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Šešiolikos puslapių

Sovietų Rusija sulaužė duotą žodį susilaikyti nuo puo-

Manila, Philippineš, gruo 
džio 17.

su lanko-

svs Oželis, kuris, okupavus 
lenkams Vilniaus kraštą, iš
bėgo į užsienius ir jau 6 me
tai keliauja aplink pasaulį, 
laikys paskaitą apie jo ma
tytus ir lankytus -kraštus 
Oželiui 29 metai. Išbėtte* iš

rekordiniu

- vra kartu ir

Per iškilmingas šv.

' VATIKANO MIESTAS, 
gruod. 16. — Popiežius Pi
jus XI paskyrė šešius nau
jus kardinolus. Trys jų yra 
italai ir trys ne-italai. Kar
dinolais paskirti šie: Lisba- 
no arkivyskupas Cerijeira, 
Palermos arkivyskupas La- 
viatrano, Geonas arkivysku
pas Minoretti, Paryžiaus, 
naujai išrinktas arkivysku
pas Verdier, Armagh’os Ir- 
landijos arkivyskupas Mac-

Pirmas Pilippi- 
nų tautiškas Eukaristinis 
kongresas sėkmingai užsi
baigė. Kongrese dalyvavo 
40,000 kataliku. Vienoje se
sijoje studentai išnešė svar
bią rezoliuciją. Rezoliucija 
reikalaus Legislątūros išleis
ti įsakymą, kad viešose mo
kyklose būtų mokoma tikė
jimo.

yra vertu pakarti!”

ANGORA, Turkija—Tur
kai padarė su Sovietais su
tartį atsižadėdami kelti ką
rą. Pasirašius abiems tau- 
toms po sutartimi, buvo pa- 
sklvdę žinios, jog esą jčje 
kas tokio pdslaptingo, ką ki-

garsus mokslininkas sj 
jog drebėjimas buvęs’ 
4,400 mylių į šiaurius $ 
rus nuo St. Louis miešti

Kun. Ą. W: Fortai!, 1 
ver’o kolegijos - p/ofest 

spėja, kad judėjimas b 
aplfte 3,000 milių nuo Dėt 
Cal.

KAINA 5 €1

rorv, ir pralotas Eugenio 
Paeellė, popiežiaus nuncijus 
Berlynui. *

Tose iškilmėse taipgi da
lyvavo kardinolas Dougher- 
ty, Philadelphijos arkivys
kupas. ’ *

Popiežius kalbėjo kardi
nolams apie Laterano pada
rytą sutartį ir pareiškė, jog 
netolimoje ateityje tą klau
simą jisai plačiau išdėsty- 
siąs savo encyklikoje.

LENKIJOS DEMOKRATIJA 
RUOŠIASI KOVAI

Lenkų laikraščiai rašo, kad 
Lenkijos demokratija rim
tai ruošiasi kovon už laisves 
ir parlamentarinę tvarką 
valstybėje.

“Czas” praneša, kad trys 
demokratinės grupės suda
riusios bendrą frontą ir tuo 
reikalu -išrinkusios bendrą 
derinimo komisiją.

Konservatorių ir pilsuds- 
kininkų spauda dėl to reiš
kia nepasitenkinimą.

UŽKVIES KARALIŲ 
ALBERTĄ

Antioerp, gruod. 17.—Lai
kraštis “Metropole” prane
ša, jog Karalius Albertas 
bus užkviestas ateinančiais 
metais atvykti į Ameriką. 
Belgija ateinančiais metais 
minės šimtą metų nuo atga
vimo nepriklausomybės. "

Vilniaust krašto jis mėgino 
stūdijuoti Paryžiuj, bet, ne
turėdamas lėšų, nutarė ke
liauti aplink pasaulį. Jis 
būdamas “rekordiniu ke

liautoju 
rimtas tyrjnetojas, kuris 
stengiasi rimtai ir nuodug
niai susipažinti 
mais kraštais. •

RUSIJOJE PRASIKALTĖLIAI 
~ PADAROMI TEISĖJAIS
Rusijos teismai ir teismo 

įstaigos išrado naują būdą. 
Iš kalėjimo paleidžiamus 
piktadarius gerais komunis
tais padaryti. Maskvos uni
versitetas gavo nesenai iš 
vyriausybės įsakymą, kalėji
muose teisės mokslus eiti no
rintiems kaliniams teisės 
paskaitas skaityti. Tokiu 
būdu kaliniai laike savo 
bausmės atsitikimo galės iš
eiti teisės mokslus ir tada 
būti teisėjais. Toks sumany
mas visiškai atitinka bolše
vikams. Sulig jų nuožiūra 
niekas geriau negali teisės 
saugoti ir išdėstyti kaip to
kie, kurie jau po teismu at
sistoti turėjo. Be to jie pa
lieka prie to nusistatymo, 
kad tie, kurie pirmiau prieš 
teises kovojo, pavirs per tai 
geriausiais teises gynėjais

ka. kurioje ikišiolei buvau 
šnairuodamas ant savo bro
lio! Lai mano širdyje ima 
viršų prakilnioji meilė ir su
taiko mano balsą į vieną su 
Angelais mėlodiją: Garbė 
augštybėse Dievui, o ant že
mės ramybė žmonėms geros 
valios'!

Visiems, tari linksmų ir 
laimingi) Kalėdų, ramybės 

atnešė pasaulin ką nors nau- švenčių!

NEW YORK, gruod. 13. San Ji ranerseo,.gruoč 
— Garlaiviu “Bremen” į A- — Kun. Jokūbas G, K 
meriką atvažiavo pralotas Maryknoll seminarijos, 
Julius Maciejauskas, Šviek- 
šnos par. klebonas, Šviekš.- 
rios “Saules” gimnazijos 
įsteigėjas.

Praloto atvykimo tikslas 
yra dvasinės misijos, kurias 
yra pasižadėjęs duoti lietu
vių parapijose. Jis tuo tar
pu apsistojo pas kun. J. 
Kaulakį, Philadelphia, Pa.

LINKSMŲ SVĘIįTŲ KALĖDŲ
Vigans Amerikoj L. R. I£.Federaęij<. 

qam* tr prieteliams 
KALĖDŲ. r
J :

kif^L^KKSMŲ SV& 

Sekretorių

NEW YORK, gruod. 18. 
— Fumers-Bermuda garlai
vis “Fort Victoria” netoli 
New York?o užėjus dideliai 
miglai sustojo prie Ambrose 
kanalo. Migla buvo toki sun
ki, jog vairininkas nieko ne
galėjo permatyti. Tuo tar
pu kitas garlaivis “Algon- 
quin” atėjęs drožė “Fort 
Victoria” i šoną ir taip 
smarkiai pramušė, kad tuoj 
pradėjo skęsti. Tuojau šauk
tasi pagalbos. Keletas gar
laivių tuoj pribuvo ir visi 

i pasažieriai, 336 iš viso buvo 
išgelbėta. “Fort Victoria” 
tuoj nuskendo. Garlaiviui 
“Algonąuin” daug- nuosto
lių neadaryta.

Altos mieste, ranešė, 
iš Kinijos gavęs detalius ap4' 
sakymus apie nesenai nužu>? 
dvmą 3 misionierių, vysku- 
po Jans ir kunigų Bruno ii; 
Rupert’o.

Kun. Keller apsakęs, . jog> 
kinų banditai labai žiauriu! 
būdu nužudė misionierius^ 
Vyskupą' Jans jie sukapoja: 
į mažus šmotelius. Pastaruos 
j u laiku Kinijoje žuvo 22 
katalikų kunigai. . -0

■ią vietą užgimti, 
čia — pats Dievas, tik- 
žemės turtu valdovas.

SOVIETŲ AMBASADORIUS 
LONDONE’

Londonas, gruod. 17. — 
M. Sokolninov, naujai pa
skirtas Rusijos ambasado
rius Anglijai, jau Londone. 
,Jis atsilankė pas užsienių 
reikalų ministerį Hender- 
son'ą ir turėjo su juo ilgą 
pasikalbėjimą. Buvo mano
ma, jog Karalius Jurgis V 
priims amabasadorių, bet tas 
neįvyko.

B^RLYJŠTAS, gruodžio 19. — Deutscheh Allgeme 
Zeitung praneša, kad Dillon, Read and Kompanija iš N 
.Yorko atsisakė duoti Vokietijai $100,000,000 paskolą, j 
paskolą Vokietija' norėjo gauti,, kad apsimokėjus Jur 
Valst. karo skolų dalį, kurios terminį suėjo šį mėn 
Paskolą buvo pažadėję duoti keli stambieji New Yoi 
bankieriai. Sako, kad atsisakė skolinti dėlei susidarius 
stiprios opozicijos. Reichstagas (parlamentas) 239^1 
sais prieš. 138 autorizavo tą paskolą, bet skaudžiai apsh 
sužinojęs, kad atsisakė skolinti.

Vokietijos finansų ministeris žada atsistatydinti, ti 
pat ir visas ministerių kabinetas. Taigi galima laukti ] 
nisterių atsistatydinimo Vokietijoj. ' ■'.$

KLAIPĖDA. — Esąs da
bar Klaipėdoj keliautojas 

bei šalininkais (žinoma ko- aplink pasaulį vilnietis Sta- 
munistų teisių). Komunis
tai vėl atves caro Petro Di
džiojo pasakymą į garbę. 
Jis kartą prasitarė: “Aš tu-

Petrapilvję tiktai tris

Vatikano Miestas, gruod 
17.
mišias š< Petrd 'bazilikoje 
136 Britanijos kunigai ir 
svieti^kiai, kurie mirė kan
kiniais už tikėjimą tarpe 
1594 ir 1679 m. buvo ap
skelbti palaimintais. Palai
mintųjų skaitliuje yra kn
ygai : Jonas Roberts, Ro
bertas Southvell, Pilypas 
Howard ir Jonas Ogilvie. 
Jie su daugeliu kitų, mirt 
už tikėjimą laike Karalienės 
Elibietos, Jokūbo I, ir Ka
rolio I višpatavimo.

Patikrinančios žinios at
ėjo, jog Kalėdų dienoje, 
Malden’o kapinės vėl bus 
atidarytos. Kun. Patriko J. 
Power lavonas išimtas iš 
duobės ir parneštas į nau
jai pastatytą koplytėlę. Da
bar žnionės vėl galės eiti ir riu 
melstis prie minėtojo kuni- juristus. Du iš jų tačiau dar 
go kapo.

- •

■Jau atėjo;ta palaiminta 
naktis, kuomet' išsipildė 
Pranašų balsai: Štai Pana 
pradės ir pagimdys Sūnų, 
kurs vadinsis Dievas Tvir
tas, Emanuelius, Ramybės 
Kunigaikštis. Ir tasai tvir
tasis Dievas guli prakartėje 
silpnučio Kūdikio pavidale! 
Stebėtinai nesuprantami 
Dievo keliai! Išgelbėt žmo
niją tik per didžiausius var
gus ir pasižeminimą — nė 
vienam žmogui nebūtų atėję 
galvon: Ir demokratingiau- O 
sias žmogus būtų vis' gi ap- 
sisiaupęs kokiu nors val
džios ženklu, ar bent išsirin
kęs pador 
bet 
ras 
pasirinko sau vietą tarp gy
vulėlių. Ištiesti, ’ tokios pa
saulio paniekos nieks nega
lėtų tobuliau parodyti. Tik 
pas Dievą toks prieš pasau
lį nusistatymas tegalimas.

Bet—nors. Kūdikėlis toks 
vargšas ir bejėgis — žiūrėk, 
kas darosi danguje. Angelų 
chorai nusileidžia ant žemės 
ir gieda stebėtiną giesmę, 
kokios pasaulis dar nebuvo 
girdėjęs. .f 
ir melodija ir turiniu. Me
lodija kuogražiausia ir sal
džiausia, nes kas tokius bal- 
sus turės kaip Angelai? Ta
rinys tos giesmės dar gra
žesnis: Garbė augštybėse 
Dievui, o ant žemės ramybė 
geros valios žmonėms! Nie
ko panašaus pasaulyje nebu
vo skelbta. Tas vargšas, 
drebąs nuo šalčio Vaikelis

Sovietų Raudonoji armija tęsia mūšius Mandžūrijos

jo? negirdėtų. Jis pavaiši
no dangaisudžiū
vusią ir sukietėjusią žmoni
ją. Jis davę mums para
gauti ramybes. Iš mūs tik 
reikalaują vieno dalykėlio: 
geros valios. Rodos čia jau 
ne tokia didelė dovana ir ne 
taip sunku.' ją- duoti, bet 
žmogus ir to Dievui pavydi. 
Kam čia Dievui mano valią 
reikalinga? Aš verčiau ją 
sau pasiliksiu, — taip niur
na sukietėjęs žmogus.

Bet, broliai^ į juk dabar 
Kalėdos. Ar gi. jau įr šian
dien' neparodysim tam Kū
dikėliui nė krislo geros šir
dies, geros valios? Meskime 
piktumėlius, žemą kerštą, 
neapykantą, pagiežą — vis-

■ .♦

ką, kas žmogų, išskiria iš 
žmonių. Apsirėdykim mei
le. Mokėkim užmiršti ir at
siminti : užmirkti artimo blo
gus darbus, o atsiminti tik 
geruosius. Duokim viens 
kitam dovanų — dvasinių 
dovanų. Pasakyk, brangus 
Kūdikėli, kada ateis tos Ka
lėdos, kuomet -Lietuvys pa
duos Lietuvi^, ranką kaip 
broliui ir abudu užgiedos:

Tiek daug žmonių, neku
rtose šalyse, prašė vizų, kad 
po tų šalių dabartinių kvo
tų, jiems nebus galima iš
duoti vizų per visą jų gyve
nimą. Kitose šalyse žmonės 
turės^laukti daug metų.

Imkime Turkiją, jos me
tinė kvota po imigracijos į- 
statymu, yra 100, bet Ame
rikos konsulai Turkijoj jau 
gdvo aplikacijų dėl vizų nuo 
200,000 tos šaliets gyvento
jų. Jeigu daugiaus žmonių 
neprašytų vizų tai imtų du 
tūkstančiu metų išduoti vi
zas tik tiems, kurie iki šiam 
laikui jų prašė.

Syrijos kvota yra 1,000, 
ir tenais 47,000 -gyventojų 
prašė vizų.

. 250,000 aplikacijų iki rug-
/ sėjo mėn. pabaigos gauta 

nuo gyventojų Čekoslovaki- 
v jos; Lenkijos ir Rusijos, 

kuomet Čekoslovakijos kvo
ta yra 2,874, Lenkijos 6,524 
ir Rusijos 2,784. Galime ma
tyti, kad daugumas tų pra
šytojų niekad neišgaus vizų 
atvykti Amerikon.

Italijos nauja kvota yra 
5,802, bet 300,000 aplikaci
jų gauta. Vokietijoj gauta 
net 44,290 aplikacijų. Vo
kietijos dabartinė kvota yra 
25,957, ir tuomet neims per 
ilgą laiką prašytojams lauk
ti.

Sekantis surašąs paduoda 
šalis, tų šalių kvotas ir kiek 
aplikacijų paduota:

Vizos 
šalis Kvota Aplikaciją
Belgija'__________ 1,304 10,000
Danija___________1,181 15,000

^Francija ------------3,086 4,882
Did. Britanija —65,721 141,260
Norvegija-------------2,327 68,000
Švedija _■.------------- 3,314 15,000
Austrija________ 1,413 30,000
Finlandija______  569 12,485
Vengrija------------  869 30,000
Latvija__________  236 50,000
LIETUVA______  386 20,000
Jnugoslavija____ 845 38,000

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV.
': t - i -■ ’

Dar caro Rusijos laikais 
buvo nutiestas geležinkelis, 
kuris turėjo jungti Varšuvą 
su Austrijos sostine Viena. 
To geležinkelio statybai a- 
nuomet buvo išleistos obli
gacijos, kurių dauguma ir 
dabar tebėra belgų rankose. 
Dėl tq paskutiniu laiku bel- 

Giesmė stebėtina šalin piktosios dvasios inta- £ai pareiškė pretenzijų į 
Lenkiją 120 milijonų belgų 
frankų sumai. Kadangi len
kai tos skolos nenori pripa
žinti ir atsisako ją mokėti, 'S-
Briuselio birža paskelbė boi
kotą visiems lenkų valstybės 
vertybės popieriams. Šitas 
boikotas lenkams turės ne
malonių pasėkų, nes Briu
selio biržoje buvo skelbiami 
lenkų vertybės popierių kur
sai bemaž 25 milijonų dole
rių sumai. Be to, galimas 
daiktas, kad Anglijos ir 
Prancūzijos biržos palaikys 
belgų reikalavimą, nes ten 
irgi yra to geležinkelio ob
ligacijų turėtojų.

Toks plačiai paskelbtas 
boikotas suduotų sunkų e- 
konominį smūgį Lenkijai ir 
pakirstų jos kreditą vakarų 
Europos finansiniuose sluo
ksniuose.

tos tautos nežino. Tačiau vi* •• 
sai tai oficialiai buvo užsi 
ginta. Laikraščiai Turkiją 
j e taip pasakė: “Toks dratt 
giškumas, šioje pasaulio d# 
lyje, yra istoriškai reikaliĄ 
gas. sudaryti tvirtovę.”.

TOZAPO DARBI

CAMBRIDGE, gruod. 18£ 
— Harvard’o universitete 
instrumentai ^seismographs’ 
parodė, jog smarkus žemės- 
drebėjimas buvęs prie Alesi-* 
tianų salų tarpe Alaskosžę 
Japonijos. Instrumentai ro
dė, jog drebėjimas tęsėsi a£ 
pie tris valandas.

Iš St. Louis Umversite>
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Kauno Karmelitą bažnyčios Tretininką pirmininkės Babravičaitės 
m. tretininkąvimo jubiliejus. Jubilijąntė yra art, J. Babravičiaus
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M C. VIŠINSKAS Į 
r Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir- | 
bu visokius dokumentus viso- Į 

Aa tiems reikalams.
SBJNORTH MAIN STREET į 
1' S Brockton, Mass.

45FIS0 VALANDOS
\ < nuo 9 iki 8 kasdien

DKPT. D,
SOUTH BOSTON, MA8&

J ŠVtDUB DĖL 
MONOPOLIO- T«nka p^tir- dervbos su švedaiskolos ir degtukų mo- Aiuo. tarpti yra su- e, būtent, ta prasmė, JetuvOs vyriausybės pasiūlymą kol kas t*'-'* ’.ą'. .aų atsakymas aar nė- as; Dėl paskolos vra susitarta. Jei

* - . ■ . ’.ims mūsų vvriausy- lą kaipo. bazę, ikimasi netrukus dėry-
... •
MŪŠŲ JAVŲ

S AMERIKON
S. Amerikos lietu- 

s Kazvs Šimanskis, kuri
vedęs susirašinėjimą 

t “Lietūkiu” dėl grūdų 
o, ššųmis ‘ dienomis 

po vieną centnerį ėžiu-ir vienašaliu avižų, 
> pavyzdį. P. Šimanskis 

Stėitv ketina didesniais kie- 
sus javus iš'Liefuvos Ame- 

ob importuoti.

i ' •

_____ i/HMAI VALSTYBĖS 
, z.

TEATRO DIREKCIJOJE?
aunas. — Kaip žinoma, 

inis Valstybės Teatro 
^rektorius p. J. Savickis ei- 

dar ir Užsienio 
jai; Teisių Departamen

te direktoriaus. Kalbama. jis, kaip užsienio reika- JĖniiusterijbs valdininkas, teis naują paskyrimą užsie- J jo, kaip Valstybės 
Iro direktoriaus vietą 
Eltomi p. Pr. Žadeika, 

izikos mokyklos vice-di- Tektorius ir menininkas Vy- 
iutas Bičiūnas.

