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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.

ant' plūduriuojan<

šeima i
Trys kaliniai perpipyė vo artimiausiais dra

WASHINGTON, D. C.— 
Pereitą pirmadieny, Jung. 
Valstijų, valdžia neoficialiai 
prašė Sovietų Rusijos val
džios, kad ji pagelbėtų ieš
koti, leitenanto Ben Eiclsom

ieškoti. . •*
Kaliniai išsilaužė iš kalc

is Rygos py kad Sovietų vyriai

Automobilių fabrikantas Fordas ruošiasi statyti Danijoje didelį lėktų vii fabri- xką ir pradėjo tuo reikalu derybas su danu valdžia. -

PATERSON, N.-J.—Komunistų Nacionalė Teksti- liečių. Unija savo konvencijoj nutarė skelbti streiką rytinėse ir pietinėse valstijoje. Jau paskyrė ir organiza- 1 • * * ’. torius. •Streiką pietuose skelbsią jei septynių nuteistųjų Gas- tonijos streikininkų -apeliacija bus atmesta. xVadinasi komunistai veikia tik ne darbininkų labui, kad iškovojus darbininkams geresnes sąlygai, bet komunistų neva nuteistuosius užtardami.

išgelbėti.
■ ' *Laivas plaukė iš Swab į Hankongą.

“Rytas” įdeda pasikalbėjimą su “Žiburio” centro valdybos sekretorium prof. Ig. Česaičiu, kuris pareiškė, kad:mokinių streiko tardymą pravedė komisija, į kurią įėjo: “Žiburio” centro atstovas prof. Česaitis, Vilkaviškio Vyskupo atstovas advokatas A. Kubilius, K. V. C. atstovas kan. Steponaitis ir gimnazijos tėvų komiteto narys Kriščiūnas.Nustatyta, kad vyriausias streiko kaltininkas yra švietimo ministerija, kuri “per klaidą” išleido neapgalvotą aplinkraštį (202 Nr.), siaurinantį privatinių gimnazijų ir mokinių teises, -kuris vėliau buvo atšauktas. “Žiburio” centro valdyba mano, kad ne tą kelią pasirenka šviet. ministerija, likviduodama privatines katalikų mokvklas.

PANAIKINO FAŠISTŲ ORGA
NIZACIJĄ AMERIKOJE

New Y ork. — Keturi metai atgal buvo suorganizuota taip vadinama Šiaurės A- merikos'Fašistų Lyga. Tai buvo italų organizacija.Tos lygos prezidentu buvo Mussolinio atsiųstas grafas Ignazio Thaon di Rėvai.Šiomis dienomis prez. db Rėvai pareiškėj kad organizacija atsiekė tikslą ir dabar panaikinama. Sako, kad fašistai jau gavę Amerikos simpatiją ir lygai nebeliko kas veikti.

SOVIETAI VĖL SKOLINASI^

Londonas. nešama, svbė žada-užtraukti nuošimtį tinę '■privertinę vidaus skolą 125,000,000 rublių mai, apdedant mokesčiai? trustus, sindikatus ir prų* monės įmones.

SENATORIAI VĖL PEŠASI
UŽ PROHIBICIJį j

Jung. Vaiši, prohi'bicija ne- prigija. Valdžios agentai parsiduoda ir “skistvmėlis” liejasi iš visų pusių.Būtlegeriai daro "didžiausius pinigus pardavinėdami slaptai išdirbtą ir įgabentą iš užsienio likerį.Prez. Hoover bandė nors sostinę “nusausinti,” bet-ir čia būtlegeriai pasirodė gudresni.Kova sausųjų su slapiaisiais vėl prasidėjo kongrese. Senatorius Borah pareiškė, kad sausųjų personalas yra bejėgis ir jis niekados negalės priversti pildyti pro- hibicijos įstatymus.Valstybes prokuroras Mit- chell ir kiti smerkia Boraho pareiškimą ir bando įrodinėti, kad šiuo metu daromas progresas ir prašo kongreso patvirtinti planus padidinimui prohibicijo*§ agentų veikimo.

geležinius lango stulpelius lt 
pabėgo iš kalėjimo.
r Kalėjimo yiršininkai tuo-; 
jau pastebėjo, kad trijų ka-j

ŠV. TĖVAS KRITIKUOJA 
FAŠISTU VALDŽIĄ-

Vatikano Miestas, gruodžio 24 d. — Šv. Tėvas, susirinkusiems 40 Kardinolams jį pasveikint, pareiškė, kad Fašistų Valdžia neteisėtai prikiša “Katalikų Akcija” organizacijai būk ji maišosi į politiką. Be; to, Šv. Tėvas pasakė, kad fašistai nepaprastai smarkiai spaudžia ir persekioja katalikų spaudą.Fašistų valdžia nesilaiko Laterano sutarties.Bet Šv. Tėvas vistiek džiaugiasi Aukščiausiojo ąp- veizda, kad nors tiek padaryta. Džiaugiasi Italijo^ka- raliaus apsilankymu ir tikisi, kad fašistai prieis prie susipratimo.

Italų policija surado išvogtas iš šv. Petro iždines 1925 metais brangenybes, kurių vertė siekė apie-15 milijonu litu J
1_ _ _ Ja

PLĖŠIA KOL DAR 
GALIMAŠiomis dienomis Vilniuj susekta milžiniška afera, kurioj įmaišyti žymūs Vilniaus prekybininkai, muitų valdybos vice-direktorius ir eilė valdininkų. -Sąryšy su afera padaryta daug suėmimų. Iždui? padarytį nuostoliai siekia 10,000,000 zlotų.

nes ir jau daugiau nebekariauti.Kinai sutiko likviduoti organizaciją ir jos vadus išsiųsti iš Man- džiūrijos.Vadinasi, visa sena tvarka bus grąžinta.Tuo likviduojamas ginčas tarp Rusijos ir Kinijos.

eikim tauj$jų i^S^ai >. 
vandeniu! Senus nuplovę, 
nuokime Naujų gerovę. ' • 
ip laįkas bėga! Sparčiai sukas 
sius gyvenimo ratukas, 
jbėtas kel i a$ sm arki a i krečia 
s žemės keliauninką—svečią, 
kai greit auga į jaunimą, 
mgusiais jaunieji virsta,

Galvotrūkčiais senieji miršta, 
r laikas bėga, sukas ratai: 
iūrėkyir vėl Naujieji Metai, 
jot balto atskleistojo lapo 
les naują rašome darbuotę, 
r kas ten įrašyta tapo 
au nebegalima nušluoti, 
leri darbai tai žmogui pelnas, 
'ai augštas tobulybės kalnas, 
□jt kurio reikia palypėti

Sovietų Rusijos komisarų taryba paskelbė įstatymą, einant kuriuo už pinigų padirbimą ir platinimą bus tai- ’> koma mirties bausmė.A

>' -r +------ 'T-

BESIEDOVSKĮ NUTAftt 'S 
SUŠAUDYTI 1 SS 

Maskvti. — Lapkričio ‘23 d, askelbtas sprendimas Be- siedovskio byloj. BesieflovsŠ kį nutarė sušaudyti. Teišttid sprendimas turės būti įvyki dvtas per 24 valandas, su-: grįžus Besiedovskiui į .Sp- vietų Rusiją. . Ja

lakūno, kuris šešios savaitės 
atgal kaip dingo Sibiropūs- 
fynėse. ■ ■ ' nV.iLn

Sovietų valdžia prašymą 
priėmė ir jau pasiuntė ieš
kotojus.

.. , - ,, , . * --------------- —
J PANAIKINO MUSULMONŲ HONKONGAS, Kini

TRADICINĘ MALDĄ Pereitą šeštadienį ttusl 
Į. Turkijoj rezidentas — re- Kinų laivas Lee Cl 
I ■ * <*■ - —— ' — ’

tformatorius Kernai Paša ne- kartu su 50 laivo dari 
senai tam tikru įsakymu pa- kų ir 250 pasažierių. 
naikino tradicinę musulmo- du jūrininkai išsilaikė 
nų maldą iš minereto, Įpirią ant plūduriuojančių 
saulei leidžiantis ir tekantįdalių, kuriuodu vėliau 

garsiai šaukdami sukalba 
šventikai. V i etoj e šventikų 
maldos žodžiai bus perduo
dami radio mikrofonu.

LIETUVIS BANDITAS PA
KLIUVO Į POlįCIJOS 

RANKAS

Philodelphia, Pa. — Pe- 
K V .reitą savaitę policija sulaikė lietuvį banditą Zupkovs- ky, 19 melų amžiaus. Jis buvęs banditų vadas Ir esą padaręs apie 70 apiplėšimi].Policija jį jau nuo seniai gaudė. Kartą buvo pagavus, bet jis vėl pabėgo. Sakp^kad šį kartą jau jis nepaliėgs ir bus padėtas visarA gyvenimui i kalėjimą.

. t? .d 4 y ‘'
t Iš priežasties Naujų Metu Šventęs sjį sįuo numeriu 

išbaigiame senuosius metus. , \
^*4 Kitas “Darbininko” numeris išeis Naujuose Metuose, 

sausio 3 d. 1930 m.
? Vietiniai skaitytojai, kurie ateina į administracijos 
ofisą pasiimti gaus sausio 2 d. vakare.

ę? Visus L. D. S. narius, “Darbininko” bendradarbius, 
^ skaitytojus ir prietelius sveikinamte su naujais 1930 me

tais.. . Jįl

KUNIGĮ) VIENYBĖS IR ABELNAIYISĮI KUNIGĮ) 
SEIMASSvarbūs mūsų gyvenimo reikalai verčia būtinai vėl visus lietuvius kunigus susiVažiuoti seiman ir pasitarti įvairiuose svarbiuose klausimuose. Nūnai prieš akis mums stovi Vytauto Jubiliejus, Lietuvon ekskursijos, Lietuvos Valdžios nuolatinė antikatalikiškoji akcija, mūsų Centra- linės Organizacijos, Amerikos Lietuvių Kolegija,, ir daugelis kitų dalykai. Visuose tuose klausimuose mes turime visi išvien ką nors žinoti, tarti ir vesti. Užtai šiuomi yrą šaukiamas visų Amerikos Lietuvių Kunigi] Seimas. Seimas įvyks Trečiadienyje, Sausio 8 dieną 1930 metais, Roosevelt Hotel, kampas 45 St. ir Madison Avė., sujungtas koridoriumi su Grand Centrai, New York Citv.Seime prašomi dalyvauti visi lietuviai kunigai pilnateisiais balsais be skirtumo ar tai Kuhigų Vienybės nariai ar; ne nariai. Asmeninių pakvietimų nebus, šis pakvietimas: yra visiems ir galutinis.

KUN. K. A. VASYS, Kunigų Vienybes Centro Pirm.,
KUN. A. PETRAITIS, Kunigų Vien. Centro Rast. linių ’ trūksta ir pradėjo jų 

. KUN. N. PAKALNIS, Kun. Vien. Centro Iždininkas 
KUN. M. PANKUS, Kun. V. Centro Iždo Globėjas 
KUN. J. SIMONAITIS, Kun. V. C. Iždo Globėjas, jimo laike pusryčių.

Šiomis dienomis Tilž pradės eiti Vokietijos lie vių laikraštis vokiečių k 
ba “Unsere Stimme” Q sų Balsas). Naujas laikr tis gins visus Vokietijos 1 tuvių reikalus, dės astmų išgelbėti lietuvių kalbą P: sų Lietuvoje nuo išnaiki mo ir stengsis parodyti; kiečiams ir suvokietčjųsie lietuviams, kad Prūsų'Jj^ via! yra vertinga ir įdc

vakarieniavo, Baltuose Na
muose apie 9 vaL vakare ki
lo gaisras. Gaisras kilo Sek
retoriaus Newton ofise ‘Bue 
elektros trūkusi!] Vielų*

Subėgę gaisriniūkai gflSt 
užgesina-*?' ' .r‘§8 

Nuostolių padaryta datig>« 
i--,. J.-?

STEIGIAMI DU NAUJI LIETU
VOS GARBĖS VICE- KON

SULAI DANIJOJ
' XLietuvos vyriausybė Danijoje steigia 2 naujus Lietuvos garbės vice-konsulus. Odense (mieste) vice-konsu- lu skiriamas P. Federson Buch ir Randerse — Oliva- rius Jurgensen. Pirmasis yi- ce-konsulas yra stambios danų apdraudimo draugijos valdytojas ir jis turi daug ryšių su ūkininkais Fiūnų saloj, kur numatoma gera rinka mūsų arkliams parduoti. T/į>dėl šito naujo vicekonsulo dėka arklių eksportas iš Lietuvos galės t gauti paramos. Antrasis vice-kon- sulas yra direktorius vienos stambios bendrovės, kuri pardavinėja dobilų ir žolių sėklas. Per jį bus galima lengviau išgauti „šitų sėklų LietuyaU./. tųsu/.jaT «y it

SOVIETĮĮ VALDŽIA PILDO JUNGTINiy VALSTIJĮI 
< . . PRAŠYMĄ:: 1

JUO ’ •‘1-
' ______čd'. '■

WASHINGTON, D. C. -4.

Kūčių vakare, kumet pre£ 
ir w

/tFenai, kur laikas jau išnyksta■ t Žr laimė amžina įvyksta.?<Wat rįžkimės gerai darbuotis l ltr praeities klaidų dabotis,* įr tie geri įasirižimai tjai šiais metais viršų ima.?. ^unku'taisyti seną- klaidą . fe praeities dildyti aidą, Į . &irs(jiaip šešėlis mus sekioja> J|^kdįą kliūtimis nukloja. 
Išvvsfikim stipresne valią, r 

šviesos JĮoiųtys skina kęlią .Kad kiek galėtum’ pasivyti ę’ Tuos, kurie mus pralenkę buvo Ir sekti paskui save kviečia. Kilnios dorovės žibintuvo Šviesa lai kelią mums nušviečia. Ta žvaigždė Betlejuj sustojus. • Čia rodo užbaigą kelionės, Šaltinis čia vra malonės,i ,Čia laimės prasidės rytojus. Iš čia pradžia, čionai ir galas, Čia meilės dieviškosios stalas, Ramybės dangiškos šaltinis Ir užmokesnis paskutinis. Užgimęs Dieviškas Vaikelis, Silpnutis rods, bet Visagalis, Mūs pastangas geras palaimįs. Ir eikime prie Jo be baimės, Nes Jis pasaulin tam atėjo, Kad dirbti darbą Atpirkėjo. Jo globoje Naujieji Metai Tarnaus mūs laimei ir sveikatai.

MASKVA.—Sovietų Rusijos su Kinija derybos Cha- barovske dėl Mandžiūrijos Rytinio \ Geležinkelio pasi- Įbaltgvardiečių baigė pereitą' sekmadienį. Abi pusės pasirašė sutartį. Sulig tos sutarties visi prašalinti rusai darbininkai bus grąžinti; abi pusės pasižada atšaukti savo kariuome-

iVl į_

w -



ąjo juįbiliejaus komitetas
k

' MoletišPAJEVONYJE šį rudenį aplink bažnyčią apsodintas cglaitėmią kalnas, kuris apaugęs mišku;nems pavėsio poilsiui. į
• . y ■ . . .» -

v .m

^urtdiuose,
lapkričio 24 d. atida- 

ryta 10 metų Lietuyo^^e- 
priklausomybės paminklas. 
Paminklas gelžbetoninis; 
projektij pagamino ir stąty- 

i—,1 ii inž. 
Skorulskis. .

I KIBK 8OKĄtn>0TA 

PLYTę }Šiemet Lietuvoje įvairiai statybai sunaudota 20 milijonų plytų, kurių apie trys ketvirtadaliai tenka Kaunui. Plytų tūkstančiui iu<5- kama 125—130 litų.

pasiryžo padidinti bent dvigubai savo veiklumą, o panašias konfe^ 
durtu ir^ freneijM kasmet Die-ve, jiems padėk V - 'Ptofcšnm, Šakiii ap. Pas mą ūkininką atvyko pirš- £ pasipiršti.merginai, ku- įs sesuo į tą ūkį buvo par- iį^si užkurį. Žmona mirė,valdyti motina, o " ^^^AMEIMAĮ KLĄięB|)<^ -v . <

W va.- 
dinti Ci Vytautė” metais. 
Visuose įstatymuose, statu* 
tuose ir vy’i-iausy bes parėdy -

ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie’" ’ ■ -kybos Tik-

(dermės. Para-
■- v

*<

Trumpa Apologetika arba 
Kak TikSjima Apgyoigiąs. Pa, 

kun. Y-
'Apie Apdraudą. Paraše J. 

S. VasiUauskas l—l‘ 5c.

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
rimo. KguldS 'Lapšiaus Vai
kas  ------1;—A______10c.

tĮ>

AJUBBAĘKD OMOBAS IR Ud tas ąr kitas do

! ŽYMUSIS DAINININKAS ‘

< Jurbarko choras yra lai- 
kpmas vienas geriausių cho
rų Lietuvoje. Tos garbėj jis 
įsigijo Šiauliuose ir Kaune 
surengtose dainų šventėse. 
Chorą veda pasišventęs'ir 
gabus pavasarininkas L Po
cius. Bet choras įgijo gerą 
vardą ir tuo, kad turi atsi
dėjusių darbui ir gabių gies
mininkų. Vienas seniausių 
•Jurbarko choro giesminin
kas yra Jonas Banaitis. Š. 
iri. gegužės. 28 d. sulaukęs 60 
nū savo amžiaus jubiliejaus, 
jis yra kilęs iš gražaus, pu
šynais apaugusio Kalnėnų 
kaimo. Baigęs pradžios mo
kyklą, liko ūkininkauti kai
me ir nuo pat jaunų dienų 
ėmė giedoti Jurbarko baž- 
nyČioj, o vėliau tao uolūs 
bažnytinio choro dalyvis iki 
Šių dieniu Dabar vieno as
mens įžeistas, nuo choro pir
mininko pasitraukė, bet chm 
re tebėra uoliausias dainį-. 
Pinkas. Bet jurbarkiečiai 
nori, kad šis dainininkas 
vėl grįžtų į choro piminin- 
kus. Linkėjame jubiliatui 
dar ilgus metus būti ųąlių 
giedojimo meno kėlėjų,

----------- ;—•— • ;

SEMDAMAS VANDENI' 1 
PRIGĖRĖ .

