
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.

Hoover Patenkino Wall

Policija buvo
5 centus i valandą

Lietuvių-Vokiečių Konferen 
cija Atidėta

Romoj visus suįdomino ži
nia, kad popiežius Pijus XI 
sudraudė savo sesers dukte
rį markizę Pęrsechetti—li
goti n i, Nikoragos pasiunti
nybės patarėjo žmoną, ir ji 
buvo neįleista į Vatikaną. 
Sudraudimo priežastis, kad 
toji ponia buvo netinkamai 
sulig šių dienų mados apsi
rengusi.

POPIEŽIUS NUBAUDĖ SAVO
GIMINAITĘ

LIETUVOS TABAKO FABRI
KANTŲ SUVAŽIAVIMAS 

Klaipėda. — Šiomis die
nomis Klaipėdoj buvo Lie
tuvos tabako fabrikantu su
važiavimas. kuriam tartasi 
tabako sindikato sudarymo 
klausimais konkurencijai

VOKIETIJA ATGAUNA IŽ
ANGLIJOS 400 MILIJONŲ 

MARKIŲ

AUKŠČIAUSIAS NAMAS
. PASAULY

New York. — Jau rašėme, 
kad suorganizuota kompani
ja, kurios prezidentu išrink
tas buvęs gub. ir demokra- 
tų'partijos kandidatas į pre
zidentus Alfred E. Smith^

Šios kompanijos tikslas 
pastatyti aukščiausį namą 
didžiausiame mieste pasauly 
New Yorke vietoj Waldorf 
Astoria viešbučio, 33 ir 34 
gatvių.

Planai jau sudaryti. Nau
jas namas, komercinės stru
ktūros, bus 85 aukštų ir bus 
1,100 pėdų ilgio. Šis namas 
bus užbaigtas gegužės ldj, 
1931 m.

ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Vilnius. — Artinantis žie
mai, mieste pastebiama kas 
kartas daugiau bedarbių, o 
juo labiau, kąd visi kanali
zacijos darbai žiemos metu 
bus uždaryta. Taip pavyz
džiui pereitą savaitę Vilniu
je bedarbių skaičius padidė- 
jo 560 asmenimis.

FORDAS PAKELIA ALGAS 
DARBININKAMS

DET'ROIT, Mich. — Ford 
Motor kompanijos preziden
tas Edsel Ford pareiškė, kad 
nuo gruodžio 1 d. š. pakelia 
algas darbininkams, dirban
tiems Fordo automobilių 
dirbtuvėse.

Tas algų pakėlimas kom- 
’panijai sudarys kasmet apie 
20 milijonų dolerių daugiau.

Darbininkai, kurie gauda
vo po $6.00 į dieną, dabar 
gaus po $7.00; o kurie gau
davo nuo $7 iki $10 dienai, 
gaus po 
daugiau

Algos 
Fordo 

iValst.
I 
'bus pakeltos.

— Lietuvių vokiečių ko
misijos ginčytiniems pilie
tybės klausimams spręsti 
buvo atvykę į Klapiėdą už- 
rubežių ministerijos refe
rentas Banaitis, iš vokiečių 
pusės dalyvavo ministerijos 
patarėjai ering ir Meyer. 
Kitas komisijos posėdis at
sibus kitais metais 21 d. sau- 
[sio Karaliaučiuje.

padidinamos tik 
dirbtuvėse Jung. 

Bet spėjama, kad jo 
dirbtuvėse užsieny algos irgi

Pranešimais iš Londono, 
po Youngo plano pasirašy
mo vėl iškilo klausimas dėl 
vokiečių nuosavybės grąži
nimo, kuri tapo paimta ka- 
ruip rasidedant ir dėl ang
lių Anglijos reikalavimų iš 
Vokietijos. Atstovų rūmai 
užklausė tuo reikalų iždo 
kanclerį Snowdeną ir jis dėl 
ŲoŲtųrę^ atsakyti.

Kaip patirta, Anglija su 
Youngo plano pasirašymu 
neužbaigė likvidaciją, bet 
pasilaikė rezervų. Apie tuos 
reikalus vokiečiai-anglai jau 
turėjo pasikalbėjimą. Da
bar Vokietija jau pareikala- O . ,vo iš dnglų iždinės grąžinti 
kaucijoną, kuri vokiečiai 
statė kaipo garantiją Ruhro 
kraštus apstatant. Tuomet 
dar nebuvo žinoma, kokios 
valstybės reikalavimai didė
lesnį bus, dėlto Vokietija 
statė 20,000,000 svarų ga
rantijos, tai yra 400.000,000 
mk. Pagaliau pasirodė, kad 
Vokietija be reikalo įmokė
jo. Anglui vyriausybė ligi 
šiol tuos pinigus jau išleido 
ir jų negrąžino nei prie re
paracijų nepriskaito. Be to 
dar iždinė palaikė kitų šil

imų, kurios kaipo užstatai 
padėti buvo. x

Vižo labo Vokietija gauna 
iš Anglijos apie 30 mil. sva
ri], bet jų niekur nėra. Neži
nia, kaip Snovvdenas iš šito 
dalyko išsisuks ir jį išaiš
kins. 1926 metais jis dar 
pats pasakė, kad turtų pa
ėmimas esąs tarptautinis ap
gavimas.

AUDRA PERĖJO PER BRITŲ 
SALAS

Londonas. — Per audrą, 
kuri perėjo per Britų salas, 
8 žmonės buvo užmušti ir la
bai daug buvo sužeista. Y- 
patingai pajūriuose per au
drą padaryta daug nuosto
lių. Upės Dee ir Wve pa
tvino po didelių liūčių ir 
vietomis išėjo iš krantų. 
Daug kur ištvinusios upės 
apsėmė namus ir krautuves 
ir sunaikino daugelio smul
kių pirklių prekes ir prekių 
atsargas. Žmonės, gyveną 
ant upių krantųr~buvo išti
sas valandap atskirti nuo 
pasaulio. Anglų milžiniškas 
orlaivio R 101, kuris buvo 
pririštas prie stiebo, tik į- 
gulos dėka buvo išgelbėtas 
nuo sudužimo.

PLEČKAITIS .GINASI

Vokiečių laikraščiai pa
skelbė Plečkaičio laišką iš 
Tsrutės kalėjimo. Tame laiš
ke Plečkaitis išsigina, kad 
Voldemaro nenorėjęs už
mušti ir kad lenkai jo prie 
1o nekalbinę.

ŽINIOS Iš KAUNO

— Žemės ūkio ministeri
jai paskirta 1 mil. litų, už 
kuriuos bus superkami di
desni javų zopostai, idant iš- 
laikvti vidutinišką javu pre
kę. ‘

— Kaune Šančiuose būda- 
Jojamas stiklo fabrikas. Bu
da vojimo darbai jau baigia-

Kaunas. — Pulk. Urbo
nas, pulk. Plechavičius ir 
pulk. Vitkauskas, kurie tar
nybos reikalais buvo koman
diruoti į užsienį, jau parvy
ko į Lietuvą ir pradėjo eiti 
savo senas pareigas.

rie nebeturės dvasios reika- J 
lų rūpintojo. Toje visoje a- 
pylinkėje belikęs vienas ku
nigas. ---'J

šalinti. Pasitarimai tęsėsi 
kelias dienas ir davė teigia
mus rezultatus. Galutinai 
susitarta visais svarbiais 
klausimais, ypatingai dėl 
kontigento, nustatyto kiek
vienam fabrikui, kas dery
bų metu sukėlė daug ginčų. 
Sąryšy su įvykusiu susita
rimu kilo sumanymas suda
ryti naują draugiją kurioj 
būtų atstovaujami visi Lie
tuvos tabako fabrikantai. 
Naujas draugijos įstatymų 
sudarymas ir apsvarstymas 
numatomas artimoj ateity. 
Naujos draugijos būstinė 
numatoma Klaipėdoj.

bes auga ir reikalavo griež
tesnių įstatymų ir griežčiau 
juos vykinti, ypač prohibici- 
jos Įstatymus.

Ta i pgi pažemėj o būt i n ą 
reikalą pertvarkyti banki
nius įstatymus, sujungti ge-

KAUNAS. — Gruodžio 1 
d., vakare, nežitiomi piktada
riai į “Geležinio Vilko” or
ganizacijos centrą įmetė 
bombą, kuri sprogus sunai
kino raštinę ir nuo trenksmo 
visi universiteto langai subi
rėjo.

Namų griuvėsiuose ieško
ma žmonių lavonų, nes spė
jama. kad tuo metu kas nors 
buvo raštinėje.

“Geležinio Vilko” organi
zacija buvo prof. Voldemaro 
padaras ir ji jį visumet pa
laikė ir gynė. . . r

Pašalinus p. Voldemarą iš 
valdžios tuojau uždėta cen
zūra “Vilkų” organui ir or
ganizacijai. Areštuota kele
tą vadu, dariusiu sąmokslą 
prieš valdžią. Vadinasi vol- 
demarininkams pasidarė 
kaista. Bet jie, matyt, vis 
dar tikėjosi p. Voldemarą 
sugrąžint į ministeriją ir už
dėt jam karūną.

Šias žinias paduoda anglų 
spauda iš Londono ir Chica- 
go Tribūne korespondentas.

“Geležinio Vilko" nariai 
p. Voldemaro laikais buvo 
galingi. Jie įsibrukę į namus 
pasižymėjusių tautos vadų ir 
susitikę juos gatvėje grasino 
revolveriais jeigu jie vis dar 
bus opozicijoje prieš Volde
maro diktatūrą.

Labai nemalonu, kad mū
sų tėvynėje .įsigyvena kerš
tas ir teroras.

Tas parodo, kad viršūnėse 
reikalinga operacija, kad 
diktatūra tik padidina žaiz
dą.

Geriausias vaistas, tai iš
sižadėti diktatūros ir grįžti 
prie parlamentarizmo. .

mi ir po kokių 3-4 savaičių 
jau pradės dirbti. •

— Veliuonoj netoli Kau
no ant Nemuno kranto bus 
pastatytas didelis Vytauto 
paminklas. Veliuona yra ar* 
timai surišta su Vytauto gy=» 
veniniu. Todėl tos vietos pa* 
gerbimas rado didelį prita
rimą. -riįy

— Buvęs krašto j^psaugoe 
min i stori s generolas Dau
kantas. kurs buvo išvažiavęs 
per nekurio laiko į Brazili
ją vėl sugrįžo į Kauną.

D. S. Narių ir Pre 
ratorių Vajus

Sekretorius Stimson tokiu y
• * 'Sovietų komisaro priekaištu^ 

pasipiktino ir pareiškė, kad^ 
jokio nedraugiškumo ar 
draugiškumo neturėjo 
ty, o-tik norėjo primintuoju' 
kos paktą, kad sulaikius— 
šąli Rusiją ir Kiniją nuo.ka- 
ro. ''•.'•J

VODKA NEPOPULERI 
ANGLIJOJ

Londonas. — Anglija su 
Rusija padarius draugingu
mo sutartį panorėjo išpepu- 
lerizuoti Rusijos vodką.Tuo- 
jau užsakė į visus parlamen
to gėrimų užeigas.

Bet per 10 dienų nei vie
nas parlamento narys nė ne
paklausė.

Anglijos alus dar vis už
ima pirmą vietą tarp parla
mento narių.

Matyt, kad parlamento 
nariai prisibijo bolševikų 
skistvmėlio.

\ -------------------------------------

LATVIAI NELEIDŽIA STEIGTI 
LIETUVIŠKAS MOKYKLAS

“Rygos Balso” praneši
mu, Latvijos vyriausybė ne
leido Latvijos lietuvių mo
kytoji] sąjungai steigti lie
tuvių mokyklų net tirščiau ką palikęs, turėjo išvažiuoti, 
lietuvių gyvenamose vietose, kiek gaili tų žmonelių, ku- 
nors jie apsiima savo lėšo
mis tas mokyklas išlaikyti. 
Tai negirdėtas ir nelauktas 
Latvijos lietuviams smūgis.

VAGIA IR IŠ NETURTINGŲ 

Kaunas.
gavusi žinią, kad iš “Vaike
lio Jėzaus” draugijos namų 
nežinomi piktadariai vagia 
lentas. Atsiųsti policininkai 
vietoje sulaikė pil. Dirdą, 
kuris kaltu prisipažino. Ki
ti nusikaltėliai gaudomi.

Sugrįžo į Lietuvą Trys 
Pulkininkai

SVEČIAS TREMTINYS

Panevėžys. — Šiomis die
nomis į redakciją buvo už
ėjęs bolševikų ištremtas kun.' 
Medžis Povilas, iš Zamošesp 
Latvijos parubežy. Išvaiz-r 
dos visokiariopai suvargu-; 
sios. Ne tiek gaili, kad, vis-

“Darbininko” prenumera- + 
tų ir LDS. narių vajų pa
skelbus laukiama atsiliepi
mų iš LDS. apskričių, kuo
pų ir pavienių narių ir pre
numeratorių. “Darbininko” 
prenumerata numažinta pu
se dolerio ir darbuotojams 
duosime dovanas. —>., ; ------------------------

1 'T
KAINA 5CENT

| Prašome skubiai atsiliep
ti, kad kitame numeyy jau 
galėtume paskelbti spaudos 
apaštalų sąrašą. „

Rašykite: “ Darbininkui, ’ ’ 
366 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass. pareikšdami norą 

I pasidarbuoti.

TFųs/ioų/ton, D. C., grų$£ 
džio 4 d. — Dėdės Šamo sgĮjįga 
retorius Stimson pašiūri®-': 
Sovietų Rusijai notą, kadjt- 
prisilaikytų Kelloggo pakto 
ir susitartų su Kinija be 
ro dėl Mandžiurijos' geležilfU 
kelio. Ši nota pasiekė Rusi#’ 
ją kada jau Rusija su Kiniu 
ja buvo susitarusios pradėtu 
tiesiogines derybas.

Sovietų Rusijos Užsieni^ 
Reikalu Komisaras Litvi- 
noff’as Jung. Valstybių sek-, 
rotoriaus Stimsono nota sau 
vo atsakyme pavadino kaipo 
nedraugingą žygį, dar ir dėl*'" 
to, kad Jung. Valst. nėra- 
pripažinusios Rusijos dabar*’’ 
tinės valdžios. ;

KAUNAS.—Ryšy su Vy
tauto Didžiojo 500 meti] 
mirties sukaktuvėmis .bo
sianti paskelbta amnestija 
Koki nusikaltėliai bus am
nestuoti, tuo tarpu nežinia.*

ležinkelius ir juos paimti 
valstybės priežiūrom

Jo kalba labai patenkino 
Wall Streetą. Šerų marke- 
tas dar prezidentui tebekab 
bant pakilo.

Bet darbininkai turėtų bū
ti atsargus su visokiais šo
rais, nes labai dažnai šeri] 
spekulentai lieka be kelnių. 
^TTcsaT prež. Htfover pa
reiškė, kad biznis Amerikoje 
esą geras ir jokio pavojaus 
nėra, bet-tik turtuoliams.

Darbininkai neturi kuo 
džiaugtis. Darbai nepage
rėjo. Atlyginimas už darbą 
visur sumažintas, o pragyve
nimas brangus. To nejaučia 
prez. Hoover, nes apie. tai 
savo kalboje neprisiminė.

r TOS



Kai rūkytojas Įgauna skoni, kiekvienas ieško geresnių rūkalų, naturališ

daryti geriausiai ir pritaria, kad Camel cigaretai pagaminti tikriems rūky

tojams

nerupi

J. Zaikis,

D. L. K. KEISTUČIO DB-J08 
VALDYBO SANTRAŠAI

MtflRPOVILO 

valdyba

dešimts ran- 
ir' ryšulys 
laikraštuko 

kitokios jų

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PAŽALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA

kai. Naųjj rūkytojai gal ir nelabai kritikuoja, bet kartą patyrę tikrą leng 

y urną ir viršijantį kitus cigaretų kvapus, isitikina, kad Camel cigaretai pa

Petnešų savo klientams ir drau
gam^-kad laivakorčių agentūrą ir 
krautuvę perkėliau iš 177 Park St.

Kaune atidaryta nauja šv. 
Luko ligoninė su 34 lovomis 
Ligoninės pastatymas kašta
vo apie 200 tūkstančių litų.

visiems
Bet jam 
tuoj atsirado geras rezer
vuaras” baltosios. Besi 
šuapsuojant grižo svečią pa 
lydėję. Pradėta “gerbti’ 
dar uoliau.

VYDŪNĄ PAGERBĖ
~Kalvarija. Liet, spaudos 

platinimo dr-jos pakviestas 
p. Vydūnas pas mus spalių 
29 d. skaitė paskaitą “Mote
ris ir Tauta.” Į gražaus 
turinio paskaitą žmonių ne
daug susirinko, nes rengė- 
. ai patys vienu laiku skelbė, 
<itu pakeitė, o trečiu pradė
jo.

LIETUV. DUKTERŲ DIUOS 
PO GLOBA MOTINOS SVO.

VALDYBA' '

Pirmininkas — J. Gmbinskas, 
24 Preseott Su, Readvllle, Mara.

Vice-Plrmininkas — J. Markelionfc 
140 Bowen St, So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — P. Milius, 
447 E. Seventh St, So. Boston, Masr

Fin. Raštininkas — M. šeikls, 
256 E. Nnth St, So. Boston, Mąst

Iždininkas — V. Balutis 
36 Mercęr St, So. Boston, Mass.

Maršalka
7 Winfield St, So. Boston, Masą 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedšldienj kiekvieno menesio, pc 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salSj, 7th St, South Boston, Mass.

Pirmininkas — Mot Verslackas,
694 E. Flfth St, So. Boston, Maa» 

Vice-Plnnininkas — Povilas Ruka,
125 Bowen St, South Boston, Masa. 

Prot. Raštininkas — Ant Macejunaą
450 E. 7th St, So. Boston, Masa 

FJn. Raštininkas — Pranas Tuleikia
109 Bovren St, South BOston, Masa 

iždininkas — Andrius Zalieckas.
150 H Street, South Boston, Masa 

Tvarkdarls — Kazys Mikallonis,
906 E. Broadway, So. Boston, Masa 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrą nedšldienĮ kiekvieno menesio 
Lietuviu Salėj, kerte E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vaL po pietą. 
Ateidami susirlnkiman prašome at
sivesti naujų nartą prirašyti prie 
musų draugijos.

Lietuvos Prezidento aktu 
302 n r. Latvijos karininkai 
apdovanoti Lietuvos nepri- 
klausomvbės medaliais.

<

029. R. J. Reynolds Tobacco 
-npnv. Winston-Salem. N. C.

ir jiems išrinktas geriausias tabakas. Ši rūšis patinka pažjstan 
. i . ; _• •' * • i *■ “• * . • 1 :

» i •

tiems rūkymo malonumą ir tai — milijonams.

leido į namo langus ir duris 
keletą papliūpų šūvių, kad 
kartais nepabėgtų iš namo 
jame likęs antrasis plečkai- 
tininkas. Po kurio laiko 
tasai plečkaitininkas — J. 
Bieliauskas atsilirpė iš na
mo griuvėsių. Policija ta
da jį tuojau suėmė. Apžiū
rėjus name, kokiomis aplin
kybėmis buvo sprogdinta 
pragaro mašina, paaiškėjo, 
kad sprogdinimas buvo pa
darytas tiktai tikslu pabėg-

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

Vlce-Pirmlnlnkas — A. Naudžluna^ 
885 Broadway, So. Boston, Masa

Prot Raštininkas — V. Tamoliuna*- 
40 Marine Rd., So. Boston, Mase 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas, 
44 Glendale St, Dorchester, Masu

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

Tvarkdarls — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Masu.

Draugija laiko susirinkimus kas ant 
rą paned£l{ kiekvieno mėnesio 7:3C 
vaL vakare, pobažnytinėj svetain# 
Fifth St, So. Boston, Mass.

KRAŠTO DIREKTORIJA NUTA-, 
RĖ UŽDARYTI LOŠIMU 

KLŪBĄ
Klapeda. — Kai]) tenka 

patirti, krašto direktorija 
paskutiniame savo posėdy 
nutarusi uždaryti Klaipėdos 
lošimų klūbą. Būk nutari
mas padarytas dėl to, kad 
lošimų klūbo direkcija nesi
laikiusi išleistų krašto direk
torijos taisyklių.

Po paskaitos kalvarijie- 
čiu būrelis gerbiama svečia 
pasikvietė arbatėlei. Trūni
jai pasikalbėjęs svečias va- 

iu traukiniu išvažiavo 
Kol buvo svečias, 

buvo labai jauku, 
išvykus ant stalo 

atsirado geras 
baltosios.

— 474, Braziliją — 264, Afriką — 112, Jungtines Valstybes—116,. U r ag va jų—87, Kąpadą — 74, Palestiną — 43, Meksiką — 7 ir Australiją — 1. Iš viso šiemet e- migravo iš Lietuvos 13,472 piliečiai.

-4$mardonės dvare}!reiikJrfiu išrirverž? ^fe.) įsteigti sierdk les vonias. Pįū-gįį neišdalintų šiaurėsnukent ėjusiems

UŽDARĖ DAR VIENĄ 
TILTĄ

Lapkričio mėn. 8 d. len
kų administracijos linijos 
apsaugos kareiviai uždarė 
]>erėjimui Varėnos tiltą per 
Merkio upę. Tiltas uždary
tas dėl to, kad mūsų pusės 
piliečiai atsisakė vežti len
kams malkas.

