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KRIZIO LENKIJOJ
Užmušta 8 kaliniai,

įmušta 8 kali

Krokuvos

Rzeczpos-

ko, kad riauši- ovavo apie 20

seimą laimėjo:
— 138, Tilžės— 

130.
: 87.

KAUNAS.—Lapkričio 26 
d. profesorius Volteris vyks
ta Į Karaliaučių mokslo rei
kalais. Jis peržiūrės “Prus- 
sia-Museum” ir valstybės ar
chyve Vytauto Didžiojo do
kumentus ir laiškus ir svar-

GRASINA RADVILUI

Varšuva. — Į Januso Ra
dvilos butą, kaip-, praneša 
spauda, įmestas įvyniotas į 
popierį akmuo su grąisnimu 
pavartoti terorą už jo veiki
mą seime. Įmetę akmenį as- 
menvs nesusekti.

Berlynas. — Praneša, kad 
naujoji Lietuvos valdžia 
prof. Voldemaro uždėta cen
zūrą ant Socialdemokratii 
partijos nuėmė ir partijai 
leido laisvai veikti.

Vadinasi plečkaitininku 
partija vėl turės laisvę Lie
tuvoje. '

VARŠUVA 
universitete įvyko smarkus 
susirėmimas tarp lenkų ir 
žydų studentų. Per mušty
nes vienas studentas buvo 
pavojingai sužeistas. Pešty
nėms likviduoti buvo pa
šaukta policija. Vakare len-

kad tai grynas, nieko nepa
grįstas, prasimanymas. Pir
miausiai, tokių kalinių Šiau
lių kalėjime visai nėra, nes, 
pav., Novikaitė yra Kauno 
kalėjime nuo 1928. Vlt., o 
Chodosaitė nuo 1928. XII. 
Paskutiniulaiku Šiaulių ka
lėjime jokių incidentų nėra 
buvę.

GENEVA. - Pereitąjį! 
madienį, Jung. Valst. įgali* 
tinis Moffatt ipasirašė pr< 
tokolą kuriame įrašyta du< 
tas pasižadėjimas, kad Jūni 
Valst. sutinka įstoti į Tarj 
tautinį Teismą, sutinka la 
kytis Teismo 1921 metų st 
tuto ir to statuto priimti:

Ui pataisymus. y J p
Lietuva to protokoldlki 

kas dar nepasirašė, y/y'Aj
KAUNAS.—Lietuvos Ban

ko šėrininkų susirinkime iš- •y • ....
rinkti du nauji banko direk
toriai, būtent, buvęs vidaus 
reikalų ministeris Musteikis 
ir buvęs banko revizijos ko
misijos narys J. Masiulis.

Šėrininkų susirinkime da
lyvavo apie 50 žmonių. Da
lyvavo ministerių pirminin
kas p. Tūbelis, užsienio rei
kalų ministeris dr. Zaunius 
ir kiti.

KAUNAS. — Sąryšy su 
“Socialdeinokrats” — latvių 
socialdemokratų organo įdė
ta žinia, būk Šiaulių kalėji
me kalinės Novikaitė, Cho
dosaitė ir kitos buvusios su
muštos, padėtos į karcerį, 
kankinamos, paskelbusios 
bado streiką ir tt. praneša^

kų studentai sušaukė du 
protesto susirinkimus, kurie 
buvo policijos išsklaidyti 
Taip pat policija sulaikė 
lenkų studentus, kurie, išsi
rikiavę eilėmis, norėjo įsi
brauti į žydų gyvenamą 
Krokuvos miesto dalį.

Kuopos ir apskričiai gar
sina vajaus svarbą ir ragina 
narius juo susidomėti.

Tokių žinių turime iš Nau
jos Anglijos kolonijų. Ką 
veikia ir žada vakarinių val
stijų apskričiai, kuopos ir 
nariai dar žinių negavome. 
Laukiame.

VARŠUVA.
polita” praneša, kad buvu- 
sis radikalinės liaudies .frak
cijos atstovas, dabar jau pa 
virtęs monarchistu. C via 
kovskis paskelbė savo reda 
guo j amam laikrašty ‘ ■ Mo 
narchisto Baisas” atviri; 
laišką Pilsudskiui. Tam*

pne sočia

Karaliaučius. — Prieš ke
lias dienas Gumbinės val
džios organai gavo anonimi
nį laišką, kuriam buvo pra
nešta apie rengiamą bombos 
atentatą prieš valdžios rū
mus. Tuoj buvo imtasi ap
sisaugojimo priemonių. Visi 
į Gumbinę vedami keliai 
stropiai saugojami. Be to, 
iš visos apygardos sutrauk
ta į Gumbinę kriminalinė 
policija, kuri saugoja rū
mus.

KIEK IŠVEŽTA IŠ LIETUVOS 
SVIESTO

Šiais metais iš Lietuvos 
per Pieno centrą jau išvež
ta į užsienį. 2,477,035,5 kg. 
sviesto. Pernai per tą patį 
laiką — 1,404,657,5 kg., arba 
1,072,325 kg. daugiau kaip 
pernai. Daugiausia sviesto 
išvežama į Vokietiją ir An
gliją. .

EINA ANTRADIENIAIS IR j 
PENKTADIENIAIS ,

AUBURN, N. Y., gruo
džio 11 d. — Laike penkių 
mėnesiii Auburn Statė kalė
jime jau antrą karią kilo 
riaušės. Sukilę kaliniai nu
žudė kalėjimo viršininką, tu
ziną kalėjimo sargų sužeidė.

Valstijos kareiviai ir mili
cija pribuvus malšino riau
šininkus gazo bombomis ir 
kanuolėmis. Kova -tęsėsi 6

BULVIŲ DERLIUS ;
* LIETUVOJE

Kaunas. — Šiemet bulvė
mis buvo apsodinta 132 tūk
stančiai ha., gi pernai 121 
tūkst. ha. Iš vieno ha. že
mės šiemet vidutiniškai gau
ta apie 250 centn. bulvių, o iš 
viso ploto — apie 33 mil. 
centnerių. Skaitant centne
rį po 4 litus, visas šiij metų 
bulvių derlius bus davęs apie 
132 mil. litų. ’

120 METŲ SENUKĖ

Tytelių kaime, Kamajų 
v., Rokiškio ap., gyvena 120 
metų Gr. Dulkienė. Jos 
dukterys jau beveik ant laz
dų vaikšto, o ji vos tik dve
ji metai, kaip nustojo dir
busi. Nusiskundžia, kad val
gyti negalinti ir ją visą 
traukia žemyn. Senutė dar 
gerai pamena baudžiavos 
laikus, kurią ji ėjusi Gudiš
kio dvare.

laiške Cviakovskis, kaip 
“Rzeczpospolita^’ pažymi su 
ironija, reikalauja tiktai, 
kad seimas būtų paleistas, 
kad Pilsudskis pasiskelbtų 
Lenkijos regentu, kad re- 
gentinė valdžia parengtų 
monarchistišką koristitučiją 
ir ją patvirtintų* ^plebiscito 
keliu. „ ■ u: • m f

.VARŠUVA. — Lapkričio 
20 d. naktį Varšuvoj tarp ko- 
munistij ir policijos įvyko 
smarkus susidūrimas. Apie 
500 komunistiĮ demonstrantų 
bandė demonstruoti Varšu
vos priemiesčiuose. O iš ten 
buvusių policijos valdininki] 
mėgino iššaukti pagalbą, bet 
buvo demonstrantų sulaiky
tas, Tuomet tarp demons
truojančių komunistų ir pu
blikos įvyko susirėmimas žo
džiu; Barniai virto kova. At
vykus, policijai, komunistai 
išbėgiojo, palikdami vieną 
užmuštą policijos tarnautoją 
ir 4 sužeistus komunistus.

DOVANOJO IR SUMAŽINO 
BAUSMES

Kaunas. — Krašto Apsau
gos Ministeris, kariuomenės 
šventės (lapkričio 23 d.) pro
ga, dovanojo bei sumažino 
administracines bausmes Ap
skričių Komendantų nutari
mais nubaustiems piliečiams.

1) 23 piliečiams, esantiems 
koncentracijos stovykloje 
Varniuose,

2) 31 pil., ištremtiems į į- 
vairias apskritis ir

3) žymiai didesniam skai
čiui piliečių, nubaustų ma
žesnėmis piniginėmis baudo
mis bei areštu.

Vokiečių laikraščiai pra
neša, kad Plečkaičio byla 
dar nebaigta tirti. Tarp ki
ta ko reikėję jo bombas siųs
ti Vokietijos gilumon, nes 
Prūsuose negalėję ištirti. 
Atsakymo dar nesusilaukia. 
Dar teismas nepaskyręs 
Plečkaičio bylai dienos; ji 
būsianti greičiausiai 1930 
metais.

Vajaus pradžia gera. Su
sipratę lietuviai prenume- 
ruojasi “Darbininką” ir jį 
užprenumeruoja į Lietuvą ir 
kitas! šalis. Taipgi jau užsi
registravo apie tuzinas dar
buotojų - veteranų, kurie ža
da padvigubinti “Darbinin
ko” tiražą. Valio! Tas pa
rodo, kad “Darbininkas” y- 
ra visu mvlimas laikraštis.

MARIA VITAI NORI GRĮŽTI 
Į KATALIKYBĘ

Varšuva. — Mariavitų va
das Kovalskis paskelbė raš
tą į Lenkijos katalikų vys
kupus. Šiame rašte Kovals- 
kis siūlo su jungti mariavi- 
tus su katalikų bažnyčia. 
Vyskupai į tai atsakė, kad 
jis su tuo pasiūlymu kreip
tųsi į Vatikaną.

KAUNAS.—Eina gandai, 
kad naujuoju vidaus reikalų 
ministerių būsią paskirtas 
Alytaus apskrities viršinin
kas p. Aravičius.

i ’ G

T 
227, Vėl a vos

ap. —26, Lė-36, Darkiemio ap.12,

Šiomis dienomis Rytprū- balsai 
siuose ėjo rinkimai į Rytprū
sių provincijos seimą ir į 
Tilžės miesto valdybą. Abe
juose rinkimuose dalyvavo 
ir lietuviai. Balsų daviniai 
rodo, kad lietuviškasis ele
mentas Rytprūsiuose stiprė
ja. 1925 metais lietuvių par
tija rinkimuose į Rytprūsių 
provinciją gavo iš viso 1069 
balsus, šiemet gi jau 1908

HONKONGĄ^ Kinijd.— 
Pereitą sekmadienį kinų pi
ratai nematomai įsigavo lai- 
van Swatowe ir kaipo pasa- 
žieriai išbuvo iki tamsos. Jų 
tikslas buvo/užgrobt Angli
jos laivą “Haiching,” ku
riuo važiavo apie 300 pasa- 
žierių ir juos apiplėšti.

Kova su įgula tęsėsi apie 
valandą iki pribuvo kiti du 
anglų laivai. Piratus (jūrų 
plėšikus) nugalėjo ir juos 
nugabeno į kalėjimą.

Kovoje žuvo dvylika asme
nų, o apie 60 šoko į vandenį 
ir prigėrė. Tarp žuvusių bu
vo ir mažų vaikų. Tai buvo 
šiurpulingas vaizdas. Tas ži
nias padavė išlikusios gyvos 
amerikietės.

KAUNAS. — Šiomis dienomis valdžia uždarė “Vil
kų” organą “Tautos Kelias, ”0 jo redaktorių p. Slieso- 
raitį areštavo.Po to, kada valdžia grąžino teises Plečkaičio partijai, o pradėjo smaugti voldemarininkus ir katalikus, užsie
nių spauda pastebi valdžios kryptį kairėn 
lietų. .

Labai galimas daiktas, kad tautininkai 
prie Lietuvos vairo plečkaitininkams.

■u . * , o , KAINA 5CE2^Tj
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LENKAI PRIEŠ AMERIKĄ—
VARŠUVA, gruod. 8. .-£

Lenkų bolševikai- sukilo 
prieš Amerikos konsulatą. Į 
konsulato raštinę jie svaidė 

Įsrutėsjfckm&is. Tai atsitiko, kud- 
20, Karaliaučiaus met- Amerika pasiuntė Rųę 
33, Karaliaųčįauąp

16, Labguvos, ap.
ap

60, Pilkalnės

BRESLAU, Vokietija, gruodžio 11 d. — Iš pasitfi 
tinų šaltinių praneša, kad Lenkijos diktatorius marša 
Pilsudskį vėl susirgo, ir sako, kad dėl to atidėtas sudį 
mas naujo kabineto. - Prez. Moscicki atidėliojus konfeti 
ciją su partijų vadais dėlto, kad nei vienas nenori kąii( 
daryti be Pilsudskio užgynimo.

Sako, kad net ir tų partijų vadai, kurios sugriovė' 
talskio kabinetą, bijo ką nors pradėti be diktatoriaus, 
nios. Valdžia slepia žinias apie Pilsudskio ligą. .

Kadangi jis jau du kartu turėjo nervų suirimą, ta| 
na gandai, kad šį karią vargiai beišsisuks iš tos ligos. į

Lenkija gali netekti diktatoriaus ir kandidato į .> 
ralius. i i

sijai notą primindama Ke£ 
loggy paktą, ir patardama, 
daryti derybas su Kinija. 
Lenkų bolševikams tas 
nepatiko ir jie atakavo 
merikos konsulatą barbariš- 
ku būdu.' Lenkų valdžią tą

ir. pįg- 
dėjo prasikaltėlius nubausti.

— - ■
* ;

PER LAPKRIČIO MĖNESĮ Į / 
KLAIPĖDOS UOSTĄ' 

ĮPLAUKĖ 

iš viso 81 laivas, o išplaukė 
— 80 laivai. Įplaukusieji, 
laivai atgabeno 45,960,60 to
nu krovinių. Išplaukusieji 
laivai išgabeno 46,356,73. to
nų prekių. Įvežta prekių 9,- 
868,300 litų sumai, išvežta— 
11,377,455 litų sumai. Įvežta,- A « • 
daugiausia, anglių, cemento, 
benzino, žibalo, geležies, dru
skos,, cukraus, išvežta — ce- 
liulozos, apdirbtų medžių,

beveik visu tūkstan-
J

čiu daugiau. Tilžės miesto 
valdybos rinkimuose lietu
viai gavo 102 balsus. Šiemet 
čia lietuviai savo kandidatus 
į miesto valdvba statė tik 
pirmą kartą. Lenkai Tilžėj 
gavo rinkimuose į provinci
jos seimą 16 balsų, lietuviai 
gi 136 balsus.

Įdomu pažiūrėti kiek kur 
lietuviai balsų rinkimuose į 
provincijos 
Tilžės mieste 
Ragainės apylinkėj 
Gumbinės apygardoj 
Įsrutės ap. — 31, 
mieste 
mieste 
a p 
Pakalnės 
a p 62, Stalupėnų ap. cų ap 
— 25, P r. Ei lavos ap Rastenburgo ap.—52; AUen- įvykį apgailestavo šteino ap. — 4 ir k

valandas, 
niai. 

Tame kali jime yra 1,754 
kaliniai. Šį 
ninkams vaiI
kalinių.

Riaušės pa 
ny ir baigėsi

Kaliniai norėjo pabėgti į 
laisvę, ir jiems biitų pavykę 
jei ne laikų Ibūtų pribuvus 
milicija. | 

 į 

TYRINĖS VYTAUTO DIDŽIOJO MOMENTUS
•' š z r

*

besnius jų nufotografuos. Be 
to, tame pat-muziejuje jis 
turės apžiūrėti padarytas 
Linkimuose r(iietoli Tilžės) 
iškasenas. Drauge su juo 
važiuoja Kauno miesto mu
ziejaus konservatorius p. Pu- 
zinas ir kt. J <. -

GAISRAS “PATHE” PAVEIKS- 
LŲ STUDIJOJ j- 

New York. — Gruodžio Ift. 
d. “Pathe” kalbamų pa
veikslų studijoj kilo gaisras; 
Sudegė filmos. Keturios ar
tistės žuvo liepsnose, o kėlioji 
mirė nuo žaizdų. Daug su
žeistu. J’-į



Penktadienis, gruodžio i3 d., 1999
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SATAKIAI, Tauragės ap. 
akričio 2 d. Graužų kai- 
čMtaitiko šiurpulingas į- 

c •

tame kaime gyveno- ne- 
ptajįrofis Juozas Andruš- 
< Jis turėjo tris sūnus— 
pą pusantrų, kitą 4 ir 
jią 6 metų. Nelaiminga- 
Mvas labiausia mylėjo 

ųrinį, 4 metų, sūnų, su 
ihu retai tesiskirdavo. 
Feūįanias tėvas ii- tą sū-

---------- <£ ■ < t-K 
tų. ši geležinkelio šaka, iš
sivysčius Rusijos—Vokieti
jos tranzitui Pagėgių—Obe
lių ruože, žymiai patobulins 
šią liniją ir sutrumpins ke
lią 7 kilometrais. Dabar iš 
Pagėgių į Radviliškį bus tie
siamas kelias.

Iškilmingame geležinkelio 
šakos atidaryme dalyvavo 
susisiekimo ministeris p. Vi
leišis ir geležinkelių admi
nistracijos atstovai.

Kaunas. — Jau galutinai 
apskaičiuota, o kad šiemet 
Lietuvoje bulvėmis apsodin
ta buvo 132,000 hą., gį per
nai 121,000 ha, .‘ Vadnias, 
mūsų-ūkininkai ir įpo necfe-

kokių irTaip pat
ir miestelio
kūnam per
algos po 50 liūgų metų sugebėjo suras 

miestelio gyr ti sėklos ir užspdū)tį,tokį.dį 
mokėti per delį plotą. Manomą, kaj.ii

paklodę nešdavosi jį.
Valinių dieną Juozo An- 

druškos protas dar labiau 
'sŲSHpaišė. Žmonos tą die- 
J1Ų nebuvo namieje. Apie 
,13 valandą pamišėlis tėvas 
ŪkUstuvu papiovė begulintį 
Įopšyje jauniausią j į sūnų. 
Antrame kambaryje jis su
myniojo į paklodę mylimiau- 
siąjį sūnų ir pasidėjęs ant 
Joyos tuo pačiu skustuvu pa
plovė ir šitą, apiplaudamas 
aplink visą sprandą ir kak-

Kįį. Treciasis vaikas pamatęs, 
|J6Į gano tėvas, paspruko iš 

drobos ir nubėgo į kaimymfe 
k. jmgalbos šaukti.
I* : Paskendęs du sūnus pa- 
s įpišėlis, regimai, atsikvošėjo 
i įr suprato blogai padaręs. 
^ Atbėgę kaimynai rado šuli- 
gvliyje-tevo kepurę. Arti šu- 
p' finio-hu.vo pribarstyta taba- 
r ko, Ao vanduo šulinyje? su- 
hgrumstas. Matyti, pamišė- 
|;|io norėta jiusiskandyti. Ve
šliau kaimynai rado jį visti 
• .sušlapusį ir šakose pasislė- 

pušį. . Kaimynams Andruš- 
į "ka nesipriešino ir davėsi su- 
rrišti:
I?’ Policijai tardant, jis išta- 
k re kūlis žodžius ir prisipaži- 
phio, kad vaikus paplovęs. Y- 
P .pač ilgai kankinęs myli- 
- .1

miausiąjį sūnų.

PLYTŲ GAMYBA 
LIETUVOJE

Paskutiniais metais plytų 
gamyba Lietuvoje žymiai 
padidėjo dėl žymiai dides
nio jų pareikalavimo. Šie
met Lietuvoje įvairiai sta
tybai sunaudota 20 milijonų 
plytų, iš kurių apie trys ket
virtadaliai tenka Kauno 
miestui. Kaune plytų kai
na su pristatymu laikėsi a- 
pie 125—130 litų už tūks
tantį.

Kaune, minint dr. V. Ku
dirkos 30 metų mirties su
kaktuves, atidaryta didžiau
sia ir gražiausia Lietuvoje 
dr. Kudirkos vardo pradžios 
mokykla.

Lapkričio mėn. 17 d. Kau
no priemiesty Šančiuose į- 
vyko iškilmingas dr. Jono 
Basanavičiaus vaido liau- t X 
dies universiteto atidary
mas.

Naujas Aleksoto tiltas per 
Nemuną bus užbaigtas dar 
šiais 
mas 
mėn.

