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NUOTRUPOS ITALAI STUMIASI PIR
MYN DVIEM FRONTAIS

Iš Belgijos Lietuvos ka
ro muziejui partraukta 28 
varpai. Jie bus įkelti į mu
ziejaus bokštą. Pirmu kar
tu jie suskambės per ka
riuomenės šventę lapkri
čio 23 d. Visi varpai sveria 
30.000 kilogramų.

Amerikiečio lakūno Fe
likso Vaitkaus vardu Ža
garėj pavadinta gražiau
sioji gatvė. Pačiam Vaib 
kui dalyvaujant gatvė bu
vo atidaryta. Iškilmėse da
lyvavo apie 10.000 žmonių.

Šiemet jaunųjų ūkininkų 
rateliai visoje Lietuvoje 
pasodino apie 200.000 me
delių. Medeliai buvo sodi
nami pakeliais, kapinynuo
se, miestų ir miestelių aik
štėse, istorinėse vietose, 
sodybose ir k. Žemes ūkio 
rūmai medžių sodinime pa
sižymėjusiems išleido 1875 
litus dovanomis.

Telšiuose vos nekilo žy
dų pogromas. To priežas
tis buvo ta, kad žydai iš
gėdino 16 metų lietuvaitę. 
Įtūžę žmonės kaikuriems 
žydams išdaužė langus, o 
kaikuriuos 'žydus apstum
dė.

AUSTRIJOJ SUIMTA 
ŠIMTAI DARBININKŲ

Roma — Italai užėmė 
naujas vietas šiaurėje ir 
pietuose Etiopijoj. Italijos 
kariuomenė, užėmus Ma
kale, eina į Antalo. Du 
šimtai tūkstančių etiopie- 
čių pasiruošę ginti svar
bias vietas nuo užpuolikų.

Armija iš Italų Somali- 
land, kuri ką tik užėmė 
Saša Baneh, žygiuoja į 
Daggah Bur, apie 30 mylių 
į šiaurvakarus nuo Saša 
Baneh artyn Etiopijos, ge
ležinkelio, kuris’jungia A- 
ddis Ababa su kitomis val
stybėmis.

SUIMTAS LATĖNO BRO
LIS IR BUV. DIREKTO

RIAI

Japonija Pasiuntė 2000
Kareivių į Shanghai

MIRĖ ŠV. TĖVO 
PADĖJĖJAS

KETURI AUTOMOBI
LIAI SUSIMUŠĖ

SUGAVO LENKŲ ŠNIPĄ

Ties Kaunu per Nemuną 
pienuojama pastatyti nau
ją pantoninį tiltą.

Šiemet per rugsėjo mė
nesį visoje Lietuvoje pini
gų apyvartoj buvo 107.-
534.500 litų. Pernai tuo pa
čiu mėnesiu tebuvo 98.728.- 
000, o 1933 m. buvo 105.-
967.500 litų.

Vienna, Austrija — Čia 
tapo suimta šimtai darbi
ninkų ir iškrėsta daugelis 
namų, nes policija sužino
jo, kad darbininkų tarpe 
bandoma perorganizuoti 
socialistų partija.

VFSUVIIIS VĖL PRADĖJO 
VEIKTI

Vatikano Miestas -r-Lap- 
kričio 9 d. mirė J. Ė. Ugo 
Boncompagni Ludovisi, 79 
metų amžiaus, ŠV| Tėvo 
padėjėjas. |

LIETUVIŠKO ĄŽUOLO 
KARSTUOS LAIDOS IN

DŲ TURTUOLIUS

Seredžiaus miestelis mi
nėjo dvigubą jubiliejų — 
300 metų nuo parapijos į- 
steigimo ir 30 metų muzi
ko Stasio Šimkaus darbuo
tės muzikoje. Mat Šimkus 
yra kilęs iš Seredžiaus. Ta 
proga bažnytinių iškilmių 
metu giedojo Kauno ope
ros artistai. Tarp tų artis
tų buvo amerikiečiai p-lė 
Rakauskaitė ir Sodeika. 
Stasio Šimkaus vardu pa
vadinta Seredžiaus didžio
ji gatvė — pirma buvusi 
Kauno g-vė.

Neapolis, Italija, Lapkr. 
9, — Žymiausis ir veik- 
liausis pasauly ugniakal- 
nis Vesuvius vėl pradėjo 
veikti. Jo viršūnė naktį 
daug daugiau švietė nei 
paprastai, o išaušus paste
bėta, kad karšta lava iš 
viršūnės veržėsi.

PRIAUGO 15,134

Prancūzų kariškas laik
raštis “France Militaire” 
rašo, kad Lietuvos valsty
bės sienos turi būt garan
tuotos. Tas prancūzų ka
riškas laikraštis prabilo a- 
pie Lietuvos reikalus dėl 
to, kad Vokietija grasina 
Lietuvai. Sovietų spauda 
taip-gi rašo apie pavojus 
Lietuvai iš Vokietijos pu
sės.

Iš viso per pirmus š. m. 
j mėnesius Lietuvoje buvo 

3.096 jungtuvės (1934 m. 
12.842), gimė 39.233 kūdi
kiai (1934 m. 41.571), mirė 
24,099 asmenys. Tuo būdu 
gyventojų priaugo 15.134 
asm.