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

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

Prot Raštininkas — Jonas Gllneckls,
5 Thomas Park, So. Boston, Masa 

Fin. Raštininkas — Matas Selkis.
256 E. "Nnth St, So. Boston, Mass 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Bro'adw«y, So. Boston, Masas 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 lVtnfield St, So. Boston, Mass.

Draugi jatlaikolitririnkimus kai 
trečia kiekvienom^
nesiaį Olandą po .pietą. 
paraww«MA»W R. Rėveat>

KAUNAS. — Krašto ap
saugos ministerio adjutantu 
paskirtas kapitonas .Kvila. 
Buvęs krašto apsaugos mi
nisterio adjutantas kapito
nas Virbickas paskirtas ki
toms pareigoms eiti pačioje 
ministerijoje.

KALENDORIAI J 
1930 Metanu

Siunčiam Katalogą dykai. U df j
rto pasirinksite visokių. 

JONAS KERDIEJU S
663 FOURTH ST.. DEPT. D,
■ SOUTH BOSTON, MASS.

ŪKININKAI NERIMSTA
Kaunas. — Iš įvairių Lie

tuvos vietų ateina praneši
mai, kad ūkininkai labai 
skundžias žemomis javų kai
nomis. Javai — pigūs, o iš 
krautuvės pigiau nusipirkti 
daiktų vis dėlto negauna. 
Kas bus toliau, kai. apie Ka
lėdas j’aVai dar daugiau at
pigs l Taip, sakysim, rugiai 
ir kiti grūdai visai pigūs, o 
duona tuo tarpu nė kiek ne- 
pinga. Dar ir dabar Kau
ne kai kurie pardavėjai ne
nori parduoti kilogramo už 
45 centus.

PIRMAS SNIEGAS 
KAUNE

Paskutinėmis dienomis nors 
nešalta Kaune, bet jau vis 
jaučiamas žiemiškas ūpas. 
Pagaliau 15 d. lapkričio, iš
krito nemaža karta sniego ir 
padarė aiškią žiemos pra
džią.

KAUNAS. — Nuteisti la
šiniui skutimo byloje dr. *F. 
Draugelis, F. Mikšys, P. 
Josi tikas ir kiti padavė Vy-i 
riausiam Tribunolui apelia
cinį glindą.

■ I- - - -
STEIGS SIEROS VONIAS
Kaunas. — Rajonų gydč- tojų apvažiavimas nutarė 

Link&įminėtini
IISfitlS 1S Lietuvoje šelpti likučių, kurių yra, ro- 

1 dos, apie 300,000 litų.

i Pas abu suimtuosius pleč- 
kaitininkus iš viso rastas 
vienas didelis manzeris, vie
nas didelis parabelis, du 
dideli brauningai, apie 150 
jiems šovinių; 
kinių granatų 
plečkaitininkų 
“Pirmyn” ir 
“literatūros.”

Abu suimtieji plečkaiti 
ninkaa; buvo iš'Lietuvos pa 
sišaline’1927 m.PVniini rOf m**'r<>junatizmo, ran- 

kataro, užstojimo kraujo nėra geresnių 
gyduolių kaip Einik. Mostj ir šaknis 
galima gauti visur arba pas išradėjų 
Z. A. Elnlk To.. City HIU St.. Vnlon 
Viry. Conn.

Kentėjau ligą laikų nuo vienos ligos 
ir niekas negelbėjo kaip Einik gyduo
lės,' tad Ir kitam patariu. S. Bnlk, New 
York City.

KAUNAS, v— Jau buvo 
rašyta, kad lapkričio mėn. 
2 d. suimti du plečkaitinin- 
kai V. Viršnickas ir J. Bie
liauskas, kuomet jiedu pe
rėjo ties Vieviu Lietuvos 
pusėn. Buvo pasiųsti į ad
ministracijos liniją krimi
nalinės policijos valdininkai. 
Siunčiant juos, jau turėta 
taip pat žinių, kad perėju
sieji plečkaitininkai gin
kluoti revolveriais, granato
mis ir pragaro mašina. Iš 
Kauno pasiųstieji krimina
linės policijos valdininkai 
atvyko į vietą jau pradėjus 
temti. Vietoje jie gavo tiks
lių žinių, kad abu plęckaiti- 
ninkai sustoję geležinkelio 
sargo Viršnickb, vieno pleč- 
kaitininko tėvo name. Krim.

J /

policijos valdininkai drauge 
su vietos policija tada sa
kytę namą apsupo ir slink® 
prie jo artyn. Pirmiausią 
netikėtai išėjo iš namo pleč-? 
kaitininkas V. Viršnickas. 
kurį policija tuojau sulaikė 
ir nuginklavo. Pas jį te
rastas su vamzdin įleistu šo
viniu revolveris. Jį sulai
kius, narte staiga užgęso 
šviesa įr netrukus_su baigiu 

ki • j* lįMhAiki 20 uretrų aukštuių^^ri»- dinta plečkaitininkų atsineš- i toji pragaro mašina nugriovė pusę namo su stogu. Ū- 
mai po sprogimo policija pa-

226 Park St., Hartford, Conu., 
taigfrtneldžiu visų atsilankyti ir 
pasinaudoti proga, nes po persikė- 
Emtub padariau išpardavimą visų 
prekię numažinta kaina. Taipgi vi
lta uferašau prieš Kalėdas atsilan
kyti'ar nusipirkti saft reikalingų 
daiktą ir dovanų.

'SŽįfeiu greitai ir pigiai pinigus 
j Liįtpvą; parduodu laivakortes j 
Lietętą ir Įš Lietuvos; darau viso- 

iėntuš, įgaliojimus. Rei-

“PAVASARĮ” ■
i * * 4 I ? y 't

Pavasaris” jaunuolj-lieiuvi iš- 
aii^cfefc dorti. kilniu, encrghigh,s£- 
židij^ni, *narsiu, ištvcrirtinįrtt.- »’“T

Vytautas I)idv<ai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visos n- 
teities lietuvius.

“Pavasaris” tckaiuuoja 5 lit. 
Kaunas, p^d. 88. *’ .

Ar-'- * ’ ‘ ’ -
r PLEČKAITININKAS^.T^Cnevėžio karo teismas 
Ifibaudė sunkiaisiais 1 dar- 
)Šbfyisam gyvenimui žydą 
Pfhjną už priklausymą prie 
ileČkaitininku organizaci-’

kaĮe^silankvkite, gausite malonų 
patatiįatimą.

J.SEKYS,
226 jPirk St., Hartford, Conn.

TtLSrockton 4757

įj LIETUVOS UNIVERSITETO 
REFORMA

Laikraščiai prą- 
FTiieša. kad Lietuvos universi- 
Kj^eito reformos projektas jau 
fe paruoštas. Universiteto se- 
£ natas pavedė paruošti pro- 
»;jektą komisijai, susidedan- 
|Oiai iš trijų narių: prorekt. 
Ik4)rbf. Česnio, hum. fak. de- 
B kano, prof. Krėvės-Mickevi- 
crtŽiaus ir prof. Vac. Biržiš- 
Ip'io8i : Komisija dirbo glau- 
tgūžiame kontakte su vvriau- 
iyŠybe. Tą projektą senatas 
|; "apsvarstė ir priėmė su ne- 
I^ŽĮpnipmis pataisomis. Buvo 

sudaryta redakcinė komisi
ja š dviejų narių: p. Kre- 
^J^gr^iękevičiaus ir p. Skar- 
^jįziaus kalbai išlyginti. Ne- 
*.SMįai projektas senato galii- 
^.Ūnai priimtas ir šiomis die- 

popais bus teiktas vyriausy
binei.

■ y .............. .:>UŽDE^D1' jKauno miesto vdįdyba sustatė taisykles, kuriomis uždraudė elgetauti ii- gatvėje ir vaikščiojant po namus. Už elgetavimą įigišol policija tik surašydavo protokolus. Bet dabar sugauti elgetos ar išėję į gatv| be leidimų bus greičiausia gabenami į Stravinįnkus (Trakų apskr.), kur yra valstybinė prieglauda. Tos taisyklė po kelių dienų bus paskelbtos.
VISAI “SULIG KONCESIJA”
Kalvarija. Dar 1928 m., 

nors gyventojai ir murmėjo, 
mūsų miesto Valdyba pasi
rašė kelioms dešimtims me
tų koncesiją su p. Jakobzo- 
nu, kad šis teiks miestui 
nuolatinę elektros šviesą. 
Bet vietoj to, kkd apšviestų 
miesto būtus ir gatves, p. 
Jakobzonas prie elektros 
stoties prijungė malūną ir 
aliejaus spaudvklą. Gi bu
tus apšviečia, kada jo “los- 
ka,” o kaip kurios gatvės ir 
l>e šviesos apsieina. .Gatvė, 
kur mūs “ponai” renkas bi
lijardą lošti, visumet ap
šviesta. Bet kad mums rei
kia rudenį patamsėj sėdėti 
ir dažnai gatvėje nosimis 
susidurti, tai miesto tėvams 
tas

.«iiams rašo: v ytauto.
??.®id£ojo vardas žydų isto- 

rijoje ■ įrašytas auksinėmis 
£ raidėmis. Žydai su giliausiu 
' dėkingumu pamena labai 

širdingą Vytauto Didžiojo 
į elgesį su Lietuvos žydais ir 
i tas dideles privilegijas, ku- 

’V riąs- Vytautas jiems buvo 
[. Ęutgl^ęs ir kurio pavvzdį se- 
Į-’kž^č įiiti Lietuvos kuni- 
h-'ga&ščiai ir karaliai, i Vis 
£ ;nĮe»\dalyvausime jo komite- Įįt- '■* '»
Maogfe. Aukokime gera šir- 

dipĮi ir gausia ranka Vytau- 
tp Kpndui. Parodvkime sa- 

į vo dėkingumą Didžiojo Ku- 
9 nigjaikščio Vytauto atmini- 
y muU”

.‘M >•> I*

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užsipre

numeruodamas

------- -i.:. _t, y, ■
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Šv. Jonas Krikštytojas už 
teisybės skelbimą pakliuvo 
kalėjimam Jisai perspėjo 
karalių Herodą, kad negy
ventų su savo brolio pačia. 
Reikia • daug drąsos skelbti 
teisybę ypač karaliams ir di
džiūnams. Tankiausia žmo
nės nusilenkia prieš galin
gesnius, ar tai iš baimės, ar 
dėl kito kokio išskaitliavi- 
mo, mat, tikisi ką nors nuo 
jų pelnyti. Bet ne vien tik 
prieš galiūnus žmonės nusi- 
lenkia. Užtenka jiems pa
prasčiausios pasaulio nuo
monės, kad jai vergautų. Jų 
didžiausia baimė, ką į tai 
pasakys pasaulis. Jie atsi
klausia pasaulio nuomonės 
visuose išoriniuose dalykuo
se: kaip apseiti, kokius dra
bužius dėvėti, kokias kny
gas skaityti, kokių pagalė
jusių žmonių nuomonės lai
kytis. Jei pasaulio nuomo
nė paliestų tik išorinius da
lykus, tas dar nebūtų taip 
bloga, bet aršiausia, kad pa
saulis skverbiasi į sielos ir 
sąžinės reikalus ir čia nori 
valdyti. Mes gerai žinome, 
kokia pasaulio nuomonė dū
šios reikaluose. Jis bando 
paneigti viską, ką Dievas 
mums apreiškė ir ką Bažny
čia mokina. Čia pasaulis 
vartoja visokių priemonių: 
pašiepimo, šmeižto, mela
gysčių, o jei turi tam galės, 
tai ir prievarta atitraukia 
žmones nuo tikėjimo. Dėlto 
šv. Raštas sako, kad pasah- 
ho priotelius yra Dievj^p^e- 
šas.

Šv. Jonas Krikštytojas 
nebuvo pasaulio prietelius ir 
aštriais bet teisingais žo
džiais skelbė jam pasmerki-

mą ir panieką už negerus 
darbus, užtai jis buvo DieVb 
prietelius, užtai jį Kristus 
taip išgyrė prieš jo mokyti
nius. Ar jūs manote, sako, 
kad šv. Jonas tai žm

t* Sr \ nuomonės ir. ievinė
statymo, tarsi nendrė siū
buojanti nuo vėjo ? Ar ma
note, kad jis koks švelniais 
rūbais apsirėdęs dykaduo
nis? Tokių pilna karalių 
rūmuose, bet ten ne šv. Jo
nui vieta. Jis Pranašas ir 
daugiau negu Pranašas, peš 
nėra pasauly iš moteriškės, 
gimusio žmogaus, kurs būtų'Dievo rieteliais.

k

didesnis už Joną. Kaip ma-.neišveng6 sa 
lonu išgirsti tokį pagyrimą lisC. Čia reikalinga pabrėžti, 
nuo paties V. Kristaus! Lai-*-kad krikščionys pirmieji 
mingas šv. Jonas! “fpasipriešinociesoriausdievi-

Tiesa, jis nukentėjo už 
teisybę. Iš kalėjimo jį nu- 
.yetįė ’ į mirties kambarį ir 
ten jam galvą nukirto. Bet 
ką šv. Jonui reiškė toks pa
saulio žiaurus pasielgimas? 
Jį* tfesa, nuskriaudė ant kū
no, ‘iet jo sielai pagamino 
kankinio vainiką’.

I
Ištarkime savę, Brangu- 

sieji, ir pažiūrėkime, kiek 
mumyse yra panašumo į šv. 
Joną. Šiuo Advento metu 
pasistengkime neklausyti 
pasaulio ten kur jisai blogai 
mokina, ir tuo būdu tapsime

....
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KODĖL NEPAŽĮSTAM, 
SAVO KRAŠTO?

'■ 9

BAŽNYČIA IR MODERNIŠKA KULTŪRA
Kaip Bažnyčia žiūri į kūno 

kultūrą, sportą?

Su racionale kūno kultū
ra Bažnyčia nekovojo ir ne
kovoja. Bažnyčia pataria 
visiems, ypač jaunimui spor
tuoti, mankštintis. Dabarti
nis popiežius Pijus XI, ne
būdamas dar Apastų Sos
te, buvo sportininkas alpi
nistas, atlikęs sunkių ir pa
vojingų kelionių į Alpių 
viršūnes. Iki šiai dienai 
aukštasai jubiliatas yra 
Club Alpino It ai i ano garbės 
narys. Bet ir čia Bažnyčia 
'.spėja, kad sportas ir kūno 
kultūra turi tarnauti aukš
tesniems reikalams. Dėl 
sporto ar kūno kultūros ne
turi nukentėti nei pareigos, 
nei dvasiniai, reikalai. Pir- 

jniausias fcporto --tikslas^ t-

Suvirs 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 upright pianai. Nauji 
vartoti Orthophonic VICTROLA 
puikus MAJESTIC radio.

Reikalauk Katalogo
Vose & Sons Piano Co.

100 BOYLSTON ST. BOSTON
LENGVOS IŠLYGOS

ir 
ir

pratinti drąsiai, ramiai, 
griežtai, energingai save, 
savo ambicijas, išsišokimus 
valdyti, aistras valios val
džiai pavergti: Gražus kū
nas, tvirti raumenys, elas- 
liški žingsniai — tai antra
eilis dalykas. Bažnyčia ke
lia balsą prieš tokią kūno 
kultūrą, kuri neveda į tiks
lą, lx't priešingon pusėn su
ka. Moderninė kūno kul
tūra pražudys jaunimą, jei 
užmuš jame gėdos jausmą.

Kaip suprasti Bažnyčios kovą 
su pasauliu?

Jei Bažnvčia skelbia kova* v

pasauliui, tai ne mokslui, 
bet klaidoms, ne menui, kurs 
kelia žmogaus mintį ir skai
drina jausmus, bet menui, 
kuris paverčiama dievu ir 
jo pagalba skleidžiama klai
dingi principai, nedori pa
pročiai. Bažnyčia nekovo-

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

IŠ LIETUVOS

GINTARAS
Pirkite iš Anksto

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

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

Tipildome uisakj/mus per 
paitq.

TJrrBUAKlAN AMBER 
IMPORTING COMPANY 
1128 Washington Street 

Nonvood, Mass.

tai musą specialybė ir ilgą metą prak 
tika. Darbas artlstlSkaa. Kelnes lemos

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

ja su, fabrikais, tramvajais, 
automobiliais, aeroplanais, 
radie ii- t. t., bet su pasau
lio blogybėmis, doriniais pa
vojais, su pageidimu kūno, 
akių ir gyvenimo puikybe. 
Bažnyčia, kovodama su blo
gybėmis, kovoja už kultūros 
ateitį, nes. kaip istorija ro
do, kur tik įsibrovė' suge
dimas, ten sutirpo ir kultū
ra.

Bažnyčia į apaštalavimo 
darbą Įkinko moderniškos 
kultūros pabūklus. Spauda, 
radio, kino, teatrai panau
dojama ir Kristaus moks
lui platinti, gilinti jį žmo
nėse. Jei girdime apie Baž
nyčios kovą prieš kinus, te
atrus, moderniškus’ šokius, 
rūbų- madas, tai reikia su- A v 
prasti, kad čia kalbama apie 
kinus, teatrus, šokius, ma
das, ką klaidina, tvirkina, 
kelia aistras; nemalšina pa
geidimų ir juos tik kursto.

Modernus katalikas nega
li ignoruoti modemiškos 
kultūros laimėjimų. Saky
sime, šiandien yra aktualus 
klausimas, kaip įrengti kata
likišką kinematografą, teat
rą, siunčiamąją radio stotų 
Vakarų Europos katalikai 
šiuo reikalu ne tik galvoja, 
bet jau nemaža yra nuveikę.

Bažnyčia, pripažindama 
teigiamos reikšmės kultūrai, 
nuolat primena žmonėms tą 
tiesą, kad žmogaus amžina
sis tikslas ne pasaulyje, o 
Dievuje.

Bažnyčios reikalavimai 
daugiau klausyti doros įsta
tymų ir sąžinės balso, negu 
gražiai skambančių pasaulio 
šūkių, yra labai teisingi. 
Paklausykime, kaip tai įver
tina Bažnyčiai nepalankus 
Paulsen: “Norint patirti, sa
ko jis, kokią rolę krikščio
nybė suvaidino ir iki šiai 
dienai tebevaidina kultūrin
gojo pasaulio tautose, gana 
prisiminti anas Kristaus 
kreipimasis į savo mokinius, 
vadinant juos pasaulio drus
ka. Modeminė kultūra vis 
tik yra mažiau ar daugiau 
persisunkusi krikščięnvbės 
dvasia. Toji krikščionybės 
dvasia eina josios naudai, 
būtent, neleidžia kenksmin
giems gaivalams perdaug iš
bujoti ir tuo būdu saugo nuo 
pražūties, ko, kaip žinome,

nimui, krikščionybe ilgą ko
vą kovojo dėl sąžinės laisvės, 
kuri stabmeldiškam pasau
liui buvo nežinoma. Pirmie
ji krikščionys bevelydavo 
kankinio mirtimi mirti, ne
gu tikėjimo išsižadėti. Nie
kindama žemės gerybes, rei
kalaudama susiturėti net nuo. 
leistinų smagumų ir netrokš
ti garbės, žodžiu, reikalauda
ma abejutingumo link moks
lo ir meno, kelia krikščiony
bė žmonėse noro nepaskęsti 
išviršinių reikalų chaose. 
Kiekvienam stato prieš akis 
aną amžiną gyvenimą: mat, 
šitas gyvenimas negali žmo
gui duoti tobulos laimės. Aiš
kiausiai tai liudija Evange
lijos žodžiai: “Ką padės 
žmogui, jeigu jis visą pasau
li užvaldys, o savo sielai pa
darys pragaištį?” Tasai 
krikščionių dažnai minimas 
pasakymas ištiknijų nevieną 
verčia rimčiau pagalvoti a- 
pie svarbiausias gyvenimo 
problemas.

Atsiduodami laikiniesiems 
džiaugsmams ir smagumams, 
tuos reikšmingus žodžius ga
lime pamiršti, tačiau tylio
mis susitelkimo valandomis 
jie vėl mumyse iškyla” 
(Paulsen, System der Ethik)

Bažnyčios svarbiausias už
davinys išmokti žmogų tik
ro žmoniško gyvenimo. Ji 
stengiasi ’ išmokyti žmogų, 
kaip viešpatauti gamtai ir 
kaip tapti-vidųjai nepriklau
somu nuo įgimties palinki
mų.

“Pan. Balsas”

TURĖJO NESMAGUMŲ SU 
NUSILPNĖJIMU IR NEMIGE

“Aš buvau visai suirusi,” sako ponia 
Grace Cashman, Marion, Ind. 
rėjau nuolatinius nusilpnėjimus ir 

'galėjau naktimis miegoti. Vienas 
telis Nuga-Tone suteikė man daug 
gelbos.” Kenčiamieji perskaitę tokį 
reiškimą nudžiugs, išgirdę, kad randa
si tokios gyduolės kurios pagelbsti nuo 
tokių trobelių, nes Nuga-Tone yra pui
kios gyduolės ir suteikia pagelbą net 
ir labai pavojingose ligose. Virš milio- 
nas žmonių vartodami jas atgavo savo 
sveikatą, stiprumą ir jėgą. Ir jei jus 
esate sergantis ir silpnas, jus turėtumėt 
jas pabandyti.

