu, nes turi gražų baso bal-; 
są ir per keletą metų priklausė į” 
bažnytinį chorą. Petras Milius pa-; 
žįsta katalikų tikėjimą, jį brangi-, 
na ir jį- drąsiai išpažįsta.. Savo vai
kučius jis leidžia į parapijos mo
kyklą. Jis didžiuojasi savo lietu
višku paėjimu, myli lietuvių kai-.

Šv. Kazimiero bažnyčios kolektoriai, Worcester y. 
J 

kojo $30. Jonas yra uolus Švč. 
Sakramento garbintojas, dažnai 
priima Šv. Komuniją.

Juozas Bendoraitis, 
kolektoriauja nuo kun. Bukavecko 
laikų. Jisai ir jo žmona Agota y- 
ra gausūs parapijos rėmėjai. Mo
kyklos įkūrimui paaukojo $50. Sa
vo visus vaikučius rūpestingai au
gina ir siunčia parapijos mokyk
lon.

Pranas J. Pranckevi- 
č i u s ir jo žmona Marijona yra 
nuoširdžiai mylinti Kristaus Baž
nyčią ir visa galia remia parapi-

Kita pusė to puošnaus lango , ją. Visiems buvusiems klebonams 
su paveikslu šv. Marcelės, pa-J jie buvo palankūs ir gelbėjo para

pijos darbe. Užaugino gražią šei
myną ir visi jų vaikai yra susipra
tę katalikai, geri lietuviai ir myli 
lietuvių bažnyčią bei mokyklą.

Pranas Lengvenis .pa
kviestas buvusio klebono kun. Ja
kaičio kolektoriauti, tas pareigas 
eina ištikimai. Juomi visada ga
lima pasitikėti. Tai jaunikaitis iš 
pažiūrų lėtas, mažakalbis, tačiau^ 
praktiško proto, pamaldus, tvirta^ 
katalikas, duosniai remia parapiją 
ir darbu ir pinigiškal Už Kristų 
ir Jo Bažnyčią jis narsiai kovoji 
Per keletą metų jis sunkiai dirb$ 
vietos katalikų visuomenei, dėda
mas savo liuosą laiką darbams pr$ 
palaikymo Maironio parko 
Labdaringos draugijos. Toms or
ganizacijoms jis paskolino $5,0® 
numažintu nuošimčiu. Tečiai|s 
ivoreesteriečiai ligišiol jo širdie 
prakilnumo dar ganėtinai nepažy- 

Parapijos parengimai tie

jo seseles Marcelės, kuri t 
Ūpjaugi nuo seniai įvairiai pa- 
mauja bažnyčiai. Lango kaina 

00.
f a o nas V a i t k.u s kolekto- 
■iauja nuo kun. Bukavecko laikų.

u žemaitis. Daug laiko, dar
bo ir pinigų yra paaukojęs para- 

gferbūviui. Be jo neapsėjo 
vienas sumanymas. Savo darb-. 
sju ir sumanumu jis palaikė ke

letą Idealinių organizacijų skyrių. 
Daug sykių yra atstovavęs drau- 
gijas seimuose bei suvažiavimuose. 
Jis rūpinosi tautos viešais reika- 
JįBK'pirm negu suorganizuotas T. 
Fondas. Seserys Kazimierietės, 
Tėvai Marijonai, mokslan einan- 

aunuomenė, ypač klierikai, 
me rasdavo nuoširdžia parama.1 

Šv. Kazimiero bažnyčios puošni 
č. Sakramento lampa — tai p. 

.Jono Vaitkaus auka, kainavusi 
Bažnyčios statymui paau-
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ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS 0HOBA8 W0R0ESTER’Y.
Praeityje yra teikęs daug įspūdingų koncertų. SufuoŠė milžinišką “Minztrel 8how” Lapk. 27, 1929.

WORCESTER, MASS.
Mūsų mirusieji.

Lapkričio mėnesis — tai miru
sių atminimo mėnesis. Štai pasta
rųjų dienų ivorcesteriečių bran
gieji mirusieji:

A. a. Pranciška Vaitkevičienė, 
mirė Lietuvoje, Kalvarijos (Marp. 
ap.) parapijoje. Šiame mieste yra 
jos dvi prakilni dukteri: p. Ona 
Vaitkevičiūtė - Sidabrienė, Blaivi
ninkų Susivienyjimo jau kelinti 
metai centro iždininkė, labai veik
li Moterų Sąjungos darbuotoja ir 
centre ir V kuopoje, 'gražiai auk
lėja augintinę našlaitę Bronytę. 
Antroji a. a. Prančiškės Vaitkevi
čienės. dukrelė — tai p. Magdale
na Vaitkevičiūtė - Urmonienė. — 
prakilnios, pasišventusios lietuvai
tės katalikės pavyzdis, kuri augi
na gražią šeimynėlę, visus vaiku
čius rūpestingai auklėja ir leidžia 
i lietuvių katalikų mokyklą, dar
bu ir duosnia auka prisideda prie 
kiekvieno naudingo darbo. Abidvi 
sesutės p. Ona ir Magdalena yra 
geros šv. Kazimiero bažnvčios pa
rapijietės, susipratusios lietuvės 
katalikės, kurios tikėjimą myli ir 
už jį kovoja. Niekados lietuviai 
atskalūnai, ar laisvamaniai nebu
vo jų dviejų suvilioję savo veid- 
maininkals saldliežuviavimais. Ne
veidmainiavo ir ne bandė patai
kauti laisvamaniams, ar sėdėti ant 
dviejų kėdžių. Advemiškai, jos 
dėjosi į organizuotą lietuvių kata
likų darbą į kovą su ištvirkėliais. 
Juodvi priklauso į visas susipratu
sių katalikų draugijas. Pasižy
mėjo rėmimu Lietuvos aukomis 
per Tautos Fondą, Lietuvos Pa 
skolos bonais, Lietuvos Raudonojo 
kryžiaus šelpimu pinigais bei 

drabužiais. Neatsiliko neparčmu- 
sios nei vieno Lietuvos viešojo rei
kalo su kuriuomi klabenta j wor- 
cesteriečių širdis. Taip prakil

nioms sesutėms, kurių vardas yra

JONAS BUTĖNAS, Baritonas, 
su Vargonų Akompan.

16141F Į Gul Šiandiena Kalėdų Giesmė
i Sveikas Jėzau Mažiausias Kalėdų Giesmė

16140F į Linksma Dieną Mums. Nušvito.. t , Eąster Song 
I Pulkim Ant Kelių . • " ’ Chureh Song

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, 
su Orkestros Akompan.

16145F j Pragėriau Žirgelį (A. Vanagaitis) 
lEisim Laukan (A. Vanagaitis)

16138F Kačiuskas (A. Vanagaitis) 
Šalta Žiemužė (A. Vanagaitis)

16144F j Mergyte Jaunoji 
| Motušaite Miela 
KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ, Soprano 

su Orkestros Akompan.
16139F|Oi, Skauda, Skauda 

lAš Žirgelį Balnosiu.
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 

16143FĮPiatro Polka
j Vestuvių

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader.

