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TOKIO, lapkr. 25. — Iš 
Harbino praneša, kad So
vietų Rusijos raudonoji ar
mija, susistiprinus ir gerai
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RAUDONIEJI SUSITEPĖ X, 
KINIEČIŲ KRAUJU

U ’

do atstovas negavo.
Kaip galima spręsti iš lai

kraščio pareiškimo tam dau
giausia kliudė lenkai paly
dovai.

Pa
buvo

VOLDEMARAS PRIEŠ 
MONOPOLĮ

yra
re-

000 kiniečių.
Kiniečiai be pasipriešini

mo traukiasi atgal, kad pa- 
t

SKRIAUDŽIA VARGŠUS LEN
KUS TIE NELABIEJI 

GUDAI...

. ■:>

dvi savaiti

Iš \ ilniaus pranešama, apsigindavus, užplūdo Man- 
kad pradžioje lapkričio mė- džiūriją įr be pasigailėjimo

ste-
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, ’ UŽPUOLĖ SOVIETŲ 
KONSULATĄ

tyrinę j i irią’ tą doleri ų. 
a. kun.

Pasirodo, kad bolševikų 
“rojus” visiems Įkirėjo ir
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bininką” išplatinti 
lietuvių kolonijose.

ir žiaurūs, tai gana pagarsėjusį Bostono 
jų tikisi gero kumštininką Joe Monte. Pa

starasis gi nėra pelų maišas, 
Karolis Požėla bet patyręs, vikrus ir suma- 

pasirodymu nūs kumštininkas, sumušęs

po sunkios žmonių. Šis servizas yra ko
jis bu- pija raudono servizo, kuris 

buvo 1768 metais padovano
tas Fridrichui Didžiajam. 
Kopiją padirbo prūsų vaį

AS VADAS Berlynas.—Prūsui v}rriaų-1
svbė padovanojo Popiežiui i 

— Lapkri-jjo kunigavimo auksinio ju-J>

Padėkonės Dienoje, lapkričio 28 
d. “Darbininkas? neišeis ir redak
cijos ir jos ofisai ir
spaustuvė bus .1

Kitas “Darbi numeris iš
eis kaip paprastai antradieny.

Redakcija ir Administracija
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Š Italijos Karalius Lankysis 
’ - r Vatikane

>O DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

I I.-IT'

SOUOT jįAHfflMMtOVK
" fu: 4! 1.

*

'1 •.—

MIRĖ KATALIKŲ UNIVERSI
TETO TRUSTYSAS

26 D_ 1929 M., Nr. 91.

f

Varšuva, lapkr. 23 d. —- 
Diena prieš Lemberge įvyko 
ukrainiečių studentų demon
straciją. Demonstrantai su
sirinkę prie Sovietų Rusijos 
konsulato pradėjo rėžti 
“spyčius” smerkdami ko
munistų veikimą tarp uk
rainiečių Lenkijoj.

Po “spyčių” studentai iš
daužė konsulato langus ir 
sugadino rakandus.

Konsulas Labdzinski pa
leido i minia keletą šūviu, *. » «. *• 
kuri prieš policijos atvyki
mą suspėjo išsiskirstyti.

Toki pat demonstracija į- 
vyko ir bolševikų simpatiza- 
iorių, kurie irgi panaudojo 
jėga prieš opoziciją.

Dėlei kilusių tarp lenku 
ir žydų riaušių Lenkijos val
džią uždare Krakovo uni
versitetą.

' Dar ir kitose vietose vrJ* 
įvykę riaušių dėl susidariu
sių/valdžioje sj<irtumų.-r

Philadelpkia, Pa. — Šio- 
, mis dienomis mirė J. J.

llo-ma. — Italijos karalius Ryan, 81 m. amžiaus, Ame- 
lankysis Vatikane pas Šven- į rikos Katalikų Universiteto 
tąjį Tėvą gruodžio 5 d.

Kartu su juo bus karalie
nė ir užsienių ministeris Di
no Grandi.

Gruodžio 7 d. karalius lan
kysis Vatikane kartu su vi
sais karališkos šeimynos na
riais.

•, Blaivii

UflrŠHL'tf. “Gazeta War- 
szawska įdėjo verksmingu 
tonu parašytą Drujos para
pijos kai kurių lenkų nusi
skundimą, kad mirusiojo 
arkivyskupo Matulevičiaus 
Drujoj apgvvendyti vienuo- 
iai gudai “žiauriai” perse

kioja tikinčiųjų lenkiškus 
nusistatymus. Esą įvseti gu- 
iiški pamokslai ir gudų kal
ba giedamos giesmės. To ne
są nė vienoj Vilniaus arki-

PERSISKYRIMŲ LIGA 
ANGLIJOJ

Londonas. — Anglai yra 
labai susirūpinę nepapras
tai greitai didėjančiu persi
skyrimų skaičium Anglijoj. 
Teismai yra užversti persi
skyrimų prašymais kurių 
žymią daugumą paduoda 
moterys. Praėjusiais metais 
Anglijoj iš viso buvo 4,018 
persiskyrimų arba 828 per
siskyrimai daugiau kaip už
pernykščiais metais. Tai di
džiausias skaičius iki šiolei.

PRANCIJOS PREMIERAS VĖL 
GAVO PASITIKĖJIMĄ

Paryžius.—Ministerio pir
mininko Tardieu kabinetas, 
nepaisant kairiųjų puolimų, 
vėl gavo parlamento pasiti
kėjimą.

PASAULĮ

p. A. Kentzliu su žmona iš
vykę iš Rygos žengliniu lai
veliu “Dija” i Klaipėdą. Iš 
čia pėsti atėjo Kaunan, o iš 
Kauno i Šiaulius ir aplankys 
kitus Lietuvos miestelius. 
Grįžę į Klaipėdą tęs toliau 
savo kelionę. Pirmiausia 
sustos Karaliaučiuj ir 1.1.

S’ULO SS.000,000
LIETUVAI

KAUNAS. — Jau rašė
me, kad švedų degtukų sin
dikatas veda derybas su Lie
tuvos valdžia, kad gavus 
degtukų monopolį (degtukų 
paminimą ir pardavimą) ?5 
metams.

Švedai siūlo Lietuvos val
džiai $6,000,000 paskolą iš 
6 metinių nuošimčių 35 me
tams.

Paskola būsianti sunau
dota žemės ūkio kėlimo, 
plentų tiesimo, Telšių-Kre- 
tingos geležinkelio statybos 
ir kit. reikalams.

gnau- 
Ižiai šaukiasi vyriausybės 
>agelbos... nuo rusinimo 
ipsaugoti. Su patosu lai
kraštis skelbia jų laiško ci- 
atą: “Juk turime nepri

klausomą Lenkiją; nejaugi 
ji neapsaugos mus taip ilgai 
ir kantriai laukusius nova
torių!” Toliau tame pat laiš
ke “tiikntieji” graudžiai 
nisiskundžia dėl savo tiky- 

’ inių jausmų įžeidimo sąry
šy su buvusios šv. Antano 
bažnyčios pamatu ir sklypo 
oardavimu. Charakteringa, 
kad lenkų spauda, g«rai ži
nodama visas lenkinimo 
priemones, kurios yra var- 
ojamos Vilnijoj per bažny

čias, nesidrovi tokius 
vius absurdus skelbti.

NUSEKĖ SĄMOKSLU
SOVIETU UKRAINOJ

MASKVA.—Praneša, kad 
Sovietų Rusijos slaptoji bu
delių šaika susekė sąmokslą 
prieš Sovietų Rusijos val
džią. Sako, kad dviejų uk
rainiečių organizacijų na 
riai buvo susitarę dirbti, 
kad atskyrus Ukrainą nuo 
Sovietų Rusijos ir įsteigus 
respubliką po Lenkijos glo-

kb Jšeimo Dele-Į gatus-(es) suvažiavusius Į Montello,Mkss., lapkričio 28 d., peržiūri savo orga- nizaeijos perėtų metų darbuotę ir • sudaryti darbų programą kitiems metams.
Linkime ji|Bi .<Wai vii rin

 

kai, įr ateity Hždvinti niiisų 

 

išeiviją vi įgalimais bū 

 

dais, o ypae^per spaudą 

 

kaip tą darėtedigi šiol.
‘ ‘ Darbininkas” ’ bu v , 

u- bus blaivybės idėjos 
mrias ir platmtojas.

Tad prašom|f)adėti “Dar- 
visose

Iš Sovietų koncentracijos 
stovyklos, kuri yra Soloveco 
salose pabėgo politinių 60 
kalinių. Jų dalis per Kare
lijos girias pasiekė Suomi
jos sienos. Sieną perėję 13 
vyrų ir 1 moteris. Pabėgi
mas Įvyko prieš 2 savaites. 
Kaliniai pabėgo laike sar
gybos pakeitimo, nuginkla
vę raudonarmiečius. Pabė
gėliai 2 savaites klaidžiojo 
Karelijos giriose.

PIETRO GORRI SUMUŠĖ 
JOE MONTE

TAUTŲ SĄJUNGOS 
ATSTOVAS VILNIUJE

nesio ten lankėsi Tautų Są
jungos tautinių mažumų venfojus įr plėšia jų turtus, 
skyriaus pirmininkas ispa- visur žinios ateina, kad 
nas Ungiiine Carceris. Nors I jau dabal. Rusai .tikrai jsį. 
lenku laikraščiai tvirtino, Įverį;g j Kiniją ir pradėjo 
kad jis atvykęs susipažinti.mQjįUs
su miestu, bet, kaip prane-1 Sovietu armija paimdama 
ša “Vilniaus Rytojus,” jo^niestcIį khailar išžudė 12,- 
vyriausias tikslas buvo susi-’ 
pažinti su vietos lietuvių gy
venimu. Lenku užrubežiu* • - 
reikalų ministerijos ir vie
tos valdžios atstovų lydimas 
jis atsilankė Vytauto Di
džiojo gimnazijoj, kur tei
ravosi, kiek joj mokinių ir 
mokytojų, ar paskutiniųjų 
tarpe nėra Lietuvos piliečių, 
kokia dėstomoji kalba, ar 
gimnazija gauna iš valdžios pašalpas ir-kris ją išlaiko.

•• ' -----

sotinus išbadėjusius bo 
kus.

Šis raudonųjų puolimž 
netikėtas ir kiniečiai- 
prisirengę jų atlaikyti.

Pasitraukę už 100 maiHtJ. J 
nuo Khailar i Buchatu, jaw~ 
pasirengė trauktis i Tsitsž* 
bar. ‘ ‘

bejosi, kad Tautų Sąjungos 
atstovas teiravosi apie lietu
vių.gyvenimą tik tose įstai
gose, kur ji vedžiojo lenkt} 
palydovai. “Ryto” draugi- 
ion, kur atstovai būtų gavęs 
visas žinias, lenkų valdžios 
atstovai svečią nuvesti nesi-, teikė. . Tuo būdu tikro yje-

■

Mukden. — Sovietų ka
riuomenė užėmus ManchuH ; 
veržėsi giliau į Kinijos 
mę. Raudonieji besiveržda
mi’ išžudė keletą tūkstančiu 
kiniečių. .

*

8,000 KINIEČIŲ PAĖMĖ — 
Į NELAISVŲ

KOMARAS IR POŽĖLA 
VĖL BOSTONE

Mūsų drūtuoliai Juozas 
Komaras ir Karolis Požėla 
vėl atvyksta į Bostoną ir da
lyvaus svarbiose ristynėse, 
trečiadienio vakare, lapkri
čio 27 d., Meclianics Bui’d- 
ing Salėje. Nors kelios sa
vaitės atgal, Komaras, toj 
pat salėj, pralaimėjo už ne
silaikymą taisyklių, bet pu
blika tokiu referee pasielgi
mu nebuvo patenkinta. Ka
dangi Komaras Bostone yra 
“populerus,” nes jo pasiro-į 
dymas visuomet publikoje
sukelia didelį triukšmą, tai 'Pitero Corri, Austrijos 
šį syk ristynių rengėjas Bill čampijonas, kuris lietuviams 
Avery davė jam “main žinomas tuomi, kad sumušė 
bout” ir suporavo su garsiu Juozą Vincą jį žymiai su- 
italu George Calza, kuris y- žeisdamas, praeitame ketvir
ta net mūsų Jušką pagul- tadieny, tame pat mieste, 
dęs. Kadangi abu yra di- Keene, N. H., sumušė kitą 
deli, tvirti 
žmonės iš 
“show.” 

Į Kadangi
ravo pirmu m _ __  __________ 7 _____r_
Bostone, nustebino visus sa-|Jimmy Braddock. Pastara- 
vo nepaprastu gudrumu ir sis gi lyginasi su Tom 
vikrumu tai jį ir šį syk su- Loughran. Be to Joe Mon- 
noravo su tuo pačiu Glen te yra išsilaikęs 8 roundus 
Wade ir-jie risis “semi- su. garsiuoju Schmelingu; 
finale”
tose ristynėse, žymiausią kumštininką. Todėl, 
rietą užims lietuviai drū-1 nuostabu, kad mūsų Juozas, žemės 
tuoliai.

Tikietus dėl ristynių par- 
■ duoda Horace Partridge

ifngujyre. de ' Carceriūr W Sėtuvių gyvenimo vAiz- 
buvo atsakyta, kad gimnazi
joj mokosi 340 moksleivių, 
kuriuos moko 24 mokytojai 
— risi Lenkijos piliečiai, jų 
tarpe 3 lenkai. Toliau bu
vo paaiškinta, kad gimnazi
joj dėstomoji kalba lietuvių, 
istorija ir geografija dėsto
ma lenkų kalba, kad gimna
zija jokios pašalpos iš val
džios negauna ir ją išlaiko 
“Ryto” dr-ja. Belankydami 
Hases ir kambarius, palydo
vai ir Tautų Sąjungos at
stovas domėjosi Europos po
litiniu žemėlapiu, kaip jame 
išvestos yalstvbės rubežiai ir 
kur pažymėtas Vilnius. Vi- 
z’tatoriai savo dėmesį, tarp 
kita ko, buvo atkreipę i tai. 
kad žemėlapis išleistas Ber
lyne.

Be gimnazijos'. Tautų Są
jungos atstovas dar lankėsi 
lietuvių pradžios mokykloj, 
kur taip pat teiravosi tokių 
pat žemėlapių, nors jis yra 
legaliu būdu atgabentas iš 
užrubežio.

“Vilniaus Rytojus”

Karbarovsk, Siberija. —f. 
“Tass” oficialė Maskvos ži- 
nių agentūra skelbia, mūšiamš einant Sovietų ra dimiejir paėmįiį.-nelž'"' ~ 
000 kiniečių kareivių ir 300 
karininkų. Taipgi paėnrer 
daug ginklui ir amunicijos.

PRŪSIJOS VYRIAUSYBĖ PA- 
DOVANOJO POPIEŽIUI "* 

SERVIZĄ

PARYŽIUS.
< o 24 d. Georgo Clemenc^au. Ibiliejaus proga servizą 60|t 
nergalės tėvas.
ilgos mirė šiandien.
•'■o 88 metų amžiaus, 
sauliiro karo metu 
franci jos nremieru.

Bus-palaidotas paprastai, ’tvbės norerlianos manufak- 
"es tain iis reikalavęs savo taros fabrikas. Jis dabar 
ipstamente. ra kuriam laikui išstatytas.~

Malden Kapines 
Uždarytos

Kaunas. — Kalbėdamasis ba. 
su žydų spaudos atstovu p. 
Voldemaras pareiškė, kad vietų Rusijos vadų, 
būdamas ministeriu* pirmi
ninku jis švedų pasiūlymą
atmetė kaip kenksmingą nori kogreičiausia iš jo iš-įSporting Goods krautuvėj 
Lietuvai. Ką dabar švedai įbėgti arba nuo “rojaus” į-pr tą vakarą svetainėj, siūlo — jis nežino. įsteigėjų pasiliuosuott

J. E. Kardinoląs O’Con- Buvo keliolika pagijftn^p 
nell paskelbė, kad Šv. Kry- Vienas žydelis iš N 
žiaus kapinės Malden, Mass.. • 
nuo lapkričio 24 d. žmonių 
lankymui bus užlandos, iš
skyrus numirėlių laidojimui. į(į^jaUgsmo surnetė apie šiDfty J

Bažnyčia tęs

ko irgi atvyko kaipo 
su lazdomis ir paklūpojęs 
prie kapo pasiskelbė pagy4*

4 .jusiu ir jam publika iš |
X ’ ____ "S.

iki pergalės. Taigi, ir yra nuveikęs daug žymių lapkr. 22.ne- nys Burino distrikte tuoj poį 
drebėjimo pridarė 

kuris dar tebėra “naujo- daug žalos ir atėmė 40 gy- 
kas” kumštininkų tarpe vybių. 
pralaimėjo prieš toki patv
insi kumštininką, kaip Piet- 
ro Corri.

Bet tuoj pasi
rodė, kad tas žydelis buvo 
“feikeris.” Policija jį iš ka- •. 
pinių išvarė, ir vėliau susi
prato areštuoti kaipo apgau
dinėtoją.

J. E. Kardinolas nepasff- 
kė kaip ilgai kapinės bito 
uždarytas, bet spėjama, kad

- — ... ~

J Et. Jolins, Ne\vfoundland, prįe
Smarkios vii- power kap0

1 Per pereitas
J. E. Kardinolas lankėsi
prie kapo ir prisižiūrėjo į 

Daugiausia žuvo Burino ir '^‘antines minias. 
Aux - Guals pakraščiuose, Laike trijų savaičių prie 
kur vilnys pagavusios žmo- a. a. kun. Povver kapo lan- iki Bažnyčia ištirs ir tars 

5ep. nes ir namus nunešė į jūres, kėši apie milijonas žmonių, savo autoritetingą Žodį. ’r-
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nebaigta
L $e«ka patirti, kad Kaū- 
įjfp Apygardos teismo spren- 
įtĮmįg; pagarsėjusioje Ęi$- 
.‘įtpiMUhyloje būsiąs apskųstas 
tyriausiajam Tribunolui. 
’PraiįįSo Olšausko skunde bė 
ŠMp M$o būsią.ųurodyta, kad 
idąea kardymo metu, nei bylą 
/ijĮgrinėjant apygardos teis- 

nesą surasta jokių tiesio- 
-giuių įrodymų, kad Danile- 
Šičaitė-Ustijanauskienę , nu- 
žudės teisiamasis. Dėl to 

^kupde būsią prašoma Kail
io apygardos- teiąino spren- 

imą atmainyti ir pralotą 
Hšauską išteisinti.

lh

priderėtų,, kadangi tai gali 
būtu Lietuvos karžygių kau
lai.- Čia galėjo būti palai
doti mūsų pačių bočiai, pa
dėjusieji savo galvas už Lie
tuvos žemelę švedų karo me
ta. Sehiau Milaičių kalne 
stovėjo trys gražūs sėnoviš- 
H kryžiai, kurių dabar jau 
nėra.

{VYKIS PRIE DEMARK
LINIJOS
<

į - AIEMETINIAI ŠILINIŲ 
į- L U- • ATLAIDAI

į šilinių atlaidus Šiluvon 
Lšįemet buvo suplaukę dau- 
£giau kaip 100 tūkst. žmonių 
|Ur 170 kunigų. Atlaikyta 

400 šv. Mišių. Tėvas jėzu- 
F.. t .
»,itas Bružikas pasakė 25 a- 
į lūokšlus. Atlaidus aplankė 
yjžyinūs žmonės: J. E. Mons. 
USaiduti, J. E. Telšių vysku- r-'-*Staugaitis, keli pralotai 
;:’ir nemaža kanauninku. Šv. 
>/Tėvas atsiuntė maldinin- 

kams ganytojišką palaimi- 
įnimą. ’

i
> i

Iš Vilkmergės apskr. pra
nešama, kad spalių mėn. 31 
tL 11 vai. trečiame adminis
tracijos linijos rajone, prieš 
Adovinos sargybą lenku pu
sėj buvo girdimas dažnas 
šaudymas iš kariškų šautu
vų. Iš viso buvo paleista 
per 200 šūvių, kuriu dalis 
krito mūsų pusėj, tačiau 
nuostolių Bepadarė. Vėliau 
paaiškėjo, kad šaudymas bu
vęs dėl daromų Ramaskau- 
kos k. ir Alėjų dvaro apy
linkėse lenkų kariuomenės 
manevrų.

daina vinto* klasės, kuri daug 
galėtų*operai padėti.

Kūrėjai tikisi, kad, dirb
dami išvien $u mietso teat
ru, galės vieni kitiems padė
ti dekoracijomis, kostiumais 
ir kitkuo. Vaidinimai ertų- 
miesto teatre pakaitais šų * r f1vokiška j a -drama. Manomą 
prie operos sudaryti ir bar 
lėto trupę, kuri tarpais ga
lėtų duoti savo spektaklius;

Pirmoji opera numatyta 
“Traviata,” kuri bus pasta
tyta sausio mėnesį. Tuo tar
pu “Aukuro” draugija po 
mėnesio ruošiasi suvaidinti 
p. J. Bertulio parašytą ope
retę “Nepatikimas asmuo.”

BAUDŽIAMOJO STATUTO 
PAKEITIMAS

t

T
v 

• X

4 a ‘ ' > - 3

kas yra pastatytas tiltas, 
kad būtų geriau, jei tiltus 
statytų Lietuvos inžinieriai 
ir bendrai reikia daugiau 
mums sumanių inžinierių ir 
daugelio dar “tiltų...”

Arbatėlėj, kuri dalimi už- 
šftesė net ilgesnį laiką, pui- 
^Ląi šeimininkavo M. V-bOs 
sekretorius p. A. Ysakas.

“L. ž.,f

< \

mr,1 ’,T-r r
Antradienis, lapkričio 26 3., 1920

Okupuotoje Lietuvoje

f SUDEGĖ GRAFO PIRTIS

• Rokišky sudegė seneliu 
prieglaudos pirtis, priklau
santį .grafui ; Pšezdzęckiui.

TU .užsidegę nuo perku-' ' .... t
7-srentos kri^tnies. Ugnis 

‘TįiąikĮnO stogą ir sienas.