Nuga-Tone pagelbsti tiems, kurie tu
ri skilvio suirimus, prastą apetitą, ga- 
sus viduriuos, raugėjimą, neveiklias 
kepenis arba kitus svarbius organus, 
galvos skaudėjimą, svaigulį, silpnus 
nervus, reumatiškus skausmus, arba 
skausmus dėl kurių negalit naktimis 
miegoti. Bandykit Nuga-Tone ir perei
ti krinkit patys, kad jos yra puikiausios 
ir greičiausiai veikiančios, sveikatą ir 
stiprumą budavojančios gyduolės ko
kiais tik esat vartoję. Nuga-Tone yra 
parduodamos pas visus gyduolių ver
telgas. Jei jūsų vertelga neturi jų sa
vo sandėlyj. reikalaukite, kad jis užsa
kytų jums iš olselio vaistinės.

“Aš tu
ri e- 
bu- 
pa- 
pa-

i

Jči mes rimtai po Lietuvą pasi- 
žvalgysim, daug ko naujo ir nepa
prasto rasim. "Dažnai girdisi: 
“Kas čia toj Lietuvoj yra, ji ma
ža, galima viena diena apvažiuo
ti.” Bet tikrai pasakius, ar daug 
tarp mūsų randasi tokių, kurie 
tikrai pažįsta mūsų tėvynę Lietu
vą, kad ir tą taip “mažutę?” Ga
liu drąsiai sakyti, kad iš šimto 
vargu vienas.

Tai mūsų Amažutei” Lietuvai 
paviršutiniai pažinti, reikia visą 
metą pašvęst, bet jei jau kalbėt 
apie visišką pažiųimą, tai tam rei
kėtų kur kas dauginus nei vieno 
meto laiko.

Kitų šalių ir tautų dažnai mato
me skelbiant, popui iarizuojant 
mažos vertės dalykus ir dažnai mes 
patys tais skelbimais suvilioti va
žiuojam, einam lankyti žiūrėti ir 
tos menkos vertės daiktais ar vie
tomis gėrimės, stebimės; nors vis
kas ten tik iš kapitalo pertekliaus 
sudaryta ir išpuošta, ir tt. Ir tas 
kapitalu Įrengimas traukia praei
vio akį ir neša šimteriopą pelną.

Mūsų Lietuvoje yra taip pat gra
žių įr Įspūdingų vietų, kad ištikro 
kiekvieną stebina ir sužavi, veik 
natūralūs gamtos padarai. Mūsų 
.Lietuvoje yra tokių vietų, kokiu 
kitose šalyse visai nėra ir jei žino
tų kitašaliai — važiuotų didžiau
sios ekskursijos ir pavieniai.

Paimkim, pavyzd i n Kryžių Kal
ną esantį 12 kilometrų nuo Šiau
lių prie Joniškėlio vieškelio, Do
mantų kaime. Kryžių Kalnas, sa
koma, nuo švedų karo laikų pasi
likęs. Sakoma, ten buvę kapai žu
vusių kare; sakoma, ten švedai tik 
pagautus nelaisvėn žudę, kankinę 
ir ten laidoję supildami didelį kal
ną. Dar sakoma, kad ten buvusi 
bažnyčia ir kokiu būdu likusi už
pilta, dėl to šiandieninė kalno įžiū
ra, kur buvo patsai kalno kaubu- 
ris—-viršus, dabar didelė įduba.

Dėl ko jis vadinamas Kryžių 
Kalnu?

Nuo neatmenamii laikų ten bu 
Ivo statomi kryžiai, įvairūs Įvai
riausi, kas ir šiandien dar daroma, 

j Ten randama kryžių jau sunyku
sių ne tik medinių, bet ir akmeni
nių ir geležinių.

Šiandien ant to kalno galima 
priskaitvti gal Į kelis tūkstančius 
didelių ir mažų krvžių, ir kur lai
kas nuo laiko vieni virsta ir nyks
ta, o jų vietoje dauginasi nauji ir 
kas metas tas Kryžių Kalnas eina 
didyn ir ilgyn. Gal nevienam ateis 
i galvą — kas ir kodėl ten tuos 
kryžius ir kryželius neša ir stato?

Štai kaip yra. Kiekvienas žmo
gelis ištiktas kokio nors vargo, ne
laimės, ligos — eina ten ant to 
Kry žių Kalno. Sako, net per kiek 
kilometrų žmonės eina keliais ir 
jei didelio kryžiaus neįstengia pa
statyt, tai nors kad ir mažiausią 
•įeša sulig savo išgalės ir aukoja, 
melsdamas Aukščiausio malonių.

Čia nors vieną atsitikimą pami
nėsiu. Buvo taip: Didžiojo karo 
metu, kaip vokiečiai okupavo Lie
tuvą, kokių ten priekabių ieško
dami suėmė, suareštavo visai ne
kaltus tris lietuvius įtardami ko-

^^^IENOSPER VANDEMĮ^S
Mr PER CHERBOURGĄ — 6 DIENOSW PER BREMEN’Ą. W

Keliaukite greičiausiu pasauly laivu W

| BI5EMEN 1
| Laivas EUROPA dabar budavojamas ir veikt pradės ■ 
į nuo kovo mėn., 1930 m. ’

Mažiau Negu 8 Dienos j Lietuvą. ?
I Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos šalimi. Re- 
| guliariai išplaukimai kožną savaitę 'populiariais

Llovd laivais.. SI Dėl sugrįžimo liūdymų-ir kitų informacijų atsiklauskit f B savo vietinio agento arba
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kiais ten _ 
visus pasmerkė sušaudymui. Vie- • 
nas iš jų žinojo tą Kryžių Kalną ir 
perimtas baimės puolęs savo ka
meroje ant kelių meldėsi prisiža
dėdamas, kad likęs gyvu tuojaus 
parvykęs pastatys tame kalno kry-Č • 
žiu. Ant rytojaus, paskutinioje va
landoje, pasmerktieji šaukiami iš 
kalėjimo kamerų. Du susaudomi, o 
šis vienas iššaukiamas į kitą at
skirą vietą dėl paskirtos tam tik
ros komisijos ištardymui. Komisi
ja dį&ęisino ir paleido namo, kaipo 
nekaltą, šis bėga, žinoma, kaip iš 
ugnies su džiaugsimi ir tuojaus iš
pildo savo pažadą, tai yra, pasta
to kryžių ir kas metas tuom laiku 
ateina tenai pksimelsti prie Aukš
čiausiojo už jo gyvybės išgelbėji
mą. Tas žmogelis iš Rozalimo pa
rapijos, jo vardą ir pavardę reika
le galėčiau paminėti.

Šį kalną esu nufilmavęs juda
muose paveiksluose ir kas atsilan
kys į mano rengiamus vakarus ga
lės pamatyti, kaip šis garsus kal- 
pas atrodo.

Garsus ir stebūklingas Kryžių 
Kalnas, bet ar daug ir pačioj Lie
tuvoj yra ji žinančių? Labai ma
žai.

Jis apleistas, nežinomas, stovi 
paprastose ganyklose, pievų ir dir- 
vų tarpe, galvijai jį mina ir laužo 
kryžius, nėra jokios aptvaros ir tt. 
O tą būtinai reikėtų padaryti — 
netik aptverti, bet ir gražiai jį pa
puošti, užlaikyti.

Bet ar mažai mes turime pana
šių ir kitokių garsių ir interesin
gų vietų, kurioms aprašyti reikė
tų labai daug laiko ir vietos?

Taigi, daugiau kreipkime do
mės pažinimui savo tėvynės.

J. K. Milius

PARSIDUODA NAMAS
Nepaprasti Pirkimai

Nauji, modemiški, dviejų šeimy
nų namai, 5 kambariai ir maudy
nės ant kiekvieno flioro, du atski
ri pečiai (furnace), chestnut ap
dirbti, craftex sienos į svarbesnius 
kambarius, elektra, shades ir t. tį. 
Hobart Avė., Totowa Borongh. 
Dvi minutos nuo bus linijos. Kai
na $8,900.00. Sąlygos. Nuo gaisro 
apdrauda vieniems metams dykai. 
Statytojas kasdien tenai. Šaukite 
Haivthome 2596-R, vakarais arba 
kreipkitės pas savininką Mr. H.
Hagoort, 15 Hutchinson Avenue, vės Alėja 31 Nr. 
Hawthorne, N. J. (G.-6) tis. ”

Petras Bartkevičius 
duoda laivakortes ant. dį-, 
džiųjų ir greitųjų laivų/. 
Siunčia 'pinigus doleriais 
Lietuvą ir į Lenkiją. Tvirti-, 
na dokumentus, nes jis yra 
notaras.

Šiemet per jo agentūra; 
yra atvažiatę į Ameriką _ *” k Xdaug lietuvių ir lenkų. Bartk 1 
kevičius tikras yra kad ateiA- 
nantį pavasari daug lietuvių ’ 
važiuos į Lietuvą ir jau prą- ? 
dėjo kelionės dokumentųsl* 
tvarkvti iš anksto. 7

Adresas agentūros tokst.j. j 
PETRAS BARTKEVIČIUS, 

678 No. Main St., Montello, Mass.

REIKALINGAS LIETUVYS /
Mokantis 3 kalbas ir gerai kirpti .■ 
plaukus, gali daryti gražų gyve-t 
nimą ir pinigus. Nes yra ant par- « 
davimo barbernč, kuri randasi ge
riausioj vietoj. j

Klauskit šiuo adresu:
P. BARTKEVIČIUS,

678.No. Main St., Montello, Mass.“

Tėvų salies gyvenimas, tevyn.es 
džiaugsmai ir vargai, gimtinės se
sutės daina yra svarbiausi ir bran
giausi žmogaus gyvenimo dalykai.

Juos žinosi skaitydamas Lietu
vos Katalikų Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį

if

■<»

MOSįĮ LAIKRAŠTĮ”
JĮ reikia užsakyti sau Amerilą>- 

je ir visiems giminėms ir pažįsta-,, 
miems Lietuvoje.

; “Mūsų laikraštis” metams kaš- ’ 
tuoja :kėturi litai, pusei metų 
litai. J

Latvijoj, Estijoj ir VokietijpJ 
kaina ta pati, o visur kitur užsie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau. -y -

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais- ;• 
“Mūsų Laikraš- .,

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDA
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINUOS

?.
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ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

KLAIPĖDA IR ATGAL
PATAŠIAM PIRKTI LAIVAKORTES Į ABI PUSI, 

NES TUOMI SUTAUPYSITE SAU PINIGŲ

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS
IŠ NEW YORK’O

“ESTONIA” GRUODŽIO 21
‘UTUANIA” SAUSIO 30
“ESTONIA”. VASARIO 20

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

Dėl visli informacijų kreipkitės j vietos agentą

----- ARBA-------

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. T.
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MARIJOS ŠVENTEI
•e ? *•••■

%

-r
• - V.- - *+ _________ penktadienis, yraodilo S i, Ifed
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r/{tarifą pnce per week yearly... .$3.00 Užsieny vieną kart savaitėje net $3.00 

“DARBININKAS”

M6 West Broadway South Boston, Mass.s? % .
g-C Tdephone South Boston 0620

J PERDIDELE ARMIJA
■ ________________

E v Laikraščiai praneša, kad 
’ Rusu sovietai turi dešimt- 
< milijoninę armiją. Tai bent 

komunistai, pasaulio taikos 
"skelbėjai! Nevienas caras 
r tiek kariuomenės neturėjo. 

Jos palaikymui, žinoma, rei
kia milžinišku lėšų. Tat at-*. vimama paskutinis duonos 
kąsnis nuo badaujančių mu
žikų ir atiduodama kariams.* • 

vargšai kaimiečiai stovi 
/ ilgiausiomis eilėmis ties val- 
-jdžios sandėliais ir laukia v kaipr tasai Lozorius, ar ne

nukris jiems koks trupinė
lis nuo turtuolių komunistų stalo.

Turėti didelė armija ir
s

y gerai ir negerai. Jeigu ji 
...ištikima, tai, žinoma, tuo- 
imet tikras rojus jos vadams.

Visas pasaulis jų bijosi, o jie gali diktuoti savo valią kaip tinkami. Bet jei ka- 
- riuomenė neištikima, tuomet 
„iji virsta diktatorium, ir -vargas tam, kas jai pasi- 
•_ priešins. Žinome ką reiškė ..Romoje pretorijonų gvardi- 5 ja. Ji valdė šalį kaip norėjo, rinko imperatorius, arba 

juos nustumdavo nuo stosto, 
^pavertė Romą visų nepaken
čiama militarine valstybe ir 
galutinai ją pražudė. Tas pats buvo ir su janissarais 
Turkijoje. Bet sakysite, kad sovietų kariuomenė ištikima, nes susidaro iš tikrųjų ko- 

zttiunistų. Kur tau! Pats 
Stalinas pripažįsta, kad iš 
penkių tūkstančių nišų yra tik vienas komunistas. Taja 
proporcija einant, iš dešimties milijonų kariškių atsiras vos dvidešimts tūkstan- 

AČių tikrųjų komunistų, va
idinasi, tik patys augščiau- 
: šieji kariuomenės vadai. Kiti kariai yra tamsūs niuži-

. J

kai, kurie toliai bus ištiki
mi, .kol jiems akys neatsi
darys, o tas laikas gal ir ne
betoli. Liaudyje dabar daug 
nepasitenkinimo dėl nuosa
vybės. Vargšas mužikas 
prie caro jautėsi daug geres
nėj padėty negu dabar. 
Nors tuomet būdavo didelės 
duoklės bei mokesčiai, bet 
mužikui vis kas nors atlik
davo, dabar gi viskas nuo jo 
atimama ir paverčiama jį 
tiktuoju vergu. Jei kiek pa
sipriešina, tuojau kulipka 
kakton.

Komunistai mato, kad zur
zėsimas žmonėse eina visu 
smarkumu, taigi palaikyti 
savo valdžiai jie organizuo
ja milžinišką armiją, di
džiausią visame pasauly. 
Juos visi vadina militaris- 
tais, bet jiems tas nerūpi. 
Skęstančiam žmogui nesvar
bu kad jį kas pravardžiuo
ja. Taigi bolševikai orga
nizuoja armiją, kad apsigin
ti nuo liaudies. Bet kas 
juos apgins nuo armijos, 
kuomet toji susipras?

Kitas dalykas: laikyt di
džiulę armiją taikos metu 
neparanku ir pavojinga. 
Viena, ji labai daug kainuo
ja ir suėda visą šalies bu- 
džetą. Antra vertus, dide
le armija turi ką nors veik
ti, nes kitaip ji rūdyja ir ap
auga pelėsiais, kitais žo
džiais. ji nori su kuom nors 
kariauti. Neturėdama išori
nio priešo, ji ieško viduji
nio, vadinasi, ima kariauti 
prieš savo vadus. Todėl bol
ševikai ir briaunasi į Man- 
džuriją: mat, nori savo ka
riuomenei duoti darbo ir nu
kreipti jos dėmesį į sveti
mas šalis.

Madras mieste, Panelės Švenčiausios šventėje, katalikėms mergaitėms buvo išdalintas sekančio turinio laiškas:
z“Brangios Dukterys Kristuje:

Rašau jums šitą laišką, 
tikėdamas, jog gausite jį 
Paneles Šv. Nekalto Prasi
dėjimo šventėje, Veno da
lyko noriu jus prašyti — aš 
prašysiu ne savo vardu, bet 
Nekaltai Pradėtosios Šv. 
Panos Marijos vardu. “Jūs 
žinote, brangios dukterys, 
kaip Šv. Tėvas, Popiežius, 
didžiai nusiminė, išgirdęs, 
kad daugelis mergaičių-ka- 
talikių mergaičių —ateina į 
bažnyčią apsirėdę nepride
rančiai Dievo Namams. Ir 
jis prašė viso pasaulio Vys
kupų, kad jie atsišauktų į 
jaunas mergaites ir jų pra
šytų apsirėdyme nevaikvti 
pasaulinių madų.

“Brangios dukterys, per 
Krikštą šv. jūs išsižadėjote 
pasaulio. Taigi, jūs nega-

siškus. Jei katalikai tokių 
atvirlaiškių reikalautų,krau
tu vės turėtų. Jei ne, yra 
daug katalikiškų krautuvių, 
kur lengvai galima gauti.

Jei agitacija pasekmingai 
varoma, mes, katalikai, esa
me atsakomingi. Daugiau 
Kristaus dvasios.

• V

T.

lite sekti pasaulio mokslo ne 
madų. Daug yra knygų va
dinamų madoje, kurias ka
talikui skaityti būtų nuodė
mė. Yra vaidinimų, ku
riuos asaulis laiko madoje, 
tačiau geras katalikas ne
privalo juos lankytu Taigi 
ir šokių. Lygiai taip pat 
ir apsirėdyme. Yra drabu
žių, kuriuos pasaulis laiko 
madoje, bet Marijos dukte
riai labai nepridera juos už
sidėti, ypatingai einant į 
bažnyčią.

“Brangios dukterys, šioje 
Panelės Šv., Marijos Moti
nos, Karalienės Skaistybės 
Šventėje, aš jus prašau, pa
rodyti savo tikrą tikėjimą 
ir meilę. Padarykite priža- 
dą-pasiryžimą, kad niekad 
nesirėdyti taip, kad Marija 
matydama jus turėtų liūsti.

“Brangios dukterys, dau
giau aš nieko nebesakysiu. 
Jūs žinote, kas Marijai pa
tinka, o kas ne. Prižadėki
te savo Dangiškajai Moti
nai, kad jūs vengsite tokio 
apsirėdymo, į kurį Marija 
nežiūrėtų su meile ir džiaug
smu. Atsiminkite, nei viena 
mergaitė nesigaili ir nieko 
nenustojo mėgindama būti 
ištikima Marijos duktė.

Telaimina jus Dievas ir 
Nekaltoji Pana Marija 
na su jumis.

Jūsų Tėvas Kristuje,
t F. Aelen,

Madras Arkivyskupas.

DĖL AMERIKOS LIETUVIŲ NUOSAVYBĖS LIETUVOJE
X . A * 1 '

Labai dažnai čionai apsi
gyvenę lietuviai turi vargo 
dėl savo nuosavybės jiems 
nepriklausančios Lietuvoje. 
Vietoje siuntinėjus pakarto
tinus paklausimus konsula- 
tan, patartina neužmiršti, 
kad Lietuvoje prieš karą ir 
dabar veikia užsisenėjimo 
(užsigyvenimo) įstatymas 
(Statute of Limitations), 
kurio laikas buvusių Kauno 
ir Vilniaus gubernijų vieto
se buvo ir dabar tebėra 10 
metų, gi buv. Suvalkų gu
bernijos vietose ir Klaipė
dos Krašte tas terminas y- 
ra daug ilgesnis (iki 30 me
tų).

Kad nebūtų širdgėlos ir 
bylinėjimosi dėl užsigyveni
mo, patartina kiekvienam 
čionai apsigyvenusiam -lie
tuviui (be skirtumo ar jis 
būtų Lietuvos ar Amerikos 
pilietis) pasistengti 10 metu 
nelaukiant sutvarkyti savo

A l

nuosavybės reikalus su savo 
giimnėmis ar kaimynais Lie
tuvoje arba patiems nuvy
kus Lietuvon ir padarius 
ten raštiką pas notarą sutar
tį, arba paskiriant savo įga
liotinį Lietuvoje, surašant 
įgaliojimo dokumentą Lie
tuvos Respublikos konsula
tuose New York’e ar Čika
goje ,arba pas vietos advo
katus ar agentus surašytus 
ir notaro patvirtintus doku
mentus atsiunčiant Lietuvos 
konsulatui paliudyti.1 Be 
Lietuvos Konsulato paliudy
mo (legalizavimo) dokumen
tas neturi jokios vertės Lie
tuvoje.

Veik nėra reikalo primin
ti, kad pirm negu daryti į- 
galiojimus ir pradėti bylinė
tis teismuose dėl nuosavybės 
teisių sutvarkymo, reikia iš
bandyti visas. galimybes su
sitarti geruoju.

Lietuvos pilie- 
geresnio aprū- 

pageidautina,

'it

K.

KALĖDŲ SVEIKINIMAI C - ------- . ■ ;■
Neatsimenu, kur buvo ra

šyta, jog tyčia yra varoma 
'agitacija, panaikinti visus ti- 
kėjimiškus Kalėdų sveikinimų atvirlaiškius. Ir kaip tas yra teisinga, įrodymų ne
reikia. Nueik j krautuves, kur parduodama Kalėdų 
sveikinimų * atvirlaiškiai, kiek rasi su Kūdikėlio Jėzaus paveikslu ? Kelias atrasi, ‘ kurios išreikštų kri- 
fc&*ionišką Kalėdų dvasią ? 
Stalai apkrauti atvirlaiškiais su rogučių, le’dų, varpe-
't *

lių vaizdais — bet su Jėzaus 
nėra.

Argi neliūdna, kad katali
kas siunčia Kalėdų sveikini
mų atvirlaiškius, Jėzaus gi
mimo dienoje, o Jėzaus ne
pamini. Sveikina savo drau
gus, o Kūdikėlį Kristų palie
ka. užmiršta.

Jei katalikai pasirūpintų, 
atsimintų, kad Kalėdos nėra •v 
komercijinė šventė, pirktų 
tuomet atvirlaiškius, kurie 
išreiškia tikrą Kalėdų dva
sią, o ne kokius ten nonsen-

bū-

Dėl pačių 
čių interesų 
pinimo yra 
kad visi be išimties Lietuvos
piliečiai, svetur apsigyvenę, 
nuolatai laikytų ryšį su Lie
tuvos konsulatais, pranešda
mi savo adresus ir jų pasi
keitimus, taipgi ir apie šei
mynines atmainas bei pilie
tybės pakeitimą (antrų na-

•c>

L. R. G. K.

turalizaiijos popierų gavi
mą).