16142F[Paprieniokų Polka
IPrano Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Singing by Šaukevičius—Fr. Yotko, Leader.

16137FjŽalia Girelė 
j Lik su Dievu Panytėlia

16135F;Šokikų Polka
[Naujų Metų Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
16129Fį Dariau Lyseles Valcas

iJonelio Polka
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Singing by A. Šaukevičius ir Marijona Urbas, 
Fr. Yotko, Leader

61003FĮLietuviška Veseilia, Dalis Pirnjp 
ILietuviška Veseilia, Dalis Antra

61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Veseilia,”Ketvirta Dalis

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IŠDIRBYSTES 
GRAMAFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, 
muzikų ir monologistų.

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet♦
visokių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės 
pas mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskit 
2c. štampą. >

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų, kurie pirks^pas mus Radio ar Oramafoną, priimam 
Bonus kaipo dalį mokesties. Mažiau 6 Rekordų, per paštą 
nesiunčiame.

Song
Song

So. Boston, Mass
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Yra kviečiamos visos narės i minėtos-draugijos balių ateiti ir pasilinksminti. Jeigu ir neateisite 
kės lietuvius. ' . _ . . „, - - -. - . -

* Tai pamėginkite ateiti. O mes. užtikriname kad nesigailėsite atėję. Orkestrą yra gera paimta. Grieš lietuviškus ir angliškus,šokius, kaip tik panorėsite taip galėsite. 4okti. Tad pats atęik ir 
kitus atsivesk. Pasakyk kad” dar tokio baliaus nebuvo ir gal negreit buslcaip kadšis balinį kiuris įvyks 23 d. lapkričio. Dar turim prižįnti kad 
kai. Tik ateik ir prisirašyk. Kviečiame visus. ’ '. \ .
VIETINES ŽINIOS} Kafr.

s

frti inn»<mutin>Hir i‘t *«*»*>««—**•*—PI

.ja? Jei pie ne vogtomis įmonė
mis ten dasigauna, niekam nei sau, 
nei namuose, nei kapinėse tuo va
žiavimu skriaudos nepadaro ir ne 
dėl blogo ten važiuoja, tai gerai 
daro kad važiuoja. Daugumas jų 

i važiuoja iš pasitikėjimo Dievo vi
sagalybę. Ir atsiminus lapkričio 
18 dienos baisų audringą lietingu
mą — net žemės drebėjimus, kas nuvykti ir ryt dieną tretį kartą 
gali manyti, kad ten kas iš ten jr pO to’ važiuot namon. 
25,000 buvusių važiavo ir eilėse 
šlapo su bloga intencija? 
eilėse matėsi buvusio gubernato
riaus Guild moteris ir kitos dide
lės ponios. Matėsi ten žmonių vi-

! — visien už bilietą reikės mokėti. Taip pat kviečiame vreMs j&uaiūs ir "senus vietinius ir iš apylin- 
Malonėkite visi atsilaukyti. O mūsų gabios ž<?inpinink6s žadėjo ką nors gardžiausio pafūndvti atsilankiusiems. Bus visokių gardumynų, saldumynų, kokių dar niekados nebuvo.į šią draugiją dfr 
9GIM0 KOMISIJ^A s -
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Lietuvis ligonis i Plymouth, Pa. grįžęs, AlvanT. Fuller^kun. prof. 
lanko Malden kapines kad pagytų.. 1 Corrigan, ir daug kitų — ypač at- 

i Matas Norkūnas, sūnus Mato ir lietų.

«

SHARKEY LANKĖSI ANT 
MALDEN’O KAPINIŲ

“Darbininke” rodos sumažėjo 
vietinės žinios. Ar ne dėlto kad 
atsirado viena milžiniška žinia: tai 
stebūklai prie kunigo Power kapo, 
Sv. Kryžiaus kapinėse, Malden, 
Mass.

Ligota moterėlė kiūtendama 
pro to 25 metų amžiaus mirusio, 
nežymaus'kunigėlio kapą, pridėjo 
pirštus prie to kapo atminties ak
mens. Pabučiavo juos. Ir pasvei
ko. Ji pareiškė atsitikimą savo na
miškiams, namiškiai kitiems, kiti 
reporteriams, reporteriai laikra- sų tautų ir visokių tikėjimų. Ten Į 
ščiams, laikraščiai, išėmus katali
kiškus, pranešė visiems.

Žmonių per visą šį mėnesi, vis 
daugiau ir daugiau plaukia. Kaip 
kokia dieną ten žmonių praeina 
tą kapą 200.000. Gabenami ten 
visokios rūšies ligoniai. Žmonės 
sako matą stebuklingų ten pasvei
kimų. Reporteriai tą viską rapor
tuoja šaudai. Spauda pilna-žinbi*jos tikėjimas!” Laikraščiai rėkia, 
apie nežymųjį kunigėlį, jo darbus 
gyvo ir mirusio. Kas čia tau be-1 
rašys apie vietines žineles. Visi 
žmonės nori stebuklų. Nori ir So. 
Bostonas. Visi žmonės važiuoja, 
ieško jų. Važiuoja ir So. Bostonas. 
Kam čia vietinių žinelių. i

Ar gerai daro kad visi važiuo- j

24 metų, atvažiavo į So. Bostoną 
iš Plvmouth, Pa., lapkričio 19 d. 
Pernakvojęs vyko j Malden ryte 
20-tą -dieną lapkričio. Pasimeldė 
prie kunigėlio Potver kapo širdin
gai prašydamas per ji nuo Dievo 
sveikatos savo kūno sąnariams, 
kuriuos jisari mažai valdo. Dešim
tas metas kaip jis gavo priepuoli 
ir baisiausi sąnarių draskymąsi-tą- 
svmąsi. Jis mano dar po pietų

Laikraščiai skelbią kad šis rūk- 
vakaris būsiąs'j& visų labiau pa
traukiantis. Pamatysime.

Būtų gerai kad ir lietuvių spor
tininkai pamatytų tą Bostono Ko
legijos vakarą. Gal kada sureng
tų panašų ir So. Bostono lietu
viams. X.

/

Matas Norkūnas yra gimęs ir 
Tose augęs Plvmouth, Pa.

Re p.

“VAIDINO “PATRICIA”
Cambridge, Mass. — Lapkričio 

kunigo kapo su vienake savo, taip į j” d. Montello Sodalicijos inegė- 
gimusia, 4 metelių dukrele ir mū-. 
sų Juozas Žukauskas — garsusis 
Jack Sharkey. Punch’ius bedie- 
vukamsh

Kunigo Povver gentč trečioj kar
toj sako žiūrėdama į laukančias 
minj^s: “Tąi. pavyzdingas žmoni-

beklūpąs prie to purvu apsemto j

“Kurti girdi, akli mato.”
Žmonių, atlankiusių kunigėlio 

siekia apie porą milijonų. Tik lie
tuviai bedievukai retkarčiais pasi
painioja šiems po kojų. Apie tai 
reportuosiu kitą kartą, jei jų nesu- 
irvps.

tąfpu yra išmokę? veikalą 
toji; Agnietė, ’ ’ kūių. d^eHtr pa?