Griįkdrittti^ ; $avįvalįĮy- 
bių riųkiinąi jau pasibaigė* 
Griškabūdžio valsčius, gavo 
tokius žmones, 
anksčiau norėjo 
yra išrinktas 
kaminšįuostis, 
mėnesį mokės 
lt. Kiekvienas 
ventojas turės
metus kaminams išbraukti 
po 12 lt. Nuo to mokesčio 
gyventojai neatleidžiami, ir 
jei patys norės savo kaminą 
valyti, gaus mokėti pabau
dą. “Nei ant savo kamino, 
girdi, neturėsiu valios,” de
juoja Griškabūdžio gyven- 
tojėlis.

NORĖJO GYVĄ PALAIDOTI

Burčiškė, Kražių vai. Šio 
kaimo vieno ūkininko mirė 
3 metų vaikas. Jau rengėsi 
numirėli nešti bažnyčion, bet 
vaikas, pravėrė akis ir di
džiai nustebino susirinku
sius. Šilti kompresai vaiką 
visiškai atgaivino. Tėvams 
begalinis džiaugsmas.

AR NE VĖL METEORAS

Mūsiškis. Lapkričio 10 d. 
apie 11 vai. nakties, staiga 
nušvito dangaus viduris, ne
paprasta šviesa. Oras buvo 
debesuotas, todėl negalima 
buvo matyti iš kur toji švie
sa krito ir kur užgeso. Ūži
mo nebuvo girdėti.

metais. J o atidary- 
Įvyks antroje gruodžio 
pusėje.

APIE BULVIŲ KAINAS 
‘ . • ų t; l l \ - '•

Pereitą rudenį bulvių cen
tneris buvo lengva, parduoti 
po 5—7 litus, bet pavasarį 
už bulves, ypač šękįįnes, ne
buvo sunkų gauti po 12—14 
litų, -o dabar sulaukus gero.. ■r . r.» : * • ' *. * i

derliaus bulves, parduoda
mos po 3 litus ir dar ma
žiau. Tiesa, yra vietų, kur 
mokama po. 4 litus eentne-

U MIESTAS, KUR PERDAUG
PINIGŲ* * t’ąskutiniu metu visuose 

Kauho bankuose ir šiaip ka
sose- prisirinko labai daug 
pinigų. Kad sulaikius ka
pitalo plaukimą į bankus, 
nutarta sumažinti procentas. 
Laimingas Kaimas turįs tiek 
daug pinigų ir neturįs skur- 
Mūnžiu bedarbiu.

“MŪSŲ RYTOJAUS” KRIZIS 
DAR TEBESITĘSIA

Kaunas. — “Rytas” ra
šo. Tenka patirti, kad po pa
skelbimo p. A. Bružo laiško 
“Mūsų Rytojuje” dėl susi
dariusios padėties “Mūsų 
Rytojaus” administracijai 
vėl neišmokamos pašte per
laidos. “Mūsų Rytojaus” 
kolektyvas galutinai suskilo. 
Koks bus “Mūsų Rytojaus” 
likimas, dar kol kas neaišku. 
Tiek tik aišku, kad p. A. 
Bružas “Mūsų Rytojaus” 
redaktorium nebus, nes su
sidarė situacija aut-aut.. . 
(arba-arba).

PUSĖ MILIJONO LITŲ NUO
STOLIŲ PAGĖGIŲ 

bankely *•
Padarius Pagėgių apskri

ties (Klaipėdos krašte) 
bankely reviziją, pasirodė 
dėl valdininkų nesąžiningu
mo tame bankely puse mili
jono litų nuostolių. Banke
lis nutarta likviduoti.

M. ŠALČIUS IR A. PAŠKEVI
ČIUS IŠVAŽIAVO Į KELIONĘ 

APLINK PASAULĮ

Kaunas. Lapkr. 20 d. iš
važiavo motociklu “F. N.” 
Į kelionę aplink pasauli žur
nalistas M. Šalčius ir Lietu
vos esperantininkų sąjungos 
pirmininkas A. Paškevičius. 
Pirmiausia jie važiuoja i 
Vokietiją.

■i——

NUBAUDĖ

Raseinių karo komendan
tas 'Jurbarko mokytojus 
Balčyti, Mačiuli ir Bajerčių 
nubaudė po 1 mėn. kalėjimo 
arba 300 litų mokėti pini
gais.

LIETUVOS MIESTAI TAISOS 
VANDENTIEKIUS IR 

KANALIZACIJĄ

Galimai greitesniu laiku 
be Kauno pasiryžo įsitaisyti 
vandentiekį ir kanalizaciją 
Šiauliai. Panevėžys. Ma- 
riampole ir Vilkmergė.Šiau- 
liuose vand. ir kanalizacijos 
i vpdimiū kaštuotų 2,460,(XX) 
lt.. Panevėžy — 2,325,000 li
tų. Mariampolėje — 2,400.- 
O^SrTPSfiiergėjr —-500.- 
000 litų. Tat kartu su Kau
nu vandentiekiui ir kanali
zacijai reikia 15,685,000 Įitų. tis.”

GUDAI REIKALAUJA
\ GUDIŠKŲ (PAMALDŲ

Vilnius. Paskutiniu meta 
Pinsko diecezijoj, daugelis 
gudiškų parapijų įteikė 
Pjųsko vyskupui prašymus, 
kuriuose reikalaujama baž
nyčiose įvesti;1 gudų kalba; 
pamaldas.

» .<<.t .. . p.-i

KEISTI PAPROČIAI 
’' * ; > 6 ?• ’' \ '•

Mardasavas, Marcinkonių 
vai. Šių metų pradžioje Mar
cinkonyse pąsk|rtas naujas 
policijos komendantas,. ku
ris pradėjo statyti naujus 
reikalavimus. , Pav.,. neuž
tenka užmeĮduoti, apie Šv. 
Kazim. Dr-jos skyriaus su
sirinkimą, bet reikalauja at
siųsti furmanką parvežti 
policijos atstovą į tą susirin- 
kimą. 
nes į
net 12 kl 
nori

Parvežipias sunkus, 
Marcinkonys turime 

dėl to niekas ne
važiuoti.

“Vilniaus Rytojaus” 55 
Nr. už p. Smalėno straipsnį 

■“Vilniaus klausimas tarp
tautinėj arenoj” buvo su- 

1 konfiskuotas. Lapkričio 12 
d. patrauktas teismo atsako
mybėn rusu dienraščio “Na- 
ša Žizn” redaktorius už 
straipsni “Vienuolikti Len
kijos Nepriklausomybės me
tai,” kuriame įžiūrėtą pra
sižengimas prieš'spaudos į 
statymo 1 §. Taip pat.pa
trauktas atsakomybėn, žydų 
laikraščio “Wilner tog” 
redaktorius. . ,

? •' ’ ii • i z* • 4 ‘

Tėvų šalies gyvenimas, tėvynės 
džiaugsmai ir vargai, gimtinės se
sutės daina yra svarbiausi ir bran
giausi žmoganą gyvenimo dalykai.

•Juos žinosi skaitydamas Lietu
vos Katalikų Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį

“MŪSŲ LAIKRAŠTĮ”
Ji reikia užsakyti sau Ameriko

je h* visiems giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie- 
nyj’ttaigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš-

’ OH Leonavičių išteisino.

> BYLOS
Vilnius. — Spalių 31 d. 

Suvalkų apskrities teismas 
nagrinėjo K.* Leonavičiaus 
bylą. Ijennavičius buvo 
kaltinamas § 130 ir 61 (sten
gimasis atplėšti 
dalį

alstybės
Vilnių). Teismas

riu|, bet reta kur. Finansų 
ministerijos yra stt
spirito varyklomis, n k&d 
joms mokės W spiritą, ’iSei-’ 
nant iš bulvių kainos,’ skai
tant bulvių centnerį 4,10 lit.

Rytprūsiuos bulvės taip 
pat pigios. Pav. paskutinė- 
n^įs dienomis Karaliaučiuje 
įr . tapfihkihiiioše miestuose 
mokėjo už centnerį nuo 1,80 
inarkiiyiki 2 markių, už ge- 
resniaš’ bulves, vadintinas 
“Litauer Blanke” ihokėjo 
2,9(( mrk 
Blanke” 
Pas mus
agi*onomai ūkininkams siūlo 
sušerti gyvuliams, nes mėsa 
nepigi ir sušertos bulvės, 
vieton jas parduoti žemoms 
kainomis, apsimokės.

ir už “Blaue 
3,40—3,50 - mrk. 
bulvių perteklių

KAUNAS ATGAUS SENOVĖS
' t ' ARCHYVUS

Už. r-lų m-ja. gavo iš Lie
tuvos pasiuntinio Maskvoj 
telegramą: “Kauno senpvėfc 
archyvai išsiųsti. Baltrušai
tis.”". .

:: f /' - * ’ ’ • '

t VILNIUJ ORGANIZUOJASI
\ . .. c PEOVIAKĄI , . .

^Vilnius. — “Slovo”, prur 
neša, kad Vilniuj j vykęs bųv. 
peoviakų sąjungos sųsirinki- 
jnas, kuriam nutarta vėl. su- 
sijungti į sąjungą. Sąjungos 
atnaujinimo progą peovią- 
kai‘ pasiuntė telegramas pre
zidentui ir Pilsudskiui, ku
riems pareiškia savo ištiki
mybę ir pasirengimą įvyk-

• • t ’

dyti kiekvieną maišalo įsa- 
kvma.

Vyras įsteigė valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybės uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose.—Seimą Lagerlot.

Skaitykite ir platinkite mėnesinį 
mokslo, blaivybės ir sveikatos 

laikraštį

“SARGYBĄ”
s“SARGYBA” duoda populiarių 

straipsnių iš Įvairių mokslo sričių, 
supažindina skaitytojus su naujai
siais mokslo laimėjimais ir išradi
mą is.-

“SARGYBA” plačiai rašo svei
katos klausimais, pataria, kaip ap
sisaugoti nuo Įvairių ligų, kaip 
pačiam susirgus pasigydyti, pail
ginti gyvenimą...

“SARGYBA” kovoja su Įvai
riomis dvasios negaliomis ir gyve
nimo nenormalumais, k. a. bedie
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt.
“SARGYBOJE” skaitytojas ran

da įvairių žinių ir apžvalgų iš 
mokslo, meno, politikos ir visuo
menės gyvenimo.
'“SARGYBOS” kaina: metams 

— 6,litai, pusei metų — 3 litai, 1 
numeris;—75 centai. Užsienyj dvi
gubai brangiau.

Maliniams skaitytojams duoda 
pried1) “Laimės” kalendorius ir 
loterijos i bilietas;

Adresas; “Sargybos” Adminis
tracija, Kaunas, Liaudies namai.

1930 METAIS

KALENDORIAI
1930 Metams

Siunčiam Katalogu dykai, U IhV 
rio paxlrlnk8lt<> vlsokhj.

JONAS KERDIEJUS
063 FOURTH ST.. DEPT. I\ 

SOUTH BOSTON, MASS.

■ Į ■ ‘ • tM
• . /I i ‘

ĮVAIRIOS KNYgąS .,
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių fr tikro
jo kataliko priedermės., Para
šė Kuą^ Jėzuitas F. Cozel—30c.

Huddeberry Finas—labai į- 
domi apysaka —------------------r.75c.

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

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila _______ $1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva__ 50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B________ 40<j.
_ Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius, gyvęniino atsitikimus. 
Patašė J? Tarvydas______ l_45c.

Turto Normą—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis____45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais ;iš 1914—16 mėtų 
Parašė P. ąždeilds™—.65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L.____15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenkgmaS; pagal d-rą Ni- 
kplgkį parengė S. Kaimietis__15c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barždaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De- 
mokraūzmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas______ _____ 50c.

Apaštalystes Maldos Statu
tas. — Vertė;Kun. P. Sauru
saitis -4____________________ 25c.• t ; * »

Kelionė Aplink Pasaulį per 
Š0 Jienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs ■ nūotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parąšė Julius Verne. Vertimas, 
J Balčikonio______________ $1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosiss_____ 75c

Gegužės Mėnuo — Ksinr-P. 
Žadeikia. Kaina----------------- 50c.

Aritmetikos Uždavfnynas __25c. 
, Vaikų Darbymečiui — Rin
kinėlis kalbos mokslui_____ 50c.

Petriukas — laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj------------------------------ 15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________50c.

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus---------- :------------------- 50c.

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas___ 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis _______ 50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ________________________40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas----- 30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas—_10e.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mA 
įesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys------------------------------------ 25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevieius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais _____________ _______ $1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ------------------50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučfit-—_.:_^U80c.

Socializmas
Prof. V. JurgJSo ------------lliOe

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis _______ ___________ 10c.

Katorinikas fr Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ------ 15c.

Maldos Galybė. Isteriškas 
piešinys TV-to. šimtmečio Krį- 
Jcščionybša. Lietavią kalbon 
išguldė P. B.-----------------—26e.

Mergelė su Barz-

. Trumpa Apologetika arba
Kat Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas__^Os

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. .Vąsilikuskąs ----------—...... 5c.
: Apsirikimų i Komedija. Atsi
tikimas, iš Amerikoniško gyvo 
pimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kau ; n..,_________ 10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis _____________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis______________ 50c.

Limpamosios ilgos ir kaip 
auo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas__50c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliukas __________ 60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo
Ko8tikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T,___ __20c.

Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis ___ 1______ _______ _15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais____75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis ________25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais  __________ ________30c.

Mano* Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 fr 1919 m. Para 
lė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) --------------------- -------25c

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskįs. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune---------------------10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius -------------- ------- 40c.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P.__25e.• . t ! . • ■ , { •

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. * Skruodys50c>

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas______________________ —40e.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida —-------;--------------50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais _____ Z_ ____ _—.—20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai-’ ‘ 
lis i : 4 . .400,1

Europos Istorija. Vertė J. 
kndziulaitis -------- '----------------50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Nepaisyto j a—keturių veiks

nų dranųi. Parašė kun. Pr. M. 
turas. Kaina---- ------ ----------------35c.

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das _______________ _________25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas--------------- —------ .25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų 

Balius — komedijos po 1 ak 
‘ą. Parašė Seirijų Juozukas—35c.

Sniegas — Drama 4-rių ak- 
’ų. Vertė Akelaitis ________ 40c

Esamas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa

rašė Kun. L. Vaieekauskas__10c
žydų Karalius 

aktų, 5 pav; Vertė J. M. 6ir-_ 
vintas -....-..........   30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
ielis; parašė F. V. __ 2____ 10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 ’ aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas —----- 10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis____________ 75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė , 
I. Tarvydas________________ 65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę.

drama 4

Surinko S. K, D. ir N—15c.'
tiku .Teatrai: dalis II: 1) 

Ištirpinę paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujas Aukso Alto* 

ritu—juodos (prastais minki* 
ais viršeliais)_________ ____ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto* a 
dus—juodos (prastais kietais 
ririeliats) ____ _________■■■- BOA

366 Broadway,
“DARBININKAS"

)

So. Boston, Mass,



savo ro

klaidos ir nuodėmės.

KELIAUK I LIETUVA PER

KLAIPĖDA
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

KLAIPĖDA IR ATGAL

Juozapa vietis

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentų

ARBA

paskuti
Girdė

pasikal- 
lietuviu

Begalinis švelnumas \ 
didžiausia dovana tikrai 
dėlių žmonių.-?-D. Ręski]

sim Kaune
siau atsisveikindamas ir at- r
siprašydamas, kad visokiais 
klausiniais varginau.

— Kftip Laima lems!

dytu tokia, kaip kiti kraštai 
ir nesaugotų, neaugintų sa
vo savybių. .

— O kada vėl pasimaty- 
dar paklau-

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

Dr. Vydūnas Apie Lietuvą 
ir Kauną

NEW HAVEN, CONN.
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gruodžio 22 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, - 339 Green St 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

WATERBVRY, CONN
Gruodžio 22 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. .5 kuopos susirinkimas 
senos -mokykdoB- kambary. Con- 
gress Avė. Meikitč'vist Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp- mėnesinis susirin. 

kimas įvyks gruodžio 27 d., 7 :30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South ■ 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny. 

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

Cambridgiečiams ir apylinkės 
lietuviams.

K. SASNAUSKAS pentiną na
mus iš vidaus ir iš.lauko. Popie- 
rupja kambarius ir baltina lubas. 
Taippri dirba karpenterio darbą. 
Kaina prieinama. 363 Windsor 
St., Cambridgc, Mass. Tel. Portcr 
1415-W. (G.-31)

Pirkite iš Anksto
KALĖDŲ DOVANOMS

Špilkos: $1.75—$2.00—$2.50 
Branceletai 

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

lipitdome uinakymut per 
paitq.

LITHUANIAN AMBER 
IMPORTING COMPANY 
1128 Washingt<on Street 

Norvood, Ma*.

tūkstančių ; praeis metų mi
lijonai, praeis šimtai mili
jonų; tokių šimtų milijonų 
metų praeis tiek, kiek lašų 
vandenyne, kiek smilčių 
smiltyne, o amžinastis dar 
bus tik prasidėjus. Taip, 
tik prasidėjus, bet niekados 
neužsibaigs. Galva sukasi 
ir .širdis alpsta mąstant a- 
pie amžinastį, bet geriau a- 
pie ją mąstyti ir būti išga
nytais, nekaip nemąstant at
sidurti nelaimingoj amžinas- 
ty. Tegu • Dievas gelbsti 
nuo tokios nelaimės.

Taigi Advento metu ruoš
kimės prie to, ko nevienas 
nei.švęngs, — prie am^inas- 
ties. Lai Šv. Jono pąvyzdis 
sužadina mumyse norą savę 
pažinti ir, persiėmus dide- 

. liausiu pasižemiųimu dėl sa
vo klaidii ir nuodėmių, sekti 
jo gyvenimo pėdomis.

Bet jei žmogus savęs pa
klaustų: kas būsiu už šimto 
metų, tuomet atsakymas bū
tų dar liūdnesnis. Už šimto 
metų — jau nereik klaust 
kas būsi, bet kur būsi, ųes 
tikrai gyvas jau nebebūsi. 
Čia tik klausimas gali būti 
į kokią amžinasti pakliūsi, 
jei į laimingą, — gerai, bet 
jei i nelaimingą? Juk am
žinastis tai baisus žodis. Tik 
Įsivaizduokite: praeis tūks-

Lietuviai neturi politikuoti.

Kaip tik pradeda, politikuo
ti. tai žiūrėk ką "nors blogą 
padaro ir tautai kenkia. Aš 
manau, kad būtų sveika, jei 
lietuviams būtų įstatymais 
uždrausta politikuoti iki ne
bus sukakę 50 metų amžiaus. 
Tada turėtai būti leista po
litikuoti tik tokiems žmo
nėms, kurie supranta poli
tikos reikšmę tautai. Bet 
toks neturi politiką naudo
ti, kaip tarnaitę, savo asme
niškiems reikalams, o tik 
tautai.

• J

Pats įvykis, apie pasikei
timą vvriausvbės, užsienio 
žmones labai nustebino. Tos

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

sekmadieny, gruodžio 15 d. .š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Draugijoms, Organizacijoms, 
Choralas ir tt.

PRANEŠIMAS
Pasitaikius progai ir su

važiavus visiems ‘Conn. vals
tijos lietuvių parapijų va
dams Bridgeport, Conn. bu
vo nutarta kreiptis į visas 
šios valstijos draugijas, kad 
siųstų po vieną atstovą į su
važiavimą, kurs, išrinkęs 
centralinį komitetą, vado
vaus rengime minėti D. L. 
Kunigaikščio Vytauto 500 
metų Jubiliejų. Tas suva
žiavimas visų kolonijų ats
tovų įvyks parapijos svetai
nėje, Waterbury, Conn., sau
sio 26 d. 3 vai. po pietų 
punktualiai. Žiednas įga
liojančios jį draugijos liudi
jimą atstovas atsiveža su sa
vim.

bitlai, ! nors žino, kad tai 
bloga ir neapkenčia savęs už 
blogus darbus. Žodžiu, žmo
gus yra 'menkas ir silpnas. 
Ką .gera turi, tai turi nuo 
Dievo, pats i.š savęs nieko 
negali padaryti. Jo nuosa
vybė

Rašo veikalą vokiečių teatrui.—Kas tautos piktadariai.—Tilžės lietu
vių vaikučiams surengti kursai.—Seniai sntingę, užtat jaunuomenė 
judri.—Lietuviams neverta politikuoti.—Linkėjimai mūsų studentams. 

