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366 Broadway, So. koštoh,;
Tel. SOUth Boston 2630

“Darbininko" Radio Žinios
LDS.. Roma, Italija —- Visoje

.............. . VSĮi ~ T

KAINA 6 OEirrl -.1 
i"-r..... iriia'-iiĮHAvilirai-. I

Atstatyta Monarchija GraikijojeSouth Boston,— LDS., Roma, Italija — Visoje 
Centro Valdyba nutarė ItaHjoję plinta heapykan- 
skelbti narių ir laikraščio P^ieš Angliją. Italijos 
__ _. . . , -.r karalius remia diktato-
Darbimnko vajų. Vajus rjaug Mussolini žygį. Itali- < i
prasidės gruodžio 1 dieną |jos valdžia nemano daryti rainų bylą. Dvyliką ukrai-. ITALIJOS ^RMUA ŽY- «LIETUVOJ RASTA 3000 
ir tęsis iki LDS. organiza-'nusileidimų. Kalba apie nų bus teisiami už sąmok- ^**”^*- » 4*
ęijos metinės šventės Šv. taiką, bet tik tokią, kuri slą prieš vidaus ministerį 
Juozapo. Vajaus darban būtų Italijos laimėjimu, 
kviečiame visus lietuvius 
katalikus. Tesiregistruoja 
dabar, nes laiko nedaug 
prisiruošti. Šįmet LDS. ir 
Darbininkas mini 20 metų 
sukaktį* Taigi šių jubilie
jinių metų vajaus laiku tu
rime gauti mažiausiai du 
tūkstančiu naujų narių ir ~ - .. _

' nors 20 naujų kuopų. Dar- i aviaciją. Atidaryta Karo ginti ir parduoti, 1929 me- Etiopijos sodinės Addis šj radinį tuojau pranešė 
bininko naujų skaitytojų, aviacijos akademija. Goe--tų kainomis 226,600,000 Ababa. X” prof. E. Volteriui,
jeigu tik visi suprastume rin’g.sako^ad ‘aštrus kar- bušelių be mokesčių val- 
savo pareigą, tai be dide- das visuomet. bus geriau- , Ožiai.

karalius. remia diktato
riaus Mussolini žygį. Itali-

Pierackį, kuris pernai Var- Pirmadienį spalių 4 die-' -----------
šuvoje buvo nužudytas. Į ną, Italijos amija Etiopi- Šiomis dienomis Rokiš- 
teismą pakviesta apie 200 joj pasiruoŠūft užimti dar kio apskr., Imbrado vals- 
liūdininkų. vieną svarbiąįįoziciją, įū- Čiuje visai netikėtai buvo

-------- -  tent, Makale.^ Jeigu ita- atrasta* Perkūno stovyla, 
VVashington, D. C. —Se- lams pavyks įžimti Maka- apie 3000 metų senumo.

kretorius Wallaėe praneša, le, taį jie sujittgę Makale- Ši nepaprasta bronzinė 
kad valdžia nustatė bulviui Aduwa-Digam galės . su stovyla • pateko Seveikių 

čiausiai apgyventi! Dau- auginimo normą, 1936 me- mažėsniomis Jiatin ė m i s pradžios mokyklos moky- 
giausia dėmesio kreipiama tais leis ūkininkams užau- pajėgomis stumtis artyn tojui Urbonui, kuris apie

Berlynas, Vokietija — 
Šiandien Vokietija yra mi- 
iitariškiausia valstybė pa
sauly. Pirmą kartą po Pa
saulinio karo Šimtai naujų 
ir senų barakų tapo tirš-

Athens, Graikija — Vi- ga, kuriai vadovavo dabar
tinis premieras, finansų 
ministeris ir laivyno mi- « 
nisteris gen. Kondylis.

----------------------------------------  JįL

NACIAI PUOLA 
KATALIKUS

°lio įsitempimo ir vargo ga? sia taikos garančija1.1 * Ru- 
lime gauti 20,000. Taigi sija taip pat apsiginklavus 
kviečiame visus į darbą, .nuo galvos iki kojų.
LDS. ir Darbininko vado- Tas parodo, kad visasTas parodo, kad visas 
vybė, prieš pradėsiant va- Pasaulis ginkluojasi ir ren- 
jų, visų užsiregistravusių- giasi naujoms skerdy- 
jų darban darbininkų su- nčms.
šauks susirinkimą, kuria
me bus paskelbtos infor- Vilnius — šio mėnesio 
macijos ir galutinai nusta- pabaigoje Varšuvos apy-' 
tytas darbo planas. 1 gardos teismas spręs uk-

Geneva — Anglija ir 
Prancūzija jau galutinai 
susitarė dėl Tautų Sąjun
gos boikotu ir taikos prog
ramos. Prancūzijos pre- 

, mieras Lavai padarė pra
nešimą Tautų Sąjungos 
komiteto vardu, pasiūlyda- 
.mas, kad ekonominis boi
kotas būtų vykdomas nuo 
lapkričio 15 dienos.

GIUO.IA I MAKALE METŲ SENUMO PEBKC-daua reikalų ministeris 
į jųO STOVYLA Schinas praneša, kad lap

kričio 3 d., Graikijos bal
savimuose 98 nuošimtis 
piliečių balsavo už gražini
mą monarkijos. Respubli
konų partijos vadai buvo 
priešingi plebiscitui ir tos 
partijos žmonės balsavi
muose nedalyvavo. ( . , -

Vadinasi Graikijos pilie- kišką mokyklą pakeitė są> 3 
čiai grąžino karaliui II so-Įva viešąja. Katalikų atkį- 1 
stą. Visoje valstybėje ple-1 vyskupas pareiškė griežtą 1 

, biscitas praėjo labai ra- protestą, nes nacių valdžią į 
1 miai, nes tikrenybėje ne- tokių katalikų puolimu | 

prieš monarkiją, nes mo- sauvaliavimą smerkia visi ? 
narkija buvo atstatyta jė- katalikai. . ' I

Munleh, Bavarija — Šio... į 
miestd valdyba, kurią sų- 
daro naciai, vieną katallr •

. v 1 « ' - . . • miai, nes tiKrenyocje ne- lokiu KataiiKų puoumu
Etiopiečiai j pasiruošę Senovės lietuvių dievas fouvo tai balsavimas už ar laužo konkordatą. Nacių 

ginti poziciją. .Galimas perkūnas vaizduojamas sė- •* 7. .. ---------------------- ----------------- -------------------------------------------

daiktas, kate italams ne- dinčio žmogaus pavidalo ir 
pavyks taip lengvai užimti rankoje laiko vilyčią, iš 
Makale. I kurios leidžia žaibus. Per-

t— kūno stovyla yra apie 30— 
.35 centimetrų aukščio ir 

Vilūnu 'gerokai aprūdijus. Prof. 
Volterio manymu, pana
šios bronzinės figūros Lie
tuvoj yra labai retas daik-

* ,Nevv York ^- Jungtinių tas.’ Rastoji Rokiškio aps- 
Vafetybių ir E^ahados ry- krįtyj Perkūno stovyla ga-

ŽEMES „
jMONrse

Žuvo Bolševikas Bombos '
■ ■. ■. 1

Ekspliozijoje i

NUOTRUPOS
Nuo depresijos pradžios 

valstybės pradėjo varyti 
tokių ekonominę, politiką, 
kad apseiti su savo krašto 
įaminiais ir prbdūktais.1 
Laikui bėgant valstybės to 
nusistatymo vis griežčiau 
laikėsi. Dabar jau aišku, 
kad tokia politika nėra nei 
protinga, nei kraštui išga
ninga. Vokietija yra ge
riausias pavyzdys. Beva
rydami siaurą nacionalis
tinę politiką, priėjo prie 
didelės maisto stokos. Na
cionalistinė politika nelei
džia jiems importuoti mai
sto iš Lietuvos su ta jai 
patogia išlyga, kad Lietu
va importuoti iš Vokietijos 
manufaktūrą.

Milvvaukee, Wis. — Lap- brook parke iš kur išvogs J 
kričio 4 d., policija arešta- ta 150 svarų dinamito, / į
w u.u nvmumoiu, nuvuaiu u vi. ivuvftuvvPAV '

komunisto Rutkowski bom kambary policija rado
; inkriminuojančios.

’• kurie įtariami sąmoksle medžiagos. - i

. , v ■ • • ” “ ’ ,7 O • XXX ibiu TC JUM1X VX JcL <XXV/»9LCL vCV J.UV ŪVCIII^ l41XXCLXXJ.XyWy «

tinėje turėti apie 3000 metų, vo du komunistu, žuvusio spalių 3 d. Rutkowski :

te___  e
kus žemės

dieną ajjiė 1 valandą ry-1 ---- --------- w
buvo ja^čOas smar- tr^s SUŽEISTA, KUO- bos eksįliozijoir" drau^T daug

.... __is (^b^jimas. Pa- MET ORLAIVIS UŽKLIU '
_____  _______ jim^ko m£| M ACTOMOB1L< valstybines įstai- • kad poi^ 

kami teatrališki parengi- 'valstybėje -siaučia "baisūs nos valstybėje. Januos-1 Canton, Mass. — Lapk. > T, .. . ja suseketeronstų Uždą,
mai. Jų programas atlieka šalčmi?siekią! žemiau ,zero. toliai siekįį.apie ke&iris 3(. ęariton.* Noryrood ♦« u U • ■ -
artistai; kune ’būvo nrtlijonus-<ioferių."Sugrižn- VIESUtAS.Vffil. SIAU*

ta daug naAų. Viso užmu^ ^emėn užkliudė‘ ......
Bet šalčiausia vieta J. V. ta septyni/žmonės* Brook-'stovintį automobilį nuplėš*'^-/ JzJĮLg- •« f
tai Havre, Montanoj. Ten tynė apie 250 namų jplysof ^.anias jo viršų ir pats nu- JacksonviUe, Floridą -4
12 laipsnių žemiau zero. ”

Spalių mėnesio pabaigoj 
Chicagoj prasidėjo nemo-

Pe-Chicago, Illinois 
reitą penktadienį įvyko 
staigi oro permaina. Tem
peratūra nuo 78 laipsnių 
nupuolė iki 38. Dakotos

“reliefo”. Dabar jie už 30 se taip pat žiemos oras, 
valandų savaitės darbą 
gauna $94 mėnesyje. Al
gas moka WPA.

Respublikonai sako, kad 
sekančiais metais Roose- 
veltas turįs būt nugalėtas, 
nes girdi ir Amerika ga
linti neišlaikyti po Roose- 
veltu antrus keturis me-

- BAHAMAS SALOSE:

, Bostono naujojo pašto na- kasdamas. Toje nelaimėje asmcnLJ suzeide. Užmušto- Audra ir viesulas vėl šito . 'Ą 
„„..........mas iplySo. bet tik nežino sužysta orlaiviu lėkusieji 3Į “^gaite Puvo tai Fatri- čia Bahama satose. Gyven- . į

ŠMEIŽIKAI TEISME •iimn nv fqiT-i ciaii 'vanaHn' lagūnai ir mergina. žiaus. Ji žaidė savo na- ?jimo ar taip sau. Kanado-i \_________ ziaus. ji zaiae savo na- se su]įndę laukia audros 3
1 . . . lzx rvnAuri c 1 ■ 'PAINIOJASI

Kaunas — Spalių 9 die
ną Kauno apylinkės teisme 
buvo paskirta nagrinėti

tus. Respublikonai turėtų Pažaislio vienuolyno byla
• _ * i • ♦ a • t a 011 FZ-iv*ir\Yni0^pamislyti apie tai, kur A- 

merika būt atsidūrius, jei 
jų Hooveris būt likęs ant
ram terminui.

!je, arti Doucet drebėjimas 
buvo smarkus. Ten išvertė 
ir sulankstė geležinkelio t 
vėžes ir padarė didelių. 
plyšių. Mokslininkai pra-1 
našauja naują žemės dre
bėjimą.

GAI MINĖJOIŠKILI
SOST0 UŽĖMIMO 

SUKAKTĮ

3

Amerikos farmeriai už 
gamybos aprubežiavimą iš 
Dėdės Šamo gavo vieną bi
lijoną dolerių. Todėl dabar 
6 farmeriai prieš 1 stoja 
už dabartinę Roosevelto 
administraciją.

Rudolph Hecht, Ameri
kos bankininkų Sąjungos 
prezidentas, raportavo 
prez. Rooseveltui, kad A- 
merikos bankų stovis da
bar esąs geresnis, negu y- 
ra buvęs per daugelį metų. 
Jisai patarė Rooseveltui 
atšaukti valdžios veikimus 
kaikuriose finansinėse sri
tyse, o leisti tas sritis už
imti bankininkams.

Lietuvoj, jei tautininkų 
valdžia sutinka katalikų i 
veikėjui duoti tarnybą, tai j 
iš jo reikalauja, išstoti iš 
ateitininkų ir kitokių ka
talikiškų organizacijų. Tai 
paikas reikalavimas. Bet 
dar paikesnis kada laisvo
je Amerikoje demokrati
jos gynėjai ar socialistai 
Bagočius, Grigaitis, Gugis 
pareikalavo iš Vitaičio ne
rašyti apie antrąjį skridi
mą, jei nori pasilikti “Tė
vynės” redaktorium.

SOVIETAI ĮVEDA LAIP
SNIUS IR VALDININ

KAMS
“Draugas“, Chicagoj lei

džiamas katalikų dienraš
tis, rengiasi prie didelio ir 
smarkaus kontesto. Ge
riausios kloties!

Yra laukiama, kad Šven
tasis Tėvas bėgyje keletos 
mėnesių paskelbs palai
mintu Guy de Fontgalland, 
kurs mirė sulaukęs vos 11 
metų. Jis buvo prancūziš
kos kilmės vaikutis.

Maskva.—Havaso žinio
mis, Sovietų Rusijos cen- 
tralinis vykomasis komite
tas nutarė įsteigti pana
šius kaip raudonosios ar
mijos laipsnius visiems at
sakingiems Sovietų Rusi-

muose šalę garadžiaus, 
kuriame raudonasis darė 
bandymus su bombomis. 
Kilus ekspliozijai mergai
tė tapo į šmotelius sudras
kyta. Jos motina ir ketu
rių metų broliukas tapo 
mjrtinai sužeisti. Vienuoli
ka kitų asmenų sužeista.

Bombos sprogimas pada
rė $100,000,00 nuostolių.

Policija sako, kad Rut- 
kowski yra įtariamas 
bombomis sprogdinimo na
mų darbe ir keliose kitose 
vietose. Dvidešimts valan-

praeinant.

24,840 ŽMONIŲ UŽMUŠ- | 
TA AUTOMOBILIAIS JLondon, ,Lapk. 3. — Ne 

paisydama^, kad iš trijų 
pusių galingas priešas 
briaujasi gilyn ir gilyn į 
jo karalystę, Etiopijos, 
karalius Hailie Selassie iš
kilmingai šventė ir minėjo 
savo 5 metų sukaktį nuo 
sosto užėmimo. \

su “Lietuvos Žiniomis”, 
kurios prieš kiek laiko bu
vo paleidusios i 
šmeižtų apie Pažaislio vie
nuolyną. Tuos šmeižtus su _T _ _T T T . o j-j i- • 1 Newark, N. J.—Lapk. 2,dideliu apetitu persispaus- nušautasi; rak e t i e r i š 
įdmo ir visa Amerikos ir Schultz, mokėdavęs 
Lietuvos socialistine ir pO $9000 kas mėnesis 
taip pasivadinusi tautiniu- politikieriam dėl
kų spauda. Brooklyno protekcijos savo įvairių, 
‘Vienybė’ tas žinias įsidė- nelegalių raketų. Tas ras- 
jo kaip redakcijinį straips- ta jo asmeninėje užrašų 
nį.

Teisme paaiškėjo, kad 
Lietuvos liaudininkų - so
cialistų laikraštis dabar 
jau bando sukinėtis ir per 
savo adv. Tornau . prašė 
teismo bylą atidėti. Adv. jos valdžia panaikino savo 
Tornau pareiškė, kad as- valiutą, pagrįstą sidabru, 
muo is kurio ‘L, Z.’ gavę 
anas “žinias”, vadinasi ne 

‘ Gene Navaslauskaitė, kaip 
buvo paskelbta, bet tūla 
Marijona Gleiderąitė. vi

Teisme is vienuolyno pu- tralinės bankos, Komuni- kieti joje nustojo eiti J? sės stojo adv. Jurgis Dar-(kacijos bankos ir Kinijos ^k5.00^^^ 
gm. Rankos išleisti popieriniai metais iš užsienių į Vokii

“Rytas” rašo, kad Pa-'pinigai bus leidžiami čir----- --  -■ - - --1
žaislio apylinkėse kažko- Jkulįącijpn.
kia moteriškė teiravusis a-' Mėnuo atgal už šimtą 
pie Pažaislio vienuolyną dung- . Valstybių dolerių 
tokių žinių, kurių reikia bpyo galima pirkti 258 Ki- 

. **»
I panaikinus sidabro pagrin
dą, galima pirkti 320 Kini- 

' jos dolerių.
’ Vadinasi ir Kinijoje in

fliacija.

šlvkščiu MOKĖJO DIDELĘ SUMĄ siyKscių DEL pROTEKCIJOS

knygelėje.