ŠIEMET I SSSR IŠSIŲS
TA 2632 VAGONAI 

KIAULIŲ

Kaune Labdaringoji Lo
terija davė gryno pelno 
1065.65 litų. Loterijos pro
ga aukų surinkta 355.50 li
tų. Viso įplaukė 1621.35 li
tų. Loterijoj dalyvavusieji 
gavo 1900 dovanų vertės 
1321 lit. Bilietų buvo par
duota 1439.

Kaunas — Paskutiniu 
metu žymiai padidėjo ge
ležinkeliais kiaulių perve
žimas į SSSR. Kai kurio
mis dienomis 
jų gabenami ištisi ešalo- 
nai. Spalių 4 d. išvežta net 
78 vagonai. Iš viso šiemet 
iš Lietuvos į SSSR išvežta 
2632 vagonai kiaulių.

iš Lietuvos

UŽSIDARĖ SENA
FIRMA

Vilnius — Spalių 11 die^ 
ną užsidarė Vilniuje sena 
(įsteigta 1899 metais) pla
čiai visame Vilniaus kraš
te žinoma ūkio mašinų Z. 
Nagrodzkio firma. Ry
šium su tuo, firmos savi
ninkas įdėjo lenkų laikraš- 

atgabens maisto produktų čiuose paaiškinimų, 
parduoti, tėra leista kas | ~
turgaus dieną per sieną į-' SUDEGĖ ANGLIJOS 
gabenti maisto produktų į KELEIVINIS ORLAIVIS 
tik už 3 markes, bet ne j 
daugiau. Leista per sieną' 
ateiti tik prieš pietus, o ir 
tai tik su ypatingais leidi
mo ženklais, kurie vadina
mi “Marktbesucheraus- 
weis’\

VOKIEČIAI VARŽO 
PASIENĮ

Naciai vėl įsakė, kad vi
siems, kurie iš Lietuvos

Kaunas — Šiaulių apy
gardos tardytojo nutari
mu, suimti buv. akc. ben
drovės “Maisto” Tauragės 
skerdyklos direktorius, 
Antanas Pranculis, buv. 
Panevėžio skerdyklos di
rektorius, Antanas Kubi
lius, ir Aukšt. Panemunės 
valsčiaus Roželių dvaro 
gyventojai Petras Lapenas 
ir jo žmona Konstancija 
Valentinavičienė - Lapė- 
nienė.

Kubiliui kardomoji prie
monė paskirta: 25.000 litų 
sumai turto laidas, o ki
tiems “trims — laikyti a- 
rešte be sąlygų.

Kokiam Turtui Uždėtas 
Draudimas

Kaip teko sužinoti, J. La- 
pėno ir jo giminių nekiln. 
turtui uždedami draudi
mai. Jų turtai laikomi kon- 
fiskuotini, kol bus išspręs
ta byla.

Draudimas uždėtas Jono 
Lapena 5 aukštų namams, 
esantiems Kaune, Kęstu
čio g. 24 nr., jo brolio Pet- 

. ro Lapėno ir Konst. Valen
tinavičienės namams, e- 
santiems Ukmergės pi. 34 
nr., Petro Lapėno Roželių 
dvarui Pakuonio valsčiuj 

. ir Emil. Lapėnaitės žiugž- 
drių dvarui, esančiam A. 

. Panemunės valsčiuje. Šių
■ turtų, kol bus išspręsta by- 
, la, jų savininkai negali
■ parduoti, nei kitiems per-
■ leisti.

Pats Lapenas ir jo sūnus 
Gediminas padavė prašy
mus, pirmasis Šiaulių A- 
pyg. Teismui, antrasis A- 
pel. Rūmų Prokurorui, kad 
pakeistų J. Lapėnui kardo
mąją priemonę — besąly
ginį areštą — kitu. Lapėno 
sūnus prašo prokurorą pa
tikrinti, ar teisėtai jo tė
vas laikomas suimtas.

Kaunas — Stambi jbelgų 
miško firmą baigiatdery- 
bas su Miškų Depaifmeh- 
tu dėl didėlio kelių įpili jo
nų litų užpirkimo.

Belgų firma perima sa
vo žinion dabar neveikian
čią “Lietmedžio” lentpjū
vę, kurioj bus perdirbamas 
firmos užperkamas lietu
viškas miškas, ypač ąžuo
las. Lentpjūvėj darbo gaus 
per 200 darbininkų. Firma 
Lietuvoje pagamintus ą- 
žuolinius rąstus ekspor
tuos daugiausia į Indiją, 
kur šie rastai vartojami 
turtuolių karstams.

Norwood, Mass. — šeš
tadienio ryte, apie 2 valan
dą, ant Boston - Providen- 
ee vieškelio prie Neponset 
Street susimušė 4 automo
biliai. Toje katastrofoje 
sužeista 10 asmenų. Susi
mušimas įvykęs dėl tirštų 
dūmų, kurie buvo toje vie
toje nuo degančių krūmų.

Tarp sužeistųjų buvo du 
lietuviai: Andrius Janavi
čius, gyv. 33 Cedar St. ir 
Andrius Vinskas, 47 Cedar 
St.