MOKINIŲ SKAIČIUS ŽEMĖS 
ŪKIO MOKYKLOSE

• Mokinių skaičiai Įvairiose 
‘.žemės ūkio mokyklose šių
metų rudenį atrodo* taip? 

, Dotnuvos akademijoj yra a- 
.pie 300 studentų; visose 
aukštesniosiose žemės ūkio 

ė mokyklose vra 383 moki-. "v . . s-niai; visose žemesniosiose— 
i 093. Šių metų pavasarį bai- 
r ge: aukštesniąsias mokyklas 

< —140 mokiniu, žemesniasias I 4 • w ‘ • *
248. Žemės ūkio klases 

prie pradžios mokyklų lan
ke 1,250 mokinių, iš kurių 

j 650 išlaikė tam tikrus kvo- 
•-Tdtous, Trumpalaikius kur- 
į sus klausė 620 žmonių. O 
*.» skrajojamuose kursuose ir 
r paskaitose atsilankė 35.155 
t. žmonės.

SU-

ŠUO ATGYNĖ BULIAUS
UŽPULTĄ MERGAITĘ

Ūkininko B. tarnaitė iš 
Miškogaliu beeidama pro 
gyvuliu bandą, buvo staigiai 
užpulta Įnirtusio buliaus. 
Bulius pakabinęs ragais 
mergaitę, metė ją Į žemę. 
Atsisukęs vėl rengėsi pulti, 
bet šuo, kuri nelaimingoji 
sų. sąvim vedėsi, atlaikė, gy
vulį. Smarkiai gynė šuo sa
vo ponią per pusę valandos. 
Bekovojant sužeista mer
gaitė parrėpliojo namon. 
Bulius gerai apdraskytas 
tik po pusės valandos liovė
si šunį puolęs ir nuvargęs 
grižo prie bandos.

i* ’

-ERŽVILKAS, Tauragės 
g? apskr. Milaičių kaimo lau- 
U kitose yra kalnas, kuri seni 
į žmonės vadina švedkapiais. 
/-.Dabai iš to .kalno vežamas ■fe*4*- • • >
® 'smėlis keliams taisyti. Smė- 
£11 beimant, iškasama* daug 
/ žmoilių griaučių, bet numi- 
? rėtil| kaulai ir kaukuoles 

drauge su. smėliu vežami. į 
Vieškelius. Taip elgtis ne-

r •*

£*>,

''HMhfl

* I

'1
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STEP. C, VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir
bi visokiu* dokumentus viso

kiems reikalams.
688 N0RTH MAUT 8TR2K 

Brockton, Mas s.
OFISO VALANDOS 

tfuo 9 Ud 8 kasdien
‘V
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OPERA KLAIPĖDOJ

Lietuviai jau seniai 
susirūpinę steigti savo teat
rą Klaipėdoj. Prieš kele
tą metų kom. St. Šimkus 
buvo sumanęs steigti operą, 
panaudojant konservatori
jos orkestrą ir solistus. Ta
čiau dėl Įvairių kliūčių tas 
dalykas buvo užmestas.

“Lietuvos Keleivio” pra
nešimu. dabar operos klau
simas vėl iškeltas ir tikima
si greitai turėti Klaipėdoj 
lietuvišką operą. To daly
ko organizatoriai, p. J. Ber
tulio vadovaujami, susitarė 
su “Aukuro” draugija, ku- 
,ri pasiėmė tuo dalyku rū
pintis. Visais operos kūri
mo reikalais dabar rūpinasi 
“Aukuro” draugija ir ligi 
šiol padarė keletą žygių. 
Draugijos atstovas nesenai 
buvo - atvykęs Į Kauną, kur 
tarėsi su menininkais ir ki
tomis Įstaigomis. Visur ras
tas didelis pritarimas. Ti
kimasi, kad ir lėšų sunku
mai bus lengvai nugalėti.
• Tikimasi, kad operai pa
dės konservatorijos orkes
tras/]). Šimkaus diriguoja
mas. Chorui ir solistams 
bus sunaudojamos pirmoj 
vietoj vietinės pajėgos, bet 
tikimasi, kad parems ir kau
niškiai. Laikraštis apgai
lestauja, kad dabar nebėra 
Klaipėdos konsorv^torijoj 

\

vra

Katinus. -— Ministerių ka
binetas priėmė baudžiamojo 
statuto 72 str. pakeitimo 
projektą ir karo Įstatymų 
XXII knygos 95 straipsnio 
pakeitimo projektą. Šituo 
pakeitimu tiesinąs engali 
teikti nusmelktiesiems ma
lonę, bausmę arba jos pa
dėkas atleisti. Ši teisė pri
klauso Respublikos prezi- 
dentui, tačiau ji neliečia:

1 valdžios ir pri vatinių 
asmenų civilinių interesų, 
kurie kyla dėl nusikalstamo
jo darbo; •

2 ir bylų, kurios keliamos
tik privatinių asmenų skun
dais ir kuriose leidžiama 
taikvtis. ... .. .

Respublikos * prezidentui 
taip pat priklauso teise grą
žinti nusmelktajam, kai jis 
yra bausmę atlikęs arba nuo 
jos alteistas teismo atimtas įpus kaspiną, 
ir aprėžtas teises, lygiai ir 
sutrumpinti tų teisių atga
vimo terminus, bet turto ir 
šeimos teisės gali būti grą
žintos tik tuo atveju, jeigu 
jos neperėjo Į svetimas ran
kas, o teisės, kurių atstaty
mas galėtų būti nesuderina
mas su ypatingomis tarny
binio. profesinio ar visuome
ninio darbo sąlygų taisyklė
mis, nėra grąžintos.

1

Minios žmonių. Atidarymas. Rotu
šėj. “Pisoriai — ne inžinieriai. ’ ’ 
Finansinė , politika kalta. Lietą- 
vai reikia daugelio tįttą., r .

■u: i. -00:-* luųrnbr------- x . s.-ko:.'.

x t '/Kilimas. — ■ Geležinis < til-. 
tas Vtliam]X)lėn—Šlabadon 
pabaigtas statyti ir atidary
tas. Kauno ir ypač Slaba
dos gyventojai to laukia jau 
senai. Tiltu kaip atidary
mo iškilmėse pranešė Susis, 
min. p. V. Vileišis, pradėta 
rūpintis jau 1905 m. Važi
nėta Petrapiliu, prašyta ca
ro ministeriai, bet tiltas pa
statyta tik nepriklausomai 
Lietuvai susikūrus.

Gyventojų pasilenk i ninfas 
didelis. Prie tilto buvo su
sirinkusi visa Slabada deši-I •• • •
nėj ir minios žmonių Kau
no pusėj.

Kun. Tumas, pašventinęs 
tiltą, pastebėjo, kad Kauno 
savivaldybei sekasi visi di
deli darbai. P. Preziden
tas pažymėjo, kad tiltas tu
ri platesnės reikšmės, nes 
jis jungia Lietuvos dalis. 
Burmistras p. J. Vileišis 
džiaugėsi patenkinęs gyven
tojų reikalavimą, be to, 
džiaugėsi ir tuo faktu, kad 
gyventojams' nereikės nieko 
mokėti už nafidojimitsi til
tu. . Būrin. priminė tą įdo
mų supuolimąr.kad tiltas pa
vadintas Petro Vileišio var
du, 0 atidaryme dalyvauja 
sus.y min.- V,. r Vileišis, ir 
burm. J. Vileikis, tai..— Vu 
leišių tiltas.... . ■

P. Prezidentienei perkir- 
pereita per 

gražų tiltą Slabadon, o iš 
ten. pervažiavo pirmieji au
tomobiliai. Po to užplūdo 
minios žinomų, kurių jau 
nepajėgė ir policija sulaiky
ti. Ir kas ją galėjo sulaiky
ti. kad ji veržėsi iš - visų 
kraštų: iš Jonavos gatvės, 
paneriu, Slabados ir t. t.

Po to Rotušėj buvo arba
tėlė, kurion atsilankė p. 
Prezidentas ir ministeriai 
su žmonomis, savivaldybės 
nariai, svečiai ir spauda. Iš
kilmei! buvo kviesti Šiaulių,4. 7

Panevėžio. Ukmergės bur
mistrai.

Arbatėlės dalyviai Burm. 
p. J. Vileišiui iškėlė ovaci
jas ir kilnojo ji kėdėj už jo 
nuopelnus, nenuilstamą dar
bą ir iniciatyvą..

Arbatėlei baigiantis pra
dėta reikšti kai kurios nuo
monės. Originabi disputą 
gen. Nagevičiaus iniciatyva 
iškėlė p. M. Yčas. Jis kal
tino mūsųOnžinierius, o gal 
už ju ka kita, kad ne jie, 
o ateiviai stato mums tiltus.

Lietuvos inžinieriai^,$ako 1 
|t Yčas—, 
tus, ,o dabjir sau Begali.pasinaudoti proga, nes po persike-

MIESTO TVARKYMO 
DARBAI

Gavusi kiek kreditų mies
tui tvarkyti Kauno miesto 
valdyba pradėjo platinti 
prie geležinkelio ’ stoties 
Čiurlionies gatvę, kaipo ar
teriją i Šančius. Šią gatvę 
tenka platinti iki 22 metrų, 
išlyginti jos kuprotumą ir 
Įtaisyti šaligatvius iš abieju 
pusių. Visą darbą norima 
atlikti dar ši rudenį, tad jis 
varomas iš abiejų gatvės ga
lų ir bent dviem savaitėm 
tenka gatvę visai uždaryti. 
Autobusai Į Šančius turės 
kursuoti Karo ligoninės gat
ve iki Pramonės g., o va
žiuojantiems iš miesto į sto
ti teks nueiti pėstiems Čiur
lionies gatve nuo Pramones 
gatvės iki stoties. Be to, 
Vytauto prosp. per Girstu
pį pradėta’statyti tiltą. ŠĮ 
rudeni manoma padaryti 
vieną pusę ir Įrengti prava
žiavimą. o pavasari bus už- 1 . <baigta antroji pusė, kad ne
uždarius pravažiavimo Vy
tauto prospekte. Tiltas su
sideda iš betoninio vamz
džio, kurs paskui bus užpil- 

: tas. Užbaigus'šibt i lt o sta
tybą, bus galima išlyginti 
nuo geležinkelio stoties iki 
karo ligoninei visą Vytauto 
prospektą ir iŠ naujo ji iš
grįsti bei išmeksfaltuoti.

PUNSKAS, Suvalkų ap; vieton atsiųsti kitą, žinoma, 
Punsko parapija, turinti 
per 4 tūkstančius gyvento
ji!, yra grynai lietuviška, iš
skyrus keliolika “osadnin- 
kų, ’ ‘vietinę administraciją
ir keletą — išiautėliij. Prieš

■i t. •

<arą bažnyčioje painąldos 
buvo tik lietuviškai, dabar 
gi kiekvieną sekmadienį 
skaitoma lenkiška evangeli
ja, be to kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį esti ir len
kiškas pamokslas, nors jo 
nėra kam klausyti. Tai ky
la pavojaus, kad lietuvių 
kalbos teisės bus vis maži
namos. kol ją visai išstums. 
Pas mus visuomet būdavę 
du lietuviai kunigai, dabar 
jau kitaip. Po 1927 m. re
torsijų, ištrėmus visų myli
mą kun. Vencių Į N. Lietu-K 
vą. nors 
žinoma, 
(jis dabar grąžintas atgal Į 
Lenkiją), pasiskubino jo

1

dar nebuvo tikrai 
ar jis grįš, ar ne

ne lietuvį, bet lenką, kuris' 
nemokėjo nė žodžio lietuviš
kai (dabar pamaži jau mo
kosi ir išpažinties gali klau
syti lietuviškai). Kun. kle
bonas lietuvis, tik tokioj pa
rapijoj, kur visi yra lietu
viai, vienas ne kažinką pa
darysi, antra, klebonas silp
nos sveikatos ir dažnai sir
guliuoja, todėl jaučiamas 
kažkoks nenormalumas, nės 
kltbonui susirgus, arba kur 
su reikalais išvažiavus, žmo
nės išsiskirsto ne kartą be 
pamokslo. Bendrai tenka 
pasakyti, kad dabar jau ne
bėra tokių jaukių ryšių tarp 
vietos parapiečių ir kunigų. 
Žmonės dažnai tuo net nusi
skundžia, kelis kartus krei
pės į savo vyskupą Lomžo
je, prašydami grąžinti kuni
gą Vencių arba duoti kitą 
lietuvį kunigą. Bet viskas 
pasiliko šauksmu tyruose. 
Tr kas bus toliau, jei skelb
dami Dievo žodį, lauks iš jo 
politinės naudos?. .

I

• v

DERYBO S SU KLAIPĖDOS 
KRAŠTO DIREKTORIJA

Klaipėda. — Spalių 31 d.
Klaipėdą sugrįžo Klaipė

dos krašto direktorijos pir
mininkas p. Kadgynas ir di
rektorijos narys p. Vorhec- 
kas. kurie buvo išvykę Į 
Kauną- dalyvauti finansinė
se derybose tarp centro val
džios ir Klaipėdos krašto 
vietinių organų. Jiems su
grįžus, Klaipėdos krašto di
rektorija išleido sekantį ko
munikatą: “derybos, einant 
Klaipėdos krašto konvenci
jos 35 str.. prasidėjo sjialių 
28 d. J os turėjo būti ke-f.Į r . 
lionis dienoms pertrauktbš. 
kadangi centro valdžios at:

. - f* ■ o 

stovai turi parengti reika-y 
lingą tolimesnei derybų ei
gai medžiagą, liečiančią pas
kutiniųjų metų grynas pa
jamas iš muitų, akcizų, mo
nopolių ir t. t. Direktorija 
laukia šios medžiagos arti
miausiomis dienomis ir to
dėl numatyta, kąd sekančios 
savaites viduty derybos ga- 
IPs jau būt tęsiamos toliau.” sakydamas, kajd geras dAly-

statyt i. TaI, girdi.- - ‘ piso-
liai — ne inžinieriai...”

J tai atsakė inž. p. Skar- 
dinskas. kuris išaiškino, kad 
tokia esanti’ ^finansinė poli
tika, bet ne iKSfhiėriai.

* a’.’’** • j* >.-* .*■ < >z. s a

Šį mažą ‘ ‘juiouiopių try
nimąjį” gražiai užbaigė 
gen. Nagevičių* švelniai pa-

t. v. •.» •
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JONAS BUTĖNAS, Baritonas,
1 su Vargonų Akompan.

16141FĮGul šiandiena •• Kalėdų Giesmė
Kalėdų Giesmė 

Easter Song 
Church Song

1

ję

DAR VIENA VISUOMENEI 
NAUDINGA ĮSTAIGA 

UTENOJE

Žemės ūkio ministerijos 
pastangomis Utenoje (buv. 
Utenos d v.) šiais metais į- 
steigta veterinarijos ambu
latorija sergantiems įvairio
mis ligomis gyvuliams gydy
ti.

Ligoniai (sergantieji gy
vuliai), visomis dienomis, 
išskiriant ketvirtadienius, 
priimami nuo 8 v.—12 v., gi 
ketvirtadieniais nuo 10 v.t— 
14 v.

Ambulatorijoj atliekama: 
visų rūšių operacijos, gydy
mai, perrišimai ir tt.

U'ž patalpinimą ambulato
rijoj 1 gyvulio, gyvulio savi
ninkas moka 1 litą per die
ną (ir pristato gyvul. paša
rą).

PRANEŠIMAS
Pranešu savo klientams ir drau

gams, kad laivakorčių agentūrą ir 
.krautdvę perkėliau iš 177 Park St.

826 Tark St., Hartford, Conu., 
taifri meldžiu visų atsilankyti ir

lininii padariau išpardavimų visu 
prekių numažinta kaina. Taipgi vi
sų užprašau prieš Kalėdas atsilan
kyti ir nusipirkti sau reikalingų 
daiktų ir dovanų.

Siunčiu greitai ir pigiai pinigus 
j Lietuvę; parduodu laivakortes i 
Lietuvą ir iš Lietuvon: darati viso
kius dokumentus, Įgaliojimus. Rei
kale atsilankykite, gausite malonų 
pat angį v imą.

J. SEKY8,
226 Park St.,

• .. y '

I

I

H&rtf ord, Oonn. __ __

iSveikas Jėzau Mažiausias
16140F j Linksma Diena Mums Nušvito

i Pulkim Ant Kelių
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS,

su Orkestros Akompan.
16145FĮPragėriau Žirgelį (A. Vanagaitis) 

(Eisim*Laukan (A. Vanagaitis) 
16138F Kačiuskas (A. Vanagaitis) 

Šalta Žiemužė (A. Vanagaitis)
16144F-Mergyte Jaunoji

(Motušaite Miela
KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ, Soprano 

su Orkestros Akompan.
16139F'Oi, Skauda, Skauda
, J Aš Žirgelį Balnosiu.

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
16143FįPiatro Polka 

j Vestuvių
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader.
16142F Papricniokų Polka

(Prano Polka
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Singing by Šaukevičius—Fr. Yotko, Leader. 
16137F!Žalia Girelė

(Lik su Dievu Panytelia
16135F Šokikų Polka 

j Naujų Metų Polka
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
16129F Dariau Lyseles Valcas

Jonelio Polka
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

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

61003F j Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 
(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra 

61004F(Lietuviška Veseilia, Trečia DalisI
•Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

MES UŽLAIKOME VISOKIUS C0LUMBIA IŠDIRBYSTĖS 
GRAMAFONUS IR REKORDUS

■
Rekordai lietuviški, pagaminti geriausią artistą dainininką, 

munką ir monologistą

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 tą, kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimam 
Bonus kaipo dalį m o kės ties. Mažiau 6 Rekordą, per paštą 
aesiunčiame.

GEO. MASILIONIS
377 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Folk Song
Folk Song

Song
Song

o

ii. V**. .

i
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Nesutikimai ir Žmog- ’ no Sv- Kazimiero draugijos valdy-

<

tikri

KELIAUK I LIETUVA PER

KLAIPĖDA
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

I KLAIPĖDA IR ATGAL

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą

arba —
/

3 BR1DGE STREET,

.Gruodžio-December 7 
Gruodžio-December 21

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

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
Iš NEW YORK’O

Adresas —
BOSTON SALES COMPANY

678 No. Main St., Monteilo, Mass.

ne. /
Baigdaams šį savo atsišaukimą i

S. S. “LITUANIA”
S. S. “ESTONIA”

/.A

I

Įvairiuose kraštuose kuriasi j Amerikos lietuvių katalikų visuo- Sveiki Gyvi!

V._

K. K. U.

Ateinant Adventui nau- tikėjimą. Ištiesų, kuomėjt 
dingą prisiruošti prie V. Jė- j žiūrime į siu laikų gyveni- 
zaus Užgimimo šventės. Ta ženklas jau visai pil-
išganinga ruoša geriausia c^osl- 7

bus įvykdinta, jei apvalysi-( Trečias ženklas — oro ir 
me savo sielą nuo visokiu žemės įstabus sujudimas, 
geidulių šlamštų ir pašvęsi- Bus daug, ženklų ant daig
ine ją Kūdikėliui Jėzui. To- gaus ir žemė tankiu drėbė j h 
ji sielos ruoša turi prasidė- mu tartum pareikš, kad jai 
ti iš padugnių, darant rim- galas jau nebetoli, 
tus-apmąstymus apie žino-' 
gaus tikslą ir visų daiktu 
pabaigą. Šv. Bažnyčia at
eina čia mums pagalbon, 
patiekdama Evangeliją apie 
pasaulio pabaigą. Kas tu
ri pradžią, tas tur turėt ir 
pabaigą. Visi žinome, kad 
pasaulis pasibaigs, tik neži
nome kada. Tečiau bus 
ženklų, iš kurių bus snėlio- 
tina, kad pasaulio pabaiga 
jau artinasi. Kokie tai žen
klai?

I AMERIKOS LIETUVIŲ rėdamas jums padėti išsirašyti iš 
Lietuvos katalikiškų knygų, arba 1/ 
išsirašyti katalikiškų laikraščių iš S 
Lietuvos ar Amerikos, mielai jums £t • 9 * •*

- i Tiesą, tą grąžą ir kilnų Kristaus padėsiu, jei tik atsikreipsite i ma- 
. _ i.. r_ tzi-lA‘vLiLin_ :____ • ,

JAUNIMO DARŽELIS
I —1 • 1

; šį skyrių veda D£D£ ANUFRASPrieš keliatą metų Amerikos jie- , „
tuvių kolonijas lankė Kauno šv. |mokslą. Ir tikrai katalikai spau- 
Kazimiero Draugijos įgaliotinis -los galybę pradeda rimtai įvertin- 
kun. P. Kaščiukas, vėliau kiek a. j ti. 1 
a. kun. SAPovilanis. Jų garbiu- katalikiškos spaudos leidimo drau- j menę, pranešu, kad šiuomi prade
gi darbai ir kilnios jų idėjos Ame-1 gijos, kokia yra šv. Kazimiero du eiti šv. Kazimiero draugijos Į- 
likos lietuvių katalikų visuomenės draugija Kaune,' organizuotai ją galiotinio pareigas Amerikoje. klčUlsum vienos mergelitės ką ji gero namuose pudui'ė ? 
karštai buvo paremtos. Dėka jųįplatina per įvairius ratelius ir | Apsigyvenau Brooklyne prie Šv. '.mašinų tris lūkiMe ” RoiSLil l-Qd
uoliam pasišventimui ?r Amerikos spaudos savaites. Vyskupai savo Jurgio parapijos ir todėl visais šv. darbas °’eras 
dvasios vadų karštam parėmimui Į Ganytojiškuose raštuose karts įKazimiero Dr-jos reikalais ir kitais

va’>Eo čia nurodytais, prašau kreiptis į j (-'• • . . . -
’ -narto ncmmiR'lrfti av

°,sv‘ ?įvas’. adresu: 207 York St., Brooklvn, N. sakyti. ‘‘Kiek žinau ir numanau, tai ta ir ta gero padariittJ

bei visuomenės entuziastingam pri- 
rarimui, daug šv. Kazimiero drau
gijos narių buvo surinkta ir nema
ža katalikiškos spaudos išplatinta. 
Tas leido šv. Kazimiero draugijai 
vis naujais ir vis geresniais leidi
niais teikti visuomenei sveiką dva
sinį peną, o Į Amerikos lietuvių 
namus prasiskverbti gerų katali
kiškų minčių spindulėliams.