Gražiškiai, Vilkaviškio ap< 
Gyventojas 1\ P. iiųėjo į 
duobę semti gyvuliams van
denio. Jis sirgo nuomario li
ga. Užėjus ligai, nespėjo nuo 
duobės atsitraukti ir įkrito. 
Aplinkui žmonių nebuvo ir ; 
jigonis prigėrė. Paliko žmo- : 
na ir maži vaikučiai.

f*- ii <h- >

KRAŠTE
o r •«-<StątisUkos biure žiniom^, per. 19^7 pi. įstatymams nusižengė Klaipėdos krašte 3,- 243 žmonės ir 1928 m. nusižengusių buvo 2,739. Pažymėtina, kad mažėjant bendram nusikaltėlių skaičiui, didėja moterų nusikaltimai. 1921 m. pjoterų nusikaltėlių buvo 394, 1922 m. — 491 ir 1927 ęi.—509. Padidėjo taip- pat paskutiniais metais nepilnamečių nusikaltimas.

I

■raiys liko kandidatas į paveldėtoją. Aišku, kad Žfc&riūi piršliai ne gero M^oŪ/Kilo trukšmas — Žkurys ėmė vanoti piršlius. ąŲnikis nukentėjo mažai, o įržlys buvo smarkiai sugestas. 9 dienas pasirgęs, feUimingas piršlys mirė.
KLIU ONOJE manoma

. -- t-.. • ...

montuoti sena? Vytauto 
gKdŽiojo statyta bažnyčia. 
jĮyęfotoriuje prie tos pat baž- snycios, manoma statyti Vy- jtaufo. D. paminklą. Jau bu- 
^'suruoštos kelios rinklia-

g PALIKO ŪKĮ IR IŠBĖGO 
^Akmenė. Neseniai vienas ^pasiturįs šio valsčiaus ūki- •Įjįųikas, dėl blogų metų ir ne- 
^pašj_Sekimų įpuolė į didelius i vargus, ir bėdas. PrasiskolU ’ją^TBankams ir šiaip asme- jaimš, nebegalėjo užsiklausy- skolininku balsų. Todėl 
Avieną grąžią dieną išpardavė 
^Sad:padargus ir inventorių, |p žemę^u trobesiais palikęs

ap|'lmK5
IjMįŽ i 

S" 

y y,-
Pj.rTėvą šalies gyvenimas, tėvynės 
’ilfiąągsmai ir vargai,.gimtinės se- 
sutes ^daina yra svarbiausi ir bran- 
•giausū.žmogaus gyvenimo dalykai. 

Jnos žinosi skaitydamas Lietu-
Vos Kataliką Veikimo Centro lei- 
džiaftią savaitrašti 

MOSy LAIKRAŠTĮ”
Teikia užsakyti sau Ameriko- 

<Je i viMems giminėms ir pažįsta
is Lietuvoje.
[ūsą laikraštis” metams kaš- 

keturi- litai, pusei metą du
> . 's

/■ <,

5M

nkąms dalintis, pašį- 
Iš'.savo ūkio ir dingo.

T | ‘ A- Į j

lotyk ią su j audiny vi- 
nkj, bes. dauį0£įf 

DĖų-sięmeFturi škotu.t

* I . j. - * * .

PAVASARININKŲ KONFEREN
CIJA IR KURSAI

Molėtai. Lapkričio 29 d. 
įvyko Molėtų Rajono Pava
sarininkų konferencija ir 
lapkričio 30 d. kursai. Da
lyvavo arti 200 žmonių iš 
Molėtų, Levaniškio, Rudilių, 
Kijelių, Videnišiko, Sugin
čių ir kitų kuopų. Išrinktą 
nauja . Ramono Valdyba su 
kun. J. Mikuči’oniu prieša
ky. Nusiųsta pasveikinimai 
Kaiše dorių Vyskupui ir Cen
tro Valdybai. Paskaitas lai
kė svečiai iŠ Kaišedorių: K. 
V. C. Kaišedorių Rajono 
Reikalų Vedėjas kun. S. 
Kiškis ir kun. N. Švagžlys. 
Pavasarininkai aplankė š^- 
lik miestelio esanti kaina’; 
tenai paskaitė iš Kaišedorių 
vyskupo gautą telegramą. 
Konferencija buvo baigta 
religiniu pusvalandžiu baž
nyčioje; gerb. Molėtų Deka
nas kun. AI. Lajauskas palai
mino gražų būrį jaunuolių 
Šv. Sakramentu. Kursai bai
gėsi iškilminga vakariene.

kumeatas ar sektas' išleistas930 Vytauto metais. ***■-• v X.
: i -

AMATŲ MOKYKLOS APRŪPI
NAMOS'MAŠINOMIS

Kaunas. — Amatų "mokyklos gaus mašinų, reikalingų mokinių praktikos darbams. Švietimo ministe-’ rija sudarė sutartis su dviem firmomis dėl tų maži-* . *.nų užpįykiino ir pristatymo. Viso perkama mašinų už 1QO,0004L; :
' į NAUJA GELEŽINKELIO

LINIJAį? Lapkričio 16 d. atidaryta nauja geležinkelio šaka ^fonkiškiai—Žarniai. IškiL mingam linijos v atidaryme dalyvavo susisiekimo ministeris inž. Vileišis, valstybės kontrolierius Matulaitis ir daug’ aukštų svečių. Gė5ę- žinkelio šaka Monkiškiai— Žarniai su stoties keliais sudaro apie 7 kik v Jos įrengi- Triaš su kitais, pagalbiniais darbais kaštuoja 150,000. li- >U- 3

> VYTAUTO DIDŽIOJO 
. ( PAVEIKSLAS " ,Viena knygų leidimo bendrovė išleidžia žyniaus pra-

5 X ' ‘ Pėjusio šimtmečio dailininko Mateikos (kilimo lietuvis) Vytauto Didžiojo paveikslą. Paveikslas leidžiamas trejopo didumo ir kaštuos 1 litas 50 centų, 80 centų ir 50 centų. J
A

A

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užsipre

numeruodamas

ii

I Iątvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaisja ta pati, o visur kitur užsie
nyje taigi ir Amerikoj)—trigubai 

pau.
presas: Lietuva, Kaunas, Lais- 

jrėsįAIeja 3T Nr. “Mūsą Laikras- į'b, *»

3 *-

FA-it*- —------------------------------

>-7

PAVASARI”
“Pavasaris” jaunuolj-lietuvj jš- 

auklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai"pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5 lit.
Kaunas, p. d. 88. /

KUKTIŠKIS. K. V. C. 
Kūktiškio skyrius negavo 
leidimo daryti susirinkimą 
š. m. lapkričio 17 d. Leidi
mas negaunamas jau antrą 
karta .! *■

KAUNE

1930 Vytau- 
jubiliejiniais 
ūkio rūmai,

B' GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
"y**Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, [..j^ori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- r rys. Atsięiskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir k5 ?. visą papasakos.“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ąmeri- f .f/kos?jSetuvin katalikių moterų žurnalas, lei$|įą- jįrinfas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak- \ i-tualiais moterų klausimais, šftležinių iš viso pa- ; J Saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- į įriai: 1) Vaikų duklejimas, 2) Sveikata, 3) Na- £ Linų ūkis, 4) Mandagumas,^) Įdterataros sky- R’^Ajus ir kiti. *.* .*’ ‘‘MOTERŲ DIRVĄ” yra pripulta grabais iyiršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) * Lra toks, kad po metų galima pasidaryti daili yga. Nelaukite ilgai. - Siųskite pinigus tuojau »‘‘MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.
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Užsakytam sunkite šiuo u

‘ 9323 W. 24 Street, Chicago, IU.
r , • .._ z' - ••
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ŽEMĖS ŪKIO IR PRAMONĖS 
PARODA

Ateinančiais 
to Didžiojo 
metais žemės
susitarę su atatinkamomis 
įstaigomis nutarė suruošti 
Kaune žemės ūkio ir pra
monės parodą. Paroda įvyks 
birželio 18—22 dienomis.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
>

' , H . .

BYLA DĖL CERKVIŲ GRĄŽI- 
; NIM0 KATALIKAMS
': Neseriaf Viiriiaūs ir Pins

ko vyskupai Užvedi teisme 
bylą dėl pravoslavų cefkvių 
gtąžiriimo katalikams. Tos 
cerkvės, rusams valdant Lie- 
__ • f 7 f

tuvą, buvo unitų bažnvčio-■ * > mis. Bet rusams priyertus 
upitus 'priimti pravoslavų 
tikėjimą, tos b&zhyčios buvo 
perdirbtos į cerkves. Ke
lios dešimts tokių cerkvių 
jau padaryta bažnyčiomis, 
dabar dėl likusių prasidėjo 
byla. Vilniaus Arkivysku
pas išleistame laiške paaiš
kina, kad tokių cerkvių yra 
464, o reikalaujama atiduo
ti katalikams 113.

Pravoslavų vyriausias ar- 
chįjerejus Dionizas išleido 
taip pat raštą į pravoslavus 
tuo jiems skaudžiuoju klau
simu ir žadąs bylinėtis. Su
judo ir pravoslani šventi- 

pradėjo 
taip pat

č!c>

kai (popai) ir spaudon rašinėti tuo klausimu.Kaip ta byla sunku pasakyti. pasibaigs.
KALENDORIAI

4930 Metams ; į ;
Siunčiam Kąlak>ffldykai, H 
rio pastinnftMte vSokių. - r •

v

« »

bmųBjųs

___
663 FO1

• ŠOU

----- iSgUsi
Tel. Brockton 4757

STEP. C. VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatai

Ve^n visokįąg bylas Ir padir
bu visokius d< ’

883 NO|
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SVARBIOS SUKAKTUVĖS
. *-(♦• -• -— •

Š. m. lapkričio 30 d. suėjo 
400 metų, kaip buvo išleis
tas pirmas Lietuvos įstaty
mų rinkinys “Lietuvos sta
tutas.” Vilniuje lenkai tas 
sukaktuves bandė, išnaudoti 
savo politiniems tikslams, 
bet tai jiems nepasisekė, nes 
lenkų organizuotame neva 
gudų komitete visi gudų vei
kėjai dalyvauti atsisakė.

PASALINA GALVOS SKAUDĖ
JIMĄ IR VIDURIŲ 

SKAUSMUS-------
"Man .yra didelis malonumas praneš

ti jums ąpiė puikiausią permainą mano 
sveikatos,” rašo ponas William Ū. *CaIl- 
er. “Kol aš nepradėjau vartoti Nuga- 
Tone aš turėjau galvos skaudėjimą 
kiekvieną naktj, skilvio skausmus ir 
mano oda prastai išrodė. Dabar netu
riu galvos skaudėjimo arba - skausmų 
skilvyje ir^mano oda yra švari ir ru- 
žAva.“ • j ,

Virš milionas žmonių kurie vartoja 
Nįga-Tone, suranda puikią pagalbą. Jis 
padarė juos stipresniais, sveikasnjais/ 
žvalesniais, prašalino nuo jų visokius 
skausmus, sustiprino jų-nervus ir svar
besnius organus, prašalino inkstų ir 
pūslės iritaeijas, suteikė jiems geresnį 
apetitą ir virškinimą, sustiprino jų odą 
ir-suteikė jiems atšviežinantį miegą. 
Nuga-Tone yra parduodamas pas visus 
gyduolių pardavėjus. Nusipirkit butelį 
šiandien ir atgausite savo sveikatą, 
stiprumą ir jėgą. Jei jūsų vertelga ne
turi Nuga-Tone stake, reikalaukit, kad 
jis užsakytų jums iš olselio vaistinės.

Suvirs 22 Metu

SUDEGĖ PILSUDSKIO 
DVARAS< Pastovių apskr., Mosažo dvare ‘Kilo didelis fhfšras, idėiu. stkįęgė- W;fago-. nu hnų ir finų apdirbimo mašinos. Nuostoliai siekia a- pie 400,000 zlotų. Dvaras priklauso Kalikstui .Pilsuds- kini.

JUOZAS P. ŠARKIUNAS
4 — • ' 'l................

DARBUOJAS SU
VOSE & SONS PIANO

. Kompanija
Buk tikras mane matyt pirm pirk- 

siant. Jokio komiso nereikia mokėti 
Aš parduodu tiestai.

Pasaulio garsus VOSE grand, 
player Ir npright pianaLNauji ir 
vartoti Orthopboofc VlCTROLA iri

U j- •- 5 ‘ \

■ Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ______________40c. .

Gamtos Pradžiamokslis —j 
Dr. A. Vileišis_____  .. 50a.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo _ Jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—.50c,

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas _______ _60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T._____ 20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis :------------ 15c. .

Nauja Skaitymui Knyga— 
(Dalis II). Su paveikslais___ 75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis _—__L—25c.

Vaiką Knygelė — su pa
veikslais __—___________ _ _80c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
iė Kun. J.‘ F. Jonaitis (Ka
pelionas) ---------------- ----- ;___ 25c
Moterystės Nesuardomybė. J. 

Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune-------------------- 10c.

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

Šventas Gabrielins. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys__50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas--------- --—________ ______ 40c,

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
sys Puida-----------------------50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais _______________ 20c.
Trumpa Lietuvią Kalbos Gra

matika. Paarsė J. Damijonai
tis _ ______ :---------------------- 40c.

Europos istorija. Vertė J.

i 1

o kataliko _ __ ____ _  ___
iS Kun. Jėzuitas F. Cozel—30c.

Huckleberry Finas—labai į-dqni »pyMu?75c: 

-Patarmė 'Moterims—pamo- 
kinimrfs. moterims ją asmenį- i 
niamę.j šeįęaynmjamę ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kin. V: * Kulikauskas  i___ 15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graiką Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vią kalbon išguldė Alyva-...  ,50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš- 
niauskas. Verta B. B;___ - -,..40c.

~ Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ______ _45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai: Parašė Uosis___ 45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metą 
Parašė P. aždeikis_________ 65c.

Gerumas — aprašymas apie <->• 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L.___ 15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis—,15c.

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

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas________ ;__ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis____ _________________ 25c.

Kelione Aplink Pasaulį per 
80 dieną—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas , 
J._. Balčikonio,--------------------$1.00

Pramoninės Dejnokratjios Pa- 
grindai. Parašė Uosis .——.75c 

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žądeilda. Kaina —-------------50c.

Aritmetikos- Uždavinynas—25c 
Vaiką Ųarbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui—------50c.
: Petriukas — laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

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

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ---------------------------50c

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus —_____ ____ _________ 50c.

Mūsą Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas---- 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis-----------50c.

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

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

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas---- 10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Jušk|£tis—15c.

Kristaus Kryžius: Staeijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalią mė- 
įesiams. ’ Išleido kun. K A. Va- 
sys ________________________L"

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gav&levičius; 
be apdarą 75. centai, su ap- 

J, $1
Legendos ir'Pasakojimai 

Jėzą. Verto kun.
50c. 

ir .Gyvuolys. Para- 
--------  .___30c.

ęaftSooybi 
io.-k-i, ■

bfe'fraJ puiku* MA-TESTię radio,
Hlt lįs“

—*_ a l_ __________ rv

>

25c.

Vose A Bona Piano Č*
160 BOYtSTON ST* BOSTON

išlygos

t Lapkričio mėta 30 d. Vil- 
. Hętųvįi| laikrąštis 

^yUuraus Rytdjhs*’' minėjo 
bitines savo sukaktuves. Iš 
60 išleistų numerių 7 buvo 

. lenkų •» * ■ * » 
. *>■

Prof. A Židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA 
. StfUIKA-PIANAB 

LąkcŲoa duodamo* ftfraaal kaip 
matiem* taip ir miaugustem* dhlig 
programo M saiko* Konservatorijų.

Pamoko* aiškina mos lietuvių 
kalboje. 

149 Boston Street, Dorchester' 
' » TeL So. Boston 1348-XV.

matiem* taip Ir*niaukusi

tat PABučys —
Socializmas Ir Ę&

Prot V. J _a____ . . .
Žydas Lietuvoje. Para# S.

Kaimietis . ;—JOe

Katoržnlkaą ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B.‘-Vargšas) ----- 15«.

MsddokGalfMr Istoriškas 
piešinys iV-to šimtmečio kri-

f 
« 
*

r

lndziulaitis —- -------------------50c.f f ■ . 7
Iš Kelionės po Europą ir

Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
' Nepaisytojar—keturių veiks

mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
turas. Kaina_______________ 35c

Giliukingas Vyras—2 aktą 
komedija; parašė S. Tarvy
das ---------- ------------ - ---------- 25c.'

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks- : 
ną komedija. Parašė Seiriją , , 
uozukas —:--------------------_25c.

i j » r

Ubagą Akademija ir Ubagą
Balius — komedijos po 1 ak S 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c.