Ir apie Kauną žodis.

Paskutiniu laiku Dr. Vy
dūnas lankėsi Lietuvoje su 
paskaitomis. “Klaipėdos 
Kelievio” laikraščio kauniš
kis atstovas turėjo 
bėjimą apie tūlus 
tautos reikalus.

— Ką daktaras 
niu laiku veikiate? 
jau, kaž kokius naujus ved 
kalus kuriate.—klausia mū 
su atstovas.

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS
IŠNEW YORK’O

GRUODŽIO 21 
SAUSIO 30 

VASARIO 20

Kun. Af. A. Pankus, 
skelbėjas 

P. S. Kiti laikraščiai šiuo 
pranešimu malonės pasinau
doti. •: ■ ‘ !T-

ne pranašu 
esi 
klausė pasiuntiniai. Tuomet 
šv. Jonas nužemintai pasi
sakė esąs tik balsas šaukian
čiojo tyruose, vadinasi, bal
sas, kurio nieks neklauso. 
Šv. Jonas, žinoma, buvo 
daugiau negu balsas šau
kiančiojo girioj, — jį patsai 
Kristus pastatė augšeiau už 
pranašą, — bet esmėje jis 
žinojo, kad kiekvienas žmo
gus yra tik menkas sutvėri
mas ir be Dievo pagelbos ir 
malonės, ir didžiausias pra
našas paliktų tik balsu šau
kiančiojo tyruose.

Kaip žydai klausė šv. Jo
no, taip ir mums būtų nau
dinga savęs paklausti: kas 
tu esi? Be didelių tyrinė
jimų tuojau pamatytume, 
kad esame Rojaus ištremtie
ji klajūnai, pakeleiviai, var
guoliai, kupini geidulių ir 
klaidų. Turime protą, bet 
pasvaigusį; turime valią, bet 
silpną ir menką. Matome sa
vyje du priešiginingu palin
kimu: viens traukia geron, 
kits blogon pusėn. Kas ar
šiausia, kad palinkimas blo
gon pusėn nusveria gerąjį 
palinkimą, o jau jeigu žmo
gus blogai dalyt įpranta, tai 
tampa tikruoju savo geidu
lių vergu. Ir gaila žiūrėt

“ESTONIA” 
‘UTUANIA” 
“ESTONIA”

PROVIDENCE, R. L1=
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkiiųas įvyks sekmadieny, 
gruodžio 15 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

taip, kaip kitur bėra įpras
ta. Įvykis tur būt yra gry
nai lietuviškas ir supranta
mas iš ypatybių tir asmeny
bių, kurios Čia ką reiškė.

— Kokios nuomonės apie 
mūsų studentus ?

— Žiūrint į Lietuvos stu
dentus, matyt, kad jie visu 
kuo domisi, ne vien studijo
mis, kurių pasėka, vėliau 
jiems teiktų šiltas vietas. 
Jie rūpinasi daug tuo, kad 
įgautų platesnio dvasinio 
turto. Nežiūrint į kai ku
riuos menkumus, kurie mū
sų studentuose gana aiškiai 
pasireiškia,
jie vis dėlto sukelia gyvą ar gražų 

lūkestį Tautos ateičiai.
Vienas mano linkėjimas, 
kad jie išmoktų gyventi to
kiu būdu, kurie kitur paste
bimi ir yra nvkstančiojo am
žiaus pažymiai.

— Kaip atrodo Kaunas, 
po nebuvimo jame metus ?

—.Kaunas kiekvienais me
tais po truputį daugiau pri
mena Europos didžiuosius 
miestus. Tik tie naujieji na
mai, rodos, lyg nesitaikina 
prie to kas buvo ir atrodo 

greičiau, kaip staiga atnešti 
i.š kitur ir čia pastatyti. Tik
rai imant, jie neatatinka 
lietuvių tautos pasilaiky- 
mams. Rodos jie išaugę yra 
iš noro, kad Lietuva atro-

C. BROOKLYN, N. Y.
Gruodžio 22 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

l

Earizėjai nusiuntė 
tarnų pas šv. Joną Krikš
tytoją paklaustų: kas tu. e- 
si? Jie manė, kad šv. Jo
nas pavadins savę pažadė
tuoju Mesiją — Išganytoju, 
jie net pakišo jam tą mintį, 
sakydami: ar tu esi Kristus, 
ar Elijas, ar koks kitas pra
našas? Bet Jonas nesidavė 
suvadžioti tai pagundai. Jis 
pasisakė nesąs nė Kristumi, 

Tai kas gi tu 
jau nekantraudami

kaip žmogus lyg supančio
tas mato gerą, supranta jį 
kuopuikiausiai, bet susi- 
graužęs ir nusiminęs — da-

IS LIETUVOS

GINTARAS

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamoji Redakcija:

Vienas Juozą pavietus, gyvenda
mas Amerikoje prisiuntė man Jū
sų laikrašti “Darbininkas.” Ka
dangi tame laikrašty skaičiau ko
respondencijas iš Lietuvos, todėl 
ir aš sumaniau parašyti keletą žo- 
džitj iš Juoząpavos.

Juozapavos bažnyčia pastatyta 
iš akmenų 1829 metuose. Statė 
savo lėšomis vietinis dvarponis 
Jonas Nagurskis. Kadangi kuni
gas silpnai tebuvo aprūpintas, to
dėl nuolatinio kunigo nebuvo, vos 
tik kada nekada pamaldos buvo 
laikomos. Pasibaigus karui, dva
ras Juozapas buvo išparceliuotas 
ir dėl bažnyčios buvo paskirta 8į 
ha. žemės. Nekurie trobesiai bu
vo paskirti dėl Juozapavos baž
nyčios, bet nebuvo, klebonijos. Už
tat kun. Ambrozaitls ir Liaudans- 
kis po pusantrų metų prabuvę, tą 
vietą metė. Šiais metais nuo Ver
bų nedėlios liko paskirtas naujas 
klebonas. Atvykęs pradėjo tuojau 
kartu su parapijonals energiškai 
darbuotis/Jau visiškai baigiama 
statyti nauja klebonija. Bažnyčio
je vietoj plytų, medinės grindys 
Įdėtos. Kapai su akmenimis ap
tverti. Per penkias dienas, mlsi- 
jonierius tėvas Kazimieras laikė 
misijas. Žmonių buvo daug. Visi 
stebėjosi jog taip mažas Juozapa- 
vas plačiai pagarsėjo. Daugybė 
atliko išpažintį ir pabaigę misijas 
ant šventoriaus pastatė misijų 
kryžių. Parapija neturtinga. Dau
giausia susideda iš sklypininkų. 
Sodžiai taipgi suvarginti, nes 
prieš karą buvo nopokų prislėgti, 
dabar vos tik pradeda gyvuoti. 
Daug dėl Juozapavos padaryta, 
bet dar daug trūksta. Neturime 
vargonų, altorių, varpų. Visi apa
ratai nudriskę, seni ir tų pačių 
mažai. Turtuoliai važiuoja Į Ame
riką, tenai daro rinkliavas. Par
grįžę su doleriais puošia savo baž
nyčias. Mes to negalime padaryti, 
silpni esame. Vien tik žodžiais 
ir balsu šaukiamės prie lietuvių 
amerikiečių, ypatingai prie juoza- 
paviečių ir pažįstamų, kad skai
tydami tuos žodžius, atkreiptų 
bažnyčios. Nereikalaujame dole
rių, ir centais mes būsime paten
kinti. Siųskite Juozapavos klebo- 
atydą reikalus naujai atgimusios 
nui, paštas Kuršėnai. Už kiekvie
ną paaukavimą maldomis atidė- 
kavosime.

— Į tai trumpai galiu at
sakyti, kad nesu pratęs iš 
anksto pasakoti, ką rašau, y- 
pač ką manau rašyti. Kitą 
turėčiau pasakyti, kad lietu
viams gal jau mųdomti ma
no raštai, nes labai mažai 
žmonių Lietuvoje mano raš
tus skaito, palyginus kiek 
skaitydavo seniau. Užtat 
paskutiniu laiku esu pri
verstas rašyti kitomis kalbo
mis, nes reikia padengti ge
roką sumą skolos, padarytos 
išleidžiant raštus. Apie vie
ną darbą galiu pasakyti. 
Vienas vokiečių teatras se
niai prašo parašyti jiems 
veikalą. Reikalas apie ką 
eina jau pirm karo to teat
ro vadovybei žinomas. Da
bar darbas jau įpusėjęs.

Man atrodo, kad lietu
viams raštai, ypač mano raš
tai nebrangus dalykas. Jie 
daug pinigų išleidžia cigare- 
tams. degtinei, bendrai nuo
dams, bet

raštams jie pinigų neturi.

— Gal daktaras malonėtu
mėte pasakyti apie mūsų 
raštiją ? Dabar eina var
žytinės tarp vietos ir užsie
nio literatūros. Atsiranda

BALTIC AMERICA LINE
GE STREET, NEW YORK, N. Y.

-* -* - * - ■ lietuvių, ,
mislijau, kad Lietuvoje nėra 

o pilna piktadarių. Bet kąi 
plačiau po Lietuvą pavaži- 
nėjau, pamačiau, kad yra 
daug dorų žmonių, pilnų lie
tuvių, kurie rūpinasi tikra 
tautos gerove. ■ į •

Tiesa, reikia pastebėti, 
kad aukštesnio luomo žmo
nių tarpe nėra pakankamo 
susidomėjimo dvasiniais rei
kalais : meno reikalais, do
rove ir tt., atrodo savo vidų- 
je surambėję. x Jie užimti 
smulkmenomis, asmenišku 
draugavimu, tuščiais pasi
linksminimais. •Bendrai šio
ji, augesniųjų žmonių kar
ta atrodo sustingusi, neturi 
dvasinio judrumo.

— Nors Tamsta pone dak
tare nepolifikas, tik moky
tojas, menininkas ir mūsų 
tautos filosofas, bet kai kas 
ir politiką vadina menu, tai 
ir Tamista, gal galėtumėte 
kai ką apie lietuvių politiką.. 
Gal ir apie paskutinius mū
sų vyriausybės pasikeiti-} 
mus?

— Man rodos, kad

Lietuvos Paskolos Boni^3 
kuponus priima už pil^us/O 
pinigus. Rašomas auksines 
plunksnas margo granito 
parduodam po $5. Pinigus, f ji 
Lietuvą arba Lenkiją 
siunčiam telegramų į pasku- 
tinę paštą. Parduodam laT—^ll 
vakortes į Lietuvą ir iš Lie- '^| 
tuvos. Dabar galima į Euro- 
pa nuvažiuoti per 6 dienas. tįsi 
Pinigus į Lenkiją siunčiam 
tik doleriais. United Statės >33 
Linija gerai patarnauja pA- 
sažieriam ir visi keliaunin-' 
kai užganėdinti. Lietuviai 
labai pamylėjo laivą RE- 
PUBLIC. Visur yra gerai -3h 
bet namie už vis geriau. No- 
ri pamatyti svieto važiuokyf 
Lietuvą. Jeigut nori gražiai' | 
ir linksmai gyventi, tai atva- 
žiuok į Brocktoną. Nori tufė- ” 
ti sveikas kojas, pirk čeverjfo--^ 
rus mūsų krautuvėj. Tvirtink’ l 
dokumentus pas mus, nes vĮ* 
suomet čia rasi notarą. Rėi- 
kia paskolos ant namų, mės^fl 
tamstai pinigu parūpinsimo 
ir patarimą • suteiksimi. 
Krautuvę tvarko Antanąs 
Bartkevičius o agentūros 
kalus prižiūri Petras Bart- ‘“*1 
kevičius (du broliai). '•<

Adresas •— '‘'4;
BOSTON SALES COMPANY^

878 No. Maio Sr, Monteilo, M*is."~“

žmonių, kurie verčia ir lei
džia lietuvių kalba visokius 
nuotykių romanus ir šiaip 
mažos vertės raštus. Jau
nuomenė gausiai tokius raš
tus perka.

— Tai yra dalykas, kuris 
gali sukelti pasibijojimą 
dėl tautos ateities, kadangi 
tie raštai neša svetimybių į 
lietuvių tautos dvasią. Tos 
svetimybės net viršų gauna 
ant viso to, kas pačių lietu
vių mąstoma ir kuriama. Jie 
yra ne vien didžiausia lie
tuvių tautos nutautinimo 
priemonė, bet ir dorovės 
nuodytojai. - Žmonės; kurie 
tokius raštus prirengia ir 
Skleidžia, yra užsipelnę tau
tos piktadarių darbo.

— Kaip Tamstos pone 
daktare, sveikata ? Ar senat
vė netrukdo darbui?

— Be reikalo toks klausi
mas!

Juk aš dar gana jaunas.

Žmonės gyvena iki 200 
metų, tai aš tik per ketvirtą . 
dalį amžiaus peržengiau. 
Dar daug lieka gyventi. 
Žmogaus užsilaikymui daug 
reiškia valgio pasirinkimas, 
poilsis, sportas. Nevartoji
mas nuodų — alkoholio, ni
kotino (tabako). Dar daug 
metų misliju galėsiąs dirbti.

— Kaip pasilaiko Tilžės 
lietuviai?

— Jie gražiai organizuoti. 
Turi puikiai įrengtą salę. ' 
Tankiai surengia pasilinks
minimus ir paskaitas. Tu- 
rėdaams laiko ir aš kai ką 
paskaitau. Dabar grįžęs 
įkaitysiu, apie mūsų jaunuo
sius rašytojus. Vaikučiams 
mokyklinio amžiaus, vra'su- 
rengti kursai — pasikalbė
jimai, kad išmoktų gražiai 
lietuviškai kalbėti. Apie jų i 
politinį gyvenimą nežinau, 
nes aš nepolitikas.

— Kokios nuomonės apie 
lietuvių kultūrinį gyvenimą 
Lietuvoje?

DETROIT, MICH. r
L. D. S. 72 kuopost^^nis 

susirinkimas įvyks” s^kMdieny, 
gruodžio 15, tuoj po pamaldų,- šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į Šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rėk 
kalo. Valdyba,

< • ’• t

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvy 

gruodžio 15 d., po dvyliktai v 
Taigi kviečiame visus narius < 
silankyti į šį susirinkimą ir ui 
mokėti mėnesines. Atsiveskite 
savo draugus prirašyti. Nari 
kurie dar neturite mokesčiais 
gučįų t&i gausite susirinkime. 
•M Valdj
*—4 i——:----------------------1

i



o

»•

f

y »•••••••••«•«•©• KBO
_______ j$3J5O Užsieny metams

) Viena kart savaitėj© metams....$2£0 
Užsieny viena kart savaitėje meL <3.00

“DAEBININKA8”

te once per week yearly. .<2£0 
i tmee per week yearly,

g® ! 
LL T — — ■

WėstBroadway South Boston, Masa.

TeJephone South Boston 0620
■1‘-.

SIAV:
■ i

■ —
•JESS

Laisvamanių koncertas
’ įį ĮT'

: Pastaruoju laiku laisva-
' maniai labai pamėgo koncer- 

y tus, bet netokius kur varto- 
įj jama muzikaliniai instru- 
* mentai, — ne, jų koncertai

J'". K

jaOn AS drąsuolisstreiko t BM K. V. C. Val
dyba patyrinėjus rado, kad 
streiką organizavo “nežino
mi” asmehys. Iš tb galime 
spėti, kad tai pačių tadtiniii- 
kų darbas, kad radus prie
žastį uždarymui.

šis tautininkų valdžios žy
gis skaudžiai įžeidžia ir mtis 
amerikiečius lietuvius, nes 
ir mes prisidėjome prie pa
statymo “Saulės” namų. 
Tuo labiau užgauna mus 
kaipo katalikus.

Lietuvos katalikai savo 
širdy smarkiai protestuoja, 
nes kitaip jiems draudžia, 
prieš tokį valdžios pasielgi
mą.

Mes amerikiečiai savo 
vienminčiams turime padėti 
pareikšdami viešai griežtą 
protestą prieš dabartinę tau
tininkų valdžią.

Težino, kad katalikai nė- 
ra kokie ten Molio Motiejai, 
bet susipratę žmonės ir savo 
idėjų neišsižadės.

[10 ŠALIŲ NESIUNTĖ 
IMIGRANTŲ 1928 M.

“Ar tu nuneštum Jėzų
Kristų kaliniams.”“Taip.”

“feet jei kareiviai mėgin
tų Jį atimti iš tavęs?”

“Aš pirmiau mirsiu, negu 
atiduosiu/’ atsakė su meile 
ir drąsa Angelito.

Į auksinį indą sudėjo šv. 
Komuniją —- užkabino ant 
Ekklo ir Angelito spausda
mas Turtą prie krūtinės ei
na į kalėjimą. Prie vartų 
sustojo prakalbėjo su karei
viais, paskui linksmai nuėjo 
į kalėjimo vidurį. Taip iš- 

i dalino Komuniją.

i. h

Meksikoje; tarp valstybės 
ir Bažnyčios, galutinai pa
daryta šioki-toki sutartis.

•c

Cenzūra nebe toki aštri, įva
žiavimas lengvesnis. Dabar 
galima tikėtis tikrų žinių iš 
persekiojimo metų.

S '

Kiekvienas Bažnyčios per
sekiojimas iškėlė daug kan
kinių, kurie drąsiai stojo už 
Tikėjimą.. Tame nėra nieke 
stebėtina. Kiekvienas kata
likas žino, kad už savo Ti
kėjimą savo kasdieniniame 
gyvenime turą kentęti. “Mo- 

*. c f ‘

kinvs, nedidesnis už Moky-
. -i

tojų.” “Jei Manė persekio
jo ir jus persekios.” “Kan
kinių kraujas -— Sėkla šven
tųjų. Ir tas kraujas teka 
kataliko gyslose, ir Tikėji
mas, kurs davė kankinių de
ga jo širdyje. Ir kada už
eina prispaudimas ir perse
kiojimas sukįla drąsa ir mei
lė. ‘ Tą katalikų drąsą pa
rodo Meksikos katalikų per
sekiojimo atsitikimas, kurį 
Guadalajaros arkivyskupas 
Pr. Orozco y Jimenez’as 
taip apsakė:

“Guadalajaroje apie 85 
moterys ir tiek vyrų buvo 
suimti j būk jie esą prielan
kūs revoliucijonieriams. Jie

i • •

buvo ištremti ant biaurios 
salos, vadinamos Meksikos 
Velnio Salos. Jie buvo la
bai saugojami. Klausimas 
kaip juos aprūpinti Sakra
mentais. Išpažintis taip su
tarta. Paskirtu laiku visi 
atkalba gailesčio aktą ir ku
nigas, persirėdęs, kad nie
kas nepažintų, būdamas ko

Bet

Viena 
turėjo 
vardu 
vikrus

kius 20 mastų atstu duoda
vo abelną išrišimą, 
kaip Komuniją atneš?

Štai kaip sutarta, 
iš kalinių moteriškė 
penkių metų sūnų, 
Angelito. - Jis buvo,
ir sumanus berniukas. Jam 
buvo leista ateit aplankyti 
savo motiną.

“Ar tu žinai kas tai yra 
Švenčiausias Sakramentas,” 
paklausė jį kunigas.

‘ ‘ Jėzus Kristus, ’ ’ atsakė 
Angelito. T.

LIETUVOS PASKOLOS BONAI

Valstybės Departamentas 
ką tik išleido raportą apie 
imigraciją dėl fiskališkų 
mėtų baigiant birželio 30 d., 
1929 m.

Daugiausia imigrantų — 
51,227 — atvyko iš Vokieti
jos, kuri šalis išbaigė savo 
kvotą. Antroj vietoj ran
dame Did. Britaniją ir 
Šiaurinę Airiją su 34,007 i- 
migrantais. Šiose šalyse la
bai mažai imigrantų prašė 
parinktinės kvotos vizas.

1929 m. Airijos Nepri
klausomos Valstijos kvota 
buvo 28,567. Tik 254 imi
grantai iš tos šalies gavo pa- 
rinktines imigracijos vizas, 
ir pabaigoje metų, 6,471 imi
gracijos vizos buvo nesu var
totos.