__
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PLEČKAITINIMKAI PLATINA 
KARIKATŪRAS

Kaunas. — Šiomis dienomis Žaliajam Kalne, Jonavoje ir Čiobiškyj pleėkaiti- nirikų agentai išplatino karikatūras.
KĖSINOSI PAGROBTI 

LIETUVOS POLICININKĄ
Iš Utenos apskrities pra

nešama, kad lapkričio mėn. 
17 d. naktį IV administra
cijos rajone, Sargybos virši- 
ninkasj * policininkas Ka- 
minskis išėjo prie adminis
tracijos linijos tikrinti sar
gybas. Kaminskiui einant 
pro Vaišu uinų kapus netoli 
nuo administracijos linijos 
lenkų pusėj pasirodė du len
kų kareiviai ir grasindami 
ginklais pareikalavo pakelti 
rankas ir pasiduoti.

Kaminskis suskubo pasi
slėpti už medžio ir i užpuo
likus šovė du karius. Len
kai, matydami nepajėgsią 
policininko suimti, atsišau
dydami pasitraukė, ir - nak
ties tamsoj pradingo. .

Esamomis žiniomis lenkai 
norėjo pagrobti mūsų poli% 
eininką keršydami už savo 
pilieti. suimtą rugpiūčio 
mėn. pereinant administra
cijos liniją i mūsų pusę.

Į ŠVEICARIJĄ VIZŲ 
NEREIKIA

• • t,.' *

’ Kau nas. Lapki.. 18 d. 
vaitėj įgavo galios susitari
mas Lietuvos su Šveicarija, 
kūrino naikinamos saVitar- 
py vizos.

Dabar Lietuvos piliečiai 
gali be vizų važiuoti į Švei-I 
cariją, Italiją ir Japoniją.

“SAULĖS” DR-JOS CENTRO 
VALDYBOS PADĖKA

Kaunas. Valdyba savo po- J 
sėdy nutarė pareikšti padė
ką uždarytos “Saulės” dr. 
gimnazijos direktoriui ir 
mokytojams už uolų pasi
šventimo darbą “Saulės” 
gilini, besimokinančio jauni
mo švietimui ir auklėjimui.

Gauta žjtiiųTkad lapkričio mėn. 16 d. lenkai uždarė ad- mimstracijos linijoj, Mordo- &ivos t'ajbtlėj RiVočių pereinamąjį įjunktą. Šiuo punktu Įiltičidi Naudojosi- mdstj piliečiai*/turį nuosavos žemės leiilh| pusėj.. Lenkai nepaaiškinę motyvų pareiškė, *> kad punktas būsiąs per visus šiuos metus uždaiytas. * ’ ;

s ’ r-'
‘ GIMNAŽIJ 

%Art

Alytus. Šiais metais sukanka 10 metų, kai įsikūrė Alytuje vidti^mė inokykla, iš ktihios ĮjAškut išsivystė gimnazija. Šįmet paskirta daug'naujų tnbkyfojų, naujų jėgŲ, p. direktoriaus pa- sniįijimii iŠi-inktas vicė-di- rek’torium mok. K. Klimavičius, Alytuje žinomas žmogus. ■» ■ •. ’
' r

ADRESAI
SV. JONOŽV. St. PAS ALF 

DEJOS VAU3SBA
Pirmininkas — Motiejus žiobs, 

539 E; 7d> 81; So. Boston, Mask 
Telephone South Boston 3552-R.

Vlče-Plnnininias — J. L, Petrauskas, 
„24 luomas ,Pk.. So. Boston, Mate. 
Prot Raštininkas — Jonas Gili

- NUBAUDĖ UŽ PLĖŠIKŲ
SLĖPIMĄ^

Klaipėda. Už paslėpimą 
savo namuose policijos ieš
komų pavojingų plėšikų 
Jockaus ir Šlušnio pilietė 
Llikauskiene iš Vaikelių 
kaimo (Kretingos apskri
ties) Klaipėdos krašto ir 
Kretingos komendanto pulk. 
Įeit. Liormono įsakymu bu
vo nubausta 3 menesius ka
lėti. "

DU PLEČKAITtNINKAI
, PABĖGO Į LENKIJĄ

Iš Trakų pranešama, kad 
2 pasienio policininkai Jakš
tą ir Brisas įtariami kaip 
priklausę pleČkaitininkų or
ganizacijai, nuvykus juos a- 
reštuoti, su ginklų pagalba 
pavyko pabėgti. Greičiausia 
išsidangino Lenkijon, ries 
juos suimti ligšiol nepasise
kė.* ? ‘ '

' t J. ■ . .... ...

Prot Raštini — Jonas Glineckis, 
5 Thomas Park, So. Boston, Muša, 

Fin. Raštininkas — Matas Seikis, 
256 E. Nnth SL, So. Boston, Masa, 

iždihlnkas — Andriejus Naudliunaa, 
835 E. Broadvray, So. Boston, Masa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 VV’lnfleld St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kąr 
trečią nedčldienį kiekvieno m& 
nėšio, 2-rą, vklandą, po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventž 
St, So. Boston, Mass.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
t)R-JOS VALDYBA

SERGA KUN. K. BUKONTAS
Židikių klebonui K. Bu

kontui Katino miešto ligo
ninėj lapkr. 15 d. daryta o- 
peracija. Ligonio savijauta 
gera. -

£ ' • J-

SUSIRINKIMAMS GAUTI 
NAUJOS TAISYKLĖS

Tauragė. Nesenai įvyko 
apskričių viršininkų pakei
timai. Tauragėn atkeltas 
viršininkas iš labai pagarsė
jusios apskrities, varžančios 
katalikų organizacijų veiki
mą. Ir štai, tuoj tauypgįš- 
kiai pajuto kietą kažkieno 
ranką: Taigi prie esamų su
sirinkimams bei pasilinksmi
nimams gauti 
syklių dabar 
naujas, kuris 
[dys veikimą.

LIKVIDUOTAS KOMUNISTŲ 
RAIKOMAS

Šiomis dienomis Šiauliuo
se likviduotas komunistų 
raikomas. Sulaikyti 3 asme
nys: Pulde, Kapui ir Volpė. 
Policija susekė slaptą susi
rinkimą. - Rasta visa eile 
svarbių dokumentų, archy
vas, komunistinė literatūra, 
proklamacijos.

>>

?e..

P-les Onos Katkauskaitės
Operos Artistes

KONCERTAS
■y

P-LĖ O. KATKAUSKAITĖ yra 
Hartfordietė. mokinosi ir lavino sa
vų balsą Italijoj per tris metus. Dai
navo Lietuvos, Italijos ir Francijos 
Operose Su stebėtinu pasisekimu. Šį., 
sezoną yra pasirengus koncertuoti 
Naujoj Anglijoj.

Iri 4 * a
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SEKMADIENY
AL >-

GRUODžItbDEGEMBĖR 29,1929
♦ z

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
SVETAINĖJE

. PANELE ONA KATKAUSKAlTfi

339 GREENE ST., NĖW HAVEN, CONN.
T \ ’ r* ■' ’.J

Pradžia 7 vaL vakare.

ii 
i! 
i!

VIRŠAIČIO RINKIMAI
Krakės (Kėd. ap.). Lap

kričio 12 d. įvyko Krakių 
valsčiaus viršaičio rinkimai. 
Dvylika naujos valsčiaus ta
rybos narių susirinko į po
sėdį, kuriame dalyvavo ir 
Kėd. Ap. Viršininkas. Bu
vo pastatyti du kandidatai: 
V. Zinkus ir St- Urbas. At
sirado dar ir trečias kandi
datas, buvęs viršaitis R. Ku
prys, kurį Ap. Viršininkas 
labai išgyrė ir patarė palai
kyti. Balsuota-slaptai. Vi
si trys kandidatai gavo po 
lygij balsų skaičių — po 7. 
Prisilaikant 18 § Vidaus R. 
Ministerio nustatytų “Vie
tos savivaldybes įstatymui 
vykdyti taisyklių” rtikėjo 
iš tų trijų kandidatų du vy
resniu. amžiumi;-laikyti iš
rinktais. Tokiu būdu turė
jo būt laikomi išrinktais V. 
Zinkus ir St. Urbas. Bet Ap. 
Viršininkas, tų taisyklių ne
prisilaikydamas. liepė dar 
kartą pėrbalsuoti. Ir vėl vi
si trys kandidatai gauna po 
7 baisus. Bet norėdamas 
būtinai pravesti i viršaičius 
sau patinkamą žmogų, Ap. 
Vir-kas liepė dar trečią kar
tą balsuoti. Tada R. Kup
rys gavo 7 balsus, V. Zin
kus — 6 balsus ir St. Urbas 
— 5 balsus. Viršaičiu už
tvirtintas R. Kuprys. Tik
tai po tokių rinkimų kyla 
klausimas, kam tos taisyk
lės rašyti, jei jų nesilaiko
ma?

NUTEISĖ VALST. GIMNAZIJOS 
.SEKRETORIŲ

Kauno apygardos teismas 
nagrinėjo “Aušros” gimna
zijos buvusio sekretoriaus p. 
Jono Pavilionio bylą. Jis 
buvo kaltinamas, kad išeik- 
kvojo apie 13,000 * valdiškų 
pinigų. Teismas pripažino 
jį- kaltu ir nuteisė 2 metus 
kalėti. Atskaičius atsėdėtą 
laiką ir amnestiją, sėdėti li
ko 6 mėnesiai.

MOKSLO ĮSTAIGOS 
: . KAUNE

X

19,8-7—29 mokslo':! metais 
Kaune buvo: 12 gimnazijų 

|sū 4,089 mok., 3 vidurinėm 
mokyklos su 399 mok., uni
versitetas su 4,002 stud., 2 
progimnazijos su 167 mok.,, 
meno mokykla su 154 mok., 
hruzikos mok. su 268 mok., 
technikos mokykla su 302 
mok., sodininkvstės ir dar- 
žininkvstės mokykla su 20 
m., 4 amatų ir namų ruošos 
mok. su 185 m., kunigų se
minarija su 103 kl., 4 moky
tojų seminarijos su 500 m., 
Tumėno brandos- kursai su 
323 niok., 2 buhalt. kursai 
su 125 mok., pašto telegrafo 
telef. kursai su 61 mok., 38 
pradžios mokyklos su 5,591 
mok. ir policijos^molh^kla. 
Tat iš viso 1928—29 mokslo 
m. Kaune buvo 94 mokslo 
įstaigos su 16,290 mokinių.

SILPNAS IR NERVUOTAS NUO 
. FLU IR QUINSY

Ji surado gyduoles kurlofe atgavo jos 
sveikatą ^r siprumą. Mrs.' D. G. Lowry, 
Milori, Pat, nori, kad-ir kiti-pasinaudo
tų još patyrimais. JL rašo: “Flu ir 
Quirisy li&os padarė mane taip silpna, 
kad aš vos tik galėjau vaikščioti ir ma
no gydytojo gyduolės nieko man negel
bėjo. Pradėjau vartoti Nuga-Tone ir. 
aš dabar jaučiuosi kuogreiausiai, vie
nok aš nevartoju .jų reguliariai, kaip 
kad aš turėjau darytu Nuga-Tone iš- 
tikrųjų yra geros gyduolės ir aš reko
menduoju jas kitiems.”

■ Nuga-Tone yra tikra palaima dėl ken
čiančios žmonijos. J6s yra sutelkusios 
sveikatą, stiprumą, energiją milionams 
žmonių. Jos greitai pataiso apetitą, pa
gelbsti virškinimui, prašalina pūslės ir 
inkstų iritdcijas, gasus Iš vidurių, skil
vio ir žarnų, chronišką vidurių užkie
tėjimą, sustiprina nervus, raumenis ir 
svarbius kūno organus, -atšviežina mie
gą. Nusipirkit buteli šiandie—pataisy- 
kit savo sveikatų ir sustiprinkit stip
rumų ir jėgą. Jus. galit nusipirkti Nuga- 
Tone kur gyduolės yra parduodamos. 
.Tusų vertelgą gftli jų gauti dėl jūsų, o 
jei jis neturėtų šandėlyj, jis-gali užsa
kyti iš olselio vaistinės.

Plrmininkas — Antanas Navikas, 
21JVlnf!eld St, So. Boston, Mass. 

Vlce-Plrmininkas—Juozas Jackevičius, 
;92 Savryei- Avė., Dorchester, Mass.

Prot Raštininkas — Albinas Nevlėfa, 
948 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

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

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 (3 Street, South Boston, Mass. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas, .-
492 E. Seventh St, So. Boston, Mate. 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedčldiėnj kiekvieno menesio 2 
vaL po pietą, parapijos salgj, 492 
E. Seventh St. So; Boston, Mass.

L. A. k. Saldžiausios šird 
V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA
Pirmininkas — V.,T. Savickas,

427 E. Seventh St, So. Boston, Maa 
Vice-Pirmininkas — A. Naudžluna* 

885 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — V. Tamoliunaa 

40 Marine Rd., So. Boston, Mass 
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,

44 Glendale St, Dorchester, Masa 
Kasierius — P. Kleponis,

266 Bolton St, So. Boston, Masa 
Tvarkdaris — J. Leščinskas,

141 Bowen S t, So. Boston, Masa
Draugija laiko susirinkimus kas ant. 

rą panedSlj kiekvieno menesio 7:3C 
vaL vakare, pobažnytingj svetainė 
Fifth St, So. Boston, Mass.

• <

Suvirš 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

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

Pasaulio garsus VOSE grand, 
player ir uprlght pianai. Nauji 
vartoti Orthophonic VICTROLA 
puikus MAJESTIC radio.

Reikalauk Katalogo
Verne & Sons Piano Co.
BOYLSTON ST. BOSTON

ŠV. KAZIMIERO R, K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. GnibinBkaa,
24 Prestott St., Rėadtllle, Maso. 

Vice-Pirmininkas — J. Markei i oute.
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — P. Milius,
447 E. Seventh ŠL, So. Boston, Mate 

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

iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 Winfiėld St, So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedeldienį kiekvieno mėnesio, pc 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mass.

atleido Mokytoją

, Jurbarkas. - Jurbarko 
pradžios mokyklos mok.
D. Mačiulis' tapo atleistas 
nuo mokytojaus pareigi].
z Tėvams yra skaudu,/kad 

toks talentingas pedagogas 
yra atskiriamas jiuo jų vai
kų, kuris dorai juos auklėjo.

. »

BAIGŲ PANEMUNĖS
SANATORIJĄ

Tuberkuliozo sanatorijos
rftatnai Panemunėje jau įmigdami sį artimi1930 iHevoms nupirkti ir. kitiems į- nagiams įtaisyti prašo iš li- gomų kašį 25,0001 litų pa-

i stafeti. įrengti .bus ’ ^aUjįC AtįrUrys pfatižioj. ' Lo-

LIETUV, DUKTERŲ DB-J01 
PO GLOBA MOTINOS ŠVG 

VALDYBA
, ————.

Pirmininkė — Jieva Marksienė,
625 E. 8th St., S. Boston, Masa. 

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

Prot. Rast. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Mase. 
Telephone Sottth Boston 3422-R. 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^
2? Gould S L, W. Roxbury, Mass 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Colnmbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po- 
Bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolą raštininke

Pirmininkas — Mot Verslackao,
694 E. Fifth St, So. Boetoo, Mmt 

Vice-Pirmininkas — Povilas Buka,
125 Botcen St, South Boston, Masa. 

Prot Raštininkas — Ant. Macejuna*
450 E. 7t h St, So. Boston, Ma* 

Fin. Raštinlnkts — Prftbas Tuleikte
100 Bowen St, South Boston. Masa 

Iždininkas — Audrius Zalleckaa,
150 H Street, South Boston. Ma* 

Tvarkdaris — Kazys Mlkallonls,
906 R. Broadway. So. Boston, Ma* 

Draugija laiko savo susirinkimus k* 
antrą nedėidlenf kiekvieno mtaeate 
Lietuvių Salėj, Ttertė E ir Sllvet CU 
So. Boston'e, 1:80 vai. po pietų. 
Ateidtmi raslrinklman prašome ab 
atvesti naujų narių prirašyti pHt 
musų draugijos.

kalendoriai
1980Metams

Siunčiam KntaLgą dykai. Ii k®* 
rio |mu<I rinksite visokių.

JONAS KERDD8JUS
083 FOURTH ST^ J
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VĖLIAVOS IR ORGANIZA \ ra

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

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

.3

nebus
nesi -

daug
.Kini-

ramybei

Visoms Connecticut Valstijos 
Draugijoms, Organizacijoms, 

Chorams ir tt.

PRANEŠIMAS

Istorijos

Naujasis klebdnaą yra gi-
— • —

imai

Kur 
matysime 
gyvenimu.
reikia? Reikia

Kreipkitės:

L. KUNCIS
57 Battery Street 

Į. North Abington, Mass.

,____ j.kreipkitės } “D-ko”
_____366 W. Broad- 

way, South Boston, Mass.

SUVAŽIAVIMAS

b

y.

’V

l

Kalėdose skaitomoji per rėjas Mišias Evangelija pruAtna mums trejopą Kri-
• «staus užgimimų: priešamži- nĮ gimimą iš Tėvo. Jo gimi- . mą iš Švenč. Panos Marijos ir užgimimu kiekvieno žmogaus sieloje per Dievo malo- »ę. Bet Kalėdų šventėje daugiausia minima Kristaus gimimais Betliejaus tvartely.. ... .
g

Toksai Dievo gailestingu
mo: ir meilės stebuklas buvo reikalingas žmonių atpirki- mui. Pirmieji žmonės mus pražudė bei įtraukė į nuodėmės .nelaisvę ir pavedė piktosios dvasios valdžiai. Antrasis Pievas - Žmogus mus nuo to~ išgelbėjo. Pirmoji moteriškė Jieva pasidavė žalčio-velnio pagundai, antroji moteriške Marija sutrynė jo galybę ir per savogimimas Betliejaus tvartely.

I G'* • ♦V-isų pirma Archangelas į Gabrielius apreiškė Marijai,, l^ad Ji tapo išrinkta Dievo Sūnų mus iš nelaisvės išva- Mgtina. Marija sutinka ir tam pačiam momente įvyks-- tą Kristaus įsikūnijimas J R isčioje. Šv. Juozapas duotas Jai kaipo globėjas. Juo-' ’du vyksta į Betliejų užsirašytų, ir tenai nakčia, Gruodžio 25 užgimė pasaulio Išganytojas. Angelai' linksmais giedojimais paskelbė G. Jėzaus giminią piemenėliams, kurie girdėjo dangišką giedojimų, bet negalėjo suprasti, kas tai būtų. Piemenėliai atsilankė į tvartelį ir ten rado Kūdikėlį gulintį 
prakartėje ant šieno. Nors Jis buvo vargšelis ir drebėjo nuo Šalčio, bet jie tikėjimo akimis matė Jame tikrąjį Dievų ir puolę ant kelių atidavė garbę gimusiam Išganytojui.

Kristaus užgimimas buvo 
stebuklingas. Nuo paties Įsi
kūnijimo momento Jo Die
viškoj i prigimti s susi j lingė 
su žmogiškąją, taip kad bū
damas tikim žmogumi, nepa
liovė buvęs Dievu, noTs'”Jo 
asmuo yra tik vienas, raigi 
negalime sakvti. kad vra du 
Kristų, vienas Dievas, kitas 
žmogus, bet turime žinoti ir 
išpažinti, kad yra tik vienas 
Kristus, Dievas ir žmogus 
drauge. •

usia šventė, nes tai mūsų išliuosavimo diena. Ji sutaikė Dievą su žmogum ir atnešė mums galimybės dan- gų įsigyti., Ne vien tik įata7 likai švenčia^ Kalėdas. Jas
• l ’ ‘ .*r. • .apvaikščioja visokių tikėjimų žmonės. Net žydai ir■* bedieviai per Kalėdas' džiaugiasi ir viens kitam, duoda dovanų, Kristaus -užėmimas padarė neišdildomą ant-., spauda žmonijos! gyvenime. Mums katalikams tenka; tik pasirūpinti, kacl Kristus užgimtų mūsų sielose per malonę.