Sniegas —Drama 4-rią ak-
fą. Vertė Akelaitis ________40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
raše Kun. L. Vaicekauskas—10c

Žydą Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ________ ___________30c

Visi Geri—3-jų veiksmą vaiz
delis; parašė F. V. ________10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktą drama. 
Vertė Jonas Tarvydas______10c.

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

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktą; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktą; parašė 
J. Tarvydas________________65c.

Knarkia Paliepus.—Kom ėdi- J
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c.

Vaiką Teatrai: dalis I: 1) *
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lak / 
mę. Surinko S. K., D. ir N—15c.

Vaiką Teatrai; dalis H: 1)

t

Ktlrsime paskui; 2) Antanu* 
Surinkę.S^ D. ir N._^ 

MALDAKNYGĖS
* Pulkim ant Kelią—“D-ko” 
pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Nauja* Aukso Alto* - 
riua—juodos (prastais minim
ais viršeliais).. . . . <. jĘOe.
. Mažas Nauja* Aukso Alto*

.................

"DARBININKAS"
So. Boston, Mass.

* ' . ’* '■ V .i’P* A*.

V>

»
j 366 Broadway,

- * •• -»* JS ’ I * * ■<
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tai musij specialybe Ir ilgtj metę 
tika. Darbas artistiSkas. Kainos i

TA. A. NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lawrence,

K. K. U.-
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Į KLAIPĖDA IR ATGAL
PATAŠIAM PIRKTI LAIVAKORTES Į ABI PU8L 

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

*

Dėl vigų informaeijų kreipkite į vietos agentą

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS
K NEW YORK’O

‘UTUANIA”............... ........ SAUSIO 30
“E8TONIA".  ...............  VASARIO 20

.............. - - - ---u-------------------------------- —-

t

U laikus ^mums 
tenka gyventi. Kalėdos, 

au j i Metai, Trys Karaliai, 
- tai vis tokios augštos šven- kurios turi lokio savitu

mo, kad žmonių širdyse ne- Jučioms sukelia ; gražių ir prakilnių jausmų. Rodos tai jų įgimta ypatybė teigiamai 
veikti į žmogaus sielą: pakelti ją iš nuodėmių ir nusikratyti nuo ydų, kurios žmoniją kankina ir jos dvasią prislegia. Ir kas tas švėn- 

p tęs įkūnija tokia nežemiška ežastis visiems ži-noma: i mažutėlis Jėzus,tapęs žmogumi, kad mums- ,vo meilę parodytų. Jis nori su mumis susigiminiuo- -j' — *ti,x susibroliuoti; ineiti mūsų gyveniman ir nešti sunkią vargi} naštą per trisde-
saf
UI 

/ * . • '*į sų .
i.-;.,f šimts tris metus ir pagalios už mus numirti. Tas pasirį- žimas kentėti jau pasireiš- • kia nuo pat Kristaus mažu- mėlės. Gema tarp gyvulių, dreba nuo šalčio. Ateina apipiaustvmo ceremonija — ir vėl kančios. Bet per Nau- » 'jus Metus Jisai gauna Jėzaus Išganytojo vardą. Čia jau turi džiaugsmo — dieviško džiaugsmo—kad Jarų teks skaudi bet brangi dalis, — išpirkti žmones iš piktosios dvasios vergijos ir per atpirkimą pasiimti neužgin- čyjamon nuosavybėn tą, kas

Atsakymas tėra vienas: kaip išauklėti sveikas kūnu ir siela vaikas.Apie šį atsakę moteris turi ir dieną ir naktį galvoti. Bet, dėja, mažai mūsų tarpe yra moterų,; kurios nusimano • auklėjime, ir prisilaiko reikalaujamą dėsnių.Kas tame kaltas? — Aišku, kaltininko reikia ieškoti istorijos lapuose: jei ne baudžiava, rusų valdžios jungas, tikras esu, jog nebereiktų panašiais klausimais kreiptis j moteris, — jos.se- nai būtų susipažinę su auklėjimo dėsniais. O dabar? Nori nenori,— gyvas reikalas spiria bent pagrindinių žinių suteikti toms moterims —motinoms, kurios auklėjimo prieblandoje klajoja.Kad aiškiau supratus, auklėjimo principais (privalumus), reikia žinoti pati to žodžio prasmė. •

jau buvo Jo per sutvėrimą. Nors mažas ir kenčiąs, bet* • • ' vnuo šios dienos Jisai 'tampa pasaulio Karaliumi.Kaip mums reikia priimti tą Kristaus vardo dieną; •tą Jo karaliavimo įsikūrimą ? Į tai atsaką Angelų giesmė sugiedota Kalėdose z Gar|>ė augštybėse Dievui,.o ant žemės ramybė geros valios žmonėms. Stebėtini žodžiai, kurie taip trumpai ir aiškiai išdėsto mūsų pareigas ! Dievo garbė ir gera valia, tai mūsų gyvenimo tikslas. Kaip Dievui garbę duoti Kristus pats Išmokino. Čia mums galvos laužyti nereikia.. Mūsų uždavinys' priimti Jo mokslą ir parodyti geros valios. Kas, rodos, lengvesnio? Jeigu jau parodome geros valios tėvams, giminėms, priete- liams, tai pačiam Dievui mūsų valia jaii savaime turėtų priklausyti. Bet ne. Čia žmogus ldbai šykštus ir atsargus. Derisi su Dievu ant kiekvieno žingsnio. Duoda Jam truputėlį savo' valios, kartais noroms-neno- roms pasiūlo Jam pusę, o labai, labai retai atsiduoda Dievui visiškai. Tik šventieji tą padarydavo. Šiaip jau žmonės pavydi Dievui geros valios, tartum DievKs j būtų jų priešas ir blogai jų'mūsų gerą valią.
T-------

valią sunaudotų. Bet jis reikalauja mūsų valios ir baudžia už nepaklusnumą. Juk nuodėme todėl tik yra nuodėmė, kad priešinasi' Dievo valiai. Taigi pilnai supraskime tą svarbiausią mūsų klausimą ir sii Nau j Uis Metais duokime Kūdikėliui tą, ko Jis labjausia trokšta: •mūsų klusnumą Jo norams, 
l _ ‘
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Naujų Metų Pirmame Mėnesy Ketvirtame į 
Sekmadieny Įvyks

“DARBININKO” METINIS
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Siame koncerte da

lyvaus artistas Juozas 
i Babravičius, p. J. Ža- 
įmaitis, muzikas ir dai
nininkas su savo įžy
miais dainininkais iš

I 1 . v * •

Worcester, Mass.
Be to, daly vaus iš a-z

.k'- •

pylinkės kolionijų cho-
a_• • • • v

r-

Seniau žodis “auklėti” buvo suprantamas vien tik iš moralės pusės, t. y. mokyti dopos bei žmoniškumo. O šiandien jis daug platesnę prasmę turi. • Dabar prie ankstyvesnio supratimo prisideda dar fiziškojo auklėjimo reikalavimas, vadinasi, auklėjant vaiką reikia kartu ugdyti jo siete ir kūnas.Be to, pas mus yra įsigyvenusi mintis,’*kad auklėti pradedama, kai vaikas ima kalbėti, kada turi šiokio tokio supratimo. Šis manymas—klaidingas, nes išauklėti vaikas, pilna to žodžio prasme, tegalima pradėjus darbą nuo pirmosios neštu- 
\mo dienos. Šiuo atveju, t. P-Sty. nuo: nėštumo- iki metų vaiz ko amžiaus, t^vas betarpiš
kai niekuo neprisideda ir negali prisidėti auklėjime, nes kol vaikas tebėra įščiu- je. ir motinos' pienu maitinasi — jai priklauso ir nuo jos pareina.Tėvas į vaiko sveikatą ir sielą gali paveikti tik gaminimo procese (susinešimo laike). Kaip tą suprasti?— Ogi, jei tėvas yra dorovingas; blaivus; sveikas kūnu ir dvasia—visada vaikas gims sveikas, panašus į tėvą. Žinoma, iškrypimų gali padaryti. m<#eriS,į bet, tėifcia ’pą^ šaky, reta motina :neišpil- do savo- u^dųo^es, pareigos.S veikątps-. ir^yasioje • susikaupimo reįįalayimas neaplenkia ir moteries. Ji taip pat privalo būti pasiruošusi šiam kilniam pasiaukojimui.“Motina 'gali pagimdyti velnią arba angelą!” — kas tai yrą pasakęs. Ir iš tikrųjų, sėk pačius geruosius grūdus, jei dirva bloga, — gausi panašų bet visai issi- gimusi vaisių. Šiuo gi atveju tėvas yra sėjikas, o motina — dirva. Todėl motinai, tai dirvai, ir yra reikalinga žinoti: kol vaisius 
tebėra jos įščiuje, privalu 
jai vengti kas gali pakenkti 
vaiko sveikatai bei sielai.Pirmu atveju nusidės: vartodama alkoholį (svaiginamus gėralus), valgydama nesveikus valgius, būdama suterštame ore ir tam panašiai, nes visa tai su motinos krauju patenka į -vaiko organizmą ir užnuodija augantį jo kūnelį. Prie to paties priklauso sunkūs darbai ir smarkūs pasibiaurėti-
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ri| vedėjai ir įžymus 
solistai. -• ART. JUOZAS BABRAVIČIUS

Koncerto programa bus marga kaip genelis.
Bilietai jau pardavinėjami. Jų galima gauti “Darbi

ninko” administracijoj, pas L.D.S. narius ir p. Šidlaus- 
Į . %

ko aptiekoj. r \
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CHRONIŠKAS SKILVIO
į ITATAttAgAštrūs skilvio susirgimai atsikartodami įsisenėja ir pavirsta chroniška liga. Kartai nuo.karto. netikėtai pilvas “pagenda” ir blogai Pvirškina., Nors ligonis ape- titąAr turi, tačiau pastebimi jame nukrypimai nuo normalaus apetito: jis jaučia patraukimą prie aštrių, erzinančių valgių (sūrių rūk- ščių ir t. £), greit pasisotina ir paskui skundžiasi sun- ’• į! kuinu, bloga savyjauta, neaiškiais pilvo sopuliais ir-1.
I .

-----ni susijaudinimai iis. ' J ‘Iš to viso seka: 1) Jei nėščia moteris vartos alkoholį (svaigalus) — vaikas gims alkoholikas; 2) jei nesveikus valgius vartos — liguistas ;3) jei nekvėpuos tyru oru — džiovininkas arba jai neatsparus; 4) Jei dirbs per sunkius darbus ir nuolatos bus susilenkusi — negyvas gims; 5) jei vaikščios tokiose vietose, kame matys daug elgetų, kurių kūnų trūkumai bei sužalojimai iššauks smarkų susijaudinimą, pasibaisėtiną išgąstį — vaikas gali gimti panašiu “lozoriumi.”Antru atveju motina pakenks vaiko sielai mąstydama neleistinai mintis,1 meluodama, turėdama lytinių prasižengimų su svetimais vyrais, ir kaip kitaip žemindama savo kilnų pašaukimą.Tai stambiausieji trūkumai, kuriuos turi kiekviena moteris — motina pašalinti, užleisdama vietą kilnioms, šventoms mintims. Nėštumo laike moteris turi vien tiktai grožį, meilę ir prakilnybę matyti šiame pasaulyje, nors ir sunkiose apysto- vose, nes ji gali ir iš blogo grūdo atnešti gerą 'derliųIki metų amžiaus kūdikį maitinti reikia tik savo (motinos) pienu, nes svetimos penėtojos ar dirbtinis maistas neigiamai veikia vaiko sveikatą ir psichiką. -Vaiką privalo dažnai mazgoti—vo- noti, laikyty švaroje, nešioti tyrame ore ir nevartoti prievartos užmigdyme.Kilnus motinos pašaukimas. Tenebijo vargų rūpesčių ir išlaidų brangiausiam turtui, savo vaikui.
h “š-nis”

• 1t. Pilvas išsipučia, lpač blogai jaučiamasi po riebaus valgio, žirnių, kopūstų, žalių vaisių. Kai kas pradeda
’ ?/yy • s ; r •* “ * " Vį * • z rnemėgti pieno, ' kiaušinių, mėsos. Liežuvis pas tokius chronikus ošti-paprastai nešvarus,'baltas ar gelsvas, ar-

feratai ir kt.), dažniau ga ja turtingesnieji, r beturčiai, dažniau išl ir abelnai žmonės n< 
kautieji saiko valgyme ir į. 
rime. Girtuokliai, o taip pė ir tie, kurie daug 
venime suvartoja vaistų, lą-kais. Iš burnos nemaloniai atsiduoda^ dantys apdengti gelsvomis nuosėdomis, seilių i gamyba padidėjusi. Paval- I gęs ligonis skundžiasi nemalonumu, mieguistūmti, galvos sunkumu, darbo nenoru. Ligonis bijo kai ko paimti bųmon, kad tai jam nepakenktų, žiūrinėja veidrodyje savo liežuvį, Walo jį nuo gleivių,' manydamas, kad tai palengvins virškinimą. Ligai ilgesnį laiką besilaikant žmogus pradeda liesėti, jėgos nykti. Karščio paprastai nebūna. 1 i T-Liga, tai silpnėdama, tai vėl sustiprėdama, tęsiasi ištisais mėnesiais ir metais. Įšsigydžius ji vėl gali atsikartoti ar tai dėl valgių neatsargumo ar perkėlimo. Toks ligonis dažnai beveik visą gyvenimą priverstas užlaikyti dietą — susilaikyti nuo tokių ar kitokių valgių.Įsisenėjusi skilvio sloga paeina paprastai nuo atsikartojančios aštrios slogos. Palinkimas prie šios ligos paeina taip pat nuo nenormalumų kraujo srityje (mažakraujystė it kt.) ar nuo kai kurių organii susirgimų (jaknų, inkstų, blogi], dantų). Serga ja dažniausiai jau pagyvenę žmonės, seniai, asmens, kurie yra priversti daug sėdėti (valdininkai, Ii-

skilvio sloga.Gydymas — čia gydytojo dalykas, dytojo galima tik p štai kas? prisilaikyti valgyme — valgyti tiek, pavalgius pasitiktum pusi kis. Valgiai turi būti leng-; vai virškinami, jei ligo patinka pienas, |ai gali giausia pieniškais valgiais! maitintis. Kai kam g 
soda (arbatinis šauks su vandeniu prieš valgį) dos ^vietoj galima dūr (milteliais arba ritinėli prieš valgi magnesi peri roli 0,50. Visus šiuos vais- 

įrJ tus galima vartoti laiks m laiko.
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Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

KALĖDŲ DOVANĄ
1930 METŲ ISTORIŠKAS KALENDORIUS 

DYKAI •Švenčių metu kas, pirks nemažiau kai keisą toniko, gaus gražų 1930 m. i stoišką sieninį kalendorių dykai. Pasinaudokite proga ir papuoškite savo namus lietuvių įstaigos gražiu kalendorių. Jeigu Tamstų krautuvninkas neturi mūsų toniko, pašauk mus ir mes pristatysim.
CAMBRIDGE ROTTLING COMPIny

4—6 BERKSHIRE ST., CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Univeraity 8374
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Užsieny metama .......i....... J&50 
Viena kart saTnltftje taetan»... .|X50 
Ufeleny vieąt kart aaralteja saet 5&00
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• Mvietos. Kun. Dr. K. Rėklaitis, buvęs “Draugo” redaktorius, dabartinis Tėvų Ma-
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|aujų metų sulaukus-pSu Naujais .metais tenkaBelinkėti visiems laimės, nes
gy / _ rlaimė tai vienatinis daiktas, kurio žmogus siekia. Žino- ma, laimę visi visaip sū-