KINIJA PANAIKINO 
SIDABRO PAGRINDĄ

Shanghai, Kinija —Kini-

New York — Tautinė • w 
Saugumo Taryba praneša', 9 
kad per pirmus šių mėtų • W 
devynius mėnesius auto-. 9 
mobiliais užmušė 24,840 
žmonių Jungtinėse Valsty- 
bėse, arba 1% mažiau, ne- 
gu pernai užmušta per tą j 
pati laiką. Pernai užmuštą ' 1 

dų prieš tą baisią eksnlio- 25,080 žmonių. |
ziją, kurioje ir pats Rut- 
kowski žuvo, laikraštis 
“The Wisconsin News” 

į laišką, 
ilgesnės. įad J° namas bus susprog- 
linisteriš 4intas> jeigu neišmes skel- 

.................   žmones, bįmo,į kuriamo — _ 
sakydamas, kad taip bus SJ’V? 
tik laikinai, bet žmonės bi- rT 
josi, kad žiemos metu ne
prireiktų badauti.

GRESIA BADAS ' 
VOKIETIJOJ \ 

....... T *
Berlynas — Maisto sto- 

•' ka Vokietijoj didėja. Ne- 
kantriai laukiančių žmoA 
nių eiles prie maisto krau-\^a^°.^ 
tuvių darosi vis i 
Propagandos ministeris 
Goebels ramina

LIETUVOJ STEIGS . s 
BRAZILIJA ATSTOVY- <

BĘ
Lietuvos yr 

sai Pietų • 
sula'

Lapkričio 4 d. visos ban
kos išmoka tik popieriniais 
pinigais. H. H. Kung, fi- Berlynas — Remiantis 
nansų'ministeris, pareiškė, Vokietijos paštų admini.1 

L..kad tik valdžios kontrole- tracijos kasmetiniu pran; 
’lje bankos, kaip tai: Cen- Šimu, nuo 1933 metų Vr

jos saugumo departamen- liaudininkų - socialistų lai- ni3°s.1d.olent% ,bet dabar 
krasciui “L. Žinioms .

Teismas atidėtas, bet ne
panaikintas. Šmeižikai tu
rės atsakyti.

to, vidaus reikalų komisa
riato ir buv. GPU valdi
ninkams. Dekretu numato 
ma įsteigti 10 laipsnių.

tiją buvo įgabenama 7.70J 
000 egzempliorių - ląikraį 
Čių, o 1934 ir 1935 metai!

8.300.000 egzempliorių^ 
Priešingai, vokiečių laik**, 
raščių iŠgebenimas į užsieĄ 
nius per tą laiką nuo 32 L 
mil. egzempliorių sumažė-
jo iki 19 mil. egzempliorių 
permetus.

B
ka^ 
kaij



Lapkričio fc, 1936
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VIETINES ŽINIOS
JJR SO. BOSTONAS GA- buty Statler, Boston, Mas- 

LES PASIGERĖTI . [sąch|isettS, vadovybėje Fe* 
-----  / detalės namo statybos ko- 

p’/T)^binūfko?.Radi£). cho- .misijos, įvyksta masinis 
gįu pasigerėti turėjo ’ prp- susirinkimas namų savi
nos kelios lietuvių kolofįi-ninku, norinčių gerinti 
^os. Iš tų kolonijų vadų, e- nuosavybes.
^ame« girdėję, kad .“Darbi- Narių, savininkai galės 
jSifnkO” Radio koncertai tartis su minėta Fęderalės 
paliko žmonėse neišdildo- komisija taip . pat' -ir lap- 
tgną įspūdį. Už tai jie žū- kričio 8, 9,12,13 ir 14 dd., 
gižiu ir rašfu yra pareiškę park Sąuare name Arcade.

į.
i 
t

'deHo pasigerėjimo ir gi- 
I »wos padėkos “Darbininko” 
l^ącliG chorui.

“Darbininko” radio cho- 
rį^Įąs yra tik maža dalis pa- 

Jgingo šv. Petro Parapi- 
l^ps choro/ kurs puikiai 

progresuoja, gabiai vado- 
lįggiąUjant artistui R. Juškai. 
BBis didžiulis parapijos eho- 
£&is įnima savyje ir “Dar- 

į|3fiininko” radio chorą. Pa- 
SŽtĮąpijos ir radio choras su
stingtomis pajėgomis pa- 
Riekia ir So. Bostonui pū- 

į^pestingai prirengtų kon- 
’Scėrtų.
K ^ Toksai bendras parapi- 

S3ps *r ra(iio chorų koncer- 
Zfas bus surengtas Paliau- 

‘./3>ų dienos išvakarėse, lap
kričio 10 d., sekmadienį, 

» £7:30 vakare, erdvioje Dan- 
L Sgaus Vartų par. svetainė-

Boston, Mass.
John F. Malley, 

Mass. Valstybės Direkto
rius.

PASTABA: Lietuviams 
reikėtų susirūpinti So. 
Bostono nuosavybių liki
mu ir visomis jėgomis 
kreipti pono Malley dėme
sį, kad jis taisytij . senus 
So. Bostono namus, prade
dant nuo Broadway Sta- 
tion distrikto, o ne staty
tų naujus moderniškus na
mus pajūry.

x SUVAŽINĖJO 
POLICISTĄ

Įneš niekad - nepąųįiiĄime. 
Dėkojame ąbiem ijiamy- 
fem: šajęfkipneiy ir yąlat- 
kevičiėnėi už motinišką 
laiminimą mūsų į naująjį 
gyvenimą^
Stanislava ir Antanas

VąĮatkevičiąį.

KANDIDATAS J MIESTO 
TARYBĄ

Joseph M.*Scarinell, Bos
tono miesto Ward 6 yra 
kandidatu į miesto tarybą. 
Jo motina atsišaukia į vi
sus piliečius, kad lapkričio 
5 dieną atiduotų balsus už

| Tel. So. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS j 

Į DR. N. V. CASPER | 
| Arti Municipal Building | 
i 525 E. Broadvvay, S. Boston |1 s
j Ofiso Valandot
2 Nuo 9 Hci 12 ryte tr nuo 1.30 tki = 
|5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ott-Į 
Įsas uždarytas suimtos vakarais Ir g 
f nedėldlenials, taipgi seredomis nuo| 
| 12-toa dieną uždarytas.
Į Taipgi nuimu ir X-Ray

DARBITJnrKlLK

Ą, J, «ICKE¥ FAMILY UUNDRY Co
So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0849

“Skalbykla. Kuri Visus Patenkina^
MES SUBENKAME SKALBINIUS IŠ VISO DIDŽIOJO BOSTONO 

į ■ T . n - - ' . *

[«

GHARIIE& CHRIS
4ĮS4 Broadvvay, So. Boston.

TIRE & BATTERY SERVICE 
Texaco gasolinas ir aliejus

ATDARAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Automobiliams Šildytuvai $6.75 
,Exide Batteriea nupiginta 

kaina ’
Radios vertės $74.00, 

dabar už $10.00
TeI. ’Šo. Boston '4000-4001

jos sūnų Joseph Šcannell,! norėjo City Point įsteigei 
nes jis likęs tėvo /alpi- aliejaus sandėlį, kuris ūe 
nosi jos užlaikymu ir per abejo būtų teršęs ofą. Pa
tą visą laiką patyrė daug Įsidarbavimu Councillorio 
vargo, “Jis bus tikras ir 
nuoširdus žmonių atsto
vas”, sako jhotina. Taigi 
antradienį, lapkričio 5 d. 
balsuokite už Šcannell.

Skl.

MIESTO VALDININkV 
RINKIMAI ČIA PAT

Donovan, minima kompa
nija tą padaryti negalėjo.

George P. Donovan, pa
sidarbavimu buvo įdėtos 
trafi^o lempos ant Dor- 
chester Avė. ir L. St- ir 
Broadvvay, C. J. Lee pąrk 
ir Independence Parkai 
buvo pagerinti. Taipgi jo 
rūpesčiu buvo padidintas 
prie maudyklių sargų skai- 

įvairias valdybas. Kiekvie- čius, kurie saugo žmones 
nas pilietis turėtų tuo rei- ir vaikus nuo skendimo, 
kalu susirūninti ir nasis- Buvo norima So. Bostone

Artinasi lapkričio 5 d., 
tai rinkimų diena į miesto

.^ Koncerto repertuaras bei 
į ^turinys tikrai nepapras- 
hĮŽląs: mūsų didžiojo muziko 
įJŠtėyynainio Sasnausko kla- 
^5§inė Kantata “Broliai”, 
pavejanti operetė “Nu- 

? ^grimzdęs Dvaras”, prie to, 
-^Įvairūs muzikos kūriniai, 
/guriuos išpildys, pasiren- 

'ikant, apylinkės artistai- 
; Regėjai — iš So. Bostono, 
-jSCambridge, Nashua^ir.k. 
'-jTajgi muzikos mėgėjams— 
b “b* kas iš lietuvių muzikos 

nemėgsta? — bus suruoš- 
tos tikros vaišės. Prie to,

1 Alpius parapijos rėmėjai 
r\;jjurės progos atlikti gerą 
r ‘garbų, nes koncerto pelnas 

Skiriamas parapijai.
! ’v Įžanga 50c. ir 35c., vai- 

*kams 15c. Kviečiami visi.
h . _______________
/.įrtL PBANEŠIMAS

Lapkr. 1, ant Dorchester 
Avė., prie Romsey St. Dor- 
chestery tapo suvažinėtas 
policijos saržantas John P. 
Farrell, gyvenąs Romsey 
St. Sužeistą jam reikėsią 
piauti koją. Automobilį, 
kuris ant policisto užva
žiavo jam einant skersai 
gatvės vairavo mergina iš 
Jamaica Plain, kuri dėl rū
ko ir lietaus jo nemačiusi 
einant.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A, GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piety Ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

PADĖKA

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomls nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutartį)
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kalu susirūpinti ir pasis- 
tengti išrinkti tokius as- įsteigti šunų lenktynes, 
menis, kurie rūpinsis žmo
nių reiktais.

Šiuose rinkimuose bus 
išrenkami 22 asmenys į 
miesto tarybą — Council, 
kurių terminas tarnauti y- 
ra 2 metai. Renkant asme
nį j šią svarbią vietą, rei
kia žiūrėti, ką4 jįs būtų 
tinkamas visais žvilgs
niais.

Kandidatas į City Coun-. 
cillor yra George P. Dono
van, jaunąs žmogus, kuris 
yra* gimęs ir aggęs Šo. 
Bostone ir supintą žmo
nių buitį. Jis jau per gėlė
tą metų kaip dirbą politiš
kame dpi’be/

193g'm. Whįte Fuel Co.

kur daugelis žmonių pra
lošia daug pinigų ir tas 
sudemoralizuoja biznį, a- 
čių Councillor George P. 
Donovan pastangomis, tas 
nebuvo įvykdinta.

Taipgi p. George P. Do
novan rūpinasi, kad apgy
ventose 'vietose nebūtų 
dirbtuvių, kurios daro 
trįukšmą ir teršia orą.

Reikią pasidžiaugti, kad 
p. George P. Donovan iki 
šiol labai gražiai atstova
vo ir dirbo kaipo miesto 
tarybos narys.

Taigi, atėjus rinkimų 
dienai, balsuokite visi už 
George P. Donovan į City 
Councillorius. Skl.

'jJ-l • -I-v-. » vjjk .1 '• 1

r ^ Ketvirtadienio vakare, 8 
'Sal., lapkričio 7 d., Vieš-

ji MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

[ Moko muzikos, piano
> ir dainavimo. Specia- 
f- les pamokas duoda
! vaikams.

Adresas: K
933 E. Broadvvay, o 

X). BOSTON, MASS. H

klebonui kun. P. Virmaus- 
kiui, kun. K. Jenkui, kun. 
J. Plevokui, o ypatingai 
kun. P. Juškaįčiui.Už jung
tuves ir šv. Mišias bažny
čioje; muzikui Rapolai 
Juškai, Šv. Petro parapi
jos chorui ir solistei p. An
taninai Grabijoliūtei už 
giedojimą šv. mišių ir gies
mių laike šliūbo.

Taipgi dėkojame visiems 
atsilankiusiems į mūsų 
vestuvių bankietą, kuri su
ruošė mūsų mamytė p. Ka
rolina šajefkienė; dėkoja
me mus sveikinusiems lai
škais, telegramomis ir gy
vu žodžiu, ypatingai gerb. 
kunigams: K, Urbonavi
čiui, P. Virmauskiui, P. 
Juškaičiui, J. Švagždžiui, 
Alfonsas Maria, Gabrieliui 
ir visiems kitiems.

Ypatingai dėkojame ma
mytei Karolinai Šajefkie- 
nei už surengimą tokio 
šaunaus bankieto, kurio

DR. J, LANDŽIUS 
(ŠEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR*
CHIRURGAS / 

Taipgi, pritaikau akiniuą.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Bostonf1 2712 

Jei neatsiliepia tai/šnnkit. ?
Algonąuin 9753

Tel. Trovvbridge 63750.

JOHN REPSH1S, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS G lYTOJAS

278 Har*vard Street, 
kamp. Inipjan arti Central Sq., 

C bridge, Mass.

BkOADWA¥ LUMBEB
J CO’Lentos, durys langai ir kitokia
• namams 'materijolas

312 W. Broadway
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

' GRAB O R I U S
\ 494 E. Broadvvay,

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437 

Res. 158 W. 7th St, 
; Res.:Tęl. S. B. 3960 
^tarnavimas dieną ir naktį.

-Tel. South Boston 0815

D. A. ZAIETSKAS
' Grabelius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Z Fanerai Home ir Rėš.
’Į ' 564 East ♦ Broadvay,
•• • .• So. Boitoty Mm«.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Šiuomi nuoširdžiai dėko
jame So. Bostono visoms 
klijantiems, kurios atsi
lankė laike atidarymo mū
sų krautuvės ir ką nors 
pirko.

Kadangi mūsų krautuvės 
atidarymo dieną pasitaikė 
blogas oras —lijo, tai dau
gelis iš Tamstų, kurios,ir 
labąi norėjote mūsų krau
tuvę aplankyti, negalėjote, 
tai mes tęsime atidarymą 
dar ir Antradienį, Trečia
dienį ir ketvirtadienį. Tai
gi kviečiame atsilankyti 
minėtose dienose. Mūsų 
prekių kainos minėtose 
dienose bus žymrar suftia- 
žintos. ■

RAYON UNDIES
VEST - PANTIES-UNDIES

4 FOR 99 GENIS 
‘ LOVELY TRIMMED

UNDIES
CLEAR WEAVE CO., 

423 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass., turi specialų 
gryno šilko kojinių išpar
davimą. Pora bile kokio 
dydžio ar spalvos už 39c. 
Taffenu Slips............ 59c.
arba 2 poros už $1.00. 

JEųriuie Ir <?0-Įig JptQW 
bargęnų. Kviečiame atsi
lankyti.

CLEAB WEAVE,
423 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
Skl.

Lietuvis Anstolis —- Constable 
Lioitatorius

ROMAN J. VISU
Ąpdraudos ir Nejudomo 

Turfo Agentas
409 Broadvvay, Room 4 
South Boston, Mass.

Telefonas: Parkvvay 1735-M.

Vienatinis beminėtas FlortsVs 
Telegraph Deliveru narys 

So. Bostone
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur
THORNTON’S 

FLOVVER SHOP 
John J. Hayes, savininkas

Vestuvių bukietai ir Pagrabų gėlės 
—mūsų specialybe

Tel. ŠOU Boston 3198
111 Dorchester St. So, Boston.

F.PTO
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia Si.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: .TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

DIIEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir proslname visokius 
drabužius. Mes paimame Ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambrldge, Brlghton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsitę, .kad. gaunate patarna- 
,. . >i-_.yliaą^dž-.plgją kalną.:

7-9 Ellery St., So. Boston 
TeĮ So. Boston 2923

WESTFIELD, MASS
FEBAI

Lapkričio 8, 9 ir 16 dieną 
Šv. Kazimiero parapijos 
lietuviai rengia parapijos 
naudai Fėrus, Šv. Kazimie
ro draugijos salėje, 22 Wi- 
lliam st.

Vakrais gros nepapras
tas orkestras šokiams, 
kurie tęsis iki 12 vai.

Nei vienas nepraleiskite 
tų vakarų kitur, bet West- 
fielde Šv. Kazimiero dr. 
salėj. Komisija.

NŪRWOŪD» MASS.

TeL S. B. 2805-R ė 
LIETUVIS I 

įoptometristasĮ 
| ISegzamlnuojU akis|

B priskiriu akinius =
L kreivas akis atltie-Ę
I einu ir amblijoniš- ’
I koše ‘ (aklose) akyse sugrąžinu | 
| Šviesą tinkamu laiku.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1936 m. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadvvay, So. Boston, Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS 

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokias Stogus 

414 W. Broadwąy 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

447 Broadvvay, South Boston I 
Ė

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR
PIGIAI

GREITAI 
SAUGIAI

FURNITURE CO. 
326-328 W. Broadvvay 

Tel. South Boston 4618

Šeštadienį, spalių 19 die
ną p. Kodiene| padaryta o- 
peracija. Tai jau antrą o- 
peraciją jai darė. Linkime 
greito pasveikimo. Ji yra 
uoli veikėja parapijoj.

I
Spalių 21 d. mirė Oną 

Marcelle (KacĮąrąite), la
bai gerai pažįstama ir my
limą Norwoode' gyy. Pro 
videncę, R. Į. Pąliko nuliū
dime savo vyrą, mažą 3 
mėli, kūdikį, sąvo tėvelius 
ir du brolių.