Naujasis klebonas tam. Augustinasleivis,” uoliai rėmė\ir. pla-
Petraitis- .. <

>. . Naujasis, is eilės penktasis, šv. Kazimierp bažnyčios '' / klebonas gėrį). kun. Augus
tinas Petraitis, ėmė globoti šią! parapiją j nmį Liejos.1929. Tą sekmadį&ų jis paf darė klebono vięšąingresą į šv. Kązimiero ^bažnyčių, gi vakare parapijiečiai iškilmingai jį priėmė salėje ir širdingai pasveiįkipo draugijos.

tino. Jau kaipo moksleivis pasižymėjo uoliu liaudies darbuotoju ir geru kalbėtoju. Keturių vasarų atosto-•••' - *gas leisdamas AVorcester’v prie Jakaičio,ėję ir vnirmokyk- ;Us, važi-»o apy-

1

tai musų specialybė Ir ligų metų prak 
tlka. Darbas artistlSkss. Kainos ienos.

M. AT NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lawren^e, Mass.

Ir dar kartą, ačiū Aukščiausiam Dievui, turime progų palinkėti- visiems linksmų švfentų Kalėdų. Mes geidžiame, kad ‘visi lietu-, viai suprastų tos brangios šventės reikšmę, ir, kaip anie Trys Išminčiai—Karaliai ir 
Piemenėliai galėtų džiaugtis 
dideliu džiaugsmu. Kalėdos 
m džiaugsmo šventė, nes ir 
Angelai sake: "Štai, aš jums 
skelbiu didį džiaugsmą. kurs 
lvnc inc?<n ton t-oi ''SU M11-

ligganyto- 
Vieš-

bus visai tautai. 1 
dien jums gimė 
jas: -Jis yra Kristus 
pųts. Ramybės Karalii

,.ą pasaulyj-
• nepasite:

tik nežiūrėsimo, 
įme nepasitenkini- 

Ko trūksta? 
atgimti 
dvaSTO-

MATU ŽELI S VALGĖ MEDŲ IR 
IŠGYVENO 969 METUS

GAMTIŠKŲ BIČIŲ

Tikras, Tyras

MEDUS
Užtikrintas per užlaikytojus

5 svarai $1.50
60 svarų _..... 13.00 
•Pavyzdys (sampie) dykai

Siunčiame per paštą.
4-

[F
Vietiniai, _.
A 4m?>drJrn«a

Šiandieną 
neramumo n 
mo. 
ten 
mą 
Ko 
Krfstaus- K ūdikėli* > 
je-

Pasaulis imk viait 
priemonių 'skelbia 
ir lafinei įgyti, kad nekurie 
gali užmiršti, jog tikra šir
dies ramybė ir laimė tegali 
Iateiti iš-To. kuris ją sutvė
rė ir jojcMis turi karaliau
ti. Jei kiekvienas žmogus 
bus ramus, turės- rairtvl^e 
širdyje, tada, ir tiktai tada 
bus ramybė draugijose ir 
tautose. Jei širdyje nėra 
ramybės tada kyla nepasi
tenkinimas gvvenimu. itin- 
čai, barniai, mūšiai. Varg
šas ubagėlis yra pasitenki
nęs ir daug laimingesnis už 
karalaičius, jei jo širdyje 
gyvena Kristus.

Tačiau Kristaus 
širdyje, jei žmogus 
stengs įgyvendinti tas dory - į 
bes, kurias Jn -j^giftiimas 
skelbia.

Kristus atėjo ant žemės, 
kad išpildyti valią Savo 
Dangiškojo Tėvo. [r visas 
Jo gyvenimas buvo pildyti 
valią To, Kuris Jį smntė, 
Tėvo. Tai paklusnumo do
rybė. Šiandieninis žmonių 
gyvenimas labai reikalauja, 
paklusnumo. išrodo, jog 
šiandien* kiekvienas nori 
taip gyventi kaip jam pa
tinka. Paklusnumo trūksta. 
Ramybės nėra. Kada ture-

%si paklusnumo dorybe, tada ir širdies ramybe, kurios taip trokšti, atsiras.Kristus atėjo į šį pasaulį dideliame neturte. Niekas iš žmonių neužgimė tokiame varge, kaip Kūdikėlis Jėzus.

Jis, būdamas Pievas, galėjo 
užgimtL turtuose, palociuje, 
vienok išsirinko šaltą gyvu
lių stainelę. Tuo Savo už- 

r * \

gimimu Jis skelbia pasau
liui, kad ne viena duona 
žmogus gyvena, kad žemiš
kuose turtuose tikros širdies 
ramybės nerasi. Tie, kurie 
šiandieną, viską užmiršę, do
lerius gaudo ir spaudžia ir 
ieško ramybės, tegul pasižiū
ri i Kūdikėli Jėzų, o išgirs 
J.> žodžius: "Palaiminti ne
turtėliai dvasioje.. . "

Kristus užgimė nežino
mai. Galybių Viešpats taip 
Save nusižemino, kad pri
ėmė žmogaus kūnų ir pasi
darė panašus i mus.- Savo 
užgimimą kam Jiszapreiš- 
kė " Vargšams^piemeneliains 
ir nusižeminusiems .Išmin
čiams. Šiandieną žmonės 
nusižeminimo dorybe už
miršta. -J ie nori būti visų ži
nomi. gerbiami. ir. kad tai 
atsiekus griebiasi Įvairių ir 
netinkamų priemonių. Bet 
puikybė nei vienam ramybės 
neatnešė. Tų gali duoti nu
sižeminimo dorybė.

-Jei nori ramybės, įgyven- 
dyk. ugdyk savo širdyje tas 
tris dorybes, kurias Kris
taus užgimimas skelbia: Pa
klusnumą. Neturtą ir Nusi
žeminimą. Jei nori patai
syti kitus, pradėk nuo savęs. 
Savo kasdieniniame gyveni
me? būk paklusnus, neturtė
lis dvasioje, nusižeminęs o 
turėsi širdies ramybę, kurios 
pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

vakarinėje Uįtū' loję, rengė vakar nė j o ,su. prakalix)mdsp linkę, kur tik nebuvo lietuvių kunigo, kad perspėjus žmones nuo laisvamanių iš- n audoj imo. Nekartų jamprisiėjo gana smarkiai salėse susikirsti su socialistais, tačiaus visuomet pasekmin- 
męs Žiedeliuose, Krakena- gai. Ir tų laikų moksleivių, vos parapijos,-Panevėžio ap-kaip Augustino Petraičio, •skrieio, 23 balandžio, 1887. 
Pradinę mokyklų rišėjo Krekenavoje. Gimnazijos mokslus ėjęs Revelyje. Vienus 
metus mokytojavo pradinė
je mokykloje Pagiryje, Uk- 
nergės aps. Kuniguosna mo
kėsi: dvejus metus Kauno 
Dvasinėje Seminarijoje, vie
nus Šv. Ciriliaus ir šv. Me
todijaus Seminarijoje De
troite, ir puspenktų metų 
Dvasinėje Seminarijoje, Ro- 
diestei?. N. Y. .Įšventintas 

' kunigu ark Paul. Briuliesi, 
Montrealy gruęd. 18, 1915. 
Primicijas atlaikė šv,, Kazi
miero bažnyčioje, Worces- 
tery. gruod. 191915. J^unį- 
gu būdamas vikaravo 10 mė
nesių Gilbęrtyilbe,? Mass. ir 
4 mėnesius pife.zšv.-. Kazi
miero bažnvčioš Worces- 
ter ;y. Athol ’io- šv. Pranciš
kaus lietuvių klebonu pa
skirtas'nuo 7 kovo, 1917/ 
Worcester’io šv.. Kazimiero 
bažnyčioje klebonauja nuo 7 
liepos, 1929.

Klieriko veiklumas.

Kun. A. Petraitis 
jautrus, pasižymėjęs veiklu
mu, savo pareigoms atsida
vęs. Myli savo rautądr jai 
darbuojas nuo jaunystės. 
Dar būdamas klieriku pasi
reiškė moksleivių vadu, or
ganizatoriumi bei palaiky
toju Amerikos Lietuvių Ry
mo Katalikų Moksleivių Su- 
sivienvjimo. aktingai ėmė 
dalyvumą tos organizacijos 
metiniuose seimuose ir įėjo 
i .jos centro valdybų. Moks
leivių organizacijos leidžia
mąjį mėnrašti vardu ‘‘Moks-

v

DIENOS PER VANDENYNĄ
--------------

PER BREMEN Ą.
Keliaukite greičiausiu pasauly laivu

tehEMEN
Laivas EIj ROPA1 dabar budavojamas..ir veikt pradės 

...... nuo kovo mėn.. 1930 m.
Mažiau Negi *8 Dienos į Lietuvą.

Patogus ir tiesus susinsimas su biledSuropos šalimi. Re
guliariai ieplauknnm kožną savaitę populiariais 

Llovd laivais. >.• •>* w
Dėl sugrįžimo liūdymtpir kitų informacijų atąiklauskit 

savo vietinio Agento arba
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Prano Juskaičio, Juliaus 
Čapliko, 'Prano Virmausko 
ir kiti}, jų drąsi darbuotė po 
daugelį Massachusetts’o lie- 

# ■

tuvių naujokynes, daug pa
gelbėjo liaudžiai išsiveržti iš 
po laisvamanių ir socialistų 
dominavimo.

Klebonavimas.

Atholio lietuvių šv. Pran
ciškaus parapijai Kun. A. 
Petraitis išklebonavo 12 me
tų ir 4 mėnesius. Trumpai 
po nuvykimo užpirko žemę 
bažnyčiai ir namą kleboni
jai, už $10,000. Pastatė gra
žia mūrinę bažnyčių, įtaisė 
didelius vargonus, sudėjo vi
tražas, gražius altorius; Iš
puošė bažnyčia; tam tikslui 
išleido $70,000. Išeidamas 
iš Atholio kun. Augustinas 
Petraitis'" tepaliko $2,000 
skolos ir ižde pinigų suvirš 
$1,100, įskaitant priimtas 
aukas varpo įtaisymui. '

Atvykęs į Worcester’į kun. 
Augustinas Petraitis parodė 
sumanumą pravesdamas la
bai pasekmingų pikniką.Gel- 
bint šv. Onos draugijai tu
rėjo pelningą lošimų vakarų, 
gi lapkričio 27 dienų cho
ras surengė didelį “Minstrel 
Sho w.: ’ J am vadovau j ant 
Labdaringoji Draugija tu
rėjo labai, pelningų “Gėlių 
Dienų.” Didelį rūpestin
gumą parodė ir bažnyčios 
nuosavybės prižiūrėjime, į- 
taisvme naujo krosnies baž
nyčios apšildymui, numalia- 
vojimo vienuolyno, sutaisy- 
mu geležinių virbalų apie 
mokyklos rūsies langus, pri
statymu- piazzų prie jaunuo
menės namo, vadinamo “St. 
Casimir’s Guild."

Taipos-gi naujasis klebo
nas įnešė daug savo dvasios 
į mokyklos tvarkymų. Daug 
jis laiko pašvenčia parapi
jos draugijų susirinkimams. 
Ramiu, tvarkingu keliu jis 
tykina savo programą, vi
sur įnešdamas savo nuošir
dumo dvasios, •e * -

I Patmala

IEŠKAU DARBO
Esu 25 metų amžiaus. Nevedęs, 
tikintis, negeriantis ir nerūkantis 
žmogus. Lietuvoje išgyvenęs 17 
metų gavau Amerikos’ pilietybę. 
Dabar esu atvažiavęs į Philadel- 
phią. Mariampolėje ^Valstybinėj 
Rygiškių Jono gimnazijoj baigiau 
4-ias klases.

Prašau kreiptis šiuo adresu: T. 
ktadalnikas, 1340 S. 2-nd St., Phi- 
ladelphia, Pa.

KZ7JV. AUGUSTINAS PETRAITIS 
V-sis lietuviu klebonas Worcester’y.

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 vienų atstovų į su
važiavimų, kurs, išrinkęs 
centralinį komitetų, vado
vaus rengime minėti D., L. 
Kunigaikščio Vytauto 500 
metų Jubiliejų. Tas suva
žiavimas visi} kolonijų ats
tovų įvyks parapijos svetai- 
įėje, Waterbury, Conn., sau
sio 26 d. 3 vai. po pietų 
punktualiai. Žiednas įga
liojančios jį draugijos liudi
jimų atstovas atsiveža su sa
vim.

Kun. M. A. Pankus, 
skelbėjas

P. S. Kiti laikraščiai šiuo

LDS. Conn. apskričio me 
suvažiavimas įvyks 5 d. sausio, 
yra pirmą sekmadienį mėn

z

1930 m., šv. Andriejaus lietu 
parapijos salėj, kampas Stanleyįjr 
Church gatvių, New Britain, Gt. 
Sesijos prasidės pirmą valandą po 
pietų. Malonėkit išrinkti ir prį- 
siųsti kodaugiausia delegatų ir pa-?, 
rūpint gerų įnešimų mūsij bran
gios organizacijos naudai. Ypatus

• •> gai, kad .surastume būdą kad pa
sisektų vajus. Atminkime, kad L. 
D. S. yra mūsų vienintelė orgaru- 
zaeija, kuri rūpinasi darbininkų 
reikalais: leidžia organą “Darbi
ninką” ir platina katalikišką 
spaudą. ■ Kaip nėra sveikatos 
nui' be gero maisto, taip nėra Ir 
tvirtumo žmonijai be geros spajl- ' 
dos. Tad visos šio apskričio kiį> 
pos imkime dalyvumą šiame suva
žiavime. Taipgi bus ir valdybas 
linkimas būsiantiems metams, -y

J. Bernotas,' *5?
Apskričio Pirmininkas.

KELIAUK I LIETUVA PER

KLAIPĖDA
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O

“ESTONIA0- GRUODŽIO 21
“LITUANIA” SAUSIO 30
“ESTONIA” .... .. y. VASARIO 20• *Baltic America Linijos laivų populiarumas lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai eina tiesiai į Klaipėdą bet ir nuo to, kad pasažieriams teikiama geras maistas ir patarnavimas. - '
' ' 1 »

Dėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentą
\
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BALTIC IHERICi LINE
8 BR1DOE 8TRBST, YOR



*

■ Published every T
— by-

r* ?

riON RATĘS: " PRENUMERATOS KAINA 1

• .••••*••••••.•9480 Aaerlkoj® nretMiM *••■••••••••••8480
Užsieny nwtaBi8 • •••«»<,••••«••'

• week yearly. .$2.50 Vieną kart savaitėje Mt*W..š.9Ū0
ireekiearty.2..|8X» tart tofalttje met $3.00
rii> ARBIHilTKO0

idway South Boston, Mass.
Tdepftonfi South Boston 0620^

- . .  ■ X. • • 5.-• L———Ž-— ==E=
i.

-

r
*

%

7'

i

v._ ■ TV -------
toli tinkąmiaus riša B So-

s •

cialiąi-ekonominį klausimą, 
deguto klausimą. Tuųmet 
tik jis Savo darbo teberemia 
ant išsvajotų teorijų, bet 
remia ant gilaus pažinimo 
gyvojo žmogaus.

Romos galybės laikuose 
tūkstančiai varguolių ir ver
gų nešė nepakeliamą vargų 
jungą. > Ke Spartakas juos 
paliuosavo, jūoš paliuosavo 
ramus, bet galingas protes
tas sielų Kristaus atgaivintų, meilės viršgamtinės ryšių tarpe saVęs sujungtų. Pirmieji krikščionys ne kardu, bet dvasios galybe Cezarus, tureiij priespaudą ir išsigimėlius suvaldė. Ir dabar kol darbininkai nesi- gtiebs Kristaus teikiamos dvasios galybės, kaipo tikriausio įrankio kovoje su savo visokeriopais priešais, tol jie nieko nelaimės, o tik stiprins besiginančią savo priešų pusę. &Koki gi brangi katalikui darbininkui Kalėdų diena, diena gimimo jo Galybės, jo liglaikinės ir Amžinosios Laimės davėjo. Tą dieną katalikas darbininkas susijungdamas su Jėzumi Komunijoje prižada savo gimusiam Atpirkėjui, kad Jis (Jėzus) o ne įerzintas darbininko širdy žvėris Ibus jo patarėju, visose jo kovose ir darbuose.Kas Kalėdos darbininkams susibūrusiems po Unijos vėliava? Tai Jėzaus gimimo diena. Jėzaus unijai, kaipo organizacijai visai nereikalingo jos kovose už gyvenimo degutą. Taip didžiumai po unijos vėliava susibūrusiems darbininkams Kalėdos tai' proga pasveikinti” gimines ir pažįstamus: juos apdovanoti ir būti apdovanotais ir patiems tankiai gerai “nusisveikin- ti.” Gyvenimo suginti po ta vėliava raudonieji ir katalikai darbininkai Kalėdų dieną praleidžia savaip savųjų tarpe.

Jonas Svastautas
I

O šv«itas Kūdiki, brąngua-?
i Karftliaų Dangaus ir žemės.

Prasčiau Tu gimei už visus:
Tarp gyvulių; via dėl manę.

- - II. ...
Paukšteliai turi lizdelius,
Žvėrelius prigląudžia uolos.

* O Tu, , pasaulio Karalius
Neturi vielos tinkamos. ?

■■O Kūdiki,<Tu atmestas .Esi. Verkia mano širdis.
, Ateik, o būsi priimtas.. •Ateik, džiaugsis mano širdis.

•~ Jonas Tarvydas

; Užmigk, Vaikeli
« i ■ "V •Užmigk/-o Dieviškas Vaikeli, Ilsėkis Saū ramiai.Apklaupe Angelai čia Tave;O, džiaugiasi jįidžiai.

II.Marija ir Juozapas Tave . Suvystė vystyklais. 'Apklostė, šiltai apdengė, Apkamšė šiaudeliais.
. . III. - .Ir gyvulėliai šioj kūtelėj ’ Priklaupia prieš Tave. Jie tyli. Žino, kad šioj vietelėj’ Jų Viešpats užgimė.