Čekoslovakijos kvota yra 
3^073, ir 2,990 ateivių atvy
ko kaipo parinktiniai imi
grantai. 3,613 italų reika
lavo parinktinių vizų, palie
kant tik 232 kitiems. Iš Len
kijos kvotos (iš 5,982) tik 
498 buvo duota neparink- 
tiniams imigrantams, ir iŠ 
Rusijos kvotos (2,248) tik 
172 parinktiniai imigrantai.

Po įstatymu net 38 šalims 
kvota iš 100 paskirta. Iš tų, 
dešimts (Andorra, Bhutan, 
Muscat, Nepal, Ruanda, Sa
moa, South West Africa, 
Togoland (Britų), Togolapd 
(Francūzų) ir Yap Sala ne
prašė imigracijos vizų ir jų 
metinės kvotos pasilieka.

F. L. I. S.

Lietuvos ekonominę būklę. 
Žmogus išsigandęs parduo
da, kad ir už dešimtą dalį 
kainos. Bet Lietuvos Bir
žos valdyba skelbia . daug 
aukštesnes kainas. Sulig jos 
paskelbimo Lietuvos L. P. 
Bonų, lapkr. 13 d., pirkimo 
kaina buvo $73.50; pardavi
mo kana $76.00.

Patariame, kam nėra bū
tino reikalo parduoti, laukti 
termino ir už juos gauti pil
ną kainą.

Nesiduokite išnaudoti.

'Daug kas iš Amerikos lie
tuvių yra pirkę .Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonų. Jau 
artinasi ir jųjų pribrendimo 
laikas.

Amerikoje jau nuo seniai 
gudrūs agentai supirkinėja 
tuos bonus pusdykiai. Ir 
“Keleivio” redaktorius p. 
Michelsonas buvo pradėjęs 
tą biznį. Vėliaus aiškinosi, 
kad “beverčius” bonus, su- 
pirkinėjęs motinai dovanų.

Bonų supirkinėtojai daž
nai perstato labai juodai

fiasco — nepasisekimas. Ko
dėl? Dėlto, kad laisvama
niai apgieda tik neigiamąją 
dalį, vadinasi, apibudina 
Bažnyčios veikimą tik iš 
darbų kelių asmenų, ku
riems paslydo koja. Tai bū
tų gražus istorikas, kurs 
spręstų Bažnyčios vertę iš 
gyvenimo Judos, Ari j aus, 
Photijaus, Liuterio ir kitų 
jiems panašių! Tai buvo 
blogos išimtys, o išimtys 
kaip tik patvirtina regulą. 
Jei Bažnyčios gyvenime iš
imtys buvo blogos, tai iš to 
aiški išvada, kad jos norma
lūs darbai yra geri.

Kodėl blogi pasielgimai 
nekuriu katalikų sukelia 
daug nuostabos ir pasipikti
nimo, kuomet į laisvamanių 
prasižengimus maža dėme
sio teatkreipamia? Dėlto, 
kad iš katalikų daug ko lau
kiama, o iš laisvamanių 
nieks nieko gero nesitiki. 
Katalikai normaliai turėtų 
būt geri, o jei laisvamaniai 
stenėdami ką gera padaro, 
tai jiems nustebusi visuome
nė priskaito tą kaipo extra 
nuopelną, vadinasi, pastan
gos gerai daryti hera jiems 
įgimtos. Taigi kuomet ku
riam katalikui paslysta ko
ja, tuomet pakyla didelis 
džiaugsmas Izraeliuje. vadi
nasi, laisvamanių įguloj, ir 
jie koncertuoja iki nusišmei- 
žimo.

Bet koncertuodami apie 
atmatas, laisvamaniai neju
čiomis paliūdyja, kad tikra- 
sai Bažnyčios kūnas juo 
sveikesnis, juo jo atmatos 
blogesnės.

jį' įvyksta spaudoj. Spaudoj ? 
Koncertai? — Kas čia per 

; nesąmonė — pasakysite. Ne, 
aš kalbu rimtai ir nesąmo
nių šiuom kartu nemanau 
pasakoti. Juk gali būti min
čių koncertai, kaip kad sa
kysime koncertais politiš
kais vadiname talka kelių 
valstybių prieš kokią vieną, 
kuri pertoli kur nors žy
giuoja, kad ją pažabojus. 
Tokių koncertų istorija pa
rodo daug. Kaipo pavyzdį 
galima paimti politikinį 
koncertą Anglijos, Franci- 
jos, Turkijos, Austrijos* 
Sardinijos prieš Rusiją 
1854—5 m., iš ko paskui ki
lo Krymo karas. Puolus 
Sevastopoliui, Rusija buvo 
pažabota.

Panašų politišką koncertą 
mėgina dabar suruošti lais
vamaniai prieš Katalikų 

-Bažnyčią^—Iš 4<elių įvyku
sių skandalėlių Lietuvoj jie 
spėlioja, kad dabar pats pa
togiausias laikas Bažnyčią 
sugriauti, na, ir griežia ant 
savo nusišmeižusių instru
mentų iki nuobodumui. Pa
birbina ant Olšausko, pa- 
čirškina ant Labanausko, 
Užsigarduoja lašiniais, apsi
laižo, ir vėl da capo, — tas 
pats iš pradžių. Trukšmo 
išeina nemaža, patys koncer
to artistai gausiai sau ploja, 
šaukia: bravo! bis! — bet 
visuomenė ? Ji pradeda pa
stebėti, kad perdaug įtemp
tos koncertantų stygos ima 
trūkti ir iš koncerto išeina

SUGRĮŽO PUL
KININKAI
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Jau buvo rašyta, kad 
prOf. Voldemaras ministe- 
riaudamas išvijo iš Lietuvos 
arba uždarė Varniuose visus 
vadus, kurie nesutiko pūsti į 
voldemarišką dūdą.

Prof. Voldemaras, po tau
tininkų sąmokslo prieš jį, iš
vijo iš kariuomenės ir keletą 
generolų ir pulkininkų.

Pulk. Plechavičiui, kaipo 
neištikimam buvo įsakyta 
išvažiuoti iš Lietuvos. Prez. 
Smetona jam davė pensiją 
ir jis buvo išvykęs į užsienį.

Prof. Voldemarą atstaty
dinus ir pulkininkai gavo 
progą sugrįžti į Lietuvą ir
jau dabar eina savo senas riaus dūdą tik gal kitokiu 
pareigas. Bet ir dabar jie tonu, nes diktatūra Lietuvo- 
turės pūsti į kito diktato- je‘ dar nesubirejo"

KINIJA NUSILEIDO
Tarp Rusijos ir Kinijos 

padalyta šioki-toki ^sutartis. 
Kitos tautos, siuntė notas 
daryti taiką. Bet Kinija ne 
deliai to nusileido. Ji žino, 
ir supranta, kad kitos tautos 
kivirčių nesustabdys. Ji į 
Kellogg’o paktą šaltai žiūri. 
Ji nusileido, prižadėjo pava
rytus Rusų valdininkus pri
imti, leisti taip veikti kaip 
.pirųiar Kinija tai padarė,

nes žino, kad. karo, tuo laiku, 
kuomet naminis karas eina, 
ji sėkmingai prieš Rusus ves
ti negalės. Kaip žinoma, iš 
laikraščių, Kinijoje dabar y- 
ra didžiausi vidujinė betvar
kė ir mūšiai. Taigi ne Stim- 
son’o nota, ne Kellogg’o pak- 
.tas, sutaikė Rusus su Kinais, 
bet pačių kariaujančiųjų 
silpnumas.

T.

“...Kodėl esate bailūs jūs, žmonės 
menko tikėjimo! Po to atsikėlęs 
jis davė paliepimą vėjams ir jūrai, 
ir pasidarė didelė tyla, žmonės 
gi stebėjosi ir sakė: Kas gi jisai y- 
ra, kad vėjai ir jūra jo klauso?’’ 
(Mat. 8, 26-27).

B. Gulbinas j puošti paminklą arba mirti — visiems kartu,

PO BALTO ERELIO 
SPARNAIS

tą.

LIETUVA TEBESERGA PERSE
KIOJIMŲ LIGA

•r - - - ...

Tautininkų persigrupavi- 
mas nesdmažino to užsidegi- 
iho persekioti katalikus.

P-nas Tubblis, naujas mi- 
nisterių kabineto pirminin
kas yra pareiškęs, kad dide
lių permainų nebūsią, o tik 
prez. Smetona turėsiąs ga
lingesnį žodį tame ar kita
me klausime.

« Bet dabar pasirodo, kad 
liauja valdžia ir prezidento 
“galingas
Voldemaro pėdomis.

Štai Lietuvos spauda pra-
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” žodis eina prof.

neša, kad naujoji valdžia 
per švietimo ministerį užda
rė katalikų aukomis pasta
tytą ir palaikomą “Saulės” 
gimnaziją Utenoj.

Be to, švietimo ministeris 
labai susiaurina ir kitų ka
talikiškų mokyklų teises.

Vadinasi,^ naujoji tauti
ninkų valdžia, gal pataikau
dama masoherijai, o gal iš į- 
sitikinfrno būtinai nori Lie
tuvą sumnsotiittti.

Sako, kad gimnaziją už
darė dėl kilusio mokinių

- - *
Vakaro sutema gaubė liūdną Vilniaus mies- 
Gatvėse žibėjo lempos. Staiga pasigirdo ne

ramus ūžimas. Iš gatvės į gatvę kaip didžiulė
jūros banga plaukė žmonių minios. Veiduose 
smalsumas, nerimas ir baimė. Skleidės balsai:

— Jie sustos prie paminklo.
— Jie neša vainiką.
— J ie neišdrįs. Jų tiek maža!
Staiga viskas sustingo. Ir dabar: ant apsa

manojusio akmens paminklo, stovėjusio miesto 
aikštėj, vieno ir liūdnaus, kažkas dėjo žalią erš
kėčių vainiką. Dėjo tylėdami, su pagarba nulen
kę galvas. Kaspine buvo įrašyti žodžiai:

“Kovojusiems už laisvę.”
O jie visi buvo jaunuoliai, išblyškusiais vei

dais, vienplaukiai, degančiom akim.
Minia žiūrėjo į juos, ir kaip užburta tylėjo. 

Tai buvo iškilminga valanda.
— Policija, policija! — Staiga kažkas su

riko.
Iš tikro, gatve skrido raitas policijos bū

rys. Grindinys sudundėjo, suažižaravo. Sužvan
gėjo ginklai. Vienu mirksniu nuogais kardais 
jie apsupo jaunuolius. Pasigirdo lenkiška ko
manda:

— Išsklaidyti šunis! Marš!
Bet jaunuoliai: nė vienas nesudrebėjo, nesu

judėjo iš vietos. Tada pasipylė ant jų galvi) 
kir čiai. Apie veidus skraidė bizūnai. Jie susi
spaudė vienas prie kito, apdengė savo kūnais pa
minklą. Jų veidai buvo ramūs, jie nedrebėjo. 
Juos rišė viena šventa idėja, viena mintis: pa-

Minia persiskyrė ir davė jiems kelią. Jie 
nužingsniavo gatvėmis ir dingo nakties tamsu
moj !

Kai sugrįžo nauji ploicininkų pulkai — aikš
tė jau buvo tuščia. Tik vienas paminklas nakty-

čia pat.
Bet vienas įniršęs policininkas paspaudė sa

vo žirgą pentinais. Bėris prunkštė, trypė vieto
je, stojo piestu, bet nešoko ant žmonių. Tas su
keikęs suvarė pentinus į vargšo gyvulio šonus, je juodavo, kaip laisvas priesaikos ženklas. 
Ištriško kraujas. Tada šoko žirgas į patį jau
nuolių būrį. Vienas po kito, perkrito jie po 
kaustytum jo kanopom.

Aplinkui smalsi minia susigrūdus žiopsojo, 
nerimo, ūžė. Ar jai neįdomu pamatyt, kaupi
mąsi vilkai su avinėliais ? Minia mėgsta baisius 
įspūdžius ir vaizdus.

— Už ką juos taip kankina ? Beširdžiai!— 
kažkur pasigirdo silpnas moteriškės balsas. 
Vargšė, ji daugiau neprakalliėjo. Prišokęs rai
telis kirto jai į veidą. Ji apalpo.

Tuosyk suskambėjo graudi, bet galinga gies
mė, kaip Lietuvos girių ošimas. Tai giedojo jie 
— beginkliai, susiglaudę apie akmenį, išblyšku
siais veidais, drąsa žėrinčiom akim, apsupti gin
kluotų raitelių gaujos. Drebėdama ant skaus
mo sparnų, dinamito galia, skrido ta jų giesmė 
aukštyn į dangų ir šaukė teisybės ir keršto.

Giesmė sujudino minią. Viena po kitos ran
kos ėmė traukti nuo galvų kepures ir lenkti gal
vas. Pamažu jų lūpos ėmė drebėti ir kartu pri
tarti.

Tik nenutilo policininkų keiksmai. Su nau
ju įniršimu jie puolė kapoti giedančius. Minia 
subruzdo. Susispietė ratu apie jaunuolius ir ė- 
mė grasinti užpuolikams.

Pabūgo policija. Minios kerštas juos baidė:
Jie išsisklaidė į šąlįs.-

Aikštėj stovėjo jaunuolių būrelis, apkerpė
jęs paminklas ir žaliau erškėčių — skausmo gar
bės vainikas. Tada sujudo jaunuoliai. Jų žy
gis buvo atliktas.

Jie nuplėšė vainiką, nuvertė paminklą.
O paskui — ilgai dar trinkėjo miestas nuo 

besivejančiu raiteliu kanopų dundėjimo.
Ir visa tai buvo:
— Kodėl? Už ką? “ Trimitas’ ’

Chr. Scliinidt

TRYS PLĖŠIKAI
(Iš vokiečiu kalbos)

Trys plėšikai užmušė ir apiplėšė turtin
gą pirklį. Pagrobtus jo turtus suneše urVan ir 
jauniausią. iš savo tarpo nusiuntė miestan nu
pirkti valgomųjų.

Likusieji du ėmė tarp savęs kalbėti:
— Argi mes su tuo vaikėzu dalinsimės tur

tais. Geriau jį nudėsime, tuomet jo dalis liks 
mums.

Jaunas plėšikas, eidamas miestan, galvojo:
— Aš nesidalyšiu su savo draugais. Nu

nuodysiu juos ir turtai liks man vienam.
Jis mieste-pripilko valgomųjų ir gavęs nuo

dų įpylė jų į vyną it visa tai nešinąs sugrįžo iš 
miesto.

Vos įžengė urvan. šoko abudu plėšikai ir j- 
smeigė durtuvą jam krūtinėn, Vžiųušę sėdosi 
čia pat pietauti. Valgydami ir gete užnuodytą 
vyną, nuo kurio nedaug trukus pamirš abudu 
baisiausiuose skatishiuose.Kiek vėliau rado visus tris plėšikus negy-<

“F. K/*
ms tarp prikrauti) aplink turtu.
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arabų tautų, 
daug mažiau 
kultūros.

“L. A.”
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Kalėdų Giesmė
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PASLAPTINGOS ŽMOGŽUDYSTĖS DUSSELDORFE
Piktadarys raštu pranešinėja, kur padėti nužudytųjų lavonai.

. KUNIGO MOTINA PRIE KRYŽIAUS
Šitas kryžius pastatytas kunigo Jono J. Jakaičio tėviškėje, 

džiuose, atminimui jo šventinių į kunigus 1909 metais. Fotografavo 
pats kun. J. J. Jakaitis, lankantis tėviškėje 1914 metais, prieš pat 
karą, prie paskutinio pasimatymo su savo tėveliais; mirė juodu laike 
karo, kone sykiu—rugpiucio mėnesy, 1917 metais, šiemet, 18 gruo
džio, sueinant kunigo Jono J. Jakaičio 20 metų kunigavimo jubiliejui, 
tasai paminklo paveikslas yra aktualus.

- -1^—TT" — ’

B.Jakutis—I-ąs viee-pirttt.;O.Ad&najti ... ......
A. Akstinas—.raštininkas, J04 BelleyntrAvė., Montello, Mass. 
O. Sidabrienęižd., 6 Comtnohwehltb Avė., Worėester, Mass. 
Kilti. And. Daugis—redaktorius, 105 Main St., Athol, Mass.

LiteratinS Komisija: Kun. Petras Saurusaitis, 
Kun. Jonas Švagždys, Kilti. Sr, Jonas M. Navickas, Kun. 
Pranas ZV. Sirakauskas, Kuh. Feliksas Norbutas, p. Vincentas 
Blavackas. • i .
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Daug kalbama apie visuomeninio gyvenimo gerinimą, dedama pastangų jį reformuoti, tačiau dažnai gražios pastangos ir dideli užsimojimai* nueina niekais, kai nemokama ar nenorima giliau įžvelgti į visuomeninio bei valstybinio gyvenimo opiąsias žaizdas. Vienas tų opiųjų mūsų visuomeninio gyvenimo klausimų yra girtuokliavimo klausimas, kuriuo 
didesnio susirūpinimo turė
tų pareikšti visi, kuriems i 
rūpi šviesesne mūsų tautos 
ateitis.

Kai kas mano, kad kova 
su girtuokliavimu yra vie
nos kokios nors organizaci
jos arba net kelių asmenų ! 
reikalas ar prievole. Bet tai 
labai klaidinga pažiūra. 
Tautos blaivinimas — visų 
reikalas, nes alkoholio var
tojimas gresia pražūtimi 
visai tautai. Istorija patie
kia daugybę faktų, kad nu
tautinti ir tautą sunaikinti 
geriausias būdas — girtuok
liavimas. Matome, kaip 
lengvai baltasis žmogus Nu
galėjo ir beveik išnaikino 
gausingas indėnų tauteles. .

Visa tai padarė ne ginkv 
lu, ne kitomis kokiomis prie
monėmis, bet svaigalui pa-’ 
galba. Afrikos negrus, au- y’ 
straliečius, Naujosios Zelan
dijos ir k. salų tauteles be
veik visiškai išnaikino, tiek
dami alkoholiu nuodų. Mū
sų krašto ir tautos nepri
klausomumas, savitas gyve
nimas taip pat skęsta alko
holyje, o mes ramiai žiūri
me, lyg tas mūsų visai ne- 

' liestų.
Alkoholiniai gėrimai nei

giamai veikia atskini asme
nų organizmą, apie ką šian
dien niekas jau neabejoja, 
bet jis ir visą tautą parbloš-
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kia fiziniai ir dvasiniai. Toji tauta, kurios nariai vartoja alkoholį, Diekumet neklestės. Įpratimas girtuokliauti eina iš kartos į kartą ir virsta įgimta tautos savybe. Jau senovės graikai.sakydavo, kad girtuokliai gimdo girtuoklius. Tas šiandien jaU patvirtinta medicinos ir abstinencijos mokslo 
tyrimais. Girtuoklių tėvų vaikai būdami alkoholikai, 
paliegėliai, išsigimėliai, ne
ša didžiausius nuostolius 
tautai. Be to, pastebėta,^ 
kad tose tautose, kur labiau 
vartojamas alkoholis, vaikų 
mirtingumas daug didesnis, 
negu blaivioje šalyje, O mū
sų vaikų mirtingumas ar ne
sumuša, galima sakyti, pa
saulinio vaikų mirtingumo 
rekordo ?!

Girtuokliavimas skaudžiai>r paliečia visuomenes san
tvarką ir kultūros pažangą. 
Didelis nuošimtis nusikaltė
lių, vagių, aferistų, žmogžu
džiu, vra alkoholikai. Jei 
išnaikintūmėm arba gerokai 
sumažintumęm girtuokliavi
mą. pranyktų pusė kalėji
mų, kurių išlaikymui valsty
be skiria nemaža lėšų.

Visas kultūringas pasau
lis šiandien supranta alko
holizmo pragaištingumą ir 
vieningai prieš jį kovoja. 
Blaivinimo darbą dirban
tiems į pagalbą pirmiausia 
ateina vyriausybės, remia 
blaivininkų pastangas, tam 
darbui skirdamos žymias pi
nigines sumas, nes tautos, 
blaivinimui išleistas centas 
sugrįžta tautos sveikatingu
mo, gerovės ir garbes pakė
limo pavidalu. Nejaugi 
mes ir toliau būsime tokie 
taupūs tautos likimo sąskai- 
fon?! Juk šio papročio ne
atsikratysime 'kaip kitaip, 
kaip per atkaklią kovą su 
tuo vidujiniu mūsų tautos 
priešu, kuri reikalauja hero
jiško pasiaukojimo ir mate
rialinių resursų. x

JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Buk tikras mane matyt pirm plrk- 
giant. Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio garsus VOSE grand, 
player Ir uprlght pianai. Nauji 
vartoti Orthophonic VId'ROLA 
puikus MAJESTIC radio.