REIKALINGĄ moteru&ė prie 
namą darbp. Gera vietą, Atsišau
kite : Bilver’s Dept. Store, 1491 
Dorchester Avė., arti Field’s Cor 
nėr, Dorchester ą^ba telef. Blue 
Hills 4065 tik sekmadienį.
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininkė” tikrai 
verti skaitytoją paramos.

Visi garsinkitCs “Darbininke”.

ilSiRBNDAVOU grocemė ir 
proviriją krautuve, 108 Ot. ir 
6th St. Dveji dideli Įaugai ir šal
dytuvas. Renčia. $.5.00J mėnesį. 
Vieną meąesį duodama dovanai. 
Atsišaukite Mr.Įi Keenaiį 806 
Broadtfay. "

Tel. So. Boston 9459

REAROON'S
FL0WER SHOP

Užlaiko vestuvėms bukietus ir 
pagrabams gėles.

JOSEPH W. REARDON
487 Broadway, So. Boston, 

Jftags.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Baigęs N. Y; Universitete Medicinos 
Kolegiją, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamiiton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lowell Hospltaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie. 
St. John’s Hospltalės; Medicinos eg- 
zaminleris prie Metropolitan Life 
los.; Lovvell Y; M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedėliom 
nuo 10--12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST., BOSTON.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
ROTTLINGCO.

O. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbtas gerų minkštų 

gėrimų.
107 W. Sizth Street, 

So. Boston, Mass.
Namai: 181 D. St., So. Boston

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję i Dile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimu matėte ^Darbininke”. *

POVILAS BŲSPMĄNAS
48 Cresoent Avenue, 

Tekphone Columbia 6702
29 SavinHill Avenue, 
POBOKE^R. MASS*

45 Hampden St., 
Tel. firtCHdandi 4855

PERKINS SQ. ŲĄSH MARKET 
Povilą* Baltrašitbias, Say.

49OBroadway, Tel.S.Boston3120

K. ĄIDLAUSKĄS
• 918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

S. BARASEVIMS IR 
SŪNŪS

Seniausias ir Savistovia Šios j 
Valstybės .j

ĮJETUVĮV GRĄBORIŲS Utį

Gyvuoja 26 metai. Patarnavi
mas dieną ir naktį. 

tūri notaro Teises 
Ofisai:

254 W. Broadvvay, So. Boitoh ! j ?T01. ŠOU. Borton 2590 į 
118 Akies Et, Brodkton, Mus. > 
! !£el. Brockton $0
j GyveasMibff vfttat J Į 
j 888 Dort&eiter Art. ■ . į [

Tel.0oĮuWa 3537 i!



WETHERILLS ATLAS PAINT

RUDENĮ MALIAVOTI IŠ VIDAUS IR LAUKO - GERIAUSIA

SKIRTUMAS YRA TIK
TAI MALIAVOJE
Gonkų gražią išvaizdą sudaro puiki maliava. 
Yra daug pigiau gražiai numaliavoti, negu juos 

' taisyti.

NEREIKIA ĮMOKĖTI!
DUODAMA

TRIMS METAMS IŠSIMOKĖTI
Mes atliekame visus prie namų reikalingus darbus, kaip tai: sudedame paipas, 

įdedame centralinius apšildymus ir t.t. už prieinamą, kainą; duodame terminui

išsimokėti. WETHERILL’S
FLOOR IR DECK ENAMEL

S1TOKIS PASIUUJIMAS NIEKAD NEBUVO DUOTAS PIRMIAU
Gal Nebus Tokio Ir Ateityje, Taigi, Namų Savininkai, Pasinaudokite Šia Proga Dabar

Mes Nuoširdžiai Jums Pasitarnausime -- Telefonuokite Arba Parašykite
Tyriausia Ir Geriausia Maliava - WETHERILL’S “ATLAS” PAINT

Ateikite į Musų Krautuvę Ir Pamatikyte Vanas, Rynias Ir Centralinio Apšyldymo Reikmenis

r.1 GROSSMAN’S BUILDING SOPPLY CO. BROCTON ~
Kibirkštys

Lietuviai komunistai ir (džiausiais Lietuvos gynė- 
socialistai, tai kaip vėjo jais - patrijotais. Tas tik 
pučiamos nendrės linksta parodo, kad socialistai ir 
tai į vieną pusę, tai į kitą, komunistai bėga paskui 
Štai dabartinių rinkimų dolerį. Doleris yra jų ide- 
metu lietuvių socialistų alas ~ principas, 
spauda deda be jokių pa-, -------------
stabų agitacijinius sraips- Mūsų kaimynas iš rau- 
nįus už Amerikos didžiųjų dondvario savo maikišku 
partijų kandidatus; ko- protu “išvirozino”, kad la- 
munistai gi pasidarė di- kūno Vaitkaus nusileidimo

priežastis buvu,% ta, kad naudot, ir šulyg paties ve- 
lakūno nervus prieš išskri- lionio nusiskundimų, dėl 
dimą “ėdė pikčiausi kirmi-' meiliškų .santykių neku- 
nai”. '______  __________ x-____  _ v___
Vaitkus, anot “Keleivio” jo gerokai pinigų. Tas ma-Įkuvo žinomi. Kaip visiems 
perskrido Atlantiką su su- tomai daugiausiai ant jo i žinoma, streikai yra ruo-

STREIKAI SENOVĖJE mui upių vagų, paskelbė 
— r------------- -------- -c ----- -------------- t ~ ~ _ streiką, reikalaudami ge-
Vadinasi lakūnas rios “panelės” išvyliojo iš’^ Streikaijr žiloj senovėj resnį0 atlyginimo. Šiuo 

kartu sustreikavo 30,000 
darbininkų. Provincijos 
gubernatorius prašė grįžti 
darbininkus į darbą. Nepa
klausius, gubernatorius

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠV6.

Pirmininke — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vlce-Dirmlnlnkg — Ona Slauriene, 
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rašt. — Brone Clunleng,
29Gould St., West Roxbury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

Fin. RaSt. — Marijona MurkonlutS,
33 Navarre St., Rosi indą le, Mass.

Tel. Parktvay 0558-W
Iždininke — Ona Stnnlullute, 

105 West 6tb St., So. Boston. Mass
TvarkdarS — Ona MizglrdienS,

1512 Columbla Rd., So., Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. .Tanušonlenč.

1426 Columbla Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas J Visais ilraugtjos reikalais kreipkite* 

entrft ntnrninks Idokv1*>no mSnp«i<> n«o nrotnkoln mBHnlnke

kitas valdytojas, VilheM 
mas Nugalėtojas irgi pa*l 
našiai pasielgė. ?. J

Pirmas žemės ūkio strei-j 
kas įvyko Anglijoje, kifrisl 
buvo pasidaręs revbliuci*| 
nio pobūdžio, ir, tik įsimai*| 
sius policijai, su labąjį 
skaudžiomis aukomis būvoį 

— o-------u_ , i numalšinti įsikarščiavusieji
-------- ' da nuvarė nelaimingąjį į yra zinomas 1500 metais 1.700 streikieriams buvo jį ' I 

GELTONOJI SPAUDA Griškių i kapus? Maiklai'prieš Kristaus gimimą.‘nukapotos galvos, o liku- ’ ’
.berašydami apie laisvąją'Tada Egipte tarp vergusieji išgąsdinti grįžo į dar- 
j meilę užnuodija žmogaus kurie statė piramides, dir- bą.

’: Imperatoriaus Kbnstan- bužiūs- Dėllio streŪto^u- 
’įtino laikais, Bizantijoj be- 

™ silaikyti prieš blogą. Žmo-j'avo, kad būtų pagerintas Įgtatant vieną bažnyčią,
“Keleivis” su pasididžiavi- gus prisiskaitęs apie žmo- valgis.ir sumažintos darbo sustrelkavo dirbusieji mū-.---- ,------- _
tnu rašo, kad nelaiminga- gžudystes, saužudystes ir valandos. Streikuojančių.rininkaj. imperatorius įsa-! Dievas ir Tėvyne 
sis jį mylėdavęs skaityti, kitokius kriminalius dar- skaičius sieke 50 tukstan- 
Toliau rašo: “Jis savo no-p“8 socialistinėje - bedie-,"........ '"~
ru puolė nuo ketvirto auk-.v’škoje spaudoje nebever
sto iš namo, kuriame jis Una nei sav° gyvybės, 
dirbo... Jis buvo neženotas —----------
ir pradėjo draugaut su gu-| netr-ks
■iriomis moterimis, kurios, nei jų ver.
suprato greitai Griskaus.tas ir pats moka būti 
silpnumus ir pradėjo jį iš-' draugu.

ėstais nervais. Ar gali bū- paveikė ir buvo tikroji padidinimui algų bei
___ • -  -rr-ij. i __• nncrprinimiii darbini n Ir nti didesnis lakūno Vait- priežastis jo mirties”, 

kaus šmeižimas už “Kelei
vio” ? Ar reikia geresnio įro

dymo, kad geltonoji spau
da nuvarė i

pagerinimui darbini n k ų 
gyvenimo.

Pirmas istorijoj streikas pasiuntė kariuomenę, ir

NUVARĖ Į KAPUS

Los Angeles, KaUforni- Prot4> užslopina sąžinę ir,bdami dieną ir naktj, iški- 
joj nusižudė Kazimieras žmogų padaro bejėgiu at-lĮo streikas. _ Verga,i reika. 
Griškus, 46 metų amžiaus. .1

1493 m. Konstantinapoly* 
sustreikavo siuvėjai, kurie! 
siūdavo kariškiams dra-i

I vo pakarta 30 siuvėjų. 1

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Vice- pirm. — V. Medonis,
21 Sanger St., So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — J. Glineckls,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Fln. Raštininkas — Alb;“ Neviera,
16 IV’nfield S L, So.-Boston, Mass.

Iždininkas — P. Tuleikis,
109 Bowen St., So. Boston, Mass.

Maršalka — J. Zalkis,
7 Winfleld St., So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia nedSldienį kiekvieno mPneslo. 
2 vnl pietų, P-irnpl]->« rhIPJ. 492
E. 7fh St.. So. RoAtnn. Mn«s

7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve-‘ 
tninfij

nrotokoln niBHnlnlco

tnu rašo, kad nelaiminga-gžudystes, saužudystes ir.

Įčių, ir tik faraonui su ka
riuomenės pagelba, po di
delių skerdynių, pasisekė 
nutildyti streikierius.

kė streiko vadus prikalti 
i prie sienos ir jų lavonus 
laikyti, kol pradės pūti, j

JCiek metų vėliau Karolis 
Didysis, šustreikayus dar-

Reikia mums mylėti, 
Tada ir vargelis
Bus lengviau kentėti

Tur būt, daugiau yra.
Praslinkus 900 metų, Ki- bininkams, kurie statė jo zm°nių, kurie daug, 

nijoj, Huangeno provinci- rūmus, įsakė pakarti 22 ^ r.° 
joj, agitatorių sukurstyti mūrininkus streiko kalti-! &f“Zvo. 
darbininkai, dirbantieji' ninkus. 200 metų . vėliau, Lį, Beaumėlle,
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Etiopija - Kietas

u. Gąl kam rodosi, kad Mųssolini padarė lengvapė- 
teką žingsnį, puldamas Etiopiją. Ir taip ir ne. Jis bu- 
m priverstas ką nors darytį kad Italija gautų kiek i 
ttpandijos — išsiplėtiipo bavb žmonėms apgyVendin- 
BįųeŪ tas Čebatas (Italija panaši į senovišką čebatą) 
gip jau prikimštas,, kad jame nė kur dėtis, o italai 
feisiabi sparčiai. Jiems reikia kolonijų. 42 milijonai 
gyventojų ant 119 tūkstančių kvadratinių mylių -r- 
W labai tiršta proporcija. Europoj jiems jau nėra vie- 
’W, nės visi Italijos pasieniai užimti kitų Valstybių, 
kurio taip pat hori plėštis, o Jugoslavija tai net dan
ais galanda, kad italai briaunas! į jos kraštą. Taigi i- 
Ulamš reikia kolonijų, ir kur gi jų gausi, jei ne Afri
koje? Jau jier ten yra įkėlę abi koji — į Eritrėją ir So- 
maliland’ą —- bet to dar neužtenka. Mųssolini yra nu- 
Siskundęs, kad Italija buvo apgauta: po didžiojo karo

Stos bergždžiausios Afrikos dalys. Etiopija kas kits. 
Ten yra ir derlios žemės ir metalo. Taigi į Etiopiją 

i nukrypo jo akys.
Tilo atžvilgiu, jeigu mes eisime pasaulinės etikos 

Uhija, Mussolinio žygis buvo gerai apgalvotas. Jis 
jautėsi įpareigotas surasti savo tautai gerą koloniją. 
JUk jis ragino italus dar gausiau veistis, siūlydamas 
premijų už dideles šeimynas. Jei taip, tai jo pareiga 
^parūpinti toms šeimoms gero pragyvenimo galimybę. 
Tur būt italų tauta tai supranta ir Mussolinio pla
nams pritaria. Italija ilgai rengėsi prie karo ir prisi
dengė gerai, bet neužtektinai gerai, kad visiškai pa
vergtų Etiopiją. Tik pažiūrėkime į skaitlines. Etiopi
ją turi beveik pusketvirto šimto tūkstančių kvadrati- 
tiįų mylių, taigi tris kartus didesnė už Italiją. įmo
nių ji turi keturis kartus mažiau už Italiją, bet užtai 
tūri begales smiltynų, tokį karštį, kad italų kareiviai 
fepte iškepa metaliniuose tankuose, labai aukštų kal- 
jių ir beveik neturi kelių (tik vieną geležinkelį) ir la- 
jsiįi mažai geriamojo vandens. Tiem visiem sunkumam 
dįįUgalėti Italija turi permaža pajėgų, ypač pinigų ir 
maisto. Orlaiviais Etiopijos neužkariausi. Jie gal per
lėkti per ją skersai ir išilgai, svaidinti bombas, nugąs
dinti gyventojus, bet pozicijų jie neužims: išlėkę, tu- 
4ės atgal parlėkti. Etiopijai užkariauti reikia mažiau
sią dviejų milijonų kariuomenės ir 4—5 metų laiko

taikos konferencijoj Paryžiuje jai buvo suteikta pa-

»
 dviejų milijonų 
ti sako reikia d\

Trisdešimt Penkios Valstybes 
Jau Turi Senatvės Pensijos 

Įstatymus
Florida ateituose aukš
čiausia pensija paskirta 
$35 į mėnesį; Delaware, I- 
daho, Iowa ir Utah nusta
tyta $25; vienas doleris į 
dieną yra paskyrimas Illi
nois, Maine, Maryland, 
New Jersey, West Virginia

Šiais metais jau šepty-l 
nios kitos valstybės už
tvirtino senatvės pensijos 
įstatymus, tai iš viso jau 
35 valstybės turi įstaty
mus.

Daugumoje valstybių se
natvės pensijos įstatymai 
buvo priimti su vilčia, kad 
federale valdžia užtvirtins 
“sociališkos apsaugos įsta
tymą”. Nekurios valstybės 
pasirūpino, kad būt gali
ma padaryti permainas, 
kad sutiktu su federaliu 
reikalavimu. Kuomet šis 
sociališkos apsaugos aktas 
taps šalies įstatymu, tai 
tikima, kad neužilgo kiek
viena valstybė parūpins 
pensijas seniems.

Daugumoje valstybių se
natvės pensijos įstatymai 
veiks priverstinai, bet Flo
ridoje, Kentucky, Nevada 
ir West Virginijoje apskri
tys galės nutarti ar prisi
laikyti prie įstatymo, ar 
ne.

Net 21 valstybė nustato 
nuo 65-tų, kurie metai bus 
nustatyti ‘Sociališkam Ap
saugos’ įstatyme. Bet try- 
likoj valstybių, tarpe jų 
Indiana, Michigan, New 
Jersey, New York, Penn-

’ sylvania ir Wisconsin pen- būtų pilietis pirm, negu 
sijos metai yra 70; ir j gali gauti pensiją. 18 vals- 

, North Dakota yra 68. Betjtybių, tarpe jų California,

* ■ • • • ' ■. . ©

■SPAUDA
K. F. Lunskis'gesnė, nes nuo jos peikiau*

so pirmosios dvi”.
Spauda — tautos moky

kla. Mokykla moko pavie
nį asmenį, pavienį žmogų 
ar tam tikrą žmonių gru
pę, — spauda gi, visą tau
tą. t

Kaip atviroj jūroj laivas 
be vairo taip tauta, gyve
nimo jūroj, be spaudos. 
Kame spaudą labiau yra į- 

| leidusi šaknis, labiau pra
žydusi, išlapojusi, ten gy
venimas nenoromis velkasi 
kultūros rūbais.

Suvargusios, silpnos me
džio Šaknys negali išaugin
ti galingo ąžuolo.