Bostone 
lapkričio

susekimu perstatė^-S 
ir Norvvoode.

• \
2.4 d. minėtą veikalą staty^<C&m- 
bridge’iuje. Parapijos. salėje, 7:30 
vakare. Pelnas eis -parapijos nau
dai. •. . - • •• •

■ 1 ■■•C '

BUVO ATVYKĘS KUNIGAS 
" VAŠKELIS

Trečiadieny po pietų atvyko į 
Bostoną kun. A. Vaškelis iš Water- 
bury, Conn. Jis buvo nuvykęs į 
Šv. Kryžiaus kapines, Malden, 
Mass. Buvo prie a. a. kun. Power 
kapo ir koplyčioje ir meldėsi. Ste
buklų nematęs. Nuo kapinių at
vyko j So. Bostoną pas kun. F. i 
Virmauskį, kur pernakvojęs, ket
virtadienio ryte, grižo Į namus.

Kun. A. Vaškeli Į stoti nuvežė 
savo automobiliu graborius Pet
ruškevičius.

! ' VIEŠA PADĖKA

i Nuoširdžiai dėkoju baŲaiis ren
gėjams (joms) ir darbininkams- 
(kėms ir visiems, kurįė kokiu noTs : 
būdu prisidėjo prie. Šobaliaus..' j 
Pelno liko apie $200. ‘ ' 3

Kleb. Kun. F. Juškaitis ‘

L. D. S. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

' jos, kun. S. P. Kneižiui vadovau
jant. vaidino veikalą “Patricija.” 
Vaidiuo gerai. Tarpais aktų kal
bėjo kun. J. Švagždys ir kun. F. 
Juškaitis. Žmonitį buvo pūna sve
tainė.

Lapkričio 24 d., bažnytinėj sve
tainėj So. Bostonietės vaidins “Šv. 
Agnietę.” Apart veikalo bus gra
žių pamarginimų. Pelnas parapi- tikslu nuvykti į Malden’o kapines,
jai. Raginami ateiti ir paremti 
gražų darbą.

Kvieslys

Reporteris COLLEGE SMOKER

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

L1THUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Boston’e 

ir kiti skyriai
BOSTON OFFICE

18 TREMONT STREET
Kimball Bldg.

Room 205. Tel. Liberty 6066-7S65

BROCKTON OFFICE
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

RUDENSBARGANAIDabartinis laikas yra geriausias pirkti namus. Užeikite pažiūrėti mūsų bargenų.
Puiki proga—namas ir krautuvė

Dėl šeimyninių reikalų žmogus yra pri
verstas parduoti gerai išdirbtą groser- 
Dės ir saldumynų biznį su namu už la
bai žemą kalną. Namas kampinis, 3-jų 
šeimynų su improvementais. Krautuvė
je biznio daro $300—$400 į savaitę. Na
mą ir krautuvę parduos už $7600. Čia 
puiki proga bile kam. Matykite tuoj A. 
IVAŠKĄ.

BOSTON
Bostono Jėzuitų Kolegija kas 

metai turi foot bąli game prieš 
Šv. Kryžiaus Kolegiją,' Worcester, 
Mass. Ir kas metai vakarą prieš 
jų foot bąli game jie turi vieniems 

į vyrams vakarėli vadinamą rūkva- 
! kariu-smoker. Apart pypkės-ci- 
jgaro vyrai turi dainų ir kalbų.

Laikraščiai skelbia kad lapkr. 
29 ivyksiąs šiemetinis Bostono Ko- 

! legijos rūkvakaris Bostono City 
i klubruimiuose.

Iš diduomenės kalbėsią ex-gu- 
bernatorius, ką tik iš Franci jos

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

Farma
7 akrai labai geros žemės prie puikaus 
vieškelio, sodnas apie 20 įvairiu vais-j 
medžiu, vištininkas ir garadžius. Prie; 
didelės upės ir netoli miesto. Labai ge
ra vieta dėl gąsdinę station krautuvės 
ir dartovių auginimo arba dėl pauk
ščių. Iš priežasties sudegimo namų par
siduoda labai pigiai. Kreipkitės prie 
GAILIAUS.

South Boston
2 šeimynų 9 kambaruj,namas ir krau
tuvė, namai parsiduoda už $4,-500. Biz
nis parsiduoda atskirai. Turi būt par
duota pirma spalių (Oct.) mėnesio. Ma
tykite K. NAJARIAN.

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

Nepaprasta proga mokančiam 
lenkiškai kalbėti

Mėsos ir grocerių krautuvė, jau seniai 
išdirbtas biznis, tirštai apgyventoj len
ką ir lietuvių vietoj ir ant biznio 
streeto South Bostone. Biznio apyvar
ta dabar $1000 iki $1300 į savaitę; ren- 
da $50 į mėnesį, daug tavoro Ir geri j- 
taisymal. Dėl nekuriu priežasčių savi
ninkas yra priverstas prasišalinti iš 
biznio todėl parduoda už $3,000. Klausk 
pas STEFAN.—----------------------- -------- >---- ------

City Point

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

Dorchester
Prie Pieasant gatvės 3 šeimynų po 6 
kambarius, su visais įtaisymais, atski 
ros Šilumos, parsiduoda pigiai, tik $13,- 
500. Matykite F. ZAŲETSKĄ.

3 šeimynų. 15 kambarių namas, gražioj J 
vietoj su visais įtaisymais parsiduoda 
už $9.800. I metus neša rendų $1236. 
Matykite TŪINTLĄ.

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

9 šeimynos ir 3 krautuvės

Dorchester, netoli Columbia.
, Station

3-ją šeimynų tvirtai budarotas 18 kam 
burių namas su visais moderniškais J- Geras investmentas, pilnai raudavotas,
taisymais. Ręndą neša $106 į mėnesį, mėnesinių $407, parsiduoda $32.000 ar- 
Parduos už 19800. Įnešti $1600. Matyki- ba. mainvtų ant mažesnio. Matykite 
te A. IVAŠKĄ. YURGELUN.Pirk anglius rudens laiku tai gausi gerus ir pigiau negu žiemos laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnes negu kilu ir angliai labai geri. . i C ' .Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų' arba mūsų ofisan.