L. A .

,nių laimei įsigyti. Ir suklysta. Su kiekvienais Naujais .Metais tenka jiems pastebėti, kad pereitais metais pridirbo, klaidų ir daro pa-Juo kas mažiau iš- sirįžimų iš tų klaidų pasi- ^■•'sivystęs, juo jo laimės rei- gj kalavimai mažesni ir keistes- Lietuvos piemenukas pa- ^Maustas, ką jis darytų pa- karalium, vadinasi, ^ atsiekęs augščiausiojo' lai- ^k?jnės laipsnio, atsakė: ganv-Čiau bandą raitas ir valgy- Įg^tau lašinius su cukrum. Jo Fv^^aizduotčj didesnės laimės r :negali būti kaip valgyti la-Šimus su cukrum todėl kad Sfe jis tų valgiui taip retai gau- 
P na paragaut. Bet kiek pa- ^.^gėjęs tas . pats piemenuks 

jau juokiasi iš tokio laimės ^įsupratimo, nes jau yra įfe- '% Jyręsj lašiniai su cuk- 
g^tUm netinka ir dar gi vra ^- •daug skanesnių valgių už
BR'%*’'** 
k guos.Žmogus kultūringas laimę 
g Uaug kitaip supranta už ne- kultūringąjį, ir juo jis dau- giau protiškai išsilavinęs, 
p juo jo laimės supratimas Mgfltagštesnis. dvasingesnis. 
OE&sliau suprasta, laimė tai 

kas kitas tik širdies ra- 
^^nvbė. Tą širdį kiekvienas £ savaip nori nuraminti. Vie- 

pas žemiškąją meile, kits gkįiurtais, kits vėl svaigalais, vis laimės sostas yra šir- 
K^lis. “Nuramink širdelę,” sako liaudies daina. Bet KJjfcaip ją nuraminti? — štai geidausimas. Kristus ta klau-.. *• 
frJgEną labai aiškiai išriša ir fcinpda mums tikrojo vaisto 
^jamybei įsigyti. “Mokykitės į. nuo Manęs, kad esu tykus ir K- nužemintos širdies, o rasite 

atsilsį savo sieloms,” — štai 
KūJo žodžiai. Kad tik jų klau- fjyturoe. Bet kur tau. Žmo- 

nes ieško kitoniškų priemo-

taisyti. Vienos klaidos buvo padarytos iš paprasčiausios žmogiškos silpnybės, bet daugiausia jų įvyksta todėl, kad neinama nurodytuoju Kristaus keliu ir norima be Jo pagelbo? gyvenimą sutvarkyti. Tai yra klaida, kurios pirmučiausia reikėtų išvengti.Taigi šių metų pasirįži- mai lai bus daromi su Dievo pagelba. Jis yra Alpha ir Omega, vadinasi, pradžia ir pabaiga visų daiktų. Dievui priklauso viskas, taigi su Juo Nauji Metai reikia pradėti.priešinasi meileiToliau vengti to, kas Dievo ir artimo. Visi piktumėliai, pavydai ir kerotai privalo būti pašalinti. Piktumas, žinoma, žmogaus silpnybė. Jo sunku visiškai išvengti. Bet pavydas tai žema ir bjauri yda, taip negraži, kad nė viens pavyduolis nenori prie jos prisipažinti, nors pavydo ir daugiausia turėtų. Pavydas tai tėvas visokio ardymo, suiručių ir nesutikimų. Jis tiesioginiu būdu sėjamas piktosios dvasios, kad tik žmones supjudytų.Pastebėtina taip pat, kad pavydas nekultūringa yda. Jo visi sarmatyjasi, ir juo žmogus tamsesnis, juo daugiau pavydo turi. Taigi su Naujais Metais kokius pasi- ketinimus ne darytume, atkreipkime ypatingo dėmesio į pavydą ir nusikratykime jo. kad būtų galima pasakyti, kad esame nors kiek kultūroje pažengę.
PROTESTAS, Lietuvių Kunigų Vienybė susirinkime, laikytame Wor- sster, Mass., Gruodžio 10, 1929 m. pareiškė griežto pronto prieš Lietuvos valdžios nusistatymą naikinti Katali- 

ų mokyklas, persekioti jų organizacijas ir bendrai slopin- i įr trukdyti jų veikimą, ir reikalauja, kad toksai katalikų 
ĮŠęįų paneigimas būtų visiškai ir galutinai nutrauktas. 
p Kun. K. Urbonavičius 

LKttni Jf; J. Jakaitis 
Į ktin. A. Petraitis

Vinnauskis
K$iį. i. Valanti#jus 

, Kun. F. Jučkaitis 
r Kun, K- V. Strakauskas

A p. Kneihs

Kutiy D r. J. Navickas 
~ Kun. J. Svaidys " 
'Kun. K. Vasys

Kun. P. M. Juras
i

Kun. A. Daugis
Kun. Karkauskas

\Kun, 8,
^Kun. F

Vemto* 
Norbuta*

Amerikos tI^uviųWaidi- 
ninku Kelione^įmnantjeji ■ 1930■ metai y- ra pįlni iškilmingų tikybinių ir tautinių minėjimų, Kar-tagoje įvyks iš eilės trisde- rijonų seminarijos rekto- šimtasis Tarptautinis Eu- : charistinis Kongresas. Šv. j Tėvas malonėjo pratęsti savo auksinį jubiliejų iki lie- pos mėnesio. Vokietijoje tuo pačiu laiku įvyks Oberamerr gau mieste Kristaus Kančios vaidinimas. Lietuvoje ruošiamos didelės iškilmės Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 500 metų mirties paminėjimui. Ateinančią vasarą daugelis amerikiečių važiuos į Europą ir Afriką imti dalyvumo šiose iškilmėse. Neatsiliks nė lietuviai. -Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos centro val- I dybaJ susirūpino šiuo klausimu ir savo susirinkime nutarė organizuoti Amerikos lietuvių katalikų kelionę į tas visas iškilmes. Sekmin- gesniam organizavimo darbui išrinko komisiją iš trijų asmenų, į kurią įeina Federacijos centro valdybos nariai: kun. Anicetas Linkus, p. Leonardas Šimutis ir kun. dr. Jonas Navickas. Kelio- žvaigždė — šv. Augustinas, nei vadovaus vienas Federa- kurio jubiliejus bus mini- eijos centro valdybos narys ir kun. dr. J. ^Vaitkevičius, Kongresu. Čia tai ir įvyks kuris gerai’ fhoka italų, prancūzų ir vokiečių kalbas ir, tokiu būdu, palengvins maldininkams kelionę.Maldininkai išvažiuos iš New Yorko tiesiog į Napolį gegužio mėnesio pradžioje, kad suspėtų į visas ruošiamąsias iškilmes. Visu pirma netoli Napolio jie turės progos aplankyti baisųjį ir Įdomų ugniakalnį Vezuvijų, vadinamą “pragaro žiotimis,” kuris savo ugnimi sunaikino Herkulanjo ir Pompejos miestus. Napolyje yra verta daug kas pamatyti: senoji katedra, karalių rūmai, seniausiš Europoje universitetas, šv. Januarijaūs stebuklingasis antkapis. Tasai šventasis stebuklingas tuomi, kad jojo sukrekėjęs kraujas, supiltas į stiklinį indą, iškilmių metu atsileidžia ir pradeda kunkuliuoti. Tasai stebuklas pasikartoja keletą kartų į metus.Iš Napolio į Romą tereikia važiuoti tiktai šešias valandas traukiniu, tai maldininkai pirmiausia ir vyks Į Romą, kad aplankytų Šv. lio kraštų, mokėdami di- Tėvą ir brangiąsias kataji- tižiausius pinigus, nes iš tie- ko širdžiai vietas, šventųjų kankinių krauju aplaistytas. Čia jie praleis keletą dienų, kad įgijus visuotinus jubiliejaus atlaidus.Romoje maldininkais pasirūpins Tarptautinio Eucharistinio Kongreso Komiteto narys gerb. kun. prof. 

P. Būčys, Tėvų Marijortų Generolas. Jokių sunkumų maldininkams Romoje ne-

rius, su savo mokiniais a- merikieciais lietuviais kleri- kais suteiks jiems užtektinai pagalbos, kad visi maldininkai turėtų progos aplankyti visas Šventojo Miesto įdomiąsias vietas.Kurie norės, galės vykti Kartagą, Afrikoje, kame į- vyks Tarptautinis Eucharis- tinis Kongresas. Tasai Kongresas Amerikos lietuviams ne naujiena. Mes čia Amerikoje turėjome tokį kongre- są 1926 metais Chicūgos mieste. Užpernai tasai kongresas pyko .Australijoje, Sidney mieste. Tenai Amerikos lietuvius atstovavo gėrį), kun. prof, Būčys, pa- •ašęs savo kelionės įspūdžius, “Draugo” išleistus atskiroje knygoje. Kartagos miestas, kuriame įvyks Eucharistinis Kongresas, yra dar garsus tuomi, kad čia vyskupo sostą užėmė garbingi šventi vyrai, kaip pavyzdžiui šv. Ciprijonas, kad čia gimė Katalikų Bažnyčios

Amerikos lietuviai.Štai kokių iškilmių matyti ir jose dalyvauti yra ruošiama Amerikos lietuvių maldininkų kelionė j Katalikų x šventąsias vietas ir ekskursija į lietuvių tautines pramogas. Kad toji kelionė Lietuvoje nenustotų, savo tikybinio pobūdžio, bus galima aplankyti ir mūsų tėvynės šventosios vietos — Pažaislis, Šiluva, Žemaičių Kalvarija. Iš kalno reikia pasirūpinti lenkų viza tiems, kurie norės aplankai Vilnių, kad atiduoti) pagarbą

mas kartu su Eucharistiniudidžiausios Katalikų Bažnyčios iškilmės, kokių retai te- i pasitaiko.Iš Kartagos maldininkai vyks į Lietuvą, pravažiuodami pro garsiausias ir gražiausias Europos vietas, pakeliui Italijoje aplankydami — Florenciją, Veneciją, Milaną; Šveicarijoje — Berną, Liucerną, Ziurichą; Vokietijoje—Miuncheną, Leip- - žigą, Berlyną, Karaliaučių ir t. t. Sunku aprašyti šių visų garsui miestų architektūros, meno ir mokslo įstaigas; kilniųjų Apeninų ir Alpių išdidumą; įvairių šių šalių kalnus, slėnius, miškus, upes ir visą tą grožį, kuris žavi žmogaus akį ir skelbia Viešpaties Dievo išmintį.Vokietijoje maldininkai sustos Oberamergau mieste, kad pamatytų garsųjį Kristaus Kančios vaidinimą. Čia nuo žilos senovės kas dešimtis metų vietiniai gyventojai dideliai artistiniu skoniu vaidina Kristaus kančią. Šito vaidinimo pasižiūrėti žmonės važiuoja Iš visų pasau-

---- - L
. . ' r ‘ ■ ’ ' " . 4Tautininkų valdžia uždą- .suomenei,' kuri pegali nebranginti savo mokslo įstai- <•Atimama-tai visuomenei : galimybė pritaikinti laisvai jėgas auklėjimo dar- je. Tuo nusidedamą ir pačiai tautai bei valstybei, kurios doriniai pagrindai tuo būdu praktiškai užkvestijo- nuojama (pastatomas būvi- ' mo klausimas) ir. silpninama. . Religijos pamokos suvalstybintose gimnazijose anaiptol neužtikrins jaunosios kartos religingumo. JulT buvo tikybos pamokos ir rusų gimnazijose, o kiek jos davė mūsų kraštui bedievių inteligentų. Tas pats ateityje galės kartotis ir su valsty-*. binėmiš mūsų gimnazijomis.“1 Juk čia visa priklausys nuo pedagogų sąstato. Valstybė neturės tiek galimybės (nebus pagaliau nei. noro) žinoti auklėtojų įsitikinimus ir pažiūras, — kiek tai galėtų organizuota visUomenė.Pra- eities “Saulės” mokyklų nuodėmės čia nieko nepaaiškina. Juk juo toliau, juo daugiau visuomenė turės tinkamų pedagogų pasirinkimui. Pagaliau, juk nė viena vyriausybė nėra amžina. Jeigu šiai vyriausybei ir rūpės tikybos dėstymas palaikyti, tai kur garantija, kad jos Įpėdinei neparūps atitinkamai pakeisti patį konstitucijos punktą, reikalaujantį tikybą dėstyti. Tie į- pėdiniai bus tikrai dėkingi savo pranokėjams už gerą pradžią, mokyklų suvalstybinimą, o juk privatinės mokyklos, jei bus šaknis įleidę, ne taip lengva bus iškreipti.Juo didesnė nuoskauda daroma katalikų visuomenei, kad tik ji viena pastatoma tautos posūnių pozici- jon, kad paliekamos ramybėje kitataučių ir kitatikių įstaigos, o katalikų įstaigos paskaitomos tautai ir valstybei pavojingiausiomis.Nusidedamą ir prieš konstituciją, kurios ir senoji ir naujoji redakcija užtikrina privatinėms mokykloms lygias teises ir valstybės paramą.Šio žygio negali pateisinti kova prieš krikščionis demo kratus. Buvę kr. dem. politikos veikėjai veik visi nuėjo arba į kultūros darbą, . arba į valstybės tarnybą. Rimtai kalbėti apie kr. dem. pavojų šiai tautinei vyriausybei nebegalima ir tomis kalbomis jokis rimtas žmogus nebepatikės.Tad kodėl gi tai daroma? Vardan kokių idealų ak principų taip elgiamasi? Kodėl vyriausybe gius savo visuomenei? dėl ji dirba sau vis priešų tarpe tų, kurie ir teturi būti lojalūs čiai?Jeigu tai tai reikia jis

nūs kaules gimnaziją, l tenoj, susilaukė daug, pp
V . < .£”testų iš visos Lietuvos.1 Lietuvos spaudoje telpa valdžią smerkiančių straipsnių.zKun. dr. E. Kemėšis dėl katalikiškų gimnazijų likvidavimo ir valstybinimo ra- so:“Į beįeinantį madon katalikiškų gimnazijų likvidavimą ir jų valstybinimą negalima žiūrėti teigiamai (prielankiai).Švenčiausiai Panelei Mari-. Visas šis procesas negali- jai Aušros Vartuose.r Kelionė į Romą per Napolį kainuoja tiek pat kiekį Kauną peri Klaipėdą apie $150. Iš Romos į Kauną kainuos apie $50; tiek pat kainuos kelionė iš Romos į Kartagą. Vienu žodžiu, vykimas į Lietuvą per Romą ir Kartagą kainuos į šimtą dolerių. Kiinigams laivakortės vienu ketvirtadaliu yra pigesnės. Visi, kurie vvksta su šia maldininkų ekskursija, italų vizą gauna veltui; nereikia mokėti dešimties dolerių. Norintieji gauti smulkesnių žinių šios kelionės reikalais gali kreiptis į “Draugo” Redakciją šiuo antrašu: 2334 So. Oaklev 

rAvė., Chicago, Illinois.Būtų; gera, kad Amerikos lietuviai katalikai sudarvtu
- J *didelį maldininkų būrį ir tokiu būdu atkreiptų į save pasaulio akis, kad Amerikos lietuviai katalikai yra tikybiniai bei tautiniai susipratę, aukštai kultūroje pakilę, su kuriais reikia skaitytis ir principo privatiškų katali- žvmiausioms tautoms. kiškų mokyklų daroma ypač

J. N. didelė skriauda katalikų vi

sų yra verta tasai vaidinimas matyti.Maldininkai, atvažiuodami į Lietuvą, kaip tik spės į didžiąsias lietuvių tautoė iškilmes — 500 metų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto mirties sukaktuves. Tuo pačiu laiku įvyks Dainos Šventė, 'Ūįrio i paroda, kariuomenės paradai—gimnastikos, jaunuomenės šuva-

ma pavadinti išmintingu, doru ir tiesiu. Vaikai įveliami į politiką, į rišimą klausimų kurie šiaip ar taip viršija jų kompetenciją. "Jie sukurstomi prieš savo mokytojus, prieš mokyklos vadovybę. prieš pačią įstaigą, kuri juos auklėja.Procesas kreivas, prie tikslo neinama tiesiu keliu. Tad iš esmės čia via demo- v ralizacija jaunimo ir tos visuomenės, kuri į tą procesą įveliama. Tad iš esmės čia yra demoralizacija jaunimo ir tos visuomenės, kuri į tą procesą įveliama.Daroma esminė ir pagrindinė blėdis tautai ir visuomenei, nes naikinama jos savarankiškos kūrybos ir darbo židiniai, aplink kuriuos kaupėsi jau nuo seno mūsų tautos energija ir skleidė žiedus kultūra. Suvalstybr- nimas čia reiškia subiuro- kratinimą, atėmimą visuomenei galimybės savaimingo kuriančio darbo.Pasikėsinant ant paties
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BOLŠEVIKAI IR PETRAS 
DIDYSISĮsivaizdink sau, jei galima, Rusijos bolševiką be bai-zdos. Bolševikas, rusas, be barzdos! Negalima. Tačiau, bolševikai, matomai, nutarė atsisveikinti su barzdomis. Ar ištikrųjų? Taip. Štai, Sovietų valdžia davė leidimą “Gillętte” skustuvų kompanijai Rusijoje statyti dirbtuvę. Na, o skustuvai (britvos) kamgi reikalingos jei ne barzdoms skusti. Ir jog aišku, kad kompanija dirbtuvės nestatytų jei ne- permatytu gero biznio. Bet. tai Imis revoliucija! Tai grįžimas prie carizmo.Kasgi nežino, kad geriau- sis barzdaskučių prietelis, o barzduotų priešas, tai buvo caras, Petras Didysis. Jis

susirinkime, kur buvę susirinkę daug aukštos kilmės žmonių, caras, Petras visiems nukarpęs barzdas.Petras Didysis, prie Maskvos miesto vartų buvo įsakęs pastatyti barzdaskučius, ir visi įeinanti į miestą barzdas palikdavo už vartų. Jis net buvo išleidęs prieš tai įsakymą. O katrie, dėl kokios nors tarnystos, pa v. vežikai, turėjo augintis barzdas, tai jie išsiimdavo tam tikrą leidimą su parašu: “barzdą auginti leidimas gautas ir užmokėta.”Na, ir dabar, bolševikai žada sekti caro pavyzdį. Žinoma, jie žirklių nesiųešios, tas būtų perdaug cariška. Skustuvų (britvų) pridirbs.daug daiktų pakęsdavo, bet< Jel Petras D«1W galę- baradų, tai ne. Petras Di- *’». Pn8lkeI.t’’ «• <k<’kl" dysis, visuomet neSiodavosi dzla“8sra’1 Jis sve.kntų bol- žirkles, ir jei pamatydavo sevlk“s’ kad ”c proJek‘ barzdotą vyrų, tuoj barzdų P. Pžirkles, ir jei pamatydavonukirpdavo. Jis nepaisydavo ar tai būdavo koks iškilmingas susirinkimas, ar puotk, oficialia posėdis, visiems bartduoČiams pada- Tiktai sveika siela teišlai
ko kūną sveiką — doras gy
venimas turi
higienos sąlygas: darbą, pa- 
prtatą maistą, susilaikymą 

r, TofefojttA -

•Jeigu tai nesusipratnfl 
tai reikia jis išaiškinti. J3 
gutai klaida — tai reikią 
atitaisyti ir vengti, kad 1 
bepasikartotų.
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Savo Namuose

Pašaukite Savo

YRA BLAIVININKŲ 
IR CHICAGO’J!

ffgfnhttrg-Aūierican line
209 Tremcmt St-, Boston, Maaa.

mai- 
numanyti

Prie progos noriu pareikšti 
nuoširdaus dėkingumo žo- 
ir 25 Blaivininku kuopai,

South Boston. Mass. 
Gerbiamoji Redakcija.