IV.Užmigk, o brangus Kūdikėli, Užmerk Savo akis.Ramiai ilsėkis pirmą naktį,• ‘ Vaikeli gimusis.
Jonas Tarvydas

KVN. JONAS J. JAKAITIS, 
Blaivininku-Susiu, dvasios vadas, didis “Darbininko 
priedelius ir platintojas, gruodžio 18 d. š. m. minė j d 20 m 
kunigavimo sukaktuves. Garbingam Vadui linkime il
giausių metu! J _ _____ Ų-

!r ■

DARBININKŲ KALĖDOS
r------------------------------ -Kristaus vėliavos darbi-

■ • • tninkas visupirma turi vesti kovą su savo palinkimais, su kūno užmačiais prieš dvasią; turi savyj remti kovą pasiaukavimo su egoizmu, kovą su visu tuo, kas nevaldomas daro jam sarmatą prieš padorų žmogų ir suteikia nekaltą daug vargo, nesmagumų ir net skausmų.— Turi išauklėti savyj atsakomybes ir sąžiningumo jausmą, paremtus ant Dievo ir Bažnyčios įsakymų. Katalikas darbininkas žino, kad žmogaus netvarkingi norai PATYS nepasikeičia geresniais ir PATYS nepasidaro suvaldomais. Katalikas darbininkas imasi pirma darbo ne normavimo, sątikių tarpe' darbininko ir darbdavio-ka- pifalisto, bet VISUPIRMA stengiasi sunormuoti SAVO santikius su Dievu, SU SAVIMI, su tėvais, su broliais- seserimis, su žmona ir vaikais, su artimu, su valstvbe. Darbas tai milžiniškas, jo tik prigimtomis žmogaus jėgomis neatliksi. Bet čia Kristus pažadėjo žmogui savo viršprigimtą paramą.Kuomet darbininkas atlikdamas sąžiningai viršminėtą daubą išauga į aukštesnios vertes žmogų, tuomet tik jis

f

Rį? Darbininkų milijonai su- SgIšskirstę yra šiandien į tris ^armijas< vieni kovoja už sa- įL/Vo geresnį rytojų po Raudo- ęį^nąja vėliava, kiti po Unijų įg vėliava ir treti po Kristaus rįlv^iava.Raudonosios vėliavos dar- bininkai gruodžio 25 dieną &. Atitinka su demoniška neapy- į£. kanta. Ne tik jiems toji die- ^•iia nėra brangi, bet, jei jie ^įiūanytiĮ, tai viso pasaulio ■žmonėms griežčiausia už- ^ draustų tą dieną švęsti. Tą jie daro savo didžiausioje stovykloje -— Rusijoje. Jų Įkalėdų diena tai gegužės 5 diena. Toje dienoje gimė gS-jų išganytojas Kari Mai-x ^^suteikęs jiems savo raudo- evangeliją “Das Kapi- ^'5 te!”Kas gi darbininkas sulyg raudonųjų mokslo ? ’ Darbi- ^Ųįninkas tai niel&g daugiaus, kaip TIK vienas iš daug šį milijomj ratelių kolosalės vi- i.-^so pasaulio pramoninės ma- ♦ žinos. Ratukas sausas, ne- dateptas, todėl girgždantis £Lįr spiegiantis ausį rėžiančiu balsu, reikalaujant kapita- ^SJisto-darbdavio tepalo. Visa LL^kova, visas spiegimas tik dėl tepalo, dėl deguto. Daugiau v^'Įiieko nereiika. Ratelis tik ’^Ųinaterijalis dalykas; nusine- v-šios, nudils, jis savo 'laiku, kad ir tepamas gerai, ir «>n- 
žinąs galas jam. Todėl tik į^^žėpriško deguto kodaugiau- ^tsia!Darbininkas iš po Kris- ^Xtaus vėliavos Kalėdas šven- | ^pia su didžiu džiaugsmu ir /-dėkingumu Dievui, nes ka- 5A tahkui darbininkui toji die>- na tai diena Užgimimo To, ^.Kurs jam apreiškė, kad jis tik bedvasis pramoni- ries mašinos ratelis, kad jis visupirma, Žmogus-in- ^'^^Hviduas su nemirštamąja kgįjdela; yra keno nors brolis, vyras, tėvas; yra savo šalies
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KARO ŠMĖKLALaikraščiai praneša, jog Mandžūrijoje, Rušai-Bolše- vikai, nežiūrint neva padalytos sutarties taikos, vėl kariauja. Kinijos-Rusų karas palaikomas už menką dalyką, o vienok jame gali būti grūdas kito pasaulinio karo. Ir štai kodėl.Japonija laukia tos dienos, kada ji turės visą Pacifiko kraštą Azijos kontinento, ir valdys Kiniją.Iki Kinų-Rusų karas tik silpnins Kiniją.-o Japonijos, Tolyrouose Rytuose, nekliudys, ji į tuos kiviičius neįsimaišys.Anglija gi labai bijo, kad ji kada nors gali netekti vardo “Vandenynų Karalienė.”Anglija taip pat žiūri maloniai į Kinų-Rusų ginčus, nes Rusai užimti, ir jai nuo jų pavojus negręsia. t Bet Rusija turi didelius 
tų ir Jo darbininkus ir planus. . Tas ginčas (lėliai 

, P tą kovą veda "BU didesnia geležinkelio tai tik ptiemo- 
'JFi- . . ' . . . ZN - 1_ A - __

ana-nori prie
lietis ir visos žmonijos na-.Kristaus vėliavos darbi- 

h ijinko kovos laukas toli pla- 
į.įtesnis negu raudonojo dar- 
.į biniiiko. Raudonasis teko- už degutą tik su darb- ^•'^rrili-kapitalistii, nors tik- 

ritmo j e daugiaus kovoja 
^jjrieš Dievą (kurio, ant/jo paties, nėra), kovoja prieš1 J

f

Ivanus padaryti Rusiją galinga imperija.O labiausia Rusija sapnuoja ir laukia tos dienų dienos kada ji galės sumušti Japoniją; atkeršyti jai ir atgauti savo prarastas me kare nuosavybes.
•iRusija taipgi labai gauti laisvą priėjimąPacifiko. Tai yra grasinimas .Anglijai ir Japonijai. Ji nori gauti vandenyno- priėjimą ties Dardanelles. Tai grąsinimas Anglijai.It taip, iš tų nenustojančių kivirčių tarp Kinų ir Rusų gali iškilti didis ikaras. 

Gal niekad tai neišsivystis, bet pavojus aiškiai permatomas. Jau nekartą, ir per galingų tautų įtekmę, taikos sutartis mėginta padaryti ir tarytum padaryta. Bet ta 
taika tik tęsiasi keletą die
nų. Dar tik praeitą savai
tę buvo manyta, jog ginčai

BANDYMAI SU KAVA
t .4 ,r_- { ------------ —Mes išgeriam tiek kavos ir nepasirūpinam sužinoti, kas tai per gėralas. Kiti tiesiog sako, kad kava, nors neturi savyje alkoholio, e- santi svaiginamas gėrymas. Nestebėtina,"'kad prohibici- jos kūrėjai jau apie ją suka, ir jei tik jiems gerai pavyks apsidirbti su degtine, tai kava bus sekama ant programo, kad ją uždrausti, nes kaž-koks prohibicijos a- gentas negeria kavos ir sakosi dėlto esąs labai sveikas. Kol kas apie uždraudimą gerti kavą prohibicijos šulai dar nešneka, nes pilnas rankas turi degtinės, norėjau pasakyti: turi daug darbo su įvykinimu prohibicijos prieš degtinę, vyną ir alų. Bet kava yra ant jų programo, ir kavos mėgėjai galite sau užsirašyti tai į knygutę, kad kuomet ateis jos prohibicija atsimintumėte, kad aš tą išpranašavau.Jau dabar yra daromi bandymai su kava. Coltun- bijos Universiteto valdyba išrinko 36 studentus abiejij lyčių ir duoda jiems gerti kavos ir paskui liepia atsakinėti į nekurtuos klausimus, kurie reikalauja nemaža protinio įsitempimo. Paskui tuos pačius klausimus duoda jiems jau be kavos ir žiūri, koks bus skirtumas atsakymuose. Rezultatai to bandymo dar nevisiškai sutvarkyti, bet už ko-

ag aištimi dėl savęs.
• l/M jį ~ ’ t, . ' *

sę milijono kariuomenės, tai jau čia nedovanptinai susikompromitavo. Jis vis tik tur būt manė, kad kas nors tam tikės, jei tokią kvailystę išdrįso parašyti. Jei “Laisvė” būtų leidžiama tik komunistams, tuomet viskas rašytina ir už teisybę pri-* .*• imtina, ries bendrai kalbant komunistai gan tamsūs; bet •
• * > *■ komunistų organas skina- ; : mas propagandai, vadinasi, $ v turi pretensijų įtikinti pla- > tesnę visuomenę. ,Tai čia jos redaktoriui. žinotina, kad , ( plačiau užsimojant reikia < daugiau apsvarstyti- kas, ra- ’Ję,' soma, nes lietuvių visuome- y?

Komunistų “Laisvė” negudriai gina sovietų reikalus. Kuomet “Darbininke”
* tbuvo pasakyta, kad bolševikai turi dešimtmili joninę armiją, raudonasai redakto- rėlis pareiškė, kad tai esąs kunigų melas. Būtų ir mums kiek maloniau paguosti raudoną vargšelį pripažįstant, kad tai gal buvo klaida, bet, deja, to negalim padalyt ir teisybes dėlei tu- ririie pakartot, kad sovietai šiandien turi dėšimtmilijo- ninę armiją, kurios gabumus jau pamėgino išbandyti, ant kyniečių nugaros. Tas pasakymas neišlaužtas iŠ. piršto. Ne kas kitas, tik Arthūr Brisbane, didelis sovietų gerbėjas, yra tai pareiškęs kaipo visiems žinomą faktą, ir tai visiškai nepeikdamas sovietus dėl tokio jų pasiryžimo užlaikyt milžinišką kariuomenę, bet priešingai, pagirdamas ir statydamas ' juos pavyzdžiu kapitalistinei Amerikai,' kuri taip nerangi didesnių armiją palaikyti.Be abejonės, “Laisvės” redaktorėlis gal turi geresnių informacijų už patį Ar- thurą Brisbane ir žino, kad sovietai turi dešimts milijonų kareivių be vieno. Tuomet, žinoma, jis tur pilnos teisės pasakyti, kad ir Brisbane meluoja, nes vieno kareivio vis gi trūksta iki dešimts milijonų, bet tokia melagystė jau ne taip svarbi, nes vienu kareiviu daugiam ar mažiau, vis bendrai galima pasakyti, kad tai de- šimtmilijoninė'armija. Bet kuomet redaktorėlis tvirtina, kad sovietai turi tik pu-
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kios. savaitės bus viešai paskelbti, ir tuomet žinosime, kokią intaką kaVa turi į protą — teigiamą ar neigiamą, vadinasi, gerą, ar blogą.Užsilaikė indomi pasaka apie kavos atsiradimą, šeštam šimtmety Kalifas Omaras, vienas vykintojų Musul- manų tikėjimo, keliavo per Azijos tyrus ir kelionėje labai išalko ir ištroško. Būdamas tokioj blogoj padėty, jis pamatė krūmą, ant kurio augo kaž-kokios uogos. Kelias -jų nusiskynė ir išsikepė, bet keptos jos pasidarė dar kietesnės. Tuomet O- maras įdėjo jas į verdantį vandenį, kad kiek suminkštėtų, bet vanduo nuo jų pajuodo. Tuomet Omaras jau iš desperacijos išgėrė tą vandenį ir pasirodė,' kad tasai tamsus skystimas buvo ne kas kits kaip mums visiems žinoma kava. Omaras labai ją pamėgo ir pradėjo vartoti kaipo nuolatinį gėrymą, kurs jam ypač tuomi patiko, kad nuo jo šiek tiek jo galva apsvaigdavo, vadinasi, jautėsi įsikaušęs be vyno, kurio jam kaipo musulma- nui nevalia buvo vartoti.
Taigi šiais liūdnais pro

hibicijos laikais žmonės nors 
kavos atsigeria ir jaučiasi 
nors dalinai patenkintais, 
bet jeigu ir ji bus uždraus
ta, iš kur imsis įkvėpipias? 
Massachusetts Technologijos 
Institute ir gi buvo daroma 
bandymų su kava ir atras
ta, kad kava tnrinti^saVyje 

cafeino, kurs stipriai bet tei
giamai veik ia į nervų siste- 
mąir teikia kCbjai gaivinan-

• * *’■ i - JŠoma, nes lietuvių visuomenė jau atprato imti nesąmonę už tikrąjį pinigą. Pusė milijono kariuomenės vos sugebėtų apginti bolševikus nuo .įniršusių mužikų nam ‘ tokių apskričių Rusijoj juk yra keliosdešimtys, taigi su. ,-»• puse milijono kariuomenes Ų• •' ** atsilaikyti prieš šalies ne-,-,. draugingą nusistatymą neįmanoma. Ypač pastarai-
* H * ’ .J'siais ląikais dalykai jau prie * to priėjo, kad ant dešimts.,, mužikų reikia vieno raudon- ?. armiečio bendrai tvarkau palaikyti, tai proporeijona-' liai imant, taip ir išeis, kad ; ; sovietams būtinai reikalinga .'r. dešimtmilijoninė armija. O >, . čia dar reikia briautis užsie- nin, kad įvykdžius imperia-< ; listinę bolševikų politiką.Aišku, kad šiandien ginti ' bolševikus spaudoje nebelen-? gvas darbas ir reikalauja - . daugiau protinių pajėgi) ne* gu jų išvysto “Laisvės” re- ’ daktorius. Bet sovietai tur būt nesuranda geresnių už-?' \ tarėjų Amerikos lietuvių - tarpe. Nestebėtina. Ginti teorijoj tą, kas praktikoj nuolatos paneigiama, reikia neišsemiamo melagysčių ištekliaus, o to net ir “Lais- vės” redaktoriui perdaug^Ų taigi nelemtai ir šlubu nabagėlis. O gal ir “posO- bijų” tiri finansines pai l>ermaža. Bot bolševikai -ir. 

nedumi bereikalo mesti ***' 
Pigūs į balą. ' »

Koks patarnavimas, 
ir užmokėjam.

> ■
i - ' *iti vie-Maskvos apskrity,
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čios ir sustiprinančios įtakos. Tuo būdu kava, jei jos vartoj ama neperdaug, įjudina žmogų ir paskatina prie veiklesnio gyvenimo. Žinoma, daugelis sti tuom nesutiks ir nekantriai lauks paskelbimo rezultatų tų bandymų, kurie daromi* Colum- bijos Universitete su ta viltimi, kad tįe bandymai išei
tų kavos nenaudai. 'Tuomet 
pradės Vajų pašalinti kavą 
iš žmonių tarpo.

. .

. {Ko rfeikia tautoms? Ge
ros valios. Kada žmonės bus 
geros valios, tada karo šmėk-

' a f-
užbaigti, dabar laikraščiai la nebus matoma, 

nė. Sovietai turi norus ir vU praneša apie mūšius.
A..'.'» -
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Bet būtų geriau, sumažėtų mūs bėdos, 1
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16138F

16144F
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16137F

Folk Song
Folk Song

Song 
Song

Kalėdų Giesmė ’
Ęalėdą Giesmė

Easter Song
Church Song

JONAS BUTĖNAS, Baritonas^ 
su Vargonų Akompan. 

16141F|Gul šiandiena
i Sveikas Jėzau Mažiausias

16140F Į Linksma Diena Mums Nušvito 
IPulkim Ant Kelių

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

16145F Pragėriau Žirgelį (A. Vanagaitis) 
Eisim Laukan (A. Vanagaitis) 
Kačiuskas (A. Vanagaitis) 
Šalta Žiemužė (A. Vanagaitis) 
Mergyte Jaunoji 
Motušaite Miela

KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ, Soprano 
su Orkestros Akompan.

16139FjOi, Skauda, Skauda .
Į Aš Žirgelį Balnosiu. A
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 

16143F[Piatro Polka
Į Vestuvių

hol Mass. 
aurpsaitis, 

Kun. Jonas švagždys, Kun. Dr. Jonas M. Navickas^ Kun. 
Pranas V. Strakauskas, Kun. Feliksas Norbutas^j. Vufcentas 
Blavaekas. t ■ Į j
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Kun. J. j. jakait
B. Jakutis—I-as vice-ptrra y ___ _ _____
A. Akstinas—raštininkas, 104 Bellevuė Avė., Montėllo, Mass.
O. Sidabrienė,—ižd., 6 Commomvealth Avė., Woreester, Mass. 
Kun. And. Daugis—redaktorius, 105 Main St., Atl 

Literat-inė Komisija: Kun. Petras Sau:

CENTRO
Jį' '

Stęp. Kneižis—pirm.; 
lene—II-ji vlce-pirm.;

' Be Blaivybes Negali Įtikti Kūdikėliui 
/ į ■ -Jėzui '

------------------------r-

’ir

Kalędos! Kalėdos! įas žodis ramus
Kiek turi savyj atminimų!, 
Kalėdos aplanko kiekvieno namus. 
Jos brangios seniems ir jaunimui.

Jei būtų tai pirmosios blaivios Kalėdos.

KalėdosJ žiūrėk iškabintą languos
Žalių kvepiančių vainikų:
Užmiršo žmoneliai, kad skęsta vaiguos,
Jų rūpesčiai kažkur Išnyko. —

Vėl plaukia linksmai jų gyveninio laivas,
Bet būt dar linksmiau,jei Kalėdos bųt blaivios.

»

*
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MANO BRANGIEM 
NMINČIAMS

Tik, ar yra galimu daik
tu, kad apėmusio j i tav 
dį dieviškoji meilė galėti? ta
vyje išnykti? Gyvenimas 
tau rodo kad nelaimei tas 
netik galima, bet dažnai, net 
nuolatos įvyksta. Pats Kris
tus perspėja Evangelijoje 
sakydamas: ‘‘ Saugokitės,
kad jūsų širdis nebūti? ap
sunkinta apsiryjimu ir gir
tuoklyste” (Lukas). Sun
kiai suprast inas dalykas, bet 
žinomas įvykis, kad žmogus 
Dievo meilę atstumia, pasi
duodamas girtuoklybei, pa
laidam gyvenimui, nuodė
mei, su kuria Dievas būda
mas pati Šventybė ir Pra
kilnybė negali bendrauti.,

Girtuoklybė bloga tuomi, 
kad suteršia žmogaus valią 
nuodėme. Užuot norėjus 
Dievo prakilnumo ir Jo 
šventa valia gyventi, žmo
gus savo valia atsikreipia 
nuo Dievo, panori svaigalų, 
jų trokšta, ir jiems galuti
nai pasiduoda, gi Jėzų—at
stumia, palieka, užmiršta, 
palieka Jį laukti... Nuo
dėmė atlikta. Dievą, kuris 
jam ramybę, patenkinimą 
teikė gyvenime, savo Vieš
patį ir Sutvėrėją, kulisai jo 
širdyje savo buveinę buvo 
padaręs, savo Atpirkėją ir 
Išganytoją, kuris jį buvo pa
daręs Dievo vaiku, per nuo
dėmę. pamylėjimą nedory
bės. jis išmainė ant svaigi
nančių gėrimų. Ar-gi tai ne 
biauri žandinė Dievui už jo 
meilę?.. Juk supranti tai 
Brolau-Sesuo.

Žmogus paprastus gyvu
lius viršyja savo amžinai iš
mintinga, protinga siela, ku
rią jam Sutvėrėjas suteikė 
panašią į save. Išmintis žmo
gui teikai galimybės pažinti 
gerą ir atskirti nuo blogo. 
Per išmintį žmogus pažįsta 
ir savo Sutvėrėją ir Jo įsta
bias ypatybes. Išmintis žmo
gų daro karalium ant kitų 
gyvūnų ir gamtos. Ji lei
džia jam įvairių patogumų 
gyvenime atsiekti, vadinamų 
išradimų srityje. Ar-gi tai 
ne didelė, Brolau-Sesuo, 
nuims Dievulio duota dova
na? Kas iš mūs nesidžiau
gia išmintimi, supratimu? 
Kas, rodos, norėtų tą Die
vo dovaną paniekinti, iš- 
bjanryti ? Tariaus, kas-gi 
labiau už girtuokliaujantį 
spjauja į išmintį? Pasigė
ręs žmogus išminties nelie
tuvi, jis kalba ir elgiasi be
protiškai. Bet ar-gi tam 
Dievulis riavfi žmogui išmin- 

‘ . J : t

Metinis pamirįėjhnas atė

 

jimo Dievo Sūnaus į pasau
lį kiekvienu kartu mums 
primena tą didelę meilę, pa
čia Meilę, kuria yra Dievas. 
Iš meilės ir savo gferumo Jis 
mus sutvėrė ir užlaiko. Iš 
meilės Išganytojas priėmė 
žmogaus kūną, atkentėjo už 
žmogų jo užsitrauktąsias 
baisias bausmes, savo dieviš
ku krauju apiplovė mus nuo 
nuodėmės sutepimo ir pada
rė mus Dievo vaikais ir dan- : 
gaus Įpėdiniais. Is meiles 
Viešpats Jėzus kasdiena 
gimsta mums ant altorių šv. 
Mišiose ir Dangiškajam Tė
vui aukojasi už mus. Ta pa
ti meilė Jį užlaiko šv. Alto
riaus Sakramente, visumet 
pasirengusį pas mus silpnus 
ateiti kad sustiprinus, kada 
tik jnes prisirengiame Jį 
priimti.