UTHUANIAN AGENČT
545 East Broadway South Boston, Mass. Tel. 0605-1337 

A. IVAS ir C. P. YURGELUN, Savininkai.

1 . t

PARSIDUODA NAMAS
Nepaprasti Pirkimai

Nauji, modemiški, dviejų šeimy
nų namai, 5 kambariai ir maudy
nės ant kiekvieno flioro, du atski
ri pečiai (furnace), chestnut ap
dirbti, craftex sienos į svarbesnius 
kambarius, elektra, shades ir t t. 
Hobart Avė., Totowa Borough. 
Dvi minutos nuo bus linijos. Kai
na $8,900.00. Sąlygos. Nuo gaisro 
apdrauda vieniems metams dykai. 
Statytojas kasdien tenai, šaukite 
Havvthome 2596-R, vakarais arba 
kreipkitės pas savininką Mr. H. 
Hagocrt, 15 Hutchinson Avcnue, 
Ha.vthorne, N. J. (G.-6)

TUR PARDUOTI ARBA 
PAMAINYTI

Mėsos ir "roserio krautuvė ;int la
bai gero kampo South Bastūne, daro 
biznio apie dolerių per savaitę. Iš
dirbtas biznis i>er 20 iuetų. Meilinis mi
ntas su dviem krautuvėmis ir 4 šeimy- 
tios po 4 ir 6 kambarius su jtnisufs, 
lėmlos heša S14O j>er mėnesi. Bizni ir 
Darnus pnnluos už $1X500, įmokėti 
$3.000 arba pamainys ant 3 šeimynų 
mimo geroje vietoje. Savininkai 
turtėjo ir nel»enori biznio ir todėl 
pigini parduoda.

South Boston’e
Puikioje vietoje vienos šeimynos medi
nis atskirai l.udavotas namas. 9 kam
barių su visais įtaisais ir garadžins dėl 
5 automobilių tari būt laimi greitai 
parduota, reikalingi pinigai bizniui.

Ūke-Farma f
55 akerių'gerns žemės. S kambarių šlu
ba su visais įtaisais, kūlė, vlėtlnyčios. 
visokio tikės įrankiai, 3 karvės. 1 ark
lys. 250 vištų. 20 kiaulių, šieno, btilvhj. 
fiaržovią. Puiki ūkė prie Stale lloadi 
ir netoli Bostono. Prekė tiktai $7,500, 
įmokėti S2,l>M) art»a pamainys ant un- 
iiio. Ūkė verta mažiausiu $10.000. Sa
vininkas pnr«luo<1a taip pigini Iš prie
žasties ligos.

J. BALAŠAITIS 
•337 W. Third St., S. Boston, Mass. 
\ Tol. South Boston 0418-11.
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LDS. 1-mos kuopos mėnesinis Į, 
susirinkimas įvyks antradieny, i 

i lapkričio 26 <1., 7 :30 vai. vakare.
- Parapijos salėj. 492 E. Seventh 

St. Ateikite visi. Bus daug nau
jų ir naudingu klausimų pakelta 
svarstymui. Be to, bus gera proga

P-nas Petruškevičius labai prie- atsilyginti už organą. 1 
lankus klebonui ir visiems kas 
prie jo kreipiasi.

Kada atvyko į So. Bostoną Ma
tas Norkūnas iš Plymouth, Pa. su

tai p. Petruškevičius kaipo ligonį 
nuvežė ir parvežė iš Malden.

Reikale, lietuviai paremkite ir 
.jį. Jo ofisas yra po numeriu 162 
W. Broadvvay, So. Bostone.

Suvirš 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

PRANEŠIMAS
Pranešu savo klientams ir drau

gams, kad laivakorčių agentūrą ir ' 
krautuvę perkėliau iš 177 Fark Si.; 
į z’

226 Park St., Hartford. Conn., I
Rap..taigi meldžiu vistj atsilankyti ir;

{pasinaudoti proga, nes po persike- ’ 
Įlimui padariau išpardavimą visų

------- -- prekių numažinta, karna.' Taipgi vi- i
,Šią savaitę at5ĄrlS'‘Į<Boštoną ko-1'^ Užprašau prie . Kalėdas atšilau-1 

munistų redaktorius L. Pruseika ; /r nu-sipir»di sau ręika|ir.gų • 
Ir esą lankėsi ant Malden’o kapi- ^ovanib_ ■ .j
nių. Ar jis matė stebuklus, ari. Siunčiu greitai ir pigiai pinigus 
ne man neteko sužinoti, bet, kad Lietuvą; parduodu laivakoytcs ii 
jis stebuklai^ vra susidomėjęs tai Ld(’tmą ir iš Lietuvos; darau viso- 
“šiur.” Jis lankėsi ne tik stebūk-;kins dokumentus, įgaliojimus. Rei- 
Jų vietoje, bet ir pas; kaikuriuos Ii- j atsiiankvkite gausite malonų 
gonius. kurie dalinai esą pasveikę. Patarna' imą.

Iš p. Prūseikos raštų, matyt, kad ! SEKYS,
jis neabejoja, kad stebuklai gali- Į Fark St., Hartfcrd, Conn. 
mi. o tik nematęs jų Malden’e.
Nieko tokio. Ir daugiau žmoniij 
yra, kurie Malden’e stebuklų ne
matė, bet į galimumą stebuklų te
betiki.

KOMUNISTŲ REDAKTORIUS 
SUSIDOMĖJO STEBUKLAIS

Rap.

BOSTONIETĖS CAMBRIDŽIUJE
Bostone, šiuom tarpu yra pri

važiavę nemažai jaunimo iš Lietu
vos. , Jų tarpe yrji gimnazistų ir 
gimnazisčių, t. y. gana gerai pra
silavinusių, kurie ir Lietuvoje bū
dami yra dalyvavę Ateitininkų ir 
Pavasarininkų darbuotėje, įyairių 
veikalų Vaidinime Ir t. p. Šiuom

Paieškau savo moteries Cicilijos 
SAULYTIENĖS, po tėvais Čigins- 
kiutės. Ji pabėgo su Lietuvoje, ve-, 
dusiu vyru Juliu Stašeliu ir išsi
vežė visą mano šeimyną. Pirma 
gyveno Montello, Mass. Dabar 
girdėjau būna Detroit, Mich. Kas 
žinotų kur jie gyvena, meldžiu 
man pranešti žemiau paduotu ad- įl 
resu. Taipgi pa'ieškau brolio Pet- 
ro Saulyčio ir Jono Petravičiaus. 
Abu paeina iš Kauno rėd. Mote-'-’’ 
ris jei grįžtų, aš viską dovanoju. 

I Juozas Saulytis, 45 Šycamore St.,
Millbury, Mass. (L.-26) ’*\
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DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PLANO 
KOMPANIJA

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Buk tikras mane matyt pirm pirk 
slant .I-okio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio .garsus VOSE grand, 
plajei ir upright pianai. Nauji ir 
va,-to,'i OrUioplronic VICTIlOI-A 
paikhs .AiAJ'CSTIC radio.

Reikalauk Katalogo
Vose & Sons Piano Co.

160 BOYL8TON ST. BOSTON
LENGVOS IŠLYGOS

LIETUVIŲ MUZIKOS

KONSERVATORIJA ■
Kuris Įstos mokytis po Kalėdų, tai 
už mokslą mokės daug daugiau, 
negu dabar moka, kad ir senas mo
kinis. 319 E St., So. Boston, Mass.