, Spauda — tauta kultūri- 
. nio gyvenimo šaknys. Ten 
kur tos Šaknys (spauda) 

atskirus 
kad rašytojas j tautos sluoksnius, o neapi- 

turėjo nemažai [ma viso tautos vieneto,

1. SPAUDOS SĄVOKA (niekas nieko nerašė ir nie- 
Iki penklialikto amžiaus kaf nieko neskaitę. Taip 

pusės tokios spaudos for- Pat w anais laikaį® buvo 
mos, kokią šiandieną tu- tU°‘
rime nebuvo, šiandieninės ^reJ0 kitokią išvaiz- 
spaudos išradėjas yra J. 
Gutenbergas. Jei šiais lai- Ištisi mokslo veikalai, 
kais, beveik, kas valandą bęi didžiuliai istorijos to- 
atspausdinama tūkstančių rpai tilpo rankraščiuose. I 
tūkstančiai laikraščių, ar, Tai reikia neužmir. 
šiaip spaudos egzemplio- sti k£d senovgs laikų ra. 
nų, tai aciu Gutenbergui g 0 priemongs buvo ne. 
ir jo gyvenimo šviesiau- mžUu paprastos. Rašyto. 

jas, dažniausiai, tenkinosi 
paprasta paukščio plunks
na. Neatsižvelgiant į tai, 
senovės ranka rašyti vei
kalai, savo dailumu ir gro
žiu stebina šiuos laikus, [tepasiekia tik 
Pasirodo, 
tuomet ______ ________ , ------- -------- ,
kantrybės, puošti, dailinti kultūros žydėjimo nelau- 
ir lyginti savo raštą, kadjkinie’ tėvynės meilės, tau- 
tik jis išeitų gražesnis, aiš- tinio susipratimo neieško

kime. <r-
Nes persilpnos šaknys— 

spauda, kad galėtų minė
tiems dalykams užtenka
mai duoti maisto jiems iš
ugdyti.

Neveltui yra pasakęs 
vienas karo ministeris, 
kad spauda ir armiją nu
gali. Spaudos kovos laukas 
— platus visuomenės gy
venimas. Jos šūviai ne kie
to plieno, bet galingų idė-

ir Wisconsin. New Yorkas siems 1450, spaudos išra- 
ir Montana nemini aukš-]dimo metams.
čiausią sumą, kuomet Ken-j Kas gi yra toji spauda? 
tucky aukščiausia pensija [ Dabartinia i s laikais 
yra $250 į metus, ir India- spauda vadiname visą tai 
noj $180 į metus ir North kas yra spausdinta, bū- 
Dakota $150 į metus. Re-[tent, laikraščiai, knygos ir 
miantis Sociališkos Apsau- tt. Tačiau nereikia manyti, 
gos Aktu valstybės gali kad iki Gutenbergo laikų 
nustatyti savo aukščiau-’ 
sias pensijas, bet federale 
pašalpa bus duodama tik 
taip vadinamu fifty-fifty. 
Bet federalės valdžios da
lis niekad neviršys $15 į [ Island reikalauja 20 metų 
mėnesį. Nuolatinė senat- Į pilietystės ir Minnesota 
vės pensijos sistema, kurią net 25 metų pilietystės. 
aktas aprūpina įeis galėn Keturiolika valstybių 
1937 m., kuomet pajamų reikalauja mažiausia pen-l 
taksai iš vieno nuošimčio [ kių metų rezidencijos laiko 
bus uždėta, bet aktualiai 
išmokėjimai menes i n ė s 
pensijos planu prasidės 
tik sausio mėn. 1942 m.

' Visos valstybės, turin
čios senatvės pensijos į- 
statymus, be Arkansas, 
reikalauja, kad žmogus

West Virginia ir Wiscon- 
sin aplikantai turi būti 
Jungt. Valstybių piliečiai 
mažiausia 15 metų; Rhode

{kiti sako reikia dvidešimts metų. Kad pavergtų daug šiose valstybėse metai tu- tConnecticut, Iowa, Massa- 
mažesnį už Etiopiją Kaukazą, rusai turėjo kariauti 50 r®s būti sumažinti iki 65 chusetts, Michigan, New
,metų). Bepiga kariauti su crHlizuotoms šalimis. Na- m.,, jeigu tos vaĮstybės nor | York ir New Jersey pilie- 
jgąlejai kelis kartus jų armiją, ir karas baigtas. Bet ri gauti valdžios paskirtų tystės laiko nepažymi. 13 
visai kita istorija su laukiniais arabais. Tą skirtingu-į pinigų. -- , . _ . , ,,
Iną Mųssolini jei dar nepatyrė, tai neužilgo patirs. K.| California, Colorado ir

valstybių, tarpe jų India
na, Ohio, Pennsylvania,

keshis. Pirmo sakinio rai
dės puošėsi įvairiomis fi
gūromis, vienokiu ar kito- 
,kiu meno skoniu, nudažy
tomis.

2. SPAUDOS REIKŠME.
Pasauly, įvairūs išradi

mai ir mokslo žinynuose 
naujų paslapčių atidengi
mai, didelį vaidmenį vaidi
no ir, galima sakyti vai- 

—u----- |dins. Kaikada nuo jų net
kuomet pats ekonominis ir sociali- 

kitose valstybėse reziden-[nis gyvenimas yienon ar jų. Jie (šūviai) pripildyti 
cijos laikas mainosi nuo kiton 
15 iki 35 metų. Aštuonioli
ka valstybių dar reikalau
ja, kad aplikantai išgyven
tų nuo vieno iki penkioli
kos metų apskrityje.

Paprastai, senatvės pen
sijos teikiamos tiems1 se* 
niams, kurie neturi gana 
arba visai neturi pajamų. 

FLIS. '

tose valstybėse. Michigan, 
New York, West Virginia 
ir penkios kitos valstybes 
reikalauja rezidencijos iš 
dešimties metų. ]

pusėn pakrypsta. 
Mano išmanymu, spauda 
nei kiek nemažiau, į visuo
meninį kultūrinį bei eko
nominį gyvenimą, turi įta
kos. Šį savo pasakymą pa
remsiu sekančiu H. Tainė’s 
pasakymui “Pasaulį" valdo 
trys jėgos: politinė, pini
ginė ir spauda, tačiau ši 
trečioji bene bus galin-

ne sprogstamosios medžią* 
gos — dinamito, bet stip
rios pasauližiūros, pirmoj 
eilėj, nudažytos tautine 
spalva. Šiuo atveju tauti
nę spaudos spalvą supran
tu, ne tą kuriąja yra nusi
dažęs plikasis šių dienų 
nacionalizmas, bet tą pa
prastą, kurią išduoda gim
toji kalba.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis. .

■Šventa Tikroji Bažnyčia
- __________

Iš pirmesnių straipsnių, kuriuos “Darbi- 
;mnko” skaitytojai, kaip teko patirti, skaito su 
dideliu pamėgimu, žinome, kad tikroji Kris
taus Bažnyčia yra vien Romos Katalikų Baž
nyčia. O’antrasis Visuotinas Bažnyčios Susi- 
JO&imaš, laikytas 381 metais, įsako tikintie
siems tikėti, kad tikroji Kristaus Bažnyčia yra 
ne vien viena, bet taip pat šventa ir katalikiš- 
ka ir apaštališka. Dėl to, kalbant apie tikrosios 
Kristaus Bažnyčios žymes, jau rašėme, kad 
Jtatalikų Bažnyčia yra viena, nes kiekviena 
karalystė, pati savęs nesutinkanti, bus išnai- 
Mnta (Luk. XI, 17). Šiame gi straipsnyj vien Į 
kalbėsime, kad tikroji Kristaus Bažnyčia yra 
tikrai šventa, nes tikinčiuosius veda į šventu- 
i'iną ir amžinąją laimę# dangaus karalystėje.

Atsižvelgus į katalikiškas pamaldas Kata
likų Bažnyčioje po visą pasaulį, matome, kad 
pamaldūs žmonės ant jų renkasi anksčiausiu 
metu ir nenuvargstomai ir nenuilstomai daly- 
yauja visose pamaldose. Net misijų kraštuose, 

^ktalikai pėsčia eina daug mailių, nežiūrint ne- 
Tnaionaus oro ar? prastų kelių, ir keliauna, kad 

; [ Paskubus į laiką ant Sumos išklausyti Šv. Mi- 
«ųr kad būti Kalvarijos Aukos nekruvinojo at- 

. Jie neateina 
■iąnų kad pasikalbėjus su pribuvusiais iš tolo 
bičiuliais, jie neateina tam, kad atnaujinti bi- 
Čiūlingus santykius ir juos padaryti tampres
niais, tačiau — jie ateina tam, kad atidarius 
ėąvo širdį ir nuoširdžiai pasikalbėjus su DievlŠ- 

įjįūoju Išganytoju ir Dievu, kurs esybiškai yra 
tikras ant visų Katalikų Bažnyčios altorių, jie 
Ateina tam, kad ieškoti ir rasti ramybę širdžiai, 
-įad Dievą, priėmus į savo Širdį, Jį persinešti į 
,'^įvo namus. Jie nepaiso smarkaus lietaus, nė 
.liidrų,'jię.nppąiso, dulkėtų ar purvinų kelių, nes 
jodami į Bažnyčią; jie žino, kad jie ėiįa į per
balę, kad jie eina į amžinąją laimę.

Painaldūs žmonės ateina į Bažnyčią, nes 
jie žino, kad tikroji Kristaus Bažnyčia gali

^ąujinimo tyliais liudininkais.

juos patenkinti visuose jų dvasiškuose reika- 
uose, nes jie žino, kad ras visa, kas yra reika
linga jų sielos išganymui. Jie ateina į Bažny
čią, nes jie žino, kad vien Romos Katalikų Baž
nyčia ir tik ji viena turi tas visas malones, 
per kurias žmonės gauna ir apturi išganymą. 
Jie ateina, nes jie žino, kad Katalikų Bažnyčia 
yra šventa ir gali juos vesti į gyvenimo šven
tumą ir padaryti šventais.

Jėzus Kristus norėjo, kad Jo įsteigta Baž
nyčia būtų šventa ir Jis įsteigė ją ne dėl kokio 
nors kito tikslo, kaip tik dėl to, kad jos pagal
ba žmonės gautij šventumo savybę ir taptų 
šventais. Šv. Povilas, rašydamas Efeziečiams, 
tai visa nušviečia reikšmingais žodžiais:

“Kristus mylėjo Bažnyčią ir Pats Save da
vė už ją, kad ją pašventintų, apvalydamas 
vandens plovimu, tarpininkaujant gyveni
mo žodžiui, kad Jis Pats sau parodytų gar

bingą Bažnyčią, neturinčią sutepimo, rauk
šlės, ar ko kita panašaus, bet kad ji būtų 
šventa ir nesutepta” (Efez. V, 25—27).
Kad apturėti amžinąją laimę, kad būti ar

ti Dievo, pats žmogus turi būti nesuteptas ir 
tyras, nes nė vienas suteptas negali įeiti į dan
gaus karalystę. Žmogus turi būti pašvęstas, jis 
turi vesti šventąjį gyvenimą. Tai to DieVas rei
kalauja iš kiekvieno žmogaus, bet su pačiu rei
kalavimu Dievas žmogui davė ir priemones, 
kurias sąžiningai vykdant, gali apturėti tobu
lybę. Tam tikslui Dievas įsteigė savo Bažnyčią 
ir jai pavedė tas visas priemones, kurios žmo
gų veda į amžinąją laimę. Per Krikšto Sakra
mentą Dievas savo Bažnyčiai davė galybę ir 
priemones, kad atėjusio į šį pasaulį žmogaus 
nuplauti pirmpradę nuodėmę, kurią gavome 
dėl pirmutinių mūsų tėvų nusidėjimo. Tos nųo- 
dėįnūs nuėmimas bei nuplovimas yra reikalin
gas, nes kol pirihpradė nuodėmė nentiiinta nuo 
mūsų sielos, iki tol esame šėtono nelaisvėje ir 
negalime Dievui patikti.

Jėzus Kristus žinojo šėtono antpuolius, ku
riais jis 'gali nugalėti silpną mūsų prigimtį, 
dėl to Išganytojo įsteigė Patvirtinimo Sakra
mentą, per kurį Šventoji Dvasia nužengia ant 
mūsų, kad mus* sutvirtinti prieš pagundas. Jė

zus Kristus taip pat stoja kovon prieš piktą, . 
kai Šventoje Komunijoje ateina į mūsų širdį ir 
joje padaro buveinę. Jis įsteigė Altoriaus Sa- ; 
kramentą, šv. Eucharistiją, kaipo dvasiškąjį I 
maistą mūsų sieloms. Ir ko gi turime bijotis, 
jei Dievas yra su mumis? Tačiau, kartais žmo
gus tampa nepaisantis ir nesirūpina dvasiškais 
savo reikalais. Jis per daug rūpinasi savo kū
nu, .žiūri, kad tris kart į dieną sočiai pavalgy
tų ir betriūsdamas apie savo gerbūvį, jis užsi
miršta svarbesnę dalį apie savo sielą. Savaitė
mis ir mėnesiais jis nesiartina prie Dievo Stalo, 
Šv. Komunijos, ir savo sielai jis leidžia alkti, 
badėti. Dėl tos priežasties, žmogaus dvasiškas 
susivaldimas tampa nusilpnintas ir kas dieną 
darosi silpnesnis, ir pagaliau jis tampa auka 
šėtonui. Jis pildo mirtinąsias nuodėmes ir ne
trukus prapuldo prietelystę su Dieviškuoju Iš
ganytoju, su Viešpačiu Jėzumi, Meilės kaliniu 
Tabernakule, kurs taip karštai trokšta sieloms 
pagelbėti ir jas išganyti, bet Jis veltui trokšta 
ir veltui laukia. Tačiau Meilingasis ir Gailes
tingasis Žmonių Atpirkėjas triūsė ir daug gera 
nuveikė dėl tokių užsimiršėlių ir atšalėlių ar ne- 
paisėlių. Savo Bažnyčioje Jis įsteigė Atgailos 
Sakramentą, kuriame penitentas gali save pa
duoti teisman ir pasisakyti padarytus nusikal
timus, ir kai padaro nuoširdų prižadėjimą, kad 
ateityj bus atsargesnis, tada jis gali iš Kris
taus atstovo, nuodėmklausio, išgirsti žodžius: 
“Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių, vardan Tėvo, 
ir Sūnaus, ir šventosios Dvasios. Amen”. Iš
laisvinti iš nuodėmių, nusidėjėliai savo širdyj 
nudžiunga ir skubinasi padaryti padėkonę. Jei 
kitatikiai žinotų, kokį džiaugsmą nusidėjusiam 
žmogui duoda Atgailos Sakramentas, aš tikiu, 
kad daugelis iš jų grįstų į tikrąją Kristaus 
Bažnyčios avidę.

Ir lalkiii bėgant, žmogui ateina; artinasi 
mirtis,’ negailestinga mirtis, kuri neturi nė jo? 
kio pasigailėjimo maldaujančiam žmogui mir
ties valandoje, kad jo pasigailėtų ir duotų lai- 
ko pataisyti savo gyvenimą. Bet, laikas išsibai
gia ir reikia skirtis, štai, šeimos tėvas nujau
čia, kkd galas jau arti, tačiau, maloni Šypsena 
rieda per jo veido skruostus. Rūpesčiai, tarsi,

jam nežinomi. Ir dėl ko gi nežinomi? Kadangi 
kunigas, gerasis ganytojas ir klebonas, yra 
prie jo šalies, ir kurs jam atnešė Geriausiąjį 
Prietelį, kurs jam draugaus kelionėje į Dievo 
Teismo tribūną. Jis nieko neturi bijotis, nes 
Meilingasis Jėzus yra su juomi. Jo giminės ir 
bičiuliai ryžtasi jį paguosti. Visa, kas yra jų 
galioje, daro, kad paskutinė jo valanda būtų 
rami ir viltinga, tačiau — jie visi negali jam 
draugauti jo kelionėje į amžinastį. Jis reika
lauja ko kita savo kelionei. Nūngi, jis turi Mei
lingąjį Jėzų. Kokia tai laiminga vargingo gy
venimo pabaiga! Kokia didelė laimė ir koks 
palaiminimas tokioje valandoje būti kataliku. 
Ir kokia kita Bažnyčia, aš klausiu, gali duoti 
tokį suraminimą ir tokią paguodą ir tokią lai
mę mirties valandoje žmogui, kurs būdamas 
kataliku, jam tikroji Kristaus Bažnyčia nuplo
vė visas nuodėmes per atgailos Sakramentą, jo 
sielai davė Meilingąjį Jėzų, laikiną bausmę — 
visai ar dalinai nuėmė Paskutinio Patepimo 
Sakramento šventieji aliejai ir kunigas sutei
kė paskutinį palaiminimą, turintį visuotinus 
atlaidus? Ir mirštantysis, ko gi daugiau gali 
reikalauti? Ir dėl ko gi jis turi bijotis mirties? 
Ir ramybėje su Dievu jo siela atsiskiria nuo 
kūno, kad skriejus į amžinąjį gyvenimą.

; Viešpats Jėzus paliko net ypatingas ma
lones dėl kai kurių luomų. Jis įsteigė Kunigys
tės ir Moterystės Sakramentus, kad tie, kurie 
įstoja į tuos luomus gyvenime, idant galėtų iš
tikimai eiti visas savo pareigas. Kunigystės 
luoman kunigai yra Šventinami, kad šventus 
sakramentus teiktų tikintiesiems.

Tai tos yra priežastys, dėl ko tikroji Kris
taus Bažnyčia yra šventa. Ir tos priemonės, 
kuriomis visi galima apturėti amžinąją laimę, 
yra vien Romos Katalikų Bažnyčioje. Ir jei vi
si- iš tikinčiųjų neapturės dangaus karalystės^ 
tam Bažnyčia nebus kalta, žmogui Dievas daJ 
ve laisvę ir laisvą valią ir, jei jis ją pavartosi 
prieš tikrosios, Kristaus Bažnyčios genis ir išJ 
ganingus nurodymus, tai yra jo laisvas daly
kas. Tačiau, laimingas yra tas žmogus, kurs 
gyvena ir miršta ramybėje su Dievu ir susi]

> taikinęs su Jo įsteigta šventąja Bažnyčia.
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pavyzdžių daug rastų ir 
’ąnda. i Gązdinimas, kad 
žmonija nuo alkolio galinti 
išsigimti, nėra padidintas;

]ką žmonijos ’ kraujo pusę. 
Kuomet motinos .ims Juo
dytis taip smarkiai, „kaip ; 
ligšiol, ir jau' trumpu lai- : 
ku išsigims visf žmonės”.'