Prašau užleisti man vietos savo 
skiltyje, kad tinkamiau ir viešai 
galėčiau padėkoti Amerikos Lietu
vių Pilnųjų Blaivininkų Susivieni
jimui, kuris savo pereitame seime, 
Įvykusiame Montello, Mass., sutei
kė gausią auką $100.00 Amerikos 
Lietuviij Bernaičių Kolegijos Fon

am. 
Šiuos 
džius 
Woreester, Mass., kuros nariai ir
gi pasižadėjo paaukoti Kolegijos 
Fondui $100.00.

i Reikšdamas gilaus dėkingumo 
žodžius, noriu atkreipti visuome
nės dėmesį j Pilnųjįj Blaivininkų 
susipratimą ir duosnumą, kuriuo 
Blaivininkai ralenkia mūsų kitas 
daug turtingesnes ir skaitlinges- 
nes organizacijas. Mano vienintelė 
viltis gludi tame, kad ir kitos mū
sų draugijos ir eentralinės orga
nizacijos bei jų kuopos susirūpin
tų mūsų visuomenės svarbiausiu 
reikalu — bernaičių kolegija ir 
paremtų jos'fondą, suteikdami pi
niginę auką kolegijos namų pirki
mui.

Giliai dėkingas —

Kun. Dr. J. Navickas, M. I. O., 
Kolegijos Direktorius ir -Vajaus 

Vedėjas.

bar gi jis, kol kas, yra pro
tingu žmogum — visą “pei- 
dę” atiduoda žmonai... O 
kad tupėjus kuomi vakarais 
ir šventadieniais liuosą 
laiką 1 ‘užmušinėti, ’’ visus 
mano perskaitytus laikra
ščius perkrausto į savo bu
tą... O jo" sėbras, girtuoklis 
iš to džiaugsmo, kad jam 
“peidę” nepavogė, prisigė
rė mūnšaino. ParrepeČko- 
jęs namo, susimušė su žmo
na ir stvėręs kirvį, perskė
lė jai galvą. Pamatęs tą bai
senybę, įpuolė į desperaciją 
— beviltį, stvėrė peilį ir 
perpiovė sau gerklę. Vaiku 
kliksmas prižadino kaimy
nus. Šie pamatę tokią tra
gediją, pašaukė policiją, ku
ri lavonus nuvežė į lavonv- 
čią, o vaikus — į našlaitna- 
mį. '

Na, tai t-ur būt dabar, taip 
sakant, apčiuopiamai mato
te ir suprantate, kad parda
vėjas svaigalų — mūnšainės, 
ir jai panašių nuodų, yra 
blogesnis už vagį.

Pagirstapietis

Elektra duoda smagumą ir patogumą visai šeimynai. Pa
tarnauja iš visų pusių... šviečia... šildo; ir vartodamas 
ekonomiškus darbo taupinimo įrankius gali virti, valyti, 
šaldyti, skalbti ir prosyti! Elektra yra didžiausias dabar
tinių laikų tarnautojas... mažai tekainuoja... įvedimas 
yra visiems prieinamas... tegu apšviečia jūsų namus.

ir.etinj mokestį per vietinį trečiąjį 
skyrių, 5) dalyvauti 15 gruodžio 
daktarų Biežio ir Bložio paskaito-, 
sc, 6) ir 20 gruodžio į Federacijos 
3 skyriaus susirinkimą pasiųsti at
stovus : J. Kamarauską. Jankevi-' 
čienę, Rinkevičiūtę, Masilinienę, 
Dorinienę ir Radzevičienę, ku
riems taipos-gi pavesta atstovauti 
mūsų kuopą Vakarinių Valstijų 
Federacijos konferencijoje, bū
siančioje Chicagoje 23 vasario, 
1930 m.’ ’

Patartume Chicagos blaivinin
kams : 1) prisidėti iš naujo prie 
Blaivininkų Susivienyjimo. arba 
sutverti Blaivininkų Susivienyji
mo šaką vakaruose: 2) parsitrauk
ti iš centro blaivybės prižadų pą- 
liūdyjimų ir gražių špilkelių; 3) 
užsirašyti Blaivininkų organą 
“Darbininką”; 4) platinti blaivy
bės literatūrą. -

*• Jei paklausus, kas yra blo
gesniu: vagis, ar svaigalų 
pardavėjas, tai be abejo, 
daugelis sušuktų: žinia, kad 
vagis!

Bet kodėl ? Ugi todėl, kad 
vagis. Tai būtų jų vieninte
lis paaiškinimas.

Vagis, tai tikrai negeras 
asmuo, negeras jo amatas— 
užsiėmimas — vagiliavimas. 
Bet ką jis vagia? Vien tik 
žmogaus mantą, palikdamas 
jam jo sveikatą, gerą vardą 
ir Dievo atvaizdą. O... o 
pardavėjas svaigalų, par
duodamas žmogui pragariš
ką mūnšainą—nuodus, vagia 
žmogaus kruvinai uždirbtą 
dolerį, sveikatą, o dažnai ir 
gyvybę, gerą vardą, meilę 
link žmonos ir vaikučių, o 
jei turi ir tėvų ir... ir ja
me Dievo atvaizdą. Nes gir
tas žmogus, kaip kiaule, vo
liojas purvyne, negali būti 
jame Dievo atvaizdas! Ar 
neteisybė? Todėl pardavėjas 
svaigalų yra šimtą kartų 
blogesnis už vagį.

Ir kad tas yra teisybė, ve 
Čia priparodvsiu faktu — 
tikru atsitikimu. Paskiausiu 
laiku mano kaimynystėje 
apsigyveno du girtuokliai. 
Gyvenimas jų ir jų šeimų 
buvo tikrai skurdus ir pra
gariškas. Alkis, nuogumas, 
šaltis, barniai, keiksmai 
viešpatavo jų namuose. Pa
sitaikė vienam nelaimė (o 
rasi, gal tas buvo ir ląįmė) 
— vagilius ištraukė tš kiše- 
niaus jo “peidę.” Vargšas 
neturėjo iš ko pasigert ir 
neturėjo nei cento duoti 
žmonai ant duonos. Atėjo 
pas mane pasiskųsti. Pata
riau savo žmonai savaitei 
laiko už juos “pasirenčvt” 
valgių produktų krautuvėje. 
O jam, kad turėtų kuomi 
sekmadieny laiką, kaip sa
ko, “užmušti...” daviau rin
kini laikraščiu skaityti’. Da-

“BLAIVYBES DIRVOS”
REDAKCIJAI ’

THE EDISONJLECTRIC 
ILLUMINATING COMPANY 

OF BOSTON
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Taip galima pasakyti apie 

senovės Biržus ir verta ryš
kiau, negu paprastoje kores
pondencijoje, aprašyti jų 
apžiūrėjimą.

JSiržai—greitai augąs mie
stelis Lietuvos šiaurėje. Jo 
augimas sparčiai eina dėl to, 
kad jį pasiekia geležinkelis 
(siaurasis). Kultūrinis au
gimas, taip pat, Biržuose žy
mus — jis čia žymesnis, ne
gu bet kokiame kitame Lie
tuvoj miestelyje.

Pirmiausia, atvykus į Bir
žus, žinoma, eini į garsųjį 
piliakalnį. Tai vieta, kurio
je įgauni minčių, lyg iš am
žių, kurie jau senai praėjo.

Piliakalnis yra prie gra
žaus ežero. Tai buvusi Lie
tuvos tvirtovė. Iš ežero pa
daryti grioviai, kurie juosia 
aplinkui buvusią tvirtovę. 
Dabar tie grioviai . išsekę’ 
bet tvirtoviškas jų pavida
las aiškus.

Piliakalnis ’ susidaro nuo 
tų griovių aukštų krantų ir 
viduje turi didelį plotą. Vi
duryje riogso didingos bu
vusių gražių rūmų liekanos.

Piliakalnis yra gražiausia 
pasivaikščiojimo vieta biržė- 
nams; Jame yra aplinkui 
einą keleliai su suoleliais. 
Vaikščioji, kupinas minčių 
Lš senovės, ir gėriesi buvu-’

Atrodo kad atėjo laikas blaivi
ninkams iš naujo išeiti Į didesni 
darbą. Dideliai pasekmingas bu
vo ką tik užsibaigęs blaivininku 
seimas. Jis sutraukė daug dva- 
siškijos ir išjudino kuopas į dides
ni veiklumą. Gruodžio 10 dieną 
suvažiavę Naujos Anglijos lietu
viai Į Worcester’io atlaidus nuta
rė : Smarkiau kovoti su mūsii tau- 
tiečiij palinkimu Į girtuokliavimą 
pamokslais bei pamaldumu; orga
nizuoti blaiviuosius j draugijas; 
tverti blaiviąjįj sekcijas kitose i- 
dealėse ir bažnytinėse draugijose; 
mažutėlius nuo pat pirmosios ju 
Komunijos kas metai ragint at
naujinti jų blaivybės pasižadėji
mus. Atrodytų kad blaivybės auš
ra apėmė rytus, bet kas galėjo ti
kėtis kad ir vakaruose, didžioje 
Chicagoje ir ten dar atsirastų blai
vininkų ! “Draugas” praneša kad 
Chicago’s Aušros Vartų parapija, 
kame klebonauja kun. Draugelis, 
vienuolis marijonas, yra blaivinin
kų draugija, laiko mėnesinius su
sirinkimus ir net rengiasi sušaukti 
Chicago’s apskričio blaivininkų 
konferenciją. Tas jiems ir pavyks, 
jei tik Chicagos parapijtj kunigai 
ganėtinai pažino, kad girtuoklys
tė — vadams nebudint — mūsų 
tautoje pašėlusiai plinta ,nes be 
kunigų vadovybės nėra , vilties 
blaivybei plisti.

Chicagos Aušros Vartų blaivn- 
ninkų draugija gražiai paremia 
Blaivininkų Susivienyjimo seimo 
nutarimus ir turi gražių sumany
mų. Tik skaitykime:

“Chicago’s mieste Aušros Var
tų Pilnųjų Blaivininkų kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko 8 gruo
džio. Perskaičius metinio Blaivi
ninkų seimo, buvusio Montello, 
Mass., 28 d. lapkričio protokolą,; 
nutarta: 1) rūpintis Blaivininkų 
Chicago Apskričio konferencijos 
sušaukimu, 2) ruošti Blaivininkų 
vajų per metines draugijos Grab
nyčių ir šv. Jono šventes, 3) remti 
Lietuyių Kolegijos vajų, 4) įstoti 
į.Federacijoa narius, užsimokant

IS IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant muši) populiarių laivų 
Nepalyginamas Svarumas Ir 
patarnavimas visose klesoso 
Savaitiniai išplaukimai

$203
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigų taksų) 3-čia klesa. Jūsų vietinis elektrikas arba arti 

miaušia Edisdn Krautuvė gali 
daug apskaitltaoti ir 
šviesą dykai. Suži
nok šiandien kaip 
mažai tekainuoja 
turėti elektrą sa
vo namuose.

J
Pinigus persluodam greitai tr 

lemomis rūtomis.
. Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 

Informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Su Naujaip Metais visi žmonės 
Padaro pasirj žimus, 
Kad šis nelemtas žemės klonis

■ *

Palikti) doras ir ramus. 
Vieni pasižada nekeikti, 
Laikyt piktumą ribose, 
Kiti daugiau ketina veikti, 
Užuot svajoti sapnuose. 
Yra tokiu, kurie vis žada 
Sušelpt pavargėlių būrius 
Ir sekti Dangiškąjį Vadą, 
Kurni mylėti liep’ visus. 
Kit’s nor geriau^varkyt šeimyną, 
Paguosti motelį, vaikus, • ’. .
Neskriaus!, neapkalbėt kaimyną, 
Naikint pagiežą ir vaidus. 
Kit’s žada atmokėti skolą 
Nelošti kortomis daugiau, 
Pagarbą, teikti kam išpuola, \. 
Galvoti daug, kalbėt saugiau. 
Tas žada vengti išdidumo, 
Draugauti kad ir su menku, 
Neleist karčių iš pypkės dūmų 
Ir ryti valgį su saiku.
Bet kas išsižada girkšnoti 
Šiais prohibicijos laikais 2 
Neleisti nosiai raudonuoti 
Ir blaivininkų eit takais ? 
Mažai tokių, ir tie nedrąsiai 
Girtybei bando prieštaraut, 
Nes mano daug kliūčių atrasią 
Svaigalų piktžolei išraut. 
Kas sutvarkys žalingą madą 
Girtybės tvanui palaikyt, 
Kuri į pražūtį mus veda 
Ir gręsia tautą sunaikyt ? 
Kas gal pašalįt išdirbystę 
Surūgusiųjų svaigalų, 
Kuri tai baisiai išsivystė 
Terp mūsų brolių Lietuvių? 
Kas gelbėt sugebės jaunimą 
Didžiausią viltį mūs tautos, 
Kurs tvirkti, pūti, žlugti ima, į. 
Nes girtuokliauja nuolatos? . 
Blaivybė, tik viena blaivybė ;1 
Išgelbės tautą iš bėdos, •« 
Tikėjimą ir lietuvybę 
Ir priešo rankų išvaduos! 
Blaiva mintis, tyra širdis 
Ir protas pilnas įkvėpimo 
Girtybės raugą išsklaidys, 
Paskatins tautą prie veikimo. 
Jei mes turėsim protą blaivą- 
Sparčiau tautos pastumsim laivą 
Į išsvajotą laimės sriovę, 
Tvarkaus gyvenimo gerovę. 
Kad sutvarkyt tautos likimą 
Darykime pasirįžimą: 
Tegu blaivybė viršų ima.

J. K

——■
‘ ’ ■ • 'r" - ■ '’ -t - ‘
sios tvirtovės vaizdu. At
mautų išlinkimai rodo buvu
sias sargybų ir, patranki) 
^tovejimo vietas. Esąma 
krantuose»viršųjeUšmūrytų 
urvų. Netoli riogso pamesta 
-didžiulė sunkį mortyra (la
bai trumpa, patranka >.

Kalbama, kad kažiu kas 
seniau bandęs piliakalnį ka
sinėti, bet buvę uždraustų. 
Sako, kažin kas buvo 'įėjęs 
pro išmūrytus urvus į gilu
mą, kurioje urvai šakojasi. 
Ten radę arklių ėdžias su 
šieno liekanomis, 
tas į kišenių šienas ore subi- 
rėjęs į dulkes. Dar yra pa
davimas, kad iš piliakalnio 
esąs išėjimos po ežeru.

Dabar, gražiu biržėms in
teligentų rūpesčiu, įeinant į 
piliakalnį, yra abipusiai ke
lio pastatyti paminklai su 
senoviškomis patrankomis 
ant jų (patrankų iš Biržų 
yra Karo Muziejaus sodely
je; be to, reikia manyti, jų 
nemažai išvežiota į svetimus 
muziejus).

Įeinant į piliakalnį, kai
rėje, stovi paminklas, kuria
me yra iš keturių pusių įra
šyti šie žodžiai (rašau, kaip 
ten yra):

“Šie griuvėsiai buvo Lie
tuvos tvirtovė. Ji sergėjo ke
lią į Lietuvos gilumą, būtent

Vartokite Elektra

į Vilniaus sostinę. ‘ Tod 
Biržų ponai^buvo Lietuv 
etmonai (karo vadai) ir y 
niaus vaivados:

Radvila Jurgis (t 1541 
ir Krysius I (11603). Pi 
tarasai sutvarkė šią tvirto

. . ■

įr, sutraukęs čion karmom 
hę, sumušė švedus 1599 ] 
ties Kuoknėze (Kokenh 
šen). ‘

Švedai valdė Biržus 161 
ir 1655 m. Po švedų tvi 
tovė buvo sunykusi. ■ 16i 
m. buvo artilerijps* 8ą p 
trankos ir įgulos 7 sargybę

1704 m. rudenį Švedų g
bet įsidė- nerblas Levenhau... privengi 

tė Biržų komendantą Ner&Įaį 
zijų išvesti įgulą ir susproį»B 
dino tvirtovę.”-

Kaip matome, šis piliakalį^ 
nis lietuiviu gali daug 
pasakyti. Tikrai malonu jafcl^ 
me pasivaikščioti. Išeini pa>'^ 
tenkintas, lyg pagyvenę^'..; 
Lietuyos senove. Įvairifcį 
praeitų kovų vaizdai pinaflfjy 
galvoje.

Antroje įėjimo pusėje 19^0 
vi kitas paminklas su įrašy*^ 
tais senovės Biržų kultūros ; 
pažymiais. Iš to paminklą^ 
darosi aišku, jog Biržai yra”.^ 
senas šviesos židinys 
vai ir kad jame viešpataV^^ 
kitokia, negu visoje Lietini* 
voje — reformacijos tikyboj 
je—dvasia. L. Vitkauskas^

(“Karys”)

s



ėjo Ir

X.

ta

• v

paspuošnskfc mergaitės ir ber

i i-ri ri Tij (c oi Oi
Tg i »j j; m * n
j8į * 1' • * n

• • •

dl i i< L F-y, [ ‘ j <1> l: < j t J
fe < • i * »> ų i ’ i11

1B M v • - l-J
[A t i < M M iJ

> * t• EJm

__i!_ /J i

C-ji R- i u Fii 1
•į jo 1

vj < m ■ m* -T*

S 3 vH»ti)
5 ‘.vi FS rT7iiwW? p\

5g < t, n

\ t į.[ijEB au

■!: M1? Vi H 1*1

SP M1-1 QjiEmU

SlamT^a*^b<31 STiffwF<3*Min7 L !