Po paskutinio įgaliotinio, a. a. 
kun. S. Povilanio mirties, šv. Ka
zimiero 
veik per trejus metus neturėjo jo
kio savo Įgaliotinio. Amerikos 
lietuviai katalikai pamylėję skai
tyti gražias Šv. Kazimiero draugi
jos išleistas knvgas. pripratę turė
ti patogtj sau tarpininkavimą pa
tarnavime jų spaudos Veikaluose, 
kaip atskiri asmenys, taip net at-

Ketvirtas ženklas — ka
rai, vaidai ir nesutikimai; 

i Turėjome baisiausią pašau,- 
lio karą, bet pranašaujama^, 
kad prieš pasaulio pabaigų 
bus dar bajsesnių. Diplo
matai dabar skelbia, kad nen 
ri nusiginkluoti, bet taip 
kalbėdami dar labjau gin4 
kluojasi ir kiekvienas lau
kia. kad tik jo kaimynas nu
siginkluotų. — Krikščioniš= 
ka meilė taip sumažės, kad. 

i retai katro širdyje bepasi- skiros organizacijos dažnai klabi- 
Visų pirma, Evangelija liks. ...................

bus paskelbta visam pašau- žudvstės bus kaip kasdieni- 
liui, kad nieks negalėtų tei
sintis jos negirdėjęs. Ar vi
si intikės, ar ne, tai nuo jų 
priklausys, bet visi apie ją 
žinos. Kiek laiko išeis tam 
ivvkdinti, Dievas tiktai teži
no, bet pas Jį nieko nėra 
negalima. Tas gal ivykti

kartėmis primena spaudos svarbą čia nurodytais, prašau kreiptis į 
ir ragina katalikiškąją suaudą na-• mane asmeniškai ar laiškais 
laikyti. C “ " * * - - -
katalikų vadas, džiaugiasi k’ekvie- Y. Kaip savo adresą pakeisiu, tai 
nu žingsniu, padarytu pirmyn Į vėl spaudoje pranešiu, 
spaudos kėlime ar jos platinime ir Į 
teikia savo Apaštališką palaimini
mą. Tuo palaiminimu ir atlai
dais yra apdovanota šv. Tėvo ir 
šv. Kazimiero draugija. Taigi tas 
būtinas reikalas palaikyti ir plą- 

I tinti katalikišką spaudą paragino 
draugija Amerikoje be- nane -uitis to kilnaus, nors ir sun-

Dėdė Anufras kalba į jus.
Ką šia savaitę naudingo padarėte. Karta atsimenu

• mušiau tris lėkštes.” Reiškia, mergaitė suprato, kad tekis 
’ .i—u--------- Nežinau kaip jos mamytė būtu i toki atsa-

. V " ‘V
• . • ' y

Gyvenimas tik tada būtų sėkmingas, kada mes žiūriu 
;iuo darni, ar tai i vienos ar daugelio dienų darbus galėtume pa- 

AI • 1 J • L 2 TT • IV* • ' * J ’• i • i 1* U' .‘P

kaus darbo. ✓

Kaip savo darbą atliksiu?
1. Tvarkysiu esamų šv. Kazimie- . 

ro draugijos narių reikalus.
L Nemaža yra Amerikoje šv. Ka
zimiero draugijos garbės, amžinų 
ir tikri) narių. Kiekvienas ių kas- .

Pasitikėdamas gerbiamos dva
siškijos malonia parama, jūsų, 
broliai ir seserys Kristuje, palan
kumu šiai kilniai idėjai, pasitikė
damas jūsų karšta bažnyčios ir tė
vynės meile, šiuo, pasiprašęs Auk
ščiausiojo pagalbos, ir pradedu 
savo darbą Amerikoj.

Kun. S. Stonis,
Šv. Kazimiero draugijos Įgalio

tinis Amerikoje.

tė veliams, broliams, sesutėms, savo artymui. ’ ’ Štai kur vi
sa pasekmė žmogaus gyvenimo. Sykį vienas darbdavis su- 
tikęs Fordą klausia jo: “Kokių žmonių jis daugiausia noii 
turėti savo dirbtuvėje?” Fordas atsakė: “Tokių, kt^rię 
moka parodyti vaisių savo darbų.” Pereitą savaitę kal
bėjau apie “Report Cards.” Jeigu vaikelis širdingai mo- 
’ osi paskirtoje mokslo šakoje, tuomet netiktai jis pats, bet 
ir namiškiai gali laiks nuo laiko parodyti šypsęjantį veidą, 
žinodami, kad jų namuose randasi Onutė, ar Sabastijonas,- ^ 
kuris ant pečių nešioja ne puodynę, bet galvą.

Tavo pasisekimas bus tokis, kokį tu pats padarysi savo * 
darbais.

bą, atsiųsti Amerikon savo Įgalio
tini. Ir nenuostabu. Šv. Kaži- j ‘ 
miero draugija turėdama tikslą 
skleisti švietimą, leidžiant ir plati
nant naudingas knygas ir kitokius 

I spaudinius, savo sumaniais, vykur 
siais darbais ir gražiais leidiniais 

prie^ sugebėjo, vadovaujant prakilniai 
’ A'olriT’noi ni’inoo cm vien rr£»>»

nė duona.
Penktas ženklas — 

rodys Antikristas, - 
Kristaus priešininkas, 
bar yra daug Kristaus 
šininkų, bet tasai bus aršius1 valdybai priešakyje su visų ger- 
aršiausias jų vadas. Jis bus biamu nenuilstamu ir patyrusiu

. , , j- ' plunksnos darbininku prel. A..nedoras žmogus, bet vadins T . v.• ~ ’ j Jakštu, užkariauti plačios visuo-
greieiau negu mums išrodo. )Savę Kristumi. Žudys visus menės ne tik pasitikėjimą, bet ir

Antras ženklas — visati- krikščionis, bet pagalios pat-1 simpatijas kaip Lietuvoje, taip ir 
uis žmonių pagedimas. Nors sai pražus. ' Amerikoje,
jie bus girdėję Kristaus Pagalios pasirodys patsai 

-mokslą, bet toli-gražu nevi- Išganytojas su kryžiumi, i" 
si jį seks. J’rasinlės hinn- vprks verieii iš džiamrsmo. I

pasi- 
arba
Da-

Atsižvelgiant į tą viską. Šv. Ka
zimiero draugija ryžosi siųst savo 

I įgaliotinį Amerikon. Tą sunkią ir
Prasiplės bjau-, verks gerieji iš džiaugsmo ! atsakominga naštą teko man na

rystės, veidmainybė, gobšys- nedorėliai gi iš nusiminimo. ■ imti. Girdėdamas didelį Ameri
kos lietuviu katalikų visuomenės 
palankumą kibliai šv. Kazimiero 
draugijai ir pasitikėdamas Dievo 
palaiminimu, drysau paimti tą 
darbą savo silpnomis jėgomis, 

j To darbo imtis pastūmėjo ir di- 
. - * dėlė spaudos reikšmė šių dienų gy- 
.; (venime. Spauda šiandien vra ga- 

kuCP j tingesnė už karalių sostus ir už

4

te, apkalbos, begėdystė, pui- IškiJirriĄga ir baisi tai bus 
kybe, klasta, žmogžudystės, regykla. Duok Dieve, kad 
ir visoks apgaulys. Brolis toj valandoj galėtume verk> 
persekios brolį, vaikai šiau
šis prieš gimdytojus, vyras 
pamins pačią, pati neklau
sys vyro, namiškiai pasida
rys žmogaus neprieteliais.
Daugelis paniekins Dievą ir baisinga, bet išganinga.

i

ti iš džiaugsmo, kaipo 
Kristaus sekėjai.

Tankiai mastykime 
ta valanda dabar, kad 
met ji ateis, būtu mums 1$ didžiausias pasaulio armijas. Prie 

jos mes taip pripratome, taip su 
ia. susigvvenome, kad ji mums pa- 
sidarė paprastu dalyku, kaip oras 
ar vanduo, nors be' jų mes negali-

■ me gyventi. Be didinimo galime
■ pasakyti, kad kieno rankose šian- 
B lien yra spauda, to bus ir ateitis. H Gerai tą dalyką suprasdami, kata- B likų tikėjimo ir bažnyčios priešai
■ :>u nepaprastu pasišventimu ir ne- B nuilstamu atsidėjimu leidžia ir B skleidžia savo spaudą. Nesigaili B jie tam reikalui nei triūso, n<4 lė- B Šų. Jei jau mūsų priešai, skleidi-
■ mui savo klaidingų idėjų, taip uo-
■ liai dirba, tai mums katalikams
■ da su didesniu jėgų Įtempimu reik B atsiduot tam darbui. Juk mes ka-
■ tulikai spaudoje skelbiame tikrąją

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 pasažier‘.ams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

BALTIC AMERICA LINE
NEW YORK, N. Y.

w
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LIETUVA
PKB HAMBURGĄ

Ant musu popHilnrltj įnirti 
V’epfllytrinnmas Svaro man ir 
pntamsvlmiis visnne fclAnov 

Savaitiniai išplaukimai 

—$203— 
R New Yorko i Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V 
ieigų taksų) 3-čia klesa

f’fnlKūs persiančiam greitai tr 
temomis ra tomis.

Pel sugrįžimo leidimų ir kirų 
informacijų klauskit pas rieto* 
agentus arba pas

Hamburg-American Line
209 Tremont St., Boston, Man.

LIETUVOS KUPONAI
Lietuvos Paskolos Bonų 

•net turi gauti draugijos leidžiamų (kupolus priima U.Z pilnus 
knygų. Jei kartais atsirastų narių,' pinigus. Rašomas auksines 
negavusių dėl kokios nors priežas- plunksnas margo granito 
lies knygų, tai tuojau malonėkite į

■ man pranešti, pažymint savo ad- 
i resą ir už kokį laiką kuvgų negau
ta. Taip pat jei kas būtų savo siunčiam telegramų į pasku- 
adresą pakeitęs, arba jį keistų,‘tinę paštą. Parduodam lai- 
tuojau prašau man pranešti nau
ją adresą, nurodant ir senąjį. Ly
giai gal yra garbės, amžinų ar tik
rų narių mirusių, tai giminių ar 
pažystamų, maloniai prašau pra
nešti apie jų mirties laiką. Žodžiu, 
kiekvieną savo norą, kiekvieną sa
vo nepasitenkinimą, kiekrieną sa-i
vo adreso pakeitimą., nuoširdžiai sažieriam ii’ visi keliaunin- 
prašau man tuoj pranešti, o aš pa- kai užganėdinti. Lietuviai 
dėsiu visas pastangas, kad kiek- labaj pamylėjo laivą RE- 
vienas narys būt? patenkinto. 'PUBLIC. V1Sur yra gerai 
spaudos palaikymo ir platinimo namie už vis gėriau. No- 
darbą.

Kaip tą galite padaryti? Kau
no šv. Kazimiero draugija leidžia 
gražias, katalikiškas ir dvasinio 
turinio knygas. Ši draugija savo 
nariams kasmet duoda savo išleis
tų knygų. Tat paremkite katali
kiškąją spaudą: įsirašykite į šv. 
Kazimiero draugijos garbės, am-' 
žinus, tikruosius, ar metinius na- > 
rilis!
o įas skaitydami didinsite savyje tamstai pinigų parūpinsime 
Dievo meilę ir ugdysite sąmonin- j- 
go kataliko dvasią. Būkite net 
katalikiškos spaudos platinimo a- 
paštalais! < 
aiskinkit »v 
tamiems apie katalikiškos spaudos kpyičilis (dll broliai), 
svarbą, nupasakokit šv. Kazimiero ! 
draugijos tikslą, paraginkite įsira
šyti į narius, o jei, jūsų įkalbėtas, 
Įsirašė—laimėjai, esi spaudos pla-' 
tinimo apaštalas. Savo gimines, 
pažystamus, draugus, gyvenančius 
Lietuvoje įrašyt juos į garbės, am
žinus ar tikruosius šv. Kazimiero 
Dr-jos narius — štai vėl būsite 
spaudos platininio apaštalais ir 
Jiems suteiksime didelį džiaugsmą.
Tat visus kviečiu rašytis į šv. Ka
zimiero draugijas narius ir visi 
kreipkitės tais reikalais Į mane as- 
meniai ar laiškais, o aš visuomet 
jausiuos laimingas galėdamas pa
dėti jums įsirašyti Į narius.

| 3. Norėčiau būti tarpininku išsi-
rašymui jums katalikišku knygų 
bei laikraščių.

i . Bė šv. Kazimiero Dr-jos leidžia
mų knygų yra daug kitų išleistų 
gražių knygų bei laikraščių. No

parduodam po $5. Pinigus j 
Lietuvą arba Lenkiją nu-

vakortes į Lietuvą ir iš Lie
tuvos. Dabar galima j Euro
pą nuvažiuoti per 6 dienas. 
Pinigus į Lenkiją siunčiam 
tik doleriais. United Statės 
Linija gerai patarnauja pa-

“AŠ, VIS AŠ IR AŠ IR AŠ”
Ar kada nors girdėjai panašų išsireiškimą? Būtų gera, kad pats 

galėtumei save išgirsti kelis sykius per dieną ar savaitę panašiai 
kalbant. Sakysi, ką čia Dėdė Anufras iš mūsų juokus daro. Jeigu 
nenorite tikėti, tai paklauskite savo mamyčių kelis sykius tu panašiai 
kalbėjai. Gerai sakysi. Bet tu Dėde Anufrai pasakyk mums, kada 
nes taip kalbėjome. Gerai. Paklausykite,

Kuomet mamytė nori tave nusiųsti į krautuvę parnešti duonos ir 
nieno, ir tu nori kur nors kitur eiti su draugais palakstyti, ką tu ma
mytei atsakai: “ A ! Aš, vis aš ir aš ir aš.” Ką aš. Čia ir pasakei, kad 
tik “aš ir aš ir aš.” Aiškiausiai parodai, kad nenori eiti, nenori klau- 
svti. Jeigu būsi geras berniukas, tai visados Į mamytės prašymą atsa- 
kvsi: “Mamyte, kuomet tau ko nors prireiks, tai tu vis mane ir mane 
ir mane pašauk. Aš padarysiu, aš parnešiu.”

APSIRIJIMAS. .
Kaltas yra apsirijimo, kas per daug, ar pergodžiai valgo ar ge- 

>a... Taigi kaltas yra tas vaikas, kurs dar valgo, nors jau širdis ne- 
bevelina, arba geria, nors jau nebėra ištroškęs: kurs valgo ir geria ne 
Įeito, kad sveikata reikalautų, bet dėlto, kad valgyti ir gerti yra 
‘skanu” (gardu) . \

Ir tas negali nuo apsirijimo išteisintas būti, kurs valgo ir geria 
nergodžiai, kurs visžT kas pakliūva, ryte ryja, tartum, alkanas šuniu- 

as. kurs sulaukti negali, kol valgis bus ant stalo padėtas, kurs pas
ui. ir persižegnoti užmiršęs, puola prie stalo ir savo gerklę išsidega.

'inoma, ir tas vaikas yra kaltas, kurs nuo ryto iki vakaro savo dantų J 
"udinti nenustoja: nuo kurio nieko neapsįėpsi, kurs viską atras,-viską 1 
■’laižvs; kurs paprastųjų daiktų valgyti 'nedori, ieško tiktai skanšEo-^

A-:

Iri pamatyti svieto važiuok i 
Lietuvą. Jeigut nori gražiai 
ir linksmai gyventi, tai atva
žiuok i Brocktoną. Nori ture 
ti sveikas kojas, pirk čevery- 
ais mūsij krautuvėj.Tvirtink 
dokumentus pas mus. nes vi
suomet čia rasi notarą. Rei- 

Tuo gausite gražių knygų, paskolos ant namų. mes

patarimą suteiksime. 
Krautuve tvarko Antanas 

O kaip jais tapti? Pa- Bartkevičius o agentūros rei- 
savo giminėms, pažys-įkalus prižiūri Petras Bart-

ių; kurs rūstauja, kad motutė ne tą jam išverda, ko jis geidžia.
Už visas biaurybes biauresnė yra nuodėmė, kad kas alaus, vyno, 

’egtinės tiek geria, kad jam galva apsvaigsta taip, jog jau visoko kaip 
eikiant nebesupranta, jog jau ausys spengia ir galva sukasi, jog ge- 
•' naeiti ir stačiai stovėti nebegali. 0, duok Diecv, kad vaikai, ant 
isad~s atsižadėtų tų biaurių gėrimų.

Kas apsirijimui yra atsidavęs, tas yra tingus prie gerųjų darbų: 
is nepasilenkia melstis, jis yra prie kūno nuodėmių palinkęs, nes tik
ai blaivybė žmoguje nekaltybę užlaiko. Šv. Povilas sako: “jog apsi- 
•iiimui atsidavusieji paverčia savo pilvą dievaičiu,” t. y. kaip geram 

’-rikščioniui Dievas yra augščiausia. meiliausia, brangiausia gėrybė, 
’-'in rijikams valgis ir gėrymas —• yra jų viskas. Pertat nėra ko ste- 
' ėtis, kad Dievas begalo neapkenčia tos nedorybės. Didžturtis valgė 

•• gėrė.. numirė... na, ir palaidotas yra pragare.
Pažiūrėk mielasis vaikeli, ar tu kartais nesi tai padaręs, apie ką 

au pastojau? Jei Jėzui nori Įtikti, būtinai nuo to turi atsipratinti 
•r uoliai pasistengti, kad tavo širdyje Įsigyventų.

KuPranas

Iš LIETUVOS

GINTARAS
Pirkite iš Anksto

KALĖDŲ DOVANOMS
Špilkos: $1.75—$2.00—$2.50 

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

lipti/tome uiaakymus per 
paitą.

LITHUANIAN AMBER 
IMPORTING COMPANY 
1128 Waahixigton Street 

Norwood, Mass.

I

SVARBUS PAIEŠKOJIMAS
Vincentas DOBROVOLSKIS, vii- 
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 
ninkui.” Jei jis miręs prašome ger 
hiamų kunigų pranešti kun. Vir 
nauskui, 50 W. 6th St., So. Boston 

’Jnss. (S.-22-

KAD BŪČIAU PAUKŠTELIS
Kad būčiau paukštelis, laisvai aš lakiočiau, 
Malonę dainelę linksmai sau dainuočiau; 
Galėčiau parlėkti j savo šalelę
Nors kiek nuraminti suspaustą širdelę!!! 

Tenai-gi parlėkęs tėvelio sodelyje — 
Raminčiau širdelę tarp medžio šakelių: 
Aušrelė kai austų, diena brėkšt pradėtų, 
Jau mano dainelė sodelyj -skambėtų.

Dabar-gi reik vargti tarpe svetimųjų, 
Ir nėr man paguodos, nėra čia savųjų, 
Be tavęs net plyšta iš skausmo krūtinė!

Paieškau .savo moteries Cieilijos 
SAULYTIENĖS, po tėvais Čigins- 
kiutės. Ji pabėgo su Lietuvoje ve
dusiu vyru Julių Staseliu ir išsi
vežė visą mano šeimyną. Pirma 
gweno Monteilo. Mass. Dabar 
rirdėjau būna Detroit, Mich. Kas 
žinotų kur jie gyvena, meldžiu 
nan pranešti žemiau paduotu ad
resu. Taipgi paieškai! brolri Pof 
'o Saulyeio ir Jono Petravičiaus. 
Abu paeina iš Kauno rėd. Mote 
ris jei grįžtų. aš viską dovanoju 
Tuoeas Saulytis, 45 Sycamore St , 
Millbury, Mass. (L.-26)

KALENDORIAI
1ŪS0 Metams

Siunčiam Kntnlntnj (lyksl. 19 ku
rto pa*Irinksim viaoklij.

J0NAR KERDIEJUS
FOf’pTH ST.. PEPT. P. 

H ROSTON. MASS

SUDIEV!
Kuomet nueini kur nors į svečius, ir tenai praleidęs kelias valan- 

das linksmai rengiesi grįžti Į namus, ką sakai išeidamas? Gal vienas 
ar kitas iš mano jaunų skaitytojų sakys: “tai ką reikia sakyti?” Nie
ko, reikia eiti namo.” Žinoma, kad reikia eiti namo, bet mandagu
mas sako, kad atsisveikinant su namų gaspadoriais reikia sakyti “Su 
Diev” arba “labą naktį.” Kadangi jūs visi esate katalikai, tai pa- 

dalykas yra atsisveikinti: “Su Diev.” Tuomi parodysite kad 
'«nte tikinti žmonės. Nereikia žiūrėti, ar vienam, ar antram pakly
dusiam asmeniui nepatiks, kad tu jam Dievą priminsi. Laimė tavo 
gyvenime, jeigu tu jaunas, savo gražiu pavyzdžiu, galėsi paklydusi 
žmogų privesti atgal prie Dievo. /

Laikas atėjo kuomet turiu atsisveikinti su savo jaunais skaityto- 4$ 
ais. Prisilaikydamas mandagumo sakau: “SU DIEV.” Kitą savaitę jg 

Jaugiau įdomių gyvenimo dalykų apsvarstysime.
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ŽMONIŲ TEISMAI

• v

Stasius Būdavas.

Ir Tavo debesys, kai žvalgos mylimųjų, 
Taip man brangūs, švelnūs, malonučiai... 
Juk kitur jie man piktai piktai grasino, 
Juk kitur prieš juos nulinkęs būčia...