Mikas Petrauskas

LIETUVIŲ ŪKĖSŲ DRAUGIJOS

LIETUVIŲ SALĖJE
KAMPAS E IR SILVER STS., SOUTH BOSTON, MASS
.. .. TILLNKSGrVING DIANOS VAKARE^

Lapkričio-Nov. 28,1929
Pradžia 7 vai. vakare.

t
<•

Valdyba

3

Jt 1.*v

Te!. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
* (INSŪRANCE)

239 Broadvrty,'8* Bostoo •X. - uic • - r
n visokias auuaaefli^H tik ret kalinga. Taipgi 

anglis ir llreodav*’

\- <

' ■ ■* tt.-' >■ -r# . -- V'JMf.' 1

GĖLiy PER TELEFONU
Bile Kada — Bile Kur
Greitai—Saugiai—Tikrai

JAMES F. TH0RNT0N ’ ’
Member Florist Telegraph - 

Deliverv
; - i

108 Dorchester St., South Boston □ 
’ 1 Phone S. B. 3198—1658**

Milton 7993

Lietuviška bekarnė su dviem pe
čiais ir visos mašinerijos kurios, 
reikalingos prie bekaro ės. Kreip-1 
Ritės: ALEX. STANKŪNAS, 857 > 
Cambridge St., Cambridge, Mass. I 

' ' (I

30-TIES METŲ SUKAKTUVIŲ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Petras Bartkevičius pa r-1 

duoda laivakortes ant di
džiųjų ir greitųjų laivų. 
Siunčia pinigui, doleriais i 
Lietuva ir Į Lenkiją. Tvirti
na dokumentus, nes jis yra 

f 
notaras.Šiemet |Įer jo agentūra vra atvažiavę į Amerika daug lietinių ir lenkų. Bartkevičius; tikras yrakąd >ątei- nanti pavasarį <įaug lietuvių važiuos į įLietuv^fitį dėjo ki| * 1
tvarkyti’Adresas' agentūros toks:

PETRAS BARTKEVT0IU8,
678 No. Main St^ Montello, Maft.
------------------------------------------------------------ ------ 1

A

I

i šį vakarą bus įteiktos taurės laimėjusiems jas Lietuvių Vaizbos Buto 
ir Lietuvių Ūkė«ų Draugijos Ficįd Day išvažiavime.

Užprašo visus dalyvauti KOMITETAS

VISI ŽINO, KAD GERESNI RAKANDAI
^asuriii pasibaigus

teks praleisti namie. Pa
jūsų oamnose butą smafu Ir patogų, i?’ 

. lįlfĮUsaat aau puikius RAKANDUI- * 
k ra atarės. Turim gerinusios?■ Ar >

Prof. A. Židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

lekcijos <lu<xlnmoB privačiai kaip 
mnžfoms taip ir suaugusiems sulig 
proernmo Muzikos Konservatoriją. 

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

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

 -

DANiaJ.FITZ
PLUMBING IR HEATING

Kalhimte ir Lictuviikai

382 Broadway, South BostętL

Tel. Sonth Boston 2870

ANT PARDAVIMO TARMA
48 likeriai ŽetnPs, <lu arkliai, 5 karvės.
Kh lak litų, vištų, yrn ir <1^ Aimilės l»ėl 
infonnneijų ntalAaukite j»ax: KRANK 
ŽIBUTIS, ..........................
Mass

m setus, parlor-sotus, dlning- 
•taipgi virtuvei ir kitus rei- 

jįn: aiitftfus dkižiausiam paslrto- 
visokiomis kainomis.

Už $45 galite gauti puikų anglinį ne-^ 
čių virtuvei. Ateikit persitikrinti, 
dara vakarais Iki 7:15.

■Lietuviai, pirkit pas liątiii-j'

GERJAU^fP.lTjiRVAVlįfąr - <->> 
P ARMUO AM tl ARIU

t^yttrAts > ——

Fosvler Rotid,
! KRANK 
IVratfleld, 

(L-221

LITHŪSNUN'FURĮTITURE COMPANY
?. 'ASMENSKAS. Menadtam,

324—326—328 W. Broodway South Bdston. Mms.
Telefonas South Rnstoo 461oW.

tA at . <
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S GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

7
—,---------- ,---------uper- -nr-mr
St. Visi nariai gražiai sutikime bos.” Abi rolės buvo puikiai iš-

Į WORCESTER, MASS.
Beveik nieko nesimatant laikra- 

Sčinose iš Aušros Vartų kolonijos, 
rodos kad čia nieko neveikiama, 
a tuom tarpu veikiama kaip kad 
Niekados dar nebuvo, užtai aš savo 
drebančia ranka pasistengsiu nors 
Iželis žodžius sulipyti.

Į Mirus a. a. kun. J. Čaplikui, vi- 
Įį mylimam klebonui, rodėsi kad 
fūsų Aušros Vartų parapija 
ings. Prasidėjo apkalbos, erge- 
iai, viens kitų užgauliojimai, ne- 
Utikimai. Žmonės pradėjo atšal- 
i nuo Bažnyčios, nes nebuvo va
to, kuris, kaip a. a. kun. J. Čapli

kas, mokėtų visus suvienyti, links
mu būdu ir meile visus prie savęs 
patraukti. Ir kas žin kaip būtų 
Šėję, jeigu Vyskupas būtų mums 
tfeatsiuntęs visų dabar gerbiamo 
nr mylimo klebono kun. I\. Vašia, 
klebonas kun. K. Vasys, turėda
mas daug patyrimo, mokslo ir die
votumo, mokėjo prie visų prisitai
kinti, visus sujungti ir taip grei
tai visi jį pamylėjo, kad jau dabar 
išnyko visi barniai, ne&utikimai ir 
darbas eina visu smarkumu.

* Kad viskas eina pilniausioje 
tvarkoje ir geriausiame pasiseki
me, tai rodo, kad šventadieniais 
per visas mišias žmonių prisigrū
dę bažnyčioje kaip niekados, ir jei
gu^ tik mūsų klebonas gaus sau 
pagelbininką, tai turės įvesti ket- 
Verias mišias. Parapijos metinė 
vakarjenė atnešė nepaprastą pel
ną virš $800.90. Klebonas paska
tino dėti aukas naujų vargonų į- 
taisymui ir bėgyje vienos savaitės, 
koristams renkant, susidėjo reika
laujama pinigų suma vargonams ir 
vargonai jau yra statomi. Už dvie
jų savaičių turėsime naujus, gra
bus, bažnyčiai pritaikintus vargo-
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1. 0. ŠALN A-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn Universitetu 
GORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHENGTON UN’IV. su LLB.
“Darbininko” Name

_ (antros lubos)366 Broadway, So. Bostor
Rezidencija

B05 Harvard SL, Cambridge, Mass. 
Tel. Unlversity 1463—J.

J

Tel. S. B. 0441 Hubbard9396
ADVOKATAI

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

SO. BOSTON. MASS.
TAptrekoriaus Šidlausko name;

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

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

KAZYS .T. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 321 Exchange Bldg. 
Res.: 33 Rosemont St;. Dorchester 

Tel. JJTalbot 2878
Ofisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

*
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Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING 

Worcester, Mass.

Namai — 101 Sterling Street 
Maple 4964

r

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) 

688—640 Slater Building 
Worce8ter, Mass.