!są«36

Kai reikšmingas 
čių'svetimoje št , _________
jos nariai yra katalikai-ėsJfefupdraugijos nitini apsirinkimaa 
yra aprūpinami nelaimė irtigojė. 
Sergantį aplankoyttipe savošįd- 

’mynos narį įr tfmokaTpašiklpą j 
savaitę A doL Be to, visus narius 
stengiasi aprūpinti dvasiniais rei
kalais mirtyje,_ar ligoje, ar palai
dojime. -Draugija dažnai rengia 
vakarus, prenumeruoja laikra
ščius, ir bendrai kelia nariuose ap- 
švietą ir meilę katalikiškoje dva
sioje. Jeigu palygintume darbuo
tę, tai gal bus daugiausia nudirb
ta 1929 metais visose srityse. Pir
mas ir reikšmingiausias buvo dar
bas, tai suorganizavimas lietuvių 
parapijos. Dėka šios draugijos To
ronto lietuviai katalikai turi baž
nyčią, svetainėlę, nors ir prastą, 
bet savo. Nuo gruodžio mėn. 1 
dienos susilaukė savo dvasios va
do. Garbė šv. Jono darbuotojams 
ir visiems nariams. Toliaus, šiais 
metais rūpesniu sekretoriaus ir ki
lų draugij suorganizuota draugi
jos knygynas, kuris susideda iš 
180 egz. knygų. Daug knygų pa
aukavo broliai katalikai iš Suvie
nytų Valstijų, kuriems tariame 
ačiū. Apšvietus srityje labai daug 
pažengta, nemažai laikraščių iš
platinta tarp draugijos narių iš

trykš 5 dieną stojate, parapijos 
šaSje, 2 yil. pl p. Bus toąrbūs ta- 
sarinknaas, neš bus renkama nau
ja valdyba 1930 w. Ir kitoi komi- 
jdjes. Tą dieną bus .gera proga į- 
stoti į pašalpos draugiją, nes kas 
įstoja 5 d. sausio tas Jn 
mas nuo įstojimo, •> tik 
už konstituciją ir mėni 
kectis. Tad brotiai-aesės, kurie tik 
norite' Šviesiąją gyventi tatp sve- 
timųjųtai stokite į pašalpos drau
giją ar į jaunimo kuopą “Švytu
rys,” o būsite sutikti tikrai kaipo 
vienos motinas Lietuvos drangai- 
gės. Neatsažvelgdariii į priešų sta
tomas pinkles mes vienas kitam 
padėkime ir dirbkime pradėtąjį 
darbą. Taip dirbdami nepadarysi
me gėdos sau nei kitiems. Pradė
kime 1930 metus gerai.

Juozas

tol kito. Dr. J. M. Navickas, ku- 
ris dAbartinm'lanko N. A. m Tėvų 
Marijonų įsteigtos bernaičiam* ko- 
šejpjoė rėtięalaiA Kalbėjo kiek il
giau. Kalbėjo apie aukštąją ber- 
naičams*mokyklą Amerikoje ir ra
gino moterys kad. auklėtų * savo 
vaikučius dorais ir blaivais, ir 
gink Dieve, nenuodytų alkoholio 
nuodais. ;r" .
, Tokicaną-naudingoms prakalbo
mis moteryk^abai patenkintos ir

PAVEIKSLAI

t

ra “Movie Phone”
- bus rodomi 

T NAŪJŲ METŲ 
VAKARE

įįįDDŽKKDECEMBER 31,1929 
įr i Pradžia 6 vai. vakare 
5V. JUOZAPO PAR. SALĖJE 
£ LOWELL, MASS.

Jįvrikslus rodis J. Urbonas, 
Phone” operuos G. Masi- 

MMk'abu iš South Bostono.
0tvjOčiam« visus atsilankyti. Pa- 
įrarite ir išgirsite daug ko ne-

PfflLADELPHIA, PA.
Kun. S. Stonip prakalbos

Šv. Kazimiero Spaudos Draugi
ja gruodžio 8 d. surengė prakal- 

_ _ bas kun. S. Stoniui, Šv. Kazimiero
Lietuvos ir iš Suvienytų Valstijų, |Br-jos įgaliotiniui Amerikoje. Pra- 
Per visus metus narių skaičius pa- įkalbos kuopuikiausiai nusisekė.

— • — v — ■ —_. e ® ^7* — nim - —r- — v, A zirtlrt

didėjo ant puses. Draugija auga 
ir stiprėja, kad malonu ir žiūrėti 
į tą darbą brolių katalikų, gyve- 
pahčių svetimoje šalyje. Be to 5 
d. gegužės tapo suorganizuota ka
talikiško jaunimo kuopa, kurios 
vardas “^vyturys.” Po vėliava 
šios draugijos stoja jaunuoliai a- 
teiviai iš Lietuvos ir gimusis lie
tuvių jaunimas Kanadoje. Garbė 
tėvams, kurie savo vaikučius trau- 

ia .i lietuvių darbą. Toronte gi
musis jaunimas su atvykusiu iš 
Lietuvos jaunimu eina vienu ap- 
švietos organizaciniu keliu. Gra
žiausi pavyzdį duoda gimusiam 
Kanados jaunimui tai p-lė M. Jur- 
čiutė, kuri visur prisideda darbuo
tis. Tad, \jaunime, vienas kitam

Kviečia RENGĖJAI

REIKAUNGAS PARTNERIS
į toniko biznį.

Platesnių informacijų kreipkitės 
laiškai arba ypatiškai o kiekvie
nas gausite atsakymą.

MR. WALTKR PAULAUSKAS
263 Fayette St., Loveli, Mass.

SS ... .............................    ‘įį------------------ *--------- ------------------ -

Manjausi Lietuviški 
^ Rekordai Columbia

Jonas Butėnas, Baritonas, su Vaigonų Akompan. 
gūMIF (Gal šiandieną . ‘
Mg?75c. (Sveika* Jėzau Mažiausias
SlilpF (Šventoji Naktis—Pirma ir Antra Dalis.
MM3F (Pragėriau žirgelį (A. Vanagaitis) Vanagaitis ir Olšauskas 
jLV (Eisim Laukan (A. Vanagaitis) Su Orkestros Akompan.
■■yffiF- (Katriutėa Polka. Mahanojaus Lietuviška Malnierių Orkestrą 

" (Klaipėdos Polka. Singing by A. šaukeviCius—F. Yotko, I^eader. 
148F (Senelio Polka.

' ( Jauna* Senis. 
(Kačiukas (A. Vanagaitis) 
(Salta žiemnže (Vanagaitis) 
(Platro Polka 
(Vestuvių 
žalia Girelė.
(Lik su Dievu Panitelia, Sšnging by (Mpkevičins, Urbas F- Yotko

• Mahanojaus Lietuviška Msinerią Orkestre.
.25. Singlng by A. Saukevlčln* ir Marė Urbas. Fr. Yotko. Leader.

1 (Lietdviška Vesettia, Dalis Pirma. ' 
(Lietuviška Vesellia. Dalia Antra.

(Lietuviška Veseilta, Trečia Dalia. 
(Lietuvtika Vesellia. Ketvirta Dalis.

IIMLAKKOMB TUOKTO OOLUMBZA IftDIRBTmS 
R- OBAMAFOEtnilBjtEKOBDUB
■■Mran iierBiim, ptfVflnM gwiMud stumti Minmininit 

V nruflcą ir moaotofmą.
|ūM* aaMte gauti netik rekordų, kurie yra garsinusi, bet visokią, kokie 
jgĮre neturtą kalboje ifcilrbtl. Kreipkitės pus ntts. o gausite visko. 
fįlląpAgąrf katalogą, prMąsMt 2c. štampą., , >

Mas Priima Uotams Bonsą
ftit* pua aras Karite ar tirtaftafoną, jrflMui Sčmns kaipo

O». MASUOHIS
»
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A. Vanagaitis ir Akiras, Pasikalb. su armonika, 
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 

• su Orkestrus akonųmn. 
Mnhąnojans Lietuvių Mninerių Orkestrą 

Singiris by šaukeviflus—F. Yotko, T/earter 
M a ha no Jaus IJetuvių Mainerių Orkestrą

Šv. Kazimiero parapijos salė buvo 
pilna žmonių, ir svečių. Kun. S. 
Stoniui pasirodžius salėje sutiktas 
trukšmingai, smarkiu delnų ploji
mu. Kun; S. Stonis gyvai ir karš
tai kalbėjo apie katalikų spaudos 
svarbą ir jos reikšmę. Nurodė ga- 
ingus nuopelnus Šv. Kazimiero 

Spaudos Draugijos Kaune. Ragi
no visus prisirašyti, tapti jos na
riais ir likti misijonieriais. Jo kal
ba padarė didelį įsūdį-Į publiką, 
kad visi buvo laabi susidomėję ir 
įvertino jo misiją, garbingą apaš
talavimo darbą. Prisirašė septyni 
amžini nariai ir kelioliką metinių.

8 d. gruodžio po Mišparų buvo 
Tretininkų susirinkimas. Atsilan
kė kun. S. Stonis ir suteikė gra- 

t žiu pamokinimų tretininkams, pri
minė katalikišką spaudą, josios 
uždavinius. Tretininkai suprato tą I 
aukštą ir kilnų darbą nutarė tapt 
Šv. Kazimjero Dr-jos amžinu na
riu kaipo organizaeija.

Linkime kun. S. Stoniui koge- 
riausių pasekmių jo misijai kata
likų spaudą platinti Amerikoje.

Dėkojame mūsų klebonui kun. j 
J. Kaulakiūi, kun. A. Bakūnui vi
karui ir Šv. Kazimiero Seserims,1 
kurie daug mums prisidėjo darbu 
prie surengimo š.io vakaro.

Komisija rengimo vakaro

e

3

3

kuponus priima už pflniMĮ 
pinigus. Ra&Hį aukamas' 
piimksnas margo granito 
parduodam po $5. Pinigus | 
Lietuvą arba Lenkiją nu.4 
siunčiam telegramų į pasku
tinę paštą^ Parduodam lai-1 
vtikortes Į L&tuvą ii iš Lie-i 
tavos. I)ahar galima į Euro£ 
pą nuvažiuoti per 6 difinase 
Pinigus į Lenkiją si 
tik dolęriais. TJnited Statės 
linija gerai pa-'
sažieriain ir nta-
kai užganšdinti. Lietuviai 

Nore mūsų ehoras ir nelabai (labai pamylSjp laivą - RE-' 
didelis bet yra veiklus. Ką galilPUBLIC. Visur yra gertu 
nuveikti ir pasirodyti tai yra per hpf namifl už vjs geriau. Ro

ti pamatyti svieto važiuok f 
Lietuvą. Jeigut nori gražiai 
ir linksmai gyventi, tai atva* 
žįuok į Brocktoną. Nori turė
ti sveikas kojas, pirk Čevery- 
čus mūsų krautuvėj.TvirtinE 
dokumentus pas mus. nes vi
suomet čia rasi notarą. Rei
kia paskolos ant namų, mes 
tamstai pinigų parūpinsime 
ir patarimą suteiksime. 
Krautuvę tvarko Antanas 
Bartkevičius o agentūros rei
kalus prižiūri Petras Bart
kevičius (du broliai).

Adresas —
BOSTON SALES COMPANT

678 No. Main St., Mostelio, Mara

kurios juos 
kino. Pirmiausia 

Vaikeliai,’* §v* O- 
tas Jaugti*. JUąiyiniųkai įr mo. 
kykjos vaikučiai. Laikę procesi
josdidrap-riedojo "‘Gerbk ir šlo
vė, ’ *.jpTĮfdądapt ^ufvauĮęnčioms 
pjetgaitėms. Antfadieny pasibai
gė pšmaldos-iaipipat ta iškilmin
gaprocesiją. Per mišparus gįedo- 

f. -s - - < jo mūsų būrelis ministrantų, Be
įeidavo jų dažniau. Žinoma, chorini F"“" 
& reiki. luti SMiag* akučiai taip
aj klėb. kun. P. M. Jurui ir Dr. ragied()tt
Kašėtai už jų rtriit&mą įr naudin
gus pamokinimua Taipgi ir «ve- 
čsama, kun. Dr. Navickui ir kun. 
Strpkauakui. • •

Po prakalbų prie M. Są-gos 16 
kp.'prisirašė pp. L. Venčienė ir E. 

ir 
darbščios Lavretice’o moterys. 
Daug žadėjo ateiti ant susirinki
mo prisirašyti. Lauksime!

B. Ronė

Z. R. B-tė

f

i >

Vajininkas

Į

VARGONININKAS

M

LAIVAKORTĖS

Pasidar- 
kurios 

spaudos

Kas galėtų.
Ir

Vė,”’

DYKAI NUO DUSULIO

Suprantantis savo amatą, paieško 
vietos. Jei kuriam iš gerbiamų 
klebonų būtų reikalingas, meldžiu 
kreiptis į “Darbininko” adminis
traciją. ' (S.-3)

Mūsų Choras.

JUOZAS A. SOOTKOOS

K*

I koloniją, betaetūrėtų tikimieji sa- labai gabios i
iro plunksnas padėti rūdyjimtu.;
{ Gruodžio 15 d. rūpesčiu mūsų 
{kleb. kun. F. M.; Juro, buvo sų~ 
{ruoštos Moterų Sąjungos 16 kp. 
{prakalbos. Kadangi parapijos 
lkliubo kambarys nėra didelis, per 
|tai buvo kviečiamos išimtinai tik 
{mergaitės ir moterys. Kalbėjo jau- 
Inas daktaras-gydytojas Pranas J. 
{Kašėta, kuris yra gimęs ir augęs 
|Lawrence. Šį pavasarį Dr. Kašėta 
{atidarė Savo ofisą po num. 133 
Haverhill St. Tel. 22035.

{ Dr. Kašėta kalbėjo apie svei- 
{katos dalykus, kas daugiausia ken- 
Įkia žmogaus sveikatai ir nurodė 
|ko labiausia saugotis, kad išven- 
| gus ligų, o per jas ir 'ankstybos 
{mirties. Būtent, kad gerai užsilai- 
Ikaht galima apsisaugoti nuo įvaf- 
Įrių ligų bakterijų, kurios mus ap- 
Įsupę tik ir ieško progos mūsų svei- 
|katą pavergti ir tt. Paskui vėl a- 
Ipie alkoholio, kenksmingumą žmo- 
| gaus organizmui. Labai aiškiai I -v
| nurodė kaip alkoholiniai gėrimai 
{veikia ant žmogaps kepenų, inks- 
Įtų, skilvio, kaip dažniausia įgau- 
{narna vandens ligos ir Įvairūs 
{kraujo užnuodijh&aL Svarbiausia 
{kaip veikia ant smegenų jas silp- 
jniųdaams ir t. p: Ragino moteris |Yra ir lietuvių be d^fbo.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. susirinkimas įvyko 

gruodžio 14 d. š. m. Nors narių 
susirinkime buvo nedaug,, bet vi
si gyvai svarstė organizacijos rei
kalus. Daugiausia kalbėjo apie 
Centro paskelbtą vajų.

Vajaus metu pasižadėjo darbuo
tis šie nariai: V. Janeliūnas, A. 
Zaveckas, A. Vaisi aus kas, V. Ja
kas. Kiti nariai irgi pasižadėjo 
darbuotis^

Pageidaujama, kad kiekvienas 
narys prirašytų nors vieną naują 
narį ar prenumeratorių.

Broliai, darbininkai, stiprinki
me mūsų tvirtovę LDS. 
huokime organizacijai, 
svarbiausias tikslas yra 
platinimas.

Darbai.
Darbai silpnai rifta. Iš kitur at-. 

važiavusiems darbas sunku gauti.

šias dideles pamaldas. Praside
dant mišioms sugieda “Hyne” 
taip gražiai kad net kiekvenam 
smėgėsi į širdį. \ Mišioms sekant 
toliau jie giedojo vieną Advento 
giesmę, “K Augšto Balsą Girdi
me.” Visas mūsų choro pasiro
dymas tai yra garbė mūsų var- 
goninkui Juozui Žemaičiui. Netik 
ką jie gali bažnytinėse pamaldose 
ką nuveikti bet ir daug kitų da
lykų kaip ir “Minstrel Show.”

Kalėdoms artinantis mūsų cho- 
pamaldų. Netik vienas choras pa
sirodo ką jie gali, pasirodyti, bet 
ir mūsų didysis lietuvių benas, va
dovaujant Juozui Bliūdžiui.

Choras, vargonai rir benas pa
daro pamaldas daug gražesnes 
kad net visos bažnyčios sienos 
dreba, kaip visi sujuda. Po pa- 
tnaldų choras sugieda ‘ ‘ Laba Nak- 
•<Į Jėzau.”