U

Bet Dievo meilė, taip gau
siai, Tau, Brolau-Sesuo, ro
domoji, argi nežadina tavy
je meilės prie Jo? Juk ir 
myli Jis tave dėl tavęs, nes 
tu Dievui negali nieko duo
ti, Jis yra pati Laimė, ku
riai nieko negali nei trukti. 
Tavyje sužadintoji Dievo 
meilė tave, traukia prie do
ros, prie tobulybės, prie lai
mės, laimės tikros, amžinos 
•— Dievo. Ir eik tuomi ke
liu tiesiok, nenuleisdamas a- 
kiif nuo tos aušrinės žvaigž
dės kuri tave veda, tiesiok 
į Betliejų. Nieko nematyk 
kaip tik vieną Jėzų. Nei va
landėlei nenukreipk nuo Jo 
akių, kad Jo nepamesti iš 
akių. Nesustok, kaip tris 
karaliai, triukšmingame Je- 
ruzalyje: tarp pasaulio
triukšmo, jo ūžimo ir links
mybių nėra Jėzaus.

Broleli-Sesute! juk tikrai 
iiori Jėzų mylėti. Jo paties 
uždegtoji meilės kibirkštėle 
jau dabar tave kelia virš že
mės. Ji tave dievina: kuo
met Dievo meilėje gyveni. 
Dievas gyvena tavyje, tu tik
rai esi Jo vaiku ir mirda- 

L

• mas su ta meile ir Dievu ne
siskirsi, tik dar labiau ir to
buliau Jį mylėsi ir jau my- 

’/lęsi amžinai danguje. Toji 
iheilė tau brangesnė už vi- 
8U8 pasaulio turtus, kurie 
tikrenybėj e j u k y ra n i ck n i c-

• kiai. Ak, nemainytume i tos 
.fnėilčs ant krūvos aukso, ar 
kitokio brangaus akmens! 
Neniainytumei tos meilės nei 
dėl žemiškojo gyvenimo pra
tęsimo. Ir koks gi gyveni
mas jei širdis priklausytų no 

. Jėzui, tik piktui.

»

Ar giesmės tos šventos neprimena tau/ 
Kati Kristus šiandieną užgimę? ‘į , 
Pasaulis nudžiugo, gi tu mielsbrolau, 
Klyki pasigėręs, užkimęs. ~ ;

Apgirdytas protas suprasti nestengia, . j j *viKaip reikia apvaikščiot tą iškilmę brangią.
/ • ■

Sutrupinkie panciusj lai žūva nuož 
Girtybės svaiginantis tvankas! 
Užkviesk Kūdikėlį į savo namus, 
Tegu Jis kasdieną ten lankos!

Lai tavo gyvenimą dailiai surėdo ■ 
Dienoje šiųjsventų ir brangių Kalėdų!

Jonas Kmitas

Kun. A. F. Daugis

ALKOHOLIS ŽMOGAUS
GYVENIME

tį, kad tas ją paniekintų? 
Ar-gi tai ne šventvagiškas 
pasikėsinimas prieš Sutvėrė
ją ir Joduosnumą?

Alkoholį žmogaus gyveni
me galima prilyginti prie 
vidaus priešininko. Nėra 
pavojingesnės rūšies prieši
ninko, kaip vidaus prieši
ninkas. Jis dirba patylomis 
ir vyliugingąi. Jis nuduo
da draugą, bet tikrybėje es
ti plėšriu vilku. Jo darbas 
tai ardymas, draskymas, 
griovimas ir viso vertimas 
griuvėsiais. Tokiu be šir
dies plėšiku ir griovėju, 
kiekviename mūsų gyvenimo 
žingsnyje, yra ir Visados 
bus alkoholis. Todėl prieš 
jį reikia vesti žūtbūtiną ko
vą, kovą be paliaubos iki 
pergalė pasiekta. Alkoho
lis, it anarchistas, veržiasi į 
žmonių gyvenimą ir ardo jų 
ramumą. Jis neaplenkia nei 
vargšo grįtelės, nei turtuo
lio ritmų. Visur yra jo au
kų; visur jis gimdo nusižen
gimų ir gamina mirtį. Tik
rai nelaimė tiems, kurie al
koholį įleidžia į savo namus. 
Jie lieka sunkiais retežiais 
jo sukaustyti vergai. Jis at
ima nuo jų valią ir liuosy- 
bę, sugriauna jų medžiagi
nį, dvasinį ir tikybinį gyve
nimą. Alkoholis, it ugnis, 
viską suėda ir niekuomet ne- 
pąsisotina. Jis ieško drau- <•<
gų tarp tautos vadų: pasau
liečių ir dvasininkų; 'tarp 
vyrų ir moterų, tarp sveiki? 
ir ligonių, tarp kiekvieno

luomo ir socialio sluoksnio. 
Jis nedaro tame jokio skir
tumo; jis gaudo kiekvieną 
ir, sugavęs, juos mirtinai su
žeidžia medžiaginiai, kūni
niai ir dvasiniai.

“Alkoholis yra mūsų pik
tasis priešas, kuris mus lydi 
nuo lopšio ligi karsto,” sa
ko 3r. Bezzohr. • “Kaip tik 
priėjome prie kultūros,” tę* 
šia jis, “tuojau pradėjome 
vartoti ir vartojame be pa
liaubos tuos nuodus, kurie 
pripildo mūsų pamišėlių na
mus ir kalėjimus, mūsų pi
nigines tuština, mūsų kūną 
ir dvasią ardo ir mūsų atei
čiai teikia ne proto ir svei
katos, bet išsigimimo. To
dėl aukštesnės kultūros tiks-

las turėtų būti kaip tik ne
gerti svaigalų. Tai reika
lingą ųe atskirų asmenų gel- 
bčj iipui, bet ateinančios kar
tos nuo ligotumo, kvailumo 
ir žuvimo apsaugojimui.”

“Alkoholis,” sako A..Ąc- 
Įcerman iš Bazelio, ‘.‘kaipo 
baisiausias priešininkas, at
sistojo prieš žmoniją. Jis 
naikina tąutų, gyvenimo jė
gas. Jis reikalauja daugiau 
aukų, negu( maras, badas ir 
karas. Jis pripjldo ligoni
nes ir pamišėlių namus, 
prieglaudas ir aklėjimus. Jis 
ardo daugelio šeimynų tvir
tumą, laimę ir ramumą. Jis 
nuodija jau mažus vaikus ir 
teika augančiam jaunimui 
kūno ir, dvasios ligotumo; 
jis kenkia ištisų bendruo
menių sveikatai, gerovei ir 
dorai. .Alkoholio aukos tam
pa nblaimingos gyvenime ir 
yra vedamos į amžiną prar 
pult į.”

“Mes visi turime rūpintis 
nugalėti šį priešininką. Nie
kas mūsų negali ramiai žiū
rėti į šį likimą lemiantį ka
rą,” sako vyskupas W. Ben- 
zler iš Metzo.

“Dievo vardan mes turi
me naudoti visas visuome
nės kilniąsias pastangas,” 
sako Richar Owens, Glogh- 
ero vyskupas Irlaųdijoje, 
“girtybės naštai nuo tautos 
nustumti ir tos naštos vie
toje įgyvendinti tvirtą ir 
pastovų susiturėjimo nuo vi
sų svaiginamųjų gėrimų pa
protį. Mes nežinome kito 
kilnesnio dalyko.”

Todėl, tikėdamas kad mū
ši? inteligentai — ypač dva
sininkai — gerai supranta 
alkoholio kenksmingumą ir 
padės mums blaivybės idė
jos platinime savo rastais ir 
savo parapijose sutverdami 
blaivininkų kuopas.Tat pra
šome jus talkon. Ateikite, 
padėkite!

ART. J. BABRAVIČIUS
pasižadėjo dalyvauti “Darbininko” koncerto programoje,' sausio 

, d., 1930. Taigi “Darbininko” koncerto programas bus įvairus ir 
riliingas.

‘/...Kodėl esate bailūs jūs, žmonės 
menko tikėjimo! Po to atsikėlęs 
jis davė paliepimą vėjams ir jūrai,Suprantantis savo amatą, 
ir pasidarė didelė tyla, žmonėsvietos. Jei kuriam, is gerbiamą^ 
gi stebėjosi ir sakė: Kas gi jisai y-klebonų būtų reikalingas, fneldžią. 
ra, kad vėjai ir jūra jo klauso?“kreiptis į “Darbininko” adminis^ 
(Mat. 8, 26-27). t raciją.

Naujausi Lietuviški
'r-* * ‘ '

Rekordai Columbia
New Columbia Lithuanian^Records

BOSTONIEČIAI PRITARIA 
. BLAIVYBEI

’ » *

Broleli-Sesute! Štai nau
jai užgimęs Dieviškasis Vai
kelis ištiesęs į tave rankas 
tave kviečia į save. Eik į 
Jį. Pamesk meilę prie blo
gi? įpročių. Labiausia, pa
mesk svaiginančius gėrimus: 
jie tau išmintį temdo, jie 
valią silpnina. Padaryk 
tuomi Kalėdų dovaną Vai
keliui Jėzui. Pamylėk Jį ir 
pasilik Jojo meilėje.

' Kun. Jonas J. Jakaitis 
--- . ’ u •..*..., , ’ -

Dar tik pora savaičių po Blai
vininkų Susivienyjimo seimo, gi 
blaivybės skleidimas šiame mieste 
žymiai jau pastūmėtas. Gruodžio 
J5 dieną,'didelio blaivybės rėmė
jo klebono kun. Prano Virmaus- 
kio parengimu, šv. Petro, bažnyčio
je per Mišparus čionai pasakė pa
mokslą blaivybės naudai Blaivi
ninkų Susivienyjimo dvasios va
das kun. Jonas J. Jakaitis. Prisi
rinko bažnyčia artipilnė, suvirs 
600 suaugusių žmonių, su didžiau
sia atyda arti valandą laiko klau
sėsi blaivybės apaštalo. Ir kuo
met pamokslas užsibaigė visa baž
nyčia sustojo ir visi alei vienas pa
darė iškilmingą Viešpačiui Dievui 
pasižadėjimą negerti svaiginančių 
gėrįmų, kiekvienas sau laiką nu
statydamas: kas vienam Mėnesiui, 
kiti vieniems metams, dar kiti vi
sam amžiui. Dvasios vadas kož- 
nam davė Blaivininkų Susivieny
jimo blaivybės pasižadėjimo lape
lį, gi žmohės išeidami iš bažnyčios 
sumetė smulkių aukų blaivybės 
platinimui $5, kurie perduoti Blai
vininkų Susivienyjimui. Paiboks- 
lininkas labai gėrėjosi kad Bastū
ne tiek daug žmonių rado prita
riančių blaivybei ir pasiryžusių 
blaiviai gyventi. Kai kurie nesi
tenkino vienu blaivybės įžadų pa
darymu, bet ir įsirašė į blaivinin
kų draugijų- Tokių drąsuolių at
sirado nęt trisdešimts trįs. Štai 
tų prakilnių sielų žmonių surašąs: 
K. Rakauskienė, P. Kaiupauskicnė, 
O. Avižienč, K. Valinčienė, M.
Plmnskienė, O. Vengrienė, O. Ci- ciją. 

. . '. v .*

bulskienė, L. Prėskinienė, K. Za- 
leskienė, O. Baliukonienė, O. Ska- 
lekienė, S. Šijefkiutė, M. Valat- 
kevičienė, A. Arbatavičiutč, M. 
Stasiulienė, K. Šijefkienė, M. Le- 
liskienė. E. Jogminienė. E. Kas- 
mauskienė, R. Čemiauskiutė, M. 
Buivydienė, J. Jogminienė, A. Vin- 
skienė, D. Janušiutė, 31. Berno
tienė, A. Darkentienė, M. Baku- 
niutė, J. Bakūniutė, J. Znotinienė, 
V. Brazauskas, A. Vaitkienė, A. 
Varžinskaitė, K. Rainis.

Dėkokime mes blaivininkai Vieš
pačiui Dievui, kuris davė blaivi
ninkų dvasios vadui pajėgos pra
kalbėti į bostoniečius ir sužadint 
jų širdis.

Te Dievas palaimina visiems, to
je dienoje pasiryžusiems blaiviai 
gyventi, ištesėti savo pasižadėji
muose.

K. J. X

IŠRENDAVOJIMUI 
' KAMBARIAI

“Darbininko” name 5 arba 
7 gražūs dideli ir Šviesūs 
kambariai. Yra elektra, ga- 
ąas, maudynės, skalbynės, 
duodama šiluma ir janito- 
riu8 patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės j 

Darbininko” Administra- /•
4<

• u
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|Vestuviij
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader.
16142F Paprienioktj Polka

Prano Polka z ‘ L
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Singing by Šaukevičius—Fr. Yotko, Leader.
Žalia Girelė
Lik su Dievu Panytėlia | t ■'

16135F Šokikų Polka ’?
[Naujų Metų Polka 

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
16129F Dariau Lyseles Valcas ,

Jonelio Polka ' < -
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

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

61OO3F| Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
ILietuviška Veseilia, Dalis Antra 

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

v fr i
5

\ 1

ME6 UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IŠDIRBYST1S
GRAMAFONUS IR REKORDUS - J d

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausią artistą dainininką, 
muziką ir monologistą. . J

Pas mus gaŲte gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet 
visokių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitfs | 
pas mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogą, prisėskit 
2c. štampą. % l

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS /
Nuo tą, kurie pirks pas mus Radio ar Gramafoną, priimam 
Bonus kaipo dalį mokeeties. Mažiau 6 Rekordą, per pdh| | 
nesiunčiame.
Z !

i
’ GI#.' MASILIOfhS ę*

377 W. Bn>adw»,. SI. Boston, H<
v* • < ♦
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šventorius.

Staliulionien^, šv. Jurgio. 1 
ja — p. Antaną Dailidę, ’

gia pas save Antano Pauliūkonio 
šeimyna. Nuo paskutinio paskelbi
mo pridavė aukas sekantieji ren
gėjai: p. p. Lonas ir Angelą Vai
šiai $19, ' Malvina Tamulevičiūtė 
$5, p-lė Julė Mitrikaitė $8.50.

Nauji pirmininkai

Sekančios draugijos jau išsirin
ko pirmininkus naujiems metams; 
šv. Onos Draugija —. p. Petrpnelę 
Alavošienę, Moterų Sąjungos 5 
kuopa — p. Magdaleną, glorięnę, 
Šv. Petronėlės Draugija — p^Oną 

x- r:—“ įgi
ję-

kun. Augustinas Petraitis nuošir
džiai rėmė pasišventusį visuome
nei kunigėlį. Dabar kun. Dr. J. M. 
Navickas darbuojasi Loveli’y.

- Minstrel Show •

Metinis šv. Kazimiero choro 
Dainuškų . Pramoga — Minstrel 
Shov — įvyko lapkričio 27. Mu
zikalu dalį vedė vargoninkas Juo
zas iKL Žemaitis. Programoje da- ____
lyvivusios mergelės visos buvo pa- ’^us Vardo — p. Jonų DaūŠiRną, 
sipuošusios kukliais kostiumais. 
Tik vyresnėsės šokikės nei kostiu
mas, nei pats šokis bažnytiniam 
parengimui netiko. Daratukė šo
ko su gracija.. Jos ir kostiumas ku
klus. Dainuškų turinys tai šių 
dienų amerikonįškas džiazas. Mū
sų. publika tuoiųi nesižavi, nors iš
pildymas buvo tikrai geras ir į mo
demišką vodevilių teatrą galėti) 
tikti. Visos dainos ir visi juokai 
buvo vien angliškai.

“Eglelė” vargšams.
X _ • •

Kalėdų Eglelė vargšams bus va
kare gruodžio 23 Šv. Kazimiero 
bažnytinėje salėje. Rengia Lab
daringoji Draugija. Neturtin
goms šeimynoms bus teikiama pa
šalpa maistu, drabužiais ir pini
gais. Vargšų vaikučiai pasidžiaugs 
gražia eglele, pagiedos Kalėdij 
giesmes ir ir kožnam bus duoda
mos dovanos. Vargšai norintieji 
gauti pašalpos nors pora dienų iš- 
kalno turi krėiptis i Labdaringą 
Draugiją

Susivienvjimo 41 kuopa — p. Ka
ži Lekecką. Šiais metais renkant* 
valdybas užsivarinėjimų nėra: 
dažniausia perrenkamos senos val
dybos kitiems metams.

šliūbal

Marė Pupkiutė su Harold Han- 
sen — spalių 21; Dominikas Do- 
miano su Marcele Kukauskaite — 
lapkričio 12; Marė Ščukiutė su 
Andrium Juodsnukiu — lapk. 19; 
Ona Lauksite su Feliksu Milium 
— lapkričio 28; Rozalija Kaulinsi
te su Pranu Aleliūnu — lapkričio 
28.

Mirusieji.
.-^Mykolas Liutkevičius mirė spa
lių 29, 1929, Simonas Balčius — 
lapkričio 11, Jieva Bobinienė — 
lapk. 21, Ona Jančauskaitė—lapk. 
26, Kazimieras Deksnis — gruo
džio 10. Amžinąjį atilsį duok jiems 
Viešpatie.

K. J.

Šis “Darbininko” numeris yra kalėdinis, 16 puslapių. Kito numerio prieš Šventes nelaukite, nes ir mes kartu 
su kitais švęsime tn brangių Kristaus Gimimo Šventę. Kitas numeris išeis penktadieny, gruodžio 27 d.Švenčiu metu, brangūs broliui ir sesutes, pasvarstykite reikalų praplatinti laikraštį “Darbininkų.” iLaikraštis žmogaus gyvenime yra ir veidrodis.Darbininkų žmogų, iš visų pusių spaudžia vargas, nelaimės ir bėdos. Ar mes negalime viso to sumažinti, ar jau esame tokie bejėgiai?.. Ne. Darbininkai yra galinga jėga, bet tik tada; kada jie yra šviesūs ir organizuoti.Visų mūsų bėdų ir vargu šaltinis yra mūsų tamsumas, prieš kurį mes šaukiame brolius lietuviui į kovų. Tamsumas labiausia bijosi šviesos. Geras katalikiškas laikraštis yra šviesos šaltinis, taip kaip blogas ir tvirkinantis bedievių laikraštis yra tamsumo šaltinis. Tad užuot nuolatįdįijuoti, pradėkime dirbti ir semtis iš to šviesos šaltinio ipokslo-šviesos.Pyašome Tamistos prisidėti prie išplatinimo “Darbininko,” Te nelieka nė vieno lietuvio darbininko be laikraščio “Darbininko,” kuris per 15 metų neša tą šviesą ir mažina valgus ir nelaimes.“Darbininkui” rašo įžymiausi mūsų rašytojai. Tad ar ne garbė būti tokio laikraščio skaitytoju. “Darbininkas” yra visiems prieinamas ir suprantamas. Dabar y- ra geriausias laikas jį užsisakyti. Vajaus metu prenumeratos kaina numažinta.' Bet jei nori, užmokėjęs pilną kainą, gausi dolerio vertės knygų. Kas jau turi užsisakęs “Darbininką.” tai kviečiame padėti kitiems tą padaryti. * *• .’“Darbininkas” eina ne tik į lietuvių kolonijas Amerikoje, bet ir i Lietuvą ir į kitas pasaulio šalis. Yra tai du-kart savaitinis laikraštis. BetO jei kas nenori du karti! savaitėje gali užsisakyti tik savaitinį.