Santykiuodami su čia ap
sigyvenusiais lietuviais, Lie
tuvos konsulatai gauna įvai
rių įvairiausių paklausimų 
ir visados stengiasi suteikti 
galimai pilną atsakymą. To
dėl pašto išlaidos konsula
tuose pralenkė tam tikslui 
skirtą sumą. Todėl būtų 
geistina, kad paklausėjai ne-j

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Dideliausiai gerb. “Darbininko” 
Redakcija!

Nuolankiai meldžiu Jūsų malo
nės suteikti vietelę Jūsų redaguo
jamame “Darbininke” šiam ma
no širdingos padėkos laiškeliui, už 
ką Jumis būsiu dideliausiai dėkin
gas.

Su giliausia pagarba,
Vaclovas Balevičius

Gardino apskrit., Marcinkonitj 
vai., sodž. Margionys. Okupuotoji 
Lietuva.

Lapkričio 2 d., 1929 m. 
Širdingai Mylimam Dėdei Jonui 

ir jo moterei Marijonai Jeskcle- 
vieiams, Montello, Mass.

Mylimieji!.. Šių metų spalių 17 
dieną, antrą, kart aplaikiau nuo 
Jūsų pundą “Darbininko,” “Gar
so,” “Laivo” ir kitokių laikra
ščių už kuriuos nei širdis mano 
neįmano kaip jums tinkamiausiai 
atidėkoti už taip dideles dovanas. 
Bet žinodaams Jūsų gerąsias (an
geliškas) širdis turiu viltį, kad 
užsiganėdinsite vien karščiausiu 
žodeliu — ačiū!... kurį aš Jums 
tariu iš gilumos širdies.

Nemažiau Jums yra dėkinga vi
sa mūsų tamsioji padangė, o y- 
pač jaunimas, kuris šventadieniais 
ar šiaip laisvomis valandomis su
sirenka ir visi uoliausiai skaito
me Jūsų prisiųstus laikraščius ir 
semiame iš jų gyvenimui reikalin
gas žineles.

Taigi 1000-čius kartų širdingai 
ačiū Jums už Jūsų dovanėles (lai
kraščius).' • Te Visagalis Jums at
lygina gesiausiomis malonėmis ko
kių tik geidžia Jūsų širdeles. Bu
čiuoju Jumis širdingiausiai mels
damas dėl Jūsų Dievo palaimos.

Su godone, visų margioniečitį 
vardu. •

V. Balevičius.

pamirštų įdėti vokan. apie
10 centų pašto ženklais dėl 
jų paklausimo išpildymo.

L. R. G. K.

GUDRUS BERNAS
>

(Pasaka ne pasaka)

Gyveno vienas ūkininkas. Jis samdydavo 
šeimyną, bet bernai ir mergos pas jį negalėda
vo pabūti — to ūkininko boba buvo labai pikta. 
Nuvažiavo kartą tas ūkininkas toliau į miestą. 
Žiūri per miestą bėga linksmas berniokas. Pa
matęs tą ūkininką, klausia: “Ko gi taip dairai
si, tėvai?” Ūkininkas atsakė: “Noriu gauti 
berną.” “Imk mane, tėvai,” — sako bernio- 
kėlis. “Jei su alga sutiksim, imsiu ir tave,” — 
burbtelėjo ūkininkas. “Ką gi aš nesibranginu, 
duosi šimtą rublių, kai vilkai užgiedos tavo gry
čioj ir užteks.” Ūkininkas galvoja: kada gi 
pas mane gryčioj vilkai užgiedos — ėmė ir su
tiko. Bernas sako: “Tėvai, tik aš turiu vieną 
ligą. Saulei patekėjus, aš zylioju.” Ūkinin
kas dar apgalvojo, apgalvojo ir suderėjo jį už 
berną. Kitą rytą nusivedė savo berną į dvaro 
lauką arti. Tas ūkininkas dvaro lauke turėjo 
pirkęs žemės. Žiūri ūkininkas, kad jo bernas 
labai gražiai aria. Saulei gerai patekėjus, ber
nas viena ranka mostelėjo, kita pamojo, patre- 
peno kojom ir parzyliojo namo. To ūkininko 
žmona turėjo mylimą, jie ir buvo gryčioj užsi
kibę. Bernas pasibeldė į duris. Girdi, kad jie 
gryčioj šneka, to ūkininko žmona liepė savo 
mylimam užlipti ant krosnies ir užlįsti. Ten 
krosnis buvo apeinama. Bernas už durų rėkia: 
“Leisk, šeimininkas sakė, kad ant krosnies yra 
balanikų, branktas perlūžo.” “Aš paduosiu” 
— atsakė šeimininkė. “Ne, man nepaduosi ku
rio reikia. aš pats pasiimsiu.” Ir jį įleido. Ber
nas tuoj šas ant krosnies, renka balanikus ir 
vis muša tą svečią ant krosnies. Paskui paėmė 
balaniką ir išėjo. Nuėjo arti, gaspadoriui nie
ko nesako, vėl aria, kaip aręs. Ant rytojaus, 
saulei patekėjus, jis vėl parlėkė namo ir pabel
dė į duris. “Vėl tas varijotas neduoda ramu
mo” — ėmė aimanuoti šeimininkė ir jos myli
mas. Gryčioj stovėjo didele dokla su vilnom. 
“Lįsk po vilnomis į tą doklą” — sako šeimininkė, o bernas viską girdėjo. “Ko parėjai, ko reikia” — klausia šeimininkė. “Arkliui virtu

? J Šeimininkė atsakė: 
“Vis tiek, kad man 

Bernas pasiėmė drū-

kartę trina, šeimininkas liepė vilnų paimt” -- 
atšovė bernas. “Aš paduosiu.” “Ne, tams
ta nežinai kiek, nepaduosi, aš pats paimsiu.” Į- 
leidė. Jis įlipė į tą doklą, mindė ir mindė, kol 
tas mylimas net susmirdo. Pasiėmė saują vil
nų ir išėjo. Nuėjo pas gaspadorių ir vėl aria. 
Trečią rytą jis vėl parzyliojo ir beldžia į duris. 
Jų gyvenamas namas buvo kryžiavas, prie jo 
buvo ir gyvulių skyrius. Šeimininkė sako: 
“Eik pas gyvulius ir palįsk po šiaudais.” “Ko 
gi parėjai” — sušumijo šeimininkė. “Šeimi
ninkas sakė, kad name yra pripratęs svetimas 
teliukas, liepė išvaryti.
“Nei čia vra, nei nieko.” 
liepė, aš turiu išvaryti.”
tą pagalį ir vėl, atradęs mylimą po šiaudais, ap
vanojo šonus. Tas kavalierius rauplojo, kaip 
lėliukas, o bernas jį mušė iš užpakalio. Išva
ręs iš namo, užlindo už keitės ir klauso, ką jie 
abudu šneka. O jie suėję abu ir bėdavoja, ką 
su tuo varijotu bernu daryti. Tas jos mylimas 
sako: “Nueik į vidurį lauko pas palinkusį ber
žą. Ten kartais pasivaidina. Ten nuėjus, pa
šauk velnią ir paprašyk kokio patarimo.” Ber
nas nuėjo pas šeimininką -ir arė iki vakaro. Šei
mininkas ir bernas kiekvieną naktį ten ir nak
vodavo. Vakaro laike berniokas pasipaišino, 
atlėkė ir įlipė į beržą. Mėnuo aiškiai švietė— 
pamatė ateina boba. Pamačiusi velnią, boba iš 
iolo ėmė juoktis, kad velnias tupi berže. Pri
ėjusi ėmė šaukti: “Velniuk, velniuk!” Tas at
siliepė: “Ko reikia?” “Pasamdė vyras tokį 
bernioką, kad mes niekur nebegalime pasislėpti 
su savo mylimu” — aiškina boba. “Tai ką, ar 
tu nori berną nužudyt ar abu?” “Ilm. norė
čiau abu” — sako šeimininkė. “Kur jie da
bar?” “Dvaro lauke aria.” “O kada jie ten 
pabaigs.” “Tai, fur būt, rytoj.” “Tai labai 
gerai, tai tu jiems iškelk geras pabaigtuves: 
prikepk blynų, pridaryk virtiniu, privirk mė
sos. Pastatyk butelį degtinės. Nuo vienos čer- 
kelės dar nieko nebus, o kai išgers po antrą, 
tuoj, kris ir negyvi.” 
klausia: “Ar sužinojai ?” 
mai atsakė šeimininkė, 
mo: “Kur tu rytoj arsi.
kiais

Jai sugrįžus, mylimas ” “Sužinojau”—links- Ji klausia savo mvli- ” “D Varlauky!” “Ko- arkliais?” “Vienu margu, kitu juodu.”

“Tai aš tau rytoj pusiauryčių atnešiu” — geri
nusi šeimininkė. Bernas, išklausęs jų kalbą, 
vėl nulėkė pas šeimininką. Rytą jie vėl stojo 
prie darbo. Paarė kiek, bernas ir sako šeimi
ninkui: “Tėvai, pasiskubinkim, šeimininke šian
dien mums pusiauryčių atneš.” “A-a, ji man 
per gyvenimą neatnešė, neatneš ir šiandien.” 
Bernas patvirtino: “Atneš, atneš.” Paarė ligi 
pusiauryčių, bernas atsirišė skarelę nuo kaklo 
ir aprišo arklį. Paskui sako šeimininkui: “Tė
vai maukis kelnes!” Kai šis taip padarė, už
dėjo kelnes ant arklio ir arklys ištolo atrodė 
margas. Pamatė šeimininkė visa balta išeina iš 
sodžiaus. Prisidengė ranka, apsidairė ir sako: 
“Ten su margu arkliu aria.” Atėjo tiesiai prie 
jų, pasakė, “padėk Dieve” ir, žinoma, nuo savų 
nebenubėgsi. Po pusiauryčių šeimininkas gal
voja iš kur tas bernas viską žino. Per gyveni
mą neatnešė, o šiandien atnešė. Bernas sako: 
“Pasiskubinkim, tėvai, šiandien mums geras 
pabaigtuves padarys.” Šeimininkas sako: “Per 
gyvenimą nepadarė, nepadarys ir šiandien.” 
“Padarys, padarys!” Važiuodamas namo, iš 
tolo pajuto, kad pas juos kvepia, bet bernas į- 
spėjo, kad kai duos valgyti, tai valgyk kiek no
ri, bet, kai duos gerti, tai vieną čerkutę išgėręs 
nevirsk. Kai'išgersi antrą, griūk ir gulėk, kaip 
negyvas. Ir aš, kaip išgersiu, išgriūsiu ir gulė
siu, kaip negyvas? Suėjo abu į gryčią, gerai 
privalgę. Šeimininkė atnešė butelį degtinės. Pa
ėmė šeimininkas, pripylė čerkutes ir sako: 
“Sveikas, vaike.” “Sveikas, tėvai!” — ir iš
gėrė. Išgėrę po antrą, krito, kaip negyvi. Jos 
mylimasis, buvęs palovėj, tuoj išlindo, abu šoki
nėja ir džiaugiasi: “Dėkui Dievui, nudvėse, nu- 
dvėsė.” Abu įsitikinę, kad beinąs ir šeiminin
kas tikrai negyvi, linksmi pradėjo šokinėti. Vie
nas vienoj kertėj, kaip vilkas, au-au, kitas -kitoj 
— au-au. Bernas šeimininkui dnnksija į pa
šonę ir šnibžda: “Tėvai, šimtas rublių jau yra, 
gryčioj vilkai staugia.” Paskui, kad šoko abu su šeimininku ir kad pradėjo duot šeimininkei 
ir jos mylimam, kad šie jau iš tikrųjų, kaip vii* kai, pradėjo staugti. šefUrininkas užmokėjo 
bernui 100 rublių, o bernas išėjo savais ke
liais.
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(“Ateitis”)

Folk Song
Folk Song

Ar atminsi, mielas Dunojau, 
Kada numesi skraistę naktinę, 
Kad aš ant tavo krantų dūmojau 
Drąsiąją dūmą, dūmą laukinę? —

Ar likti laisvėj — sausą plutą krimsti, 
Kalnų viršūnes, bedugnes mėginti ?
Ar grįžt Į slėnį ? — Ten sotu ir linksma; 
Ten viskas leista... tik laisvė užginta.

4'

Pratark, Dunojau, išrišk mano mintį ! 
Tyli... Ir vilnys vis į tolį klysta;
Į laisvę naujų troškimų auginti
Be atsako skuba, kaip mano jaunysta.

Kalėdų Giesmė
Kalėdų Giesmė /

Easter Song
Church Song

Plaukioja žvaigždės tamsiam Dunojuj 
Griūnančios pilys į dangų remias;
Dulkiu nebliko pilių valdovų,
O joms taip gaila palikt gražios žemės.

i
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KNYGYNAS "LIETUVA," 
x Halstcd St, Chicago, IUlaols J
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skirstėsi
girdami

naujus klausimus 
ir duoti tiems klau- , X 
vietos, norėjo ne- 
prigimtas kalbas

jas tą patį daryti, 
ada Cenzos Biuras 
palikti prigimtas 
cenzoje.

r****.*

’ Naudokite išlaukiniai nuo
> Skaudamų Muskulų
, Peršalimų

Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

PcT«ihkrir.kitc. kad gaunate tik
rąjį! INKARO vaizba ženkli* ant 
pakelto pagrlbė* jam* ap*i«auiroti.

Knygute, kurioje paduodama pilni 
nurodyt®'*’ naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikime, pri
dedama prie kiekvienos bokuttrs.

Par»t'!txxi.i visose vaistini** 
pe 3Sc. ir 70;. bcn’.:a.

Arba galima užsisakyti stačiai ii

e/*

BRCOKtV.N, N.V:

ketomis, :

KULS PAI N * "
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PAIN-EXPEUER
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4 ■ Bridžų>

PO BLAIVININKŲ 
SEIMO

Blaivininkų Seimas, kai- 
kurių/net ir tarpe laikraš
tininkų, lieka nepastebėtas, 
jis skaitomas mažmožiu. Šį
met blaivininkai seimavo 
lapkr. 28. Seimo delegatus 
tėpasveikino vieilas laikraš
tis — “Darbininkas.” Sa
vaitraštis “Garsas” tenki- 

. nosi trumpu, sausu paminė
jimu apie įvykusį . faktą. 
Dienraštis “Draugas” blai
vybės reikalu parašė palan
kų editorialą ir tuomi nu
stebino skaitytojus, nes to 
jis nedarydavo ir blaivinin
kų organu būdamas. To 
nepalankumo priežastymi y- 
ra tas, kad jų vieni ignoruo
ja blaivybę, kiti blaivinin
kus, dar kiti abudu. Nors 
teoretiniai, kaipo mąstanti, ' 
logiški žmonės, j ie negali už
ginčyti reikalingumo blai
vybes skelbimo ir blaiviųjų 
organizavimo, bet kuomet 
jie tautos priešakyje stovė
dami tų idealų neremia, tuo
mi pat, gyvenime jie tas i- 
dėjas griauja.

Brocktoniečiai - montellie- 
čiai seimą prirengė rūpes
tingai. Iš ryto įspūdingos 
pamaldos. Bažnyčia pilna 
delegatų ir vietos žmonių, y- 
pač jaunųjų. Laike mišių 
dauguma priima šv. Komu
niją. Mat Brocktone para-t 
pija pavyzdingai “tvarkoma. 
Jaunuomenė nuo mažens 
pratinama blaivybėje, tat, 
Blaivininkų Seimui pas juos 
įvykstant skaitlingas blaivus 
jaunimas išėjo manifestuoti 
savo religiją ir savo pamy
lėjimą blaivybės idealo. 
Blaivininkų pirmininkas, 
gerb. kun. Jonas Švagždyš, 
pasako įspūdingą-turiningą 
pamokslą, stiprindamas ir 
vietos žmones ir suvažiavu
sius delegatus ištverti blai
vybėje ir drąsiai eiti į kovą 
su girtuokliavimo papro
čiais.
• Po pamaldi] svetingi 
Brocktoniečiai vaišina dele
gatus pusryčiais, nes jie vi
si in cor]K>re buvo priėmę 
šv. Komuniją.

Seimo sesijos parapijinė
je salėje. Ji papuošta tur
tingomis, šilko Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis. Pirmą 
posėdį atidaro ir veda Sli

sivienyjimo prezidentas kun. Jonas Švagždyš. Sęirno pirmininku vienbalsiai išrenka-
’ T i

mas Susivienyjimo garbės 
narys, buvęs “Tautos Ry
to” redaktorius kun. Dr. Jo
nas AI. Navickas, Amerikos 
Lietuvių Kolegijos rekto
rius. Sekretoriumi išrinktas 
worcesteriėtis p. Vincas Bla- 
veckas. Telegrama Seimą 
pasveikina Blaivininkų Tė
vas, gerb. kun. Petras Sau
rusaitis. Delegatai savo 
garbės nariui ir patrijarkui 
kelia ovacijas. Blaivininkų 
Dvasios Vadas, Kun. Jonas 
J. Jakaitis širdingai pasvei
kina blaivininkus žodžiu ir 
pasako konferenciją, temo
je “Blaivininkų Dvasia;” 
jos gilų turinį reiktų sky-

Lietuvos visuomenės  ̂gąrįęfB- 
hbs’ paramos nesulaukiA,to- 
dėl seimo atstovai tarp sa-! 
vęs padaro rinkliavą, joms 
sudedami suvirs $40 auką.

Delegatai įvertino ir se
niai pribrendusi reikalą stei
gimo Lietuviu Kolegijos A- 
merikoje. Tėvams Marijo
nams, kūne tam Amerikos 
lietuviu reikalui pasišventė, 
Blaivininkų Susivienyjimo 
atstovai vienbalsiai nubal
savo sukelti $100.

Kitiems metams seimo vie
ta aprinkta Bostonas; lai
kas — Labor Day.

Naujuoju Blaivininkų pre
zidentu išrinktas kun. Ste
ponas Kneižvs, raštininku 
montelietis — p. Akstinas, 
iždininke — vvorcesterietė p. 
Ona Sidabrienė.

f

Seimą užbaigus montelie- 
čiai iškėlė seimo atstovams 
šaunų bankietą, laike kurio- 
delegatai, dvasiški j a ir 
‘4 Darbininko ’ ’ redaktorius

Prigimta Kalba Pasiliks 
1930 m. Cenzoje

• • ■ Salome ja Nerti

ANT DUNOJAUS

džiu sveikina delegatus at-Lr blaivininkams dau-
vykę dvasiškiai: kun. Au-I^įau žinių ir pasiryžimo 
gustinas Petraitis iš Wor- blaivvbės skleidime.
cester, kun. Pranciškus J. Blaivininkų Seimas už- 
Jūskaitis iš Cambridge, kun. bajgtag pamokinančio veika- 
Steponas Kneižis iš Mon-h0 “Laurcį0 Stebuklai” vai
telio,^ kun. Feliksas Norbu- (Įinįmu jjs parodo kaip 
tas iš Bostono. Nuoširdžiai Ipap1>asįa> beį pamaldi, dora 
delegatus pasveikina atvy-į Blaivi mergaitė apturi nuo 

gausiaskęs į seim.-j Darbininko lf)įev0 nepaprastai 
redaktorius p. Antanas F. maiones 
Kneižys ir iškalbingai pra- Sein)0 delegatai 
kalba temoje: “Blaivininko paki]iame ape> 
uždaviniai. (Brocktoniečiu svetingumą ir

Tvirciausios kuopos ir gau-|jl} k]eboliO 'didį prielanku-
ma.A

siausios atstovais pasireiškė ( 
IVorcester’io blaivininkai ir i 
vietos kuopa, nors gražiai 
buvo atstovaujami Cam- < 
bridge ir Bostono' blaivinin-1 
kai. Seime pasireiškė didis 
susilpnėjimas Atholio, Law- 
rence, Loveli ir AVaterburio 
blaivininkų. Centrui paves
ta jiems teikti kokia tik jie 
reikalaus pagelbą, kad ap-į 
saugojus jų organizuotę nuo 
išnykimo.

Prie svarbesniųjų seimo 
nutarimų reikia paskaityti! 
užsidėjimą visam mėnesiui, 
naujų nariu gavimo vaju, a- 
pie Grabnyčių šventę, vasa
rio mėnesyje.

Praktingu ir toli vedan
čiu nutarimu reikia paskai
tyti kreipimąsi į dvasiškiją 
duodančią misijas, kad tie 
pabaigoje misijų ragintų į 
blaivybę, ir norinčius pri
saikdintų nuo vartojimo 
svaiginančių gėrimų.

Imta domėn platinimą I 
blaivybės raštų.

Nutarta plačiau naudotis 
lietuvių spauda blaivybės i- 
dėjos skleidimui.

Laikraštis “Darbininkas” 
ir tolinus pasilieka Blaivi
ninkų organu, tik blaivinin
kai, jam atsilygindami už Į 
prielankumą, visi jį patys! 
užsirašys ir platins savo ko- j 
lonijose.

Blaivininkų Susi vieny j i- 
mo atstovai atsižvelgdami į 
tai, kad lietuvaitės vienuo
les Šv. Kazimiero Seserys 
Lietuvoje be trijų pradinių 
mokyklų ir mergaitėms pen- 
sijonato dar veda gimnaziją| 
ir mokytojų seminariją <1- 
merikiečiams pageidaujamo
je dvasioje, tariaus nuo .negersi.'