W. FITCHBURG, MASS.
19 d. gruodžio lankė lietuvius 

kun. A. Daugis iš Athol, Mass., 
šv, Pranciškau^ parapijos klebo
nas. Bažnyčioje pasakė pamo
kinantį pamokslą ir išklausė iš
pažinčių. Gaila, kad mažai žmo
nių tepasinaudojo Dievo malonė
mis. Gerb. klebonui tariame nuo
širdžiai ačiū ir linkime linksmų 
šventų Kalėdų ir Naujų Metų.

A. Steponavičius

t ■ • ■ ,

niekada svaigalų nevartoti ir kas 
svarbiausia nenuodyt savo augan
čių vaikučių.

Nors Dr. Kašėta yra čia augęs, 
į bet gana gerai kalba lietuviškai, 
i Antras kalbėjo klebonas kun. 
Juras. Kadangi susirinko dau
giausia moterų,-tki kleb. savo kal
bą pasuko motinų pareigų ėjimo 
reikalams, nurodydamas kokias 
šventas pareigas atlieka motinos 
gerai užaugindamos savo vaikus. 
Apgailestaujančiai išsireiškė, kad 
tik mažytė dalelė motinų tesiran- 
da, kurios tą savo šventą paąauki- 

Įmą gerai pildytų. Didžiuma vis 
nekreipia atydosį tinkamą auklė- 

Ijimą savo vaikučių, ir kas svar- 
I biausia dar nuodija juos alkoholio 
I nuodais. Ragino moteris spiestis 
{prie tam tikrų organizacijų kurios 
Į gelbsti moterms plačiau atverti 
{akis ir paamtyti tą, kas jai būti- 
Inai reikalinga matyti ir žinoti. 
{Kaip tik tokia yra Moterų Sąjun- 
Įga, nes ji leidžia savo laikraštį, 
{“Moterų Dirvą, ° pašvęstą tik mo- 
| terų reikalams. Taipgi moka ir pa
lša Ipą ligoje, pomirtinę mirus ir tt. 
| Patarė visoms likti narėmis tos 
I kilnios organizacijos — Moterų 
{Sąjungos. Klebonui baigiant kal-

—i

WORGESTER, MASS.
Šv. Kazimiero parapijos 

žmutės.
Didelė šventė ir labai įspūdin

gos pamaldos tai “Keturiasdešimt 
Valandų,” Garbinimo Švč. Sakra
mento. Jie įvyko mūsų šv. Kazi
miero parapijoje gruodžio 8 die- 
• ią. Iškilmingos mišios ir procesi
ja prasidėjo vienuoliktą valandą. 
Žmogui įėjus į bažnyčią tuojau 
smenga į širdį gražiai papuoštas 
mūsų didysis altorius puikiausio
mis gėlėmis, kurį papuošė mūsų 
seselės-vienuolės. Mišios praside
da^ įeina mūsų ministrantai gies
mę giedodami “Panis Angelicus.” 
Kokis yra didelis įspūdis "kaip 
gražiai jie galėjo giedoti, tai yra 
?-ūnesčiu mūsų seselių ir vargo
nininko J. Žemaičio. Mišias laikė 
mūsų gerb. kleb. kun. A. Petrai
tis, asistuojant kun. J^. T. Jakai
čiui ir kun. dr. J. Navickui, Ma
rijonų kelegijos rektoriui. z Tuo 
pat laiku ir mūsų didysis choras 
giedojo per mišias. - Gražu pa
mokslą pasakė kun. dr. J. Navic
kas, laike sumos. Per mišparus 
pamokslą pasakė kun. F. Stra- 
kauskas. Nors mūšų bažnyčia yrą 
labai didelė bet kiekvieną dieną 
žmonių buvo tiek daug, kad nei 
sėdynių nebuvo užtektinai. Daug s. 
iš mūsų parapijiečių, kurie noi t 
rčjo įgyti šitios atiaidUM, skait- 1 
tingai lankėsi ant šių pamaldų ir 
priėjo prie šv. Komunijos.

----------------1------

DETROIT, MICH.
Milžiniškose automobilių dirb

tuvėse nedirbo per du mėnesiu. 
Dabar jau pradeda senus darbi
ninkus priiminėti atgal. Bet da vis 
yra tūkstančiai žmonių be darbo. 
Iš kitur patartina į Detroitą ne
važiuoti, jeigu pinigų neturi. ,

V. M.

Ofiso telefonas Park 3050 

advokatas

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING " 

Worcester, Man.
N a m a 1 — 101 Steriln* Street - 

Maple 4904

LDS. vajui pnušdėjus.
^ioje kolonijoje, nors nedidžiau- 

sioje, yra didžiausia L. D. S. 
kuopa. Paskelbus vajų ir tnes sto
jome į darbą. Jau gavome dn 
nauju nariu. Prisirašė Antanas 
Valentukevičius, neseniai iš Pa
vergtos Lietuvos atvažiavęs. Jis 
ir savo tėvynėje gyvendamas my
lėjo skaityti “Darbininką” ir juo 
gėrėjosi Taipgi prisirašė senas 
šios kolonijos gyventojas J. An
tanavičius ?r užsimokėjo už visus' 
metus.

Vajaus metu pasižadėjo dar- 
į buotift, kad išauginta LDS. ir 

“Darbininką” šiė nariai: Al. 
Martinkevičius, A. Akstinas, K. 
Grigas, J. Daugelevičia, A. Taut-, 
kus, J. TreinaviČius J. Valaitis, 
Al. Visčmiuti, R. Švetkaitė ir mū
sų jaunas raštininkas Br. Bartke
vičius.

LDS. 2 kuopa 1924 m. turėjo 
300 narių bet bedarbių metu daug 
išvažinėjo j kitus miestu** Bet 
šiame vajuj mes MtsrtMa vfi ii- 
auginti iki 300 narių, o gal pa
šteto ir iki daugiau.

Darbą jau pradėjome. Kas imte 
“artrite”! K
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nėšio.

Putpelė

PLUMBINO IR HEATING

Pirk anglius rudens laiku tai gausi gerus ir pigiau negu

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

Telephone South Boston 1730

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

6 gražūs kambariai ant pirma auk
ščio. Kreipkitės dėl platesnių' in- 

>formacijų sekančiai: 45 Fox St., 
Worcester, Mass. (G.-27)

vice- 
nuta- 

iuvusioji), Danielius 
ini^ rašt., Kostas

DAY FAN — PHILCO—RADIOLA 
BRUNStVICK—EVEREADY— 

SPARTO*— FREED

Užtikrintas per užlaikyto jus
5 svarai
60 svarų.........................13.0
• PAVYZDYS (sample) DYKAI 

Siunčiame per paštą.
■ Kreipkite:

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

mdnadžeris, su

STAIGA MIRĖ LIETUVIS
Antanas Ignatavičius, Kūčių va

karą, grįždamas iš kaimynų stai
ga krito ir mirė vietoje. Velionis 
-turėjo silpną širdį ir tas buvo 
mirties priežastis. Velionis.pašar
votas po num. 288 E St., So. Bos
tone. Laidotuvės bus šeštadieny ; 
9 vai. ryte bus gedulingos pamal
dos už velionį ir po laidotuvės 
išv.' Benedikto kapuose.-

Veiionis priklausė prie šv. Pet-. 
ro ir Povilo dr-jos. Paliko žmoną 
ir 6 vaikus, kurių du jau dirba.

Pagrabu ir laidotuvių ruoša rū
pinasi žinomas Cambridge’io gra- 
borius D. A. Zaletskas.

jokios progas laimėti Vis pra
laimėdavo, o kadangi pinigų su 
savim neturėjo, tai Jarmalavičius 
jam vis. pakišdavęs pasirašyt i notą 
(vekselį), kurių jis turėjęs pasi
gaminęs. Paskui^ anot liūdininkų, 
visai apsvaigintą Vaitaitį parvežę 
namon. Po kiek laiko Jarmala
vičius atvykęs pas Vaitaitį ir pa
reikalavęs apmokėti jam Vaitai- 
čio pasirašytą notą ant $1000.00. 
Vaitaitis nenorėdamas ‘publicity’ 
už tą notą davęs Jarmalavičiui 
naują 
naują 
čienė,

XVI-AS METINIS BALIUS
Lietuvos Dukterų ir^Sūųų D-ja, 

Cambridge, Mass. rengiarpuikų ba
lių Naujų Metų dienoj, surėdoje, 
1 Sausio (Januarv) 1030, Cyprus 

,Hąll> ĮO.ProspeetSt-, Uambridge, 
Mass. PrasidėS 'ft ’val. po pietų, tę*‘ 
sis iki 12 nakties. . .. y

Malonėkit atsilankyti skaitlin
gai į ši balių>- Lietuvos.. Dukterų 

.ir Sūnų Dr-ja visados.surengia 
gražius balius ir visi būna paten
kinti. Bus skanių valgių ir gėri- 
.mų. Svetainė puikiausia. Orkestrą 
bus labai gera, grieš Lietuviškus 
ir Angliškus šokius vadovaujant 
A. Žvingilas.

Kviečia Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Dr-jos Komitetas

8 Sausio-January, 1930,-bus L. 
D. ir Sūnų Dr-stės susirinkimas 
po num. 40 Prospect St., Cam- 
bridge. Nauji nariai bus priima
mi už pusę Įstojimo.

Važiuojant į baliij iš kitur, iš- 
lipkit ant Centrai skvero, netoli 
ir svetainė.

von. Bet kiek tų pinigų pasiuntė 
— nepasako. Įskaitant išlaidas už 
spaudos darbus, pasirodo, kad tas 
‘‘garsusis” komitetas iš savo 
^‘duosniųjų” surinko Lietuvos ba
daujantiems žmonėms tiek, kad 
neužteko nei savo išlaidoms pa
dengti. Tai bent pasidarbuotą. 
IfT' ■ •’ R.

VINCĄ VĖL TRENIRUOJASI
Mūsų jaunas kumštininkas Juo

zas Vincą per mėnesį laiko gerai 
pasilsėjęs ir beveik pilnai pasvei
kęs, pradėjo vėl su nauja energija 
treniruotis. Kas rytą atsikėlęs api
bėga kėlės meiles pąųįąriu, o apie 
pirmą valandą vyksta į gymnasiu- 
mą ir ten treniruojasi. Jaučiasi 
burtas ir miklesnis. Promotoriai 
(kumštynių rengėjai) atsilanko jo 
pasižiūrėti. Kai kurie norėjo jį su- 
kontraktuoti dėl kumštynių, bet 
jo manageris John Buekley dhr 
nesutinka jo leisti kumščiuotis. 
Bet po naujų metų Juozas mano, 
kad jau tikrai pradėsiąs kumščiuo- 
tis. Jis ypatingai dantį griežia ir 
norėtų vėl susitikti ringėjė su Tom 
Dixon ir Pietro Corri. Sako, “aš 
dabar jiems šonkaulius sulaužy
siu. ’ ’

Balius.
Draugijos metini^ balius įvyks 

Naujuose Metuose, sausio 1 d., 
1930, parapijos salėj, 492 E. 7-th 
St., 4 vai. po pietų.

Naujų narių vajus kuris prasi
dėjo gruodžio 1 d. baigsis vasa
rio 1 d. 1930. Gera proga prisi
rašyti.

Linkiu laimingi} 1930 metų.
J. Glineckis, rast.

ŠV. JONO EV. BL. PA$ DR-JOS 
MIŠIOS

Sekmadieny, gruodžio 29 d. Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioj bus Šv. 
Jono Ey. Bl. Pašalpinės draugijos 
šv. mišios 9 vai. ryte.

’ Visi nariai malonėkite ateiti į 
svetainę pusvalandžiu anksčiau, o 
iš ten “in eorpote” eisime į baž*- 
nyčią. i

Virtiniai kreipkitės J “D-ko” 
Administraciją, 306 W. Broad- 
wy, Stath Borton, Mus.

KAIP LAISVIEJI ŠELPĖ LĮE- 
TUVOS BADAUJANČIUS

Praeitą balandžio mėnesį, Bos
tono laisvieji buvo sutvėrę komi
tetą šelpti Lietuvos badaujančius 
žmones. Tuo savo “dideliu” lab
daringu darbu garsiai reklamavo
si ir'darbavosi. Dąbar“Keleivy” 
paskelbė atskaitą iš tų savo “di
delių” darbų, po kuria pasirašo 
Kasmauskas, Lekvs ir Taurinskas. 
Ir štai to“didelio darbo” ir “pa
sišventimo” rezultatai. Aukų iš 
viso ir per visus surinkta net $17. 
Bet K. J. Paulausko bila už spau
dos darbus esanti $15.00. “Kelei
vio” spaustuvė savo darbą aukau-

PARSIDUODA 1 

8 šeimyną 11 kambarių pamasye- 
lektra, gasas ir toiletai. Rejld^ 
$11.00 į savaitę. Yra daug žeyieą 
galima statyti garadžių. Kaina 
prieinama. Kreipkitės pas Igną 
bulskį, savininką, 109 Bolton Sį^ 
Są Boston, Mass. (G.-&F

KAIP RENGIASI SULAUKTI 
; NAUJUS METUS?

• Praleidę vieną iš svarbiausių 
švenčių Šv. KaJėd&Š, dar laukia
me vienos gan svarbios šventėt 
tai yra jVaujų Mėtų. Ir tą šven
tę • turime kuoiškilmingiausiai ir 
linksmiausiai sutikti, nes tankiai 
tenka nugirsti išmanesniųjų žmo
nių lūpų sakant: “Kaip Naujus 
Metus sutiksi taip0 juos ir pra
leisi.” Reiškia, jeigti^sutiksi links
mai, tai linksmai ir pralfeisi.

. ■š.i :.•! ? ■
L. ;V. ;17. kuopą4ftfiri'mums pa

sitarnauti jr;. pagelbėti sulaukti 
Naujus Metus. Tam,, tikslui ren
gia linksmus šokius, kurie įvyko, 
gruodžio 31 d..8 -vaį.-vakare^pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh St., 
So. Bostone. Šie šokiai bus skir
tingi nuo kada norą; buvusių pir
miau, nes yra paimta gera lietu-, 
viška orkestrą iš Mųntello’s, kurij 
pastaruoju laiku pąsidarė labai 
ponuleri So. Boston’e. Be to, bus 
vėliausios mados žaislų, kuriuos 
dabartinis Lietuvos jaunimas at
sivežė iš Lietuvos ir jie rengiasi 
“specialiai” žaisti. Jau daugelis 
jų išsiilgo. Bus dar daug ir kito
kių įvairenybių, kurios bus gali
ma tuo pačiu sykiu pamatyti.

Tad kviečiu ne tik visą So. 
Boston’o iš Lietuvos atvykusį ir 
čia augusį jaunimą, bet ir jus vi
sas, mamytes ir tėvelius, kad atei- 
tumėt ir sykiu su savo jaunai
siais pasilinksmintumėt ir palank- 
stytumėt savo sustingusius sąna
rius ir padėtumėt visus savo rū
pesčius ir vargus į šalį nors vieną 
vakarą į metus. f -

Bus jaunimo ir-iš kitų kolo
nijų. . - f .

Taigi, visi, kas gyvas rengkitės 
į Naują MetųLauktuves, o užtik
rinu, kad visi turėsite “good 
time.”

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

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

M KALĖDOS BOSTONE

Šiais metais Kalėdų šventė pra
ėjo; be. didelio triukšmo. Katali
ką! visur pasižymėjo gausio, baž
nyčių lankymu. Lietuvių švx. Pet- 
% bažnyčioje laike visų mišių bu- 
yo 'daug Žmonių. .:

. Kun. F. Norbutąs laikė taip va
dinamas Bernelių Mišias.

Sumą su asista laikė kleb. kun. 
F. Virmauskis. Diakonu buvo 
kun. F; Norbutas, sub-diakonu — 
diakonas J. Skalandis. Klerikai J. 
Plevokas, A. Ruseckas patarnavo.

.- Rap.

Kalbame ir LMuviikai
382 Koadway, * South Borton 

----- oBl
• t Tel. South Borton 2870

f

PAMETIMAS
Pamečiau potfelį su koncerti

nio repertuaro gaidomis rodos 18 
’d. gruodžio. Buvau nervingas ir 
tas atsitiko. Kas rado, įprašau grą
žint. Apsižiūrėjau tik į antrą die
ną. Man rodos, kad pamečiau nuo 
Fenway bosso—subway ir City 
Point karas.

Mikas Petrauskas

Į^pecializuojasi pardavime ir 
'{^patarnavime visokių Aukštos 

Rūšies Radios ir United Statės 
Tires.

PAPUOŠK
Savo švenčių Stalą Lietuvos 

_ Produktais
Kalėdų ir Naujų Metų šven
tėms mes turime atvežtų iš Lie
tuvos sekančių prekių:
Sausos dešros salami $1.00 sv. 
Rūkytų lašinių........> .70 sv.
“Birutės” saldainiai 1.00 sv.
Už dešimtį dolerių mes Tams
tai prisiusime paštu;
5 svarus sausų dešrų salami
6 svarus rūkytų lašinių
2 svaru “Birutės” saldainių.
Už persiuntimą mes apmokė
sime.
Reikalaukite Lietuvos produk
tų visose geresnėse lietuvių 
krautuvėse. 7
LITHUANIAN IMPORTING 

„ COMPANY ,
818 E. 6-th St., S. Borton, Mass.