“DARBININKO” PRENUMERATOS KAINA:
Du kart į savaite:

Vaikelių Sodalicija,” ar jau mus 
pamiršote. Juk ir mes prigulime 
prie parapijos. Mes irgi nenorime 
pasilikti nieko neveikę. parapijos 
gerovei.?’' Vaikeliai rengiasi prie 
koncerto. Jie irgi visą pelną ski
ria į naujo altoriaus fondą. Vi
sas gražumas jų veikimo tai ta
me, kad jie patys be jokio suau
gusio žmogaus kontrolės tikietus 
pardąvįnėja, ragina žmones ateiti 
į jų vakarą. “Kiek vaikeliai, ma
note ^padaryti pelno,” klausiu jų. 
“MeS klebonui norime paduoti 
bent - $100.00.” Vaikeliai 
lys tą ką jie sako.

Vyčiai.

Tai veiklus būrelis jaunimo. Ne
žiūrint, kad ir jų neperskaitlin- 
giausias būrelis, vienok to veik
lumo ir sumanumo pas juus be
galo daug. Pereitą šeštadienio 
vakarė turėjo savo šokius. Svetai- 
pė buvo prikimšta. Jaunimo iš 
vist) kolonijų. Visur linksma. Pel
no irgi nemažai turės. Žada pa
skirti dalį pelno į naujo alto
riaus fondą.

Atsisveikino.

Kiek laiko atgal mūsų vargo
nininkas Jonas Aučius išvyko iš 
Šios kolonijos. Jjs per du metu 
darbavosi mūsų parapijoje. / 
( Dabar turime naują vargoni
ninką.

spindulius. Jeigu paimame į ran- Į 
kas Amerikos pinigą tenai randa
me žodžius; “In God we trust.’*’ 
Pereikime daugelį valstybihių iųp 
mę/tenaiipo stiklais rasime padė
tas šu didžiausia pagarba' vėlia
vas nuo įvairių Amerikos karų.* 
jlnt tų vėliavų rasime žodžius: 
“DEUS ET PATRIA.” “Dievas 
ir tėvynė.”

Jeigu pereisime daugelį namų 
tenai virš durų rasime gražią (iš
kabą: “God bless our Homes.” 
“Dieve, palaimink mūsų namus.” 
Tai šiandiena, tie, kurie dar svar
sto apie Dievo buvimą ir reika
lingumą tikėjimo pasirodo, kad 
vietoje kilti su kultūringu pasau
liu, jie grįžta atgal prie savo že- 
mumo. Tokie vadai, kaip burno- 
tojas Mockus ir kiti, kurie nuola
tos šaukia: “MES JŪS VADAI, 
MES JŪS TIESOS SKLEIDĖ
JAI, MES JŪSŲ GERIAUSI 
PRIETELIAI, MES JŪSŲ BRO
LIAI, MES JŪSŲ UŽTARYTO
JAI,” geriau būtų, kad jie patys 
sau ant kaktų užsirašytų žodžius: 
“MES JŪSŲ VEIDMAINIAI, IŠ
DAVIKAI, IŠJUOKEJAI.”

Lowelliečiai, kur mūsų pažan- 
1 ga, kur mūsų teisingumas, kur 

mūsų nusistatymas. Jeigu praei
tyje visokios rūšies šiūkšlės ma
nė, kad mūsų širdys ir protai tai 
srutų duobė, kur jie gali suvers
ti visą savo purvą, tai atėjo lai
kas parodyti, kad MES ESAME 
AIŠKIAUSI IR ATVIRIAUSI 

‘ KATALIKAI. KATALIKAI SU 
1 KATALIKAIS, ŽENGKIME PIR

MYN ! KAS NENORI SU MUMIS 
EITI, LAI PASILIEKA IR PRI
SIRAŠO PRIE SAU TINKAMOS 
ARMIJOS, kurią atstovauja vel- 
nh) kupčius ar kitas bumotojas.
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Savaitinis

rf! ©r'T r f'’*!'!.C*

t
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K. J.
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Rep.
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Per atlaidus Jėzaus Nukryžiuo
to Seselės labai gražiai buvo iš- 
puošusios altorius. Gyvų gėlių bu
vo labai daug. Procesijose seselės- 
labai gražiai vaikučius tvarkė.

406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

sve-
visą
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JUOZAS J. DIRSAi
LIETUVIS GRABORIUS

1 i Telkiu patarnavimą laidotuvėms Ir 
IiSrendavojam automobilius vestu

vėms Ir kitokiems pasivažinėji
mams.

Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St 
(ant 3-čio anksto) Tel. Cedar 4953

Ofi»a»: 212 Millbury St, Worces- 
ter, Mass. Tel. Park 2795.

Ofiso tel: Park 2989

ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) 

638—640 Slater Building 
' Worcester, Mass.

Namų tel : Cedar 1768-M

Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING 

Worcester, Mass.

Namai — 101 Sterling Street 
Maple 4964

/

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintėlk Regiktruota*

LIETUVIS AFHEK0UU8
• t* ' ■

ISplldon gydytojo receptus ir iš
laikau vteą eilę gyduolių.

VERNON DRUG OOMPANY
360 Mfflbury Street 

Wdroe«ter, Man.

).
v-;'

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
WORGESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

Savaitinis:
'Atnaujinimai.

Klebono Augustino Petraičio 
pastangomis Šv. Kazimiero bažny
čia iš vidaus dalinai atnaujinama. 
Visi altoriai nuplauti. Didysis kris
talinis vidury bažnyčios kabantis 
liktorius visas nuvalytas. Vargo
nai peržiūrėti ir balsai suderinti. 
.Visa savaitė bažnyčia buvo pilna 
įvairių darbininkų. Daug parapi
jiečių švarino bažnyčią dovanai. 
Gražu bus per Kalėdas.

Kalėdų šventė.

Kalėdų dienoje šv. Kazimiero 
'bažnyčioje bus Mišios vidunakty 
ir sekančiomis valandomis: 7:00, 
8:30, 9:45 ir Suma 11:00. Alto
rius gausiai gėlėmis išpuoš Švr Ka
zimiero Seserys. Vidunaktyje ir 
po Sumą giedos didysis choras ir 
griež Lietuvių Benas: Juozas Ala- 
vošius skambins giesmes ant var- 

Lietuvių mokyklos
vaikučiai giedos per Mišias 8:30 
valandą. Viešųjų mokyklų vai
kučiai giedos 9:45. Per visas Mi
šias bus Kalėdų giesmės.

Jaunųjų lietuvių vakarėlis.

Lietuvių mokyklos metinis va
karėlis Įvyks antrą dieną Kalėdų. 
Kožno skyriaus vaikai pildįs pro
gramą. Lavina mokytojos — šv. 
Kazimiero Seserys. Be giesmių— 
dainų būna žaislų, deklamacijų, o- 
ratorijų ir perstatomas ilgesnis 
vaizdas. Vaikučių parengimai vi- 
sumet būva begalo įdomūs, nuo
širdūs, žavėjanti.

Žaidimų vakarėliai.

Labdaringos Draugijos rėmėjų 
rengerfiieji lošimų vakarėliai į- 
vyksta kas savaitę. Pereitą kartą 
Buvo surengtas malonus vakarėlis

CAMBRIDGE, MASS.
Kunigo Jakaičio pamokslas

Mūsų klebonas užkvietė kun. 
Joną J. Jakaitį iš Worcester’io se
kantį sekmadienį, gruodžio 22 die
ną, per vakarines pamaldas 4 va
landą pasakyti pamokslą. Seniai 
jau cambridgiečiai yra girdėję 
kun. Jakaitį sakant pamokslą, to- 
dėlei dabar turės progą išgirsti 
šioje apylinkėje plačiai žinomą pa
mokslininką ir kalbėtoją.

Atsilankymu kun. Jakaičio ypač 
užinteresuoti vietos blaivininkai, 
nes pamokslininkas yra Blaivinin
kų Susivienvjįmo centro dvasios 
vadu. Todelei tuojaus po pamoks
lo yra ruošiamas visų Cambridgio 
blaivininkii susirinkimas 
jos salėje.

Mątams .... Pusei metu.3 mėnesiams-Metams .... Pusei metu.* *■3 mėnesiamsAldams ..., ,............. .. - ••••••••• .$2.50z Pusei metų,, ............................. • ■ •..................... $1.253 mėnesiams ..................................................................... -75
' ’J • ■ ' ’ . T :: .Prisidėkite patys prie “Darbininko” šeimynėlės ir paraginkite kitus ir padėkite jiems užsisakyti.

Kvieslys

Prie bažnyčios šventoriaus pri
dėta nemažai darbo. Neseniai 
po takus išpilta 9 tonai sugrūsto 
akmens. Susodinta daug tulipų ir 
pasėta nauja žolės sėkla. Tikimės, 
kad ateinantį pavasarį šventoriu
je turėsime šv. Juozapo stovylą. 
Šiomis dienomis klebonas daro su
tartis su. keliomis firmomis kau
link stovylos."

Aukos.

Klebonas atsiliepė į visus para
pijomis prašydamas aukų naujo
jo altoriaus įtaisymui. Žmonės 
gražiausiai atsiliepė į klebono 
prašymą. Malonu girdėti, kad ir 
svetimtaučių jridavė gausias au
kas. Kiek teko girdėti iš klebo
no, '■ jeigu- aukos taip gausiai 
plauks kaip iki šiol, tai už ketu
rių mėnesių turėsime naują “alto
rių.

Gruodžio 22 tuoj po popietinii) 
pamaldų bus blaivybės pamaldos. 
Pamokslą apie Blaivybę sakys 
gerb. kun. J. J. Jakaitis iš Wor- 
cester’io. Visiems bus naudinga 
pasiklausyti. Bus 4 vai. po pietų.

kė: vakarais kun. Pranas V. Stra> pų—chimes. 
■Jcauskas, kun. St. Vembrė, kun.
'Pranas'Juras; rytais: kun. Dr. J.’ 

viekas, M. I. C., kun. Matas 
s, kun. Juozas Valantiejus.

Lietuvių Kolegijos Vajus.

Per visą mėnesi pas mus vargo 
’ kun. Dr. Jonas M. Navickas, M. I.

C., vaikščiodamas po namus aukų 
rinkai Lietuvių Kolegijai Ameri- 
ke. Daug žmonių ir draugijų, ku
riems rūpi lietuvių tautos ateitis 

ęūir.įverti na aukštesnį mokslą, gau
siai parėmė, keletas aukodami po 
$100, daug po $50, gi Andriuške
vičių šeimyna paaukojo $200. Ne- 
pertvirta rinkėjo sveikata jam ne
leido užbaigti darbo. Dar keletą 
draugijų ir nemaža šeimynų liko 

“įieatlankyti, tat. priseis gerbia
mam rinkėjui prie kitos progos 

< užbaigti darbas. Vietos klebonas

KALĖDŲ DOVANĄ
1930 METŲ ISTORIŠKAS KALENDORIUS 

DYKAI
fŠvenčiu metu kas pirks nemažiau kai keisą toniko, gaus gražų 1930 m. istorišką sieninį kalendorių dykai. Pasinaudokite proga ir papuoškite savo namus lietuvių įstaigos gražiu kalendorių. Jeigu Tamstų krautuvninkas neturi mūsų toniko, pašauk mus ir mes pristatvsim.
Cambridge bottling company

4—6 BERKSHIRE ST., CAMBRIDGE, MASS.
* 'z Tel. Univeraity 8374

Žinelės

Nuo gruodžio 1 iki 8 visi lietu
viai katalikai turėjo progą atlik
ti astuonių dienų rekolekcijas. 
Daugelis naudojosi Dievo malonė
mis. Rekolekcijų pamokslus skel
bė gerb. kun. J. Švagždys, Mon- 
tello lietuviii klebonas.

Gruodžio 6, 7 ir 8 buvo 40 vai. 
atlaidai. Pagelbon išpažinčių klau
syti atvyko sekantieji kunigai: K 
Urbonavičius. Nortvood’o klebo
nas, J. Jakaitis ir A. Petraitis iš 
Worcester, F. Juras iš Lavrenee, 
ir F. Virmauskis iš So. Boston’o. 
Labai daug žmonių ėjo prie Šv. 
Sakramentų.

Koras, ypač užbaigiant atlaidus 
sutartinai giedojo Stearns Mišpa
rus. Vargoninkė p. O. Grybaitė 
gerai buvo išlavinusi. Mūs parapi
jos koras jau dabar ir nekuriuos 
aplinkinius korus viršyja giedoji
me.

Kalėdos.
Kaip pirmiaus taip ir šiemet 

Cambridge’ioi lietuviai turės pro
gą išklausyti vidurnaktyje šv. mi
šias lygiai 12 vai. Kitos mišios 
bus 9 ir 11:30 dieną.

vieną gražų darbą užbaigti jau i- 
masi už kito. Kiek laiko atgal su
rengė Altoriaus fondui “Penny 
sale.” Pelno liko $53.00. Žmonių 
tą vakarą prisimko pilnutėlė 
tainė, kad kiti turėjo per 
pramogą stovėti.

Šv. Vardo Draugija.
/

“Vyrai, negalime- pasiduoti,” 
sako parapijos vyrai. Gal kas ga
lės pasakyti, kad mes vyrai ne
mokame darbuotis. Vasaros metu, 
kuomet buvo rengiami piknikai, 
kiek vyrai pridėjo darbo. Dabar 
su tokia pat dvasia Šv. Vardo vy
rų draugijos nariai rengiasi prie 
kitų darbų. Visą pelną nuo pra
mogų skiria Į altoriaus fondą.

Merginų Sodalicija.

“Palaukite, mamytės ir mūši}

LOWELL, MASS.
Nemanykite, kad Lovellio 

tuviai katalikai miega, 
“Darbininke”
žinių iš šios kolonijos. Jeigu sve
čias atvažiuotų h* pamatytų kaip 
čionykščiai katalikai darbuojasi, tėvukai, jūs dirbate dėlei parape
tai nusistebėtų. Veikimo daug, f 
Kiekvienas savo paskirtąjį dar
bą kuosekmingiausiai stumia pir- > 
myn.

Jau septintas mėnuo kaip mūsų 
kolonijoj darbuojasi naujas kle
bonas kun. P. W. Strakauskas. 
Nuo pirmutinės dienos jo atvyki
mo čionai, iki šiai dienai, parapi- 
jonys parodė jam didži:ausį prie
lankumą ir širdingą norą remti 
jo visus sumanymus, kurie kelia 
parapijos dvasią ir veikimą į pir
mutines eiles gyvenimo. Lowell- 
iečiai nemiega. Pasilsėję, jie 
rodė daug gražių sumanymų.

Apaštalavimo Maldos
Draugija.

Jeigu kas sakytų, kad moterys 
tinginiauja, tai būtų netiesa. Štai, 
Apaštalavimo Maldos draugija. 
Kiek čionai moterys priduoda 
veiklumo ir energijos parapijos 
darbuotės dirvoje. Nespėja kokį

jos gerove. Mes irgi negalime pa
silikti užpakalyje,” sako jaunos 
'Sodalietės. Visi parapijonys dir
ba, kad nupirkus naują ir didelį 
gražų altorių. Seni jauni v’sll 
širdys ir mintys atkreiptos į tą 
vieną gražų sumanymą. Jaunos 
Sodalietės dirba. Sausio mėnesy
je duos didį juokų vakarą “Min
strel shavr.” Gabiausios vaidinto
jos, Lovvellio jaunimo tarpe turi 
savo paskirtas roles. Žada į pa- 
gelbą pribūti vaidintojų iš kitų’ 
miestų. Sodalietės visą pelną ski
ria į naujo altoriaus fondą. Vie- ’ 
nos pardavinėja tikietus, kitos 
renka apgarsinimus programams. 
Merginos sako, kad jos po “Min
strel shov” įducmancios klebonui 
naujo altoriaus fondan čekį ant 
$500.00. Žinoma, kaip paprastai, 
klebonas sako, kad tas negalima.
Bet manau jų tas nepaprastas pa-* 
siatengimas parodys, kad jos ką 
sako, tą ir padaro.

Merkininkas 

šlamštai

Kadangi katalikai vienybėje ir 
meilėje sugyvena tai tuojaus at
sirado kokių šiukšlių kurie nori 
katalikų vienybę suardyti Subol- 
ševikėjusi draugija rengė kokias 
lai prakalbas ir parsikvietė kokį 
tai biaurų burnotoją, taip vadina
mą “velnių kupčių.” Toji drau
gija rengė pramogą neva draugi
jos labui Bet išėjo velnio labui, 
nes vietoje paaiškinti reikalingu
mą priklausyti prie draugijos, tai 
pripasakojo visokių niekų. Gaila, 
kad mes lowelliečiai dar turime 
žmonių taip žemai nupuolusių do
roje, kurie mūsų jaunimui rodo to
kį biaurų pavyzdį. Ar galima iš 
jaunimo stebėtis, jeigu jie šalina
si nuo lietuviško veikimo? Pavyz
džiui, šios prakalbos. Draugija, 
kuri rengė tas prakalbas darė vi
są ne tam, kad padarius draugi
jai gerą, bet rengė su tikslu da
ryti kerštą, pajuoką iš katalikų 
veikimo. Štai, kur mūs apšvietus 
skleidėjai. Dar reikia pasakyti, 
kad gėda ant gėdos katalikams, 
kurie prie tos draugijos priguli. 
Jeigu jie dar nemato, kad tokio 
“neva geri žmonės” jiems daro 
gėdą, tai jau jie yra tamsesni ir 
už tamsiausius Afrikos barbarus.

Tiesa niekados negali tylėti. Ji 
kaipo saulės spindulys, nežiūrint 
kaip tiršti bus debėsys, ieško vie-

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar ii Lietuvos
Parūpinama visi reikalinrl doku

mentai: pesai, vizos, suxr|iimui 
leidimai, afldefVitai.

Daroma lecaližki dokumentai: pa
vedimai, įgaliojimai, ir tt. - 

Telkiama telaincoe informadjoe vi
suose imigracijos bet plfiriyM* 
klausimuose ,

JUM RAUKTTTT
50 Sterling St., Worcerter, Mass

Tel. Oedar 90S94V.

i >

JOS. 6. ZUROMSKIS
VfenlatHlg lietuvis laiantnotu »■ 
lektriitaaa. Turiu 8 m^tu* prity
rimo. Taisome ir {vedam motam 
ir vandenio pompas. Taipgi tai 
me Ir parduodama radioa. »

j ■ 8TOCK ROOM
10 EUetvrorth St., Won
Tel. Park 5452. Trt. Oedar



PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

Ji dabar-gyvena su tėveliais Anderson, In

Priedelis iig’onių.

PLUMBING IR HEATING

užvilkti per ilgai

NAUJAUSI REKORDAI

Gruodžio 23 d., panedėly, jtyką 
pamaldos prie Šv. Teresės. Gruo
džio 26 d. bus regulerės parial- 
dos Pranciškonų Brolijos.

GERAS SUMANYMAS 1 ;
Gruodžio 15 d. kun. Jakaitis So. 

Bostonieečiams kalbėdamas apie 
skaitymą gerų raštų ir apie kata^ 
likiškos spaudos palaikymą, pa- 
briežė jiems pareigą skaityti if ki
tiems duoti skaityti “Darbihin- 
tą,” nes jis Vietinis; nes jis darbi
ninkiškas; nes jis visuomeniškas, 
nes jis žinnešis, nes jis du-kart sa
vaitinis, nes jis katalikiškas, neš 
jis turi užimti blogųjų skaitymų 
vietas, ir t. t., kalbėjo kun. Jakai
tis. • >

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame ir Lictuviikci
382 Broadway, South Boston

Tet South Boston 2870

EIS PRIE SAKRAMENTŲ
Šv. Jono Ev. Dr-ja in corporc 

eis išpažinties gruodžio 28-tą d., o 
prie Šv. Komunijos gruodžio 29 d.. 
9 :30 vai. Tuo laiku bus giedamos 
draugijos intencijai šv. Mišios. 
Protingas vyrų žygis. Dievas juos 
palamins. Tik drąsos, drąsos.