Tas atsišaukimas pasi
baigia: “Atsiminę visa tai, 
kas augščiau pasakyta, 
laikome kiekvieno galvo
jančio žmogaus, kurio dar 
nėra apgalėjęs, tas įprati
mas, šventa priedermė vi
somis jėgomis • padėti 
tiems, kurie yra pradėję 
kova su alkolizmu patiems 
duodant tikros abstinenci
jos pavyzdį.”

Sažinas baigdamas savo 
knygą “Alkolis ir paveldė
jimas” sako: “Begaliniai 
pragaištingi alkolio išsigi
mimo vaisiąi ne spėjimas, 
bet tvirtas mokslo faktas. 
Šiandieną alkolis yra svar
biausia dvasios ir kūno a- 
teities išsigimimo priežas
tis. Nuo alkolio žmonės 
dar greičiau išsigimsta, 
negu nuo kitų nuodų. Jei
gu dėl girtybės išsigimda- 
vo žmonės senovėje, tai 
šiais laikais išsigimsta dar 
labiau. Moterų alkolizmas 
žymiai greitina tą dalyką. 
Mes mažai tesukame gal
vos, kad ne tik girtuokliai, 
bet ir geriantieji po trupu
tį labai gali kenkti savo 
ateičiai. Nei tėvas nei mo
tina neturi gerti prieš pra
dedant, nes tai kenkia dauv 
giau, negu ligšiol manė. 
Todėl tėvai negali gerti, 
jei jie nori, kad jų vaikai 
būtų sveiki. Alkolio išsi
gimimas daro savo griau
namą veikimą labiausiai 
vaikams augant. Tie maži 
nekalti vaikeliai turi kęsti 
ir vargti dėl tėvų girtybės. 
Girdymas vaikų svaigina
maisiais gėrimais dažnai 
esti paskui jų visokių kan
čių šaltinis.' Alkolis labai 
kenkia nėščiai moterei, to
dėl tuo laiku ji neturi jo nė 
į burną imti. Vartojimas 

[alkolio apskritai reikalau
ja atsargumo, bet nėš
čioms tiesiog pavojingas, 
ir čia alkolį privalo atsto
ti kiti vaistai.

Greit didėjantis alkoliz
mas labiausiai pareina iš 
alkolio išsigimimo, šian
dieną vis labiau ir labiau 
krinta į akis vaikų ir jau- 

w nuomenės alkolizmas. Pr.
pripažinti, kad alkolis yra|Demme sako: “Reikia į 
atskirų šeimynų ir visų [aikštę kelti ta ne visų pa
kartu išsigimimo priežas-'stebiamoji žala, kurį šiais 
tis, svarbiausia ištuštėji- laikais ^visuose kraštuose 

gręsia sveikam jaumiotne- 
nės pletojimuisi, jai pra
šalinti visi turime dirbt 
išvieno”.

Prašalinkim alkolį, nebe
bus girtuoklių. Girtuokliai 
nepigiai kaštuoja visuome
nei.0 Primįsiu tik vieną. 

. Lambrozo aprašinėdamas 
veislės išsigimimas. Ge-i amerikiečio girtuoklio iš* 

’ ‘ tori ją, sako, kad dėlto 
girtuoklio per 75 metus ki
lę 200 žmogžudžių, 280 ak
lų, kvailų, džiovininkų, 90 
paleistuvių, 300 be laiko 
mirusių, ir kad visa ta gir
tuoklio giminė kaštavus 
valdžiai apie milijoną do
lerių. Tyrinėtojai panašių

ALKOHOLIS IR 
ISIGIMIMAS

Dažnai girdime posakį: 
kokie tėvai, tokie ir vaikai. 
Tame pasakyme yra daug 
tiesos. Dažnai yra atsitiki
mų, kad girtuoklių tėvų, 
girtuokliai ir vaikai. Kaip 
kitas, geras ar blogas tėvų 
ypatybes vaikai paveldi, 
taip ir girtybę. Girtybę, 
todėl sulyg daugelio gydy
tojų tyrinėjimų nuomonių 
ir patyrimų, vaikai pavel
di iš savo tėvų.

Gydytojas Sažinas sako: 
“kad girtybės įsigimimas 
esąs ne tik iŠ girtuoklių 
tėvų, bet ir iš tokių, kurie 
retai geria, arba nuo vie
no apsigėrimo. Tai turi 
tuo didesnę reikšmę, kad 
ir truputį apsigėrus, kyla 
lyties patraukimas dėl au
kštesnių suturinčių cent
rų prispaudimo. Paveldė
toji girtybė dar pavojin
gesnė; ji apima visa; dau
gumas tyrinėtojų prisipa
žįsta, kad dėl visokių li
guistų apsireiškimų pasi
rodymo nereikalauja, kad 
jų tėvai ar seneliai būtų 
dideli girtuokliai”.

Dr. Grotes tvirtina, kad 
esą vienas iš tėvų gertų su 
saikų, o antras būtų ner
vingas žmogus, ir jų vai
kai gaus palinkimą į girty- 
bę. ...

Dr. Smith neabejodamas 
tvirtina, kad kaip didelis 
girtuoklis, taip ir gėrėjas 

. su saiku gimdo dvasios li
gonius bei linkusius į dva
sios ligas. O Hoppė sako: 
gamta nedaro šuolio —tas 
posakis čia turi didesnį ne
gu kur kitur pateisinimą. 
Juk apsinuodijimo vaisiai 
neprasideda nuo kurio tam 
tikro momento. Drauge su 
daugumu priimamų alko
holio gėrimų jos auga nuo 
vos pastebėtinų pažeidimų 
lig pačių baisiausiųjų.

Dr. Hammel’is apie vai
kų alkoholizmą sako: ko 
visi vaikai nežino, o reikia, 
kad žinotų, tai tas, kad pa
prastai blaiviems žmo
nėms reikia vieno tėvo ar o
motinos apsigėrimo, kad 
pradėjimas, kuris atsitin
ka toje dienoje, būtų pata- 
loginis (nesveikas).

Legrenas sako: Turime

sitikimus nereikia žiūrėti, 
laip į šauksmą negerti. 
Merelis, statydamas alkolį 

eilę su kitais narkotiniais 
nuodais, sako, kad alkolis 
tuo pavojingesnis, kad jis 
kiekvienam prieinamas, 
papročiu pripažintas' ir gi- 
riaitiasf jaunuomenė, ma
tydama tėvus geriant; pati 
pradedanti Jabąi aukoti, 
dažnai nuo pirmų kūdikys
tės mėtų gerti. '

Yra tokių; kurie tvirti-’ 
na, kad alkolis nesąs jau 
taip nuodingas. Jeigu bū
tų tiek nuodingas, kaip 
tvirtina tikrosios blaivy
bės šalininkai, tai' žmonija 
per tūkstančius metų jo 
vartojimo senai būtiį išsi- 
gimus ir išnykus. Jiems 
Sažinas taip atsako: “To
kiam manymui tiesia pa
matus labiausiai nemoks
iąs, pamatinio fiziologijos 
fakto nepažinimas, jog 
kiekvienas organizmas 
smarkiai stengia prieš į- 
vairius kenkiamus veiki
mus, imdamas galią iš e- 
sančios jame energijos at
sargos. Tas energijos at
sargos šaltinis duoda or
ganizmui galią platinti 
priešais išsigimimo įtakos 
atgimimo procesus.

Galima sau įsivaizdinti,

kokį didelį žingsnį padary
tų žmonija progreso dar
be, jeigu visa energija bū
tų išnaudota, kas norma
liai ir turi būti, tolimes
niam plėtojimui ir tobuli
nimui musų kūno ir dva
sios “aš” o su juo ir viso 
visuomenės organizmo. 
Begalinė kūno ir dvasios 
galybė, šiandieną griauna
ma alkolio nuodų, būtų 
pakreipta daugeliui* socia
lių - ekonominių blogumų 
naikinti,-kurie užkerta ke
lią visuotinai pažangai.’ *

Nepripažįstant '• didelio 
alkolio nuodingumo «' tik 
dėlto, kad žmonija ligšiol 
neišsigimusi, tai reikia 
taip pat atmesti didelį 
džiovos, sifilio, šiltinių ir 
kitų užkrečiamųjų ligų 
nuodų,nuodingumą. Dėlto 
žmones/ gyvena ir ne tik 
neiššigėma, bet, apskritai 
imant, plėtojasi. '

Reikia dėlto pripažinti, 
kad žmonijos nuodijimasis 
nikoliui labai smarkiai 
pradėjo augti tik paskuti
niais dešimtmečiais dėl al
kolio pigumo.

Bet reikia dar pasakyti, 
kad ne kiekvienas žmoni-

gertų, tai tikrai žmones 
greit išsigimtų. Daugelis 
savo energiją padeda ko
vai su girtybe ir kitiems 
naudingiems darbams.”

Blaivybe — J. G-dys.

Tėvo Su Maža Dukrele 
Pasikalbėjimas

Marytė, — Bet mūsų Jo
nukas, Juozukas ir mamy-

mo kraštų priežastis, pa
vojus visuomet ir bereika
lingų išlaidų versmė”.

158 gydytojai lenkai sa
vo atsišaukime “Alkolis ir 
mokslas” į lenkų visuome- 

: nę 1905 m. tarp kitko šiaip 
kalba: “Didžiausias tačiau 
pavojus gerti yra žmonių

• riančiųjų vaikai apskritai 
turi silpną kūną, ypač silp-
i nūs nervus. Pavojus, apie 

kurį kalbama, yra juo di
desnis, kad ir moteris pa- 

. maži, bet kaskart daugiau
* pasiduoda gėrimo madai 
. ir tokiu būdu, užkrečia

nuodais ir šitą ligšiol svei-

Majytė (meilindamasi 
prie bedievio tėvo) Tėveli 
aš tave, lahat myliu- Aš no- -te yra labakgęrUo jie visi 
rėčiau visados su tėveliu 
būti kartu, bet man labai 
gaila, kad reikės mudviem 
skirtis.

Tėvas, (glostydamas 
mergaitės galvą) Dėl ko 
tu taip sakai, mažyte, kad 
reikės skirtis? KUr tu ma- 
manai eiti?

Maryte, (susigraudinus) 
Aš niekur nuo tėvelio ne
noriu eiti, bet mudu at
skirs... (verkia).

Tėvas, — Neverk, vaike
li, niekas mudviejų nega
lės atskirti. Aš neleisiu, aš 
niekam tavęs neduosiu.

Marytė, — (nusirami
nus) Ar tu nemuši mane, 
tėveli, jeigu aš pasakysiu, 
kas mudu atskirs?

Tėvas, — Ne, nemušiu, 
nebijok, tik sakyk, mažy
te, sakyk: kas atskirs ir 
kur ir kada? Na, ko nesa
kai, sakyk. Aš tau sakiau, 
kad nemušiu.

Maryte, — Tėveli (grau
džiu balseliu), mudu ant 
Dievo Teismo atskirs ir 
niekad jau mudu kartu ne
begyvensime. Aš su ma
ine, Jonukas ir Juozukas 
eisime į dangų pas Dievu
lį, o tu, tėveli, negalėsi su 
taurai eiti... (balsiai ver
kia).
‘ Tėvas, — Del ko aš ne
galėsiu eiti, vaikeli? Aš ir
gi eisiu su jumis kartu pas 
Dievą!

Marytė, Ne, tėveli, tavęs 
neleis,. nes tu neini išpa’ 
žinties.

Tėvas, — Tai nieko, ma
žyte, mane leis ir be išpa
žinties. AŠ nieko neužmu* 
šiau, nieko nepavogiau. 
Tegul eina blogi žmonės 
prie išpažinties.

eina išpažinties, o aš praė
jusį sekmadienį buvau su 
mamyte bažnyčioje, tai 
mačiau kaip daugybė žmo
nių eina išpažinties. Papė, 
ar jie visi blogi žmonės?

Tėvas, — Nu, ne, Mary
te, jų dauguma yra ge
riausi žmonės, bet jiems, 
vaikeli, kunigas liepia eiti, 
tai jie ir klauso.

Marytė, — Tai, dėl ko 
tu tėveli, neklausai kuni
go, jeigu tiek daug žmonių 
klauso?

Tėvas, — Kad jie kvaili, 
tai klauso, o man neteik 
to visko.

Marytė, — Bet tu, tėveli, 
tik ką sakei, kad jie ge
riausi žmonės, o dabar sa
kai, kad kvaili. Aš, pape, 
mačiau einant išpažinties 
poną Eigutį, kurį visi 
žmonės labai gerbia ir sa
ko, kad tokie visi žmonės 
būtų. Aš taip pat mačiau 
kaip Komuniją priėmė 
trys mūsų mokyklos mo
kytojai ir penkios moky
tojos, o mano greido mo
kytoja labai yra išmintin
ga, o jos brolis yra kuni
gas.

Tėvas, — Et, ką tu čia 
niekus pasakoji. Ąš tau 
sakiau, kad tik neišmanė
liai eina prie išpažinties ir 
Komunijos.

Maryte, — O, tėveli, tė
veli! Mūsų mokytoja buvo 
rugsėjo pabaigoj Cleve- 
lande, kai ten įvyko visos 
Amerikos Eucharistinis 
Kongresas. O, kiek tenai 
suvažiavo iš visų Ameri
kos kampų mokyčiausių ir 
garbingiausių vyrų! Apie 
pusė milijono žmonių atsi
klaupę garbino Švenčiau

siąjį, daugybės klausyklų 
stovėjo pasieniais, prie ku
rių tūkstančiai artinosi 
maldininkų, o Komunijos 
net negalėjo per 
dalinti, tai pagarsino^ kad 
visi išsiskirstytų po kata
likiškas bažnyčias Čleve- 
lande. Teveli, ar jie visi 
neišmanėliai?!

Tėvas, — Jau tau, Mary
te, kaip matau, ta mokyto
ja pr ipump a vąvi^okių nie
kų. Palauk, biskįf ’ kai tu 
užaugsi, imsi skaityti mo
kytų žmonių knygas, tai ir 
tu mesi tą išpažintį, kai aš 
kad padariau. .

Maryte,.— JBęt, tėveli, 
dauguma mokytų 1 žmdnių 
eina išpažinties. Mums mo
kytoja net parodė fotogra
fijas tų visų mokyčiausių 
žmonių, kurie bųyo l&bai 
tikinti ir ėjo prie išpažin
ties. ’ /

Tėvas, —,Tąi kad man 
daktaras sakė, kad jis 
piaustė žmogų ir sielos ne
rado, tai kam dar eiti tos 
išpažinties.

Maryte, -— Bet sielos nie
kas negali matyti, dėl to, 
kad ji yra dvasia.

Tėvas, — Ėt, ką tu šne
ki, kad būtų, tai ir maty
tum, o dabart kiek ieškojo 
ir dėti* iki šiol tos sielos ne
rado.

Marytė, — Ne, tėveli, 
dvasios niekas negali ma
tyti, jeigu matytų, tai ne
būtų jau dvasia. Mums ku
nigas sakė,_kad siela pas 
žmogų yra taip kaip pro
tas, kurio niekas dar ne
matė, kaip atrodo, o visi 
jį turi.

Tėvas, — Tegul ir taip, 
Marytė, bet aš išpažinties, 
tai vis vien dar neisiu. Vie
na, kad nematau reikalo, 
o antra, — įmanė žiūrės, 
kaip į vilką.

Marytė, — Niekas nežiū
rės, tėveli, Jūs galite nuei
ti į bažnyčią, kai niekas 
nemato ir prieiti, o prie 
Komunijos galite į kitą 
bažnyčią, jeigu bijote į lie
tuvių.

Tėvas, — Tas tiesa, Ma
ryte, bet... žinai, aš dabar 
visokių draugų turiu, ką 
jie pasakys. Visi pirštais 
rodys... Ne, mano mažyte, 
nė nekalbink, neisiu.

Marytė, — Eik, 
eik. Aš tave taip myliu, 
(pradeda verkti).

Tėvas, — Neverk, mažy
te, aš tave irgi myliu, tai 
mano geriausia dukrelė, 
bet, žinai, kitą sykį, dabar 
aš negaliu. Gal po kokios 
poros metų, gal išvažiuosi
me iš Brooklyno, tada ne
matys draugai...

Marytė, — Bet, tu tėveli, 
čia eidamas išpažinties, 
daug ir savo draugų at
verstųjų prie Dievo. Jų ir
gi man labai gaila. Jie bu
vo katalikai ir jų tėvai bu
vo geri, o dabar neiha iš
pažinties. Tamsta, tėveli, 
grįžkite prie tikėjimo, tai 
pamatysite, kiek daug pa
ims nuo Jūsų pavyzdį.J

Tėvas, — Tas tieąą, ma
no mažyte, aš pats irgi 
jaučiuosi negerai darąs, 
kad nuo visų katalikų at
siskyriau, o prisidėjau prie 
laisvamanių saujelės. Man 
dabar sarmata ir su dores- 
niu.. žmo^i v 
pradėjau girtuokliauti 
pliaukšti, ko nuo savo nąa- 
žystės nedariau. Bedievys
tė ant gera neveda, aš da<
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Už Skundimąsi Vokietijoj
Areštuoja Žmones

Įnąą

tėveli,

Maisto produktų klausi
mas Vokietijoje darosi vis 
sunkesnis. Paskutinėmis 
dienomis ' tas klausimas 
gyventojams darosi tie
siog baisi šmėkla. Nekan
triai laukiančių prie mais
to krautuvių eilės darosi 
Vis ilgesnės.