Namų tet: Cedar 1768-M
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Zaporaekio name, 38

nūs. Praėjusįjį mėnesį turėjome 
parapijos susirinkimą. Klebonas 
išdavė atskaitą ir pranešė kad į 
tris mėnesius parapijos turtas pa
kilo net septyniais < tūkstančiais 
dolerių, ir sakė,’ jeigu taip vlsadąs 
parapijčmai darbuosis ir rems, tai 
greitu laikų bus įrengta viršutinė 
bažnyčia ir skolos išmokėtos. Pa- 
rapijonai pasiryžo dar smarkiau 
darbuotis.

darbuojasi ir neatsilieka nuo kitų 
kuopų. Tik gaila, kad apie savo 
veikimą niekad neparašo į laikra
ščius? Kuųpos susirinkimai įvyks
ta reguleriat Kuopoje randasi 
draugų, kurie galėtų neblogai ra
šyti. Kuopa turėtų išrinkti savo 
nuolatinį korespondentą, kuris vi
są kuopos veikimą parašyti) į or
ganą “Darbininką.”

Bendras frontas.

Praėjusio mėnesio pabaigoje pra
dėjo statyti naują kleboniją. Nors 
šiais laikais brangu, ypatingai at
sižvelgiant akmeninį, kalnuotą ir 
iškraipytą lotą, statymas brangiai 
atseis, bet be klebonijos gyventi 
negalima; nepatogu anei kuni
gams, anei parapijonams, užtai su
sirinkime visi pritarė klebonijos 
statymui, pasižadėjo gelbėti mo- 
kestimis. Darbas jau pradėtas, 
sienos varomos ir nepoilgam bus 
nauja klebonija. Bus gražu ir gar
bė parapijonams kad viską savo 
turės ir niekur nereikės kampinin
kauti.

Sukėlimui reikalingojo kapitalo 
statymui yra rengiami parapijos 
fėrai arba bazaras šio mėnesio 28, 
29 ir 30 dienose. Prasidės fėrai 
Padėkonės dienoje pirmą valandą 
po pietų. Draugijos rengiasi visu 
smarkumu, viena už kitos lenkty- 
niuojasi, skirstosi darbus, atrodo 
kad bus nors trumpi, bet smarkūs 
fėrai. Kiek girdėti žmonės kal- 
basi, kad šiais metais vis eisią į 
fčrus. sako, kas tik gyvas turime 
eiti į forus, remti savo kleboną ir 
parodyti kad mes ,iį mylime ir jo 
darbus remiame. Oi bus smarkūs 
fėrai. Tik gaila kad mūsų klebo
nas užsispyręs ir nenori pailginti 
forų. Trys dienos pertrumpa. Bet 
jis sako kad visi gali dalyvauti, 
parodyti savo gerumą ir darbštu
mą lygiai į tris dienas kaip kad ir 
į visą savaitę. Gal bus taip ir ge
rai. Parapijos salė didelė, vietos 
yra, sutilps visi, kad ir j tris die
nas.

Štai šios kolonijos, nors ap
čiuopiamai darbai. Jau tas paro
do kad eina viskas puikiai ir visi 
darbuojasi smarkiai.

Parapijonas

• - / »

Bolševiku ir sandarieeių grupe
lė laksto po stubaš ir renka aukąs 
dėl Lietuvos “politinių” kalinių. 
Bet mūsų žmonės juos veja lauk, 
nes žino, kad Lietuvos kaliniai tų 
pinigii negaiš kaip negavo rinktų 
aukų baduoliams. Bolševikai vi
sas aukas sunaudojo savo propa
gandai. Jie labai daug mėgsta 
kalbėti apie šaudymus, bet primi
nus Rusiją taip ir užsičiaupia, ne
nori nė klausyti. Bolševikai žino, 
kad' Rusijai nėra šalies, kuri susi
lygintų šaudymais nekaltų žmo
nių.

Aš nesistebiu iš bolševikų, nes 
jie visados tokie buvo, bet tu, san- 
darieti, kur tu nosį kiši ir kam 
šmeiži savuosius? Susipraskite! 
Meskite klaidžioję ir stokite į eiles 
organizuotų darbininkų. Patariu 
visiems užsiprenumeruoti laikraštį 

■“Darbininką.”

HUDS9N, MASS.
Lapkričio 10 d. įvyko LDS. 56 

kp. susirinkimas. Iš komiteto ra
portų paaiškėjo, kad kuopa gyvuo
ja gerai. Turi pilnai užsimokėju
sių 15 narių. Kasoj pinigų ran
dasi apie $36.80. Tas parodo, kad 
kuopa finansiškai stovi tvirtai. 
Nutarta surengti vakarienė, kuri 
įvyks ar tik ne 23 d. lapkr., A.

Hudsonietis

NORWOOD, MASS.
žinelės.

lę, turtingos Rymietė:

pildyto^, ypatingai kada “Super- 
ba,” neteko regėjimo, jos nudavi
lnai buvo pagirtini. v

Vienatinis vyriškis lošime buvo 
Kastas Mereškevieius, kuris turė
jo rolę “Simparijono,” Rymo 
miesto viršininko. Jįs savo skais
čia išvaizda ir puikiais rūbais ypa
tingai atkreipė domę visų merge
lių. Taip pat Kastas Mereškevi- 
čius gražiai ir vaidino.

“Klaudija,” jo žmona, Marijo
na Valatkienė, buvo taip sakant 
viso teatro papuošalas, nors toji 
garbė turėtų priklausyti “Šv. Ag
nietei.” Marijona Valatkienė savo 
rolėje gyveno. Ypatingai auten
tiškai jos rūbai buvo parinkti.

Bronė Petraitė, rimtai atvaidi
no jų tarnaitę “Servą.”

Turtingos Rymietės buvo “Ju- 
kanda,” Pranė Zaleskkitė. “Libe- 
ra” Stasė Monstavičiutė, “Super- 
ba,” Genovaitė Zovytė.
tuvaitės gražiai kalbėjo bet dar 
smagiau Išpildė šokį, 
modiškos suknelės žiū 
tiko.

Šios lie-

Svečiai-artistai. Gražiai skam
bėjo lietuviška kalba, dainos, po 
erdvę šv. Jurgio parap. svetainę, 
kada So. .Boston’o L. Dukterų po 
globa Motinos Šv. Dr-jos gabiausi 
lošėjai-jos, visi neseniai atvykę iš 
Lietuvos perstatė dviejų veiksmų 
dramą: “šventoji Agnietė.” Šį 
puikų vaidinimą su pamarginimais 
suruošė vietinė LDS. 3-čia kuopa 
lapkričio 10 dieną š. m.

Kuopos pirmininkas ir vakaro 
vedėjas p. Vincas Kudirka paaiš
kino vakaro tikslą; būtent, kad vi
sas pelnas nuo šio vakaro bus su
naudotas rėmimui ir platinimui 
katalikiškos spaudos. Šiuo atida
rydamas programą pirmiausia 
perstatė mūsų ir visų mylimą gerb. 
kleb. kun. K. Urbonavičių. Ger
biamas klebonas- savo įžanginę 
prakalbėlę pašventė darbininkams 
ir tuo būdu, visus patenkino.