.Tėviške, seniai Tu mano mylimoji —
Dabar meilužis ir sūnus aš Tau kartu: 
šiandien Ventos pakrantėmis mane Tu glamonėji, 
Vakar nuklydęs klausiai: motina, kur Tu?!

d i skrodi ta- 
nervingą, 

logiką ga- 
kurių pro- 
partijiniais

Antradierug, lapkričio 26 d., 1929
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<'?Sakoifia, kad New Yorko teismas taip pat nepasirūpi- 
valstijos gub. Roosevelt no-

« rilaip sutvarkyti šalies įsta- 
^Itymus, kad jie kiekvienam 

būtų suprantami ir prieina
mi, kad jų laužytojas žino
tų, ką jis laužo ir jaustųsi 
yjiktai darąs kuomet juos 
laužo. Dabar gi beveik vi
si įstatymai yra parašyti la
bai tamsia, supainiota ir tik 
specijalistam suprantama 
kalba. Spęeijalistai arba 

^ advokatai iš to duoną val
go, bet jie taip brangiai kai
nuoja, kad paprastam žmo
gui tiesiog nėra galimumo 
bylinėtis, o apkaltintam be 
advokato visai negalima pa
siteisinti. Taigi nebereika- 
lo žmonėse yra toks įsitiki- 

kad turint pinigų 
teisme galima viskas laimė
ti, jų gi neturint tenka vi
suomet pralaimėti, žodžiu, 
teisybė perkama už pinigus.
- Prie to įstatymai ne vi
siems lygiai pritaikomi. A- 
merikoj, ypač pietinėse val
stijose vienaip teisiama bal
tas žmogus, kitaip juodukas. 
Kiniečiai turi vienus įstaty
mus saviškiams, kitus sve
timšaliams. Rusijoj įstaty- 

— mai vienaip veikia komu
nistams, kitaip nėkomunis- 
tams. Lietuvoj vienaip tei
siama katalikai, o vėl kitaip 
teisiami ,arba visai neteisia- 

. mi to plauko žmonės, kuriui 
vienminčiams tenka būti 
prie valdžios vairo. Čia ten- 

ir, ka paminėti garsioji lašinių 
. byla, kurią nagrinėjant pa- 

k aiškėjo, kad tų nelaimingų 
lašinių yra paragavę ne 
vien Ūkininkų Sąjungos na
riai, bet ir kita bendrovė 
vardu “Lietūkis.” Ši pas
taroji pristatė Lietuvos ka
riuomenei ne tik ameriko
niškų lašinių vieton lietu
viškųjų, bet ir ukrainiškų, 
bet kadangi toji bendrovė y- 
Ta apyraudonės spalvos ir 

_ ukrainiški lašiniai taip pat 
h * raudonoki — gal nuo salief- 
-*v' ros, — tai kariškasai teis

mas nė nesiturbacijo pa
traukti jos atsakomybėn. 
Tas pats kariškasis teismas 
išteisino kelis įveltus kati- 

y įlinkus, kurie arba patys 
Skuto lašinius, ar lient žino
jo, kad jie nuskusti ir vis 
dėlto priėmė juos kaipo tik
imuosius, vien, dėl tu kattin^n- 
kų pasiteisinimo, kad jie čia 
nekalti, nes elgėsi sulig savo 
viršininkų įsakymų. Kas

no sužinoti. Ir taip liko nu- 
giemžta ir susiaurinta toji 
lašinių byla, kacLdavus savo 
plauko žmonėm spasidžiaug- < 
ti nuteistųjų nelaime, su
versti bėdą ne ant vienų kal
tinamųjų, bet ir' ant visos 
organizacijos, kurios nariai 
jie buvo, ir pašūkauti, kad 
toji byla tai ne kelių asine-, 
nu kyla, bet visos katalikiš
kosios Lietuvos 
vimas. Tokią 
kreivą ir kvailą 
Ii turėti tik tie, 
tas aptemdytas 
gašlumais.

Bet jiems vis
kas nori paneigti jiems pro
to, by tik neatimtų džiaugs
mo. Ir tas džiaugsmas tol 
tesės, kol vėl neatsiras koks 
nors kitas jų plauko Nor
kus. kurs susukęs vieną-kitą 
milijoną litų, neišdums kur 
į Brazilija.' Tuomet tik jie 
aprims, peš pamatys*t k;ąl 
suktybės priekaištas 
kreipia i juos pačius.

A •

Įvairūs fabrikai ir .; 
dirbtuvės " r-

Tabokos fabrikų Lietuvo
je 1924 m. buvo 12* 1929 m. 
— 14. Jų produkcija nuo 
237,000 klg. 1921 m. išaugo 
iki 1,074,000 klg. 1928 m. 
Pažymėtieji daviniai sako, 
kad fabrikų produkcija vis 
auga. J au ir dabar toji pro
dukcija iškėlė problemą už
sienio rinkoms pasiekti.

Pasiremdami visais šitais 
daviniais, galime pastebėti, 
kad mūsų kraštas pramonės 
išraidos atžvilgiu neatsilieka 
nuo kitų panašios ūkiškosios 
st ru kt ū ros k rast ų i r vidaus 
pramonės gamyba gana spar
čiai auga.

Miku kraštas, pasiryžęs 
pavirsti per išėjusį laikotar-
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karus sukėlė neramumą. Jis 
gal ir nenorėjo karo, bet jo 
kalbos uždegė žmonių šir
dyse kerštą, įkeršino kitas 
tautas ir. taikos mylėtojas 
surengė pasaulinį karą.

Ir Italijos diktatoriaus 
tokie išsitarimai kaip, “da
bar esame pasirengę kariau
ti ir laimėti.” ar neverčia 
mums klausti, kur jis veda 
Italiją ! Ar nerengia į ka
rą ! .Jei i taiką, kam kal
bėti apie karą ?

T.

Pi sav artinkišku ūkio viene^- 
tu, turėjį^grindo nerimau
ti, kad jis galėjo pasidaryti 
per daug priklausomas eko
nomiškai nuo stipresnių 
kraštų. Tas nerimas vertė 
ir tebevęrčia kurti savąją 
pramonę ir apsaugoti ją mui
tais.

Ir reikia .-pripažinti, kad 
per 10 metų mūsų nepriklau
somybės yra daug padaryta. 
Mūsų kraštas jau turi beveik 
visų reikalingi] šakų pramo
nės įmonių. • Bet mūsų pra
monei lieka dar platus lau
kas plėstis.

Paskutiniuoju laiku mūsų 
pramonės įmonės ėmė dėtis į 
sindikatus, taip yra žinomas 
degtinės, alaus varyklių sin
dikatai, degtukų, lentpiūvių, 
malūnų ir kitų. Jei tie sin
dikatai kuriasi tam, kad ko
votų su užsienio konkurenci
ja, kad tobulintų ir pigintų 
gamybą, tai sindikatų kūri
masis pramonės išraidai ne
pakenks. Bet jei sindikatai 
norėtų virsti vien tik dides
nio pasipelnymo iš vartoto7, 
jo priemone, tai jie mūsų 
pramonei gaji suduoti smū
gį, kas būtų labai nepagei
daujama mūši] atsistačiusios 
pramonės ateities ir jos sėk
mingos išraidos atžvilgiu.

(Bus1 daugiau)
i, --

Į TĖVIŠKĘ
z

Tėviškėle mano, mano nemarioji,
Tu šiandien kaip kūdikį mane laikai ant rankų — 
Tavo pirštai taip vainikuose pakvipę, 
Ir ant Tavo delnų taip linksmutės lankos...

Tavo glėbyje ir verksmas dainomis nubėga, 
Tavo glėbyje ir meilė apsikaišiusi lelijom;
Žinau — dar pernai — vėjai įsiplėšė mūsų sodan — 
Aš ir Tu paklydėlius kartu tada išvijom... * ;

Prie krūtinės Tavo, Tėviškėle, pasiliksiu lig rugsėjo, 
Mėnesienomis tyliai tyliai į Tavo širdį priartėsiu — 
Kalbų šimtais vidurnakčiuos mane svaiginsi, 
Negyvai, kalbų šimatis, mane Tu užkerėsi!

/

KAS GAUNAMA IŠ AKMENS ANGLIES
Kaip žinia, akmens ang

lis yra liekanos supuvusių 
>r užverstų žemėmis miškų. 
Kokių tai būta miškų, ma- 
om iš to, kad tankus šimta

metis ąžuolynas, jeigu jis 
>avirstų anglim, tai sudarv- 
ų vos pusantro santimetro 
ikmens anglies sluoksnį.

O tuo tarpu yra anglies 
sluoksniai, siekiantieji dvi
dešimts ir daugiau metrų.

Nemaža akmens anglies 
dalis suvartojama kurui 
taip, kaip jis gaunamas iš 
žemių. Kita dalis paverčia-

ma koksu. Prie to gauna
ma iš anglies labai daug į- 
vairių dalykų.

Akmens anglis uždaroma 
tam tikruose pečiuose, kad 
oras neprieitų ir tie pečiai 
kaitinami iki tūkstančio ir 
daugiau laipsnių karščio. 
Kad suprasti to kaiščio 
aukštumą, reikia nepamirš
ti, kad prie tūkstančio šim
to laipsnių tirpsta geležis. 
Nuo šito didelio kaiščio an
glis išsiskiria į savo sudėti
nes dalis. O tų dalių yra 
stebėtinai daug. Būtent, iš

- ■ ■■■■ .................... .. » 4 —■
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rengė šventadieniais, pąsikvietė į draugystę po
ną Laurą ir su juomi kartu-nuėjo į Martynų na
mus.

— Taip man kvaila—dūsavo ponas Lauras— 
tarsi eičiau imt mierą merginos grabui.

Pasakoji! jį baudė Anufras.
Ėjo palei upę, kaip staiga išgirdo šauksmą:
— Pagelbėkit man žmonės!
— O ten kas pasidarė ? — suriko prieteliai.
— Magdė prigėrė!

šimto kilogramų anglies 
gaunama: 80 kilogr. kokso. 
Koksas yra tai anglis, tik 
jau be sudėtinų dalių. Kok 
sas dega beveik be dūmų ir 
duoda didelį karštį. Užtat 
jis vartojamas geležiai ir ki
tiems metalams tirpinti.Tai- 
pogi jis vartojamas centra- 
liniam kurui, kalvėms ir 
kaikur kitur.

Toliau gaunama 35 kubi
niai metrai dujų (garų). 
Tas dujas galima vartoti 
kurui; iš jų galinamas ben- 
zolis (panašus į benzinų, 
vartojamas automobiliams 
varyti). Toliau, gaunama 
anilinas, iš kurio dirbami į- 
vairausi dažai, ksiliolis, iš 
kurio gaminami kvepalai; 
naftalinas, kuris vėl varto
jamas įvairiems dirbiniams; 
fuluolis, iš kurio dirbami 
dažai, kvepalai, sprogstamo
ji medžiaga, įvairūs vaistai, 
sacharinas. Dar gaunamas 
įvairių rūšių amoniakas, ku
ris taipogi vartojamas įvai
riausiems tikslams.

Toliau, daug deguto, iš 
kurio vėl gauna apie dvide
šimts įvairiausių dalykų: 
piridiną, fenolį, kreozolį, į- 
vairius dažus, antraceną, į- 
vairius liakus, tepalus, naf- 
taliną ir kit.

Seniau žmones nei manyti 
nemanė, kad iš anglies, šito 
juodo kieto dalyko, galima 
gauti tokią daugybę, tokių 
Įvairių ir reikalingų dalykų. 
Visa tai tuirm dėka moks
lui. “M. R.”

atsi-

K.

MEILE
Kaimo Vaizdelis.

Kur Mussolini 
da Italiją?

•»

ve-

Mu ssolini. Italijos dikta
torius, kaip ir kiti jam pa
našūs, skelbia, būk jam Hipi 
tautos taika. Ar jis nori 
karo ? Ar jis rengia Itali
ją į karą ? “No.” jis atsa
kys, jo noras palaikyti tai
ką tarp tautų. Taip dikta
torius diplomatiškai kalba. 
Tačiau, su tokiu jo diploma
tišku noru, kaip suderinti 
jo kalbų pasakyta Italijos 
veteranams ?

“Daug kalbama,” jis sa
kė, “apie pasaulio taiką. 
Bet iš istorijos žinome, jog 
iškylus svarbiam nesusi
pratimui, tiktai karo gink
las tegali išrįšti. Tautos, 
kurios iškylo, patapo ga
lingomis, nenori, kad kitos 
taptų galingos, neužleidžia 
joms užimti svarbią vietą. 
Mes augame, tapti galingais 
norime. Ir kaip praeityje, 
taip ir dabar esame pasiran
ge kariauti ir laimėti.”

Taip kalba Mussolini. Kur 
jis veda, rengia Italiją į tai
ką. ar karą ?

Žinoma yra visiems, jog 
Vilhelmas Ilohenzollem’as, 
Vokietijos kaizeris, taip pat

Kokia tai stebėtina jėga Magdę prie kapi
naičių vartų atvedė.

Pavasario lengvas vėjelis jos nuliūdusį vei
delį glostė ir džiovino liūdnose mergaitės akyse 
blizgančias ašaras.

Artimame krūme sučiulliėjo paukštelis.
Magdė sudrebėjo, nes staiga jai pasirodė, 

kad tai ne paukštelio bet dūdelės balsas kad gir
di meiliam pasimatymo susitikimui Stasio švil
pimą.

— Dieve, Dieve! Tai juk Stasys jau negyvas. 
Bus jau du metai kaip numirė.

Kiek ten su juomi jinai laimingi], valandų 
pergyveno, praleido, ten po senu gluosniu, kur 
melsvi upės vandens srauniai teka.

l)ieve, Dieve! kada'tasb.uvo l
Stasys jau du metai kaip negyvas.
Sau dabar, guli kapinaitėse, šaltame karste.
Užkaitino, užšvietė auksuota saulutė, sal

džiai gieda čiulba paukšteliai čiulbuonėliai, 
džiaugiasi šlama žali medžių lapeliai, aplinkui 
kvepia pavasaris... tiktai viena Magdė su liūde
siu širdyje atbėgo ant kapinaičių prie numylėti
nio kapo prisiglausti, už jį poterėlį sumesti.

Graliorius-diiobkasys, vyras niūrūs, jai ke
lią pastojo ir nuo kapinaičių vartų tolyn nu
varė.

Atsitraukė mergina ir širdžia kupinai per
pildyta skriauda ir gaitėHirį kryžius veizi.

Jos Stasys tenai guli! Jos gyvastis tenai pa
kasta, palaidota, o ją nuo myliiho brangaus kapo 
šalin veja, nė pasimelsti neduoda.

Kodėl?
Graliorius tuo laiku žiūrėjo į Stasio kapą ir 

‘galvojo:
— Supuvo jau tur būt ištiktųjų vyrelis, o ji

nai čia. kas dien, atlenda. Ją turėt kokia kita 
jėga, ant šventoriaus traukią. . Ilaį —^patraukė 
petimis. — Gal tai Dievo valia? Kyzyk-fizyk— 
eisiu, nusilenksiu tėvams, tegu Magdę ištarpuos.

4

Ir kaimiečių papročiu norėjo pasiųsti pirš
lius, tiktai, kad sodžiuje tai atlikti niekas neap
siėmė.

Net širdingas prietelis, ponas Lauras, sta
lius, kurs kaimiečiams amžinam gyvenimui iš ke
turių lentų namus ruošdavo, nuo “kvailo” suma
nymo graborių atkalbinėjo:

— Aš neisiu, neik nė tu, nes pirm tavęs vi
sur mirtis eina.

— Pasakok kvailas — įsižeidė graborius.
Ir tikras savo, kitaip sau davė rodo: ant bon- 

kos degtinės pasikvietė Magdės tėvus pas savą.
Žinoma, kad prie degtinės lengviau liežuviai 

vaikščioja.
— Kaip jūs manote, Martynai? — atsiliepė 

graborius, kaip jau visą dalyką išgvildeno, — 
jūsų mergaitė turbūt bus mano ?

Martynas, nors tai jau buvo po penktos ei
lės baltakės, drebulys jį iki kaulų perėmė. At
stūmė šeštą stiklelį ir tarė rimtai:

— Dievo valia visus tvarko. Bus—kas turi 
būti... . "

— Nuolat į kapines ateina—tyliai pratarė 
graborius.

— Tai ji, kaip pakerėta, — atsiduso Marti
nienė—Magdė ir po gluosniu laksto, ant upės 
kranto sėdi ir dūsauja, nors su nelabuoju nesė
brauja.

— Taigi — tarė diplomatiniai graborius.— 
Mirtis, šunsnukis, žeidžia širdį kiekvieno. Mag
dė mylėjo Stasį, amžiną atilsį teikis jam duot 
Viešpatie, o amžinoji šviesa., tegul jam šviečia. 
Gaila man merginos. Turi sunykti, duokite ją 
man geriaus už žmoną. Nedrausiu Magdei, te
gul iki valios po kapines vaikščioja ir gėles ant 
kapo sodina.

Statūs teisingi žodžiai ir aiškus pasisaky
mas persvėrė svarstykles graboriaus naudai. 
Martynienė net pakėlė stiklelį ir tarė:

— Nors tamsta, ponas Anufrai, žmogus me
tuose, ir tfu! graborius, tegul būna Dievo va
lia!..

— Kad tik Magdė kreivai i jumis nežiūrėtų 
— pridūrė atsargiai Martynas.

• •
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statė save taikos mylėtoju. Juk esu ne paskutinis ir tarnvstą prie bažnyčios 
Bet jo karštos kalbos apie turiu.■/T’"

*

Stojosi.
. i’®"“ Anufras, gavęs tėvų_ pritaritru), apei-

Vargšė Magde. Sužinojusi nuo tėvų, kokį, 
likimą jai ruošia, baisus gailesys ją apėmė. At
ėjo prie upės ir atsisėdo po gluosniu. Sutemo 
jai tuojaus galvoje ir nuslinko nuo kranto į-van
denį, kaip lapas nuo medžio krisdamas į upę.

Žvejys privilko Magdės kūną į kraštą. Su
šaukė pro šalį praeinančius prietelius ir trijuo
se kartu nunešė merginą į tėvų grinčiąc

Nežmonišku balsu pasitiko Martynienė įei
nančius su skenduole. Šauksmas žmones pergąs
dino ir Martyną, kuriam taip pat ašaros per 
skruostus pasipylė.

— Dievo valia — ramino juos žvejys. Davė 
jai Viešpats Jėzus mirtį lengvą, tykią, ramią. 
Nuo vieno karto užsirijo, kaip mažas vištelis. 
Tur būt per arti krašto atsistojo... paslydo ir 
amen !

Paguldė Magdę patale, užklostė duknomis... 
Gal ją šiluma perims.
Gal kvėpavimą, atgaus...
Tuščios svajonės!
Kaulėtas rankas graižydamas laužė Anu

fras.
Liūdnai galva lingavo Lauras.
.. .O kaip grįžo kartu nuo liūdnos grinčios, 

kur mirtis žmonėms gailesį su liūdesiu atsiuntė. 
Lauras graborių en\ė raminti.

— Dievo valia, Dievo valia. Mergina jums 
nebuvo lemta.

Ir pridėjo tyliai.
— Jau jai mierą paėmiau.

Palei Stanislovą Maciejorskį F. F.

i
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KOMEDIJA AR TRAGEDIJA?

DARBUOJAS SU
V0SE a SONS PIANO 

KOMPANIJA
Buk tikras mane matyt pirm pit 

siaut Jokio komiso nereikia mokfi 
Aš parduodu tiesiai.

Pasailio garsus V O S B grand, 
player ir uprigtat pianai. Nauji ir 3 
vartoti Orthophonic VICTROLA 7, 
pultus MAJESTIC radio. ’ <

ftetfcataufc Katalogo
Vose & Sons Piano Co. y?
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BOYLSTON ST. BOSTON .

Arizoųos valstijos vyriau-|Hijos įstatymų apskričių bor- sias teismas padarė tą įsta-Jdams, tymą bevertingu. Per 1923 m. Nevada, Montana, ir Pennsylvania įvedė senatvės pensijos sistemas. 1925 m. Wisconsin sekė tas valstijas. Kentucky balsavo 1926 m., Colorado ir Maryland 1927 m., California, Mįnnesota, Utah ir Wyoming 1929 m.Beveik visos pravestos bylos remiasi ant aprūpinimų gerai , žinomo ‘‘Standard Bill” senatvės pensijoms. Net šešios valstijos seka 70 metų amžiaus kvalifikacijas, kurios rastos “Standard” byloje. Matyland, Nevada, • Utah ir Wyommg paskiria 65 metus.“Standard” byla paskiria augščiausią pensiją $1.00 į dieną. Tą aprūpinimą seka Californija, Colorado, Maryland, Minnesota, Nevada ir Wisconsin.
Wyoming paskiria aug

ščiausią sumą $30 į menesį. 
Montana ir Utah $25 į mė
nesį, Kentucky $250 
tus.

Aštuonios valstijos 
lauja apsigyvenimą 
joj net iš penkiolika metų, 
ir Kentucky ir Nevada iš 
dešimts metų. Visos val
stijos reikalauja, kad pra
šytojai būtų Suv. Valstijų 
piliečiai per penkiolika me
tų. Penkios valstijos (Cali
fornia, Montana, Nevada, 
Utah ir Wyoming) paveda 
administraciją senatvės pen-

JUOZAS P. ŠARKIUNA8 T

kuomet Colorado, Kentucky, Maryland, Mine- sota ir Wiscousin aprūpina, kad apskritis arba Apskričio Teismo tcisdaris turi nutarti kas gaus pensijas.
Benų žmonių namai. Pirmas tikslas senatvės pensijų yra išnaikinti, galutinai, “biednųjų namus,” aprūpinant senus su finansiška pagelba kad jie galėtų gyventi savo namuose ir nebūtų išsiųsti į viešus namus savo senatvę praleisti tarpe svetimų žmonių.Su v. Valstijose yra net 1,270 senų žmonių namų, kuriuos užlaiko apskričiai arba valstijos, tikėjimipkos arba labdaringos institucijos, įvairios unijos, frater- nališkų organizacijų ir t. t.
Suv. Valstijų Darbo Biu

ro Statistikų Biuras nesenai 
tyrinėjo tuos namus. Infor
macijos surinktos apie 1,037 
namus, kuriuose užlaikyta 
69,000 žmonių, ir kuriuos 
užlaikyti kaštuoja net $26,- 
(XX),000 į metus. Tyrinėto
jai aplankė asmeniškai, net 
160 namų. Kai kurie namai 
buvo ypatingai puikūs ir-ki
ti kuoprasčiausi miestų pri
grūstose dalyse.