Spalių 12 d. Lazdijuose 
sulaikytas bevykstąs len
kų pusėn įtariamas len
kams šnipinė jęst Juozas 
Vaciukonis, gimęs 1915 
metais Lazdijuose. Jis 
klausiamas prisipažino, 
kad jį dirbti lenkų naudai 
užverbavęs žagžeckas.

PER SAVAITĘ UŽMUŠ
TA 24 ŽMONES

DU STUDENTU UŽMU 
ŠE, TUZINĄ SUŽEIDĖ 

AUTOMOBILIŲ

MATANUŠKA KOLONI
JOS GYVENTOJAI PA- 

S1RUŠĘ ALASKOS 
ŽIEMAI

Praeitą savaitę, vien 
Mass valstybėje, automo
bilių nelaimėse žuvo 24 as
menys. Be to, sužeistųjų 
skaičius yra daugį dides
nis.

Amerikos 
tikras karo
kasdien krinta po keletą 
žmonių, o po keliolika 
tampa sužeisti. O tas juk 
taip lengva išvengti.

vieškeliai, tai
laukas, kur

194,425 GM1JUMUS
VVashington, D- C. —Ha- 

rry L, Hopkins, Works 
Progress administratorius, 
praneša, kad lapkričio 2 
dienos dar 194,425 darbi
ninkai gavo darbus prie 
pašalpos darbų, bet viso 
1,737,610 darbininkų ma
žiau negu turėjo gauti, 
kaip buvo skelbta iki lap
kričio 1 d. priimti darban 
3,500,000 darbininkų.

Kadangi nuo gruodžio 1 
dienos visoms valstybėms 
federalė valdžia sulaiko 
pašalpą, tai iki tos dienos 
turi paimti darban visus 
darbininkus, kurie gauda
vo pašalpą. Jeigu neduos 
darbų, tai valstybių ir 
miestų valdžia turės duoti 
pašalpą bedarbiams. Bet 
federalė valdžia daugiau 
pašalpos valstybėms nebe
duos.

Saco, Me. —- Lapkričio 9 
dieną, Robert Adams, 45, 
važiavo automobiliu ir už
važiavo tiesiog ant žai
džiančių studentų gatvėje. 
Du studentu užmušė ir a-

London, Lapkr. 9 —Im- 
perial Airways, lekianty-1 
sis laivas “SyIvanus” besi- 
imdamas benzino Brindisi pie tuziną sužeidė. Adams

TĖVO BRUŽO MISIJŲ 
MARŠRUTAS

Nuo lapkričio 10 iki 18, 
Our Lady of Vilnius 
Church, 2327 W. 23rd 
Place, Chicago, m.

Nuo lapkričio 18 iki 24, 
Providence of God 
Church, 717 W. 18th St„ 
Chicago, III.

Nuo lapkričio 25 iki 29, 
• 1076 W. Roosevelt Rd., 

Chicago, III.
Nuo lapkričio 30 iki gruo

džio 8 bus Nakalto Pra
sidėjimo P. M. parapi
joj, 432 Windsor St. 
Cambridge, Mass.
Tėvas Brųzikas savo mir

Shanghai, Kinija — pėl į 
vieno užmušto jūreivio * 
Japonija pasiuntė 2000 ka* 1 
reivių į šį miestą. Japoni* ' 
jos ambasadorius griežtai j 
pareikalavo nusikaltėlį nu- j 
bausti. Jeigu Kinijos vai* « 
džia nepatenkins Jąponi- | 
jos reikalavimų, tai Jąpo* ; 
nija imsis griežtesnių prie
monių prieš Kiniją, .

į

NORĖJO NUŽUDYTI AME 
RIKOS AMBASADORIŲ

Palmer, Alaska — Šiais 
metais Alaskoj įsteigta 
nauja kolonija, kur apgy
vendinta 171 šeimyna. Jau 
157 šeimynos gyvena savo 
namuose; vienuolika šei
mynų nuomoja; dviem šei
mynom dar tebestato na
mus. Jau išgręžta 115 šu
linių. 34 šeimynos buvo 
nepatenkintos gyvenimu 
ir grįžo į Jung. Valstybės.

Naujoje Matanuška ko
lonijoje turi mokyklas ir 
žaidimo vietas. Bet mažes
niuosius vaikus moko na
muose.

Gyventojai turi daržus. 
Bet savų produktų neuž
tenka pragyvenimui. Gy
ventojai gauna produktų 
iš korporacijos krautuvės.

Matanuška’ kolonijoje y- 
ra jau pastatyta elektros 
stotis, sandelis, garadžius, 
kepykla, dormitorija dėl 
slaugių, mokytojų, darbi- £___________________ _
ninku ir baigiama statyti silpno proto kūdikį, be vil- 
namai įstaigų vedėjams ir 
gydytojams.

MAKALE BE MŪŠIO 
TEKO ITALAMS

Roma — Praneša, kad i- 
talai užėmė Makale be mū
šio, Jokio pasipriešinimo 
išetlopiečių-nebuvo. Italai, 
turi užkariavę jau 25,000 
ketvirtainiškų mylių.