Reikalauk Katalogo
Vose & Sons Piano Co.

160 BOYL8TON ST. BOSTON
L ENGTOS IŠLYGOS
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Blaivininkų Seimas ir
T "I v v ’Laikraščiai

Šių mėtų Blaivininkų sei- tello!. . 
mo pasekmingumas pasireiš
kė ir tuomi kad jį plačiai 
aprašė lietuvių spauda Ame
rika Labai objektingai ir 
prielankiai jį aprašė laikraš
tis “Darbininkas,” žymioje 
vietoje, uždedamas antraštę 
stambiomis raidėmis viršuje 
dviejų kolumnų.

Savaitraštis “Garsas” taip 
pat davė žymios vietos, sei
mo raštininko straipsniui: 
“L. R. K. Pilnųjų Blaivi
ninkų Seimas nusisekė” už
dedamas antraštę virš dvie
jų kolumnų.

D ien rašt i s ‘ ‘ Draugas” tą 
patį seimo raštininko straip
snį taip-gi įdėjo, bet... į ko
respondencijų skyrių, kaipo 
žinią iš “Montello, Mass.” 
Atrodytu kad “Draugo” 
vedėjai “Amerikos L. R. K. 
P. Blaivininkų -Susi vieny j i- 
mą” norėtų lokalizuoti Mon-

Taipos-gi “Drau
gas” įdėjo objektivų savo 
korespondento raštą apie. 
Blaivininkų Seimą, nors žy
mioje vietoje,' tačiaus labai 
nežymia antrašte, tik per 
vieną kolumną, viršuj-gi per 
dvi koluninas padėtas užra
šas ‘ ‘ Įvairūs straipsniai, ’ ’ 
lyg norėtų skaitytoją įspė
ti,' kad tie‘ straipsniai yra 
“Draugo” dvasiai svetimi.

Labai svarbu, kad mūsų 
spauda pradeda vis labiau 
susidomėti blaivybės platini
mu. Tas duoda vilties, kad 
laikraštininkai geidaus į- 
vertins savo atsakomybę 
tautos blaivinime ir patys 
ims rišti tą nelengvą visuo
menės užduotį.

Organizuoti blaivininkai 
sveikina šį laikraštininkų 
žygi ir reiškia gilios padė
kos.

Vilniaus keliauninkas po 
pasaulį — bulgaras p. Jonas 
šamovas. Jo jau apkeliau
ta daug Azijos ir Europos 
šalių. Pereidamas demar
kacinę liniją nesutikęs nė 
vieno sargybinio. s
• Lenkijoje šiaip jau įspū
dis ešąs neblogas (Varšuvoj, 
Poznaniuj),’ bet ukrainiečių, 
gudų ir lietuvių šalyse 
(Lvove, Gardine, Vilniuj) 
vaizdas esąs latrai liūdnas: 
visuotina stabalizacija ir 
skurdas.

Lietuvoj p. Šamovui krito 
į akį tolerantingumas mažu
mų atžvilgiu. Žydai esą čia 
jaučiasi daug laisviau, nei 
Lenkijoj, ar net jo gimtinėj 
Bulgarijoj, o taip pat ir len
kiškai girdėjęs čia gatvėj 
kalbant. Kai išgirdo, kad 
pas mus net valstybės įstai
gose yra lenkų, svečias net 
akis išplėtė.

Lenkuose esą kitaip. Lvo
ve į jo kelionės knygą pasi
rašęs vienas ukrainietis uk- 
rainiškai. Po to vienas 
sporto organizacijos vadas 
lenkas atsargos karininkas 
kategoriškai atsisakęs pasi
rašyti į knygą, kurioj yra 
ukrainiškas parašas.

Svečias labai susidomėjęs 
Lietuvos ekonomine būkle, 
ir jau įsitikinęs, kad Lietu
va, iš aplankytų šalių, yra 
‘inansiniu atžvilgiu viena iš 

stipriausių.
Bet vis dėlto esą toks į- 

spūdis, kad-Lietuva, kaip ir 
Bulgarija — nelaimingos ša
lys. Bulgarijoj kasdien siau
bią teroristai iš serbų pasie
nio, o Lietuva — dar blo
giau — neturi sostinės.

Ypatingo susidomėjimo svečiui sukėlė Nemuno ener
gijos išnaudojimo galimu
mai. Jis keliauja mokslo 
tikslais. Iš Lietuvos vyks
ta į kitas. Pabaltijo- šąjis£ 
paskui į Skandina vi 
gliją ir Ameriką.

Lėšų kelionei gaunąs kiek 
iš savo pasiuntinybių,,kiek 
iš laikraščių* kuriems raši
nėjąs ir kiek iš vietos spor
to organizacijų.

Kiekvienoj šaly aplanko 
žymesnius muziejus, mokslo, 
visuomenės ir sporto įstai
gas.

Beje, lenkai atkalbinėję 
ji, kad neitų į Lietuvą, nes 
tai esąs visai nekultūringas 
kraštas. Keliauninkas į tai 
atsakęs, kad, jei tai ir tiesa, 
tai maža bėda, nes jis su ne
kultūringais žmonėmis irgi 
mokąs sugyventi, nes dvejus 
metus puikiai pragyvenęs 
tarp įvairių 
pas kuriuos 
europietiškos

»

LDS. Conn. apskričio nu 
suvažiavimas įvyks 5 d.

• *■

yra pirmą sekmadienį mėnea 
1930 m., šv. Andriejaus 
parapijos salėj, kampas Stanį 
Church gatvių, New Briti 
Sesijosprasidės pirmą vata 
pietų. '‘Malonėkit išrinkti ir 
siųąt^odaugiausia delegatų.^' 
rūpint-, gerų įnešimų mūsų 
gios organizacijos naudai. Ypati 
gai, kad surast ūme būdą 
sisektų vajus. Atminkime, kad ■ 
D. S. yra mūsų vienintėlė or 
zacija, kuri rūpinasi darbinu! 
reikalais: leidžia organą 
ninką” ir platina katalj 
spaudą. Kaip nėra sveikatos, kfl 
nui be gero maisto, taip 
tvirtumo žmonijai be geros sp 
dos. Tad visos šio apskričio tai 
pos imkime dalvvumą šiam^att 
žiavime. Taipgi bus ir vai 
linkimas būsiantiems metams^

J. Bernotas,
Apskričio Pirmininiaft

nvnimi ?OInuo reumatizmo,ran- 
U 1 UUULEui kų- kojų’ krutln€s«V I U U V kU VI st i
kataro, užstojimo kraujo nėra geresnių 
gyduolių kaip Einik. Mostį Ir ša 
galima gauti visur arba pas iš 
Z. A. Einik Co., City Hill St-,.vuiu 
City, Conn. . >

Kentėjau ilgų laikų nuo vienos ligt 
ir niekas negelbėjo kaip Einik gy<l 
lės, tad ir 
York City.

Rekordai Columbia
-x’

PRANYKO SILPNUMAS NUGA
ROJ IR ĮRITAVTMAS 

INKSTŲ
i

Ponas J. W. Braselton. Alberta. La., 
sako: “Aš turėjau viduriu užkietėjimu, 
silpnumu nugaroje, dūzgimą galvoje ir 
turėdavau atsikelti keletą sykių naktyj 
iš priežasties silpną inkstą. Po vartoji
mo Nuga-Tone visi tie nemalonumai 
pranyko. Dabar aš miegu puikiai nak
timis ir atsikeliu iš ryto su geru sko
niu burnoje.” Kiekvienas skaitytojas 
kuris yra sergąs turėtą pasinaudoti p. 
P.raselton’o patyrimais. >

Nuga-Tone yra pagelbėjusios virš ml- 
liono sergančią ir kenčiančią žmonių, 
kurie turėjo prastą apetitą, menką 
virškinimą, silpnus nervus, neveiklius 
svarbius organus, inkstų arba pūslės 
silpnumą, galvos skaudėjimą, svaigu
li. gasus viduriuose, rangėjimns. prastą 
miegą ir silpną sveikatą. Jei Jus nesi
jaučiate gerai, baridyklt Nuga-Tone ir 
jąs nuslstebėsit kokios puikios gyduo
lės jos yru. Jąs galite gauti Nuga-Tone 
kur gyduolės yra pardavinėjamos. Jei 
jūsų vertelga neturi ją savo sandėlyj, 
relkalnnklt. kad jis nžsakytą Jums Iš 
olselio vaistinės.

I

Neseniai Prūsų vidaus rei
kalų ministerija paskyrė 
10,000 markių premiją už iš
aiškinimą žmogžudysčių ir 
susegimą
seldorfe (Reino provinci
joj), kur per šių metų de
šimtį mėnesių paslaptingai 
nužudyta apie 15 žmonių. 
Paskučiausia žmogžudystė, 
per kurią nužudyta 15 metų 
mergaitė, Getrud Alber- 
mann, dar labiau atkreipė 
visų dėmesį ir prispyrė mi
nisteriją padidinti premiją 
dar 5 tūkstančiais markių; 
be to, iŠ Berlyno pasiųstas 
dar vienas žymus kriminali
nes policijos komisaras — 
taip, kad dabar, su anksčiau 
pasiųstaisiais dviem, dilba 
trys specialiai pasiųsti ko
misarai.

Tačiau, kaip praneša iš 
Dusseldorfo, aiškinimas dar 
nė pėdos nepažengė iš vie-

tos. Net neišaiškinta, ar čia 
turima reikalo su vienu pik
tadariu, ar su visa gauja. 
Iki šiol kriminalinei .polici
jai pasisekė išaiškint astuo
nias žmogžudystes tik tuo 
atžvilgiu, kad nustatyta, jog 
iš šitų astuonių nužudytųjų 
keturi buvo vaikai, trys mo
terys ir vienas darbininkas.

Keisčiausia' čia yra tai, 
kad žmogžudys pats prane
šinėja raštu laikraščiams ir 
policijai, kur yra nužudytų
jų lavonai. Policija, pasi
naudodama (tais praneši
mais; atrado keletą nužudy
tųjų lavonų.

Kuriais tikslais nužudo
ma tiek daug žmonių — vi
sai neaišku. Gal ir čia žudo 
kokie nors stiprių nuotykių 
ieškotojai, persiskaitę kri
minalinių romanų ir persi
žiūrėję panašiųv •
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RAŠYTOJO PRAŠYMAS
Žinomas ir “Darbininko” skai 

ytojas—Arėjas (Leonas) Vitkaus- 
tas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge- 
es iš savo raštų, surinktų iš įvai

rių laikraščių, ir prašau man pa
dėti, nes neturiu pinigų.^Turiu, pir
miausiai paruošęs spausdinti rinki
ni mano eilėraščių, apysakaičių ir 
rito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
apkraščiuose. Vaikams knygelių 
trūksta, mokslo .metuose nuo ru 
dens noriu jiems jų išleisti. Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingų apysakaičių, kurių buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti.

Prašau padėti man knygeles iš
leisti, ir kas nori padėti—prašau 
pranešti man sąlygas, trumpu ad
resu: Rašytojui Arėjui (Leonui) 
Vitkauskai, Karinas, Lithuanla, 

(S.-’3O)

dramų.
“L. A”

f

JONAS BUTĖNAS, Baritonas, 
su Vargonų Akompan. 

16141FjGul Šiandiena ‘ 
i Sveikas Jėzau Mažiausias 

16140F j Linksma Diena Mums Nušvito
IPulkim Ant Kelių

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

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

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

16144F į Mergyte Jaunoji
Į Motušaite Miela 1
KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ, Soprano 

su Orkestros Akompan. 
16139FjOi, Skauda, Skauda

| Aš Žirgelį Balnosiu.
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 

16143FĮPiatro Polka vV
Į Vestuvių

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader.

16142F Paprieniokų Polka
Prano Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Singing by Šaukevičius—Fr. Yotko, Leader.
Žalia Girelė t
Lik su Dievu Panytėlia \

16135F Šokikų Polka
ĮNaujų 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 Lietuviška Veseilia, Dalis Firma 
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra 

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

100 KNYGy RINKINYS 
“Birutes” Kalendorius 1930 mfetą 

“Margutis” per visą metą 
Viskas už $7.50.

Didžiausias lietuviu knygynas “Lietu 
va” teikia gigantinę proga visiems Su
vienytu Valstijų* Kanados, CentralinSS 
ir Pietų Amerikos lietuviams Įsigyti 100 
Knygų RlnkinJ—kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažę, nauju ir senes
niu. Jvnirausio turinio: apysakų, roma
nu. dainų, juoku, daktarišku, moksliniu, 
filosofiniu, istoriniu Ir dar kitokiu Ir 
aykiu au šitoms knygoms gausite prie
dus dykai: “Birutfis” Kalendorių 1880 
metų, mėnesini žurnalų “Margutį,” ku
ri leidžia ir redaguoja žymus .humoris
tas ir kompozitorius Vanagaitis. "Mat*- 
gutis” užpildytas juokais, dainomis, pa
veikslais. Tą viskų dabar gaunate už 
$?.!5O, gyvenantiedis ne Suvienytose Vai- 
stijose —, užsienyje, kainuoja tikta! 
$8..*W. Visų kolonijų lietuviai kviečia
mi naudotis šita proga skubiai. Apšvie
tus mylėtojai nepraleiskite šios progos 
— arti $40.00 vertes knygų, nž <7.50; Ir 
“Margutis” j*r visų metą, talnp gtn- 
žus “Bmtė*" Kalendorius. Sykiu su 
knygomis arba atskirai prisiusime ir 
savo naujų knygų katalogų. Ptnigus 
siųskite šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA,” 
3210 So. Holsted St., Chicngn, IlitUols

X >
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MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IŠDIRBYSTtS 
GRAMAFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaininti geriausiu artistą dainininką, 
mtiriką ir monologistą.

- c
Pas mus galite gattti netik rekordą, kurib 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 mūs Radio ar Gramafoną, priimam 
Ronos kaljkJ dAlį MokMtlea. Mažiau B Rekordą, per paltį 
nMlnnHamė.

GEO. HASILIONIS
377 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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užima

Budvitaitė su M. Zubrenie-

baž-

lan-

bažnyčiai

bažnyčiai

mokyklai

ir Angelą

f • Patmala

f

Jėzaus Prikryžiuoto 
Paveikslai.

Pa
au
sį o-

turėdama
Ispanijos 

e b ū k 1 
i e s

Bartaška, bažnyčiai

kauskaitė, dabar 
•nierietė — sesuo 
Paaukojo $110.

Š v. Augę)

S

a

Marijona f’ižauskienė. 
Tuleikiutė-Vala vicienė, 

Ona Žemaitaičiai. Kazi-

niam^rundinam langai tĮrš vargo
nų. Kiti aukojo po $125, pųpeį 
lango, būtent: Vincas ir Rožė Ci- 
vinskai — šv. Elzbietos langui. 
Petras ir Matilda Citinskai — šv. 
Cecilijos langui, Juozas Galevičius 
— šv. Alfonso langui. Antanas ir 
Ona KarpaviČiai — šv. Jurgio lan- 
gui. Marijos Vaikelių draugija — 
šv. Agnietės langui, šv.'Onos drau
gija — šv. Onos langui,' Juozas J.

teism- 
nątura ■ 
miesto 

i n g o-
J ė z a u s 

r v ž i a u s ko-

’ MARMURO VIEŠPATIES" JĖZAUS STOVYLA 
Šv. Kazimiero bažnyčioje Worcester’y

I

PARAPIJA

Švenčiausiam Sakramentui

MILŽINIŠKIEJI ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS VARGONAI
Worcester, Massachusetts

ų stovylos, su 
švęsto vandens indais, ties bažny
čios durimis, harmonizuojasi su a- 
belnu bažnyčios išpuošimu. Toms? 
stovyloms paaukojo po $50 gerap, 
parapijietis-vertelga Antanas P ap
linkoms ir, geradarės Barbora ir 
Marė 
jie.

delei Viešpa-
—....... _.o ir mirties.

» *'*f’'4* " v

35 KIŲ METŲ
■»

joą bpiaofc '£ip$og delei Viešpa
ties Jėzaus išniekinamo ir mirties, 
priduoda kentančiam žmogui drą
sos kentėjime; jos raminamasis 
nukankintu Išganytojumi nurodo : 
kančių prispaustiesiems.kame yra Į 
kąntančiųjų stiprybės šaltinis. 
Hilo įsiminėtu tojr$’s(ovyla puo
šia šv. Kazimiero bažnyčią ir žiau-. 
raus gyvenimo' blaškomiemsiems 
gelbsti laikytis Gyvenimo .Kelio. 
Šios stovylos Įtaisymui Jieva Rač- 

vienuolė Kazi- 
Maria Morta,

kad kiekvieną tą brolį bei seserį 
skyrium paminėčiau! Nes worces- 
teriečių'kurie mėnesines parapijos 
mokestis, Kalėdų ir Velykų aukas 
užsimoka, kurie ypatinga.- auka

mm
K-DALIS.

- Jp. Bažnyčios Stovylos.
įr' £ * '

■važiausioji ir brangiausioji šv. 
■raniero bažnyčioje stovy 1 a yra 
■u marmuro Viešpaties 

n.S'. s t o v.y 1 ą 
■fti Išganytoją su ištiestomis 
Įggmis, kad rtius priglausti^ tar- 
■pebesakantį; “Eikite pas ma- 
Btfei.kurie vargstate ir esate ap- 
■ėikintir o aš jus atgaivinsiu.” 
įovyla yra padirbta Italijoje, 
naos De Prato firmos. Jos Įtai- 
įmui sekantieji asmenys aukojo 

ienas po $57 : Uršulė Žiogai- 
Sr(dabar sesuo Maria Rita Pa- 
■Žįįyie). Barbora Galeckiutė-Plit- 
■y0"* Agota Bendoraitienė, 
Iranas ir Petronėlė Mankai; po 
■50 paaukojo Uršulė Matlaus- 
Sįiė ir. Magdalena Kudlinskaitė 
l&b&r Lietuvoje).. Visi jie labai 
Epošnus bažnyčios ir tautos rcika-

V** 

l^rtstaus stovyla nūnai yra pa- 
pįtyta.prie didžiojo altoriaus, 
ėmiaus ji buvo uždėta ant tam 
akro altorėlio, Įtaisyto M. K. už 
$00, kairis dabar yra vienuol\mo 
koplyčioje.
^ Katame didžiojo altoriaus šone 
?ra puiki. gero artisto darbo, 
JI a d o n n o s s t o v y 1 a, 
EJievo Motinos su kūdykėliumi Jo
simi ant ranku. Šios stovvlos įtai- 
iymui labai pamaldūs ir geri pa
rapijiečiai Pranciškus ir Antanina 
Iforkūnai paaukojo $75.

v. Antano s t o v y 1 a 
rra prįe šv. Juozapo altoriaus. Pa- 
trapijoj&.yra didelis pamaldumas Į 
hr. Antaną ir per to šventojo už- 
tąrym^daugelLs yra gavę nepa- 
ąrastų. malonių nuo Dievo. Tai sto- 
rjdai Marė Ulevičienė paaukojo 
£50; ji įtaisė ir daug kitokių daik- 

į šv. Kazimiero bažnyčią.
v. P r a n c i š k a u s s t o- 

k y 1 a yra Švč. P. Marijos alto
riaus. Pamaldumu Į šv. Pranciš
ką pasižymi Tretininkais jie ir Į- 
Jaisė stovyl/ 
lį&v. Ritos s t o v y 1 a pa- 

ą .prie kito šono švč. Panelės 
iijos altoriaus. AVorcesterie- 
U tūri didelį pamaldumą į šv. 
ą, ypač įvairiuose nepaprastai 

_ikįose gyvenimo apystovose. Tą 
fsStovylą įtaisė gerą parapijiečių šei- 
^jaiyną*—Kazimieras ir Izabelė Roč- 
&kai, aukodami $80.