MINTIS IŠTROŠ- 
KUSIEMS

Foreign Language Infor- 
mation Service vėl pasek
mingai užbaigė kovą, kurio
je interesuoti visi, kuriuos 
immigracija interesuoja, ir 
visi svetimtaučiai — tai yra 
kova palikti prigimtą kalba 
19:30 m. cenzoje.

1930 m. cenzos Pataria
mas Komitetas norėjo įvesti 
kelius 
cenzoje 
simams 
skaityti

z *

žmonių.
Sulig to naujo pliano visi 

svetimtaučiai Amerikoje bū
tų klasifikuojami sulig gi
mimo šalies. Turėtume skai- 
tlynes apie svetimtaučius at
vykusius . iš i Vokietijos, iš 1 
Lenkijos, iš Lietuvos, ir iš . 
kitų šalių, bet neturėtume ; 
tikrų skaitlynių apie vokie
čius, lenkus, lietuvius', ita
lus ir kitas tautas šioje ša
lyje, nes vokietis immigran- 
tas gimęs Čekoslovakijoj bū
tų skaitomas kaipo Čekas ar 
slovakas, lenkas gimęs Vo
kietijoj būtų skaitomas vo
kiečiu, ir italas gimęs Fran- 
cijoj būtų skaitomas fran- 
cūzu. Ir neturėtume jokių 
informacijų apie mažesnes 
tautas, kaip slovėnus, kroa
tus ir žydus ir kitas tautas. 
Cenzas neminėtų įvairias 
tautines grupes, kurios ne
turi, savo politiškos teritori
jos. “Šalis” ir “tauta” bū
tų buvę lygtis.' Iš trjjų vo
kiečių. gimusių Austrijoj, 
Lenkijoj ir Čekoslovakijoj 
vienas būtų buvęs skaitomas 
austriečiu, kitas lenku ir ki
tas čeku arba slovaku, kuo
met žydai,’ ukrainiečiai, ir 
kitos grupes būtų skiriamos 
su rusais, lenkais ir vokie
čiais ir tt.

Foreign Language Infor- 
mation Service tikėjo, kad 
yra daug svarbiau žinoti 
kiek yra čekų, lenkų, vokie
čių, lietuvių, italų ir kitų 
tautų, negu žinoti kiek Suv. 
Valstijų gyventojų gimę Če
koslovakijoj, Lenkijoj, Vo
kietijoj, Lietuvoj ir Italijoj. 
Ir ta organizacija netik rašė 
Cenzos direktoriui p. Steu- 
art, ir p. Lamont Vidaus 
Departamento Sekretoriui 
bet ragino kitas organizaci- 

Ir tik 
nutarė 
kalbas 

t

Surinko Vilniškis.

1. Daugelis vaikų esti biednai^ 
vien tik dėlto, kad aludaris turtin
gas.

2. Alus niekad nėra taip nustel
bęs, kaip tie kurie jį geria.

3. Kas turėjo nelaimių? Kas tu
rėjo nuliūdimą? Kas turėjo gin
čus? Kas turėjo apkalbas? Kas 
turėjo sužeidimus be priežasties? 
Kas turėjo raudonas akis? Tie ku
rie sugaišo prie vyno: tie kurie ieš
kojo maišyto vyno.—Saliamonas.

4. Gėrimas pirmiausiai aptemdo, 
paskui apsvaigina, ir apmarina, 
galop prakeikia.

5. Jei tu gausi geriausios degti
nės. tai ji ką turi geriausio iš ta
vęs ir paims.

6. Ir Pranašas paklydo per stip
rius gėrimus: jis išklydo iš savo 
kelio: jis klaidžiojo įsivaizdinime, 
ir atsidūrė teisme.—Izajošius.

7. Vanduo yra stiprus gėrimas: 
(Samsonas vandenį gėrė.

8. Neleisk raudonuoti tavo 
(šiai už nuodėmes savo burnos. 
I 9. Patarimai duodami prie 
| iio nesuteiks tau gero. 
Į 10. Alus daug paguldo ant ąio- 
[rų.

11. Stiklas po stiklo — Jurgis 
|tapo girtu.

12. Gerianti mergelė yra gėdos 
| paveikslas.

13. Taurė yra didžiausias vagis.
;| 14. Bachus savo avis greit pa-
Ižįsta, nes jų yra nosįs pažymėtos. 
| 15. Girtuoklio burna išdžiovina
| kišenes.

16. Daugelis geria į “sveikatą.” 
pakol prageria savo paties svei
katą.

17. Nėra gėrimo ant žemes,kad 
tyrą vandenį perviršytų.

IR. Namai bus greit pilni links
mybių, jei tu išmoksi saugotis gir
tybės.

į 19. Tas niekad negers perdaug, 
įkurs negers visai.
Į 20. Gėrimas tau nekenks, jei tu 29. Alus prigirdė daugiau 

. * 1 nių, begu jūr&ų ..
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Ateinančiame balandžio 
mėn. smulkmeniškiausias 
gyventojų suskaitymas bus 
imtas. 30 dienų paskirta už- 
baigti cenzą. Ir tas bus ga
lima atlikti tik su daug ir 
įvairiausių naujų mašinų 
Cenzos Biure. Tos mašinos 
padalina korteles sulig me
tų, lyties, rasės ir tt. užbaig- 
damos net 125,000 kortelių į 
dieną.

Pirmą kartą skaitlynės 
bus renkamos namų savinin
kų.

Paprastas asmuo turės at
sakyti apie 30 klausimų. 
Kuomet paprasto ūkio šei
mynos turės atsakyti suvirš 
240 šeiminiškų klausimų. 
Paprasti klausimai inims 
užrašymą gyvenimo vietos, 
gyventojų vardus, amžius, 
šeimyniškus santykius, as
menišką aprašymą, mokslą, 
gimimo vietą, prigimtą kal
bą, pilietystę, užsiėmimą ir 
industriją, darbą ir tt.

Agrikultūriški klausimai 
daug sunkesni, nes initns į- 
vairiausius užklausimus /a- 
pie ūkį ir visus ūkio reika
lus.

Kiekvienas biznis šioje ša
lyje nuo didžiausios korpo
racijos iki mažiausios krau
tuvės mažose vietose, bus 
suskaityta cenzoje. Kiekvie
nas veteranas irgi bus su
skaitytas su faktais apie 
tarnystę. Ir pirmą kartą dar
bo ir bedarbio statistikos bus 
renkamos ir išduotos.

F. L. I. S.

• * ’. f
Ir man taip gaila, o juodas Dunojau! — 
Valandos bėga, kaip žvaigždėtos srovės. 
Vasara mano, — kur paukščiu skrajojau, 
Bus aukso sapnas rūkuose tikrovės.

l

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia 

New Columbia Lithuanian Records
t

Žinomas ir “Darbininko” skai 
ytojas—Arėjas (Leonas) Vitkaus
kas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge
les iš savo raštų, surinktų iš įvai
rių laikraščių, ir prašau man pa
dėti, nes*neturiu pinigų. Turiu, pir
miausiai paruošęs spausdinti rinki
nį mano eilėraščių, apysakaičių ir 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. Vaikams knygelių 
trūksta, mokslo metuose nuo ru 
dens norių jiems jų išleisti. Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingų apysakaičių, kurių buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti.

Prašau padėti man knygeles iš
leisti, ir kas nori padėti—prašau 
pranešti man sąlygas, trumpu ad
resu: Rašytojui Arėjui (Leoųui) 
Vitkauskui, Kaunas, Lithuania.

(S.-’3O)

21. Stiklas alaus kainuoja daug 
ašarą.

22. Geras vynas naikina krepše
li. blogas — pilvą.

23. Gėrimas daro “ubagus dva
sioje” — tik ne jų bus “karalystė 
dangaus.”

24. Geriausias vaistas yra blai
vybė.

25. Degtinė yra velnio kelias 
prie žmogaus, o žmogaus prie vel
nio.

26. Gėrimas sužeidžia žmogų kū
niškai ir dvasiškai.

27. Girtuoklystė išveda žmogv
iš žmogaus, palieka žvėrį jo na
mie. . ’ j

28. Degtinė yra visai nepavojin
ga. jei tu jos negersi.

100 KNYGŲ RINKINYS 
“Birutės” Kalendorius 1930 metų 

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

Didžiausias lietuviu knygynas "Lietu 
va" teikia gigantine progą visiems Su* 
vienytą Valstijų, Kanados. Centrallnfis 
ir Pietų Amerikos lietuviams įsigyti 100 
Knygų Rinkini—kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažų, naujų ir senes
nių, Ivairausio turinio: apysakų, roma
nų, dainų, juokų, daktariikų, mokslinių, 
filosofinių, istorinių ir dar kitokių ir 
sykiu su Šitoms knygoms gausite prie
dus dykai: "Birutes” Kalendorių 1980 
metų. mMesini žurnalą "Marguti,” ku
ri leidžia ir redaguoja žymus humoris
tas ir komposltorlus Vanagaitis. "Mar- 
gutis" užpfldytas juokais, dainomis, pa- 
-.el kalni s. Tą viską dabar gaunate už 
87.50, gyvenantiems ne Suvienytose Val
stijose — užsienyje, kainuoja tiktai 
88^50. Visų kolonijų lietuviai1 kviečia
mi naudotis Mta proga skubiai. Apgrįs
tos mylėtojai nepraleiskite žios progos 
— arti $40.00 vertes knygų už $7.50 ir 
"Margutis” 1*r visą metų, taipgi gra
žus "Brut?s" Kalendorius. Sykiu su 
knygomis arba atskirai prisiusime ir 
savo naujų knygų katalogų. Pinigus 
siųskite Muo adresu:

JONAS BUTĖNAS, Baritonas, 
su Vargonų Akompan.

,16141F|Gul Šiandiena ' .-■h;;! ;. 
iSveikas Jėzau Mažiausias 

16140F Linksma Diena Mums Nušvito 
Pulkim Ant Kelių

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

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

16138F Kačiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis) i

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

su Orkestros Akompan.
16139FĮOi, Skauda, Skauda 

j Aš Žirgelį Balnosiu.
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS - 

16143FįPiatro Polka
, (Vestuvių

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader.

16142F|Paprieniokų Polka
IPrano Polka

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

16135FIŠokikų Polka 
(Naujų Metų Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
161Ž9FĮDariau Lyseles Valcas 

IJonelio Polka
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

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

61003F į Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 
ILietuviška Veseilia, Dalis Antra

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

Song 
Song

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA ISDIRBYSTRS 
GRAMAFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuvižki, pagaminti geriausių artistų dainininkų, 
mrupkų ir monologistų.

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet 
visokių, kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitfa 
pas mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųsldt 
2c. 8tampą. { '

ME8 PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų, kurie pirks pas mus Radio ar Gramofoną, priimam 
Bonus kaipo dalį mokesties. Mažiau 8 Rekordų, per paltų 
nestunčiame.

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

. _ ... - .~
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35-KIŲ METŲ PARAPIJA
r ; ’

Į'incėnto Bukavecko. Ji pasiliko.■ 9$
' 4štikih>a savo katalikiškai konsti-t

T . Sv. Marijos Vardo Dr-ja
Jk šiųji pašelpinė moterų draugi

ja sutverta birželio 1,1910 metais, 
Kun. Vincento Bukavecko. 

•Draugijos tikslas teikti seserišką 
laeilę ir pagelbą savo tarpe. Ji 
min 515 nariu: moterų ir merge- 

Aukomis ir darbu prisidėjo 
įjwfe Lietuvos sušelpimo. Turi L. 

Paskolos Boną už $300 ir Mai- 
bsonio Parko šėrą už $100. Jos na- 
įįfe visad gyveno meilėje ir sutiki- 
ime ir niekad neatsilieka? nuo pa-■Senumo parapijos ir geni visuome
nės darbų. Draugija priklauso 

“Labdarybės” ir prie A, L.
ilL K -Federacijos.

\
B Pirmoji pirmininkė, p. Ona Pe- 
ąSSulienė, išbuvo 2 metus; p. Elz- 
&tetą Daminaitienė pirmininkavo 
^13 metais; p. Ona Kurelaitienė 

metų; p. Elzbieta Kups- 
Sfenė 1914--1922 metų ; p. Magde- 
lena Ulevičienė 1922 iki 1924 me- 
;tu; Ieva Barisienė 1925 metais. 
•Dabartinė pirmininkė p. Elzbieta 
Kupstienė gabiai veda draugiją 

Irimo 1926 metų; vice-pirm. vice- 
pirm. Ona Bačienė, fin. rašt. Mag

dalena Delionienė, rašt. Kotryna 
ŠPaJubeckienė, ižd. p. Magdalena 

Hmgelienė. iždo globėjos p. Ko- 
ryna Freimonienė, p. Marijona 
mgustinavičienė, maršalka p. Ma- 
ijona ‘Ščiukienė, knygų patikrin- 

Jtojos p. Viktorija Putelienė ir p. 
r Petronėlė Bačinskienė.
SL Šv. Marijos Vardo Draugija 
f.Hno savo uždėjimo nesvyruodama 
E gyvena katalikybės idealams išti- 
| kima. - * Draugija niekuomet ne- 

bandė pataikauti laisvamaniams. 
K Daug šio miesto moterėlių ligoje 
&tapo aprūpintos Šv. Marijos Var- 
ef.do Draugijos. Toji draugija šian- 
tedien yra viena iš pačių naudin- 
v. glausiu draugijų. Dėlei šios drau- 
B gijos augšto stovio daug nuopelno 
tepriklauso p. Elzbietai Kupstienei, 

ųri.daugiausia jai pirmininkavo 
: ir SU atsidavimu jai dirbo.
? Šv. Kazimiero parapija draugi
ąja pąfiukojo; bažnyčios statymui 
^$100, Kristaus Kančios II stočiai 
i $37, varpams -13.25, altoriaus ka- 
AioiiamJs $20.00, fėrams (1913) $20. 

į vakarėlio pelnas (1915) $16.02, 
^pikniko $9.25, lošimo vakarėlio 

pelnas $92.15, parapijos 35 meti]
' jubiliejui $20.

mame mėnesio antradienyje, va
karais. Nors ji pilnai pašalpinė I 
dr-ja, vienok ji nžiiųa žymią vietą 
ir visuomeniniame veikime.. Ji 
darbuojasi parapijos.-fęrųose jį. 
piknikuose; surengė bažnyčios la
bui vakarėlį, prisiėKJoldarbu ir au
komis parapijos dvasiškijos pa
gerbime; aukavo Lietuvos reika
lams, pirko už $100 L. P. Boną, 
už $50 Maironio Parko šėrą, au
kojo $25.00 Lietuvos Ambulansui. 
Šioji dr-ja neatsilieka parėmimui 
jokio naudingo ir kultūringo dar
bo. Šv. Petronėlės dieną ji šven
čia iškilmingai kas metai. Toje 
dienoje ir gavėnioje narės in cor- 
pore eina prie Šv. Komunijos. Šios% 
draugijos numirė sekančios narės: 
Agota Bosaitienė, Agnietė Šala- 
viejienė, Petronėlė Gudukienė, 
Paulina Čiginskienė, Ona. Saldu- 
kienė. X

Šių metų valdyba: Pirm. Mari
jona Šeškevičienė, Viee-Pirm. Ka
zė Stapčinskienė, Rašt. Freimonie- 
nė, Fin. Rašt. Ona Boueher, Ižd. 
Marijona Anušauskienė, Ižd. glob. 
Magdalena Balčiuvienė, Katryna 
Stalilionienė, P. Česnienė.

Nors tai dar jauna pašalpinė 
moterų draugija, bet stebėtinai 
pasekmingai, ramiai naudingą 
darbą dirba. Rūpestingai prižiū
ri savo ligones, augina draugijos, 
turtą ir suranda galimybės daug

tucijii. . Darbuojasi ’ nuolatos su 
katalikais. Rėmė Tautos Fondą ir 
Federaciją ir prisidėdavo prie ren
gimo parapijos bazarų. Nuo na- 
rių išreikalauja paliūdvjimą atli
kimo velykinės kataliko pareigos. 
Gegužės 30, 1913 ji surengė para
pijai balių, kuris davė pelno 
$148.10 parapijos fėrąms 1913 me
tais, lapkričio mėnesy paaukojo 

ir būtų jaunimo lyderiu-vadu. Te-bMO-. * .
I ’ ' ~ i 
r^^Susivienyjimas ir Sąjunga.

Susivienyjimo L. R. K. A. 41 įr 
98 kuopi nors sutraukė apie 400

draugiją vardu Kazimieriečiai. Bet 
ir jie didelio aktingumo dar nepa
rodė, nei sporto, nei tautinėje, nei 

-- .upšvietos, nei religinėje dirvoje.
Svarbiausia priežastis gal, kad ne
atsiranda kas iš paaugusiojo Jau
nimo, gyvuojąs tautiniam bei re
liginiam -idealui, išeitų Į priešakį

čiaus veikiant lietuvių mokyklai, 
yra viltis, kad Kazimieriečiai iš
augs Į labai veiklią jaunimo drau
giją. Tą vilti ypač padidina rim-
Tas sastatas draugijos valdybos: 'T0! *r moterų, ale vietos lietuvių 

p-lės gyvenime Py ----- -----

-"t

Jono Grinevičiaus — pirm., 
Julės Bakaniutės — raštin., p-lės 
Marės Landžiūtės — iždin.

Pašaipiuos Vyrų Draugijos.

Šv. Kazimiero pašalpinė drau
gija, seniausia vietos lietuvių pa
šalpinė draugija, daug prisidėjus 
prie Įsteigimo lietuvių parapijos 
AVorcester’y. Statant bažnyčią, 
toji draugija birželio 21, 1916 m. 
$200 auka prisidėjo prie Įtaisymo 
Šv. Kazimiero altoriaus.

Šv. Liudviko pašalpinė draugi
ja, antroji senumu, statant Šv. Ka
zimiero bažnyčią, Rugpjūčio 6, 
1915 paaukojo $100. Draugija Į- 
kurta prie kun. Jakščio.

Šv. Jurgio pašalpinė draugija 
Įkurta prie kun. Juozo Jakščio, 
skaitlingiausia vyrų pašalpinė 

Į draugija, -geg. 30. 1915 surengė
pasidarbuoti labdarybei, bažnyčiai !ha]ių parapijos naudai, kuris davė 
ir tautos reikalams. Jos Įkūrimui !pe]n<) $104.15. Statant Šv. Ka- 
daug labai darbavosi p. Elzbieta zimiero bažnyčią draugija paau- 
Daminaitienė. f 
originialiai vadinosi Draugija 
“Lietuvaitės,” po globa Šv. Pet
ronėlės, tačiaus čarterį išimant, 
kaikurioms narėms užsivarius, pa
keista į dabartinį pavadinimą.

Didelį draugija pasisekimą tu
rėjo nuo pat uždėjimo, nes jos va
dovybėje visuomet buvo darb
ščioj moterys, tvirtų katalikiškų 
Įsitikinimu. •

Dabartinė pirmininkė p. Mari
jona Šeškevičienė dirba draugijai

Šita organizacija p<ojo ^500, už kuriuos įtaisyta vi-
dury bažnyčios kabantis didžiulis, 
prizmais papuoštas, liktorius su 
trims tuzinais elektrinių lempučių. 
Minėtas liktorius yra padarytas 
sulig specialiai pagaminto plano 
ir yra vienas iš gražiausių tos rū
šies liktorių.

Minėtos trys palaipinės draugi
jos nors Įkurtos katalikų ir dėl 
katalikų, tečiaus nesant stipriai 
katalikų vadovybei ne visuomet 
savo katalikybę garbingai išlaikė.

; ŠV.; Marijos Vardo draugija y- 
ra repiėja Lietuvių Labdaringos 

f Draugijos: be metinės duoklės lab- 
£ darybei, dar narės prieš Kalėdas 
te n* pri^. V.elvkas padaro tarp sa- 
te'Yęs rinkliavą vargšų šelpimui ir 
| perduoda Labdaringajai Draugi- 
1 jai išdalinti.

i V-
K _ Av. Petronėlės Draugija

gk Lietuvės katalikės moterys susi- 
|į'organizavo ,1915 m. ju tikslas šelp- 
teM viena antrą. Prie jos priklau- 
t so arti 200 narių. Pomirtinės mo
te ka $200.00 ir pašalpos ligoje $3.00 
te j savaitę. Už mirusias nares už- tte prašomos giedotos šv. Mišios. Su- 

airinkimai būna sykį mėnesyje, šv.
k Kazimiero bažnytinėje salėje, pir-

K

su atsidavimu, taip kad šv, Petro-,XariU tarpe iipa rastis žmonių nuo 
neles draugija neatsilieka nei vie-j bažnyčios atsimetusių. Net bali
name darbe ir nuo senesnių drau- katalikybės punktai iš kon-

Drauvija paaukojo bažny- stitucijij šalinti arba aplenkti. Ta- 
;čiaus, nors viešuose dalykuose rt>s 
draugijos ir buvo ne syki ėjusios 
iš vien su laisvamaniais, o ne su 
katalikais, vis-gi tos draugijos pa
silieka katalikiškomis, savo šven
tų globėjų neišsižada, kas metai 
už mirusius narius užprašo šv. Mi-

• šias, net eina išvien katalikų ma
nifestacijose, kaip viešoje jarodo- 
je spalių 12, 1916 pašventinant šv. 
Kazimiero bažnyčią, 1920 metų pa-

• rodoje patikimo naujo vyskupo 
■ Tarno M. O’Leary ir panašiai. Vi-
• sos trys draugijos pasižym?jo la

bai gausiu pirkimu Lietuvos Lais-
• vės Paskolos lakštų (bonų) ir už 
; tai užsipelno didelio pagyrimo.