Havana, Kuba, Lapkr. 9 
—Čia susekta suokalbis 
nužudyti Amerikos Amba* 
sadorių Jefferson Caffery,, 
Susekta, kad yra susida* 
rius grupė radikalų tero
ristų, kurių tikslas buvo; 
išžudyti žymesnius žmo-« 
nes. Nužudyti Amerikos* 
ambasadorių buvęs tiks-% 
las, kad tuo būdu iššaukus. 
Amerikos įsikišimą į Ęu- 
bos reikalus ir tąja proga' 
sukėlus revoliuciją. Jau 4- 
suokalbininkai suimti ir, 
stropiai gaudomi kiti.

ITALIJA UŽDRAUDĖ 
RŪKYTI AMERIKOS 

CIGARETUS

S

J

J

PRISIPAŽINO ŽUDĘS 
SAVO PACIENTUS

Vienas Anglijos senyvas 
gydytojas, savo vardo ne
paduodamas, per “London 
Daily Mail” prisipažino, 
kad jis esąs nužudęs 5 sa
vo pacientus, kurie buvę 
be vilties pasveikti. Ketu
riems davęs nuodų, jiems 
patiems prašant, o penktą,

ties pasveikti, pats pa
smaugęs. Gydytojas savo

Naujoje kolonijoje gimė pasielgimą teisina pasigai- 
18 vaikų, iš kurių 12 mer- Įėjimu ir esąs pasiryžęs 
gaičių. Mirė trys žmonės.; stoti į teismą dėl savo el- 
Daugiausiai buvo vaikų gesio. 
susirgimų.

Per pastaruosius šešis 
mėnesius tik 59 dienos bu- 
yo giedrios, žemiausia ir 
aukščiausia temperatūra 
naujoje kolonijoje buvo: 
liepos mėn. 68 ir 47; rug- 
piūčio, 64 ir 45; rugsėjo, 
57 ir 37; spalių 40 ir 23. 
Aukščiausia temperatūra t 
liepos mėn. buvo 81; šal-, nesuteikęs. O ar gydyto- 

_____ _______________ ______ Tai Ticmd rla Iri a iriu? IZ’irilr

18 vaikų, iš kurių 12 mer- Įėjimu ir esąs pasiryžęs

čiausia buvo spalių mėne
syje 4 žemiau zero.

CIVILINE METRIKACI
JA PRAKTIKOJE

Oficijąlus rusų laikraš
tis “Izvestia” rodo didelio 
susirūpinimo dėl suirutės, 
kurią įnešė civilinė metri- 
|kacija į Šeimos gyvenimą,

* į Maskvoj maždaug du treč
daliai persiskyrusių porų

Roma, Lapkr. 9 — Italių 
ja uždraudė rūkyti Ameri* 
kos išdirbystės cigaretus. 
Sulig įsakymų, tik iš tų; 
šalių pavelijama impor
tuoti cigaretus, kurios su*; 
tinka priimti Italijos- taba
ką kaipo mokestį už jiios*?

KARALIUS IŠVYKO L 
FRONTĄ U

.1

i

Addis Ababa — Lapkr.
9, — Karalius Haile S'ęįi*;>į 
ssie šiandien apleido savo 
sostinę ir automobilium ii*; 
vyko į frontą, kad paėmus 
savo armijos vadovybę į 
savo rankas prieš italus.

Savo vietoje paliko sosto 
įpėdinį princą Asfaon Wo* 
san.

1

Nors minėtas gydytojas 
ir elgėsi altruistiniais su
metimais, bet jo elgesys 
nieku nepateisinamas, nes 
jis pamiršo, kad “negali
ma nuo žmogaus atimti to 
ko jam negali grąžinti”. 
Čia jis pasisavino net pa
ties Tvėrėjo teisę. Atėmė 

f žmonėms gyvybę jos jiems

!jai nepadaro klaidų? Kiek 
yra atsitikimų, kur ge
riausi gydytojai paskelbia ro aviacija turinti 4,300 
ligonį nebepagydomu, o lėktuvų, jų tarpe 150 tun
tas ligonis pasveiksta ir kių bombarduojamų lėktų* ‘ 
pragyvena net tuos gydy- Lni ... ‘ j
tojus. ‘ • t

Todėl ir šis anonymas 
gydytojas susilaukė smar
kios ir griežtos kritikos 
dėl savo elgesio iš žymių 
ir garsių žmonių.

SOVIETŲ RUSIJOS 
KARIUOMENĘ SUDARO -

10 milijonų vyrų. Artileri
ja turinti daugiau kaip .7 ^ 
4,500 patrankų, o sunkioji < 
artilerija — daugiau kaip 
700 patrankų. Tankų, ir į 
šarvuočių esame 3.500. Ka- į

ŠARKIS BOKSUOSIŠ į
LAPKR. 22 D. A į

sijų metu užrašinėjo laik- turi vaikus, bet gi iš jų tik 
! rast j “Darbininką” ir ki- rūpinasi jų

__ J tus katalikiškus ląikraš- ~ ’ 
uoste, Italijoj užsidegė ir, buvo areštuotas ir prista- čius. Patartina visiems už- 

i sudegė, žmonių aukų ne- tytas teismui, kuris jam sirašyti šiais spaudos pla- 
lbuvo- I nustatė $11,000 kauciją. | tinimo metais,

išlaikymu. O kaip su liku
siais vaikais? Dviem šim
tam žmonų Maskvoje ten
ka vienas persiskyrimas.