Nepaisant propagandos 
ministerio Goebbelso rami
nimų, esą, dėl vieno kito 
svaro sviesto negalima at
sižadėti, trečiojo, reicho i- 
dealų, alkanose masėse.

Goebbelso raminimai pa
darė ne didelio įspūdžio. 
Masės vis labiau ir labiau 
pradeda bijoti, kad žiemą 
galės prireikti pradėti ko
vą su tikra' bado šmėkla.

Berlyno policijos prefek
tas Helldorfas praneša, 
kad jis buvo priverstas ūž 
daryti jau 6 skerdyklas, 
kurios ėmusios aukštesnes 
už nustatytas kainas. Vi
sai eilei skerdyklų ir mais
to krautuvių buvo smar
kiai pagrąsinta. Nepaisant 
to, maisto produktų, ypač 
riebalų, kainos beveik kas
dien kyla. Visur girdėti 
tiktai dejavimai ir nusis
kundimai, kurių reikšti 
garsiai negalima.

Jau keletas Berlyno šei
mininkių buvo areštuota 
už tai, kad bandė viešai 
padejuoti ir vietoje % ką, 
sviesto pirko po visą SVa- 
rą. Tačiau žmonės gelbsti
si kaip įmanydami. Esti ir 
tokių pavyzdžių, kad ne
atrodytų, kad ūkininkas iš 
vartotojų paėmė daugiau, 
už maisto produktus, negu 
viešai nustatyta, vartoto
jas ūkininkui pralošia 
kvortomis arba jam duoda 
gerų arbatpinigių. Taip 
žmonės slepiasi nuo gesta
po agentų, kurie dažnai 
slankioja prie krautuvių 
stovinėjančių eilėse. Ofici- 
jaliai pranešama, kad rug
sėjo mėnesį bedarbių skai
čius padidėjo 7.000. Dabar 
bedarbių esama 1.713.695.

Iš kitų šaltinių tenka pa
tirti, kad taip pat buvęs 
kiek sumažintas ir žalia
vos įvežimas, kad tuo bū
du būtų galima sutaupyti 

bar pats jaučiu ir matau, 
bet grįžti prie Dievo, dar 
negaliu.

Maryte, — Jūs, tėveli, 
sarmatijatės savo draugų, 
Jiems tai sarmata, kad Jus 
atitraukė nuo Dievo. Kad 
jie ką doresnio vietoj Die
vo būtų davę, tai nebūtų 
taip pikta, o dabar tik 
pliauškia, tik burnoja, kad 
žmogus neturi sielos, kad 
yra gyvulys. O, tėveli, aš 
Jus taip myliu. Aš nelei
siu, kdd jie taip Tamstą 
niekintų ir lygiai su gyvu
liu statytų, o aš su Jonu
ku ir Juozuku nenoriu būti 
tįk gyvuliukais, (glaudžia
si). Ne, teveli, neklausyk, 
tu tų laisvamanių. Tavo 
sielą irgi negyvuliška, bet 
labai brangi ir Kristaus 
krauju atpirkta. Eikišpa- 
Žintįes, tėveli!

Tėvas, — Tas tiesa, Ma
tyte, ir sarmata ir gėda, 
ka^npgfįlijt^ būti. ąųkČtes- 
nis už gyvulį,- bet palikda- 
bar mane ramybėje. AŠ 
dar gerai apgalvosiu...

8.J.

pinigų įvežti sviestui ir ki- 
tiems reikalams. Tačiau 
žaliavos importo sumažini
mas, be abejo, smarkiai at- 
silieps į pramonės produk
ciją, ir tada bedarbių skai
čius turės žymiai padidėtu 
Reikia spėti, kad ateinantį 
mėnesį bedarbių registra
cijos biurai įregistruos jau 
ne 7.000, o 14,000 bedarbių 
daugiau.

Vokiečių politiniuose 
sluogsniuose reiškiama bai 
mes, kad žiema trečiajame 
reiche galinti būti labai 
sunki.

Susirūpinimas žiema jau 
nebeslepiamas ir pačiuose 
nacijonalsocialistų sluogs
niuose. Belaukiant žiemos, 
spalių 9 d. Berlyne buvo 
atidarytas vadinamasis 
“Winterhilfwerk”. Ilgoje 
programinėje kalboje Hit
leris bene pirmą kartą pri
sipažino, kad trečiasis rei
chas ekonominiu atžvilgiu 
daug priklauso nuo užsie
nių. Atsižvelgiant į ne tik 
ne didėjantį; bet dargi ma
žėjantį Vokietijos .ekspor
tą, nacionalsocialistų vy
riausybė nepajėgianti pa
didinti darbo atlyginimo, 
kas vėl smarkiai susilpni
na krašto perkamąją ga
lią, Hitlerio kalba dėl dar
bininkų padėties pagerini
mo buvo persunkta giliu 
nusiminimu. Esą, visą, kas 
Vokietiją gali dar išgelbė
ti, — esąs nacijonalsocija* 
listiškas idealizmas. Čia 
kiekvienas turįs pasiauko
ti, padėdamas ‘ neturtin
goms trečiojo reicho ma
sėms pergyventi sunkią 
žiemą.

Tolesnį ekonominį Vo
kietijos plėtimąsi vokiečių 
ekonominiai sluogsniai šė
lta su dideliu dėmesiu ir 
net su tam tikini pesimiz- 
mu. R.

LŪS. KUŪPĮI VALDYBŲ IR 
HARIU DĖMESIUI

Šiomis dienomis “Darbi
ninko” Administracija išJ 
siuntinėjo LDS. nariams iri 
“Darbininko’.’ prenumera-l 
toriams pranešimus, kad 
užsimokėtų narių mokesJ 
nius ir prenumeratas. PaJ 
aiškėjo, kad paraginimus 
užsimokėti gavo ir kaiku] 
rie užsimokėjusieji nariai 
ir prenumeratoriau Dė! 
tokių klaidų kai kur kuo 
pų finansų raštininkai tu 
rejo nemalonumų.

Taigi pranešame, ka< 
visi užsimokėjusieji naria 
ir prenumeratoriai, kųrii 
gavote paraginimus užsi 
mokėti, nekaltinkite tuo 
jaus savo kuopos valdy 
bos, bet ištyrkite, grąžin 
dumi gautą paraginim: 
“Darbininko” Administra 
cijai su pažymėjimu kafls 
kiek ir iki kurio laiko esą 
te užsimokėję.

“Darbininko” Adminie 
tracija, gavus nario a 
prenumeratorio pareiški 
mą, patikrins ir praneš s 
pie stovį nario ar prem 
hieratoriaus.

Neužsimokėjusiųjų m 
rių ir prenumeratorių pr? 
Šome užsimokėti už “Dai 
bininką”.
LDS. Centro Sekretorius



Auksines Smiltys
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Iš Mūsų Veikimo Centro
(Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis) 
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vadas; Dr. Ą. Rakauskas,ĮValanČiūnui, vietos klebo- 
pirmininkas; kun. J. Čepu-nųi, įrtkongreso komisi- 
kaitis ir A. F. Kneižys, vi-įjotas už gražų pašidarba- 
ce pirmininkai; L, šimutis J vimą- Prieš pat užbaigimą 

į sekretorius; kun. L Alba- ypatingą padėką jis parei- 
jvičius, iždininkas; kun. JJŠkia J. Ę. vysk. Matulio- 
Balkūnas, kun. P. Juras ir nitu už jo visame kongrese 
A. J. Mažeika propogan- dlyvavimą ir suteikimą 
dos ir kontrolės komisija), patarimų. J. E. vysk. T.

Padaroma 10 minučių Matulionis atkalba maldą, 
pertrauka. Seka tolimesnis visi kongreso dalyviai su- 
nebaigtų reikalų svarsty- gieda Lietuvos himną ir 
mas. Iškeliama klausimas 6:15 vai. vak. kongresas 
apie talpinimą prieš kata- užbaigiama.
likus lietuvius nusistažiu. Vakare |vyko parapljo3 

l I svetinėje pagerbimui sei-
mo dalyvių iškilminga va
karienė, kurioje dalyvavo 
ir J. E. vysk. Matulionis ir 
daug kitų garbingų svečių. 
Vakaro vedėju buvo M. 
Zujus, % “Garsę” redakto 
rius. Nuotaika buvo pui- 

I kiausia ir visi atstojai 
i skirstėsi patenkinti kon-

,, ... i,-—...   n * j ,.,y .d,*,- 

Tel. 574-R.
SIMONDS GARAGE

Chevrolet Šalęs and Service 
287 Washihęton St., 

STOtlGHTON, MASS. 
Fred J. Simonds, Sav.

kursi ją po Philadelphiją irdangų, amžinybę nuo jos, 
link kurių ji keliavo, ir ne
atnešė prieš ją tuos daik
tus, kuriuos galima matu
ti, suskaityti, atsaikuoti, 
pasverti. * * * ■ S

Pasaulis yra gyvenimas, 
sveikata, garbe, grožė tur
tai, šeimyna, šalis, pati 
dora — atskirta nuo Die
vo, jų įkūrėjo ir jų pabai
gos, ir laikomo ir ieškomo

GRĖŠO PROTOKOLAS įjos apylinkės įdomesnes 
vietas, kuri prasidės 10 va- 

Galutinai palikta dr. Ą. landą ryto. Posėdis baigia-
Rakauskui ir būsimajai |ma 12:10 vai. dienos.
IT' * .ir • . • KETVIRTASIS POSĖDISklausimą isspręsti tokioj,
formoj, kaip bus geriau! Kongreso ketvirtąjį ir 
visuomenei patiekti. paskutinįjį posėdį atdaro 

liauju klausimu kalba .^‘•Kukauskas 1:30 vai. po 
kun. MikSys, kuris yra ar pietų. Praneša, kad bus 
timame kontakte su šv.ivaldybos rinkimas. Jis pa
žeme. Jis pasiūlė, kad Sv. aiškina apie balsavimo

- . i kaip tikro gero, žmogaus! Žemėj, Jeruzalėj, būtų į. tvarką, pažymėdamas, kad
-sti laipsniais, pirma su- gaiutinos pabaigos.
- švelnins, o tuomet pilnai į

i • — vv. # * *

£< xvin.
? KUO YRA PASAULIS?

Čia tai svarbus klausi
amas.

Svarbus mums visiems, 
jįiurie gyvename pasauly, 
y priversti, taip sakant, kvė
puoti nuodingais garais, 
* kuriuos jis nuolat išleidi- 
įųėja, ir kurie, jei neužkir-

JAMES ALFRED, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas ;

591 N. Malu St. Brockton, Mass.
Valandos. 2—4 ir 7—9 vai vak. 
Mera ofiso valandų, antradieniais 
ir ketvirtadienio vak. šeštadie
niais pagal sutartį.

apie balsavimo
Įprofesijonalų straipsnių

pakeis, mūsų Krikščioniš- 
^ką įvykių peržiūrėjimo 
į’būdą, mūsų Krikščionišką 
^galvojimo būdą.

Svarbus ypatingai jums, 
į jaunos ir jauslios sielos, 
faunos rasitės neužilgo 
‘t pirmą sykį viduryje šio 
-pasaulio apie kurį jūs esa- 
St© girdėję tiek daug, ir a-
* pie kurį jūs žinote tiek 
f mažai — viduryje šio pa
saulio, kuriuo esate pirma 
. ąpjakinti, sužavėti, pa- 
; traukti, ir tuomet nužu- 
: dinti. Taip, pasaulis žudo 
c sielą.
j. Tegul nebūna ne jokio 
J perdėjimo mūsų atsakyme
- šiam svarbiam klausimui;
• surinkime jį iš tų tvirtų 
katalikų sielų, kurios yra 
išstudijavusios šviesa to 
Jėzaus Kristaus prakeiki
mo: Deja, pasauliui!... Aš,

_ kurs meldžiasi už savo bu
delius nesimeldžiu už pa

saulį!
* * *

. Kuo, tat, yra Pasaulis?
-' Pasaulis yra visos tos i- 
"dejos, nuomonės, jausmai, 

.^taisyklės, viltys, baimės, 
troškimai, atgailėjimai, 
Sapnai, kurie susipynę, su
krauti apie mūsų sielą, iki 
jie laipsniais neuždaro dut.

. ių. Dievo akiai, kuri buvJ
- Jos šviesa, iki nepaslepia

Pasaulis yra visas tas, 
kas užgesina Dievišką 
šviesą žmogaus širdyje, tą 
šviesą, kuri pagelbėja jam 
išvysti nematomą, ir kuri 
sukūrė jo širdyje troški
mą tos grožės visad senos 
ir visad naujos; pasaulis 
yra visas tas, kurs pripil
do šį tuštumą žmogaus 
širdyje klastinga šviesa 
kuri leidžia jam išvysti, 
jausti, ir mylėti tiktai tą 
kas atsiliepia į pajauti
mus.

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

'ASMENIŠKA S PAT A RN AVIMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dester 1952

Namų: PI. 6286

I.

EDW. V. WARAB0W 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

|MORRIS SHOE STORE
4 . Lietuvis Savininkas *

Užlaiko Vėliausios Mados
4 ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 

Vyrams Lietuvių išdirbtus
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS

Darbinius ir šventadieninius
1152 Washington St.,

? Norwood, Mass.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUN AS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Haas.
Gyveninio vieta:

25 Enterpriic Bt„ Brockton

BROCKTON PHOTO 
STUDIO

Fotografijos imamos visokio 
Dydžio.

24 Main St. Brockton, Mass.

'steigta atstovybė —įsteig- kandidatais į*Centro vai-j mūsų katalikiškoj apau
tas koks nors vienuolynas 
ir palaikyt ten lietuvaites 
sesutes. Tą klausimą jis 
yra jau iškėlęs kunigų tar
pe, kur gavo pritarimo- ir 
pažymėjo, jog yrą galimy
bių gauti visuomenės me
džiaginę paramą. Viso rei
kia sukelti $30,000, nupir
kti ten vietą. Pavesta re
zoliucijų komisijai paga
minti atatinkamą rezoliu
ciją.
KOMISIJŲ RAPORTAI
Mandatų komisija pra

neša, kad seime dalyvauja 
103 atstovai ir 35 svečiai.

Seka skaitymas gautų 
sveikinimų telegramomis 
ir laiškais. Knygų peržiū

1 rėjimo komisija praneša, 
jog tapo įtraukta į knygas 
L. Laisvės bono $50.00 

'(nuošimtis ir visa kita ran
dasi tvarkoje.

Siūloma pietų pertrauka. 
Pranešama, jog pietų lai
ku bus imama kongreso 
dalyvių paveikslai > ir pra
šoma dalyvių neišsiskirs
tyti. Taipgi pranešama, 
jog rytojaus dienoj t dele-

* * ♦
Pasaulis tai visas 

kas išplėšia iš sielos 
giškus troškimus, atstaty
damas juos pajautimų 
troškimais. 

* * *
Ar norėtumėte, kad nu

pieštame jį dar smulkme- 
niškiau?

Pasaulis tai motina, kuri 
apsupa savo dukterį ap- 
silpninančia atmosfera vi
sai gamtinio jautrumo; 
kurios vienatinis džiaugs
mas tai silpna meilė dviejų 
sielų saumeiliai atspin- gataihs yraprengiama eks- 
džiama viena kitoje; ku- ' 
rios aukščiausias sapnas, 
tai ilgas saule apšviestas 1 
gyvenimas. Vargšė moti- - 
na, kuri savo liūdname 
paikume užmiršta, kad 
motinos ir dukters širdys 
nėra padarytos viena ki
tai, bet Dievui vienam! A! 
amžinybėje motina ir duk
tė verks sykiu, kad jos 
žiūrėjo į kryžių ir neįsten
gė perskaityti jo dangiško 
šauksmo. 

* * *
Pasaulis tai tas tėvas 

apsuptas aureole užsipel
nyto gero vardo dėl darbš
tumo, teisingumo, ir gar
bės, ir kurs, užmiršęs am
žinus daiktus, pina savo 
sūnui vainiką kaip jo pa
ties, garbės vainiką, tei
singumo, turto vainiką; 
kurs duoda jam išmintin
giausius patarimus, bet 
kurs, deja! savo nepaiso- 
mume link Dieviškų daik
tų, kurie jo, nuomonėje ne
turi nė jokios naudos šiam 
dabartiniam gyvenimui, 
uždusina jaunoj širdyj po 
ankstyvų metų tikėjimą, 
tuos jautrius pirmos ko
munijos atsiminimus, teik
damas garbės ir turtą kaip 
vienatinį* motyvą ir galą 
.visų jo troškimų. 