Kvieslys

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

’ Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Llberty 6066-7865

DAY FAN — I’HILCO—RADIOLA 
BRUNSWICK—EVEREADY— 

SPARTON—FREED

BLAIVININKŲ SUSIRIN
KIMAS

.Gruodžio 22 d. tuoj po sumai į- 
vyks Blaivininkų kuopos susirin 
kimas. pobažnytinėj salėj. Tenesi 
vėlina nariai, tai nereikės susirin
kimo

KALĖDAS DOVANAS < 
pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi ‘ ‘ Darbininke. ’ ’

Gerb. •Profesionalus ir Biznie
rius sveikiname su Šv. Kalėdų 
Šventėmis.

“Darb.” Administracija

Pirk anglius rudens laiku tai gausi gėrtis ir pigiau iiegti 
žiemos laiku. Mušti kompanijos kainoš yra žemesnes negu 
Mtg ir. angliai labai geri.
£ Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų, arba mūši 
dfisan. - - ' ...... .....

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

NAUJŲ METŲ LAUKTUVĖS
- Kaip kas met, taip ir šį metą
• i x

L. VyeiiĮ 17-ta kuopa ruošia Nau
jų Metų lauktuves. Tik šį metą, 
tos lauktuvės lietuviams bus ma
lonesnės, nes jos bus lietuviškos—■ 
su lietuviškais šokiais ir žaislais. 
Jos įvyks gruodžio 31 d. Lietuvių 
Parapijos Salėje, 492 E. Seventh 
St., South Bostone. Orchestra y- 
ra paimta net iš Montello, Mass. 
Ir kurie tik girdėjo ją grojant, 
tai tie visi žino, kad ji yra gera. 
Jaunimo, ypatingai Iš Lietuvos at
vykusio, žada privažiuoti iš visų 
apylinkės miestų. Ir jie žada pa
rodyti kaip dabar Lietuvoje šoka 
ir žaidžia. Juk tai visiems indomu. 
Todėl, kurie norite linksmai nau
jus metus sulaukti, visi j parapi
jos salę traukite.

ANT RENDOS
TRYS KAMBARIAI, 315—317 W. 
Fourth St. Renda aštuoni ir de
šimts dolerių į mėnesį. Tel. Colum- 
bia- 6919. . ’ (S.-3):

LANKĖ LYNN’Ą, MASS.
Kun. F. Norbutas, kun. Juškai- 

čiui sloguojant, pavadav/ jį ir iš
klausė Lynno lietuvius adventinės 
gruodžio 18 d. Išpažinčių buvo 
nemažai. Per kun. Norbuto pasi- 
a ūkavimą Lynniečiai lietuviai 
daug laimėjo Dievo malonių. 
Lynn’o lietuvių dvasios reikalais 
per ilgus metus rūpinosi uolus 
kun. Juškaitis,-kuris šiomis dieno
mis serguliuoja.

RUDENSDARGANAI
Dabartinis įšokąs yra geriausias pirkti namus. Užeikite 

pažiūrėti mūsų bargenų.
Puiki proga—namas ir krautuvė Dorchester

Dėl Šeimyniniu reikalu žmogus yra pri- Savin HiU Avėnue, 3 šeimynų, 1S kam- 
verstas parduoti gerai išdirbtą groser- bariu namas, su visais įtaisymais, at- 
Dės ir saldumynu biznį šu namu už la- Skiri Šilumos pečiai, parsiduoda pigiai, 
tai žemą kainą. Narnas kampinis, 3-Ju tik už $10,000. Matykite Feliksą ZA- 
Seimynu su improvemėhtais. Krautuvė- LETSKI.
Jė biznio daro $300—$400 į savaitę. Na- ------------------------ :---------------------------------
mą ir krautuvę parduos už. $7600. čia South Boston
tvajSk-408* ^am- Matykite tuoj A. o šeimynų 9 kambariu namas ir krau- 
A friTvž*. n»m«1 n# £4 rvAG TU t-

PASIGAILĖKIME LIGONIŲ
Kalėdos yra Meiles Šventė — 

prbdžia išganymo. Iš meilės Jėzus 
atėjo prie savųjų (kurie Jo nepri
ėmė). Dievas Jėzų 'pasauliui davė 
prezento. Todėl ir žmonės meilę 
reiškia Kalėdų dovanas duo’dami. 
Kas galime suteikime ligoniams 
matėrialę pagelbą, bet visų labiau 
suteikime ligoniams dvasišką do
vaną parkviesdami jiėriis kunigų 
su Švenčiausiu.

Girdėjau, kunigai panedčlį va
žinės pas ligonius. Ligoniai ir jų 
prięteliai kvieskime Kūdikėlį Jėzų 
pas save: Ateik. ateik tavęs lau
kiu.

Geo. Masilionis, Radio ir Gra- 
mafonų pardavėjas Kalėdų Šven
tėms gavo naujausių lietuviškų re
kordų, įdainuotų įžymiausių dai
nininkų. "‘-Jik priima it Lietuvos 
bonus, kurie pas jį perka radio ar 
grapin foną.-Kai ėdu dovaną geriau
sia pirkti ' pas 3IhšiTkhiį, 377 W. 
BroadtrajĮ ;

TĮM • : Ran.

Lietuviams malonu išgirsti apie jų jaunimą, kuris kas dieną vis 
daugiau kelia garbę Lietuvių Tautos. Gaila tik, kad Amerikoje daž
nai mes lietuviai negauname progos su tuo mūsų jaunimu susipažin
ti. Štai panelė “Betty” Dumbriutėjau antri-metai užima svarbią vie
tą veikale “AVhoopee,” kuriame pirmą vietą užima artistas Eddie 
Cantor. Šis veikalas buv.o ątątomas kas dieną New Yorke per visus 
metus. Dabar jis yra vaidinamas Colonjal teatre-Bostone. i Iš Bostono 
išvažiuos š. m. gruodžio mėn. 21 d. ir bus vieną savaitę Baltimore ir 
po to bus dvi savaites Philadelphijojo. 'Toliau bus statomas Chicagoje 
ir kituose miestuose. . ,

Kūn. Virmauskis tą patį vaka
rą ir aiškino mūsų priedermę skal
yti “Darbininką,” “Draugą,” 

‘ ‘ Vyti; ’ ’ Lietuvos “Šaltinį,” 
“Varpelį,” “žvaigždę” ir kitus.

O kain kun. Urbahavyčius rašo 
“Darbininke?” Ar dėl savęs? 
■{am kun. Strakauskas? Kam kun. 
Taškūnas, kun. F. Kemėšis kun. J. 
Švagždys ir daugybė svietiškių 
katalikų? Juk tai dėl to kad turė
tume ko gero skaityti ir išmokti 
ir kad neragautume užgintų vai
sių Bažnyčios uždraustoje spaudo
je?

Prof. A. Židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
programų Muzikos Konservatoriją. 

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

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

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

manadžeris, su

VIGILIJA *
Kalėdų-vigilija — Kūčia. Atsi

minkime, kad yra tai diena pas
ninko ir abstinencijos. Sykį tega
lima sočiai pavalgyti. Rytmety te
galima duonos riekutę su kavos 
puodeliu perkąsti, ir viskas. Per 
kitą valgį galima užkąsti — ne
pilnai pavalgyti. Trėtj arba ir ant
rą (jei tai būtų pilnasis valgis) 
galima pavalgyti pasitenkinančiai 
pilnai. t

mirė gruodžio 11 cL, 1929, 
sulaukusi 35 m. amžiaus. 
Paliko dvi dukreles: Biru
tę 14 metų ir Malviną 5 
metų. Palaidota su baž
nytinėmis apeigomis gruo
džio 13 d. Mt. Benędięt 
kapuose.

Velionė (po tėvais Ski- 
landaitė) kilusi iš Lietu
vos Ūtos kaimo, Nočios pa
rapijos; Lydos apskrities.

Dėkoju visiems atsilan
kiusiems į šermenis ir pa
lydžiusiems velionę į ka- 
puš, ypač gi a. a. mano 
žmonos seseriai Agotai it 
švogeriui Vladui Jakim.o- 
niams iš Nashua, N. H., 
pp. Matijaškains, p. Svirs
kienei ir pp. Miškiniams.

Taipgi širdingai dėkoju 
P. Akunevičiui, graboriui, 
už gražų’ir prielankų pa
tarnavimą laidotuvėse. Aš 
patariu visiems lietuviams 
atsitikus reikalui kreiptis 
pas jį ir gauti gerą patar
navimą.

L. Valentukevičius 
279 Bolton St., 

.■Sa. "Boston, Mass.

1 ... LITHUANIAK AGENCY. 1j
540 East <Broądway South Boston, Mass. TeL 0605-1337 
į 'X ; '■ k IVAB ir 0. P. YURGELUN, Savininkai.

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ
Gydytojui Antanui Viėšniaus- 

kui, 220 Minot St., Dorchester, 
Mass. už išgydymą manęs ir išrū- 
Įririhną man atlyginimo iš insur- 
ance kompanijos. Kiti gydytojai 
hepripažino, kad aš susirgau dirb
damas, bet jis tą pripažino ir įro
dė kotnpanijos gydytojams. Pata- 
Harriė lietuviams' kreiptis pas jį, 
nes jis sąžiningai atlieka darbą.ir 
maloniai patarnauja.

Rokas ir Morta Alčauskai
. X. 1 • • te > ■

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

SVEIKINA VINČĄ Lj P.
Šiomis dienomis Vinča fcavO laiš

ką iš Fraųeijos Konsulo, Ch. Ro
meo, iš §an Francisco, California. 
Laiške, p. Romeo sveikina Jubzą 
Vincą iinkoddairis jam visokių pa
sekmių. Laiškas .buvo adresuotas 
šitaip: “Juoze Vinča. care of Jack 
Sharkcy, IVorld’s Heavyweight 
Champion, IVashington St, Bds- 
t-on.” Laiškas parašytas taisyk
linga lietuvių kalba. Jį prirašė lie- 
tūv.iitė, kuri esanti baigusi Lietu
voje gimnaziją ir dabar gyvenan
ti pas minėtą kohsulą. Ji turinti 
norą tęsti toliau mokslus šiOje ša- 
h’jė._I§ Vinčos paaiškėjo, kad mi
nėtas Francijos konsulas Ch. 
Romeo yra didelis Vinčos draugas 
ir ja pirmas bokso mokytojas. Kai 
Vinča tarnavęs Lietuvos kariuo
menėje Kaune tai p. Romeo tuo 
laiku buvęs Francijos konsulu 
Kaune ir jį (Vincą) labai mylėjęs. 
JĮ mokinęs bokso (mat p. Romeo 
seniau buvęs Francijos bokso eain- 
pijonu) ir daug naudingi} patari
mų suteikęs dėl fjo ateities gyve
nimo. Vėliau jį vežęs-savo auto
mobiliu į Franciją ir Šveicariją ir 
ten jam kumštynes suruošęs, kur 
jis turėjęs progos Lietuvos vardą, 
ir garbę plačiai išreklamuoti, nes 
tose kumštynėse išėjęs pergalėto
ju nok'outais. P. Romeo Vinčai e- 
sąs didžiai gerbtinas ir mylimas 
asmuo. Ir todėl džiaugiasi, kad 
turės progos su juo susirašinėti, o 
vėliau, gal ir susitikti.

Paveikslus rodis J. Urbonas, 
“Movie Phonc” operuos G. Masi
lionis, abu iš South Bostono; /

Kviečiame visus atsilankyti. Pa
matysite ir išgirsite daug ko ne
paprasto • .......... , •

. Kviečia RENGĖJAI

P-lė Dumbriutė gimusi 1912 metais IVashihgton, D. C. Jos tėve
lis yra atvažiavęs Amerikon daugiau kaip 20 metų tam atgal. P-lė 
“Betty” ėjo mokslus pirmiau WAshirigtone, o vėliau Anderson, In
diana, kur baigusi High SchooF ji 1928 metais buvo Indianos Valstijos 
išrinkta “Grožio Karalienė?’ • Tada ji buto pakviesta dalyvauti pa
statyme“Whoopee” veikalo. • • . . .

j • ; . • . c . • * * j

Baigus savo sutartį su<“Whoopee”,.p-lė,“ Betty’’ tu^i norą to
liau tęsti mokslą ir dalyvauti pastatyme dramatinių veikalų. Ji ap
gailestauja, kad jai nehu^b'"progos išrūkti lietuvių kalbos, nes .jos mo
tina yra airė. Ji ląbai įdomauja apie Lietuvą ir lietuvius ir turi viltį 
kada nors aplankyti savo tėvelio gimtąjį kraštą.

P-lė “Betty” Dumbriutė visur vadinasi sa^'O tikrąja pavarde ir 
skaito save lietuvaitė 
diana.

BRONIS KONTRIM
> CON3T1BLB

Etai Estete and Insurance 
. »*. Jturtice of Th'e Ptace
Suteikia gerą patamarinlą 
i./ ,t yniems 

598'E. Broadway, 8o. Boston 
m tel. S. B. 1761.
t................................................................................' - - ■ -

IŠPAŽINTYS
Kas nebus priėjęs prie šv. ad- 

ventjnės, teprieinie Kūčių dienoje, 
3 vaį ir 7:30. Be išpažinties kata
likas negali .nuversti nuodėmių 
kalnus, užlyginti pagundų lomas, 
padaryti tiesius, palei teisybei, 
širdies kelius. Daiigaus karalystė 
čia pat tik tam kas darys atgailą 
už nuodėmes. Ir taip ją darys kaip 

(reikia. O tikroji atgaila yra tai at- 
! gailos su penkiomis dalimis Sakra^ 
ihentais.

Kun. Strakauskas padavė gerą 
stirnanymą. Jis pareikalavo visu 
parapijonų antrašus ir išsiuntinė
jo po vieną-kitą “Darbininko” nu
merį dykai — pasiskaityti.

Bent So. Bostoniečiai privalėtų 
išgirsti ir suprasti šiokį balsą. Tai 
rimstas sumanymas.

.j. Pritariąs

. City Point
3 Šeimyną, 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su visais įtaisymais parsiduoda 
už $9,800. I metus neša rendą $1230. 
Matykite TUINYT^Ą.

Dorchester, netoli Columbia 
Station* • 7 • **'*•* !■ -3-ją šeimyną tvirtai budavatas 18 kam- 

burią namas su visais moderniškais į* 
taisymais. Rendą neša $105. į mėnesį. 
Parduos už $9300. įnešti $1600. Matyki
te A. IVASfcĄ.

PAPUOŠK
\

Savo švenčių Stalą Lietuvos 
Produktais

■ Kalėdų ir Naujų Metų šven
tėms mes turime atvežtų iš Lie
tuvos sekančių prekių:
Sausos dešros salami $1.00 sv. 
Rūkytų lašinių ...... .70 sv.
“Birutės” saldainiai 1.00sv.

Už dešimtį dolerių mes Tams
tai prisiusime paštu;
5 svarus saust} dešrų salami
6 svarus rūkytų- lašinių
2 svaru “Birutės” saldainių.
Už persiuntimą mes apmokė
sime.
Reikalaukite Lietuvos produk
tų visose geresnėse lietuvių 
krautuvėse.
LITHUANIAN IMPORTING 

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

SUSIRINKIMAS
? Li)S. l-mos kuopos priešmetinis 
suairjnkimas įvyks 23 d. gruodžio, 
llęSL PąrąjHjos Salėj, 492 E. 7-th 

•. Stįso: Bttštbn. -
nariai ir narės etate 

kviečiami koškaitlingiausia daly
vauti susirinkime, nes turėsime 
daū& svarbių reikalų apkalbėti

- Kurie mūsų organizaciją paliečia. 
'• Tiųpgi svarbu yra žinoti jog tame
- susirinkime <bus renkama nauja 
* valdyba 1930 metams. Tad-gi

tamstų yra būtina pareiga daly
vauti susirinkime ir išrinkti tinka- 
mus asmenis į-valdybą. Juk tams- 

‘ tos gerai žinot kad nuo valdybos 
J daug priklauso kuopos arba orga

nizacijos veikimas. Taipgi būtų 
pageidaujama, kad kiekvienas ną- 

ą rys bei narė ateidami į susirinki- 
ritą atsivestumėt hors po vieną 
liaują narį prirašyti prie šios bran
gios organizacijos.

Kviečiam visus ir visas narius 
Bei narės. ,

: LDS. l-mos kp. yaldyba

mos, ifcitą valanda, .tĮdpTvatiihą- 
inoB Bernelio mijios, * Bus pagta- 
žintos lietuviškomis senovės Ka
lėdų giesihėmis. ibiais lietuviško
mis giesmėmis yra ko pasididžiuo
ti. Joki kita tauta mus tame tir
pinti negali. i -

Kitos šv. mišios bustomis pačio
mis valandomis kaip ir kas sekma
dienį: 7-:3<k 8:30,i9:30 ir; 11:00- 
Paskutinės šv. mišios bus įšĮūlmin-; 
gos. Asistoje dalyvaus klierikai ^v. 
Jono Seminarijos. 1 \ ' V

•’ ............ ... ' • i*
' ..i ................... a
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Šiame penktadienyje Aušros 
Vartų bažnyčioje įvyksta šventoji 
valanda ir pamaldos į Šv. Teresę.

S. Y. Kavas

teatro. Aktoriai roles mokinasi 
visu smarkumu. Perstatymas į- 
vyks po Naujų Metų.

LIETUVIS GRABORIUS i

“M. R.”

r- - *■*.

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČ1US
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Miras šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. AŠ 
laidotuves aprūpinu gerai lr ne
brangiai. ' ■______ _

i PRANEŠIMAS '
• ; 1

; s j-
' 1 -j

Rezidencijos Tel: 0779-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 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

E. V. WARABOW
(WrabllanskM) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 VashingUm Street 
Norwood, Mass. 
TM. Norvood 1508 ,

1 MONTELLO OFFKffl 
104 Amea 8treet 

Telephone Brockton 7879J.

i'i-s ’i

CONN. į A. t. U. P. N. Kliubo 
Susirinkimas.

fcmadieny, gruodžio 22 d., 1 
'po j pietų, Mokyklos Svetainėj, 
Capitol Avė. įvyks Lietuvių Ū- 

. N. Kliubo susirinkimas. Į 
šį susirinkimą turėtų ateiti visi na- 

p ir būti iki pabaigos, kad svar- 
įlai būtų tinkamai išrišti., 
metams turime išrinkti; 

valdybą pirm. Petrą Labanauską, 
u ,Vinca Dziką, užrašij 

f^žt. J. Barolį arba F. Grigaitį, 
rašt. K. Kasmonaitį, ižd. Vik- 

Itįrą. Labeckį.
is'neturi pasirinkęs orga- 

_višv.: Jono E. draugija, 
yra didžiausia šioje kolonijo- 

"pasirinko -Lietuvių Darbininkų 
ngos laikraštį “Darbininką,” 

kliubui irgi tiktų jį pa-

“Darbininkas” išeina du kartu 
^savaitę ir pilnas visokių žinių ir 

; straipsnių, kurie tinka kiekvienam- 
lietuviui patrijotui-piliečiui. Tu
rėdami organą gailume dažniau 
parašyti apie kliubo* veikimą. 
Kliubo nariai galėtų “Darbinin- 
iGę” užsirašyti už papigintą kai- 
jią. Mes turėtume tą padaryti.