Jack Sharkey vėl grįžta ’ 
į ringę. Pirmos jo kumšty* ! 
nes įvyks lapkričio 22 d. į 

‘ t? i Boston Garden. Jo ono* 1 ny, kurios benzinu Įeit. F . bua juodukas Unk.
ai us naudojosi skrisda- nown j^inston, Tose kum. d 

mas per Atlantą, atstovas gtynese jis pats ir kiti pa- 1 
Kaune, gavęs iš Amerikos matys kiek šansu jis turi -» 
nurodymų, jam padovano- Į atgauti prarastąjį pisiu- i 
jo auksinį laikrodį. 'linį <ampionatą. . * '

Amerikos Shell Compa-



<lnWienii,~tapfai<Sio 12 d.; 1985 DSRBININgXS
Programos ĮVAIRŪS SKELBIMAIhvedėju buvo Statyba So. , bostoną prie 

1 SfcTT’n HTTATTI Ct ri T*IWTT z“Y n ’PagJ° Kuršėnų. Ameri- kun. K, Jenkus.^ ~ f IColumbia Park bfiisĮaliąJ 
I IE1 w I Fj I I 111 Z j I l\ I 1 koje Pagyveno 22 metu. | Koncertaspavyko visais jauprasidėjo.J kJ £11 UVU , Paliko dvi dukterį, sūnų, žvilgsniais, žmonės jo ne- 1 Pora į. nu . ,

.1 dvi seserį ir brolį. Palaido- užmirš. Ypatingo įspūdžio
/tais šv. Petro bažnyčios buvo pradžia ir pabaiga. i^įkeH)<ig kad ils inešeš 
’ šv. Mykolo kapuose, lapkr. Tik kaikuri’e muzikai dai- {byį f l;kgšiaUSj Teismą, 

kad naujų namų statybą 
sulaikyt^.

I | CklCT AVC SO. BOStO^O j PrOgP 80108 V<
“ Paėjo iš Kuršėnų. Ameri-kun. K,Jenkus.

I ĮSPŪDINGAS KONCERTAS b v. xw.yn.unj napuu

MOTINIŠKA MINIA, matėsi p. Juškos pilnąl - 1 ‘ ™ '
B- ŪPAS PAKILĘS džiaugsmu perpildytą sielą1 

. - . ,. , . _ ir stačiai drebantį iš riuo-,į Programoje dalyvauja Į- vargio kūną. Tas dar))as' 
' vairių kolonijų muzikai ir neįkainuojamas.

' Dainininkai i
Vadovauja art. B. Juška lako£įanistė pUg Marijo.

H 'Sekmadienį, lapkr. 10, Treinavičiūtė Juk vi- 
' 1035, 7:30 vai. vak., Dan- v.^kara.s bambėjo mu-|
L įaus Vartų par. salėje, So. ,zlka 18 P° Jos rankl! Piano-

T-l

Pašarvota jbs sesers O 
nos Kropo$ 40 X Street.

|navo,dąinas turinio prie
šingo PadorumoLigi jo
nui. —1 p.

fV . / I ' ‘ f 4

Porą dienų atgal ex-gu- 
irnatorius Ely buvo na-

STATO SĄLYGį
REIKALAUJA 200

“Darbininko” Koncerto 
Rengimo Komisijos nariai

® Bostone įvyko Šv. Petro I Išpildė ir solistai-solistės A sur^n7
pįgur. didingas koncėrtas. ir duetą visi gana gražiai.

Programoje buvo “Nu-! Klebonas kun. P. Vir- 
grimzdęs Dvaras” — Šim- mauskis patenkintas di-

B kaus, “Broliai” — Sąsnau- džiu pasisekimu dėkojo vi-
: įko ir solistų solisčių bei siems: programos pildyto- 

duetų margumynai. Akom- jams, darbininkams ir sve-
‘ ’ęonuoja p-le ,M. Treinavi- čiams bei viešnioms. Rap.
į ciūtė.
į Vakaro vedėjas Kun. K.
T Jenkus gražiai perstato 
f programos pildyto jus ir
J paaiškina programos turi- geminėje, mirė, metus sir- 
L gusi širdies liga, Aęnelija
’•• ‘ ‘Nugrimzdęs dvaras” — Budrienė (Šėvickaitė), 43 

išpildo solistas p. art. R. metų amžiaus, gyv. 11 Be- 
Juška ir—mergirių choras.

į^Šis veikalas ir savo scene- 
rija ir turiniu, tikrai mis
tiška pasaka apie kara-

I liaus palocių.
įį*’ Dirigavo muz. A. Vismi- 

has.
Solo dainavo: p-lė Mar- 

garėta Gribaitė, muz. Juo-
• į žas Žemaitis, muz. Justas 
■ įialsis, p-nia Margareta 

; Mazgalienė, muz. Jonas

MIRĖ

Lapkr. 10 d., miesto li-

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASFER
Arti Municipal Building

525 E.*Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1.30 Iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatoa vakarais ir 
nedeidleniais. taipgi aerfedomls nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

gti “Darbininko” naudai i 
koncertą. Jis aiškinosi e- 
sąs perdaug užimtas. Ta- 
čiaus, kad jam Naujoji 
Anglija padėtų sutelkti 
200 dainininkų progra- 
man, jis lietų prakaitą ir 
bandytų ką nors didelio 
padaryti.