Po klebono prakalbėlės Juozu
kas Stukas iš So. Boston’o, 8 me
tų berniukas puikiai paskambi
no pianu gražų muzikos šmotelį- 
Toliaus, savo dviem vyresniem 
broliukam griežiant smuikomis, 
jis juos pianu lydėjo. Klausyto
jai gėrėjosi ir stebėjosi šių jaunuo
lių gabumais muzikoje. 
Priklauso jų tėveliams.

Sekantis" numeris programo bu
vo vaidinimas dramos. “Šventoji 
Agnietė.” Dalyviais buvo šie; O- 
na IVaškienė, gyvai, maldingai at
vaizdavo “Šv. Agnietę.” Ir kal
ba, ir gestai, ir rūbai, labia tiko 

, rolės ypatirfgumui.
“Šv. Lucina,” jos motina, buvo 

Marijona Kihnoniutė. ,P-lę Kil- 
moniutę ne pirmą kartą teko ma
tyti vaidinant. Tai prityrusi lo
šėja, šioj rolėj jos typas buvo la
bai tinkantis.

“Šv. Emercijoną,” Agnietės 
pusseserę atvaidino Genovaitė Zo
vytė. Be to ji turėjo ir antrą ro-

Garbė
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J Vienintelis lietuvis laisniuotas e-
= lektrišinas. Turiu 8 metus prity-§ 
g rimo. Taisome ir į vedam motorus B 
g ir vandenio pompas. Taipgi taiso-= 
g me ir parduodame radios.
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g STOCK ROOM
j 10 Ellesworth St., Worcester|
| Tel. Park 5452. Tel. Cedar 73361

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eile gyduolių.

VERNON DRŪG COMPANY
360 Millbury Street 

WoTcester, Mass,
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į JUOZAS J. DIRSAH
< į LIETUVIS GRABORIUS | Į
< 1 Teikiu patarnavimą laidotuvėms iri i
| j išrendavojam automobilius vestu-į | 
(I v?m8 ir kitokiems pasivažinėji- į i 
j ’ mama. j Į
i j Oyvenimo Vieta: 194 Millbury St] j 
’l (ant 3-čio aukžto) Tel Cedar 49581»
Į ! Ofiso*.* 212 Millbury SL, Worces-Į t 
i ter, Mass. Tel. Park 2795.
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į PRANCŪZŲ MASONŲ
■ •• f <ILIUZIJOS

Italijos 'fasistip otgSnas 
praneša apie neseniai pa
skleistus prancūzų masonų 
gandus. Pasak laikraščio, 
Prancūzijos Grand Orient 
(taip- vadinasi didžiausia 
Paryžiaus masonų loža) la
bai apgailestauja, kad po 
karo prancūzų masonai “at
sidavė tik meilės darbams 
ir visai pamiršo savo tiesio
ginius uždavinius — kovoti 
prieš katalikų Bažnyčią.” 
Ložos nutarimu tai būtų 
“didžiausia” klaida, kuri 
reikia greitai atitaisyti, pa
siskubinant griauti tą, ką, 
katalikai sukūrė.
Orient išleisdamas aplink
raštį pabrėžia, kad 
greitai pradėti kovą prieš 
katalikybę — didžiausį pa
vojų, kuris gresia mūsų lais
vei.” Ložos organas apgai
lestauja, kad po karo kata
likų Bažnyčia Įgijo daug au
toriteto ir pagarbos plačiuo
se visuomenes sluoksniuose, 
kad žmones linksta prie ka
talikų, kad patys geriausie
ji rašytojai pareina i kata
likų Bažnyčią ir kad visur.

Grand

Tek So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS i
251 Broadway, South Boston.! 

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

jaučiama, kaip katalikybe 
stiprėjanti. Ložos organas, 
perimtas katalikybės neapy
kanta, šmeižia Bažnyčią ir 
tvirtina, kad Didžiojo karo 
Raitininke yra katalikų Baž
nyčia, kad Pijus. XI tai fa
šistas, o Musolinį . jej agen
tas, ir kad juodii nori per 
fašizmu prhjesti visas tautas 
prie katalikybės. Masonai 
griežtai smerkia valdžią, 
kam ji davusi tiek laisvės 
katalikų vienuolynams ir 
misionieriams. Įvairiais 
grasinimais nori atbaidyti 
valdžiose atstovus, kad jie 
nedarytų konkordato su šv. 
Tėvu. Be to, prancūzų ma
sonai graso, kad jei katali
kų Bažnyčia nesiliaus 
drumst masonų ramybę ir 
darbą, tai jie bus priversti 
pavaitoti iki šiol dar nepa
vartotų priemonių. Fašis
tų laikraštis 
išvedžiojimus 
mus vadina
haliucinacijomis ir iliuzijo
mis, kurias kada nors turė
ję sveiko proto žmonės.

“P.”

....................... •

i ^. Lietuvis Dantistas

B. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Broaaway, So. Boston
< O f šio valandas:

ano 9 Iki 12 ryte Ir nuo t:80 Iki 5 
ir nno 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldlenlais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

“reikia
Vaidelutės: “ Emili.i 

šaitė, “Faustina,” 
naitė, “Lucilė,” 
Ketvirta Vaidelutė. p-lė \< vierai-. i 
t ė tikrai pasišventusiai atidavė 
garbę Rymo dievams.

Malonus, dangiškas Angelas bu
vo asmenyje Elenos Molaitčs.

Dramos vaidinimas Nonvoodie- 
čiams paliko neišdildomus sma
gius, pasigėrėtinus įspūdžius.

Pertraukoje dainavo vietinė, A- 
leksa Kasparaitė, “Kur pranyko 
ta jaunystė,” ir “Truly I Do.” 
Jai pianu pritarė Cecilija Stasevi- 
čiutė.

Eiliavo Anelė Grudzinskaitė ir 
Virginija Vasilioniutė. Virginija 
buvo iššaukta pakartoti, tai mė
giamiausia Nonvood’o deklemato- 
rė.

Valerija Adomaitė solo padaina
vo “Naktis svajonėms papuošta,” 
ir “Vedusių vargai.” Ją pianu 
ydėjo Ona Kudirkaitė.

Antroj daly programo ir vėl So. 
bostoniečiai pasirodė. Keturios 
ietuvaitės, būtent: V. Griciūnaitė, 

G. Zovytė, M. Valatkienė ir O. I- 
aškienė, tikrai Lietuvos kaimo at

mosfera padainavo “Vasaros nak
tys.” Ši scena ne vieną klausyto
ją svajonių sparnais nunešė į pra
eiti kada jie jaunyste džiaugėsi 
tėvynėje.

Numeris devintas buvo dekle- 
macija, “Vilnius,” kurią jausmin
gai padeklemavo Ona Ivaškienė.