Jeigu mes susipratę lietuviai, pi
liečiai nedirbsime, tai mūs: kliubą 
Ūžponavos bolševikai su savo “Ne
laisve.” Tad į darbą kol dar ne-

.ygfeorėlu.
^Būtinai ateikit^ į susirinkimą ir 
neišbčgkite susirinkimui neužsi- 
baigus. Nesakykite, kad vistiek 
kaip kas padarys, taip bus gerai. 
Darykime taip, kad mūsii kliubas 
stovėtų eilėje garbingi} draugijų 

į? ir organizacijų.
Kliubietis

SO. WORCESTER, MASS.
Kadangi naujuosius Aušros Var

tų Bažnyčios vargonus nespėtą pil
nai baigti, vargonų pašventinimas 
ir prie to rengiamasis didelis baž
nytinis koncertas praėjusiame sek- 
madienyje neįvyko; bet tapo ati
dėtas į sekantį sekmadienį. Tdde- 
Iei iškilmingas Aušros Vartų Baž
nyčios vargonų pašventinimas ir 
koncertas dabar "įvyks sekmadie
nyje, gruodžio 22 dieną, 7:00 va
landą vakare. Koncerte dalyvau
ja vietos choras p. A. Kilinskio ve- 
damas, vargonais gros p. A. Ki- 
iinskis ir p. Odilion Talbot, ir so
listai giesmininkai bus: p. T. F. 
Donovan — bassas, p. V. Jenkins 
— baritonas, p-lė J. Mitrikaitė — 
sopranas ir p. J. Žemaitis — bari
tonas. Veikalai parinkti įžymūs 
klasiniai. Iškilmėms taikintą pa.- 
mokslą pasakys kun. L. Kava
liauskas, Providence lietuvių kle
bonas. Apeigos baigsis Švenčiau
siojo Sakramento palaiminimu.

Apie pašventinimo iškilmių ir 
koncerto nukėlimą mūsų klebonas 
garsino ^bažnyčioje, Saikrašciuose 
ir kitų atatinkamų asmenų prašė 
šią atmainą pagarsinti, bet kad 
kaikas iš žadėjusių nesiteikė gar
sinti, užtai ne visi spėjo sužinoti ir 
daug žmonių susirinko prie baž
nyčios į manomąjį koncertą.' Kle
bonas visiems atmainą paaiškino, 
atsiprašė ir kvietė atsilankyti kitą 
sekmadienį. Susirinkusieji paaiš
kinimą maloniai priėmė, išsiskirstė 
ir pasižadėjo sekantį sekmadienį 
atvykti.

kalo. > T'- :

Pasibaigus vaidinimui, prasidė
jo šokiai. Žmonės buvo patenkinti. 
Muzika buvoJietuviška. Muzikan
tai jauni^vfRftPft fiupčiūna* ir 
Sakavičius gAJihjl Msus lietuviš
kus puikiausius šokius, taip kad 
svetainėje ar jaunas, ar senas, visi 
šoko. x

Tariu širdingai ačiū vardu Mo
terų Sąjungos. 58-tos. kp. visoms ir 
visiems, kurie tik mums pagelbėjo 
su dainei“ 
twpgi v _______ _
kad pagelbėjo atvaidin o ypač 

‘ačiū p-niai O. Skirkevičienei, p-lei 
Pr Valaitytei ir p. E. Šlapeliu!

X,

•/ ’—:—

*

f
T. J. M.

“ ■
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CAMBRIDGE, MASS.
Gruodžio 15 įvyko LDS.'kuo- 

'pos susirinkimas. Buvo svarstyta 
LDS. ir “Dar-ko” prenumeratų 
vajaus Reikalas ir išrinkta komi
sija tuonri darbu rūpintis. Buvo 
padaryta pastaba, kad LDS. kuo
pa privalėtų rūpintis ne vien tik 
gavimu naujų narių ir prenume
ratorių, bet kad taipgi rūpintus į- 
stojančius į šią organizaciją narius 
supažindinti su LDS. siekiais ir i- 
dealais. Pasekmės tos pastabos 
buvo ta, kad liko nutarta surepgt 
vakarą, kur bus plačiai išaiškinta 
darbininkų ir spaudos klausimas.

GATJMA BŪSIĄ atspėti 
IS ANK9TO.

Prūsijos žemės ūkio mi
nisterija įsteigė prie Frank
furto universiteto meteoro
logijos '(oro spėjimo) insti
tutą, kuriame bus mėgina
ma surasti būdai' tiksles- 

st ituto 1 profesoriai tikisi, 

kad ateity galima būsią ga
na tiksliai atspėti orą net 
trims<. mėnesiams pirmyn, 
.jei tie proįsorių spėjimai 

pasitviriinty^ tai šioje sri
ty būtų padarytu didelė* y-‘ 
pač žemės ūkiui svarbi pa
žanga.

tam , tikrame ^ atstume

♦ — isklai
džiusios dujos^ujiaro dirbti

nius dębesisęihnrie. sustabdo* * ‘ 
kraštų šaules' spindulių'vei> 
kip^J-j* , ■' ’P |

Netrukus-K-uboje-šis išrar 
diinaš bus išmėgintas. ’ x 

‘.'S? Ji'

..■< i r1 ;
MILIJARDAI JŪROSE /

Paskutiniais laikais įvai-
2. /rūs chemikai mėgina surasti auksu tai gyvame sidabre, tai švine, tai kituose metaluose. Tačiau šitų visų ieškojimų nereikėtų, jeigu būtų surastas tikras būdas išskirti auksą iš jūrų vandens.Mokslininkąi ištyrė, kad viename kubiniame metre jūrų vandens yra 5 iki 10 miligramų smulkučių aukso dalelių. Išskaičiuokite tad, kiek yra aukso visose jūrose. Visose jūrose yra apy- r • tikriai 1,372 milijardai ku- i vandens.

dirbtinas Atogrąžų 
ATVĖSINIMAS .?Kubos inžinierius Kristian nesenai paskelbė spaudoje-a- pie savo išradimą, kokiu būr du galima atvėsinti temperatūrą net karščiausiose ato-

Be to LDS. kuopa rengiasi pne grąžų srityse. Inžinierius^____ __ _____Kristian išrado visai pigiai billių kilometrų pagaminamas dujas, kurios, jeįgU vienas kubinis metras Rap. paleistos iš orlaivių, laikosi

- Petras Bartkevičius parduoda laivakortes ant di- lžiųjų ir greity j ų laivų. Siunčią pinigus doleriais į : jietuvą ir į Lenkiją. Tvirtina dokumentus, nes jis yra įotaras. x'Šiemet per jo agentūra yra atvažiavę į Ameriką daug lietuvių ir lenkų. Bartkevičius tikras yra kad ateinantį pavasarį daug lietuviiJ važiuos į Lietuvą ir jau pradėjo kelionės dokumentus
vtvarkyti iš anksto.Adresas agentūros toks: 
PETRAS BARTKEVIČIUS, 

678 No. Main St., Montello, Mass.

TeL So. Boaton 0606-W. - 
Lietuvys Dantistas ?■

A. L KAPOČIUS 
Broadway, South Boj 
(“Keleivio” name) 
) valandos nuo 941d

nuo 1:80—6 ir nuo 
vakare. Seredomis nuo v- 
val. dieną. Subatomis nuo 9 
iki. 6 vak. NedSliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

T-l-.'

Tel. So. Boston 0823 . ,
NAUJOJE VIETOJE $ 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston ■ 
valandMi 

nuo 9 iki 12 ryte lr nuo 2:80 Iki B 
ir nuo 8 iki 8 vaL vakare. Ofisai 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldlenlaia, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

Mūsų jaunimas smarkiai ren
giasi Įvedybas. Aušros Vartų Baž
nyčioje jau pagarsinta dvčjji už
sakai. Onos Begonytės ir Adomo 
Guduko vestuvės įvyks Kalėdų 
antroje dienoje; gi Kotrynos Ule- 
vičiutės ir Jono Puodžiūno vestu
vės Įvyks Naujųjų Metų dienoje. 
Linkime gero pasisekimo.

“Kratės” Kalendorius 1930 metų 
“Margutis” per visą.metą 

Viskas už $7.50.
į-.; Didžiausias lietuvių knygynas “Lietu 

va” telkia gigantinę progą, visiems Su-
į vienytų Valstijų, Kanados, Centralinės 

ir Pietų Amerikos lietuviams įsigyti 100 
Knygų Rinkinį—kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažų, naujų ir senes- 

7 rilų, jvairanslo turinio: apysakų, roma
nų, dainų, juokų, daktariškų, mokslinių, 
filosofinių, istorinių ir dar kitokių ir 

- sykiu su šitoms knygoms gausite prie
dus dykai: “Birutės” Kalendorių 1930

*metų, mėnesinį žurnalų “Margutį,” ku- 
šT.ri leidžia ir redaguoja žymus humoris- 
■įj tas ir kompozitorius Vanagaitis. “Mar

gutis:’ užpildytas juokais, dainomis, pa
veikslais. Tą viską dabar gaunate už 
$750, gyvenantiems ne Suvienytose Vak 
stijose — užsienyje, kaįnnoja tiktai 
$8.50. Visų kolonijų lietuviai kviečia
mi naudotis Šita proga skubiai. Apšvie- 
tos mylėtojai nepraleiskite šios progos 
— arti $40.00 vertės knygų nž $7.50 ir 
“Margutis” pef visą metą, taipgi gra
žūs “Brutės” Kalendorius. Sykiu su 

į knygomis arba atskirai prisiusime ir 
savo naują knygų katalogą. Pinigus 

IV siųskite šiuo adresu:
KNYGYNAS “LIETUVA,”

3210 So. Halsted St, Chicago, Ulinois

REIKALINGAS PARTNERIS
į toniko bizni.

G Platesniit informacijų kreipkitės 
laiškai arba ypatiškai o kiekvie- 
nas gausite atsakymą.

MR. WALTER PAULAUSKAS
63 Fayette St., Lowell, Mass.

T*L So. Boston 3520

10. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
00RNELL UNIVERSITY ra A. B. 
fl. WASHINGTON UNIV. bu LLB.
-/•Darbininko” Name 

(antros lubos)
866 Broadway, So. Bostoi 

Rezidencija
M5 Harvard St, Cambridge, Mass. 

Unlversity 1463—J.

Tel. 8. B. 0441 Hubbard 9396
ADVOKATAI < -

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

SO. BOSTON, MASS. 
TAptfnkoriaua Šidlausko name; 

įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Bes.: 1682 ColumUa Rd., S. Boston 
Tel. So. Boston 1862 

KAZYS J. KALINAUSKAS
Boctono ofisas: 821 Ezcbanga Bldg. 
Be*.: 88 Rosemont St, Dorchaatar 

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

NASHUA, N. H.
Priežodis sako: “Geriau vėliau, 

negu niekad.” Negalima praleisti 
nepaminėjus buvusio vakarėlio 16 
d. lapkričio s. m. Moterų Sąjun
gos 58-tos kuopos. Tą dieną atvai
dintas veikalas “Katriutės Ginta
rai.” Veikals gražus, su daino
mis ir šokiais ir gražiai atvaidin
tas. L\ike pertraukų buvo muzi
ka ir dainos. Pirmiausia dvi jau
nos sąjungietės sesutės panelės Ge
novaitė ir Jadvyga Utkiutės, iš
pildė duetą, smuiku ir piano. So
lo, p. 0. Skirkevičienė, “Esu aš 
ant svieto.” Jai pianu skambino 
p. E. Šlapelis. Pirmas aktas vei
kalo. Duetas, “Jojau dieną, jo
jau naktį” sudainavo Antanas 
Lastuka ir Antanas Zautra. Pianu 
skambino p. Šlapelis. “Dar nei
ki mergužėlė, dar mėnulis teka,” 
išpildė tie patįs. Antras aktas vei
kalo. Panelė Malvina Grigiutė 
paskambino pianu. Ji yra sąjun- 
gietė. Daina ir pianu išpildė po
nia O. Skirkevičienė “Motutė ma
no, motutė širdelė.”

Šiam vakarėly buvo daug sve
čių ir iš kitų miestų. Buvo ir įžy
mūs veikėjai, lowelliętis, p. V. 
Paulauskas, LDS. Centro pirmi
ninkas su savo šeima. Vakaro ve
dėja T. Mikučionienė pakvietė p. 
V. Paulauską keletą žodžių pra
tarti į visuomenę. Ponas Paulaus-

SUPRATO
— Mamyte! Kas tai per paukš

tis? — klausia mažas Kaziukas, 
rodydamas į tupintį lizde garnį.

— Tai garnys, kuris naktimis 
atneša per langą mažyčius vaiku
čius.

— Kaip gi jis" gali atnešti, jeigu 
naktį langai būna uždaryti?

-— Jeigu kas nori turėti vaiku
tį, tai palieka langus atidalytus.

— Aa, dabar aš suprantu, — sa-. 
ko Kaziukas, — kodėl mūsų tar
naite palieka vakarais ^tdarą lan
gą. - “M. R.”

Geografija
Mokytojau aiškina vaikams apie 

tai, kaip žemė sukasi aplink saulę, 
kaip būna saulė aukščiausia ir tt.: 
— Įsivaizdinkite sau, vaikučiai, 
kad, pavyzdžiui, mano galva yra 
žemė. Taigi, kada saulė bus auk
ščiausia, tai mano galvos gyvento
jai turės pietus. Ar supratote.

* . • r • . i • u -».«•
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MIKLUS IŠSIREIŠKIMAS
(Tikras, istorinis atsitikimas—juokas)

Kartą Paryžiaus arkivyskupas 
kardinolas Guibert’as, priimant 
vizituojantį Prancūzijos preziden
tą p. Thiers, išsikalbėjo tarp ki
ta ir apie politiką. Minėtas prezi
dentas įsikarščiavęs tarė: “Esu 
tikras, kad valstybės vežimas 
stumtųsi priekin ir būtu stiprus, 
reikia tiktai, kad to vežimo ketu
ri ratai būtų tikri ir geros vertės. 
Vienas iš tų ratų yra gera sveiko 
auklėjimo kariuomenė, antrasis — 
sumanus ir teisingas magistratas, 
trečiasis — kvalifikuota ir sąži- 
ninga administracija ir ketvirtasis 
— dora ir aukštos vertės dvasiški- 
ja-”

“Sutinku, — atsakė preziden
tui kardinolas, — bet, mano nuo
mone, dar ne viskas, prie to veži
mo reikia dar ir gero ir sumanaus
vežiko — kučerio.” “V-bė” naudoti ateity.

PAAIŠKINO
— Pasakyk man, kaimyne, ko

dėl mokesnis už šunis priskaito- 
mas prie netiesioginių mokesčių?

—* Paprastas dalykas. Dėl to, 
kad 'jis imamas-ne tie'sioginiai iš 
šunų, bet iš mūsų.

GĖLIŲ PER TELEFONĄ
Bile Kada — Bile Kur

Greitai—Saugiai—Tikrai 
G L JAMES P. THORNTON

Member Florist Telegraph 
Delivery
< St., South Boston 

Phon^ d. ? 3198-1658
Milton 7993

turi 5 miligramus aukso, tai vienas kubinis kilogramas .turi 5,000 kilogramų to brangaus metalo. Išeinant iš to, visas jūrų, vanduo ant žemės slepia savyje 6,860 milijardų kilogramų aukso. Jeigu vienas kilogramas aukso kainuoja 6,000 litų, tai visas jūrų vandenyje paslėptas auksas turėtų kainuoti 41 milijoną milijardų litų. 'Graži suma, bet kaip ją paimti?
i ‘

Cambridgiečiams ir apylinkės
. /,' lietuviams.

K. SASNAUSKAS pentiną na
mus iš vidaus ir iš lauko. Popie- 
ruoja kambarius ir baltina lubas. 
Taipgi dirba karpenterio darbą. 
Kaina prieinama. 363 Mindsor 
St., Cambridge, Mass. Tel. Porter' 
1415-W. (G.-31)

PVnilHI rC!nU0 reumatizmo, ran- 
U I UUuLtvikŲ' ko^ų’ krutinės, ir 
> * strėnų skaudėjimo,
kataro, užstojimo kraujo nėra geresnių 
gyduolių kaip Einik. Mostį ir Šaknis 
galima gauti visur arba pas išradėjų 
Z. A. Einik Co., City Hill St, Unlon 
City, Conn.
; Kentėjau ilgų laikų nuo vienos ligos 
ir niekas negelbėjo kaip Einik gyduo
lės, tad ir kitam patariu. S. Bulk, New 
York City.

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos 

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

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

' - * • Tel, MII ton 2952.

I
• A

-— Tuščias automobilis perva
žiavo moteriškę.-,, vargšė jau ne
begyvena.

— Apsaugok Viešpatie! O jei 
būtų prikrautas?? “M. L.”

X
z ———————
/

Mokytojas (klausia savo moki
nių) : — Na, pasakykite man, vai
kučiai, kokio nors naminio gyvu
lio pavadinimą.

— Garnys! — atsako šešių metų 
Onytė, neseniai susilaukusi dvy
liktos iš eilės sesutės. “M. R.”

Čigonė (dėstydama kortas): — 
Panyte, norėsi turbūt sužinot apie 
savo busimąjį vyrą?

Ponia: Ne. Aš norėčiau šį tą su
žinoti iš mano dabartinio vyro 
praeities, kad galėčiau tuo pasi- 

“M. R.”

BULIUS SUBADĖ
12 ŽMONIŲIspanijoj dar iš viduramžių laikų yra užsilikęs paprotys įvairių švenčių proga ruošti didesniuose miestuose bulių kovas. Įerzinti buliai išleidžiami į cirko areną ir čia vikrūs, raudonai apsitaisę vyrai, vadinami toreadorais, tol kovoja su įniršusiais buliais, kol jų nenudurta. Žinoma, pernokiąs kovas būna ir nelaimingi], atsitikimų su pačiais toreadorais.Praėjusią savaitę Tara- gossos mieste, šiaurės Ispanijoje, per tokią kovą įnirtęs bulius nugriovė areną nuo publikos skiriančią užtvarą ir smarkiai suvadė 12 žmonių, kurių 4 tuojau mirė.

*3 DR. GRADY
SPECIALISTAS

z Pabaigęs N. Y. unlversity medika- 
lišką kolegiją; buvęs gydytoju Ft 

> Hamltton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas į Out-Patient Staff Lovvellio U-

- gonlnės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St. John’s 
Ligoninės; Medikališkasegzaminuo
tojas dėl Metropolitan Life Ins.; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
tėrs of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5,

- 7—8 vale, Sekmadieny 10 iki 12.
327 Tremont St Patarimas dykai.

Tel Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPSYS)

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

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

GAVOME NAUJĄ SIUNTINĮ SKANIŲ
j • > -: ;

BIRUTES SALDAINIŲ

REIKALINGAS LIETUVYS
Mokantis 3 kalbas ir gerai kirpti 
plaukus, gali daryti gražų gyve
nimą ir pinigus. Nes yra ant par
davimo barbemė, kuri randasi ge
riausioj vietoj. . •

Klauskit šiuo adresu:
P. BARTKEVIČIUS,

678 No. Main St., Montello, Mass.

✓

IŠPILDOME MAŽUS IR DIDELIUS UŽSAKYMUS

Kreipkitės prie;

LITHUANIAN SALES CORP.
366 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

v •

Galvos Kvaitulys
- Koktumas,Vėmimas 

Nemalonumai po 
valgiui

Greitai Pagydomi

PepsinkSeltzer
Rašyk. Pepsink SeltttrCa 

Warcester.Mas&o
GNJSl SAMPEU DYKAI

..'f

y
ji

VLADAS P. MIKŠA
49 Chnrch St., Lowell, Mass. j 

Telephone 5786. į
Laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krikSty- 
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

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

greičiausius rezultatus.
Suvlrš 25 metus specialistas nervų 
ir kronižkų ligų.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai Ilgai

Dr. Klitory
60 SC0LLAY SQ., BOSTON.

. OLYMPIA THHATRE BLDG., 
ROOM 22 
Votandoa: ' 

^Dienomis nuo 9 iž ryto Iki 7 vakare.
Šventadieniais: nuo 10 iki 1 dienų.

• ■■ -- - 
t m. . .i. - ■ r - ---i'- ' ’ - -
1=^----- -!----- ' -- ---------

LIETUVIS
OPTONETRISTAS -

TeL 8. B. 2806-3.

LAIDOJIMUS 
iriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
Ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broacfcvay, So. Boston, Mass. 
Resldence: 813 W. Thlrd St

Telefonas: South Boston 0304-W.
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