Šv. Kazimiero ir šv. Jurgio drau
gijos. rodos, pirko bonų suvirs po 
$1.000 vertės.

Šv.
draugija, yra jauniausioji 
pašalpinė draugija, Įkurta

sriju
čiai: varpams $55, narengimų pel
nas" 1924 metais $76.81, 1925 me
tais $39.11, 1928 metais $50, para
pijos 35 metų jubiliejui $16.

Jaunimo Draugijos.

Vietos jaunimas vra silpnai 
ganizuotas. nes viena, čia augęs 
jaunimas be lietuviu mokvklos ne 
griežtai teskirias nuo svetimtau
čių ir lietuvystės ar aktingo kata
liko idealais neperdaug težavėja- 
si: gi antra, tarp jų nepasireiškė 
vci vienas sugebąs jiem vadovau
ti.

Nuo seniaus Įkurtoji Vyčių 26 
kuopa, seniau labai veikli, nariais 
skaitlinga, dabar, iš Lietuvos jau
nimui nebeatvažiuojant, labai su
menkėjo ir veiklumo neparodo.

Čia augęs jaunimas, nenorintis 
dėtis prie Vyčių. 1928 metais, su
siorganizavo į naują jaunimo

o r-

Vardo Jėzaus pašalpinė 
vyrų 
kun.

> - f 4. _
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------- ligišiol nepasižymėjo, 
nei parapijos reikaluose nei tau
tos. Ta organizacija moka labai 
dideles pomirtines ir augštas ligo
je pašalpas ir siuntinėja dar kas 
savaitė laikraštį, todėl ji lietu
viams labai pageidaujama. Šios 
organizacijos išsšvystimui daug 
trukdo faktas, kad jiji Massachu
setts valstijoje dar neįregistruota. 
Priežastis, tai šios valstijos valdi
ninkų ožiškumas ir Susivienyjimo 
centro vedėjų lengvapėdiškumai. 
Ligi šioliai tik prižadais per dau
gelį metų ir tebovino. Jeigu ne 
tas nedateklius, tai į Susivienyji- 
mą bent tris syk tiek priklausy
tų narių, atsižvelgiant Į plačią a- 
gitaciją kokią šita organizacija 
šioje kolonijoje gavo. Dabar or
ganas skelbia narystės vajų, kuo
met centras neišsirūpina kad būti] 
galima narius prirašinėti... Išei
na komedija.-

Dabar Į Susivienyjimą L. Kat. 
A. priklauso patys parinktieji lie
tuviai, kurie veržėsi i jį kaipo Į 
katalikišką.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
5 kuopa gyvuoja šiame mieste nuo 
pat užmezgimo šitos organizaci
jos. nes iniciatorės šios organiza
cijos kaip tik ir gyveno AVorces- 
ter’y ir jų delegatė nuvykus Į pir
mąjį Amerikos lietuvių suvažiavi
mą Įvykusį Chicago 1914 metais, 
tam tikram po^ėcfvje sii katalikų 
žymesniais veikėjais vyrais ir mo
teriuos davė pradžią šiai organi
zacijai.

Moterų Sąjungos 5 kuopa yra 
sutraukus žymų būrį apšviestes- 
nių lietuvaičių ir nuo pat užsimez
gimo pasižymėjo dideliu veiklu- 
?nu: Įvairių vakarėlių rengimai, 
parodų ruošimai, vakarinių kursų 
kūrimas, seimų ir seimelių priren- 
gimas, motinos dienos apvaikščio- 
jimas, sutartinis pamaldų lanky
mas, parapijos reikalų r>arėmimas. 
narių aprūpinimas, delegatės ar 
garbingos narės pagerbimas ir ki
ti niekad nesibaigianti reikalai...

Šv. Kazimiero bažnyčiai ji au
kojo : varpams $10. vakarėlio pel
nų 1924 metais $60.30, ir 1928 me
tais $35.00. — Parapijos jubiliejui 
paaukojo $16. Parapijos fėruose 
šioji draugija visuomet smarkiai 
darbuojasi. Šiai kuopai pirminin
kavo : p. Marcelė Veniukė (dabar 
vienuolė), p. Marė Kupstienė, p. 
Petronėlė Stoškiene, p. Teklė Ma
žeikienė. p. Ona Sidabrienė, p. E- 
lena Milunaitienė, p. Magdalena 
Daugėlienė. Šių metų valdybą 
sudaro: p. Magdalena Daugėlienė 
—■ pirm., p. E. Paulauskienė — 
vice-pirm., p. V. Ručinskienė — 
fin. rašt., p. M. Karašauskienė — 
prot. raštininkė, p. Marė Sčukienč 
ir p. Šipauskienė — iždo globėjos, 
p-lė Ona Širvinskaitė — tvarkda- 
rė.

kraščjo redaktorių netaktai juos 
ne sykį užgavo, bet neturint ar
čiau (Into katalikiško laikraščio, 
jautė pareigą tą laikraštį palaiky
ti ir .nors kiek redakcijai dalyką 
nušvelninus iš naujo jį rėmė. Žy
mesniais kuopos veikėjais pasireiš
kė.: Jonas Vaitkus, Motiejus Šču- 
ka, Tarnas Migauskas. Antanas 
Račkauskas, Vincas Parulis, j Ona 
Širvinskaitė. Kazys Senkus ir kiti.

LDS. 7 kuopa bažnyčios var
pams paaukojo $10, taipjaugi daž
nai- darbuojasi parapijos fėruose 
ir piknikuose.

Šv. Povylo Spaudos 
Draugija.

Chicagoje įkurtoji šv. Povylo 
Spaudos Draugija, pavyzdžiu Kau
no Šv. Kazimiero Spaudos Drau
gijos, per keletą metų leido kny
gas ir nariams jas dalino. Perė
mus Tėvams Marijonams “Drau
gą,” draugijos centras pavestas 
teipgi naujiems “Draugo” šeimi
ninkams. Worcesteriečiai, kurie 
visa širdimi remdavo katalikų 
spaudą džiaugsmingai pasveikino 
naują draugiją ir jos skyrių įsi
kūrė, su amžinais ir garbės nariais. 
Tečiaus centre niekad nesireiškė 
didelio gyvumo, ko vvorcesteriečiai 
ir po šiai dienai nesupranta. Pa
galbaus tas gyvumas ir visai išny
ko...
> Šv. Povylo Spaudos Draugija 
Worcester’y buvo veikli. Ji ren
gė spaudos savaites, ji rėmė para
pijos ir tautos reikalus.’ Šv. Ka
zimiero bažnyčios varpams paau
kojo $10 ir 1915 metais gegužinės 
pelno perdavė $34.20.

Žymesniuoju tos draugijos pla
tintoju buvo Jonas Vaitkus, Ka
zys Senkus, Pranas Lengvinis, 
Vincas Parulis, Juzė Leonaitė, Ci
ną Širvinskiutė, Marcelė Bakšiutė, 
Izabelė Ročkienė, Petronėlė Ston
kienė, Vincas Blavackas.

< • c žinutės.-
JR

Kad išvengti korespondencijų, 
kurios kartais tendencingai nu
šviečia Įvykius arba visai bereika
lingai užgaulioja vieną ar kitą as
menį, aš nuo šio laiko pasistengsiu 
kiekviename penktadibnio “Darbi
ninke” suteikti' iš Worcesterio 
Aušros Vartų ,p,ąrąpijos dalies 
trumpQ.be aiškinimų,žinelių iš vie-
nos Savaitės Čia. įvykių, šiuomi ir
pradedu.. ,

... •, "■>. . »■. * • »
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šv. Petronėlės Dr-ja, Worcester’y

Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga

Darbipinkų Sąjungos reikalin
gumą worcesteriečiai seniai jautė, 
su kun. F. Kemešiu tame dalyke 
konferavo ir būsiančiai sąjungai 
pamatus tiesė. Nevisa plačioji 
programa pateko Į konstituciją, ir 
patekusi ne visa užsiliko dėlei trū
kumo tinkamo vedėjo prie centro 
Ne buvo patenkinti .vorcesteriečiai 
ir tuomi, kad jų kuopai teduotas 
7-sis numeris ir tas kiek pirmųjų 
organizatorių karštį pakirto.

LDS. 
sėtinai 
platino

7 kuopa vietoje buvo pu- 
veikli. 'flTdTmi ji rėmė ir 
“Darbininką” pat jo pra-

WORCESTER, MASS.
Kalėdos Pavargėliams.

Labdarybės draugijos mėnesi
niame susirinkime nutarta parengt 
eglaitę našlaičiams vaikams ir su
teikt dovanas ne tik jiems bet ir 
suvargusioms lietuvių šeimynoms, 
kurios priduos tai draugijai savo 
antrašus. Dėl to tikslo draugijos 
paskirtieji asmenys Kazys Lekec- 
kas ir Vladas Rimša eis per visas 
draugijas ir prašys aukų, kad lie
tuviai suvargusieji turėtų links
mas Kalėdas.
Šeškevičienė, K. Stepčinskienė ir 
0. Kardokienė apsiėmė eit per 
Woreesterio miesto krautuves su
rinkimui aukų tam tikslui. Pavie
niai žmonės taipgi kviečiami pri
sidėti ir priduot savo aukas virš- 
minėtai komisijai arba valdybai. 
Pereitais metais šioji draugija su
šelpė 36 lietuviškas šeimynas per 
Kalėdas,' paaukodami $180 pini
gais ir valgiais. Per visus metus 
nuolat ai šelpė 6 šeimynas, kaina
vo išviso $1.200. Taigi šioji drau
gija prašo visų draugijų, biznie
rių ir pavienių žmonių prisidėt 
kiek išgali prie sušelpimo Wor- 
cesterio lietuvių vargstančių šei
mynų. Rašt.

•' • 
t •

Praėjusio penktadienio Treti
ninkų Draugijos susirinkime kle
bonas kun. K. A. Vasys smarkiai 
išbarėįkaikurias tretininkes už gir
tuokliavimą, ir pareiškė kad visos 
tretininkės privalo būti blaivinin- 
kėmis^įirba pasitraukti iš šios 
draugijos. Mat atsirado pora tre
tininkių smarkiai mūnšainą naiki
nančių.

t

Sekmadienyje, lapkričio 24 die
ną, mūsų klebonas kun. K. A. Va
sys sakė pamokslą apie kunigų 
gerbimą. ''Katalikai privalo savo 
dvasios tėvus gerbti, kaip vaikai 
kad privalo savo kūno tėvus gerb
ti. Negerbiantieji ir šmeižiantieji 
kunigus pirmiausiai patys save že
mina, toliaus patys pasirodo esą 
nedorais, kenkia, tikėjimui ir ga
lutinai skaudžiai nusideda prieš 
Dievą. Priminė Malden, Mass. Į- 
vykius kaipo pavyzdi kaip Dievas 
žiūri Į savo kunigus.

• ♦ •
Antradienyje, lapkričio 26 die

ną, prie giedotinių mišių šventų Į- 
vyko sutuoktuvės Petro Latako ir 
Uršulės Aleksandravičiūtės. Pa
brolys buvo Jonas Aleksandravi
čius, o pamergė Magdalena Lata- 
kaitė. Abudu jaunavedžiai čia gi
mę ir augę. Apeigas atliko klebo
nas kun. K A. Vasys.

» • • t
Ketvirtadienyje, lapkričio 28 

dieną, Aušros Vartų Bažnyčioje 
atsibuvo iškilmingos jungtuvės 
Kazimiero Begonio ir Vladės Sko- 
•lečnv (lenkaitė)., Pabroliu buvo 
Wilfred Savage, pamerge'Jone- 
Česniutė. Taipgi- Įvyko iškilmin
gos jungtuvės Vinco Kvaratiejaus 
ir Veronikos Leskevičiutės. Pabro
liu buvo Juozas Stoškus, o pamer
ge M. Kvaratiejūtė. Bažnyčioje 
buvo gražu. Daugybės žvakių de-. 
gė. Žmonių prisigrūdę. Apeigas 
abiem atliko klebonas kun. K. A.

P. Senkienė, M. J v asys.

SO. VVORCESTER, MASS.
Gruodžio 1 d. įvyko LDS. 108 

kp. metinis susirinkimas, Aušros 
Vartų parap. bažnytinėje salėje, 
tuojaus po pamaldų. Kitiems 1930 
m. tapo išrinkta valdyba: pirm. 
Liudvikas Volungevičius, vice-pir- 
mininkė Eleonora Džiaugienė, fi
nansų rašt. Juozas Glaviekas, pro
tokolų rašt. M. Rainis, ižd. P. Aikš- 
noras, maršalka K. Kureiša. Se
nas finansų raštininkas. Jonas M. 
Vicraitis įdaYbavosi per kelis me
tus. Šiais metais atsisakė, t

Vėlinu naujai valdybai*geru pa
sekmių darbuotis 108 kp. naudai 
ir išauginti į milžinišką kuopą.

Naujas Reporteris

DR. J. C, LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENOE STREET
W0RCESTER, MASS. 

TET*. PARK 5873

~'F ' u
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Adelė Serpickaitė. Apeigas atliko 
klebonas kun. K. A. Vasys. .

• • • .i ’ r i :;
• Aušros Vartų parapijos iėrai 
prasidėjo ketvirtadienyje, lapkri
čio 28 dieną ir baigėsi sekmadie
nyje, gruodžio 1 dieną. Daug buvo 
Įvairių dalykų. Kaikurie turėjo 
puikius islaimėjimuose pasiseki
mus. Svarbiausiu dalyku buvo tai’ 
išleidimas brangaus laikrodžio, ku
riam spėjimai buvo pardavinėjami, 
jšanksto. Kas įspės ir tokį tikie- 
;ą turės, kurioje valandoje, minu
tėje ir sekundoje, užsuktasis lai
krodėlis sustos, tas jį gaus. Laik
rodėlis sustojo 9 valandą, 5 minu
tės ir 13 sekundų. Kas su tais nu
meriais tikietą turi, tą laikrodėlį, 
gaus pas kleboną. Tikietų parda
vinėjimo konteste tam laikrodėliui 
dovanas laimėjo sekantieji; Pirmą 
dovaną Elena Šūkliutė, antrą var
gonininkas A. Kilinskis, kitas do
vanas laimėjo šioje eilėje: D. A- 
nusevičienė, J. Totila, M. Ulevi
čius, K. Kureiša, V. Putelienė, M. 
Nedzveckas ir EI. Šimkienė.;

» • a
Nauji Aušros Vartų Bažnyčios 

x argonai jau baigiami statyti. Var
gonų pašventinimas Įvyks Sekma
dienyje, Gruodžio 15 dieną, 7:00 
valandą vakare. Prie vargonų 
pašventinimo rengiamas didelis 
bažnytinis koncertas, kurį išpildys 
vietos choras ir svečiai bei vieti
niai solistai. Tam koncertui tikie- 
tai jau pardavinėjami. Įžanga su
augusiems 50 centų, vaikams 25 
centai.

S. Y. Kavas

PRANEŠIMAS
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 Windsor 
St., Cambridge, Mass. Tel. Porter 
1415-W. (G.-31)— a t* /

j. Mm/i-t

7 LIETUVIS ADVOKATAS;

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

šeštadienyje, lapkričio 30 dieną, 
.Aušros Vartų Bažnyčioje Įvyko 
jungtuvės Juozo Mikalausko ir 
Juzės Serpickaitės. Pabroliu buvo 
Bronius Mikalauskas, o pamerge

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus lr už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY
860 Millbury Street 

Worcester, Mass.

Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
✓

726 SLATER BUILDING 
Worcester, Mass.

Namai — 101 Sterling Street 
Maple 4964

f
Ofiso tel: Park 2939

ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass. 

Namų tel: Cedar 1768-M

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon ’ 

ar iš Lietuvos
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai: pasai, vizos, sugrįžimui 
leidimai, afideivitaL

Daroma legaliSki dokumentai: pa
vedimai, {galiojimai, ir tt 

Teikiama teisingos informacijos vl- 
, snose imigracijos bei pilietybės 

klausimuose.
JUZE RAUKTYTe

50 Sterling St., Worce«ter, Mass
Tel. Cedar 9039-W.

; Nebus daugiau
Užkietėjimo

Dujų Skilvyje 
širdies Piktumo 

Grtita pagelia naudo jant ■' 

1 PepsinkSeltzer 
i Rašyk PepsinicSetaer to.

HbrcMer, Mass. o
I GAUSI SAMPttf DYKAI

JOS. G. ZUROMSKIS
Vienlntėlls lietuvis lalsnluotaz e- 
lektrfžinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
lr vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame raaloa.

STOCK ROOM

10 Ellesworth St., Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7330

JJUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRAB0MU8

' Telkiu pstarnavlmą laidotuvėms Ir 
i , Ižrendavojam automobilius vestu- 
< 1 vėms Ir kitokiems pasivažinėji- 

mama. '
] ! Gyvenimo Pieta.- 194 Millbury St 
; ; (antS-čio sukJto) Tel. Cedar 4863 

j Ofisan: 212 Millbury St.. Worcea- 
] ter, Mass. Tel. Park 2795.

trumpQ.be
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NEW HAVEN, CONN;
L. D. S. 28 kuopos mėnės

fa
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Rep.

Bostono dienra-
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CLEVELAND, OHIO
Gruodžio 11 d., 8-tą vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Rašt.

"T -
^ ponaičiai Ašmenskas, Va-

Jię

tisj
■, faj». CMpy gr

_ _ ____ jaųskas buvo kviestas 
lėti, bet puvo jau pasižadėjęs
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; KAULAS- — Ęaip TamsUį ei
nasi nana Barbelė! '

BARBELĖ.—Gerai pons Kaulai. 
OĮkaip Tamstai viskas! Gerai, 
. K-^P7-.pusėtinai. Pakenčiamai.

B.—(Tiktai! .0 kas gi jau čia 
Tamstai nepatinka.

R.-—įlaug kas ant svieto nepa- 
tinka. Nagi viską čia tuoj imsi ir 
išpasakosi 6 Tamstai viskas ge- 
rai! Viskas patinka! O-gi šokiai 
patinka? Patinka! ' 1 t '

R.-~O kokie Tamstai nepatinka?

<1..

zuos—k’raipysis—tuojau bus jam 
islupinėjanu dantys.
~ B.—Girdėjau, kad So. Bostono 
vyrai vieni turėsite vakarus. ' 
ji^Taip.:Gruodo7:30, 
Munieipal Building Salfejė tūrėsi- 
nie rūkvakarį. Ten siųsk savo bro
liukus. Bus įvairus programas iš 
vienų vyrų ir vien vyrams.

Barb. D. 
t J *

Ateinančiame 1^1 U, 

mūsų Juozas .Kobaras v# 
sunkaus darbp, nes turės paguldy
ti garsų grekų drttapį- jų čam- 
pjjoųą, Jimmy Londo* & jo&r 
risMarS po^^mtikų. -

/

*

i

Jo gi.'Kur ankštai salėj su-
. neva šoka. Kur merginos 

napadoriai dėvi, kur vaikinai mur
dosi, kur nėra užtektinai tv&rkda- 
rių, prižiūrėtojų, tėvų. Iš ten mes 
sodalietės bėgame. “ Safety first.” 
T'ėVainei neleidžia manę į visokius i 
šokius. /

R.—Kunigas Valaitis pamoksle 
sakė merginoms šokti su mergino
mis, su broliais, su tėvais. Ar Tam
stai patiktų! i
’■ B.—Kodėl ne?

R.—Po Naujų Metų čia rengia 
didelius, didelius, 6i, oi kaip dide
lius šokius. Bet tai daktaras juos 
rengia. Jei tik kas perdaug džia- 
t ■

IŠRENDAVOJIMUI 
"KAMBARIAI 

t •

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

VYRŲ RŪKVAKARIS 
(Smoke-Talk)

\
Gruodžio 12 d. ketvirtadieny 7:30 
vai. vakare, Munieipal Bldg. Sa
lėje, E. Broadway (tarp gatvių 
G'ir H), So. Boston, Mass. po va- 

' dovyste So. Bostono jaunų vyrų 
lietuvių katalikų.

Kalbės pralotas Splaine, kun. 
Urbonavyčius, kun. Virmaųskis, 
advokatas Chas. S. O ’Connor, Juo
zapas Kazlauskas, p. Dirsa (Dix- 
on) (ir gal mayoras-elektas Cur- 
ley ir čampijonas Jaek Šarkey).

Šoks “kazokus” Karolis Božes 
iš Gilbertville, su vietiniais “min- 
strel” šokikais. Ponas Karolis ta- 
me amate yra profesionalas — ve
teranas.

Dainuos vietiniai vyrai apie 
“smokerį” ir kitus bėgamus inte
resus.

Grieš smuikomis pono artisto A. 
Žydanavyčiaus mokiniai.

Bus 4 boksininkai (ponas Vin- 
. ča gal pabus “referee”).
; Bus ir daugiau sportininkų ek- 

sibicijoje ir audiencijoj. Visi jie 
yra-kviečiami. Didžiausias jiems 
pasirodymas lietuvių tarpe.