Po parapijos koncerto, 
vargoninkai tuo reikalu 
turėjo susirinkimą ir pa
darė išvadą, kad lengvai 
galima sudaryti tam vaka
rui programą iš 200 daini- 
ninkų-ių. Busią du centrai 
prisirengimui: vieni galės 
lankyti bendras prisirengi
mo pamokas So. Bostone, 
kiti Worcesteryj. Vargo
ninkai galutinai tarsis 
Lawrence, proga 40-ties 

[talkos, lapkr. 16 d. nutar
ta kreiptis į klebonus ir 
choristus. Talkininkas.

VESTUVES

Lapkr. 10 d., po sumai 
Aleksandras Navickas, gy
venantis 74 Dix St., Dor
chester, Mass. vedė Anelę 

(Tetulytę, sodalietę., gyv. 
Į123 P St., So. Boston. Liū- 
dyjo Joseph Rooney ir O- 
na Tetulytė. Vestuvių ban- 
kietą iškėlė jaunosios tė
vai.

SUMAŽINO DARBO 
VALANDAS IR ATLYGI

NIMĄ

Bostono ERA darbinin
kams tapo sumažintos 
darbo valandos nuo 24 iki 
15 vai. savaitėje. Taip pat 
ir atlyginimas sumažintas. 
Jas palietė 20,000 darbi
ninkų.

PER KLAIDĄ IŠGERS 
NUODŲ

BANDITAI PERŠOVĖ 
ŽMOGŲ 1

šeštadienio, vakare, lap
kričio 9 d., banditai užpuo
lė Crosby Shpe krautuvės 
vedėją Glick beeinant į 
banką su pinigais Summer 
gatve. Jis nešė $1,500 pa
dėti į banką. Banditai jį 
sulaikė ir pareikalavo ati
duoti pinigus. Glick nieko 
neatsakė. Tada vienąs 
banditas kirto jam į veidą. 
Glick pradėjo bėgti. Kitas 
banditas į bėgantį kirto 
jam į veidą. Glick pradėjo 
bėgti. Kitas banditas į bė
gantį Glick paleido, šūvį. 
Šūvis ‘pataikė į petį. Jis 
nubėgo į banką su pini
gais, kur tuojau buvo pa
šaukta policija ir ligoninės 
ambulansas.

Glick, gydytojai sako, 
pasveiks.

' Tamulionis, p-lė Antanina 
/• Grabijoliūtę, art. Rapolai 

Juška.
Z.‘ Pertraukoje kalba ir dė- 
;koja visiems programos 

pildytojams ir svečiams 
; Kleb. kun. P. Virmauskis. 
j- Antra dalis “Broliai” — 
/ Sasnausko išpildo solistas 
’ Juozas Antanėlis ir mišrus 

choras.
P-lei M. Gribaitei akom- 

fepohavo muz. M. Karbaus- 
kas.

1 ;• Svečių tarpe matėsi kun.
Švagždys, kun. Pr. Juš- 

į kaltis, kun. Pr. Juras, kun.
- J. Petrauskas, kun. J. Ple- 

į; vokas; vietiniai kun. K.
Urbonavičius, klebonas 

/ kun. Pr. Virmauskis, ’ va- 
r karo vedėjas kun. K. Jen- 
į kus.

Matėsi svečių iš įvairių 
1 kolonijų mūsų visuomenės 
■į-veikėjų.
V/ " Reikia tarti žodelis ir
- komplimentas programos 
£rengėjui ir pildytojui. Į 
į programos rūpestingą su- 
| ’ rengimą art. Rapolas Juš-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, 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 y. dieną. 
Subatomls nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomls nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

T

ĮVYKO IR PAVYKO

Louise Gudonis, 29 m., 
gyvenantis 398 W. Broad- 
way, So. Bostone per klai
dą išgėrė nuodų. Ji manė, 
kad tai vaistai nuo galvos 
skaudėjimo. Nuvežta Car- 
ney ligoninėn sveiksta.

SUSIRINKIMAS

i
MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

į Moko muzikos, piano 
I ir dainavimo. Specia- 
i les pamokas duoda 
[ - vaikams.

Į Adresas: h
t 933 E. Broadvvay, H 
| SO. BOSTON, MASS. B

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS 

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E, Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonąuin 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq., 

Cambridge, Mass.

Lapkr. 10 d., 7:30 vai. v. 
Dangaus Vartų didžiulėje 
salėje, So. Boston, Mass., 
įvyko šv. Petro parapijos 
koncertas, kurio programą 
išpildė Šv. Petro par. cho
ras, vadovaujant art. R. 
Juškai.- Prasidėjo St. Šim
kaus operete “Nugrimzdęs 
Dvaras”. Dvaro šeiminin
kas vaidino pats choro va
das art. R. Juška. Tas sa- 
vaimi reiškia pasekmę. Jis 
buvo apsuptas . merginų 
choro, kurs puikiai aidavo 
jo dramatišką dainavimą. 
Operetė išėjo puikiai ir 
padarė didelį įspūdį į (ie
vinių šimtų minią. Diriga
vo muz. A. Visminas.