P-lė Marijona Kilmoniutė. gra
žiais lietuviškais rūbais pasipuošus 
vaizdžiai pasakė dvi eiles, “Jau
nimui,” ir “Rauda dėl Vilniaus.”

Juokingą monologą su daino
mis. “Amerikiečio girtuoklio gy
venimas,” smagiai ir pamokinan
čiai atvaidino Vincas T. Savickas. 
Tai buvo “funny part” vakaro 
programo, taipgi ir pabaiga.

Tarp publikos ir svečių matėsi 
iš So. Boston’o ponios Jankienė. 
Siaurienė, Marksienė, iš vyriškių, 
Ivaška, Valatka, Tamoliūnas, Ne- 
viera, ir kiti. Šio pasekmingo L. 
D. S. vakaro rengėjai buvo: Ma
rijona Balutienė, Jonas Aiduko- 
•įis, Jonas Kavaliauskas, ir Jurgis 
Verseckas.

Publikos atsilankė labai daug ir 
vakarui pasibaigus visų ūpas reiš
kėsi pataikus. Rengėjai ir L. D. 
S. 3-čia kuopa taria širdingiausia 
ačiū visiems atsilankiusiems už jų 
malonią paramą, taipgi programo 
dalyviams už jų puikų vaidinimą 
■r pasirodėmą.

A. a. Teodoras Staševičiu3. Mū
sų parapijos vargoninkas ir ponia 
Staševičiai neteko savo jauno sū
naus Teodoro, kuris po ilgas ligos 
mirė lapkričio 2 dieną. Liko nu
liūdę tėveliai, sesutės: Cecilija. 
Darata, Martiną, Florencija, ir 
brolis Bernardas.

Pasižymėjo Jonas Dirsa. Lap
kričio 9 d. “football” žaidimo Bos- 
<on College su Fordham, goriau
sia atsižymėjo jaunas lietuvis iš 
Nonvod’o, tai garsusis Johny Dix- 
on, “galutinis” žaidėjas anf Bas- 
ton College eilės. Jisai yra skai
tomas geiiausias “puncher” netik 
šioj apylinkėj bet visoj Amerikoj.

Stella Maris

Sta-

siuos masonų 
ir prasi many- 
didžiausiomis

1

V;

nuo reumatizmo, ran
kų, kojų, krutinės, ir 
strėnų skaudėjimo, 

kataro, užstojimo kraujo nėra geresnių 
gyduolių kaip Einik. Mostj ir šaknis 
galima gauti visur arba pas išradėjų 
Z. A. Einik Co.. City Hill St., Union 
City, Conn:

Kentėjau ilga laikų nuo vienos ligos 
ir niekas negelbėjo kaip Einik gyduo
lės, tad ir kitam patariu. S. Bulk, New 
York City.

I

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos 
Parūpinama risi reikalingi doku

mentai : pasai. vizos, sugrižimui 
leidimai, afldelvlt&l.

Daroma legališki dokumentai: pa
vedimai, įgaliojimai, ir tL 

Teikiama teisingos informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.
, JUZE RAUKTYTfi

50 Sterling St., Worcester, Mass
Tel. Cedar 9089-TC.

NEWARK, N. J.
Šv. Trejybės parapija turėjo 

bazarą, kuris tęsėsi nuo 19 d. spa
lių iki 3 d. lapkr., 1929. Bazaro 
pasekmės labai geros. Šiuomi dė
koju visiems darbuotojams ir rė
mėjams minėtos parapijos.

Kun. I. Kelmelis

Toronto ont., canada
Susirinkimas.

KAM REIKALINGA VIETA 
DElOFISO 

prašome kreiptis dėl visų informa 
cijų “Darbininko” Administraci
jom
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Ilietuvis
| OPTOMETRISTAS

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Mirus Šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpino gerai Ir ne
brangiai.

L. R. K. Šv. Jono Kr. pašelpos 
dr-jos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 1 dieną, 2 vai. p. 
p. parapijos svetainėje. Pageidau
tina. kad visi nariai atsilankytų, 
nes <is svarbus susirinkimas. Bus 
renkami kandidatai Į valdybą 1930 , 
metams. Kiekvieno nario-rės yra 
pareiga dalyvauti, pasistatyti sau 
tinkamus vadus, kurie rūpinsis per 
visus metus visos draugijos reika
lais. Be to, dar reikės ir kitos ko
misijos rinkti. Tad, minėtoj die
noj visi Iš dūmo, susirinkiman. Pa- 
žvelgkite Toronto, broliai katali
kai, lietuviai kaip Šv. Jono Kr. 
draugija auga, stiprėja, tiek ka
pitalu. tiek narių skaičium, tiek 
apšvietos sritvje, tik truputį ener
gingiau padirbėjus šiais metais, o 
kiek pažengta. Jeigu mes visi, 
kiek kas Išgalėdami, darbuosimės 
pakėlimui savo draugijos, tai ji 
išaugs į skaitlingą ir stiprią drau
giją šioje kolonijoje. Visi į dar
bą! Artinantis pabaigai metų su- 
kruskime praplatinti savo eilėse 
organą “Darbininką.” tuomet bus 
gražus darbas atliktas.

J. Krasauskas, 
Draugijos Sekretorius.

t Išegzamlnuoju akis, priskirtu aki- ® 
x nitus, kreivas akis atitiestai Ir s 
® amblijoniškose (aklose) akyse su- 5 
® grąžinu šviesą tinkamu laiku.
J J. L. Pašakarais, O. D. | 
I 447 Broadvay, 8b. Boston. |

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

greičiausius rezultatus.
Suvirš 25 metus specialistas nervų 
ir kronišktj ligų.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Kiliory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THHATRE BLDG.,
ROOM 22
Valandos: ■

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

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

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

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

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYM0UR

51 PROVTDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu 
Sirgimo, su

Pepsink Seltzer
Sako R.M. Strout Sedrrortfi, Me.

SAMPELIS DYKAI
Pcpsinic Seltzer Co. 

lYomster, Majt. ■>

Rezidencljos Tel.: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

LIETUVIS GRABORIUS

VLADAS P. MIKŠA
49 Chureh St., Lowell, Mass.

Telephone 5786.
Laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. I’atarnauju dėl krikšty
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaunina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems Ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway. So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. Thlrd SL

Telefonas: South Boston 0304-W.DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos 

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

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

TeL Mllton 2952.

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. unlversity medtka- 
lišks} kolegija; buvęs gydytoju FL 
Hamllton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-rntient Stnff Lowellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie SL John's 
Ligoninės; M ėdikai Iškas egzaminuo
toj s s dėl Metropolitan LIfe Ina.; 
Lovvell YMCA. Gjrm.; A. O. Forea- 
ters of America. Valandos: Afttr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 rak.. Sekmadieny 10 Iki 12. 
327 Tremont St. Putortmas dykai.

E. V. WARABOW
(tVrublinnskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Nonvood 1503 

HONTE1.LO OFFICH 
104 Amas Street 

tTelej4x>ne Brockton 787OJ.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR naktį

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

Cambridge, Man.
Telephone Unlversity 8881-51?