‘Tyrinėtojai rado, kad be
veik visuose namuose pri
žiūrėtojai senųjų buvo mo
terys, ir beveik visuose atsi
tikimuose jos buvo simpa
tingos ir puikios darbinin
kės. F. L. I. S.

Bet-kas blaivybės darbų 
varo čionai tarp mūs Ame
rikos lietuviu ? Girtuoklys
tės tamsumas stumia į lais- 
vainarihj. bučių liaudį, gir
tuokliavimas pakerta—tau
tos ateitį — mūsų jaunimų, 
jo dorą, jo tiky binius ir tau
tinius idealus, bet kas tų 
jaunimų pei-spėja prieš gir
tuokliavimo pavojų ? Kas 
jį organizuoja, ir veda į 
žūt-būtinę kovų su svaigi-✓ 
nančiais gėralais ?

i Taigi Vienas senelis kunigas, 
tiesa, varė tą kovą kiek pa
jėgė ir kaip mokėjo, bet ir 
tą jau pajėgos apleidžia.’ Ir 
ar vieno žmogaus tai dar
bas t Ką gelbės, jei vienam 
statant, kitas, užuot padė
jus, iš dirbančio tik tyčio
sis, statomą darbą griaus ?

Ką Dievo Apveizda padė
jo tautos priešakiu, to parei
ga tautą vesti, gi vesti i 
šviesią ateiti. Todėl mūsų 
dvasiški ja, mokytojai, gydy
tojai, advokatai, laikrašti
ninkai ir kiti apšviestuoliai 
turi vesti liaudį Į kovą su 
girtuokliavimu, turi pareiga 
ją organizuoti 
būrius ir tiems 
dovauti. 
seimus yra reikalas suva
žiuoti ne tik liaudžiai, bet 
ypač jos vadams. Ar tai ne 
gyvenimo parodija matyti 
jaunimo, ar moterų seime 
daugiau kunigų ir šiapjau 
apšviestūnų negu Blaivinin
kų seime.

Jei mūsų vadų, ypač ger
biamos dvasiški jos, yra pa
geidaujamas seimų lanky
mas visų katalikiškų orga
nizacijų, tai jau jokiu būdu 
negalima palikti vieną liau
dį blaivybę platinti.

Jei lošime komediją su 
blaivybės platinimu, tai gy
venimas mūsų tautai iškirs 
tragedija.

•Tad. tautos vadai, suva
žiavus liaudis į Blaivininkų 
seimą laukia jūsų, savo va
du. Atvykit ir jūs ir turė
kit kantrybės vieną dienelę 
su jais padirbėti tautos ge
rovei, Dievo garbei. 

Ateikit.
Vadovauk i t.

ema
dergda-

s! Ir kas nu- 
ilgiausia palaiko 
gyvenimą net ligi 
ligi pačios mirties 

prie nuodėmės,

< l

i blaivybės 
būriams va

li- i Blaivininkų 
v ra reikalas

KUN. A. DAUGIS,
Atholio lietuviu parapijos klebonas, Blaivininką skyriaus “Darbi
ninke” redaktorius ir “Darbininko” bendradarbis ir rėmėjas. Jis 
yra daug pasidarbavęs Lietuvos ir mūsų išeivijos labui Jo raštai 
patinkame tik blaivininkams, bet* ir visiems “D-ko” skaitytojams. 
Blaivininku skyriuj visuomet tilpo parinkti straipsniai apie blaivy
bę jo paties ir kitą Įžymesnių literatą parašyti. Blaivininkai yra 
laimingi turėdami'kun. Daugį už vadą-redaktorią.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

Dešimts Valstijų Įsteigė 
Senatvės Pensijas i me-
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LENGVOS IŠLYGOS

u.’■ . —
Štai šią savaitę, Lapkr. 

28, 1929, suvažiuoja į Mon- 
telĮo, Mass. blaivininkų 

' draugijų atstovai į metinį 
seimą, kad patikrinus pra
eitų metų organizacijos dar
buotę, kad nustačius veiki
mo programą sekantiems 
metams. Blaivybės draugi
jų užduotis — blaiviuosius 

■- suorganizuoti, kad jie blai
vybėje ištvertų ir organizuo
tai, tiksliai veikdami pa
lenktų į blaivybę prieitą do
rą nusižengiančius,
ir Blaivininkų Seimo už
duotis begalo rimta, kad nu- 

. statytų ir pravestų pasek
mingą kovą su viena iš pat 
didžiausių žmogaus silpny
bių — palinkimų prie svai
ginančių gėrynių.

Girtuokliaujantis 
prieš Sutvertųjų,
mas savyje Dievo jam su
teiktąją protingumo esmę. 
Pasigėręs žmogus, nėra to
kios kvailystės, kurios jis ne
padarytų. nėra tokio Dievo 
įsakymo, kuriam jis nepasi
priešintų. Ir kas susilygins 
taip biauriai suteršti Dievo 
paveikslą žmoguje, kaip gir
tuokliaujanti 
sidėjėlį 
per visą 
senatvės, 
prirūkytą
prie Dievo priešų;-prie am
žino pragaro, jei ne girtuok
liavimas.. .

Ir kiek blogo girtuokliau
jantis daro sau’.. Iš kur 
liek skurdo? neturto? ligų? 
šeimvnu suirimu ? peranks- 
tybų mirčių ?.. Iš kur-gi 
dauginus, jei ne iš girtuok
liavimo!

Dievas per Šventąjį Raš
tą. aiškiai pasmerkia gir
tuokliavimą ir užtikrina, 
kad “ yirtuokliai neįeis į 
du n (j a u s k a ralyst c. ”

Kristaus Bažnyčia kovo
ja su girtuokliavimu nuo 
pat pradžios krikščionijos. 
Skaitome šventame Rašte 
apaštalus barančius už gir
tuokliavimą. Popiežiai ir 
vyskupai pakartotinai drau
džia nuo girtuokliavimo, lai
mina blaivybės draugijoms 
ir į jas įstojusiems teikia 
gausius atlaidus. Didelį 
blaivinimo darbą pravarė 
Lietuvoje didysis Žemaičių 
vyskupas, neužmirštinas Va
lančius.

S ■ 

Šių metų pirmais šešiais 
mėnesiais net keturios val
stijos,. California, Minne- 
sota Utali ir Wyoming, į- 
sreigė senatvės pensijas. Tai 
dabar iš viso net dešimts 
valstijų priėmė senatvės 
pensijas. Apart viršminėtų 
valstijų, kitos yra Colorado. 
Kentucky, Marylan, Mont
ana, Nevada, ir Wisconsin. 
Senatvės pensijos bylos bu
vo įvesfoš'Tr’ keliose kitose 
valstijose bet iki šiam laikui 
nebuvo svarstytos.

Užtvirtinimas senatvės ap
rūpinimo Alaskoj yra ypa
tingai interesinga. Sulig 
Kongreso Akto, visi pinigai 
surinkti nuo'užsiėmimų ir 
pirklystės leidimų, apart 
inkorporuotą miestų Alas
koj, yra laikomi specialiame 
fonde, kuris, pa vadintas “A- 
laskos Fondas. * ’ Deši mtas 
nuošimtis to fondo paskir
tas “prižiūrėti tuos asme
nis. kurie dėl senatvės, ligos 
arba kokios kitos nelaimės, 
negali save užsilaikyti.” 
Apart to aprūpinimo, Alas- 
kos* legislatūra dar aprūpi
na “Alaskos •Pionierių Na
mą,” kur penkių metų gy
ventojai yra prižiūrimi. "Ne
turtingi vyrai, 65 metų am-

t 
žiaus, ir moterys suvirs 60 
metų amžiaus, kurie išgyve
no Alaskoj pet penkiolika 
metų gauna nuo $25 iki $45 
į mėnesį.

Tik 1923 m. Įvairios vaL 
stijos pradėjo domėtis se
natvės pensijos įstatymais, 
kad nors Arizona jau 1914 
metuose įvedė senatvės ir 
motinų pensijos įstatymus, 
bet dėl techniškų trūkumų,

reika- 
valsti-

100 KNYGŲ RINKINYS!
“Birutės” Kalendorius 1930

“Margutis” per visą metą tsaj 
Viskas už $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietu33 
va” telkia gigantinę progų visiems j 
vienytų Valstijų, Kanados, CentralinĘjJ 
ir Pietų Amerikos lietuviams įsigyt! 10d j£ 
Knygų Rinkini—kiekviena knyga sklr- 
tinga, didelių ir mažų, naujų ir senes- < 
nių, jvairausio turinio: apysakų, roma« ^ 
nų, dainų, juokų, daktariškų, mokslinių,'; j 
filosofinių, istorinių ir dar kitokių ir, ® 
sykiu su šitoms knygoms gausite prie- T 
(’.us dykai: “Birutės” Kalendorių 1930 > 
metų, mėnesini žurnalų “Marguti,” Imįi^ 
ri leidžia ir redaguoja žymuą humoris«*Į 
tas ir kompo7.1torius Vanagaitis. “Mar-A 
gutis” užpildytas juokais, dainomis, 
•.eikslais. Tų viskų dabar gaunate už 
$7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Vit 'į 
stijose — užsienyje, kainuoja tikial J 
$8.50. Visų kolonijų lietuviai kviečia- j 
mi naudotis šita proga skubiai. ApSvie- X 
tos mylėtojai nepraleiskite šios progės. į 
— aiti $40.00 vertės knygų už $7.50 ir įg 
“Margutis” j>er visų metų, taipgi gra-'Ž 
žus “Brutės” Kalendorius. Sykiu sų_ * 
knygomis arba atskirai prisiusime 
savo naujų knygų katalogų. Pinigus f 
siųskite šiuo adresu: ''’-£3|

KNYGYNAS “LIETUVA,” , ,. 
3210 So. Halsted SL, Chicago, IlUnolS
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Stasius Būdavus

PAKELIŲ JAUNYSTEI
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nėra palyginamų
gerumu!...
Camel skonis yra

tikras rūkymą

Camels padaryta žinantiems, 
kurie ieško malonumų geruose d- 
garetuose, ir šie rūkytojai gali 
būt užtikrinti, kad tikra Camel 
ypatybė bus visumet laikoma.
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Pakelėmis tu skrendi užmerkusi akis, 
Neklausai Rūpintojėliai ko tavęs paprašo: 
Kad sustotum ir pirklauptum su širdim. 
Ir paliktumei savų akių nors viena lašą.

Camels išrasti ir padaryti, kad butų malonumo rūkyti. Geriausius sumaišy

mus kuriuos ekspertai moka padaryt, tai yra šio tikrai stebėtino cigarete

-e’
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tai mtwj specialybė Ir ilgų metų prak 
tik*. Partas arttsttžk**. Kainos teaaca

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

e.

Rytų pakrantėse paskambino kažkas.
Ir paskui tave tik dulkės bcya. skuba — 
Tu skrendi sugundyta naujų šviesų. 
Nusibodo tau aprūkusių lūšnelių lulms.

Kažkas apdraikė lauką Kiltu šydu
Ir naktis šalin jau skubinas, jau plaukia -* 
Nusileisi tu šviesus saulėtekių pakrantėj, y 
Kur jauni draugai tik kviečia, šaukia.
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Tik palik Rūpintojėliams ašaras pirmyl^čias.

Ndnešk piktų miglų į rytmečių mišku: 
Juk ašaron tavon supuolę pėdu dulkė 
Juodais purvais nubers visus žingsniais. ..

Pakelių Rūpintojėliai veikia ne šj/indieną — 
Tai ir duoki jiems savųjų ašaružin don į,
Ir į rytmečius įžengk sausom a’/itn. kaip puotbb. 
Rytmečiuos n t rasi tu puikiom/gėlėm sagstytą klonį.

\ . C‘Bztas7>
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paslaptis! Modernfškiausi ir labiausi tobuli metodai vartoti ši cigaretą pada-

ryt! Visų naminių tabakų patenkinti skoni išranka, rečiausi Turkijos taba-

kai priduoti kvapui! Camels daugiau patinka patyrusiem rūkytojam dėl to 

kad įvertina raminantį gerumą gerai sumaišytuose parinktuose tabakuose.

kuomet supranta skirtumą, visi
P‘,k, cameis
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Ofiso tel: Park 2989
ADVOKATAS

i Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING 

Worcester, Mass.
Namai — 101 Rrerltng Street 

Maple 4964

35-KIŲ METŲ PARAPIJA

metai perduoda su-

Blaivininku Draugija, Worcestery

terio lietuvaičių. Per dvejus mė-

K. J.

Moterų Sąjungos 5-ta kudpa, V/orcester 'y.

Labdarybės draugijai.

rodamas begalo jautrią, širdį, jis -

Šv.

l

'ra davė $100. varpams $50, mokyklai
ke-

vra parengus, tai jos aukos

Grigas — knygyno

Tačiaus, jeigu suskaityti 
Įvairių parengimų, ypač te-

406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetta 

Phone Park 5065raš- 
vėl

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOŪR

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

vedėja yra Marijo- 
Tai yra ramaus bū- 
našlė. Gražiai ji,

i draugijos uzae-‘. i i • - ta, , . 1 Didele žyme sv. Onos Draugijoj
lygsvaros atlai-J . ... . . •

•s ’ O-TVOl-irOA TXOI1L*/X T\ Ai O A t

Š č i u k i e n ė s penkerių

fe Šv. Onos Moterų Draugija.
I Parapijos moterys ligi 1913 me
tų jokios bažnytinės draugijos ne
turėjo. Tą spragą užpildė kun. 
Jonas J. Jakaitis, tuoj po pirmųjų 
jegolekcijų Įsteigdamas Sodaliciją 
moterims, po globa šv. Onos, šio- 
jį draugija laipsniškai vis vystėsi 
ir net parapijos padalinimas jos 
nenusilpnino. Parapijos vakari] 
surengime šitoji draugija visuo
met daugiausia pasidarbuoja. Vie-

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

nuošaliai, taip kad daugelis ir ir įtaisė draugijos vėliavą už $80.

tos moterų išgudrinimui, jų tiky
biniai ir tautiniui susipratimui ky- 
jime, šita organizacija daug pagel- 
;bėjo. -■ Draugijos žymesnės aukos: 
bažnyčios statymui $200, puoš-

Marijos Vardo. Matomai, iš pri
gimties p. Elzbieta Daminaitienė 
yra protaujanti, svarstanti daly
kus, mėgstanti knygas ir laikra
ščius. Tas jai pagelbėjo atsilai
kyti nuo tuomet labai madoje esan
čios “ pirmeivystės” ligos. Jos 
vyras, Tanias Damina it is, taip jau
gi viekas iš apšviestesnių koloni
jos lietuvių ir Įsitikinęs katalikas, 
keletą metų taip pasekmingai pir
mininkavo didžiausiajai vyrų pa- 
šelpinei šv. Jurgio draugijai, kad 
ją užaugino i didelę pajėgą ir tų 
laikų šv. Jurgio draugijos gyvavi- 
nas pažymėtas garbingiasiais dar
bais akybai ir tautai

Dabartinė, šv. Onos Draugijos 
oirmininkė, p. Petronėlė 
A • a v o š i e n ė pradėjo pirmi- 

] įlinkės pareigas eiti būnant viee- 
I pirmininke. ' 1928 metais, apsir- 
Igus pirmininkei. Naujoji pirmi
ninkė yra švelnaus būdo, nėra tik 
krikštyta, kokia tik paviršutinė 
katalikė, bet su Kristaus mokslu 
sugyvenusi. Katalikų Bažnyčiom 
idealus ji pamylėjo ir dėl jų gy 
vena.. Šv. Tėvo balsas, vyskupe 
laiškai, parapijos klebono žodis — 
jos yra su pagarba .priimtas. Jos 
vaikučiai gieda bažnyčioje, mažės 

- nieji eina Į ‘lietuvių katalikišk' 
mokyklą. Petras ir Petronėlė Alr 
v ošia i tai viena iš pavyzdingesn1 
šeimų, nenuilstančių, darbuoto; 
Bažnyčios ir tautos gerovei.

Į 1929 metų valdybą dar Įeina 
p. Marijona šeškevičienė — vice 
pirm., p. Marijona Ščukicnč — iž 
dininkė, p. Elzbieta Kupstienė — 
raštininkė ir p. Viktorija Seniaus 
kienė — tvarkdarė.

Nuveiktieji šv. Onos Draugijos 
darbai patys kalba, kad vietos vi
sos katalikės moterys Į ją privalo 
priklausyti. Jei šv. Onos draugi
ja taip pasižymėjo gerais darbais,

‘ ' .r
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damies nuo gyvenimo triukšmo 
tolokai, jie tyliai lavinas tikėji
mo praktikoje, naudojas bažny
čios teikiamomis pamaldomis ir 
nuoširdžiai remyx aukomis lietu
vių bažnytėlę, paskyriai teikiamo
mis ir bendrai sudėtomis. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje yra jų Įtai
syta graži šv. Pranciškaus stovy- 
la ir jo relikvijorius. Be to Tre
tininkai sudeda aukų gėlėms ai-■ 
toriams papuošti, gi bažnyčios rei
kalams kas 
vięi $80.

Tretininkų 
na Orinieuė. 
do, pamaldi 
•apgalėdama neturto vargus, užau
gino visas savo dukreles geromis 
katalikėmis, kad jų dvi šiandien 
yra šv. Kazimiero Kongregacijos 
vienuolės.

Blaivininkų Draugija.

Žmonijos gyvenime begalo daug 
žalos daro jos palinkimas prie 
svaiginančių gėrimų. Katalikų 
Bažnyčia nuolat visus ragina prie — 
blaivybės, liktai žmogui kova su 
savo silpnybėmis nėra lengva. Kad 
blaivumas žmonijoje žydėtų. Ka
talikų Bažnyčia ragina tverti 
blaivininkų draugijas ir prigulin- 
tiems Į blaivybės draugijas teikia 
gausius atlaidus. AVorcester’y 
Blaivininkų Dr-ją sutvėrė kun. 
Tonas J. Jakaitis, kovo 24, 1913. 
Vyskupas Tanias D. Beaven drau
gijos įstatus užtvirtino ir pasky
rė jai šventus globėjus.

Blaivininkų draugija tai z buvo 
drmoji AVorcester’io, vadinamoji, 
d e a.l ė draugija. Draugi

as tikslas tvirtėti blaivybėje ir 
kleisti blaivybę. Įrankiai — ap- 
vieta, pamaldumas, gyvas žodis, 
nygos ir laikraščiai, bet. užvis 

\avyzdis. Įsteigta skaitykla ir 
knygynas,’ dažnos prakalbos, bei 
šiaipjau vakarėliai, vieši pamal-. 
durnai, prieš alkoholinės parodos 
smarkiai kirto girtuoklystės pa
pročius ir kultūrino visą koloni
ja.

DR. JUOZAS LANDŽIUS-SEYMOUR
; įžymus Worcester’y darbuotojas. Jis turi ofisą šalę Šv. Kazimiero 
I parapijos klebonijos.ti.s sukurta IVorcester’io lietuvai

čių: p. Veronikos Liutkienės, p. 
Kotrynos Juškienės, p-lės Antani
nos Jakaitytėš, p. Matildos Černiu- 
vienės, p. Marijonos Sutkuniutės, 
ir kelių kitų. Tai idėjai įgyven
dinti jos prisiviliojo i pagelbą kun. 
F. Kemešį.

Plačioje uoreesteriečių viešoje 
darbuotėje, ar tai parapijos ar tau
tos, Juozas ir Veronika Liutkui' 
visur darbu ir pinigais prisideda. 
Jų dukrelė p-lė Matilda labai idęj 
alinga mergaitė, uoli katalikė ir 
gera lietuvaitė priklauso chorą ir 
darbuojas su kazimieriėčiais. 

į' Antroji draugijos pirmininkė,iįiam langui $125, šv, Onos vėlia- [ Antroji draugijos pirmininkė, 
tai $112, varpams $75, mokyklai P- P et r o ne lė Stos kienė, 
$300, Velykiniam liktoriui $150, Į ra viena iš šviesesniųjų Worces- 
l^žnyčios puošimui kas metai apie terio lietuvaičių. Per dvej’us mė- 

kus, 1915 ir 1916, jijė garbingai
. --vadovavo draugijai. Pasižymėjo 

BftPire>wa, draugijos p.nnmmke ,.iešamc Afrikos liet„™j gyveni- 
Ėbuvo p. A e r o n i k a L i u t- aktyviai dalyvaudama seimuo- 
gk i e n 8, Tai šviesių minčių,gerai sc Įr mctu dirbdamil
; orijentnojanti, idealinga, daug 31aivininkų SusMenyjimo centro' 
|feu<ąMi, gilaus tikybinio supra-. vaMyb(ijc Jos 
feno lieturaitč. Jį turfjo pasise-l vienuolė, gi p. Apolonija žhifc 
FJpmo' besiorganizuojančias mote- r,ma solist- . \
Sns vesti ramiu keliu prie kultūri- f m -................... , . . .

Y, ,. . Į Trecioji pirmininke p. A n i c l-e 
Si e t r i k i e n ė šv. Onos draugai 
jai vadovavo 1917 ir 1918 metaįįč 
Tie metai tai karo metai, metai <įp 

••v-■ S dėlių darbų karo nukent ė jusienĮs 
|jir Lietuvos nepriklausomybei

, x ... ._ . i-gaūti. Nors šv. Onos dr-ja" baSK_nmtą Amerikos katalikų pajėgą,'. . _ . .. . x . /K.
. , ■ . _■ l ’ '“tevtinf! drauffiia. Pečiaus«tam krii

‘ ‘ , ,*>tjngamc tautos gyvenime, ji lenfc'
gos centro valdybą: du me-ų . , . S?'

tu vicc-pirmininke, gi metus pir-l x. . , . _ , ,- .. r , , ... tautiniame darbe. Tam darbui pny
mminke. .. Sv. Onos draugijai p. . . .. .. •>-• •/?.’į^, .. T. ........................... '.mininke pajėgi] negailėjo. Jds.Veronika Liutkiene pirmininkavo- .... ™feL. . x ,n,x ,no.rctukte p-le Elena yra žinoma sq;Ptetvenus metus: 1913, 1914, 1924; x.

m . - j , urano soliste.& ai 192ų. Tai metai draugijos užde-;, 
t jhno, išvyst imo, 1_

Rymo, kuomet sumani ranka ypač.. 
g ir reikalinga.