Po operetės gražiai —r 
klasiškai sudainavo panelė 
M. Grybaitė, p. M. Mazga- 
lienė ir panelė Ant. Grabi- 
joliūtė. P-lei Grybaitei a- 
kompanavo muz. M. Kar
bauskas. Kun. Virmauskis 
dėkojo visiems. Koncerto 
programos dalyviams a- 
kompanavo gabioji panelė 
Marijona Treinavičiūtė.

Dar sudainavus muzi
kams Žemaičiui, Balsiui ir 
Tamulioniui puikiai išpil
dyta Sasnausko Kantata 
“Broliai”, kuri visų klau
sytojų pagavo širdį. Žmo
nės verkė iš džiaugsmo ir 
sveikino chorą ir art. Juš
ką. Vienas tų pirmų apsi
verkusių buvo Stanislovas 
Mockus. Jis mat atsime
nąs tą Kantatą išpildytą 
vadovybėje R. Juškos tė
vo Vincento.

14 UŽMUŠTA AUTOMO
BILIŲ NELAIMĖSE

Pereitos savaites pabai
goje automobilių nelaimė
se Naujoje Anglijoje už
mušta 14 žmonių. Viena 
moteris sudegė, kada au
tomobilis, kuriuo ji važia
vo apvirto ir gazolinas iš
siliejęs užsidegė Uptone.

“Darbininko” Jubilieji
nio Koncerto rengimo- Val
dybos ir Komisijų susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 
lapkričio 14, 1935, “Darbi
ninko” redakcijos kamba
ryj, 7:30 vai. vakare. Pra
šoma visų valdybos ir ko
misijų narių dalyvauti su- 
sirinkme. Sekr.

bininko’ redaktorius An
tanas F. Knęižys, “Darbi
ninko” administratorius 
A. Peldžius, LDS. 1-mos 
kp. pirinininkė O. Šiaulie
nė, Vincas Valatka', Juozas 
JeskeviČius, Pranas Raz- 
vadauskąsv Stanisl o v a s 
Griganavičius, Danielius 
Averka, Jonas'Kumpa.

Susirinkusiųjų tikslas: 
Išrinkti darbo komisijas, 

kad sėkmingai ir didingai 
surengus Jubiliejinį Dar
bininko Koncertą. (

Darbui varyti pirmyn iš
rinkta valdyba ir šios ko
misijos:

Pirmininkas — V. Va
latka, Vice-pirm. O. Šiau
liene, Iždininkas — J. Jes
keviČius, Sekretorius — J.1 
Kumpa, Sekr. Pagelb. —A. 
Peldžius.

Propagandos Komisija;
A. F. Kneižys, D. Aver

ka, Pr. Razvadauskas.
Biznio Komisija:
A. Peldžius, St. Grigana

vičius.
Kvietimų Komisija:
Kun. Pr. Virmauskis, 

Kun. J. Švagždys, Kun. K. 
Urbonavičius, Kun. Pr. 
Juškaitis, Kun. Pr. Juras.

Susirinkusieji nutarė 
kviesti art. Rapolą Jušką 
sudaryti muzikos progra
mą.

Susirinkimas vietos ir 
laiko dar nenustatė.

Antras iš eilės susirinki
mas valdybos ir komisijų 
įvyks ketvirtadienį, lap
kričio 14, 1935., 7:30 vai. 
vak., “Darbininko” redak
cijos kambaryje. Sekr.

BROADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokis
. namams materijolas

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

JOSEPHW. CASFER
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

Res. 158 W. 7th St. 
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6484

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East BroadWay, 

So. Boston, Mass.

MULLONEY IR DEERY 
APELIACIJA ATMETĖ

Daniel Mulloney, užda
rytosios Federal National 
Bank prezidentas ir John 
A. Deery, uždarytosios 
Salem Trust kompanijos 
prezidentas, kurie buvo 
nuteisti kalėjimu už blogą 
suvartojimą $131,000 ban- 
kos pinigų, buvo padavę 
peticiją aukštesniajam 
teismui, kad bausmę pa
naikintų, bet teismas jų 
peticiją atmetė.

Dabar dar jie gali eiti į 
Aukščiausįjį Federalį Tei
smą. Mulloney ir Deerj 
nuteisti metams ir vienai 
dienai kalėjimam

GUB. CURLEY PRADE 
JO NAMŲ STATYBĄ

šeštadienį, lapkričio 9 d. 
gub. James M. Curley at
vyko į So. Boston ir pradė
jo kasimo darbą ant tos 
žemės, kurią nupirko val
džia . naujiems namams 
statyti.

Vadinasi, naujų -namt

LOS. “DARRININKO" 
KONCERTO RENGĖJU 

SUSIRINKIMAS

Tur būt, daugiau yra 
žmonių, kurie daug gerų 
progų yra pražiopsoję, 
kaip žmonių, kuriems jų 
tikrai nebuvo. ., •„ ■

La Beaumelle.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1936 m. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass.

Lapkričio 5 d., 1935, 7:00 
vai. vakare, “Darbininko” 
redakcijos kambaryje įvy
ko pirmas organizacijinis 
LDS. Centro ir LDS 1-mos 
kuopos komisijų susirinki
mas.

Virš minėtos komisijos 
bendram darbui kooptavo 
ir .“Darbininko” štabo na
rius.