* * *
Pasaulis tai ta neap- 

svarstanti minia, kuri žiū
ri tik į medžiaginę visų 
daiktų, žmonių, paties 
dangaus grožę; kuriai 
švenčiausieji Jėzaus ir Ma
rijos vardai tai tiktai tur
tingas poezijoje įrankis, o 
viršgatatinė katalikiško 
garbinimo grožė tiktai a-

tas, 
(lan

kiai pasigerėjimas, ausiai 
sužavėjimas, valandžiukės 
jausminis širdžiai paten-

dybą gali būti asmens ir doj. Plačiai aptarus tą 
nedalyvaujanti seime, jei klausimą, išnešta pageida« 
tik savo sutikimą įeiti į vimas, kad dėti pastangas 
valdybą yra davę. netalpinti tokių asmenų

Rinkimų komisijon iš- straipsnių į katalikų spau- 
renkama dr. Atkočiūnas, dą, ypač, kad dabar yra 
O. Unguraitė, M. Vaišno- (susitvėrus katalikų dakta- 
rienė, kun. J. Bružikas, J.h draugija ir ji paUekšI^^^— 
iTamkevičius, kurie išdali- sveikatos Reikalingų strai-' "' 
no balsavimo lapelius su psnių.
kandidatų sąrašais ir sus- Pakeliama diskusijos a. 
kaitė balsus. Gi tuo tarpu ie kun. referat
einama prie naujų suma- jaunim0 kiausimu. Kun. j. 
nymų. Bružikas kalba, kaip ir ko-

M. Zujus duoda įnešimą J ki geriausi būdai prilaiky- 
kad J. E. vysk. T. Matulio- ti jaunimą prie savęs ir 
nis būtų pakelta į A. L. R. neleisti jam ištautėti. Jis i y«|f||| 11117-m nroiui i 
K. Federacijos garbės na- pabrėžia, jog tai vyksta KUKI U MuZEJy BES AM Ai 
rius. Visi atstovai sutinka daugiausia, kad a) jauni- _______
atsistojimu ir delnų ploji- mas nepažįsta savo tikėji- Prancūzijos mįe8te So
mų. mo ir todėl jis reikia auk- (SaU1įure), kur yra

K. Vilniškis siūlo įsteigti lėti daugiau tikybiniai, b) didžiojį Prancūzijos raitė- 
Federacijos darbuotojams tėvai neauklėja lietuviško j L. mokykla 1911 mt bu- 
trijų laipsnių garbės orde- dvasioj ir todėl jie turėtų L isteigta3 arklių niuzė- 
nus, kuriais pasižymėję į tai daugiau kreipti dėme- L Muzėius vra senoie ui- 
katalikų veikime asmens šio, ypač leisti jaunuosius G • ‘ t lg0 metru auk§. 
būtų apdovanoti. To tiks-į Lietuvą apsilankyti kalvos, prie Jat upės
lą, vertę ir reikalą j’ispla- pamatyti savo akimis jų Pilis ^iina iškimš-
ciai perstato. Kun. J. Vas- tėvų žemę. Kun. Linkus k arkK ir _.. da-kt 
kas kalba prieš, pabrėžda- pareiškia, jog jęi kur jau- . . ki k , .
mas, kad Federacija turi nimas nekatalikiškas, tai arkliais yra pora arklių 
garbės narystę, gi ordenai ti kpačių tėvų kaltė, kurie turinči kelis tfl.
turi valstybes pobudj.ir nėra gerais katalikais. kstančius metu Niirodvta 
nyrinta tas Federacijai. Vyčių centro pirmininkas kuriems argy’
(Jis siūlo,, kad ilgametis A. J. Mažeika pa^mi jog buvo naudotas įvairiais 

------ J„u,„._.^iiabal svarb rolę losią i amži ta is Galįma ma.
SZdS kad "45 i"4“1-
pažymėdamas, aa yp c kazokaį indėnai, gauciai 
musų jaunimo tik mažas L, kt fiia gk iai ark. 
nuošimtis skaito lietuvis- Lų fc lenktynėse, dar
ką spaudą ir jaunimo or- k Lenktynių skyriuje 
gamazcijos teturi tik ma- lank tojus stebina 
ižą skaičių vadų, kūne jau-kįai „Flying Foks„ 
mmo užpakalyje stove ų. iapės”) arklio,
Kaipo pavyzdi Jis paima kurįs 1900 mt. krito ir tuo 
Lietuvos Vyčių orgamza- laįku buvQ ark.
cųą, kurioje pn aušo be- L vįsame pasauiyje. Jj
veik 95 nuos. tik čia gimęs buvo irk did ls arkH 
ir augęs jaunimas ir be- mylgtoja8 E. Blanc už mi. 
veik visai neturi senesnių-k .0 prancūziškų frankų,
jų is Lietuvos atvykusių 
vadų. Muzėjuje yra didelis

Mg. Kriščiūnas ir pažy- knygynas, kuriame surin- 
mi trūkumą religijas ir va- ktos visos knygos apie ar
dų jaunimo tarpe. Kun. J. plius, parašytos įvairiomis 
Vaičiūnas gana plačiai Raibomis. Knygų yra ke- 
kalba, kaip tėvai klysta p08 dešimtys tomų.______
peikdami savo tėvynę ir i 
tai atstumia juos nuo lie- h 
tuvių. Taipgi jis kviečia < 
visus pagelbėti jaunimui ’ 
visais atžvilgiais, ypač fi- | 
nansiniai paremdami juos, H 
kad jie turėtų sau suėjimo ] 
vietas, ir remti jaunimo ! 
centrales organizacijas. ; 
Lai mūsų visų obalsiu da- h 
bar lieka —“jaunimui nors !

A. Rakauskas pa- vienas doleris į metus”! ;

Federacijos darbuotojas 
_____________ ___  K. Krušinskas' būtų pakel- 

kinimas. Visas šis, beabe->^as i £arbės narius, kas at- 
jonės randasi tikyboje, bet 
yra ir kas nors daugiau.
kas nors geresnio

* * —*
Pasaulis , tai tas galvoto- 

jas, kurs tiki teikiąs Die
vui kuo didžiausią pagar
bą, kuomet jis užleidžia, 
kad Jėzus Kristus yra pa
sitarnavęs socialei pažan
gai.

Pasaulis tai tas filoso
fas, kurs priima iš Evan
gelijos tuos dorovinius į- 
sakymus, kurie sutinka su 
jo nuomonėmis, bet kurs 
atmeta su panieka paslap
tis, kurių jo protas negali 
išmatuoti, ir dogmas ku-

sistojimu ir plojimu irgi 
priimama.

Seka tolimesnės diskusb 
■jos apie ordeno steigimą, 
kuriose dalyvavo kun. Mi
lukas, pasiūlydamas vysk. 
Valančiaus ordeną. Dar 
kalba K. Vilniškis, kun. J. 
Vaškas, A. Kneižys, kun. 
P. Juras ir M. Zujus. Nu
tariama įsteigti vysk. Va
lančius narystės ordeną, 
gi apie visas smulkmenas! 
paliekama būsimai centro] 
valdybai.

Seka rezoliucijų skaity
mas ir priėmimas, bei at
metimas. (Rezoliuc i j o s 
tilps atskirai).

Kun. Karužiškis siūlo, 
rios, rodos, jam priešta- kad centro; valdybai kandi- 
rauja; kurs priima tarp datų sąrašas būtų galima 
tikybinių Ordenų, kuriuo-, papildyti kongrese. Seka 
se Jėzaus dorybės atspin-’diskusijos, kuriose dalyva- 
džiamos, tiktai Mielašir-Įvo kun? Vaičiūnas, kun. 
dystės Seselės, kad jos nu- Paulonis, A. J. Mažeika ir 
malšina kūnišką kentėji- A. F. Kneižys. Nutarta tą 
mą; Trapistus, kad jie dir
ba žemę; kurs žmonijos 
draugijos vardu užrašo 
kaip nenaudingus visus or- 
denus gyvenančius iš iš
maldų, persimainusius 
maldoje, arba pribaigia
mus lėta kankinyste, it 
žmonijos draugija neturė
tų sielos, kuria reikia rū
pintis ir kurią reikia mai
tinti.

Šis yra tas pasaulis, ku
riam kiekvienas krikščio
nis, po bausme amžinos 
prapulties, tūri sakyti su 
Jėzumi Kristumi: Prakei
kimas!

Atnaujinkite Vandens 
VAMZDŽIUS DABAR 

Rūdys yra priežastis užšalimo 
Vamzdžių

J. E. HOLLAND & 00.
82 Cresent St., Tel. Brockton 850

vaišingumu.
Dr. A. Rakauskas, 

A.L.R.K. Feder. 25 Kon
greso pirmininkas.

, A. J. Mažeika,
Kongreso sekretorius.

STOGŲ 
KONTRAKTORIUS

Apdengiu
Slatėms - Žvyru - Asbestu 

JOHN HIOKMAN
46 Ford St. Tel. Brockton 599

STENGEL'S 
DEUCATESSEN

20 Legion Parkway, 
Brockton, Mass.

“Maža. Krautuvė su Dideliu 
Bizniu”

Čia galima gauti lietuviškų 
Valgių, 

Ir aukštos rūšies gėrimų.

IIBART MOTOR SALES
INC.

Antanas Kibart, Sav., 
Aukštos rūšies vartoti karai 
Perkam ■ Parduodam ■ Mainom

Taipgi taisome karas

120 Market St. Brockton.
Tel. 835 •

NEW ENGLAND FURN.
& CLOTHIGS CO.

Pilnas Pasirinkimas baldų
Pečiai - Grindiniu patiesalai 

Vyriški siutai ir paltai 
MORTIN SQUARE

*’ Prieš Stoughton Stot).

FARM SERVICE 
STORES INC.

Sienas, Grūdai ir Vištoms lesalas.

Gera rūšis, Pigi Kaina
51 Freight St., Brockton, Tel. 114

Rftllroad Avė.. Stoughton, Tel. 54

projektą, kuris pakeičia 
Federacijos konstituciją 
patiekti Tarybai užgirti. 

Dr.
skelbia Federacijos centro I Kaip iries duosime jiems I 
valdybos rinkimų davi- pavyzdį Savo darbais, tai 
nius. Daugiausia balsų ga- ir jaunimas bus su mumis, 
vo: kun. J. Balkūnas 60, M. Zujus irgi* pažymi, kad 
dr. A. Rakauskas 53, Leo- nuo tėvų priklauso ir jų 
nardas Šimutis 47, kun. P. vaikai.
Juras 46. kun. J. Čepukai- Rezoliucijų komis i j a 
tis 42, kun.J. švagždys 42, Į skaito likusias rezoliucijas] 

ir padėkas. Baigiant pas-l 
kutini jį kongreso posėdį 
pirm. dr. A. Rakauskas 
oareiŠkia padėką kongre- 
atstovams, kongreso var- 
|du pareiškė padėką kun. I,

A. F. Kneižys 31, kun. Ig.l 
Albavičius 30 ir inž. A; J J 
Mažeika 28. (Savo pirma
me posėdyje jie pasiskirs
tė pareigomis sekamai: j 
kun. J. Švagždys, dvasios

Alfred H. VVilbur, 129 Fairfie\v Avė

Jis visą laiką gyvena Brocktone. Yra baigęs 
AMHERST COLLEGE ir labai simpatiškas Ir no
rįs gero visiems. Jis yra pasirengęs tarnauti 
school committeemąn.

Balsuokite už 
GEORGE E. KEITH 
Į School Committee 
George E. Keith yra 

buvęs narys Boy Scout 
Council ir Board of Di- 
rectors Y.M.C.A., kur 
gavo didelį patyrimą 
biznio reikaluose. Geor
ge E. Keith yra Respu
blikonų kandidatas į 
School Committee, ku
ris tai vietai yra tinka
miausias žmogus.

Jis stovi už tai, kad 
pagerinus mokyklas 
sveikatos atžvilgiu.
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Telefonuokite, BROCKTON 5030 4^^
SUTAUPYSITE MALIAVOJIMO IŠLAIDASŠios gražios rezidencijos ką tik nesenai buvo sienos papuoštos ap

dengiant jas “BIRD-BRIC SIDING”*

GROSSM AN’S - BROCKTON
i • A

Namu SavininkaL^flmaų4ęKHe giup piiį^pąsįųlijiinu ir protą, kurią teikia •

NATIONAL HOUSING ACT

a

p

4 ■v
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BIRD & SON, WALP0LE, MASS.
•‘ ;

Tamstos Dabar Galite
Papoušti Savo Namus, 
Kad Jie Atrodytų Gražiai, 
Puikiai Ir Kad Juose Bu-
tų Jauku Gyventi.

jų

BIRI)
DOUBLE TWIN SHINGLES
PROTECT AND BEAUT1FY YOUR 

HOME

Ateikite Pas Mus Ir 
Pamatikite Pilną Pasirin
kimą BIRD’S Spalvuotų 
Produktų. Žinokite, Kad 

/

Mes Esame Pasirengę Tam
stoms Nuoširdžiai Patar
nauti.

■<

a

■1
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. 3
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“Visko Nuo SKlepo Iki Stogo”

GROSSMAN BUILDING SUPPLY CO.
69-73 No. MONTELLO STEET BROKTON, MASS.
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j NEWARK, N. J.
* Sekmadienį, lapkričio 17 
dieną, šv. Cecilijos choras 
mini savo 30 metų gyvavi
mo sukaktuves. Paminėji
mas įvyks Jubiliejiniu 
Koncertu, švč. Trejybės 
lietuvių par. salėje, Kam
pas Adams St. ir New 
York Avė.’ Pradžia 7 vai. 
Vakare.
; Šiame koncerte dalyvau
ja apylinkės parapijų cho
rai: Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos choro grupė ir so
listai, komp. J. Žilevičiui 
vadovaujant, iš Elizabeth, 
N. J., Šv. Jurgio parap. 
choro grupė ir solistai, va
dovaujant muz. J. Brun- 
dzai, iš Brooklyn, N. Y., 
karalienės Angelų parap. 
choro grupė ir solistai, va
dovaujant muz. P. Dulkei, 
iš Brooklyn, N. Y., Atsi
mainymo V. J. parap. cho
ro grupė ir solistai, vad. 
muz. J. Tamušaičio, iš Ma- 
špeth. L.I.,N.Y., šv. Pane
lės Apreiškimo parap. cho
ro grupė, vad. muz. J. Jan
kui, iš Brooklyn, N. Y. ir 
Šv. Kazimiero parap. cho
ro grupė, vad. muz. J. Yu- 
štui, iš Paterson, N. J. 
Taipgi ir mūsų Šv. Cecili
jos choras, solistai ir sve
čiai.

Šv. Cecilijos Choras, Newark, N. J. Pačiame viduryje sėdi. klebęnas kun.
I. Kelmelis ir choro vedėjas muz. p. A. Stanišauskas.

Rytinių Valstybių Kolegijos, Rėmėjų 
Ketvirtojo Seimo Protokolas

KEARNEY, N. J.
Spalių 20 dieną įvyko 

Vilniaus pagrobimo minė
jimas, L. P. Klubo svetai
nėje.

Programos vedėju buvo 
p. Jaruševičius. Pirmiau
siai varg. F. Hodeliui va
dovaujant, suvaidintas pa- 
trijotiškas veikaliukas su 
dainomis.

Kalbėjo kun. Kinta, ger
biamas adv. P. Daužvar- 
dis, Lietuvos Generalinis 
Konsulas, p. K. Vilniškis. 
‘'Amerikos” laikraščio re
daktorius ir adv. Paulaus
kas. Pastarasis perskaitė 
rezoliuciją Vilniaus klau
simu.

Antru atveju kalbėjo 
kun. Kinta ir dėkojo vi
siems už gausų atsilanky
mą. Programą užbaigta 
Lietuvos himnu.
' Paminėjimą suruošė Vil
nių Vaduoti Sąjungos sky
rius. Lietuvių Politikos 
Klubas svetainę davė dy
kai. Dėkų jam.

J. V. Baltrukonis.

Kolegijos Rėmėjų ketvirtasis ton Rėmėjų skyrius ($5), Boston 
seimas įvyko spalių m. 24 d. 1935 Tretininkai ($5), Brockton Alto- 
m. Marianapolio Kalegijos rū-įriaus Pagražinimo Draugija ($5), 
muose. Seimas pradėtas iškilmių-^Brockton Tretininkai ($5), pp. 
gomis šv. Misiomis, kurias atlai-įMarkevieiai ($5), pp. Vyčiai.($5), 
kė kun. dr. J. Navickas, asistuo- pp. Ringailai ($3), Antanina Ta- 
jant kun. P. Skruodeniui dijako-’ 
nui ir kun. A. švedui snbdijako- 
nu. Iškilmėms pritaikintą pamok
slą pasakė kun. J. Vaškevičius. 
Mišių metu giedojo kolegijos cho
ras.

Po pamaldų Įvyko bendri pie
tūs. Seimo posėdis prasidėjo ant
rą valandą po pietų. Kun. J. Na-] 
viekas, atidarydamas seimą, su'^uk s. 
kalbėjo maldą ir pasveikino susi-} 
rinkusius.

moševieienė ($5)., Antanina Ma
ja uskaitė ($5), i

Vienbalsiai užgirti sekantieji sutalpintų studentų skaičių; 
sumanymai:

1. Kadangi kai kurie skyriai 
ruošiasi savose kolonijose padary
ti 1 ioteriją, išreikštas pageidavi
mas, kad šiais metais būtų su
ruošta bendra visuose miestuose, 
su visų skyrių pagalba, lioterija.