S Kreditui p. Veronikos Liutkic- 
I nės reikia pažymėti, kad ji yra vie- 
<Xa iš inicijatorių ir organizatorių 
H Amerikos Liętuvių R. K Moterų pažiūri, susipratusi katalikė.

Sąjungos. Tos organizacijos min-
Bįy ■ •*
K ' • •____________________________

nuo daugelio metų. Priguli ji Į 
visas susipratusiii -katalikų draugi
jas, visus susirinkimus lanko ir vi
suomet aktyviai dalyvauja: Savo 
nuomonę ji pareiškia aiškiai ir 
tvirtai. Jai nepritrūksta nei no
ro. nei drąsos ir yra ištverminga. 
Dėl kokio nors nepaminėjimo, ar 
kalbų, ji nepames nei susirinkimo, 
nei užimto darbo,,nei.dr-jos. Nors 
nejauna, ale neišsemiamos energi
jos moteriškė: kad ir šįmet, yra 
valdybos narė draugijų šv. Onos, 
Blaivininkų, Moterų Sąjungos ir 

•” |dar darbuojasi komisijose. ■ Ta- 
. čiaus jos namai švarūs, tvarkingi, 

patogūs. Visa šeimyna pavyzdin
ga : dori žmonės, susipratę "katali
kai, geri lietuviai. Sūnus geras 
parapijietis. Dukterys ištekėju
sios už vaikinų lietuvių ir. jau vie
nos dukrelė lanko lietuvių parapi
jos mokyklą. Moka ji pagerbti ir 
savo tikėjimo dvasiškąją-ir-nepa
kęs kad kas bažnyčią ar kunigus 
dergtų. Šv. Onos draugija jai pir
mininkaujant pirko Lietuvos Lais
vas Paskolos lakštą už $50, .prisi
dėjo prie užpirkimo Maironio Par
ko su $50, Įtaisė bažnyčiai . gražų 
liktorių už $150. . . \ ’

Vienerius metus, -1026, draugijai 
pirmininkavo ; p. • M a r ė.-e 1 č 
K i r m i b i c -n ė." Jai (Še ’gąlo ge
ros širdies susipratusi katalikė ir 
patrijotė. Begu YVo/eestep-y ras
tume kitą šeimyną, kuri buĮų tiek 
aukojusi tėvynės rėikalamsrMaip p. 
Kirmilai. Rėmė , juodu. visa šir-

^ris vesti ramiu 1
Ajiimosi, prie aiškaus tikybinio ap-<

gisprendimo, iš tvankaus, tuomet ■
^oreesterį apgulusio, atskalūniš-;

t ko-socialistišto t'-ankn. Darimo-’
iė šv. Onos ir Blaivininkų drau-. ;
gijose jai prigęlbėjo išsivystyti i^'
įimtą Amerikos katalikų pajėgą,'^ , .. x
» j : x ,• . „\ -šmYtme draugija,'tečiaus-taip krt,«ad dėt buvo įtraukta j Moterų-^/_____
pajungus .cvmro vumvoą: nu me-' . , 3 • '' • ,

t:yniavo su kitomis draugijomis ji Į dzia tėvynę per Tautos -Fondą.
4 ~t _________ -r*______i______ _______________m* t *4.--

. gyvavime paliko p. M a r i j o- 
: n o s
Į m etų (1919—1923) pirmininkavi
mas. Darbuojasi ji šv. Onos Drau
gijos valdyboje ir dabar, kaipo iž
dininkė. Tai stipriu nervų, aiškių

Ji 
nenuilstamai darbuojasi bažnyčiai

• I.?Lietuvos Raudonąjį Kryžių; Lietu
vos katalikiškas Įstaigas; gausiai 
pirko Lietuvos Laisvės Paskolos 
lakštus; duosniai aukojo parapijai 
ir vietos labdarybei

Iš AVorcesterio pat pirmųjų mo
terį] vadų, p. E 1 z b i e t a Da
rni n a i t i c n ė, išrinkta šv. O- 
nos Draugijos pirmininke 1927 ir 
1928 metais. Turėjo jijė patyri
mo draugijai vadovauti, kadangi 
1913 metais pirmininkavo didžiau
siai vietos moterų draugijai

WORCESTER, MASS.
Vargšų prietelis.

Vietos lietuvvs gydytojas, Dr.
Juozas Landžius-Seymour, nuo pat 

Į savo atvykimo i Worcester’į pasi- 
' žymėjo dideliu prietelingumu ne
turtėliams. Labai skubiai ir rū- 
; pestingai jis patarnauja vargšams 
ir įvairią pagelbą suteikia, kurios I *

' paprastai gydytojai neatlieka. 
I Lietuvių Labdaringai Draugijai 

Šioji organizacija prirengė jisai jau antri metai dirba be Įo-

kio atlyginimo, tečiaus vargšams 
patarnauja labai rūpestingai, be 
Išsikalbinėjimo ir skubiai. Praeitą 
savaitę, lapkr. 4. jisai atlankė 77 
metų vargšę senelę Magdaleną Ja- 
seliūnienę, savo automobiliumi ją 
pervežė Į Labdaringos draugijos 
jai suruoštą prieglaudos vietą 21 
Barelay gatvės ir ją užnešė ant 
antrojo aukšto. Kitą dieną par
vežė jai dovanai dentistą apžiūrė
ti vargšės skaudamus dantis ir pa
rūpino miesto slaugytoją. Už to
kius prakilnius darbus reikia tik 
gėrėtis mūsų daktaru.

Nors lietuviai Į savuosius ar tai 
profesionalus, ar biznierius yra 
pratę žiūrėti su . nepasitikėjimu, 

’ tečiaus mūsų daktaras įgyja vis 
daugiau ir daugiau prielankumo, 
nes jau daugelis yra patyrę kad 
jis yra išėjęs didesnius • daktaro 
mokslus ir daugeliui ligonių pa- 

' gelbėjo, kaip kiti gvd’dojai tik ė- 
! mė pinigus, o ligoniui nieko nepa
lengvino.

Už gerą ligonių gydymą ir už 
savo didelį prielankumą lietu- 

I viams vargšams daktaras J. Lan- 
'ižius-Seymour yra vertas kodi- 
(Ižiausios paramos.

(bažnyčias ir tėvynės reikalams 
■ :.;i niekas susilyginti nepajėgia.1

AVorcesterio blaivininkų 25 kuo- ! Būdamas neturtingu, tečiaus lu
pa visuomet pasižymėjo veikiu- ■ i ., . ..
>nu. Į centro valdybą iš šios kuo-j yra išaukojęs idealingiems tiks-, 
pos visuomet Įėjo no keletą narių. Hams suvirs tūkstančio dolerių. 
Prie labiausiai blaivininkų orga
nizacijai pasidarbavusių priskai- 
tytina p. Juozas Svirskis, kuris 
keletą metų išbuvo Blaivininkų 
Susivicnvjimo veikliu centro 
tininku. gi vienerius metus 
pirmininku.

Rimta Blaivininkų pajėga 
p. Ona ^idabrienė, kuri jau 
tinti motai tai organizacijai dirba 
kaipo lalfei tvarkinga centro iž
dininkė. ^.’entro valdybos nariais 
dar pasižymėjo ivoreesteriečiai: 
p-lė Juzė Leonaitė, p. Petronėlė 
Stoškienė.p.'Izabelė Ročkienė, Pr. 
Mankus, Jotas Tatulis ir kiti.

Ypatingo ^paminėjimo vertas 
Yčas, kuris tyliai, bet 
i (blaivybei, darbuo- 
in plunksna. Tai yra 

vienas iš pačių'.rimčiausių Amcri- 
ų korespondentų.

Uolus ir labai inioširdus blaivi- 
idMlingasis Vla- 
vielps blaivininU

tai tik dėlto kad Į Įa priklauso do- dirvą : Vyčiams, Moterų Sąjungai, ' ‘ 
ros, supratlyvos ir geros parapi
jietės.

Šv. Pranciškaus Tretininkai

Prie kožnos bažnyčios yra žmo
nių, kurie stengiasi tikėjimą už
laikyti ne tik kiek yra Įsakyta 
būtinai atlikti, po mirtinos nuodė
mės bausme, bet iš gausumo Dievo 
meilės jie norėtų tiek doringumo 
įgyti, tiek gerų darbų atlikti, tiek 
pagarbos Dievui rodyti ir pamal
dumo atlikti, kiek gyvenimo ap
linkybės ir žmogaus pajėgos lei
džia. Palinkusius prie pamaldu
mo, Katalikų Bažnyčia jungia Į Į- 
duoda konferencijas, kad asceti- 
kos .daugiau žinių suteikus. Y- 
pač plačiai praplytus. Bažnyčios 
užtvirtinta ir gausiai atlaidais ap
dovanota yra Šv. Pranciškaus Trc- 
fininkija.

šv'. Kazimiero parapijoje ir nuo Vincas Blavac’ 
seniaus buvo Šv. Pranciškaus Tre-t labai {'našiai 
tininku atvažiavusių iš Lietuvos, jas ir žodžiu ir| plunksna. Tai yra 
tečiaus 1913 metais jie suorgani
zuoti ir turi mėnesinius susirinki- kas beturiu 
mus, kuriuose jiems būna teikia
mos konferencijos. įlinkas yra mūsų ii

Worccsterio Tretininkai gyvena das Rimša. Jis vie
'labai ramiai, nuo viešo gyvenimo kams keletą metų pirmininkavo

žųsrti nežino ktd jb jftu Urifcr- į Be* m

j Tečiaus blaivininkai turi daug 
begalo pasišventusių žmonių, tik ( 
• ų visų nesuminėsi.

Nors tai tik idealingos organi
zacijos kuopa, bet ji parapijai kas 
motai sugeba didele pinigine auka 
pagelbėti. Bažnyčios statymui ji

*118.
kiek 
otrų parapijos labui šitoji drau
gija
sieks į tūkstančius dolerių.

Blaivininkų draugija užlaiko di
delį lietuviškų knygų knygyną. 
Knygas nariai gauna skaitymui 
dovanai.

šių metų draugijos valdybą su
daro: Pranas Mankus — pirmin.. 
Adomas Kandratavičius — vice- 
pirm., Juozas Svirskas — raštin., 
Vincentas Blaveckas — fin. rašt., 
p. Marijona ščukienė — iidin., p. 
Antanina Morkūnienė ir p. Domi
cėlė Jurkevičienė — iždo globė- ■ 
jos, Juozas Slavickas — tvarkda-' 
rys ir Jonas

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. M1LLER

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) ' 

638—640 Slater Building 
Worce8ter, Maw.

Namt) cm: Odar 17*B-M
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MALDEN’O STEBUKLŲ taip atsitikę ir su Colocero Amico
• VIETOJE ' ir daugeliu kitų. Žmonės būk ver-

Lapkr. 20 d.» septynios kinietis'Šią iš-džiaugsmo ir dėkingumo, 
atvažiąyo 2 Dove 
kun. rpyer kapą-

H. ir lankė Joseph Fk. Denton,-35 metų, As- 
Ivežė ligotą toria, L. I. pasveikęs. Taip pat 

mažą kinietį fterninką. Tūkstan- ir Novak, 8 metų vaikas. 
Čiai žmonių apspito rytietes ir pa- 
dėjo j<^n^ Hielstis už kūdikėlio ge
rovę. 'Vėliau nusinešė jį koply-
V. ' >• * . •čion. ;* . ,

Lietu'ris-amerikonaš iš Plymouth, 
Pa. lahko kun. Powe'r kapą kad 
pasveiktų. Sakosi sveikstąs.

Francisco Maggio, 18 mefcų. iš 
Waveriy St, Evęrett, Mass. supa- 
ralyžuotas per 14<metų, pakilo nuo 
kunigėlio kapo ir savo jėgomis 
vaikščiojo. Ten buvo su broliu. 
Laikraščiai juodviejų paveikslus 
patalpino ir daug apie Francesco 
rašo. , • •

Mrs. Morrietta Emnea nuo Op- 
per St^ Providence, R. I. atvažia
vo tąsi ir kalba prie liudytojų būk 
jai esą daug sveikiau. Ji buvusi 
per daug metu suparaližuota. Ji
nai stipriai meldžiantis.

Keturios moterys iš Pennsylva- 
nijos lanko stebuklingo kunigėlio 
kapą ypatingi) malonių gavimui.

Laikraščiai sako kad Blanche
Cecehi, 24 metų, --Modoc St., Som- 
erville, Mass. metusi kojų spran- 
džinas, kuriomis buvo raišiojama 
nuo trečių metų amžiaus. Ėjo 
sveika, namon.

Minia būk su ‘ašaromis pasako
jusi reporteriui kaip mačiusi Ka
triutę Cronin, 13 metų, Jacųues 
Avė., AVorcester. Mass. pradėjusią 
matyti. “Ma, aš jau matau,” bu
vusioji akliukė, surikusi. Žmonės 
pradėjo, nustebę, verkti iš dėkin
gumo.

Morta Clark. 13 metų. Nightin- 
gale St., Dorchester, po 8 opera
cijų buvo nebepagydoma. Metė 
kriukius ir pradėjo eit. Lygiai

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 6066-7S65

RUDENS BARGANAI
Dabartinis laikas yra geriausias pirkti namus. Užeikite 

pažiūrėti mūsų bargenų.
Puiki proga—namas ir krautuvė

Dėl šeimyninių reikalų žmogus yra pri
verstas parduoti gerai Išdirbtą groser- 
nės Ir saldumynų biznį su namu už la
bai žemą kainą. Namas kampinis, 3-jų 
šeimynų su Lmprovementais. Krautuvė
je biznio daro $300—$400 į savaite. Na
ntą ir krautuvę parduos už $7600. čia 
pulki proga bile kam. Matykite tuoj A. 
IVAŠKĄ.

didelės upes ir netoli miesto. Labai ge
ra vieta dėl gasoline statlon krautuvės 
ir daržovių auginimo arba dėl pauk
ščių. Iš priežasties sudegimo namų par
siduoda labai pigiai. Kreipkitės prie 
GAILIAUS.

' Nepaprasta proga mokančiam 
lenkiškai kalbėti

Mėsos ir grocCTių krautuvė, jau seniai 
Išdirbtas biznis, tirštai apgyventoj len
kų ir lietuvių vietoj ir ant biznio 
streeto South Bostone. Biznio apyvar
ta dabar $1000 iki $1300 J savaite; ren- 
da $50 Į mėnesį, daug tavoro ir geri į- 
talsymai. Dėl nekuriu priežasčių savi
ninkas yra priverstas prasišalinti iš 
biznio todėl parduoda už $3,000. Klausk 
pas STEFAN.

City Point
3 šeimynų, 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su visais įtaisymais parsiduoda 
ui $9.300. I metus neša rendų $1236. 
Matykite TUINYLĄ.

Dorchester, netoli Columbia
• Station

3-jų šeimynų tvirtai būdavotas 18 kam
barių namas su visais moderniškais J- 
taisymais. Rendų neša $105. į mėnesį. 
Parduos už $9300. įnešti $1600. Matyki 
te A. IVAŠKA.

Pirk anglius rudens laiku tai gausi gerus ir pigiau negu 
žiemos laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės negu 
kitu ir angliai labai geri.

Visuose reikaluose kreipkitės prie agentii arba mūsų 
ofisan.

LITHUANIAN AGENCY
vay- South Boston, Maw. Tel. 0605-1337 
NAS ir 0. ?. YURGELUN, Savininkai.

‘
i j Z , _ . .

Mayoro-Elekto moteris ponia 
Curley sveikstanti po atlankymo 
kunigėlio Power kapo. Ponas Cur- 
Jey pasakė reporteriui kad žmo
na po 16 mėnesių sunkios ligos e- 
sąnti daug sveikesnė po atlanky- 
mo jauno kunigo kapo. Vėl abu 
kada važiuosią prie stebuklingo
jo kapo. Tik nepasakė kada jie
du važiuosią. Nenori viešumos.

7 busai atvežė sergančių iš 
Springfield. Mass. i Malden, Mass. 
kapines. Iš Broektono busuose 
60 žmonių atvyko prašyti Dievo 
malonių per kunigėli-tarną.

300 žmonių iš Dorchesferio. 
Daug iš Paterson, N. J. Daug vie
nuolių, daug kunigų meldžiasi prie 
kunigo Power kapo. Išrodo kad 
tas kapas tuoj taps visos Ameri
kos šventvietė. Kada nors pra
kalbės apie jį ir Katalikų Bažny
čia.

Slovakų iš Lisbon Falls, Me. li
gonių ir neligonitj atvažiavo ir 
atlankę Malden kapus.

Protestonų ministeris baptistas 
Mr. Wiliiam D. Globė lankė kuni
go kapą. Žiūrėdamas Į baisius li
gonius pasakęs: “Matant šiuos 
nelaiminguosius ir tokias pamal
džias aplinkybes negali jaustis ne
sujaudintu.”

Žmonės ant sniego klaupia ir 
meldžiasi prie kunigo kapo. Vie
na Mrs. Thomas iš Taunton, Mass. 
vaikščiojo basa. Wollastono mo
teris pasveikusi namuose nuo van
dens nuo kunigo Povver kapo.

Kasdien laikraščiai skelbia nau
jų pasveikimų.

Katalikai dar neturi oficialio i

South Boston
2 šeimynų 9 kambarių 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 vištų, visoki ūko įrankiai, 
didelis sodnas. Parsiduoda už $9000 ar
ba mainytų ant mažos vietos. Matykite 
J. BALUŠAITIS.

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

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

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

9 šeimynos ir 3 krautuvės
Geras investmentas, pilnai randavotas. 
mėnesinių $407. persiduoda $32.000 ar
ba mainytų ant mažesnio. Matykite 
YURGELUN.

NESIDUOKITE APGAUTI
Tenka nugirsti, kad dabar po 

So. Bostoną vaikščioja apgavikas. 
Nešioja plėčkutėmis vandenį, kai
po stebuklingą. Vanduo būk esąs 
nuo kun. Povver kapo, Malden’o 
kapinių ir viską gydąs.

Tas ir kiti panašūs turėtų būti 
laikomi už apgavikus. Tokius ge
riausia paduoti policijai. Neisma- 
ninga yra 'priimti už gyvą tiesą 
kiekvieno žmogaus pasakymą. Tu
rime protą. Svarstykime dalykus 
arba pasiklauskime tų, kurie žino 
kaip svarstyti. R.

NAUJA PORA
Padėkavonės dienoje, 10 vai. ry

to, lietuvių bažnyčioje, per šv. mi
šias priims Moterystės Sakramen
tą žymus šios kolonijos katalikų 
darbuotojas, Vincas T. Savickas 
su p-le Juze Stašaite. Vestuvių 
pokylis įvyks 1 vai. po pietų Pa
rapijos salėje ant Septintos gat
vės.

Vincas Savickas yra rimtas, do
ras, susipratęs ir energingas vaiki
nas. Taipgi didelis idealistas. Be 
to yra vienas iš žymiausių vietos 
katalikų darbuotojų. Šiuom tarpu 
yra pirmininku Bostono Liet. D-jų 
Sąryšio ir Saldžiausios širdies V. 
Jėzaus Dr-jos. B^vo per ilgus 
metus L. Vyčių Naujos Anglijos 
Apskričio iždininku ir pirmininku. 
Turbūt nėra South Bostope kata
likiškos draugijos bei kuopos prie 
kurios Vincas nepriklausytų ir ne
būtų aktyvus narys. Be to vra 
gabus vaidila ir buvęs Parapijos 
choro narys. Retai kada ruošia
mas vakaras bei pramoga be Sa
vicko apsieina. Jis jei ne ant sce
nos su svarbia role, tai prie kito
kio darbo. Kiek jo pasidarbuota, 
tai sunku apsakyti. Ir vis dėl to 
brangaus lietuviams katalikams i- 
dealo “Dievas ir Tėvynė Lietuva.”

P-lė Juzė-^Stašaitė, dora^graži ir 
darbšti, lietuvait^.jgą. -nesenai, ją 
Lietuvos atvykusią bet jau spėjusi' 
į vietos jaunimo darbuotę Įsimai
šyti. Ji yra vytė ir rodos priklau
so prie Liet. Du k teini po globa 
Mot. Šv. D-jos. Dalyvauja ir “Šv. 
Agnietės” perstatyme vaidelutas 
rolėje. Ji ?yra giminaitė žinomo 
biznieriaus Jono Jakšto. Šiuom 
tarpu'gyvena pas “Darbininko” 
darbininką Petrą Milių.

Jųdviejų sutartas žygis yra vi
sų širdingai sveikintinas.

Draugas

24-TAS METINIS BALIUS
Urah! visi i balių

Lietuvių Sūnų Draugija, Cam- 
bridge, Mass., rengia puikų balių 
Thanksgiving Day (Padėkavonės 
dienoj), ketverge, 28 lapkričio, 
1929. Cypiais Hali. 40 Prospect St., 
Cambridge, Mass. Prasidės 3 vai. 
po pietų ir tęsis iki 12 naktį.

Lietuvos Sūnų Draugija seniau 
Cambridge, ji visados surengia ba
lius gerus ir visi būna patenkinti. 
Dabar rengiamas balius bus labai 
geras, nes viskas prirengta koge- 
riausiai. Bus skanių valgių ir gė
rimų. Svetainė puikiausia orkes
trą bus labai gera, grieš lietuviš
kus ir angliškus šokius vadovau
jant A. Žvingilui. Nepraleiskit 
šio baliaus! Atsilankykite visi be 
skirtumo, kur turėsite geriausią 
proga gražiai pasilinksminti.

Įžanga vyrams 50c., moterims 
40 centų.

Kviečia Lietuvos Sūnų Dr-jos
Komitetas

Sausio-January 3. 1930 m. bus 
Lietuvos Sūnų Dr-jos susirinki
mas. Nauji nariai bus priimami 
už pusę įstojimo. Ateikite kurie 
neprigulite — prisrašyti. Susirin
kimai būnn Essex svetainėje, 4$ 
Prospect St., Cambridge, ^lass.