Teresės Vaikelio 
1*3 Szą u s s t o v y 1 a yra nau
jausia, prie altoriaus šv. Juozapo, 
į Labai gero artisto darbo, Įspūdin* 
J- gos išraiškos, gyvų akių. Daug 
^žmonių Į ją turi ypatingą pamal- 
y-durną, ypač iš jaunimo. Šios sto- 
?.vylos įtaisymui labai darbšti ir 
įg-bažnyičai duosni parapijietė Ona 

Širvinskaitė paaukojo $75.00.

~ Seniausioji Šv. Kazimiero baž- 
Vnyčioje skulptūra ir parapijiečių 
iMabai mylima —• tai P i e t a , — 

o p u 1 i n g o .j i Dievo M o- 
B t inasuKris-tumi n u i m- 
& t u nuo Kryžiaus. Toji 
ĮVŠtovyla rodyte rodo nuodėmės bai- 

sumą, kuri užmuša Kristų ir per- 
įį.-veria Dievp Motinos širdį. Mari-1 ir Magdalena Gražuliai. 
8L’ / i •. '

Ulevičienė, šv. Anta-

šventos Relikvijos.
- i

Ligi 1928 metų šv. Kazimiero 
bažnyčioje šventųjų relikvijų vie
šam pamaldumui nebuvo: jų tik 
būta altoriuje, kaip kad ir kož- 
noje bažnyčipje. Pageibint Tė
vams Marijonams 1928 metais gau
tos sekančios, relikrijos: JT* r i^- jštplkus — šv. Elenos (Kryžiaus 
t a’--i> K r y ž i a u m ė d ž i 
ir kaulų sekančių šventųjų: š v. 
Kazimiero, š v. Onos, 
š v. A n t a no,’ š v. P r a n c i Š- 
k a u s, š v. Ritos, š v. T e- 
r e s ė. s Vaikelio J ė z a u 
šv. Kryžiaus relikvijos duodamos 
pagerbimui kas mėnesis pirmąjį 
penktadienį po vakarinių pamal
dų, šv. Kabimiero — pirmą mėne
sio sekmadienį'po vakarinių pa
maldų, šv. Teresės du syk mėnesy
je penktadieniais poA-akarinių pa
maldų, šv. Pranciškaus po mėnesi
nių Tretininkų pamaldų. Kitų 
šventųjų relikvijos duodamos pa
gerbti jų šventėse.

Labai gražus, specialio modelio, 
iš tyro sidabro relikvijorius jv. 
Kryžiaus medžio relikvijoms. JĮ 
Įtaisė visa parapija, specialų tani 
likslui duodami auką.

šv. Kazimiero relikvijorių Įtaisė 
Uršulė Urbonavičienė, paaukoda
ma $55. šv. Teresės relikvijorių 
paaukojo Martynas Kazlauskas ir 
Kazimieras KuliŠauskas. suteikda
mi $44 auką. šv. Pranciškaus re
likvijorių įtaisė tretininkai, šv. 
Antano relikvijorių paaukojo Juo- 
; as Galevičius.

Po 
svarbiausias katalikų pamaldumas 
krypsta i Viešpaties Jėzaus Kry
žių. per kuri mus Dievo Sūnus at
pirko ir per kurio nuopelnus tik ir 
galime būti išganytais.

šv. Kazimiero bažnyčia 
gai didžiuojasi 
lauš didumo 
L i m p i o s 
jo V i e š p 
K ristau s

. t 

K 
piją. Tas kryžius išreiškia Kristų 
kentanti ant kryžiaus, dar gyvą, 
baisiuose sopuliuose, aukojantis 
Dangiškajam Tėvui -užmuodčmin- 
gą žmoniją, su atvertom akim, pa
keltom Į dangų, ir pravertom lū
pom. tarsi tebetariančiu; “Tėve, 
•itleisk jiems, nes jie nežino ką da
ro...’’ — Tą brangų Išganvmo žen
klą — kryžių Įtaisė šv. Kazimiero 
bažnyčiai M. Kv. ir U. M. suauko
ja mol $200.

"Didžiojo altoriaus 
k ryžius yra brangaus artistiš
ko darbo, perdėm visas iš misin- 
gio ,tirštai auksu dengtas iš vir
šaus. Taip gražus kryžius didelė 
retenybė. Jo įtaisymui Ona Ma
čienė paaukojo $55. šešis taipjau 
gi labai puošnius liktorius, pritai
kintus prie minėto kryžiaus Įtaisė 
šv. Onos Draugija už $270.

Kryžiaus Keliai arba 
Stacijos Kristaus Kančios vra 
taip-gi pritaikintos prie bažnyčios: 
jos yra iš gipso, gražaus darbo, 
paveikslai spalvuotai piešti, gi rė
mai kremavai: jų kožna kainavo 
po $37. Sekantieji parapijiečiai 
jas Įtaisė: Juozas Cuplis, šv. Ma
rijos Vardo Iraugija. Motiejus ir 
Marijona Sčukai, Uršulė Adomavi- 
čiutė-Dapkūnienė ir Angola Ma- 
čiuliukė, Vincas ir Ona Lodai, Jie
va Račkauskaitė. Jonas ir Matilda 
Černius.
Petronėlė 
Juozas ir 
■nieras Grigaitis, Magdalena Gri
gaitienė. Monika Borisiutė. Juozas

atradėjai) langui, Marcelė- Stoš- 
kiutė — šv. Marcelės langui, Juo
zas ir Magdalena Gražuliai aukojo 
$100 šy. Agotos langui.. Ties var
gonais po pusę lango, vertės $80, 
Įtaisė: Juozas ir Teodora Cepkaus- 
kai, Steponas ir Viktorija Saulė
nai. Bernaičių draugija, Mergai
čių draugija. Virš šoninių dumi 
langą už $35 paaukojo Tarnas ir 
Rožė Migauskai. d

Vargonai.
• • ■ ; į.

' Bažnyčios pamaldose 
svarbią vietą muzika. Svarbu tu
rėti žavėjančius giesjnininkus, ku
rie gieda ne tik balsu bet ir šir- 
džia, bet taipjau-gi yra reikalingi 
ir geri vargonai. Švęnto Kazimie
ro bažnyčioje pirmieji vamzdiniai 
dideli, 26 balsų vargonai Įtaisyti 
1917 metais. Jų pašventinimas Į- 
vyko liepos 15, 1917. Jie yra e- 
lektrinės sistemos, dviem manua
lais, motoru varomi, labai impo
nuojanti pažiūrėti, žavėjanti pa
klausyti. Ypač pasižymi galingai
siais balsais, kad jų smarkumą rei
kėjo modifikuoti. Kas tuos var
gonus išgirsta, Įgyja neišdildomai 
gilų Įspūdį. Bažnyčios akustikai 
esant lengvai ir balsams bažnyčio
je einant lengvai, be obstrakcijų. 
vargonų švelnieji balsai—per stip
rūs, Pad pačius švelniuosius pia
nissimo tonus reikšmingai išlietų.

Vargonai Įtaisyti aukomis geni 
parapijiečių, tačiaus^stambių aukų 
įam tikslui nepasirodė. Bažnyti
nis choras vakarėlių parengimais 
buvo sudaręs vargonams fondą a- 
pie pusantro tūkstančio dolerių.

Užsakant vargonus 1916 metais 
jie kainayo arti $5.(į>00 tariaus da
bar ir už dvigubą kaina tokių ne
būtų galima gauti;1 Vargonai ir 
dabar yra gerame stovyje, tik rei
kalingi tunyjimo ir kaikurių pis
tonų pakeitimo.

Rėmėjai ir driovejat
Kaipir kiekvienoje parapijoje, 

taip ir čionai: yrai žmonių kurie 
ir mėnesinių parapijiečio mokes
čių tvarkingai neužsimoka, gi kad 
ir jie mokėtų kitas parapijos ko- 
lektas, to niekad negali suprasti. 
Bet jie labai daug rūpinasi apie 
kitų žmonių užlaikomą parapiją. 
Jau iš praktikos žinoma, kas apie 
parapijos reikalus piktai kalba, tai 
tikrių tikriausia jis parapijos vi
sai neužlaiko, arba taip kaip nie
ko. Toki žmonės save laiko taip 
gudriais, kad neklauso nei savo 
klebono, nei vyskupo, nei popie
žiaus pareiškimų. Tokiuose na
muose, paprastai, tik vaidai, ne
santaika. Jų vaikai į katalikiš
ką mokyklą neleidžiami ir tie ima 
draugauti su svetimtaučiais ir pro- 
testonais su kuriais paskui, žino
ma, ir apsiveda. Tokių ir tėvai ir 
vaikai yra pabaltyfais grabais, jie 
yra žuvę mūsų tautai ir tikėjimui. 
Apie tokius nei nekalbėsiu. Jie 
vistiek nieko nesupras. Pagaliaus 
tai yra neva katalikų rūšis, kurie 
skaityti nemoka, o jei kiek moka 
tai paprastai griebiasi už laisva
maniško laikraščio; gi katalikų 
laikraštis tokiems ne mielas. Pro 
tokius žmones, kaipo pro puvėsius, 
yra daug sveikiau praeiti pro ša
lį, jų nonžkabinus...

Kas kita priminti geresnioji na- 
rapijiečių rūšis, tuos žmones, ku
rie savo vado-klebono klauso ir 
jam geibi parapijos reikaluose; 
žmones, kurie skaito katalikiškus 
ląikrašeius: parapijiečius, kurie 
savo vaikučius siunčia j katalikiš
kas mokyklas; tuos, kurie neatsi
lieka nei viename parapijos reika
le ir savo dalį laiku Įneša; tuos 
gerus žmones, kurie rengia ir lan
ko parapijos parengimus ir įvai
rų labdarybės darbą atlieka, ir 
nuoširdžiai aukoja ar tai vietos, ar 
tai tautos reikaluose. Kaip gaila,

Bažnyčios Langai.

Lietuvoje retai kur bažnyčiose 
gali rasti puošnius langus su šven
tųjų paveikslais, tenai vadinamus 
vitrožais' Nors Amerike beveik 
visos bažnyčios su puošniais lan
gais, tečiaus daug jų labai men
kos vertės. Šv. Kazimiero bažnv- 
čios yra dveji langai: iš lauko yra 
storo balto stiklo, apsaugojimui 
nuo stiprių vėjų, gi iš vidaus tik
rai gražūs, turtingi, puošnūs, ar
tistiški langai, iš mažų šmotelių 
spalvuoto antiųue importuoto stik
lo su Įvairiais šventųjų.paveiks
lais. Kun. Jonas J. Jakaitis Įtaisė 
už $300 langą su paveikslu Švč. 
Jėzaus širdies apsireiškiant šv. 

;Margaritai ir Švč. Panelės Laurdes 
apsireiškimas šventai Bernadetai, 
atminčiai brolio Prano V. Jakai
čio.. šituodu langu su paveiks
lais dviejų didžiųjų apsireiškimų 
yra šonais didžiojo altoriaus. Vy
rai 1916 metų rekulentai Įtaisė lan
gą su paveikslais Bažnyčios dak- 
tarų-mokytojų šv. Augustino ir šv. 
Ambroziejaus, aukodami $264.70: 
gi moterys 1916 metų rekulektan- 
tės aukodamos $355.19 Įtaisė lan
gus su paveikslais kitų dviejų gar
siųjų šv. Bažnyčios daktarų: šv. 
Jeronimo ir šv. Grigalaus. Blai
vininkų draugija paaukojo $250 

| langui, šv. Jono Krikštytojans ir 
;pirmų krikščionijos amžių didžiam 
kankiniui šv. Laurynu. Jieva 
Kraipavičiutė-Bobinienė paaukojo 
$250 langui šv. Petronėlės ir šv. 

t Jadvygos. Airis geraširdis Rich- 
j;:rd Healy paaukojo $250 puoš-

-   v 

prisidėjo prie- statymo’-bažnyčios, 
mokyklos ir vienuolyno, — jų la
bai daug, kad skyrium negalima 
paminėti. Garbė Dievui, kuris (ei? 
kė ivorcesteriečiams supratimą ir 
galimybę Įsisteigti ir gražiai iš
puošti Dievo namą. Už jų meilę 
parodytą Dievui, Dangiškasis Tė
vas jiemsx šimteriopai palaimins 
gyvenime!

Ypatingai noriu paminėti tuos 
gerus parapijiečius, kurie ir mir
ties valandoje atsiminė savo baž
nytėlę ir savo palikime jai yra pa
skyrę auką, idant parapijiečiai už 
juos pasimelstų, kaipo už bažny
čios geradėjus. Štai keletas tų pa
rapijos geradėjų: a. a. Ona Saba
liauskienė (11913) paliko $50, a. 
a. Kazimieras Skerniškis (+1913) 
$5.00, Maria Barkauskiutė (+1913) 
$25, Juozas Barkauskas (+1914) 
$25, Antanas Liutkevičius ( + 1917) 
Š30.00.

Ypatingieji geradariai
Nors visų šv. Kazimiero parapi

jos geradarių dėl jų didelio skai
čiaus ir negalima čionai išvardyti, 
visgi nepaprastai didelę auką su
teikusius nuo 1913 metų, kurių 
vardus ant greitųjų sužinojau, čio
nai paduodu:

Uršulė Urbonavičienė, pamal
džioj! senelė, aukojo bažnyčios sta
tymui $100 ir sūnaus Jono vardu 
$100, sakyklai $100, arnotui $35, 
šv. Kazimiero relikvijoriui $55, šš. 
aliejų indams $6.50.

Paulina Kubiliūnienė. jau mirus, 
kiek turėjo tiek ir davė, nors 
trumpai Worcestcr’v tegyveno: 
varpams $50, mokyklai $104.

Marijona Jakštaitė, jau mirus, 
darbšti dėl bažnyčios, davė baž
nyčiai $100, varpams $100. umbra- 
kuliui $36.

Uršulė Vosilaitė, nepaprastai 
gausi aukotoja, bažnyčiai $40, al
toriui $170, varpams $100, balda- 
kymui $234.50. mokyklai $100.00, 
puškai $50, kopai $52.

Marijona Samuolienė, Įtaisė Į- 
vairių daiktų Į bažnyčią suvirs už 
$500.
^■Juozas ir Marijona Sutkai, šv. 
Juozapo altoriui $250.

Jieva Račkauskaitė, dabar šv. 
Kazimiero kongregacijos vienuolė, 
sesuo Maria Morta, stacijoms $37, 
mokyklai $100. statulai Sopulin
gos Dievo Motinos $110.
•t-Jieva Bobinienė, bažnyčios puoš
niam langui $250, mokyklai $25.

Barbora Galeckaitė, bažnyčiai 
$115, Kristaus stovylai $57. alto
riui $100, vargonams $16.
•- Uršulė Žiogaitė. dabar Šv. Kazi
miero Kongregacijos vienuolė 
žaislyje — *sesuo Maria Rita, 
kojo kopoms $261, Kristaus 
rylai $57, konfesijonalui $10.
''Petronėlė Žementauskaitė. 

vyčiai $100.
Juozas Stoškus, bažnyčios 

gui $125, Kryžiui $10.
Marcelė Stoškiutė, bažnyčios 

langui $125, mokyklai $20. 
\f!ezaras Vaškelevičius (miręs) 

bažnyčiai $100.
Petronėlė Mačiulaičiukė, baž

nyčiai $100.
^Juozas (miręs) ir Magdalena 

Gražuliai, bažnyčios langui $100. 
stacijoms $37.

Karolina Ncverdauskienė, var- 
; pams $100, mokyklai $90.

Ona Karpavičienė. bažnyčiai 
f J 00.

^Vincas ir Rožė Civinskai, baž
nyčios langams $125.

1 s^P°tras (miręs) ir Matilda Ci
vinskai, bažnyčios langui $125.
^Antanas ir Ona KarpaviČiai. 

bažnyčios langui $125.
'Vincas ir Jieva Piličauskai, mo

kyklai $125.
Marė Jankauskienė, mokyklai 

fil 00.
}Pranas ,T. ir Marijona Pranckc- 

vičiaį, vienuolyno koplyčios staci
joms $105.
y Juozas Galevičia. bažnyčios lan
gui $125, relikvijorui $25. 
jJkazys ir Magdalena Grigaičiai, 
bažnyčiai $50, stacijoms $75, vie
nuolyno koplyčios langams $85. 
^Juozas ir Teodora f’epkauskai, 
bažnyčiai $25, bažnyčios langui 
$80. varpams $25.

^Ad omas 
$50.00.
/Ma rijona 
no stovylai $50, arnotui $50.
/Vladas Rimša, mokyklai $50, 
vienuolyno koplyčios švč. Sakra
mento lampai $85.
4£Ona Žemaitaitienė, bažnyčiai 

$52, stacijai $37, dalmatikui $22, 
šv. Juozapo stovylui vienuolyno 
$50.
/Vladas Kopka, kodvklai $100.

Pranas ir Petronėlė Mankai, 
Kristaus stovylai $57, krapvlui 
$20.

Laurynas ir Elzbieta Ęacvinkai, 
bažnyčiai $25, konfessionalui $70.

fV ineas ir Ona Lodai, bažnyčiai 
$50. stacijai $37.

Kazys ir Magdalena Kulišaus- 
kai, liktoriams $4(5, reli^vijdriui 
$22. ; ;
•y-Jieva Zubriutė, dabar Šv. Kazi
miero Kongregacijos vienuolė — 
sesuo Marija Edmundą, bažnyčiai 
$50, altoriui $40.
/Ona Garniui ė, dabar Šv. Kazi

miero Kongregacijos vienuolė Pa
žaisly — sesuo Maria Konstancija, 
mokyklai $50, bažnvtiniems pa
puošalams ir indams $30.

"jft’ršulė Bubliutė, mokyklai $35, 
arnotui $65, vienuolyno paveiks
lams $28.
^larė Kopkienė, bažnyčiai $100, 

mokyklai $20.
/Elzbieta Geležienė. kopai $80. 
^Bronė Marcinkaitė, dabar šv. 
Kazimiero Kongregacijos vienuolė 

sesuo Maria Faustina, arno
tams $100, calunui $35.
KAndrius ir Uršulė Matlauskai, 

mokyklai $25, Kristaus stovylai 
$28.50, mišiolui $15.

Marcelė Veniukė. dabar Šv. Ka
zimiero Kongregacijos vienuolė •— 
sesuo Maria Filotea, mokyklai $50. 
kopai $8. _
<pna Širvinskaitė, liktoriams $25, 
altoriaus užtiesalams $40, šv. Te
resės stovylai $75.
< Ona* Aniolauskaitė (dabar Lie- 
tiivoje) votiviniam liktoriui $65. 
KJulė Juškevičiūtė, arnotui $70. 

^•Juozas ir Agota Bendoraičiai. 
mokyklai $50, Kristaus stovylai 
$57.
^Barbora Kauneckaitė, arnotui 
$95.
^.Pranas ir Antanina Morkūnai. 
Dievo Motinos stovylai $75.
'ponas Vaitkus, Švč. Sakramento 

lampai $300, bažnyčiai $.0. 
’CSteponas ir Viktorija Saulėnai, 
bažnyčios langams $80.
^Antanas ir Anielė Blezgiai, mo

kyklai $66.
^(Pranas Lengvink mokyklai $50, 
vienuolynui $23.
•(.Adomas Kašėta, vienuolyno kie- 

likui $80.
Juozas Svirskas, ŠvČ. širdies sto

vylai vienuolyne $50.
Advokatas Antanas J. Milleris, 

mokyklai $50.

^Antanas Pauliukonis, -angelo 

stovylai su šv. vandeniu $50.

^Anastazija Piliponiutė, mokyk
lai $20, altoriaus papuošimui $20.- 
40.
> Jieva Štreimikiutė, arnotui $150.

Juozas Bartkevičius, mokyklai 
$25, vienuolynui $25.

Jurgis Kemežis, votiviniam lik
torių i$31.
^Monika Barisiutė, stacijai $37, 
velionui $15.
^“Maria Lučinskaitė, vienuolyno 

ciborijai $37.
^-Barbora ir Marijona Budvitai- 
tės, stovyiai angelo su šv. vande- ’ 
ius $50.

Elena Juraičiutė, kantapeliui 
$25.00.