Įžanga pusę dolerio.
Programo pertraukose bus duo

dama tonikas ir kalakutkandis 
“turkey sandviches”. Jas paga
mins ponios Karbauskienė, Kibu- 
rienė ir Ašmenskienė. Tarnaitėmis

nauskas, Čiunis, p. p. Valeckas, A.
Kneips, A&nen^J. \ :

Prietarėjais yra Dr. Jakimavy- 
čius, Dr .Galyariskas, Dr. Kaspa
ras, pp. Skudris, WiUiams, kun. 
Virmaųskis ir kiti.

Nieks nesigailės atėjęs ir geram’ 
tikslui pusę dolerio praleidęs.

Kvieslys

ir sudaro vieną 
Ali - America

KOMARAS APSIVEDĖ.
Teko sužmėti, kad ristikas Juo-’ 

zas Komaras, dvi savaitės atgal, 
Chiėagoje apsivedė su lietuvaite 
chicagiete. Tai dabar turės gerą 
managerį ir treniruotoją.
' ~ - Rep-

« *
NEGALĖJO NUVAŽIUOTI

Vietinių sportų būrys buvo ke
tinę nuvažiuoti Lawrence’an į 
Šv. Marijos katalikų “smokerį.” 
Rūkvakary dalyvavo daug jaunų 
lietuvių. Kalbėjo John F. Fitzge- 
rald ėx-mayoras, Bob Hart ir ku
nigas J. A. McDonald O. Š. A. (au- 
gustinijonas). Buvo- ristynės, 
kumščiavimosi, dainų ir tt. Mūsiš
kių būrys pakriko. Gailisi nenuva
žiavę.

PIRMUTIMAIRSENIAUSIA AGENTŪRA

t )

I ■ * 1

545 East Broadway, South Boston’e 
ir kiti skyriai

: . j .
BOSTON OFFI'

’i *s-iriZ

** R t.

UETUVIS-B. C. FOOTBOLO 
KAPITONAS

Bostono Kolegijos garsioji foot- 
bolo komanda sekantiems metams 
savo vadu-kapitonu išsirinko lie
tuvį Joną P. Dirsą—Dixon’ą iš 
Norvvood, Mass. Dirsa taipgi vie
tos dienraščių Ir sporto ekspertų 
yra statomas kaipo tvirčiausias 
kandidatas į taip vadinama “Old 
America Team” (Mat, pabaigoje 
footbolo sezono Amerikos dienra
ščių sporto ekspertai išrenka iš 
visų Amerikoje footbolo teamų ge
riausius žaidikus 
taip vadinamą 
Teamą.

Ta proga visi
ščiai Įdėjo plačius aprašymus a- 
pie Dirsos nepaprastus gabumus 
sporte ir visi pasipuošė jo atvaiz
dais įvairose pozose.

Anot amerikonų spaudos, Dirsa 
(jis vadinasi Dixon’u) esąs nepa
prastas atletas. Dar jaunas būda
mas o jau yra 6 pėdų 4 colių auk
ščio ir sveria virš 200 svarų. Ir 
tai vien muskulai ir kaulai.

Būdamas Norwood High Schoo- 
lėje jis laimėjo mokyklų pirmeny
bes šiuose sportuose: Basebąll, 
Football, Basketball. Dabar foot- 
ball teame jis užima svarbią pozi-. 
ciją, ir esąs geriausias visoje A-, 
menkoje footballo spirėjaš (pun- 
ter). Anot sporto rašejo Nich 
Flatley jis esąs “super-athlete” ir 
žaidimuose su Fordham ir Holv 
Cross parodęs tiesiog stebuklus 
savo žaidime. Be to jis esąs rimtas 
vaikinas, todėl jam ir teko garbė 
būti vadovu garsaus Jėzuitų Ko
legijos football’o teamo vadu — 
kapitonu.

DVASINĖ TALKA. 1 - *
Mūsų kunigai sekmadieny gar

sino, kad adventinės išpažinties 
kunigą talką gruodžio 19 d., ket
virtadieny po pietų ir vakare. Tu
rėsime progos prieš šv. Kalėdas 
dvasiniai susitelkti ir palyginti 
tokius Išganytojo lankymui.

G. S.

Mūsų parapijos kalendorių rei
kalauja iš Providence, R. I. Pro- 
videneietis į “Darbininką” su 
dviem doleriais atsišaukia prašy
damas už juos prisiųsti So. Bos
tono parapijos artistiškų kalendo
rių. Tuomi jis parems katalikiš
ką dailę ir labdarybę.

Tą patį gali padaryti ir kiti. 
“Darbininkas” tų.šyf Petro parar 
pi jos “Catholic Art Calendars” 
pas save turi ir pardavinėja.

Reporteris

RINKTI KVĮETKŲ
Petro bažnyčios altorių rė-

Rep.

BROCKTON OFFICE
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

f RUDENS BARGANAI
Dabartinis laikas yra geriausias pirkti namus. Užeikite 

pažiūrėti mūsų bargenų.
Puiki proga—namas ir krautuvė

Dėl šeimyninių reikalų žmogus yra pri
verstas parduoti gerai Išdirbtą gteser- 
bės lF saldumynų biznį su narnu tiž la
bai žetną kalną. Namas kampinį 3.jŲ 
Šeimynų su improvementais. Krautuvė
je btfoio daro $300-$400 į Bavaftę. Na- 

krautuvę parduos už $7800. Čia 
perikt proga faile kam. Matykite tuoj A. 
Ivašką. • -

7 akrai labai geros i

/

7 akrai labai geros žemės prie puikaus 
vieškelio, sodnas apie' 20 įvairių yąis- 
medžių, vištininkaS Ir “* ■*"
dideles upės ir netoli mtepĮ f"jj 
ra vieta dėl gasoline to 
ir darifovių auginimo'' 
ščių. Iš priežasties sude 
siduoda labai pigiai. 
OAIĖŽAUŠL, ... ■ - ■ -

Nepaprasta proga mokančiam

Mėsos ir grocerių krąntuvė, jau seniai 
išdirbtas biznis, tirštai apgyvento} len
kų Ir lietuvių ;viwbj U* Attt biznio 
streeto South Bostone. Biznio apyvar
ta dabar $10601M $1300 t-saVaitf įren
gi 

biznio

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

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

va-

šv.
dytojai susirūpinę su kvietkoms. 
O jų daug Kalėdų altoriams rei
kia.

Nors apsnigo altorių ir bažny
čios dabintojai rinks prie bažny
čios kvietkelių jai.

Visi nupirkime gėlelę Bernelio 
altorius išpuošti.

Kvieslys

Išdirbtas biznis, tirštai Afigyvėmoj leh-
štreeto South Bostone Biznio apyvar-

Į, daug tavoro ir geri į* 

dnoda už $3,000. Klausk
•T' F; t •***•

du $50 į mėpesį, daug
^teymat Dėl hekurfų pHežaKSų i 
ffĮnkas yra priverstas prašfialLn 

pas SČTE:

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

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

CAMBRIDGE^ MASS.
40 vai. atlaidai.

Penktadieny, gruodžio 6 d., 
kare, N. Pr. P. Šv. lietuvių baž
nyčioj prasidės 40 valandų atlai
dai ir baigsis gruodžio 8 d. Gruo
džio 8 d. baigsis ir rekolekcijos, 
kurias veda geras pamokslininkas 
kun. Jonas Švagždys, Brocktono 
lietuvių parapijos klebonas.

Novena prie N. P. P. Švč. irgi 
baigsis gruodžio 8 d.

Katalikai turėtų naudotis Die
vo malonėmis.

R.

GIEDOS NAUJAS 
ARTISTAS

Girdėjau kad mūsų bažnyčioj 
sekmadieny 11 vai. giedos artistas 
Petraitis iš Philadelphijos p. Ra
polo Juškos studijų kursų draugas 
(“class mate”). Jis dabar dai
nuoja Shubert Teatre.

Nugirdęs

Spalių mėų. 9 d. Lvovo a- 
pygardos teismas teisė stud. 
ukrainietį Joną Keivaną, 
kuris buvo kaltinamas tuo, 
kad per ukrainiečių švieti
mo sąjungos “Prosvita” 60 

: :r • s.............................  .

metų jubiliejų viename iš to 
jubiliejaus- paminėjime pa
skaitė ištrauką iš poemos 
“Guculski” Kuriu.” Ant 
rytojaus studentas buvo su
imtas ir pasodintas kalėji- 
man ir jam iškelta byla. 
Kaltinamas jis buvo dar ir 
tuo, kad neva tyčiomis pasi
rinko tą poemos vietą, ku
rioje aiškiai reiškiama prieš 
lenkus neapykanta; teismo 
posėdžio metu teismo pirmi
ninkas paskaitė tos poemos 
ištrauką verstą į lenkų kal
bą ir vėliau stud. Keivano 
gynėjui reikalaujant ta pa
ti poemos ištrauka buvo pa
skaityta iš originalo. Val
stybės gynėjas reikalavo 
bausmės nemažiau 10—12 
metų sunkiųjų darbų kalėj K 
mo; kaltinamasis aiškinosi,; 
kad jisai pasirinko tą vie
tą tik dėlto, kad ji buvo vie
na iš trumpiausių ir užbaig
ta mintimi ir kad pagaliau ta 
poema visuose knygynuose 
pardavinėjama. Teismas, 
kurį sudarė 8 teisėjai ir teis
mo pirmininkas, trečią die
ną vakare po ilgo pasitari
mo išnešė sprendimą, einant 
kuriuo stud. Keivanas visgi 
tapo išteisintas atsėdėjęs ka
lėjime iki teisino 8 mėne
sius.

Poema ‘4Guculski Kuriu” 
parašyta ukrainiečio kari
ninko Baljo ir joje atvaiz
duotos 1918—1919 m. kovos 
su lenkais; Guculais yra va
dinami ukrainiečiai, kurie 
gyvena Karpatuose o žodis 
“kurin” reiškia batalijonas. 
Ši poema po įvykio lenkų 
vyriausybės buvo uždrausta 
platinti Lenkijoje. Lietu
vių—Ukrainiečių draugija 
šiomis dienomis gavo tos po
emos vieną egzeirtpliorių.

(<L. A.”

LD§. V6-to8 kp". susirinkimas į- 
vyks gruodžio 8 d.,' tuoj po sumos, 
bažnytinėj ’ svetainėj, 41Capitol 
Avė. Malonėkite viąi nariai ateiti, 
nes įOl rei^alų dėl fauo- 
pos naudos, f -i •

Taipgi inaJonSkite užsimokėtį 
kurių yra užsilik^mSaesihČs duok, 
leę. i LĮ^Skp.raŠt

W0RCESTER, MASS.
LDS- f Wūioppp susirinkimas j- 

vyks gruodžio 8 d.j “6 vai. vakarė, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St; Visi nariai būtinai atei
kite, nes turijne apsvarstyti kele
tu svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

' / Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas' atsibus sekmadieny, 
gruod. 8, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

t

KAM REIKALINGA VIETA 
DĖL OFISO 

prašome kreiptis dėl visų iaforma 
ei jų “Darbininko” Admmistraci- 
jon.

i-
City Point

3 šeimynų, 15. kambarių namas, gražioj 
vietoj sd vfeafs!'ftateyinai« parsiduoda 
ut $9,800. I i»ejras neša rendų $1236. 
Matykite TUINYLA-

Dorchester
Prie Pleasant gatvės 3 šeimynų po 6 
kambarius, su visais Įtaisymais, atski
ros Šilumos, parsiduoda pigiai, tik $13,- 
500. Matykite F. 2ALETSKĄ.

Prie Columbia Rd., So. Bostone
3-jų Šeimynų atskirai, budavotas m 
mšš*po 5-5-5 .kambariur ’ 
demiškais įtaisymais. B 
nBėnesf. Parsiduoda už 
visai mažai. Matykite“!
'1 9 Šeimynos
v__ __ _______ rml(S£vdtA&’
mėnesinių $407, parsiduoda $321000 ar-1 
be mainytų ant mažesnio. ‘ Matykite 
YURGELUN.

por&ester, netoli Columbia
Station v

S-jų šeimynų tvirtai budavotas 18 kam
barių* naktes su visais moderniškais j- 
taisymais. Rendų neša $165. { mėnesi. 
Parduos už $9300. TneAtr$1800. Matyki- 
t^A-IVASKą.

Pirk anglius rudens laikytai gausį g^fus ir pigį^ negg 
žientoelaiku. Mtisij kompanijos kainos yra žemesnes nėra 
kįtu ir angliai labai geri. ’ " ■

Visubše reikaluose kreipkitės prie agentų arba mūsų 
ofisan.' *' ' - ' ‘ ;

7?

i- Geras lnveatmentae, pimii-

—. i, ..... į į ,1—

i[ATŪŽĖTAS VALGĖ MEDŲ IR 
IŠGYVENO 969 METUS.

GAMTIŠKŲ BIČIŲ 

Tikras, Tyras

MEDUS
gy =*- «»

Užtikrintas per užlaikyto jus
5 svarai ... . ‘. . $1.50
60 svarų........................ 14.00
TAVYZDIS (sample) 15 centą.

Siunčiame per paštą. 
^-‘Kreipkitės;

L.
57

PARAFUOS KALENDORIAI
Šių metų mūsų parapijos kalen

doriai visiems labai patinka. Šeši 
šimtai jų baigiasi išsiparduoti. Per 
sekmadienį tūr būt visi likusieji 
bus parduoti.

Girdėjau kad dar porą šimtų jų 
partrauks iŠ Katalikų Tikėjimo 
Platinimo Draugijos. Reiktų para- 
pijonams ir rėmėjams pasiskubin
ti, pirkti, kad užtektinai jų antru 
kartu partrauktų.

GĖLIŲ PER TELEFONĄ
Bile Kada — Bile Kur

Greitai—Saugiai—Tikrai 
JAMES P. THORNTON

Member Florist Telegraph 
Delivery

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

Milton 7993 •
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Rap.

LIETUVIAI TEATRUOSE
Šiomis dienomis Shubert teatre 

vaidina pasižymėjęs mūsų art. P. 
Petraitis ir sako, kad Majestic te
atre kartu su art. Cantor vaidina 
p-lė B. Dumbriutė.

Tas parodo, kad mes turime ta
lentų, kurie dirba kitur ir mes tik 
dalį jn pažįstame.

parsįoib7 kambarių Latnaa.* ?ra tieki

Rap.

A

LITHUANIAN AGENCY
545 Bart Broadvay - South Boston, Mass. TeL 0605-1337 I

A. IVAS ir C.-P. YVRGELUN, BavininkaL . __ j

_«tw .***. a- 4 -I - . r.‘ “Mir . v.~i- f

Vietiniai kreipkis į “D-ko” 
Administraciją, 366 W. Broad- 
way, Sonth Boston, Mau.

į,> *

* ;*.
f

i i

Pa, šllnma. 
2-jų karų Rnrždliua, dMell' ha'rn?' Ir 
Stonu*. Geroj vietoj, prie pat bažnyčios*. 
Yni 19 vaialnlų medžių ir 1% lotų že- 
mfc*. Kreipkitės pas JITIGI8 PUIDO
KAS, 218 Ame* Ht.. Montello, Mom*.

. L .1 ie"'„ 9‘

LDS. 86 ąį>. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, gruodžio 15 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį sųairinklnui atyi. 
tų yisi nariai i? bent poVvi|i| 
nauja narį atsivestų prirašyti pm 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti 'dufljt-^

■ - 1

LAWRENE, MASS
LDS'. 70 kp. susirinkimas įv^ks ’ 

gruodžio 15 d., po dvyliktai’vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines.AAtsiveskite i? 
savo’ draugus prirašyti. NaHsfe 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.'

BALTIMORL, MD.
Gruodžio 8 dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi.; 
sl ’’ Ktiečia Valdyba

susirinkimas įvyks' Sekmadieny, 
gruodžio 22 d./i'Val. po pietų, bai-1'.- 
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti, ( 
proga užsimokėti duokles.

DETROIT, MICH.
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gruodžio 15, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dęl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

t

PROVIDENCE, R. I.
L. D. S. 11 kuopos- mėnesinis 

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

WATĘRBURY, CONN
Gruodžio 22 d., 1 vai. po pietų Į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

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

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

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 5 d., Aušros Varti} 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

BARGENAS
Parsiduoda arba ant rčndos 689 E. 
Eighth St., So. Bostone mūrinis na
mas. Yra 12 kambarių, 2 maudynės, Ir 
visi modemiški įtaisymai, gaukite sa
vininkę Mrs. Arbeene, Som. 9131-M 
arba matyti gyventojus. (G.-6)

Vasarai pasibaigus daugiausia laiko 
teks praleiatf’namle. Pasirūpinkit, kari 
jūsų namuose putų smagu Ir patogu, {- 
sitaisant sau puikius RAKANDUS iš 
musų krautuvės. Turim gertaUMog rū
šies bed-room setus, parlor-settle; dfelng- 
room setus, -taipgi virtuvei It kftuartR 
kalingus daiktus didinusiam <pasirin
kime ir visokiomis kainomis.

Už $45 galite gauti pulkų anglini j*e- 
čių virtuvei. Ateikit persitikrinti. At
dara vakarais ik t 7:15.• .u*( • •

Lietuviai, pirkit pas lietuvj!
LtTIKRIKAU TBlSiKGUV^^t 

GKRIAVRI PATARVAVIMĄ: 2
PARDUODAM Ut “CASH” ARBA 

LENGVAIS UMO^H-nMAlB.
LITHUANIAN FURNITURE COMPANY

A. AŠMENSKAS, Menadžeris, 
324-326-328 W. Broadvay ' Sontl

Telefonas South Boeton M18»W. }

SAINT CLAIR, PA
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin* 

k imas įvyks sausio 5 dieną£ . 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na- 
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

■ > JI'

FELIKSAS A. ZALESKAS
• • • t

praneša visiems, kad jis dabar 
tarpininkauja kaipo distrikto 

manadžeris, su
t

*■! .X

DAILEY RADIO COMPANY
662 Broadvvay (netoli K Ši.) 

South Boston- «
- I

Specializuojasi pardavime- ir 
patarnavime visokių Aukštos 
Rūšies Radios ir Unitcd Statės 
Tires.

>*=
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FELIKSAS A. ZALESKAS
27 Doris St., Dorchester, Mass.

Telephone South Boston 1730

I)AY FAN — PHILCO— RADIOLA 
BRUNSWICK—EVEKEADY— 

SPARTOM—FREED

Prof. A. židanavičiaūs

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

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

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

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

DANIELJ.
PLUMBING IR HEATING

Tek S. B. 1751

FURNACE IR PEČIUS į
TAISOME. . |

Kalbame ir Lietnviikąi
882 Broadvray, South Boston

Tel. Sonth Boston 2870

PARSIDUODA
18 RUIMŲ Namas su vėtfatislais I- 
talsymais. Renda $120 j mėnesį. Kaina 
«1OJ5OO. .T. GRINKEVIČIUS, 89 Old 
Harbor St., So. Boston, Mass. (G.-10)

s

289 Bra>dw, 8o.
Apdraudžia visokias nuora 
ir kas tik relkalinga, 
parduodame sugils 
jame kambarius.

■

»■Z3į



Lietuviai Kareiviai

nes daina

Nemunėlis

LAIDOJIMUS

DR. GRADY
SPECIALISTAS

— fėrai. 
visur jie 

bet Norvoodas buvo 
milžiniškais bazarais

4 KIAULĖ KALTA
Teisėjas: — f lai jums ir gerai 

būtų pavykę su vogta kiaule, bet 
kaimynai liudija, kad jie girdėję 
kiaulės žviegimą, kai jūs ją pio- 
,vėt. O savo juk pats sakeis nie
kados neturėjęs.

Kaltinamasis: — Kas galėjo ži
noti, ponas teisėjau, kad kiaulė 
bus tokia rėksnys, jog net kaimy
nus jos balsas pasiekė. “M. L.”

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

Telephone 5786.
LnMntuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krikšty- 
ny, vestuvių if- šiaip visokiems rei
kalams.

Onbęs ; į|ęatkauskaitės . koncertas, 
’-lė Ona hartfordiečiams yra ge
rai pažįstama, nes čia augus ir 
nuo mažens giedojo bažnytiniame 
chore, pasižymėdama kaipo gera 
solistė-giesmininkė. Pastaruosius 
teturis metus buvo išvykusi Į už
sienį mokytis meno ir muzikos. 
Šiomis dienomis sugrįžusi hartfor- 
diečius palinksmino gražiomis dai
nelėmis. Žmonii} buvo pilna sve
tainė. Matyt, kad vietos lietuviai 
vertina meną ir muziką ir p-lė O-; 
nos Katkauskaitės pasišventimą 
toje šakoje. Iš žmonių nugirdau 
sakant, kad p-lė Ona yra tikra me
nininkė, scenos žvaigždė. Jai lygią 
vargu rastume.

KIRPYKLOJ NEPAPIAUNA
Pas kirpėją: — Atsargiai ponas 

— tamstos rankos dreba.
— Nebijok, svety, už tat skutu 

atšipusiu skustuvu. "M. L.”

REIKIA IŠTIRTI
— Dėkui už pietus, nors nela

bai skanūs buvo, — sako svečias.
Šeimininkas, būdamas griežtas, 

sušuko:
— Palauk! Tuojau nubėgsiu į 

virtuvę ir patikrinsiu: katrą rei
kės išmesti laukan, ar virėją ar 
svečia. “M. L.”