Važiuojant į balių iš kitur, iš
lipki! ant Cerrfral skverų, netoli ir 
svetaine.

ir PoviloŠv. Mišios, šv.
Draugijos šv. Mišios už -mirusius 
narius bus atlaikytos Padėkavo- 
nės dienoje (Thanksgiving Day). 
lapkričio 28 d., 1929, 9 vai. ryte 
šv. Petro lietuvių bažnyčioj. Kiek
viena nario pareiga ateiti j bažny
čią ir pasimelsti Už mirusius dr-jos 
narnjs. ".

Susirinkimas. Virš minėtos d?-jos 
mėnesinis susirinkimas' įvyks' grifo-’ 
džio 1 d., parapijos salėj, 492 E. 
Sevehth St., So. Bošton’e, 2 vai. 
po ~ pietų. Šis susirinkimas vra 
svarbus, nes bus rinkimai valdy
bos 1930 metams. Tai kiekvieno 
nario būtina pareiga ateiti i susi
rinkimą ir pabalsuoti už tinka
mus kandidatus, kurie galėtų tin
kamai ir gabiai vesti draugijos 
reikalus, nes atminkit, kad drau
gijos veiklumas ir neveiklumas 
priklauso nuo valdybos.

Nekartą tenka išgirsti sakant: 
“ Kokią valdybą išrinks kiti, tokia- 
ir man bus gera;” Tai toks na
rys nėra narys ir neverta'draugi
jos knygose laikyti.' Juk 'nariai 
sudaro draugiją ir nariai išrenka 
valdybą ir apsvarsto visus draugi
jos reikalus.

Vajus. Be to, dar primenu, kad 
ši draugija yra paskelbus naujų 
narių vajų, kuris baigsis su meti
niu susirinkimu. Ateidami j susi
rinkimą nepamirškite atsivesti 
nors po vieną naują narį, o tas la
bai lengVa padaryti, kurie turite 
paūgėjusius sūnus, o kurie ne; tai 
pakalbinkite savo draugus, kaimy
nus -r pažįstamus. Užtikrinu, kad 
pasekmės bus kopuikiausios. Nau
ji nariai per šį vajirnuo 18 iki 25 
dietų priimami draūgijon be įsto
jimo, gi nuo 25 metų už pusę įsto
jimo. Tad gera proga visiems pri
sirašyti. Ateikite.

A. P. Neviera,
Protokolų Raštininkas.

RŪKVARIS
Būrys lhiūyių, feSal 

sionalų, mrtksTąivTu jtb

iaeiSs išgales-
01d Timer$ 

Jaunuomenė mano sekti 
smoke- 
ivairii

tarė turėti ’aįo^Iąbaj 
“Smoke Tal^k” ir 

Dance, 
kolegijai rūkvakariūs 
talks” •ar surengti VĮidelį, 
programą.

“Smokerninkai” jau pasitiko p. 
Joną Buckley Jack Sharkey ma- 
nedžerj. Ponas Buckley užtikrino 
pribūti su lietuviais^, kumštinin
kais. Ponas Buckreynūvo klaus
ti-• ar jo lietuviški kumštininkai 
boksuotūsi sir Janleą Maloney, jei 
pastarasis norėtų. Šonas Buckley 
atsakė, “Sure. Aš manau, kad 
jūs So. Bostonictį Maloney leng
vai gausite.”

Ponas Karbauskas pasižadėjo 
išmokinti keletą vyrų “smokerin- 
gų” dainų.

Komisija 
danavičių. 
kytu trupę 
rius” palinksminti.

Komisija užsibrėžė turėti dide 
į programą rūkvakary. Ji pra 

neš “Darbininke” apie visus, ku 
rie pasižadės programoje daly 
vauti. Ji prašo visų sportų ir ar 
ristų, kurie norėtų “smokerio’

dar gaudo artistą Ži 
Prašys kad jis išmo 

smuikininku “smoko

4 šeimy- 
įtaisais. 
Biznį ir 
įmokėti 

Šeimynų

TUR PARDUOTI ARBA 
PAMAINYTI

Mėsos ir zrošerio krautuvė ant la
bai gero kampo South Bostone, daro 
biznio apie 800 dolerių per savaitę. Iš
dirbtas biznis per 20 metų. Medinis na
mas su dviem krautuvėmis ir 
nos po 4 ir 6 kambarius sti 
rendos neša $140 per mėnesį, 
namus parduos už $13.500, 
$3,000 arba pamainys ant 3 
namo sferoje vietoje. Savininkai j>ra- 
įųrty.to jr -Heiienori biznio ir todėl taip 
Pigiai, parduoda.

South Boston e ‘'
Puikioje vietoje vięijps šeimynos medi
nis atskirai bmlavbfhs namas, '3'lrarn- 
■liarių su visais įtitirais Ir garatliius dėl' 
.7 automobllią turi būt laitai greitai 
parduota, reikalingi pinigai bizniui.

Okė-Farma
55 akerių geros žemės. 8 kamlnirią stn- 
ba su visais įtaisais, kūtė, vlštinyčios, 
visokio ūkės įrankiai. 3 karvės, T ark
lys. 250 vištų. 20 kiaulių, šieno, bulvių, 
daržovių. įmiki ūkė prie, Stote Romi 
ir netoli Bostono; Prtnt? tllitat $7.500. 
įmokėti ?2,<MW nrbf.p^auUaš* *“1 T”’' 
mo. Ūkė vertą, mažiausią- $WiQQ0 Sa
vininkais pa rdiibda*-talį pĮgiM ai jprie- 
žasttes ligos. ' .«* <1

J. BALAŠAITIB
337 W. Third St., S. Boston, Mau.

T»l. South Boston 0413-B.

^ogramoje dalyvauti pranešti' a 
f Darbininko” redakcijai arba 
komisijos nariams pp. advokatam 
Ciūniui ir K- Kalinauskui.

Apart rūkvakario tame jaunimo 
susirinkime, kurį ponas Valeckas 
gabiai vedė nutarta turėti po Ka
lėdų “Old Tin^er Dance.” Šio vė- 
l'esffiĮ) didžiulio judėjimo vadai y- 
ra TJr. Kasparas, pp.-Skudris, E.., 
Vtilbękas ir CšžiąeĮi^cA.' .,.' 
'?1 ŠiisirinkiBjuė ^gtfuziastiš- 

’ kafe ; Visi» 
$2.000.00 gryno pelno. ' j'5 ■ i

Valio!

J’..• ■ -3; i '

Blaivininkų 49 .kp. pereitame su
sirinkime išrinko Šiuos delegatus Į 
Blaivininkų Seimą, kuris - įvyks 
lapkričio 28 d. š. m.. Montello, 
Mass: J. Šimkienė, V; Tamulaitis,' 
0. Adomaitienė. „ - i .. Vi

LANKĖSI BROCKTONE
Lapkričio 24 d. kunigai Stra- 

kauskas, Virmauskas ir Norbutas 
dalyvavo šv. Roko bažnyčios sto- 
vylų pašventinimo iškilmėse. Pa
mokslą sakė kun. Strakauskas. 
Mišparus laikė kun. Virmauskis, 
diakonave kun. Kneižis, sųbdįoko- 
navo kunigas Norbutas.. Kuni
gas Švagždys buvo apeigų.vpdė-, 
jas. Choras bažnytiškai, netrukš- 
maudamąs. gražiai giedoję.

Virš minėtus kunigus iš So. Bos
tono klebonijos Ęrocktonan nuve
žė n.- A Junevičiaus automobiliu.

R.

Rekolekcijos. Gruodžio 1 d. X. 
J>. P. švč. lietuvių hažhvčioje pra* 
sidės' rėkoTekci.jos; Pambldos. ū- švy 
misi jįos>n»ū9 <rytais'5 ir^S iJtf vai. * 
vakafrAisT'iSO vaU

Gera progą pasinaudoti Dievo 
malotiėmis.

Novena prie P. P. P. švč. bus 
lapkričio 30 d., N. P. P. Šv. baž
nyčioje.

40 vai. atlaidai, X. P. P. švč. 
bažnyčioje bus gruodžio 6, 7 ir 8 
<1<L.

Patartina j visas pamaldas gau
siai ’ankvtis.

CAMBRIDGE, MASS.
TDelcgatai į Blaivininkų seimą, 

kuris įvyks lapkričio 28 d. š. m., 
Montello, Mass. išrinkti šie: Gc- 
džienė, Zaveckas, Potembergienė. 
Malinauskas. Kavolienė, Potem- 
bergas ir Jakutis.

BARGENAS
ParsidiiiHla arba ant raudos 689 E. 
Eightli J<t., Bostone nutrinis na
mas, Yra 12 kambarių. 2 maudynės, ir 
visi moderniški įtaisymai, šaukite sa
vininkę Mrs. Arlteene, Som. 9131-M 
arba matyti gyventojus.

PVniini r0lnuo reumatizmo, ran- 
U i UuULLui kŲ- krutinės, ir 

strėnų skaudėjimo, 
kataro, užstojimo kraujo nėra geresnių 
gyduolių kaip Einik. Mostį ir šaknis 
galima gauti visur arba pas išradėją 
Z. A. Einik Co.. City Hil! St., Union 
City. Conn. >

Kentėjau ilgą laiką nuo vienos ligos 
ir niekas negelbėjo kaip Einik gyduo
lės. tad ir kitam pataria. S. Bulk, Netv 
York City.

Vasarai pasibaigtus daugiausia laiko '? '
trks'praleisti namie. Pasirūpinkit,-kad _*• 
ju^ų; namuose hutų safagn fr patogu, f- T 7 T 
srilšifcant sau. puiklu^RAKANDUS R* • ė. *’•' <
« krautuvės. Turim geriatislos ru- *

ed-rootn eętus. partor-setus, dlning- . l'11*? V
meni setus, taipgi vlrtu«ijy kitus rok -į •
Alingus daiktus dldži-tustatn pasiriit- 
kime ir visokiomis kainomis.

Už $45 galite gauti puikų anglinį pe- W S ♦ j J
čitj virtuvei.' Ateikit persitikrinti. At- H®rvarQ f ,
daru vakarais Iki 7'115. į

Lietuviai, pirkit pas lietutį!, ' . r L jH_ f

VŽTIKRIS'AH TEipiNGlAtStitt
GERI AERf PATAR'S'A.VIifĄ. ' * Ii'

pardvogau arka 2i U
LEN GVAIS lAMOK^rRAfĘ. • • •

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY
A. AŠMENSKAS. Mcna&em,’

324-826—328 W. Broadvay , South Boston, Mum,
, Telefoną? South Boetnn 4G18-W.

>4 •> -*v A* / <•' t

MIRĖ £ .
• Po ilgos džiovos ligos mirė Mat- 
tąpan ligoninėj. Andrius Mikšėnas 
3B metų. J^. vedęs šv. Petro baž
nyčioj, So. Bostone,' Paliko tnote- 
įf EJęrtą. huiiūdusią su 9 vaikeliais. 
Vyriausias 14 metų. Jie gyvena 
175 Ūirih St. Laidojimas įvyko 

* itfpkr. 25 d. 9 vai., is ąv, Petro baž-
' -U 4 ‘ • U • '

- -į Lapkr. Ž6šv; Tsnesės pamaldos \ v? ; ir? r • , . i

Rengia Lietuvių Okėsų Draugi ” 
ja savoj salė, kertė E ir SilvejU 
gat., So. Boston, Mass., Thanks-. 
giving dienos vakare, Lapkričij^U“^

kare. "t .
Šį vakarą bus įteiktos ta-

’ Šv. Petro ir Povilo draugijos 
mišios., ųž jos mirusius narius bus 
lapkr. 28, 9 vai. ryte.

Vakare Pranciškonų pamaldos.

Buto ir Lietuvių Ūkėsų Draugijas-' 
Field Day išvažiavime.

Užkviečįame visus dalyvauti,. 
Rengėjai deda daug pastangų kad 
visus svečius pilnai patenkinus.

Tad visus prašome ateiti.
Komitetai

, Vieno ilgo akto oi»eretė, paradyta koni- 
l>ozitoriaufl MIKO PETRAUSKO. Per
statys "Gabija" Nedėlioję, Gruodžio- 
December t d.. 1929. Lietuvių Svetai
nėje, kamp. E ir Silver Streets, So. 
Boston. Mass. pradžia 7:30 vai. va
kare. ■ • ,
• “PRIEGLAl'DO.S" perstatyme‘daly- 

■vmus: Ž. Ne'viac-klenė: K. Kasparaitė: 
S. Patirti ir kiti. Mergaitės dainuoto
jos ir šokėja. Soiistė-šokėja Mariutė 
YoerėnaUė.

Šešta Laša—Rapsodija

Užtikrintas per užlaikytojus
5 svarai  ............................$1.50
60 svarų.......................14.00

Siunčiame per paštą. 
Kreipkitės:

L. KUN CIS
57 Battery Street 

North Abington, Mass

Vietiniai kreipkitės į “D-ko” 
Administraciją, 366 W. Broad- 
way, South Boston, Mass.

NUGA-TONE PAGELBĖJO JAM 
ĮGYTI GERESNĖ SVEIKATĄ 
Ponas W; L. Bennett, Rohwer, Ark., 

turi pareiškimą liukui sveikatos kurį 
kiekvienas sergantis ir nusiminęs žmo
gus turėtų skaityti, štai jis yra: “Aš 
rekomenduoju Nuga-Tone bile vienam 
kuris kenčia nuo silpnų inkstų, nervin
gumo, galvos skaudėjimo, prasto apeti
to. nevirškinimo, užkietėjimo. Aš turė
jau visus tuos nesmagumus kol nepra
dėjau vartoti šias puikias gyduoles. 
Nuga-Tone netik prašalino visus tuos 
nesmagumus, bet suteikė man stiprumą 
ir energiją."’

Nuga-Tone pagelbėjo virš miliono vy
rų ir moterų dėl įsigijimo daugiau svei- 

jkatos ir stiprumo. Jos sustiprino jų jė
gą ir vikrumą ir tuo budu pagelbėjo įsi- 

Igyti daugiau laimės Ir malonumo gy
venime. Jei jus esate silpnas ir nuolat 
kenčiate ir turite •panašius nesmagu
mus ir“kentėjimus, kaip Ponas Bennett 

j kad turėjo, bandykit Nuga-Tone tiktai 
Iper keletą dienų ir jus nusistebėsite, 
kaip greit jus pasitaisysit. Nuga-Tone 
galite gauti bile kokioje krautuvėje ku
rioje pardavinėja gyduoles. Jei jūsų 
vertelga neturi savo sandėly, reikalau
kit, kad jis užsakytų jums iš olselio 
vaistinės.

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

Mikas Petrauskas

Prof. A. židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA 
SMUIKA-PIANAS 

lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatoriją.

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

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

PLUMBING IK HEATING

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame ir LietuviiJtai
JI

382 Broadway, South Boston
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turinčius didelės reikšmės TeL So. Boston 
žmonijai. t

Kaip rašo anglų laikra-’; 
ščiai, tas mokslininkas A- 
mazonės upės pakraščiuose 
surado vadinamą cukrini 
medį, kurio sultys turi 
kvapsnį ir saldų sirapo sko
nį. Čia pat atrastas krū-

;k. e
•.. J*k ė. Garbė New Haven’ni turėti 

tokią'uolią veikėją. Aš raiškiu Kr-; • 
dingą užuojautą p-lei M. Jokubai- 
tei jos sunkiose aplinkybėse.

Šis suvažiavimas daug padarė 
naudingi! nutarimų, ypatingai, j 
sudarė gerus planus, kad sekmin-1 
gai darbuotis vajaus laike; rengt 
maršrutą, kad atgaivinus^r sustip-

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistai

i A. L. KAPOČIUS
: 251 Broadway, Soutb Boston
Į (“Keleivio” tianie)
i Ofiso valandos nuo 9 iki 12
i nuo 1:30—6 ir nuo 6:30- -9
1 vakare Seredomis nuo 9- 12
i ai diena Subatomis nu<- 9
5 'ki 6 vak Nedėlimnis nm» Q 
į iki 12 (pagal sutartį) į

S J l 1 •
.  :—•-------------------- ” *• — - L.-------------2------------- --- •

*
ną išnaikina apie 7,000 ken
kė jų-vabzdžių.

4 - d ’ •

IŠRADO TAUPIĄ IR ŠILTĄ 
KROSNĮ

įžymus danas, daugelio 
dalykų išradėjas D r. Bale

rinas silpnesnes kuopas. Tam dar- išrado labai patogią ir 
bui pakeltas lėšas apmokės apskri- naudingą krosnį. Išrastoji 
tis. Apskričio turtas siekia-$331.- ]-lx)snįs vra nedidelė, pritai- 
18. Taip skambėjo iždininkėj ra-i. , . ' _ . >■
poru.. Prisiminta apie A. įuį-lę! k-'ta virtuves ir namų sildy, 
ši. Blažauskiutę. * Atstovės sustrr-- mo reikalams. Ji labai ma- 
jusios sukalbėjo maldą už jos sie
lą ir nutarė užprašyt mišias šv. 
pas dvasios vadą kun. J. Baksi. Po 
sesijų p-lė šf. Jokubaitė pakvietė 
atstoves vakarieniauti. Įėjus i 
svetainę pamačiau du stalu ska
niais valgiai apkrautus. Sąjungie- 
tės netik kūną pastiprino'valgiais, 
bet ir sielą muzika. Orkestrą su
darė jaunuoliai, kurie pagrajino 
lietuviškų meliodijų. 
džių buvo išreikšta gražių minčių, (rentis dieną ir naktį, 
ypatingai iš vietinhj dvasiškių, šir
dingi) linkėjimų vieni kitiems ir 
visai A. L. R. K. M. S. organizaci
jai. Malonu ir garbinga nriklau- 
svt prie tokios organizacijos- ir aš 
linkiu, kad kiekviena susipratusi 
lietuvaitė priklausytų, nes tai yra 
mūsų vienintelė moterų bei mergi
nų organizacija Amerikoje.

New Britainietė

M wATERBURY, GONN
. Sekmadieny, lapkričio 17 d. įvy- 
. LDS. 5 kuopos margumynų va- 
s “’as. Žmoniųl prisirinko nusėti 

. Va karo, vedė jas p. Tutorai- 
TJaai'kino tikslą ir oakvietė 
bėti kleboną kun. J. Valantie- 

Kun. T. Valant;ejus paaiški-
' Jko reikalingumą priklausyti..prie

Po to skambino piano solo
P ė Mažeikiutė. Ji buvo at

rakta patrinti. Smuiku so’o iš- 
ė n-Jė Jekšaitė. Dantavo n lė 

reelė Andrikiutė. Klasi ką šo- 
Įę ln šoko Florencija Barda”ska:tė. 
f. įjąinavo solo Elena Vasiliauskai- 

Joms akomnanavo o. A. Alek- 
fe 8IS. Hartfordieeių DrogTamas t’k- 

rai buvo įvairus. Dainavo Mot:e- 
S jus Krinas. n ni AJ. Šimanskienė.

v fąy-a Gumbraričiutė ir Ona Bnce- 
fičintė Duetą dainavo A. Šimans
kienė ir T Gnmbra’’ičiutė Kla*iš- 

?okį išpildė Elena Norkevičiu- 
tė. Trioletą sudarė A Šimąųskie- 

J. Gumbrevičiutė ir M. Krinas.
Akompanavo Hartfordo vargoni
ninkas V. J. Burdulis. Visi dai
nininkai gavo daug aplodismen
tų ir buvo at’aukti pakartoti.
‘ Kun. J. Bakšio prakalba buvo 
turininga ir rimta. Jis kalbėto a- 
pie darb'ninkų reikalus ir snau
dę. Kaip klebonas kun J. Valan- 
tiejus'tair> ir kun. .T, Bakšys ragi
no prisirašyti prie LDS.

Vakaro programų visi buvo la
bai užganėdinti.

LDS. 5 kuopa taria fird ngiau- 
sią ačni mūsų gerb. klebonui kun. 
J. Valantiei’-i. gerb kun. -T Bak
šiui pp. Aleksiui ir Bnrd’diui ir žmonės 
visiems dainininkams ir šokikėms!Gal dėlto, kad turi darbštų, malo- 
ir atsilankiusiems.
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X '' NASRUA, N. H.

liąi dirba po 2, 3 ir 4 dienas i sa
vaitę. Iš tokio mizemo uždarbio 
sunku pragyventi. čeverykinės 
kol kas eina pusėtinai. Yra trys 
kompanijos. Pavasary žada dar 
viena atsikraustyt iš Lynu, Mass. 
Mažesnėse dirbtuvėse darbai eina 
pusėtinai. Cementinė ir popieri
nė dirba ir viršlaiki.

Kai su darbais sunku, tai ir 
drailgijų veikimas sumažėjęs. Va
karėlių mažai rengia, ypač teatra
lių. Šokiais mėgina pasidaryti 
pelno bet ir su tais nekaip “biz- 
ms.

L. D. S. 65 kuopa rangia šokius 
bažnytinėj svetainėj, lapkr. 23 d. 
Pelną skiria Spaudos Savaitei.

Nashuos lietuvių katalikų dva
sinis 
kam

i

gyvenimas apmiręs, nes nėra 
jo kelti.

Dzūkelis

NEWHAVEN, CONN.

“M. nr

j>

SALDŪS IR RIEBŪS 
MEDŽIAI

Hl'OSON, N. Y. I
Spalių 2 d. mirė Andrius Pazic- 

ra 59 metų. Velionis paliko dide- j

Mano įspūdžiai.