Magdalena Kudlinskaitė (Lietu
voje) Kristai stovylai $28.50. * 
^Mykolas aVitkus, bažnyčiai $50. 
J Juozas Čiuplis, stacijai $37, baž
nyčiai $20.
'«<Jonas ir Matilda Černiai, staci- 

$37.
^Maria čižauskienė (jau mirus) 
stacijai $37.
^Petronėlė Valavičienč, (jau mi
tas) stacijai $37.
'Kjonas Mankevičius, mokyklai 
$30.00.
^Tarnas ir Rožė Migauskai, lan

gui $35.
Petras Lozoraitis, mokyklai $25. 

plonas ir Uršulė Tatuliai. mo
kyklai $20, bažnvtiniems drabu
žiams $15.

Martinas Kazlauskas — relikvi
jom u i $22.
yLšv. Onos Draugija iš^Fliol, baž

nyčiai $61.
Šv. Jurgio Draugija iš Brighton, 

bažnyčiai $25. 
f- Martinas Grinevičius. 
$30.00.
^/Viktoras Gražulis, 

$fo.oo.
•f Magdalena Litvaitė, 
$20.00.

■į Uršulė Adomaičiukė 
Mačiuliutė. stacijai $37.
^Juozas ir Marcelė Kirmilai, kry
žiui $20.

Augščiau paduotos tik pačios 
stambiosios priimtos nuo 1913 me
tų aukos, duotos virš paprastų pa
rapijiečių mokesčių. Beabejo prie 
gausaus aukojimo žadino ir klebo
no Jono J. Jakaičio pavvzdis, ku
ris netik parapijai dirbo bet ir 
aukojo, būtent: sumažinimui para
pijos skolų (1914 metais) $300, 
bažnyčios statymui $1,000 (mū
rams $500. altoriui $200, langams 
$300), mokyklos statymui $1,000, 
vienuolyno statymui $700, nauja
jai Aušros Vartų parapijai $500 
pinigais ir $200 Lietuvos Laisvės 
Bonais, užpirkimui Maironio par
ko $1.020. Lietuvos Paskolos Bo
nų pirko ir išdalino kultūrinėms 
Įstaigoms už $1,200. Į augščiau pa
duotą sarašą nėra įtrauktos aukos 
tautiniems reikalams.
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ŽINIOS

L. Tolstojus.

PLUMBING IR HEATING

Amerikoje uoliausiai blaivybėje 
darbuojasi kunigai Saurusaitis ir

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

FELIKSAS A. ZALESKAS
27 Doris St., Dorchester, Mass

Telephone South Boston 1730

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

67 Battery Štreet 
North Abington, l^ass.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
D R-JO S VALDYBA

Olandijos saloje Iawa, prie 
Indijos, atsitiko baisi nelai
mė. Kuomet į Mekkų keliau
jantis maldininkai (Bilger). 
daug žmonių irdami per tiltą 
ėjo, sugriuvo tiltas per ką 4 
žmonės vietoje užmušta ir 75 
sūkiai sužeisti tapo.

SUGRIUVO PAKABINAMAS 
TILTAS SU MALDI

NINKAIS

Kalbame ir Lietuviškai
382 Broadway, South Boston

TeL South Boston 2870

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

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. NAJABLAN.

Nepaprasta proga mokančiam 
lenkiškai kalbėti

Mėsos ir grocerių krautuvė jau seniai 
išdirbtas biznis, tirštai apgyvento! len
kų Ir lietuvių vietoję Ir ant biznio 
streeto South Bostone. Biznio apyvar
ta dabar $1000 Iki $1300 1 savaite; ren- 
da $50 I mėnesi, daug tavoro Ir geri J- 
taisymal. Dėl nekuriu priežasčių savi
ninkas yra priverstas prasišalinti iš 
biznio todėl parduoda už $3,000. Klausk 
pas STEFAN.

kartus cenzūros 
konfiskuotas. 

WHenski” pažy-

Dorehester, netoli Columbia
St&tion ‘ •

3-jų šeimynų tvirtai budavotaš 18 kam
barių namas su visai* moderniškais į- 
talsymais. Rendų neša $105. j mėnesį. 
Parduos už $9300. Tneštl $1600. Matyki
te A. IVAŠKĄ.

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

DAILEY RADI0 COMPANY
662 Broadway (netoli K St.) 

South Boston.

R. Mončiūniene,
L. R. K. M. S. Conn. apsk. pirm

tikėtis gerų pasekmių dėl 
1930 metais.

Antanas Macejūnas

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 išdirbtų groser- 
Dės ir saldumynų biznį su namu už la
bai žemų kainų. Namas kampinis, 3-jų 
šeimynų su improvementais. Krautuvė
je biznio daro $300—$400 J savaitę. Na
mų ir krautuvę parduos už $7600. Čia 
pulki proga bile kam. Matykite tuoj A. 
IVAŠKĄ,

City Point
3 šeimynų, 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su visais įtaisymais parsiduoda 
ui $9.800. Į metus neša rendų $1236. 
Matykite TUINYLĄ.

- Kaunas. — Patyrėme, kad 
nuo 1930 m. sausio 1 dienos 
užsienių reikalii ministerijoj 
bus ekonominio departamen
to direktorius. Direktorium 
pakviestas generalinis kon
sulas Londone p. K. Gineitis.

Mirė
nė gruodžio 9 d 
St. Paliko vyrą ir dvi dukterį.

J Bep

Pirk anglius rudens laiku tai gausi gerus ir pigiau negu 
žiemos laiku. Mūsą kompanijos kainos yra žemesnės negu 
kitų ir anglini labai geri.

Visuose reikaluoRe kreipkitės prie agentų arba mūsų 
ofisam -

Tiktai sveika siela teišlai
ko kūną sveiką — doras gy
venimas turi savyje visas 
higienos sąlygas: darbą, pa
prastą maistą, susilaikymą, 
skaistybę

UETUV. DUKTERŲ DBJOfr- 
PO GLOBA MOTINOS 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksien^ X 

625 E. 8th St, S. Boston,
Vice-Pimnininkė—Ona Zulonienl,

& Boston, MaM, ■ • 
Prot KaiC— Ona SiaurienC 

443 E. 7£h SU S. Boston,. 
Telephone South Boaton 3422-lt.

Fin. R&št. — Bronislava CiūiiienAJ^ 
29GouldSt, W.Roxbmy,Ma®-*- 

Iždininkė — Ona StaniuliutA 
106W.6thSt, 8. Boaton,

Tvarkdarį — Ona ”
1512 Columbia Rd., So. Boston 

Draugija tavo susirinkimus laitai 
kas antrą utarninką kiekviena 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, pk 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki* 
tls pas protokolą raitininką

Pirmininkas — Antanas Navikas,
21 IVinfield St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičips,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — Albinas-Nevlera,
948 E. Broadway, So. Boston, Masą, 

Fin. Raštininkas — Juozas GuzevičlU*i
27 Tampa St., Mattapan, Mass. 

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Sireet, South Boston, Mass. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventi^St., So. Boston, Mtį^n- 

Draugijos susirinkimai būna kas p4r> 
mų nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vaL po pietų, parapijos salėj, 402; 
E. Seventh St, So. Boston, Mas*.

PAPUOŠK
Savo švenčiu Stalą Lietuvos 

Produktais
Kalėdų ir Naujų Metų šven
tėms mes turime atvežtų iš Lie
tuvos sekančių prekių:
Sausos dešros salami $1.00 sv. 
Rūkytą lašinių................ 70 sv.
“Birutės” saldainiai 1.00 sv.
Už dešimtį dolerių mes Tams
tai prisiusime paštu;
5 svarus sausų dešrų salami
6 svarus rūkytų lašinių
2 svaru “Birutės” saldainių.
Už persiuntimų mes apmokė
sime.
Rcikalankite Lietuvos produk
tų visose geresnėse lietuvių 
krautuvėse.
LITHUAN1AN IMPORTINE 

COMPANY
818 E. 6-th St., S. Boston, Mass.

FELIKSAS A. ZALESKAS
praneša visiems, kad jis dabar 
tarpininkauja kaipo distrikto 

manadžeris, su

KRIAUČIŲ VAKARIENĖ
Pereitą šeštadienio vakarą Įvy

ko lietuvių kriaučių lokalo vaka
rienė paminėjimui 15 metų jų uni
jos gyvavimo.

Žmonių buvo nemažai .Progra
mas susidėjo iš dainų, prakalbų ir 
muzikos. Lietuvių kriaučių orga
nizatorius, matyt, unijoj nepagei
daujamas. Taip bent galima buvo 
suprasti iš vieno italo kalbos. Be 
to, jau ir nuo seniau buvo kalbų, 
kad unija nori panaikinti organi
zatorių.

Vakarienė pavyko.

Specializuojasi pardavime ir 
patarnavime visokių Aukštos 
Rūšies Radios ir United Statės 
Tires.

Pranešu L. R. K . <M . S. Connee- 
ticut apskričiui, kadišv. mišios už 
vėlę a. a. Mikalinos Blažauskaitės, 
kurias užprašė Conn. M. S. apskri
tys, bus atlaikytos 8ubatoj, ,14 d. 
gruodžio, 8 vai. ryte. Mišias šv. 
laikys Moterį) Sąjungos dvasios 
vadas kun. J. Bakšys. Kam aplin
kybės pavelįs malonėkite dalyvau-

Pereitą trečiadieny, kun. F. Ner
imtas buvo nuvažiavęs i Lawrence. 
Mass. kun. F. Jurui Į talką. Taip
gi buvo nuvažiavęs ir kun. F. Juš
kaitės, Cambridgio lietuvių klebo
nas.

Kleb. kun. Juras džiaugėsi tal
ka. o žmonės džiaugėsi gavę pro
gą atlikti pareigą pas svečius ku
nigus.

V aršiiva. — Konservatorių 
vadas ir užsieniu reikalų ko
misijos pirmininkas Janu
sas Radvila pareiškė “Dzien 
Polski” korespondentui, 
kad tolesni Pilsudskio žy
giai pareiną nuo jo prieši
ninku elgesio. Kad dabarti
nė seimo pertrauka atves 
prie susidariusios padėties 
sušvelnėjimo, Radvila abe- 
joja. Jei Lenkijoj kas nors 
įvyktų, tai to konflikto re
zultatai, pasak Radvilos, e- 
są aiškūs, nes per daug ne
lygios esančios jėgos, kurios 
tarp savęs susiremsiančios. 
Iš vienos pusės stovįs Pil
sudskis su milžinišku kovų 
didvyrio prestižu, kurį re
mia jo sukurtos karo jėgos 
ir tvarkinga krašto adminis
tracija, o kitos — partijų 
lyderiai ir seimo opozicija, 
iš kurios trečdalį sudaro ma
žumos, kurių visas gyveni
mo tikslas esąs kurstyti 
prieš pačios valstybės egzis
tenciją.

ŠEŠI BROLIAI KUNIGAI

Paryžiuje vienoje bažny
čioje buvo nepaprastos iškil
mės. Laikė primicijas kun. 
J. Basuin. Kartu su nau
jai iššvęstu kunigu toje pat 
bažnyčioje laikė šv. mišias 
dar penki jo broliai kunigai, 
kurie atvyko i šešto brolio 
primicijas.

Veronika Valentukevičie-
Gyveno Bowen

Prof. A. židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

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

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

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

BLAIVININKŲ DARBAS 
EINA PIRMYN

Blaivininkii darbas lietuvių tar
pe pradeda rodyti vaisius. Tas 
iiaudingas darbas vra dirbamas 
tankiausiai kunigų. Vyskupas Va
lančius. blaivybės dirvoje padarė 
pirmąsias vagas. Jo pasekėjai va
ro blaivinimo darbą toliau.

Vilnius. — “Dziennik Wi- 
lenski” praneša, kad kon- 
fiskatų rekordą Lenkijoj 
“sanacinėj” opochoj laimė
jo “Lwowski Kurjer Po- 
ranny.” Tas laikraštis šio 
mėnesio 4 d., nors buvo 
spausdinamas po policijos 
priežiūra, vienos nakties bė
gy buvo 9 
cenzūros 
“Dziennik 
mi, kad čia buvo sumuštas 
pasaulinis rekordas.

Didžiausia ANGLINĖ prie gelžke- 
lio, /lamais, trokais, arkliais ir ve- 
žimaisr Arti Bostono. .Parsiduoda 
)igiai. Norintieji pasinaudoti pro1 
ga kreipkitės:

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

ZALESKAS VĖL RADIO 
BIZNY

Daiiev Radio kompanija pakvie
tė p. Feliksą Zaleskį pardavinėti 
radio. Feliksas pakvietimą pri
ėmė ir dabar jau pardavinėja ge
riausių išdirbvsčių radio.

Daiiev Radio kompanija tarp 
kitų pardavinėja ir Sparton Equa- 
sonne radio, kurių agentūrą gavo 
iš New England Distributing Co.

Sparton radio yra 9 tųbų setai.
Bile kada galite užeiti i jų krau

tuvę ir paklausyti. Daiiev Radio 
kompanija skelbiasi “Darbinin
ke.” -Jos adresas 662 E. Broad- 
way, So. Boston.

Feliksas visiems lygiai patar
naus.
1 /i." Rap-

fne prisideda ir kiti kunigai ir 
svietiškiai.

Nuo buvusio blaivininkų seimo, 
laikytos Brocktone, lapkr. 28, 
1929, jie padidino savo pasiryži
mus dar labiau veikti blaivinimo 
darbuotėje. Ir jau pradeda darbą. 
Pradeda nuo So. Bostono.

Ir kas tą blaivybės darbą pra
deda atnaujinti? Nemažesnis žmo
gus kaip uolusis blaivininkas — 
kun. J. J. Jakaitis. Jis atvažiuo
ja Bostonan sekmadieny, gruodžio 
15 d. sakyti pamokslą po Mišparų) 
apie reikalingumą blaivaus ir šv. 
žmogui gyvenimo.

Nepraleiskite progos pasinaudo
ti tuo mums visiems reikalingu pa
mokslu.

RŪKVAKARIS \
Nevalgykite vakarienės. Ponios 

kaip Kiburiene, Ašmenskienė ir ki
los jau daug kalakutų paskerdė. 
Jos pagamins “turkey sandvi- 
ehes.” O ponia Steponavičienė 
gamina toniką. Ponas Grilevičius 
gi rūpinasi rūkymais.

Prie to, smuikininkai po vado
vyste pono Žydanavyčiaus visus 
linksmins. Sako, iš jų bus visas 
koncertas.

“Bull” Koiftar tikrai būsiąs. 
Manadžeris p. Rigby užtikrino. 
P. Komaras yra begalo stiprus ir 
vikrus ristikas lietuvis.

Bus taipgi mūsiškis p. Juozapas 
Vinča ir jo manadžerio boksinin
kų trupė, kurie parodys savo ga
bumus.

Ponas Vinča pasižadėjo pabūti 
referee.

Malonu bus lietuviams savo at
letais pasidžiaugti. Užtat lietu

viams reikėtų anksčiau sueiti ir 
užimti vietas, kad kartais neprisi- 
kimštų per daug kokių svetimtau
čių. Mat anglų laikraščiai irgi 
garsino.

Dar didesnis gręsia pavojus. 
Girdėti moterys gvoltomis eisią Į 
rūkvakarį subytinti vyrus. Ir jos 
“palei stailą” rūkančios. Šį syki 
Vyrai teneleidžia “ladies first.” 
Šis vakaras yra vien vyrų.

; ’• Rep.

PARSIDUODA
3 šeimynų, 11 kambarių namas, e- 
lektra, gasas ir toiletai. Rendų 
$11.00 Į savaitę. Yra daug žemės ir 
galima statyti garadžių. Kaina 
prieinama. Kreipkitės pas Igną Ci- 
bulskį, savininką, 109 Bolton St., 
So. Boston, Mass. (G.-17)

L1THUANIAN AGENCY
545 Eaat Broadvay South Boston, Mass. Tel. 0605-1337 

A IVAS ir 0. P. YURGELUN, Savininkai.

IŠRENDAVOJIMUI 
KAMBARIAI 

‘•Darbininko” name 5 arba 
7 gražūs dideli ir šviesūs 
kambariai. Yra elektra, ga
sas, maudynės, skalbynės, 
duodama šiluma ir janito- 
rius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės į 
“Darbininko” Administra-

LANKĖSI REDAKCIJOJ
Kun. J. J. Jakaitis, Blaivininkų 

Susiv. dvasios vadas, trečiadieny, 
lankėsi mūsų redakcijoj ir pas 
kleb. kun. F. yirmaūsk], Kartu 
sn juo buvo ir kun. J. Sit’avičius, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos.

Kun. Jakaitis pasiteiravęs apie 
LDS. ir “Darbininko” stovį lin
kėjo, kad “Darbininkąs” kopia- 
čiausia būtų skaitomas, kad jo 
tiražas tūkstančiais paaugtų.

MIRĖ ';1 i-- x

Juozapas Lipskis, 70 metų am
žiau^ mirė savo namuose gruodžio 
10 d. 4 vai. po pietų. Paliko dide
lę paaugusią šeimynėlę ir moterį. 
Iškilmingas laidojimas Įvyks sv. 
Petro bažnyčioj subatoj 9 vai. ry
te su trejomis Šv. mišiomis.

i ‘ Reporteris

Tvarkdarls — Kazys Mikalionls,
906 E. Broadway, So. Boston, MMĮfr-j* 

Draugija laiko savo susirinkimo*
antra nedėldienį kiekvieno mėeoria;^.' 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllver tĮ* 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pttt* 
Ateidami susirinkiman prašome 
slvesti naujų narių prirašyti prie 
mugu draugijos. ,. — *

NAUJA VALDYBA
Dr-stės D. L. K. Keistučio mė-. 

nesinis susirinkimas Įvyko sekma
dieny 8-tą dieną gruodžio,'Lietu
vių Ūkėsų Salėj, S. Boston, Mass. 
Susirinkimą atidarė pirmininkas 
Motiejus Versiackas 2-trą valan
dą po pietų. Perskaitytas proto
kolas pereito susirinkimo, kuris 
vienbalsiai liko priimtas. Sekė bal
savimas naujos valdybos 1930 m. 
Kadangi susirinkime nebuvo ga
lima sulaukti pasekmių balsavi
mo, tai vienbalsiai liko nutarta 
naujos valdybos vardus paskelbti 
organe “Darbininke.” Į naują 
valdybą liko išrinkti: pirmininkas 
Antanas Macejūnas, pirm, pagel- 
bininkas Povilas Zirolis, prot. 
rast. Adolfas Navickas, finanstj 
raštininkas Juozapas Vinkevičius, 
kasierius Andriejus Zalieckas, 
maršalka Kazimieras Mikailionis; 
Direktorių Taryba: Juozapas Bi- 
žokas, Antanas Gruodis, Jonas 
Krasinskas, Karolis Urbonas, Mo
tiejus Versiackas, Juozapas Ži
linskas, Vincentas Statutis. Tu
riu pasakyti, kad 'Visi gabūs na
riai liko išrinkti j valdybą. Tad 
galima 
Dr-stės

Pirmininkas — 3. Gruhinstaa^ -
24 Preseott S c, Readvlile,

Vice-Pirmininkas — J. Markelionla. >.
140 Bowen St, So. Boston, Mass. t ’

Prot Raštininkas — P. Milius,
$47 E. Seventh St, So. Boston, Mas* 

Fin. Raštininkas — M. Seikis, ,
256 E. Nnth St, So. Boston, Mas* 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer S t, So. Boston, Maat t i /vjį 

Maršalka — J. Zaikis, ..- gi
7 Winfield St, So. Boston, Masa - 

Draugija laiko susirinkimus kas anfr,.
rų nedėldienį kiekvieno mėnesio, pc », 
num. 492 E. Seventh St, parapijo* 
salėj, 7th St, South Boston, Mass,

Dorchester
Prie Pleasant gatvės 3 šeimynų po 6 
kambarius, su visais įtaisymais, atski
ros šilumos, parsiduoda pigiai, tik $13,- 
500. Matykite F. ZALETSK4.

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

9 šeimynos ir 3 krautuvės
Geras investmentas, pilnai randavotas, 
mėnesinių $407, perslduęda $32,000 ar
ba mainytų ant mažesnio. Matykite 
YURGELUN.