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Mirus šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba, giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. ___

kartus. Šitas palengvinimas yra 
duotas tiktai tiems, kurie prie šio 
pulko prisidės. Pavieniai lankan
tis negali tuomi naudokis. Bus pa
samdyta užtektinai, bus’ų,. kurie 
išvažiuos nuo mūsų bažnyčios 1:30 
vai. po pietų,, sįištos prie.katedros 

>ir lauks pakol visi atliks lanky
mus. Po aplankymui bus’ai atveš 
visus vėl prie mūsų bažnyčios, kur 
bus suteiktas palaiminimas Švč.

I

Sakramentu. Kaina už nuvežimą 
ir parvežimą nustatyta taip žema, 
kad jokio, pelno nuo busų neliktų, 
bet kad tiktai padengti} pasamdy
to iškaščius.

Kun. J. J* Čepukaitis

Didžiausia ANGLINE prie gelžke- 
lio, namais, trokais, arkliais ir ve
žimais. Arti Bostono. Parsiduoda 
■ rigi&i. Norintieji pasinaudoti pro- 
ga kreipkitės:

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

GRYBŲ MAISTINGUMAS
Grybai turi savyje nema

ža maistingų medžiagų. Vie
ni jų turi daugiau^kiti ma
žiau, tačiau visi valgomieji 
grybai yra ne be naudos 
žmogui.

Balagrybės arba baravy- 
kos pavyzdžiui, turi balty-

- 5%, 
mine-

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos 

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

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

Tel. Milton 2952.

PRANEŠIMAS
Izidorius SAMALIS pribildino 

keletą ruimų Viktorui Cheskaus- 
kui. Padarė gerą darbą už pusę 
kainos. Kitiems būt užmokėjęs 
daugiau. Jeigu kam reikėtų ką pa
taisyti, kreipkitės pas jį. jis gv'vc- 
na po num. 14 Moore St., Cam
bridge, Mass.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

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

S. BARUSEVIčiUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Ėstate ir Bubile 
• Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
. Dorchester, Mass.

Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396
ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BR0ADWAY IR E ST. 

SO. BOSTON, MASS.
VAptfekoriana Šidlausko nane; 

įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Bes.: 1062 Columbia Rd.. S. Boston
T«l. Sų, Boston 1882 

KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 321 Exchange Bldg. 
Bes.: 83 Ronemont St.. Dorchester 

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

PASIAIŠKINO
Kartą važiuoja per kaimo lauką 

apskrities viršininkas pora gerų 
arklių ir sutinka kaimietį važiuo
jantį su menkute kumelaite. O ke
lias labai blogas.

Viršininkas. — Kodėl jūs netai- 
sot kelių, tiesiog, išvažiuoti nega
lima.

Kaimietis (kasydamas pakaušį). 
— Ponui su tokiais arkliais išva
žiuoti tai ne bėda, ot man su ta 
kumelaite, tai tikras vargas.

“M. L.”

Vėliausi, geriausiai veikianti medl- 
kallški ir elektra gydymai, duoda 

greičiausius recultatus.
Suvlri 25 metus specialistas narvų 
Ir kronlKkų ligų-—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Klitory
60 SOOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22 (
Pahmtfoa.* “

Dienomis nno 9 iŠ ryto Iki 7 vakare, 
ftveatadienlnts: nuo 10 Iki 1 dieną.

LOWELL, MASS.
4 b .

Jeigu kokia nors, organizacija 
nori augti ir stiprėti, tai ji turi ką 
nors veikti. Ištikro, šv. Juozapo 
lietuvių parapija uga, nes jos na
riai darbuojasi.

Žiūrėkite — mūsų visi darbai v- 
ra dabar daromi dėl vieno tikslo, 
tai yra, pagražinti mūsų bažnytė
lę. Pradėjome tą prakilnų darbą 
kada mes ištaisėme gražiai šven
torių ir svetainę.

Niekas taip nepagražina bažny
čios vidų, kaip altorius. Dėlto mes 
turime altoriaus fondą, kad įsitai
sius naują altorių. Jaunimas tą 
fondą augina. Suaugusieji parapi- 
jonys, nenorėdami, kad jaunimas 
juos “subytintų” irgi prisideda į 
tą fondą savo aukomis, kad tik 
greičiau lowelliečiai turėtų naują 
didįjį altorių. Tam tikslui drau
gijos rengia “penny-sales,” vaka
rėlius ir vakarienes, ir... ir užtad 
mūsų ūkininkai, su pagelba Šv. 
Vardo vyri) draugijos, surengė 
didelę ūkininkų vakarienę, gruo
džio 1 d. ir sukvietė visus parapi
joms ir prietelius į savo vakarie
nę. Net ir iš kitų miestų atvažiavo 
svečių. Žmonės, kurie dalyvavo 
vakarienėje labai patenkinti, nes 
ūkininkai aukavo labai daug viš
tų, kiaulienos, bulvių, burokų, 
morkvų. kopūstų, “sweet ridės” ir 
visokių kitų daiktų.

Vakaro vedėjas buvo mūsų vie
tinis klebonas kun. F. W. Stra- 
kauskas. Jisai perstatė kun. F. 
Virrtiauską iš So. Bostono atkalbė
ti maldą ir vėliau į mus kalbėjo. 
Keturios narės šv. Cecilijos choro 
padainavo ir taipgi panelė I. Pe- 
čiukoniutė dainavo solo. Pianu 
skambino mūsų vargonininkas ir 
p-lė Birutė Pečiukoniutė ir Teofi
lė Sokimiutė. Kun. Strakauskas 
palinksmino žmones savo juoke
liais.

Ūkininkams, valgių gaminti, į 
pagelbą atėjo P. Kastantas Bane
vičius ir kelios moterys, Apaštala
vimo dr-jos narės. Valgius nešia-' 
jo merginos sodalietės. Ūkininkai 
skiria visą pelną nuo šios labai pai 
sėkmingos vakarienės į Altoriau® 
Fondą.

tr- ”poros zubrų, nes ir sąlygos 
dabar ten ne tokios kaip 
prieš karą.

Tas tiesa. Prieš karą ta
sai didžiausias Europoj miš
kas jlėbuvo kertamas, o per 
hjisąj^kigįflijįa^ijos laiką 
įįg^-^jar kę,rta 6,000 kirtė- 
jtg- jnhusy Įkąstus vtūkstąn- 
čiai lentpiūviu. Kiek daug 
miško medžiagos iš Balta- 
bokščio išvežama, aišku iš 
to, kad nuolat išvežimą ap
tarnauja 700 geležinkeliečių.

“Trimitas”

/jEKf - kūrinos paveda
mano Prižlur^1' 

visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge- 
rokai pinigų.

Mano kaina 
Biems Ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

Šv. Andriejaus Parapijai Didelis 
Palengvinimas Gauti Jubi

liejaus Atlaidus

• Parapijos susirinkime buvo nu
tarta lankyti bažnyčias “in cor- 
pore” 8 d. gruodžio gavimui Jubi
liejaus Atlaidų. Kadangi ne pa
vieniais, bet visi kartu lankysime 
bažnyčias,'todėl iš vyskupijos bu- 
yo suteikta palengvinimas, būtent: 
Vietoje, lankyti tris bažnyčias po 
du kartu, pavelyta lankyti tik 
vieną bažnyčią — katedrą — tris

mų — 37%, riebalų — 
angliavandenio 18%, 
valinių druskų 1%.

Rudmėsėje baltymų ran
dama — 36%, riebalų—6%>, 
angliavandenio — 20%, mi
neralinių druskų — 7%.

Raudongalviai — baltymų 
55%, riebalų — 3%, anglia
vandenio 19%, mineralinių 
druskų 8%.

Lopė—baltimų 55%, rie
balų — 2%, angliavandenio 
—*28%, mineralinių druskų
— 7%.

Palyginus su mėsa, grybų 
maistingumas žymiai geres- 

kaip mėsos. Iš baravy- 
278 kalorijas 

(šilimos vienetas) rudmėsės
— 278 kai., voviemškos 
(gardukai) — 255, trufelių,
— 274, raudongalvių — 322 
ir liepšės — 362! Vadinasi, 
kąįgrybai tebedvgsta, reikia 
naudotis proga!. .

“Trimitas”

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston 
~7 Tel. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po plet Ir 
nuo 6 lkl 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

Pabaigęs N. Y. unlversity medįka
li Akų kolegiją; buvęs gydytoju FL 
Hamllton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas J Out-Pntlent Stnff Lorcelllo U- 
goninta. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; nnjungtaa prie SL John’n 
Ligoninės; Medikai Ūkas egzaminuo
toj a s dėl Metropolitan LIfe Ina; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
tėra of America. Valandom Antr., 
Ketv., Aeėtad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 

"7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont SL Potarimoa rfjrJhiL

NORWODD, MASS.
į Jau nuo 24 lapkričio Norvvo'ode 
eina parapijos bazaras 
Bazaras/kaip bazaras, — 
'daromi, — 
pagarsėjęs 
įasaros metu. Tuomet pelnas bu- 
^oriraftoinas ne šimtais bet tūks- 
lęęčiais dolerių, ir už tuos pini- 
Jrus prie kun. Taškūno buvo pa
statyta puiki klebonija. Dabarti- 
Uiai bazarai rudens metu panašūs 
^. Šeimyniškus susirinkimus, ku
riuose vietos lietuviai broliškai pa
silinksmina ir prie tos progos pa
niro parapijai kelis šimtus dole- 
rių pelno, iš ko šiais vargingais 
laikais tenka tik pasidžiaugti 
i Šiais metais.fėrai prasidėjo gan 
sėkmingai. Jau išleista didelė 
kurkė, ar kurkinas, ar kalakutas 
‘— vadinkite kaip norite — ir ją 
laimėjo patsai klebonas! Iš pa
tenkintų parapijom} veidų matė
si, kad jam to nieks nepavydi, 
nes, girdi, po operacijai jam rei
kia gerai pavalgyti, o žinote, kad 
kalakutas labai skanus.

Bazarai tik tuomet pavyksta, 
kai yra gerų ir sumanių darbuo
tojų, o tokių Norwoodc nestinga. 
Jiems, žinoma, vadovauja nenuils
tantis Vincas Kudirka. Jam ga
biai padeda jo brolis Pranas, tair>- 
pat. Pranas Kuras, Jonas Kava- 
Jiauskas, Jurgis Versiackas, Ga
brielius Kakanauskas, Jonas šas- 
tavickas, Kar. Klimavyeius. Jo
nas Avižinis. Hiliaras Balutis, K. 
Akstinas, J. Aidukonis, K. Paznio- 
kas, J. Tvaska ir daugelis kitų.
y Neatsilieka ir moterys. Dau
giausia pasižymi M. Balutienč, M. 
Versiaekienė. U. Navickienė, B. 
Adomaitienė, A. Kuodienė. O. 
Keršienė ir D. Jasionienė.
f.

Ir panelės neapsileidžia. Tarp 
uoliausiu darbuotoju matosi šios t * , ,
panelės: O. Kudirkiutė, B. Kudir- 

• įpūtė, A. Keršiūtė. A. Jasiohiutė.
J. Krauneliutė, O. Pazniokiutė. S. 
Smilgiutė, L. Dargvainiutė, O. 
Balučiutė, B. Naviekiutė jr kitos. 
' Bazaras užsibaigs milžiniška va
kariene, kuri įvyks sekmadieny, 
gruodžio 8 d. Bilietai perkami su 
noru ir dalyvių žada būti pilna 
pobažnytinė svetainė. Taigi kaip 
matote Norvvoodas'bruzdėte bruz
da.

unuiimuiiLj mm
✓

Sekmadieny, 7:45 v. v.. Gruo
džio 8 d.,\192JKm., Šv. Alfonso Baž
nyčioj įvyks nepaprastas Bažnyti
nės Muzikos Koncertas, pritaikin
tas Adventų nuotaikai pagilinti 
parapijoj. ,

Šis koncertas, savo tikslu bei 
giesmininkų sąstatu esti šioj para
pijoj bene pirmas tokios rūšies į- 
vykis: kaipo toks tad, jisai vertas 
visų Baltimorės lietuvių ir sve
timtaučių muzikos mėgėjų plates
nio susidomėjimo. Jo tikslas yra 
supažindinti žmones su bent ma
ža dalele Katalikų Bažnyčios mu
zikos lobynu, kuriuo naudojasi 
muzikai semiant medžiagos įvai
riems laikams bei tikslams. Šis 
lobynas, nuolatos praturtintas vi
sų geriausių muzikų kompozitorių 
pastangomis per dvidešimtis šimt
mečių, yra šiandien toks gausus ir 
įvairus savo turiniu jog jį pilnai 
pažinti joks žmogus nebegali. Ta
čiau, šio koncerto programas, su
statytas pasinaudojant ištrauko
mis iš Oratorijų, Mišių, Šventraš
čio Giesmių, bažnytinių eneigų ir 
kasdieninių maldų, patiekia klau
sytojui mažame maštabe tarytunj 
akymirksnio įvertinimą jos tikrą
jį} galimybių šioje srityje.

Giesmininkų sąstatas, ačiū var
gonininko Juškos pastangomis, v- 
ra irgi nepaprastas. Pirmoji ar
tistė, Florence Irons, soprano, yra 
pragarsėjusi dalyvaujant Philadel- 
phia Civic, ir Ph. Grand Operose. 
Yra pirmiau dainavusi prie Dam- 
roseh’o New York Simfonijos Or
kestro. Antras solistas, Eduoard 
Lippe, baritonas, gana plačiai Eu
ropoje jau žinomas 
vo Nieėj, Berlyne ir Monte Carlo 
Operose, ir šiuo tarpu vaidina Ph. 
Civic Operoje. Trečias gi solis
tas, ir dargi.|lso programo vedė
jas ir dirigentas, tai Rapolas Juš
ka. Jis vargonų ir balso dalykus 
atliks. Viso programo pamatinė 
dalis, Šv. Alfonso choras iš 60 bal
sų, giedos dvi giesmes mišram cho
rui, ir keturias moterį} balsams 
pritaikintąsias.

Šis koncertas, Rapolo Juškos 
pirmas viešas parengimas šiame 
mieste, taps jo darbo bei gabumų 
išraišką, ir todėl visiems atsilan
kiusiems jo jėgų įvertinimo šaltzi- 
nis. Dėl to ir laukiamas tą vaka
rą didelis svečių būrys, nes jo at
vykimas Baltimorėn yra sukėlęs 
žmonėse nemaža susidomėjimo.

V. M.

Jau nedaug laiko beliko iki 
gruodžio 8 d. ir štai tą dieną vyri} 
“Vaidylos” choras, vadovaujant 
gerb. p. J. Siauriui vėl rengia ne
paprastą vakarą, būtent: pirmą 
kartą bus vaidinta nauja operetė 
“Lietuviai Kareiviai,” kurią yra 
sutaisęs J. Sauris, ir jam vadovau
jant. šią operetę pirmą kartą chi- 
cagiečiams teks pamatyti, Lietu
vių Auditorijoj. Vaidins aukščiau 
minėto choro nariai. Jau iš pra
eitų laikų teko patirti, kad šis cho- 
menės tarpe ir ji visados būdavo 
patenkinta surengtais vakarais. 
Taigi ir dabar, prie šio vakaro cho
ras visu smarkumu rengiasi, kad 
tik tinkamiau atsilankiusią visuo
menę patenkinus. Tadgi visiems 
yra patartina atsilankyti į minėtą 
vakarą ir pamatyti linksmą ir juo
kingą veikalą ir pasiklausyti gra
žių, naujų dainų. Atsilankę nesi
gailėsite, nes daug juokų ir malo
numo turėsite. Teko būti minėto 
choro pamokoes ir pasiklausyti, 
<aip jie dainuoja. Ištikrųjų. tai 
yra ko paklausyti, kaip puikiai ir 
gerai dainuoja. Užtai priklauso dė
ka gabiam muzikui p. J. Sauriui, 
nes jis daug dėl jo dirba. Mums 
lietuviams reikia džiaugtis, kad 
ietuvių visuomenės tarpe randa

si tokių gabių menininkų, kaip 
gerb. J. Sauris, kuris daug dar
buojasi muzikos srityje ir savo ga
bumais puošia mūsų lietuviškus 
vakarus. Manau, daugumas iš 
mūsų atsimenam tuos laikus, kuo
met p. J. Sauris buvo šv. Jurgio 
parap. vargonininkas ir vadovau
damas Kanklių chorui buvo daug 
atvaidinta gražių veikalų, kaip 
tai: “Šv. Naktis,” “Klaipėdos 
Julė,” “Kaminakrėtis” ir daug ki
tų. Taip pat tais pačiais laikais 
p. Sauris su Kanklių choru, nema
žai pasitarnavo ir dienraščiui 
“Draugui,” išpildydami progra
mą jo naudai

Žodžiu sakant, p. Sauris visiems 
yra prielankiai pasitarnavęs. Kaip 
Kanklių chorui p. J. Sauris nema
žai yra dirbęs, taip dabar lygiai 
nemažai darbuojasi ir Vyrų Vai
dylos chorui Tadgi sulaukę gruo
džio 8 dienos, visi eikime į Lietu
vių Auditoriją ir savo skaitlingu 
atsilankymu paremkime chorą ir 
priduokime dainininkams daugiau 
ūpo ir pasiryžimo dar plačiau 
skleisti lietuvių dainas visuomenės 
tarpe.

E. V. WARABOW
(Wrub1lauskfts) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Noręvood, Mass. 
Tel. Nonrood 1508 

MONTELLO OFFICE 
104 Atneš Street 

Telephone Brockton 7870-J.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. metinis susirinkimas 

įvyks sekmadieny, gruodžio 8 d., 
41 Capitol Avė. svetainėj, tuoj po 
sumos.

Visi nariai turi susidomėti or
ganizacijos ir kuopos reikalais. 
Turėtų ateiti į šį susirinkimą ir iš
girsti ką gerą esame nuveikę or
ganizacijos naudai. Be to, svar
bu išrinkti gerą valdybą. Nema
lonu nei organe garsinti apie kuo
pos veikimą kuomet į susirinki
mus teatsilanko tik penktas nuo
šimtis.

Nariai turėti} lankytis į kiekvie
ną susirinkimą, bet į metinį būti
nai, kad turėtume iš ko valdybą 
išrinkti.

Yra narių, kurie skolingi Cen
trui. Būtų labai gražu, kad mūsų 
kuopos visi nariai būtų pilnai už
simokėję ir Naujus Metus pradė
tų su nauja energija.

Tad nepamirškite sekmadieny, 
gruodžio 8 d. ateiti į susirinkimą.

J. Bernotą,
L. D. S. 6 k)£ raštininkas.

NE MUSELĖ
Viešbuty:
— Tarne, žiūrėk: sriuboj muse

lė maudos!
Tarnas:
— Atsiprašau ponas: ne muselė 

tik mazginio gnhajėlis. “M. L.”

TeL So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR, M. V. CASPER
Z (KASPARAVIČIUS)-

511 Brodaway, So. Boston 
Oftio valanda: 

nno 9 iki 12 ryte ir nno 2:30 Iki 5 
ir nno 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldlenials, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

PRIVERSTINI “GAMTOS 
SAUGOTOJAI’®į

Okupuotoj Lietuvoš' šaly' 
vra vienintelis milžiniškas v 
miškas, kuriame ligi lenkti 
atplūdimo gyveno senai Eu
ropoj išnykusi stambiu lau
kiniu raguočių—zubru veis
le. Zubrai, gana taurūs gy
vuliai, labai įstabūs didele 
savo išvaizda. Rusų laikais 
zubrų apsauga valdžia labai 
rūpinosi. Jiems buvo suda
rytos gyventi neblogos sąly
gos. Dėl to jų ir prisiveisę 
daug. Prieš didįjį karą su
augusių zubm buvę apie 
300. Karo metu atėję vo
kiečiai, pradžioje zubrus 
šaudė, bet vėliau ir jie šių 
retų gyvulių nelietė. Vokie- 
kiečiams išėjus 'zubru likę a- 
pie 150. Tačiau po 1920 m., 
apsigyvenus toje Lietuvos 
dalyje lenkams, pradėta šie 
reti gyvuliai naikinti. Šau
dė pavieniai okupantai, nai
kino juos ir ištisom medžio
klėn, kuriose dalyvaudavo 
lenkų diduomenė. Vienoj to
kioj zubrų medžioklėj daly
vavo net pats Lenkijos pre
zidentas Moscickis.

Gyvuliai liko visiškai iš
naikinti. Kitu kraštu gain- 
tininkai, matydami toki 
bjaurų lenkų elgesį su gyvu
liais kiekviena proga smerk
davo gamtos apsaugos susi
rinkimuose bei suvažiavi
muose. kur buvo nurodoma 
tasai smerktinas lenkų žy
gis su zubrais. Lenkai, ne-.ms 
pamiršdami savo prigimties'ko gauname 
teisindavosi, versdami kaltę 
lietuviu “Tarvbai.” Girdi, 
ji zubrus išgalabijusi. Ne
galėdami gėdos dėl zubni 
pakelti, lenkai jyžosi savo 
klaidas taisvti. Jie pirko 
Odesos apylinkėj 6 zubrus, 
l’uriais ir nori Baltabokščio 
miškus užveisti. Tačiau at
sivežę pas save, nusistatymą 
greit pakeitė. Į Baltabok
ščio miškus atvežė tik porą 
zubrų. o likusius nori Sile- 
zijon išvežti. Girdi. Balta- 

(G.-10) 'bokščio miškams užteksią