Lapkričio 17 d. man teko daly
vauti A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 21-me C’onn. apskričio suva
žiavime. Turėjau progą aplanky
ti Neiv Haveno lietuvių įstaigas: 
naują bažnyčią, svetainę ir tt. Šiek 

'tiek susipažinau su jų veikimu ir 
I gyvumu. Visą tai man buvo ma
lonu matyt, nes 10 metų atgafka-! liame nuliūdime moterį ir sūnų 

Ida aš ten lankiausi nuo to laiko Juozą. Jis priklausė prie Šv. Ka-! 
j daug kas pasikeitė, padidėjo, pa- zimiero draugijos ir vietinės para- j 
grožėjo, ypatingai bažnyčia. Iš pijos. Palaidotas su bažnytinėm:s 
io kas nuveikta gali pastebėti, kad apeigomis.
gera sėkla yra pasėta žmonių šir- rijampolės apskr., Veiverių val- 

i dyse. Visur gražiai ir sumaniai šeiaus, Padrečių kaimo.
_____ ; tvarkosi ir darbuojasi.

p. J.
I
1

i
I

....Šioje kolonijoje darbai labai 
menkai eina, ypač Cotton Mills 
dirbtuvėse kada Įvedė naują s'ste- 
mą, tai darbininkai turi sunkiai 
dirbti. Dažnai pasitaiko, -kad pa
baigę paskirtą darbą turi eiti i 
namus kad ir 30 minutų kol jiems 
vėl darbo uždarys. Tain ir nu
traukia keliolika valandų. Žrnone-

; PARSIDUODA NAMAS
Nepaprasti Pirkimai 

į Nauji, modemiški, dviejų šeimy- 
namai, 5 kambariai ir maudy

nės ant kiekvieno flioro, du atski
ri pečiai (furnace), chestnut ap
dirbti, eraftes sienos Į svarbesnius 
kambarius, elektra, sbades ir t t. 
fiobart Avė., Totoiva Borough. 
Uvi minutos nuo bus linijos. Kai-

tv.« ' t ; y • < V į,.! 1

Lietuvis Dantistas

11 S. A. GALVARISKI
lOAUNAVSKASi

414 Broadway, So. Boston
Tel So Boston 2»m

ofisas ntihims nuo 1<» Iki 12 'ai 
■ i to iiiio 1 :<n Iki 5:3<i |s> plei Ii 
•>tio <1 Iki 9 vakare šventų dienu 

pilimi susitarimą

J

i 
t

Anglu gamtininkas Will- mokšnis, iš kurio vietos gy- 
iams, kurį Londono gamtos1 ventojai indėnai gamina
muziejus pasiuntė į Amazo- kažkokį aliejų, panašų fcko-

žai kuro suvartoja, bet daug'nės unės pakraščius, Pietų niu ir‘kvapu į kiaulių tau- 
Šilimos duoda ir ilgai šilimą* Amerikoje, tyrinėti atogrą- kus. ~ . Į
laiko. Išrastoji krosnis duo-’žų miškų augmeniją, pada-i “3L n r

danti apie 90% suvartoto 
kuro šilimos, kai tuo tarpų 
geriausios krosnys tegali 
duoti apie trečdalį nurody
to kiekio šilimos. Krosnis

Po užkan- taip įtaisyta, kad gali ku- 
_____  —.vt. Šili- 

jmą pati reguliuoja pagal 
nustatytą laipsnį. ’ Be kita 
ko, krosny nuolat yra karš-,: 
to vandens. Uždarius klus

ni, šilima joje laikosi ištisą JAUNAS BOKSININKAS 
parą. Dieną ll naktį deg-, Boksininko žmona išėjo pasi- 
dama, ši krosnis sudegina a- vaikščioti. Grįžusi vakare namon 
pie 4 kilogr. ansrliu. irado mažsb trijų metų Petruką

bemie?anti-
i LIETUV. DUKTERŲ DR J0> 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC
VALDYBA

Pirmininkė — Jieva Marksienl
825 E Sth St S Boston Mas> 

Vice- Pirmininkė- -Ona Židonienė 
ll Mntiks St., S Boston Ma» 

Prot Rašt — Ona Siaurienė
143 E 7th Si S Boston Mas- 
T<*lephonc Soutb Bfiston 3422 I 

i-'iti Rasi Rronislava Oiunionl 
29 Gould St \V Roxhurv. Ma« 

i.lL.ii.l.p Ona Staniu'iutė.
105 W 6th St S Boston Mas* 

Tvąrkdarė - Ona Mizgirdien?
1512 Cohtmbia Rd So Boston 

Draugija i»vn susirinkimus laiš
kas antra utarninką kick£ien< 
mėnesio 7-30 va! vakare p* 
hažnvfinėj svptainėj 

visais draugijos reikalai? kreipk
’ė* na«- protokolo cažtininV-

KIEK KREGŽDĖS IŠNAIKINA 
KENKSMINGŲ VABZDŽIŲ

Kregždės labai daug su
naikina Įvairių kenksmingu 
vabalų ir dėl to vra labai nau- 

Paėjo iš Lietuvos, Ma- j dingos.
I

“Darbininko” skaitytojas

|nų ir tvirto būdo kleboną kun. V. Į 
iKarkauską. Sekmadieniais jam 
jprigelbsti kun. J. Cibulis iš La 
Salleto, kuris girdėjau turi dide
le įtekmę į jaunuomenę. Patyriau 
iš žmonių, kad jie lab.ai patenkin- 

:ti ir dėkingi savo dvasios vadam.’
Taipgi daug malonumo ir drau- Į jus kleboną kun. J. Ambotą ir 

•riškumo natvriau iš vietinės A. L. jųun. j. Baksi.
R. K. M. S. 28 kp. draugių, kurios 
taip sumaniai ir įspūdingai suruo: 
šė šį suvažiavimą. Gal nesukly
siu pasakius, kad nuopelnas tos 
gražios tvarkos priklauso p-lei M.’ 
■Tokubaitci kuri yra įdėjus širdį 
į visą katalikišką veikimą, ypatin
gai į viršminėtą organizaciją. P-lę 
Jokubaitę galima prilyginti prie 
žibuoklės, kuri nepaiso ir dirba, 
rodos, pranašauja žmonėms leng
vesnę ateitį. Ji nepaiso nuovar
gio. nes jos abu tėveliai serga jau

HARTFORD, GONN.
Visko po biskį.

Šios kolonijos širdis vra parapi
ja. Ji yra geriausioj tvarkoje, 
nes turime darbščius dvasios va-

Parapijos mokyklą veda Sese- 
rvs Praneiškietės.

Yra du choru, suaugusių ir vai
kučių. Jų vadu yra jaunas ir ga
bus muzikas varg. Burdulis.

Tik ką sugrįžo iš Italijos bai
gus muzikos dainavimo mokslą fla
nelė Ona Katkauskaitė. Neužilgo 
teks išgirsti jos balsą.

Parapijos trijų dienų bazaras 
prasidėjo lapkričio 20 ir bus 21 
ir 23 dd.

Vyčiai, kaip vaikinai, taip ir 
į eik metai laiko, jei neklystu, ir 'merginos jau lavinasi, ir neužilgo 
ji turi daug triūso ir darbo, o vis pra(jės lošti basketball. Mūsų jau- 
suranda laiką darbuotis ir visuo- - ................................
menės labui. Šiame suvažiavime

na $8,900.00. Sąlygos. Nuo gaisro 
įpdrauda vieniems metams dykai. 
Statytojas kasdien tenai. Šaukite 
Hawthorne 2596-R, vakarais arba 
kreipkitės pas savininką Mr. H. 
Hagoort, 15 Hutchinson Avenue, 
fiawthorne, N. J. (G.-6)

‘ JOS. G. ZUROMSKISIf

Z

i
5

VtenintAli* lietuvis laisninoras e- 
lekrrifiitiMS. Turiu 8 metU3 prity
rimo. Taisome ir jveduno motoms 
ir vandenio |M>m{nts. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.
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K*«<ror- 3521'

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

I

■
naigęb du Universitetu 

.tm.*Kll UNIVERSITY -u a B 
'V tSHINGTOe l’NIV *o LLR
i>»'biiilDkir Name

'antro*- lubosi
306 Broadway, So Bosto >

K e l i <1 e u c I J t> Į
inrvard Xt. Cambridge *«»••
Te| Tini versi t j 1468—J 1

t—r— rwrrr ri ■ ...irT.. ■ .

Tel. K. B. 0441 Hnhhard 939«
, ADVOKATAI

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

SO/BOSTON. MASS 
tAptlekorlaus Šidlausko namei 

lėjitnao: 319 E Street
PRANAS J. KALINAUSKAS

■ Rea: 1682 Colnmhla Rd.. S. Buston 
Tel. So. Boston 1882

KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 321 Eschangr Bldg. 
Rea.: 88 itoaemont St.. Dorchester 

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

t

NENORI...
Mamytė; Ar norėtum, 

būti mokytojas?
Joaehs: Ui ne, motute.
Mamytė: Kodėl, vaikuti? J j pažandę užteko.
Jonukas: Patsai tingiu mokytis 

ir kitų nenoriu varginti... “P-lis”

— Ar greit užmigo Petrukas? 
Joneli, Klausia vyresniojo, penkių meti] 

Juozuko.
| — Taip, mamytei Vieno smūgio

! i i pažandę užteko. “M. R.”

NEMOKYK MOKYTO
Dantę gydytojas (naujam pa 

cientui) : — Nesibijok, tamsta, vi
siškai neskaudės!

Pacientas: — Papasakok, tams
ta, kitiems pacientams. Aš pats e- 
su dantį) gydytojas ir žinau, kaip 
tai neskaudės. “M. R.”

i

i

A. H rtC“

NAUJOJE- VIETOJE 
LIETUVIS DANTIS! A‘ 

IR M l C A SPf F
I ISI'III * VICII’S

511 Brouaway, So Boston
• / <1. . r

'•? -VI. I-
.1 « ft -Hl

tihnt.is 
' •l»HltHt> ’lllp-g 

l-' to* 'lianą <

Taipgi miitnii it X Ibi

>l|. • v

>ik>« n- ifi«»- 
»kurni- «>

■ erodumi • 
nžiln ryt«>

i STOCK R(H)M _•

1
10 Ellesworth St., Worcester|
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 73381

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
lApiltlao gydytojo receptus Ir už- 

laikuo visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
860 Millbury Street 

Worcester, Mass.

Kregždžių porele kasdien 
praleidžia 16 valandų laiko, 
gaudydama ore vabzdžius. 
Kiekviena kregždė atlekia i 
savo lizdą po 20 kartų per 
valandą su pilnu snapeliu 
maisto. Patinėlis ir patele 
per dieną šeria vaikus apie 
640 kartų,- Atlėkdamas į 
lizdą, tiek patinėlis, tiek pa
telė, kiekvieną kartą atneša 
po 10 vabzdžių. Tuo būdu 
viena porelė išgaudo vai
kams šerti vabzdžiu anie 6. 
400 per dieną. Patiems gi 
išmisti reikia apie 600 vabz
džių. Vadinasi, iš viso vie 
na kregždžiti poredč per die

1

ŽINO SAVO VARDO 
VERTĘ

Teisėjas kaltinamojo gynėjui 
šitas žmogus vertas didžiausios 
bausmės. Kelintą kartą kaltina
mas už Įvairius nusikaltimus ir 
kas kart vis vadinasi svetimu var
du.

Kaltinamasis. pertraukdamas 
teisėją:—Negaliu gi aš ponas tei
sėjau kiekvienai niekšybei naudo
ti gera savo vardą. “M. L.”

©®©®®®ffi®®ffi®ffi©®©®®®®®ffi^I®<H 
| Tel S B **>r.

iL i « T 0 V I S

OPTOMETRISTAS

Lietu visGraborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston 

releptioiiv So Boston 448*:

Mirus Šeimynos nariui. llku>>ittin»- 
anSIniChims arba gtmiiiArn.* pini 
jai reikli i i ugi Taupykite juos AS 
>ii<io<uve> aprūpinu gerai Ir ue- 

• -. ūgiui

i

Rezidencijos Tel.. U779-K K. 
tiflao i'elelonas. S. B. 0779-Vi

S. BARUSEVIČIUS
lietuvis Graborius, Balsuoinuo- 

tojas. ICeid fšstine lt l'ubllr 
Notaras

254 W Bruadway 
South Boston, Mass. 

Rezidencija : 838 iMrcnester Av. - 
Dorchester, Miikk

KAM REIKALINGA VIETA 
D! OFISO

ŠVENTO PETRO IR POVIL«
DR-JOS VALDYBA

■irniininkas — Antanus Navikas,
7o2 E Fifth St., So Boston, Mass. 

u-e-Pirmininkas—Juozus Jackevičius 
St Savvyer Avė.. Dorchester, Mass. 

<>t Raštininkas - Ubiuas N'eviera 
'.»48 E. Broaihvay. So. Boston. Mass 

m Raštininką* — Juozas Gnzevičiu* 
27 Tampa St. Mat tapati Mass 

'ždininkus — Vincas Kališius,
■>7 t, Streei. South Boston. Mass. 
nrkdarjs - Kazimieras Ambrozas, 
19’.' E Seventh St.. So. Bostoll. Mas* 

•• augi Jos susirinkimai huną ka* pP 
mą nedėldlen) kiekvieno mėnesio i 
vai. Į m pietų, parapijos salėj, 42t 
E Seventh St. So Boston. Mas*

•J ee^annnuoju akle prlaklnų^aKi 
Ž dus, kreivas akis atitlesinb lt 
į unblijoniškvse (aklose) akyse *o 
5 <ružlnu 4vietm (".tikumo laiku 
| J L Pasakantis, O D 

| 147 Broadway So Bosini

nimas pagirtinai darbuojasi para
pijos naudai.

Profesionalai kas-žin-kodėl pas 
mus neapsigyvena. Adv. C. Ta- 
mulionis, kuris praktikuoja New 
Britain’e, turi atidaręs of’są pa
skirtomis valandomis 750 Main St 
Labai būtų reikalingas gerąs lie
tuvis gydytojas.

Biznierių yra, bet nedaug. Pa- 
žvmėtinas lietuvis aptiekorius E 
Bajerčius. Jis turi vaistinę Ed’s 
Pharmacy, 220 Park St. Jis yra 
jaunas, bet visiems prielankus ir 
remia lietuvių reikalus. Savo au
komis parapijos reikalams gal pra 
lenkia ir senesnius biznierius. Jo
nas Sekys, vyriškų ir moteriškų 
drabužių krautuvininkas persike
lia i naują vietą, Park St., šalę lie
tuviškos aptiekos.

Darbai iki šiol gerai ėjo. Kai 
ba, kad kai kur atleidinėja, bet 
dar didelio vargo nematyti.

Senas Reporteri'

rašome kreipt.s dėl visą informa 
d jų “Darbininko” Administrac 
ion.

DRAUGIU1 V4LDYBP
4ORFSAI

L R K SAT.mTATTSTO^
V J PAŠAT.PTNŪS DR JOS 

VALDYBA

T. Snvlrkis
So B«wton. Ma.
A N>iudžliin»» 

Boston Mas*
Raštininku* — V Tnmnlfniin 
Marine R«1.. So Rostnri Mh*» 
Raštininkas — J Kazlausku* 
Glendale SL. Dorchester Ma- 

P Kleponis.

— V
127 E. Seventh St.

' Ice-Pirmlninka* -
S85 Rri»f<hv>ty So 

l’rot
M)

M
Kiislertn*

_W Roltoti St.. So Boston. Mm* 
rvnrkrtiiri* — J

141 R<iweti St. So Rovtoti 
Oningljn hifko -mslrlnklmn- ka« nn

rs) fmnedAli kiekvieno mėnesio 7 :3 
vhI vakure. pobnJtnyttriĄ) svetain 
Fifth SL. So Ros t no Mhrm

t JUOZAS J. DIRS/H
LIETUVIS GRABORIUS ! !

Į ■ Telkiu patarnavimą laidotuvėm* Iri i 
|j ireiidavojnm automobilius vestu-' Į 
Įli ėm* Ir kitokiems pasivažinėji-1 > 
I j Į mama Į [

J i Vittn: 1fM Millbury Rt.| [
<1 (ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953 i

212 Millbury SL. Worcee-' [ 
(> ter. Mhs*. Tel. Park 2795. ! į

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos
PnrupinamH vlni reiknllngl doku

mentai: panai, vizos, migr]žlmui 
leidimai, afideivitat.

Daroma legališki- dokumentai: pa
vedimai, įgaliojimai, ir tL 

Telkiama teisingos Informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.

JUZĖ RAUKTYTĖ
50 Sterling St., Worcester, Mass

Tel. Cedar

ŠV JONO E V BL PAŠAU 
DR JOS VALDYBA

Pirmininką* — M«»tlefn* Žiobti.
539 E 7th St.. So Boston, Mum 
Telephone South Ri«t<>ii 3552-R 

vto-l’lrminltiloi* — J I. Petn»»wka-
24 Tinimu* Pk.. So. Bootnn. Maut 

Ptiit Raėtfniukn* — Jono* GU»e«-kf-
5 Thomn* Park So Ro*ton. Mn* 

■■'n RaAtlnlnka* — Siutu* Seiki*.
258 E. Nnth St.. So. Ro«t«n. Mas- 

'ždinlnkn* — Audrieji!* Nandiluna*
SS." E Rnindiviiy. So Roaton. Mna- 

Mnrftnlka — Jonu* Ztdkl*.
7 \Vmfleld St.. S<>. Roston. Ma.** 

1'raugija laiko šuttirtnkimn* ln 
tračią ned^Jimi kiokvien* n- 
•iexi<» 2-rą valanda p<> plot’ 
parapijai. *nl?j 492 E 
9L, 8o. Bototon, Maa.

------------------------------------------- Į 
□ L K KEISTUČIO DR JOS

VALDYBO SANTRAŠAI
l’irmlnlnkas — .Mot Vpi-himckmo. 

tZ-H E. Fifth SL. Sp. Boston. Mae. 
'<•<*• I’i•-iiiiniiikns — Povilas Rtlka.

Bnuen *St.. Sonth Boston. Mas-* 
Raštininkas —’ Ant Macejiina* 

7tb St.. So. Boston. Mas> 
i'ln. Raštininku* - Primos TulelkP 

Kiti Boneo St.. Sonth Boston, Mas* 
Iždininkas -- Andrius Znlieckiis 

ijn ll Street. South Boston ,Mu» 
v»rk<laris - Knz.cs Miknlionis,
'W*ti E Bri-a«!wuy. So Boston. Mate 

•rmigijii laiK • savo susirinkimus kx 
itirrsj aedėldienj kiekvieno mėnesi 
l.ietuviij Salėj kertė E ir Stlver gi 
So Boston'e I :3O vai po pietų 
‘.teidami susirinkimnn pmSome a' 
dvėsti, nauji) nariu prirafiytf prh 
•oisii .lraugij<«s

125
• *r«»f

150 E.

I

Vėlinusi, geriausiai veikianti merti- 
kališki ir elektra gyrtymal. dumia 

greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas nervų 
ir kroniškų Ilgų.—Vaistai sjieeialiai 

pritaikiuti kiekvieuai liguL

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG..
ROOM 22
Valtindos:

Dienomis nuo $) Iš ryto iki 7 vakare, 
šventadieniais: nuo 10 Iki 1 dieną.

4?

RnStinlnkns - P Milius

W KAZIMIERO R. K D JO! 
VALDYBOS' ANTRAŠAI

• rniliil'ikti* — J Grnbfiiaknx
24 Prencott Si.. Reaiiville Mn>» 

Pirmininkas — J. Mnrkelionb-
140 Boiveti St. So Boston, Mitu* 

"rot.
447 E. Seventh S t.. So. Boston, Ma.**

• u Rnštinink"'* - M šeikis.
258 E. Nnth St., So. Boston, Masj 

ž> liniuku.* - V Rnliitl*
Vi Mereer St.. So Boston. Ma*» 

tarftsilkn — J Zuikis.
7 U'infielii SL. So Roomii M«* 

•niiuf ’H la'k<> susirinkimo* ka* an’ 
rtj nedėldlenl kiekvieno mėnesio, p 
••nm 192 E Seventh St. pi'raplJo» 
salėj. 7th St.. Sonth Boston. Mus*

Nėščios Moterys 
gaus greitą pageltą nuo 
širdies piktumą naudo jaut 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 
25* 50*

Rašyk Pepsinic SeltzerCo. 
Worcester, Mass. o 

GAUSI SAMPEU DYKAI

■

I

VLADAS P. MIKŠA
Church St, Lowell, Mass

Telephone 57SG.
f -n irt' 't u i e> -apmpinn žemi tr ne 
brangiai. Piitnrniuiūi rtėl krlkšt.v 
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rėi 
kiliams.

Tel. I’orter 3789

JOHN REPSH1S, M. D
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
Ofisui Valnndos: 2—4 Ir 7—9

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

J

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos 

375 Dorchester St., So. Boston 
Tel. S. B. 4788

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

Tel. Milton 2952.

DR. GRADY
SPECIALISTĄ-

Pabnigęs N. Y. unlverslty mediką 
llską kolegiją ; Iiiiv^ gydytoju Fl 
llamiltoii 1 IgoiiiitėJ, N. Y.; clilnir 
gas Į Out-Pntleiit Staff Unvelllo Ii 
gonfnės. Ihiktnni* Miesto Dispen 
*nry: sujungta* prie St Jobri'* j 
Ligoninė*: Metllkallška*e7yj,minno 
tojna dėl Metropolitan Life In*.: 
1.mveli YMCA. Cym. • A. O. Fore* 
(era of Amerfca. Vnlnndofi: Antr.. 
Ke’< šeštsti. 10 Iki 12 ryte, 2—5? 
7—8 vnk.. Sekmadieny lo Iki 12 
827 Tremtini St. Pnlnrimat dykai.

<

LAIDOJIMUS

pa\ »-<tb 
f>rižittro|i 

vl~ii<>m<- 
|.:.tfokx.t

re

s »»r ni«»' 
rnan<-
Mllt
•nn*

itiipitib

Mario kulnu vi 
SlHTDS Ir vlKtp 
Vlą»IH»da

IONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS (IKARuilIės

•fg Hroii«l« ny. Su B>>sti>tl Mhkm 
Krxl<leu<v 313 \V ThtnI St

i MiefmiM'* South Ho«t«»t <WH W
IMI

E. V. W AR A B(TW
t Wnihllnnska*i 

iktcvis <;itAB«iun> in 
K.\LSAMI’OT< mas 

1043 WashlngWD Streei
Norwood, Mass
Tel N«ir\»i«*l ibiC' 

MONTEI.I.o (»FFI<‘» 
104 8trw

Telephone Ilmckton 78794

PATARK A VTMA8 DIENA 
IR NAKTJ

0. A. ZAIFTO
Graboriuj ir Ba!samnotopi>
877 tr 448 Oambndr* 8trw 

Omnbrtdiiv Ma*>
T*lephon* rn*v«*rwtt» ’*> ■

A