L. R. K, SALDŽIAUSIOS AIBfl ~ 
V. J. PASALPINĖS DRJ08 

VALDYBA
------------- v < 

Pirmininkas — V. T. Savickas, • - J
427 E. Seventh St, So. Boston, Ma& 

Vice-Pirmininkas A. Naudžiųųat’ ’
885 Broadway, So. Bostod, Majat Vu 

Prot Raštininkas — V. Tamotiaubi- 
z 40 Marine Rd., So. Boston, Mas* 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauską*
44 Glendale St, Dorchester, 

Kasierius — P. Kleponfs,
266 Bblton St, So. Boston, Ma^b 

Tvarkdarls — J. Leščinskas,
141 Bovven St, So. Boston, Mask J 

Draugija laiko susirinkimus kas anl 
rų panedėlį kiekvieno mėnesio 7< 

vaL vakare, pobažnytlnėj svetainė. 
Fifth St, So. Boston, Mass.

Pirmininkas — Motiejus 2ioba, 
539 E. 7th St, So. Boston, Mas*. 
Telephone South Boston 3552-R.

( Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskai 
24 Thomas Pk., So. Boston, Mas& 

Prot. Raštininkas — Jonas Glineckli 
5 Thomas Park, So. Boston, Masfe 

' Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
I 256 E. Nnth S t, So. Boston, 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
885 E. Broadvray, So. Boston, Maut 

Maršalka — Jonas Zaikis, >
7 Wlnfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kw 
trečią nedėldienį kiekvieno mA 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Sevenit 
St., So. Boston, Mass.

t • t
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Zuikutis

Hubbard 9396

DR. GRADY

LAIDOJIMUS

OPTOMETRISTAS

kuris lai- 
Europoje

726 SLATER BUILDING 
Worcester, Mass.

Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

metams valdyba 
Stasys Srupša 

.. Antanas Mašiotas—vice- 
Juozas Bernotas—fin. rašt., 

•nutarimų rašt., 
—ižd., Simonas

Darbininko ’ ’ Administraci

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTLEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUO COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

Prisirašė vie- 
K.. Dvareckas. 
ĄU Conn. aps. 

ks sausio 5

Penktadienyje, gruodžio 6 d., 
mūsų didžiulė Aušros Vartų dr- 
ja turėjo savo metinį susirinkimą. 
Išrinko visą tą pačią valdybą dar 
kitiems metams. Toji draugija 
labai daug pasidarbuoja bažny
čios naudai, kadangi senojf valdy
ba puikiai darbavosi praėjusiais 
metais, tad laukiama kad ji taip- 
pat darbuosis dar ir kitais me
tais. Per susirinkimą, atėjus de
legatams iš Labdarybės Draugi
jos ir paprašius biedniemsiems au
kų, tuojaus tam tikslui sudėta 
$15.00.

PYPKORIUI PAMINKLAS

Ispanijos provincijos mie
stelis Ayamont taryba krei
pėsi i tabako monopolį, pra
šydama atlyginti už išlaidas, 
tarybos padarytas, ■ įtaisant 
gražia paminklinę marmuro 
lentą prie namo to miestelio 
geriausio sūnaus, jūrininko 
Rodrigo de Jerez, 
komas pirmuoju 
pypkorium.

Senu žmonių

TUNELIS PO UGNIA- 
K ALNIU

Japonijoje greitit laiku 
į bus užbaigiąs tunelis, iškas
tas per ugniakalnį Šimizu. 
Darbas truko 12 metų ir kai
navo milijoną doleriu. Šio 
tunelio prakasimo metu žu
vo 30 darbininkų. Darbas 
buvo labai apsunkintas tuo, 
kad požeminį urvą kelis 
kartus užliejo iš gelmių ky
lantis karštas vanduo.

“M. B.”

to vyro atminimą.

N a ra a i — 101 Sterling Street 
Maple 4964

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
su pirmąją, doza 

GtaM.Dison, Sotaervills.Mass. 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 25h 50 UK? 

SAMPEUS DYKAI 
rašyk Pepflnic Stltnr Cb. 

H'bnrejter, Mass.

Baigęs du Universitetu 
GORNBLL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

‘••Darbininko!’ Name 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi 
Rezidencija

B06 Harvard St.. Cambridge, Mass. 
Tel. Unlverslty 1463—J.

jus sau už organą laikraščio. Šiais 
metais netik, kad už organą pa
siskyrė “darbininką,” bet dabar
tinė valdyba ragino visus savo 
draugus jj užsiprenumeruoti, kad 
neliktų nei vieno be “Darbinin
ko.” Jeigu nevisi, tai didžiuma 
draugų tą gali padaryti. Jeigu 
visi užsirašytų, tai “Darbininko” 
šeimyna padidėtų 422. ŠĮ gražų 
ir kilnų pavyzdi turėtų pasekti ir 
kitos draugijos ne tik Hartfordo, 
be| ir kitų kolonijų, kurios dar 
neturi sau pasiskyrusios organo. 
Tad, kurie branginate Lietuvą, 
lietuvystę ir katalikystę, tai savo 
susirinkimuose turėtute nutarti 
remti ir platinti katalikišką spau
dą pasirinkdamos organu “Dar
bininką.” Jau sužinojote kiek ši 
draugija turi narių. Dabar apie 
jos turtą. Ižde turi apie $15,000. 
Be to, turi pasipirkus draugijos 
vardu kapines. Pašalpos turi du 
skyrių: 1-mo skyriaus nariai gau
na po $5.00 savaitei ligoje, antro 
skyriaus — $8.00 savaitei ligoj. 
Draugija aprūpina ne tik sergan
čius, bet ir mirusius palaidoja sa
vo kapinėse. Mėnesinius susirin
kimus laiko kas mėnuo, pirmą 
sekmadieni mėnesio, Lietuvių Mo
kyklos svetainėj.

Šv. Jono Evangelisto draugijos 
1930 metams valdyba sekanti: 
pirm. F. Grigaitis, viee-pirm. K 
Kasmaitis, nutarimų 
Strazdas, fin. rašt. V. 
rašt. pagelbininkas A. 
iždininkas P. Elijošius 
bėjai 
kas, 
no

LDS. 56 
mas Įvyks 
dlevičiaus, 
Kviečiame 
rius atsilankyti 
duokles užsimokėti, bet daug ką 
naujo .svarstymui. Bus renkama 
valdyba 1930 m.

Visus kviečia Komitetas

PASIŪLĖ
Pirklys: Gaspador gal turi še 

?ių parduoti. '

artistų ir parinkimą

pasakoji
mais, šitas Rodrigo de Jurez 
buvo vienas iš tų trijų mies
telio gyventojų, kuriuos 
Kristupas Kolumbas pats 
išsirinko 1499 m. kelionef į 
Amerika.

VLADAS P. MIKSA
49 Church St., Lowell, Mass.

Telephone 5786.
Laidotuves aprūpinti "erai ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krikšty
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

New Jersev ir Neiv York Vy
čių apskričio suvažiavimas Įvyks 
uedėlioj. sausio 19, 1930, 2:30 po 
pietų, 90-tos kuopos kliube,‘ 6 
Dūke St., ir Davis Avė., Kearny, 
N. M.

Pranešame kuopoms ir ragina
me išrinkti delegatus.

Po posėdžių bus bankietas ir šo
kiai. Mes turime labai gert) gas- 
nadinių. kurios pagamins gardžią 
vakarienę. Paėmėm vieną iš pui
kiausių orchestrų.

Taip pat kviečiame atsilankyti 
į Basketball gamĮ ir šokius, ku
ine bus subatoj, gruodžio 28, 1929, 
Hantmano svetainėj, 756 Harri
son Avė., Harrison, N. J. 8 vai. 
v akare. Elizabeth ir Harrison Vy
čių leagūe žais. Abu teamai gerai 
yra išsilavinę ir didelis klausimas, 
kuris laimės. Bet atėję pamaty
site. Tik nepamirškite ateiti, nes 
praleistumėte gerą žaidimą ir pro
gą 
kad 
ka.

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos
Pampinama visi reikalingi doku

mentai : pasai, vizos, sugrįžimui 
leidimai, afidetvltai.

Daroma iegaliSkl dokumentai: pa
vedimai, įgaliojimai, Ir tt. 

Teikiama teisingos informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.

JUZĖ RAUKTYTĖ
50 Sterling St., Worcerter, Mass 
, Tel. Cedar 9039-W.

oda yra labai &eta ir avan 
nei tinka tik nuo patelių pil
vo oda. Tokių batelių po 
ra kaštuoja apie $27.00.

“M. R.’ • i c '.»■-?

kp. metinis susirinki- 
gruodžio 21 d. A. Si- 

pirmininko, name 
visus šios kuopos na 

nes turim ne

TeL So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O f šio valandos:

nuo'9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 iki 5 
Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldlenials, talp-gl seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

Rezidencijos TeL: C779-R. K.
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČiUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Publlc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorcbester Av. 
Dorchester, Mass.

Pasirinko “Darbininką”
E* organu.
ST Gruodžio 1 d., Lietuvių Mokyk
los ^yetainėj įvyko priešmetinis 
susirink  linas didžiausios draugi
jos Hartforde — Lietuvos Sūnų, 
Bymo Katalikų, po globa šv. Jo
bo Evangelisto. Ši draugija yra 
didžiausia ir seniausia. Suorgani
zuota rugsėjo 8, 1898. Pirmieji 
Organizatoriai ir nariai tos drau
gios buvo B. Mikniavičius, V. 
. įiaurinaitis, ,P. Stankevičius, J. 
. Plikftnas, P. Sabonis, P. Jakštas, 
J, -Čepaitis, J. Klimas, K. Pili- 
pauskas, J. Pilipauskas, Z. Re
meika. Dąbar draugija t Ari 422 
Atariu vien vyrų, tikrų lietuvių tė
vynainių. Per 30 metų savo gy- 
Yavimo padaryta daug naudingi: 
darbų Bažnyčiai ir tėvynei. Svar
besnieji nutarimai daromi meti- 
Ūiuoše susirinkimuose. Apie visus 
nutarimus rašyti perdaug užimtų 
vietos laikrašty.

į Šiame susirinkime tarp kitų 
nutarimų padarytas vienas svar
bus ir kilnus nutarimas palaiky
ti lietuvišką katalikišką spaudą. 
Draugija sau už organą pasisky
rė “Darbininką.” šiais laikais ge- 

, ri raštai, geri laikraščiai ir pa
laiko mūsų išeiviją ir mūsų pa
pročius. Negaliu praleisti nepažy- 
mėjęs, kad nuo pat susiorganiza- 
vimo tos flr-jos dar ji nėra turė-

g Vieniatėlis lietuvis laisntuotas e- 
§ lektrišinas. Turiu 8 metus prity
li rimo. Taisonas ir J veda m motorus 
9 ir vandenio pompas. Taipgi taiso- 
3 me ir parduodame radios?

FONASPETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broackvay, So. Boston, Mass. 
Resldence: 313 IV. Tbird St.

Telefonas: Sonth Boston 0304-W.

gerai, pasišokti. Užtikrinam, 
atėję linksmai praleisite lai-

AS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PAŠTE
— Jūsų laiškas sunkus, reikia 

dar du pašto ženklu prilipdyti.
— Na. tai jis dar sunkesnis bus.

“L. K.”

BALTIMORE, MO.
Gruodžio 8 d. Įvyko bažnytinis 

koncertas, kuris padarė gražų į- 
spūdį Į klausytojus. Buvo rimtas 
ir turiningas. Man teko būti kita
taučių bažnytiniuose koncertuose 
Neiv Yorke, Chicago ir kitur, kur 
chorai irgi gerai išlavinti, bet taip 
nesigėrėjau kaip šiuo koncertu. 
Garbė art. Rapolui Juškai už iš- 
mokinimą choro ir sutraukimą į- 
žymiausių 
muzikos.

Kun. Dr. 
kė trumpą 
•lytinį giedojimą. Pabaigoje buv 
palaiminimas Šv

Po 
ėjo- į 
jinta 
Gijų 
josi jais

L. J. Mendclis pasa- 
pamokslėlį apie baz

ei 
Sakramentu, 

koncerte daug lietuvių su- 
šalinę koplyčią, kuri atnau- 
ir randasi altorėliai, šven- 

stovvlai ir. paveikslai. Gerė-

rašt. A. 
Labeekis, 

Kaunietis, 
iždo glo- 

A. l’rbanas ir J. Levišaus- 
tvarkdaris J. Petraitis, orga- 

korespondentas ir prenumera
torių užrašynėtojas A. Kaunietis, 
159 Russ St., Hąrtford, Conn.

Į Hartfordo Lietuvių Draugi
jų Sąryšį atstovai 1930 m.: J. 
Petrukevičius ir J. Motikaitis.

Draugijos Koresp

NASHUA. N. H:
Lapkričio 28 d. Įvyko koncer

tas Goodrich svetainėj. Kurio pro
gramą išpildė šv. Ka.'.imier) para
pijos koras p. E. Klaneliui, vargo- 
ninkui, vadovaujant. Net anglų 
spauda parašė pagyrimą. Koncer
tas susidėjo iš 25 dainų: duetų, so- 
lių ir ehoroJDainavo p-lės A. Vėr- 
kauskiutė, H. Verkauskiutė, p-nia 
E. S. Laumenskienė. p-lės E. Sau- 
kaučiutė, M. Tamuljoniutė, p. J. 
Kudznia, J. Lastauskas. Visos dai
nos labai publikai patiko. Kon
certe buvo ir svetimtaučių ir iš a- 
pydinkės svečių: Loįvell. Boston, 
Laivrcnce ir iš kitur. Didelė gar
bė priklauso p. E. Šlapeliui už iš
lavinimą choro. Parapijonai ir 
choristai sako, kad dar pirmą toki 
smarkų vargoninką turi Nashua. 
Pageidaujama daugiau tokių pui
kiu koncertu.

E. V. WARABOW
(Wrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norvvood, Mass. 
Tel. Norwood 1506 

MONTELLO OFFICB 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 7879-J.
* A - . ‘ 1 >■ -

NEW BRITAIN, CONN,
Sekmadieny, 15 d. gruodžio i- 

vyks LDS. 36 kp. mėnesinis susi
rinkimas tuoj&tls po sumas, šv. 
Andriejaus žemutinėje bažnytėlė- 

Malonėkite visi nariai atsilan- 
yra priešmetinis su- 

čraug reikalų, būtent: 
galutinai apie baliaus 

kuris įvyks 31 d. gruo- 
1929 m. Tikietai .jau at-

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
877 Ir 448 Oambridfo Btrnt 

Cambridge, Mua. 
Talepkona ūdverrity 888XW

Nauja valdyba.

LDS. 6-tos kuopos susirinkimas 
Įvyko gruodžio 8 d. 
nas naujas narys 1 
Tapo išrinkti atstov 
suvažiavimą, kuris iv 
d. Nutarta surengti vajaus laiku 
vakarėli, susidedanti iš vaidinimo, 
dainų, prakalbų ir tt.

Ateinantiems 
išrinkta sekančiai 
—pirm 
pirm.. , 
Jonas Vaičiulis,- 
Antanas Mazala: 
Gaučius ir Mykolas Brazdeikis — 
iždo globėjai, Petras Mikalauskas 
— maršalka, atstovais į K. D. Vie
nybę — K. Kosmanaitis ir Mika
lauskas.

Naujai valdybai linkėtina geru 
pasekmių jos darbuotėj, bet žino
ma ir visi nariai turėtų bendrai 
darbuotis, tada tik bus geros pa
sekmės.

Taipgi šiame susirinkime daly
vavo kun. J. Bakšys ir suteikė 
daug naudingi) patarimų.

Reporteris

Aušros Vartų bažnyčios vargo
nai jau pilnai įrengti. Tai yra e- 
ektrikiniai. naujausiais pagerini
mais, dvylikos balsų vargonai: 
du manualu ir pedalai. Nėra tai 
dideli vargonai, nes dideliems nė
ra vietos laikinoje bažnyčioje, 
bet gražūs ir labai malonūs var- I 
gonai. į

Naujųjų vargonų pašventinimas Į 
Įvyks sekmadienyje, gruodžio 15 
dieną, septintą valandą vakare. 
Pašventinime dalyvaus keletas 
svečių kunigų. Prie tos progos y- 
ra rengiamas bažnytinis -koncei- 
tas, kurį išpildys vietos choras su

PER 25 METUS EUROPOJE 
PRIAUGO 50 MILIJONŲ 

ŽMONIŲ

Nežiūrint karų ir kitų 
žmonijai suteikiamų smūgių, 
gyventojų skaičius pSSatily-' 
je sparčiai auga. Pef pas
kutinį šimtmetį gyventoju 
skaičius pasaulyje padidėjo 
nuo 800 milijonų bemaž iki 
dviejų milijardų.
Berlyno mokslininkas prof. 

Virtas apskaitliavo, kad nuo 
karo pradžios, tai yra nuo 
1914 metų, Ęuropos gyven
tojų skaiičus padidėjo 50 
milijonų žmonių, nors keli 
milijonai vyrų žuvo pasku
tiniame kare.

LIAUDIES DAINA
Kai aš buvau jaunas ženytis no

rėjau, apsiženijęs pačios nemylė
jau.

Išvedžiau ulyčion pririšau prie 
tvoros, kad šunes lotų, kad gai
džiai kapotų.

Anksti rytą kėliau ir ėjau žiū
rėti. nei šunės lojo, nei gaidžiai ka
pojo.

Išvedžiau karklynai), pririšau 
prie medžio, kad vilkai piautų, 
kad meškos draskytų.

Anksti rytą kėliau, ir ėjau žiū
rėti, nei vilkai piauna, nei meškos 
drasko.

Į ratus rišiojau kermošiun vežio
jau, kad žydai pirkti] čigonai mai
nytų. 'N

Nei žvdai perka, nei čigonai mai
no. ak, Dieve, mano niekur galo 
negauna.

Įvedžiau kamaron pririšau prie 
sienos, kad ten galą gautų, ir nu- 
galautų.

Anksti rytą kėliau, ir ėjau žiū
rėti, ton jau galą gavo ir nugala
vo.

Padainavo Bajorų pradžios mo
kyklos mokinys, užrašė mokyt. A. 
Tatarėlis.

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

greičiausius rezultatus.
Suvirš 25 metus specialistas nemj 
ir kronišką ligų.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Kiliory
60 SOOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG., 
ROOM 22
Valandos:

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

.K 
kyti, nes tai 
sirinkimas ir 
pasitart g; 
rengimą 
džio, 
spauzdyti. Proga-bus pasidarbuo
ti tikietų išplatinime. Antras, tai 
prisirengimas prie suvažiavimo L. 
D. S. Conn. apskričio, kuris Įvyks 
mūsų kolonijoj 5 d. sausio, 1930 
m. Jau paskelbtas mūsų brangios 
organizacijos vajus. Reikia taip 
pat susidomėti ir stoti i darbą.Tad, 
visi į susirinkimą! Pageidaujama, 
kad nors po vieną naują narį at- 
sivestute. Nepamirškime mėnesi
nių duoklių. Naujus metus pradė
kime gerai.

Rodrigas, grįždamas iš A- 
merikos, parsivežė daug ta
bako, ir buvo jau didelis 
pypkorius. Dėl Šito jprocio 
jis su savo žmona turėjo di
delių nesusipratimų. Žmo
na, pamačiusi, kad jos vyrui 
iš burnos ir nosies rūksta 
dūmu karhuoliai, baisiai iš- 
sigando ir manė, kad pikto
ji dvasia yra jį apsėdusi ir: 
leidžia pragaro ugnį. Ji, 
nieko nelaukus, nubėgo pas 
inkvizitorių prašyti patari
mo. Šis jos vyrą pasodino 
į kalėjimą,ir kalino ilgoka 
laiką. Išėjęs iš kalėjimo jis 
pamatė, kad jo atvežtoji 
žmonijos* yda giliai įleido 
šaknis; pamatė, kad šimtai 
žmonių, pasekę jo pavyz
džiu, gardžiai rūkė tabaką. 
Už šituos jo ‘‘nuopelnus’’ 
Ayamont miestelio taryba 
dabar ir padirbdino marmu
rinę lentą, norėdama įamžin
ti

SPECIALISTAS
Pabaigęs N. Y. rmiversity medika- 
lišką kolegiją; buvęs gydytoju Ft. 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas į Out-Patient Staff Lovvellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St John's 
Ligoninės; Medikališkasegzaminuo- 
tojas dėl Metropolitan Life Ins.; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Patarimas dykai.
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