ANT RENDOS 1
TRYS KAMBARIAI, 315—317 WZ3| 
Fourth St. Renda astuoni -ir de- 
šimts dolerių į mėnesį. Tel. Colum- bia 6919. (S--3)j^

Erskine automobilį. Tą 
automobilį p. Jarmalavi- 
kaip liudininkai pasakojo, 

už trumpo laiko pardavusi. Už 
kiek laiko, adv. Kvaraciejus vėl 
pareikalavęs Vaitaičio apmokėti 
jo pasirašytą Jarmalavičiui kitą 
notą sumoje $600. Bijodamas, kad 
daugiau tokių notų neatsirastų, 
Vaitaitis atsisakė šitą notą apmo
kėti. Todėl šis dalykas ir atsi
dūrė teisme. Teisėjas Day duo
damas nuosprendį pareiškė, kad 
jis niekad negirdėjęs tiek netei
singų liūdymų (perjury) kaip šio
je byloje. Jo nuomone Vaitaitis 
esąs nekaltas ir kaip tik jis pa
tekęs į tuos namus ant Rutland 
Sųuare, jis tenai tapęs išmilžtas 
(milked). Tokiu būdu Kvaracie- 
jus ir Jarmalavičius bylą pralai
mėjo negalėdami priversti Vaitai
tį apmokėti jo pasirašytą notą, 

kuriomis Vaitaitis neturėjęs Vaitaitį gynė advokatas Creed

IŠRINKO NAUJĄ 
VALDYBĄ

Gruodžio 22 d., įvyko L. Vyčių 
17-tos kuopos priešmetinis susi
rinkimas. Jame prisirašė 8 nauji 
nariai—daugiausia nesenai iš Lie
tuvos atvykę. Tai smagus reiški
nys, kad iš Lietuvos atvykę jau
nuoliai dedasi prie L. Vyčių or
ganizacijos. Tuomi, beabejo įneš 
daugiau lietuviškumo į minėtos 
organizacijos veikimą. Reikia pa
žymėti, kad pastaruoju laiku. 
Bostonan yra privažiavę hemažai 
gražaus jaunimo iš Lietuvos. Ir 
beveik visi jie yra Lietuvos mo
kyklų auklėtiniai.

Minėtame susirinkime, svar
biausiu daiktu buvo išrinkimas 
naujos .valdybos sekantiems me
tams. Valdybon išrinkta šie jau- 
nuoliai-ės: Albinas Neviera, — 

Ona Alasevičiutė 
Pirm-’ ■Rronė Kavoliutė 
rimų rast. 
Overka —

GĖLiy PER TELEFONĄ
Bile Kada — Bile Kur 

Greitai—Saugiai—Tikrai •• 
JAMES P. THORNTON

Member Florist Telegraph N 
. Delirery

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

Milton 7993

- LITHUANIAN AGENCY
40 East Bro»dw»y Ąmth Borton, Mm. Įel. 0605-1337 

A. IVAS ir & P. YURGELUN, Savininkai.

r

DVEJOS LAIDOTUVĖS
Ketvirtadieny palaidota du lie

tuviu-. Armalis šv. Į
Benedikto ‘lapuose. Vž pirmojo 
vėlę pamaldos atsibuvo 9 vai. ry
te o'už aųtrojo vėlę penktadienio 
rytą- - i, •

Abu mirusieji buvo pašarvoti 
pas vietos grabonų P. Akunevi- 

jo ofise, 258. W._ Broadivay.
S. Bujos Šermenyse ir laidotu- ~ 

vėse dalyvavo L. D. S. veikėjas, 
nonvoodietis J. Versiackas su duk- 
tere. Velionis pp. Verseckų arti
mas ^giminaitis.

Eį. Būja kilęs iš Trakų apskr. 
Buvo našlys, mote|Ts mirė * viii 
metai laiko. Dvi dukterys jau me- j 
tuose, gi kiti trys vaikai liko be 1 
globos namaičiai. Gal giminės j 
juos priglaus? w Į

City Point..
3 Šeimynų, 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su' visais {taisymais parsiduoda 
nž $9,800. I metus neša readų $1236. 
Matykite TUINYLĄ.

Dorchester, netoli Cdumbia 
Station ’

3-Jų Šeimynų t vi rtai būdavot as 1S kam
barių namas su vfeais modeHSkaM j- 
tafsymats. RendųNieša $105. j manes{. 
Parduos už $9300. Tnešt! $1000. Matyki
te A. TVAIKĄ.

MMaaamaMMeaai9mMMMaMMMMMrt«M«^BMMaaaMBaaaM|taiMatses»Wtti 
f N VAITAITIS LAIWFQ ^ 

BYLĄ
į Gruodžio 17 d. South Bostono 

Municipal Courte, prie Judge Day, 
buvo nagrinėjama indpmi' lietu
vių, bįda, kuri tęsėsi beveik ger 
ištisą dieną. , J
v' ' ■Byla oficialiai buvo tokia: Jau- 
nas Brocktono advokatas Kvara- 
eejus (lietuvisj skundė Viktorą 
Yaitaitį, vietos lietuvį biznierį, 
Pąrkway Auto "Service savininką, 
norėdamas iškolektuoti jo pasira- 
ąytą $600/botą, kurią adv. Kva
raciejus buvo gavęs iš p. Jarma
lavičiaus kaipo atlyginimą už jo 
darbą, <

Iš bylos eigos, pasirodė dalykai 
šiaip buvę: p. p. Jarmalavičiai, 
seniau gyvenę, Montello’je, dabar 
Bostone, ant Rutland Sq. užlaikę 
“lodging house” buvę užvažiavę 
pąs Vaitaitį ir norėję pirkti nau
ją automobilį. Vaitaitis su jais 
nuvažiavęs į miestą, parodyti į- 
vairių modelių. Grįždami jie par
sivežė Vaitaitį pas savę ir pra
dėję jį „“vaišinti” su vynu ir 
alum. Sako, kad Vaitaitis norė
damas “biznį’ 'padaryti nenorė
jęs nuo “vaišių” perdaug atsisa
kinėti. Paskui, kaip Vaitaitis liu
dijęs, prikalbinę jį kaziruo.ti. Šu- 
ligv. liudininkų parodymų, Jarma
lavičius vartojęs tam tikras kor
tas vadinamas “stripped cards” 
su

ŠV. JONO EV. BL. PAŠAIJP 
. DR-JOS VALDYBA ’

Pirmininkas — Motiejus žioba, , •'tS 
539 E. 7th St., So. Boston, Masu 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirmininkas — J. R Petrą' 
24 Thomas Pk., So. Boston, Maak

Prot. Raštininkas — Jodui? GllneciCĮflį -"N 
5 Thomas Park, So. Boston, Masį

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, J' 1 
256 E. Nnth St, So. Boston, Mas<.' -į 

Iždininkas — Andriejus Naudžiuna^ x 
885 E. Broadvrąy, So. Boątod. Maafc

Matšalfe^-^• Jonas -Zaikis, '■ ,
7 Wlnfield St, So. Boston, Mass.“*. -

Draugija laiko susirinkimus kar . 
trečią nedėldięnį kiekvieno mĄ

stojimo.
Dereškevičius :—iždininkas,- Pra- 
ųaa l5ytfEka>’ir S. Monrtavičiutė— 
iždo globėjais, Kazys Ąmbrozas— 
tvarkdarys. Iš sąstato valdyba iš
rodo ideątt,‘pęs ‘įra ieipa rimti 
čia augę jaUnuoliM-ės *(k.-1. Ala
sevičiutė, Kavoliūtė, Ambrasas) 
ir iš Lietuvos atvykę. Pavyzdin: 
Albinas Neviera per trumpą lai
ką spėjęs įgyti didelio populėru- 
mo vietos lietuvių tarpe. Jis Lie
tuvoje yra kelis metus gimnaziją 
lankęs. Broliai Danielius ir Pra
nas Overkai yra vilniečiai, atvy
kę iš Lenkų okupuotos Lietuvos. 
Abu. geri patrijotai dalyvavę te
nykščiame lietuvių veikime. Abu 
lankę D. L. K Vytauto gimnazi
ją Vilniuje. Pirmas baigęs dvi 
klesas antras keturias klesas. Kos
tas Mereškevičius; yra baigęs 5 
klesas Alytaus gimnąžijoje< S. 
Monstavičiutė ^žemaitė) baigusi 
Lietuvoje pradžios mokyklą. Tai- 
g\ visi valdybas nariai, netik yra 
rimti, bet taipgi,gana gerai pra
silavinę. Todėl, reikią tikėtis, kad nanti. Pąulauskas;aukąunąs $5.00 

, naujoji valdyba sugebės Vyčių CLįikusius pinigus pasiuntę Lietu- 
kuopos veikimą plačiai išplėsti. ......

Vytis
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BALTIMORL, MD.
' Sausio 12 dieną, sekmadieny, 
tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si Kviečia Valdyba

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)

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 

vyks sausio 12 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbią reikalą dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rašt.

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

Telephone 5788.
Laidotuves aprūpina gerai Ir nę- 
brangiai. Patarnauju dėl krįkitjfai 
uų, vestuvių ir šiaip Tiūnįir)fer^ 
kalams.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7vkuopos susirinkimas į- 

vyks sausio 12 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

milžiną, iš

BROVIDENCE, R. I.
L D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 19 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj, Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautą 
įr užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

MEILĖ
Tėvas (savo apysenei dukrelei): 

— Žinai ką, Onyte. Vakar buvo 
Jonas ir pareiškė sutinkąs imti 50,- 
000 litų pasogos vieton reikalautų 
šimto tūkstančių.

Duktė: — Ach, tėveli 1 Aš žino
jau, kad jo meilė prie manęs yra 
ideališka —. pasoga jam mažai te
rūpi. “M. R.”

tė” išeina kas 
tewaštuoja tik

CLEVELAND, OHIO
Sausio 8 d., 8-tą vai, vakare, 

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

CAMBRIDGE, MASS.
LDS; ’8 kųageą mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
saus. 12, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

skaudėjimo, 
fiėra geresnių 
•st| ir. Šaknis 
* pas išradėją 
Ifll St, Union

lo vienos ligos 
1 Rinik gyduo- 
! S. Bulk, New

' BRIGHT0N, mass.
L. D. S. 22 kuopos mėnesini* 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
sausio 3, 7:30 vai. vak., Lincoln 
svetainėj. 26 Lincoln St Ateikite 
visi. Valdyba

, LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 
mašj Jyykalusio 5 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj^ Kviečiamą narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsivykite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

___ _____  .^yaldjba

~~"YZ^LAIDOJIMUS
Ertuos paveda

***W-‘Sb mano prlžlurėjf- 
mni’ visuomet 

gfcgį- ■ bnna patenkinti
>r sntauplna ge- 
rokal ptoigrj.

Mano kaina vi- 
yįgffigKyF alems Ir visur 

‘ vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Kasa. 
Resldence: 313 W. Thlrd St.

Telefonas: South Boston 0304-W.

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

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

• 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 irtano eilėraščių, apysakaičių ir 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. Vaikams knygelių 
trūksta, mokslo metuose nuo ru 
dens noriu jiems jų išleisti. Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingų apysakaičių, kurių buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti.į

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

, (S.-*30) -

ELIZABETH, H. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki' 

mas įvyks trečiadieny, sąusio 1 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėj^sve- 
tainėje. Nariai kviečiami gaubiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti ■ Valdyba

^Darbininko” name 5 arba 7 gražūs dideli ir šviesūs kambariai. - Yra elektra, gaisas, maudynės, skalbynės, įduodama šiluma ir janito- Yįus patarnauja. Dėl plates- inii informacijų kreipkitės. į *®Wblllinko” Administra-

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks sausio 5 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainę. 
Malonėkit visi nariai atsilax»*J'tJ 
ir mėnesines mokestis u$rf*nokėti, 
ir mėnesines mokestis nftimokėti.

M. Songaila

Visoms Connecticut Valstijos 
Draugijoms, Organizadjoms, 

Chorams ir tt.

PRANEŠIMAS

v MONTELLO, MASS.
LDS.k£ kp. susirinkimas įvyks 

sausio 7, d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

. Valdyba

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

sekmadieny, sausio 19 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

MAŽAS ŠEIMYNIŠKAS 
NESUSIPRATIMAS

— Kas gi su tamsta atsitiko, vie
na ranka nulaužta, kita išsukta!

— Nieko ypatingo, ponas dak
tare. Mažas nesusipratimas su 
uošve... “M. R.”

ite užsimokėti duo-
' - Valdyba 

__________ - ,✓ •' v

„ DVIGUBA PRAKTIKA
•— Ar, pablūdai, vienu laiku 

švilpdamas ir plodamas!?
. — Ko turėjau blūsti ? Jis pui

kiai suvaidino, ji ne. “M. L.”

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

greičiausius reraitatus.
Suvlrš 25 metus specialistas nervų 
Ir kronižką ligų.—Vaistai specialiai 

pritaikinu kiekvienai llgaL

Dr. Klitory
60 SCOLLAY SQ^ BOSTON.

OLYMPLA THEATRE BLOG., 
| , BOOM 22

' - k yoiaK<fot •
Dienoms nuo 911 ryto Iki 7 vakare. 
Šventadieniais: nuo 10 Iki 1 dieną.

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

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

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

o Kviečia Valdyba: / ’ ' -fe

— Ko tamsta ieškote?
— Lietsargio.
— Juk laikote rankoj...

<— Och! Dėkoju. Jei ne tamstos 
nuoširdumas, būčiau grįžęs į na
mus be lietsargio. “M. L.”

KELIONĖ MAIŠEEstijoje neseniai buvo šitoks atsitikimas. Vienas palietis, norėdamas nemokamai nuvykti į savo šalies sostinę Taliną, sugalvojo šitokį triuką. Jis niekam nematant užlipo ant lentynos; kur keleiviai deda ' savo daiktus, įlindo maišan ir atsigulė. Atėję keleiviai stebėjosi, kam čia toks didelis maišas, kurs užėmė visą lentyną, bet, žinoma, nieko toliau nedarė. „ Tiktai kiekvienas jį stengės? nustumti, kad rasti vietos savo daiktams. , į.Bevažiuojant keleivis maiše užmigo. Nuo vagono judėjimo jis prisistūmė prie krašto ir pagaliau, netekęs pusiausviros, nukrito. Nu- kritęs ant vagono grindą, maišas suriko ir pradėjo

i DETROIT, MICH.
■ L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks, jekmadieny, 
sausio 19, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai žvarbaus rei
kalo. • z Valdyba

KVAILIAI BUS PROTINGI dįjį karą Maršodomas gyve- 
^ienas japonų Medicinos no Lisabonos miestę Ispani- 
ademijos narys, dr. Josa- joj. Gydytoja? su fcrancū- 

ro Noguchi, paskelbė sa- zijos atstovu. pripažino jį 
tyrinėjimų, rezultatus, netinkamą kario tarnybai. 

~ darė bandymus ištisus Bet kada 1926 met. grįžo te- 
Uaolika metir su Brazdi-Hynėn, sužinoję^ kąiL jįs jau 

indėnų vaikais ir išrado “miręs.”« Mat gauta žinių, 
įstabų maitinimo, būdų kad pulkas, kuriapae jįs tįfe 
tktrišką maitinimą.” Jo navo* 1914 m. rugsėjo 10 jį 
^Iba galima Daiaryti iŠ piėr "kovas nefelrcTibdė žnįe- 

žo žmogelio 
idonodžio, juododžio — 
taodį, taip pat ir iš kvai- 
protingą, ištobulinus šį 
lęlimą žmonės galės pa- 
sti savo išvaizdą kada tik 
ės. Panelės nebevartos
pudros, nei dažų tą vis- 
pakeis tas japonų išras- 
maistas. -

O DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. universlty medika- 
lišką kolegiją; buvęs gydytoju Ft 
Hamilton Ligoninėj, N. y.; chirur
gas j Out-Patient Staff Lovellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St. John’s 
Ligoninės; Medikališkas egzaminuo
toj as dėl Metropolitan Life Ins.; 
Lowell YMGA. Gym.; A. O. Fores- 
ters-of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak., Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St Patarimas dykai.
**■*?* ........................ ....

.f

Caipbridgiečiams ir apylinkės, 
lietuviams.

Pasitaikius progai ir suvažiavus visiems Conn. valstijos lietuvių parapijų vadams Bridgeport, Conn. buvo nutarta kreiptis į visas šios valstijos draugijas, kad siųstų po vieną atstovą į suvažiavimą, kurs, išrinkęs centralinį komitetą, vadovaus rengime minėti D. L. Kunigaikščio Vytauto 500 metų Jubiliejų. Tas suvažiavimas visų kolonijų atstovų įvyks parapijos svetai- įėje, Waterbury, Conn., sausio 26 d. 3 vai. po pietų 
punktualiai. Žiednas įgaliojančios jį draugijos liudijimą atstovas atsiveža su savim. __ * • *Kun. M. A. Pankus, skelbėjas 

P. S; Kiti laikraščiai šiuo

PATARĖ...
— Jau- antrą kartą, man besi- 

skutant kirpykloje, kažkas pavo
gė iš priengio dviratį. Kas man 
daryti, pats nežinau?

— Augink, tamsta, barzdą!
“M. R.”

?• WORCESTER, MĄSS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

id įvyks sausio 5 <£,r Aušros Vertų 
į. parapijos salėj, tuojaus po su

mos. Visi nariai meldžiami pri* 
būti, nes turime svarbių reikalų. 

to Kviečia Valdyba

T«L 8«u ĮBorton O6O6.W.
▲ a 2 ■ Y-

“KARĮ’'
P PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ. ‘

H
“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybių irti. Kiekviena-, 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabiros.” <_

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kaiT 
na^metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas h )lurop*—Lithuania,'fcitmaa, Nepriklauso- 
mybėi aikltA “KARYB.” . z- - \

.: į