2. Šiais metais ruošti vajų: A. 
prašyti Tėvų Marijonų kad duotų 
Šiam darbui kunigą;' B. prašyti

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
•verti skaitytojų paramos.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Nuo Muskulų Gėlimo k 
Skaudėjimo 

reikalaukit viiame pasauly 
pagaračiuiio 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERIO 
kurU sutelkia graifą Irtlkrg ' 

palengvinime

palikti tą pačią, į kurią įeina: Baigiantis Seimui, kun. J. Ną- 
pirmininku kun. J. Vaitekūnas, viekas savo nuoširdžioje kalboje 
pavaduotojais kun. V. Puidokas pareiškė gilaus dėkingumo vi- 
bei p. V. Parulis, iždininku kun. siemą Seimo dalyviams ir ypatin- 
J. Navickas, raštininke ponia De- Į gai Seimo valdybai. Padėkos žo- 
lioniene, ir iždo globėjos: p. Vo-, 41 h* kun. J, Vaškevičius, 
sylienė ir p. Urmonienė. Pirmininko .pakviestas kun. J.

Nutarta padaryti rinkliava. Švagzdys sukalbėjo maldą.
Aukojo sekanti asmenys: po $5.— Pasibaigus posėdžiams, Seimo 
Kun. J. Vaitekūnas, Juozas Svirs- Į dalyviai, kolegijos studentai ir vi
ltas, Anastazija Piliponiūtė.

$2. —V. Andriuškienė, O. Siau- lęun.
rienė, O. Landžiuvienė, J. Stat- kun. A. švedui ir kun. P. Skruo- 
kaitė, M. Bartkevičiūtė, kun. J. deniui, suteikė iškilmingą šven- 
Švagždys, K. Gudanavičienė, S. Čiausiu palaiminimą. Iškilmėms 
Savickienė, p. Paimliai, E. čio- pasibaigus, buvo patiekta bendra . 
čys, P, Liolia. į vakarienė. Svečiai gražiausioje

$1.—J. Dzekevičius, Fa Kundro- nuotaikoje išsiskirstė namo.
tienė, S. Šeputienė, A. Morkūnie
nė, K. Vosylienė, E. Nanartavi- 
eienč, E. Savickas, V. Baliukonis, 
J. Štreimikis, J. Ramanauskas, J. 
Jakavonytė, P. Liolia, M. Delio- 
nienė.

Į dalyviai, kolegijos studentai ir vi- 
Įsi namiškiai suėjo į koplyčią, kur 

J. Švagždys, asistuojant

Selinę prezidijilmas:
Juozas Svirskas
Ona. Siaurienė.

Sekretori jatas:
Hieną Vosyliūtė, 
Jonas šakočius./

Žinios Iš Lietuvos
DEL LUKŠIO IŠTREMI- BULVĖS Į ITALIJĄ

MO —--------

Kadangi valstybės švietimo de
partamentas reikalauja šių nauji] 
patalpų; ir

Kadangi šiai naujai statybai 
Marįanapolis neturi jokių lėšų—

Todėl Rėmėjų Seimas nutaria 
eiti prie naujos statybos ii’ sukė
limui reikalingų 
kančius būdus:

Pirma, prašyti

lėšų užgiria se-

Tėvų Marijonu
jauskaitė ($5), pp. Mažuknai1 gerb. Kunigi] Klebonų, kad leis- vadovybės, kad nuskirtų vieną 
($5), pp. Skarupskai ($1), ir j tų savo parapijose atgaivinti sky- savo kunigų vajų vesti;
Rugštelienė ($1), p. Labuiiene rius. Kai kurie 'gerb. Klebonų gal1 Antra, kreiptis į palankius 
($1), Anastazija Tamošunienė leistl> ir aukų* parinkti. Gerb. Klebonus, kad jie leistų sa-
($2) ir Marijonų Seminarijos I 3. Ruošti KOLEGIJOS DIENĄ vo vedamose parapijose rinkti 
klierikai Hįnsdale, III. (Marianapolio parke atskirai nuo Kolegijai aukas;

’ ’ Įeitų piknikų ir pelno su kitomis Į Trečia, suruošti šiais metais
Žodžiu sveikino daugelis dele- Organizacijomis nesidalinti. Jlioteriją, kuri galėtų duoti pelno 

Įgatų, pridėdami kaikurie ir savoj 4 per Spaudą raginta, kad tėvai-bent keletą tūkstančių dolerių; ir 
kun. A.. Petraitis ($25), savo sūnus leisti] į lietuvišką ko-Į Ketvirtą, Marianapolyj ruošti 

į p. V. Rimša ($5), kun. A. Bublys legiją, tokiu būdu išauklėdami fifc vieną vasaros pikniką — Ko- 
. . , sveikino Marijonų Vienuolijos juos lietuviais, kurie būtų saviems legijos Dieną — ir jo pelną skir-

Toliau buvo atstovų registram-, vardu> dr. j. Rimavičius — kole- žmonėms naudingi. 'ti naujai statybai.
ja. Stud. P. Balčiūnas pranešė. gijos mokytojų vardu, stud. J. | 5. Jau du metai kaip vietiniai 1 Kolegijos Dienos Įkūrimas 
kad yra susirinkę 57 atstovai iš šakočius studentų vardu, kun. J. Rėmėjų skyriai ruošia įvairias Į Kadangi beveik visa lietuviško- 
prainų skyrių: Worcester 16, vagkevičius Lietuvos Vyčių var-1 pramogas, kurių pelną skiria su- ji visuomenė prisidėjo prie Lietu- 
Boston 4, vvaterbury 5, Providen- du, stud j Stankus Marianapolio darymui vienos Stipendijos. Būtų vių Kolegijos įkūrimo, todėl no- 
ee 7, Biockton 1—<, Marianapolis, School vardu, stud. A. Bam- gera, kad skyriai šio darbo neuž- rinti savomis akimis šią įstaigą

Į balas Kolegijos Meno Sekcijos mestų ir jį tęstų toliau. Po metų J pamatyti ir joje paviešėti;
Į seimo valdybą įėjo sekantieji;vardu, kun. A. Švedas Blaivintu- kitų, turėsime vieną stipendijąl Kadangi pas mus yra paprotys 

asmenys: p. Juozas Svirskas, pir- ^1 vardų, p. J. Pilipauskas “Stu-!kolegijoj daugiau.
mininkas, p. Siaurienė pavaduo- dmitų Žodžio
toja; sekretoriais p. Elena Vosy- Vaitekūnas, kun. J. švagždys, p. Įužsirašydintų “Studentų Žodį

Rezo- Jakavonytė ir kiti. .. n.ui>v pi
kiui. J. I išklausius pasveikinimų, sekre- suomen®s vadų auklėjimo darbą. I riamas savojo centro išlaikymui;. 

\ aškevičius, p. J. Pilipauskas ir ĮOrg p Dilionienė perskaitė pe- Į 
p. Dilionienė; sveikinimo komisi-1 reitų metų protokolą, kuris su pa- • 
ja - kun. A. Švedas, p. A . Rim- j gyrjmu buvo priimtas. Atstovai 
ša ir stud. P. Balčiūnas. išvarstė kai kurias vietas iš pro-

Perskaityti pasveikinimai laiš-1 tokolo. Pasireiškė bendra mintis, 
kais. Jo Prakilnybe kun. J. Ja- jkad skyriai tęstų toliau savo dar
kantis, Tėvų Marijonų provinci- bą, sukeldami numatytą $300 
jolas, prisiuntė sekantį pasveikt- kvotą, kad įsteigus neturtingam 
nimą; - ‘

Brangieji Dvasiškieji Tėveliai 
ir Pasauliečiai:— Kai man gaila,

liūtė ir stud. J. Šakočius, 
liucijų komisijon įėjo:

vardu, kun. J. I
į bent kartą į metus sutraukti visą

6. Raginti lietuvius žmones, kad bendruomenę —organizacijos, pa- 
į” ir rapijos, apylinkės — į bendrą pa

nokiu būdu remtų tą svarbų vi-’ si linksminimą, kurio pelnas ski-

studentui stipendiją. Kiti svarsty- 
•mai įteikti rezoliucijų komisijai. 
Toliau sekė pranešimai iš kuopų.

 Kaunas — Šią savaitę
Š. m. liepos 11 d. lenkų “Lietūkis” Klaipėdos uos- 

policija perdavė mūsų po- te pakraus didžiulį laivą 
licijai politinį emigrantą bulvių. Kiek tenka patirti, 
Lukšį, kuris paskutiniuo- bulvės siunčiamos į Italiją, 
sius kelis metus gyveno Bulves supirktos visoje 
Vilniuje ir dirbo rytų tyri- Lietuvoj, daugiausia Klai- 
mo institute. Liepos 11 d. pėdos krašte. Kraujant 
policija suėmė Lukšį jo bu- bulves į laivą, jos bus dar 
te ir tą pačią dieną jau iš- rūšiuojamos.* Tai pirmas 
trėmė per administracijos didesnis bulvių eksporto 
liniją.

Toks staigus Lukšio iš- ... ... .
trėmimas, matyti, sukėlė 
Vilniaus gyventojų tarpe' 
nustebimą, juo labiau, kad 
kai kas lenkų Lukšį skaitė 
visai “savu” žmogumi. Vz 
PelČinska pirmoji iškėlė to 
jai neaiškaus ištrėmimo 
faktą Gazeta Polska laik
raštyje. Po jos atsiliepė 
dar pora balsų, reikalau
dami, kad centro vyriausy
bė ištirtų tą bylą ir nusi
kaltėlius nubaustų. Šią sa
vaitę Kur. Wil. įdėjo ilgą, 
visą puslapį užimantį, Svi- 
nievičiaus straipsnį Luk
šio reikalu, kur taip pat 
atpasakojama tas staigu
mas, kuriuo buvo ištrem
tas Lukšys ir blogiausia, 
kad... nieks nežino dėl ko 
jis buvo ištremtas, ir dar 
ištremtas į tą kraštą, kur 
Lukšys nenorėjo patekti.'

Lukšys buvp suimtas 
naktį ir tos dienos vakarą 
jau buvo ištremtas į Ne
priklausomą Lietuvą. Ma
gistrate už Lukšio ušstojo 
rytų tyrimo instituto di
rektorius, pažymėdamas, 
jog Lukšys esąs reikalin
gas institutui, užstojo jį ir 
universiteto rektorius, ta
čiau jiems buvo pasakyta, 
kad jau pervėlu.

Svianievičius savo raštu 
kreipiasi į vidaus reikalų 
ministerį Koscialkovskį 
prašydamas atsiųsti komi
siją vietoj ištirti visą rei
kalą ir tuos, kurie “daro 
valstybei gėdą”, tinkamai 
nubausti. :

transportas. Paskutiniu 
laiku bendrai žymiai pa-

I portas per Klaipėdos uos
tą. Išsiunčiama jau daug 
javų. Šią savaitę išplauks 
laivas, išveždamas 1000 to 
rugių. Lietuvos šių metų 
derlius; pradeda plaukti į 
pasaulį.

NUBAUSTAS NEATSAR
GUS ŠOFERIS

Kauniškis šoferis Bene- 
sevičius, važiuodamas su 
Amerikos lietuvių bendro
vės autobusu,, užvažiavo 
ant sunkvežimio ir vežikui 
Kapačiauskui sulaužė ko
ją. Kauno apygardos teis
mas BeneseviČių nubaudė 
vienu mėnesiu paprasto 
kalėjimo ir iš jo kartu su 
bendrove priteisė apie 
5,000 litų (kas mėnesį Ka
pačiauskui turi mokėti po 
41 litą).

Į Iš skaitytojo protokolo pastabų, ir
j dalyvių diskusijų ir naujų suma-Į Kadangi iki šiol ruošiamas La- 
nymų rezoliucijų komisija paga-j bor Day Kolegijos naudai išvažia- 
mino ir seimas užgyrė sekančias vimas duoda daugiau nuostolių 
rezoliucijas:

Dėkingumo Pareiškimas
Kadangi Kolegijos įkūrimui ir (nustumia šalin, mažai teatlygin- 

jos palaikymui per dešimtį metų dama Kolegijai už padaromus 
nuostolius ir išlaidas;—

— Todėl Rėmėjų Seimas pata
ria Kolegijos Vadovybei susirū
pinti savais reikalais ir nutaria, 
kviesdamas į talką visus Naujo
sios Anglijos Kolegijos rėmėjus,

negn pelno; Liepos gi Ketvirtą 
dieną Kolegijos reikalą visiškai

prisidėjo daugelis Gerb. Dvasios 
Vadų kaip. savo gausiomis auko
mis, taip ir nuoširdžiu palanku
mu, leisdami savo valdomose pa-, ruNiumuu.- gana. Nuo Worcester kuopos kalbėjo p; į ieibuaiuI SdVU Vdl'

kad šiandien negaliu sykiu būti(v Rim§a? providence — kun. jJlapijose rinkti aukas;
su Jumis, tame metiniame Mari-Į 
jonų Rėmėjų Suvažiavime!... Bent’, 
raštu nuoširdžiausiai sveikinu Į 
Jus, mūsų kilnadvasiai Gerada- », 
riai! Reiškiu Jums mano nuošir-1 
džiausią dėkingumą už šelpimą Į 
mūsų vedamosios Kolegijos ir i 
šviežiai įsteigtosios Seminarijos. 
Per gerosios mūsų Dangiškosios 
Motinėlės užtarymą melsiu Vieš
paties Dievo laiminti Jus visus 
ilgu amželiu, ir teikti Jums gali
mybės ir toliau gerais darbais pa
sižymėti. Malonėkite priimti ma
no nuoširdžiausius Jums linkėji
mus.

Kun. Jonas J. Jakaitis, MIC., 
Marijonų Provincijolas

Amerikoj”.
Laiškais, su aukomis, gauta ne

maža pasveikinimų. Juos prisiun-. 
te šie kolegijos prieteliai: AVor- 
cester Rėmėjų 12 skyrius ($15), 

„kun. P. Virmauski^ ($l(UT --Bo8<

Į Vaitekūnas, Boston — p. Nanar- 
jtavięienė, Brockton — Akstinas. 
Į Visur dirbta, ar tai paruošiant 
nuosavą pramogą, ar tai pagelbs- 
tint studentams pastatyti veikalą 
jų kolonijoj ar tai prisidėta prie 
bendro Lietuvių Dienos paruoši
mo Marianapolyj. Vienas atsilan
kiusiųjų svečių p. Ramanauskas, 
Brockton, Mass., paaukojo kole
gijai tris lotus žemės Bostono a- 
pylinkėj ant jūrų kranto. Seimas 
reikšdamas gerb. Prieteliui dėkin
gumo, išnešė sekančią rezoliuciją: 
Kadangi bet kokia moralinė ar 
materialinė pagalba Kolegijai yra 
labai brangi, ir

Kadangi p. Ramanauskas, ne
žiūrint šių laikų sunkių gyvenimo 
sąlygų, paaukojo Kolegijai tris 
žemės sklypus,

Todėl, Ketvirtasis Kolegijos 
Rėmėjų geimas reiškia jam nuo-

Kadangi mūsų visi lietuviški 
laikraščiai visuomet užleisdavo įkurti Kolegijos Dieną ir kiekvie- 
vietos savo skiltyse kiekvienam ną vasarą ją ruošti, kaip jau į 
Kolegijas reikalui ir patys nuola- paprotį įėjo, Ketvirtąją Dieną 
tos ragino visuomenę šį darbą Liepos.
remti; ir Spaudoje Propagandos Klausimu

Kadangi šratai mūsų Amen-. Eadangi pa8tebima Jo Eole į. 
kos lietuvi, katalikų meta. isme.| josR5lhsjlį organizacijos veiki. 
tu savo aukomis ir savo nenuils-1 „ • . ,v. , , , , , . , !mas nesivysto deramu sklandu-
taucm darbu, sukeldami dideles mn del to kad orgiftliz;icijos na- 
sumas, rėmė šį mūsų išeivijos, rįaj visuomenė bendrai mažai 
darbą * • (težino apie Marijonų Kongrega-

Todėl Kolegijos Rėmėjų Seimas ciją, josios istoriją ir dabartinę 
reiškia gilaus dėkingumo visiems i veiklą -Amerikos lietuvių religi- 
savo geriems Prieteliams — Dva- niame, kultūriniame ir tautiniame 
si o s Vadams, Laikraščių Redak- gyvenime;

I — Todėl Seimas pageidauja,

,kad Marijonų Kongregacija įs
ileistų informacinio pobūdžio įjro-

’ šurėlių išplatinimui visuomenės
(tarpe ir šiam propagardos darbui 
skirtų vieną nuolatinį žmogų.

jos patalpos yra "per mažos, kii€Ldybą;~Seim*s —rienbahrai-nutarč-

toriams, ir visai miniai nuoširdžių Į
Rėmėjų — kartu jų prašydamas 
ir toliau nepamiršti šio svarbaus ’ 
reikalo, ypatingai Šio vajaus me-Į 
tu. • - . I

Statybos Reikalas į
. Kadangi Marianapolio Kolegi- j Renkant kitiefiis metams vai

GERAI UŽAUGO 
DARŽOVES

Daržovės šiemet gana 
gerai užaugo. Runkeliai, 
barščiai (svikliai), mor
kos, kopūstai — mąlonūs

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė
mių. Sv. Jokūbas,

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Eųuitable Service Bureau

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

iti 11 ri u kiimi'ii —nrnmrmi\i- rr h'. 1 r' i'M'Aiiu.i,

ALEKS. KARIMAS
. - .

Graborius ir Balsamuotojas
Pilnai prisiruoŠęs patarnauti 
kuogenausiai dieną ir naktį 
visiems Connoctięut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Jei. HBW BRITAIM «5 R.
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