Susirinkime dalyvavo šie 
asmenys:

LDS Centro Dvasios Va-
das, vietinis Klebonas kun. ins.; Loweii y. m. c. a. Gym.; a. o. 

VirTnoiKslricj Foresters of America. Ofiso valandos: v iimausAiB, utar , Ket, gub nuo 10_12 ryte. nuo
LDS. Centro pirmininkas 2—5, dieną, nuo 7—8 vak. NedSllom 

- nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.
327 TREMONT ST., BOSTON.

Pranciškus

kun. Jonas Švagždys, ‘Dar-

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegiją, pirmidusial praktikavo Ft. 
Hamllton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lovrell Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St Jbhn’s Hospitalės; Medicinos eg- 
zaminieris prie Metropolitan Life

GUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir protiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Bįpighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, .kad gaunate patarna

vimu už pigią kaina.
7-9EUery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

PIGIAI TAISOME 
STOGUS 

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokias Stogas 

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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 į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephonė Columbia 6702 1
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
* 45 Hampden St.,

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston8120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9867

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. RARASEVIČIUS IR
SENUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES 

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590

118 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brodkton 890

Gyven- vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2587

Kada Užsisakai New England Coke iš Batchelder Whittęmore
Yra pristatomi Coke’sai į namus. Musu firma yra didžiausia ir sopiausia vi

same Bostone ir turi labai gerą vardą

“ Lapkritis yra dėl mėnesinio kontrakto ”
BATCHELDER VVHITTEMORE 

834 Massachussetts Avenue, Boston 
Tel. HIGlands 1920

P

. ALGonqn-3108 
., KIRklnd-6820 
.. CHAston-0086
... GENeva4350
.. MALden-6800
NORwood-0764
P AR k\vay*3900
PARkway-4210 

. HIG hlnda-6450

SKYRIAI
Brjghton 314 Wash. .............
Cambridge 4 Brattle ............
Oharlestbwn 161 Medford....
Dorchester 846 Talbot av. .... 
Malden 69 Pleašant ............. 
Norwood 269 Lene®.... .........
Roslindale 6 Corinth .......... ...
Rosjindaje 6 Corinth.............
Rokbury 99 Warren ............
South Boston 463 Broadway.... ŠOU Boa-1830 
Ėseoutive Offįoe 834 Mąw» tv. HIGWnd«4920 
Nights Sundayi Holidoys....... KENmore-8100
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Šv. Jono Evan. BĮ. Pas. Draugijos Jubieliejus iKAIP dra-ugua kūrėsi

Sidabrinį Jubiliejų Minint

Dvidešimts penki metai suėjo, kaip šv. Jo
no Evangelisto BĮ. Pašalpine Draugija darbuo
jasi Bostono lietuvių tarpe. Per tą savo gyvavi
mo laiką, sugebėjo suburti didelį ir gražų skai
čių narių ir išauginti nemažą iždą, kuo gali pa
sididžiuoti ir pasidžiaugti visi nariai.

Kad tokį skaičių narių sugebėta į draugi
ją sutraukti ir iždą išauginti, tai tas rodo, kad 
draugijoje randasi narių, kurie pasišventusiai 
dirba jos labui.

Matyt, kad draugijos valdyba, ar bent jos 
didžiuma, buvo gera, tvarkinga ir draugijos 
reikalus suprato, ir nuoširdžiai juos vedė ir 
tvarkė.

Pažvelgus į praeitį, matosi, kad draugijai 
įsisteigus, lapkričio 6 d., 1910 m., iš pradžių 
jos augimas nebuvo toks spartus, nors jos kū
rėjų ir būta energingų vyrų. Kiek vėliau, prie 
draugijos prisirašius jaunesniems nariams ir 
spalių 8, 1912 m., ją inkorporavus, prasidėjo 
gana spartus jos augimas. Iš naujųjų narių at
sirado jaunų, energingu su organizatyviais ga
bumais, kurie nesigailėjo savo jėgų pašvęsti 
draugijos ugdymui. Jie net per stubas vaikščio
jo kalbindami naujus narius į draugiją įsira
šyti.

Dėka tų energingesnių nariu pasidarbavi
mui ir kitų d-jos narių kooperavimui, Šv. Jono 
Evangelisto Pašalpiriė Draugija greitai pasivi
jo senesnes Bostono lietuvių pašalpines draugi
jas ir net pralenkė jas. šiandien Šv. Jono E- 
vangelisto BĮ. Pas. Dr-ja yra skaitlingiausia ir 
turtingiausia lietuvių pašalpine draugija Bos
tone. \

JONAS GLINECKIS, 
Draugijos nu t a r i m ų 
raštininkas. Energin
gas ir veiklus narys. 
Su juo draugijos na
riams daugiausiai ten
ka susidurti. Jau tre
čiu sykiu raštininkau
ja draugijai, gabiai ir 
sumaniai tas pareigas 
atlikdamas. Taipgi yra 
Jubiliejaus Iškilmių 
Ruošimo Komisijos na
rys.

MOTIEJUS ŽIOBA. 
veteranas lietuviškų 
draugijų organizavime 
ir jų. darbuotėje. Jam 
pirmininkaujant ir be
veik jo rūpesniu šv. 
Jono Ev. BI. Paš. D-ja 
tapo inkorporuota ir 
pastatyta ant tvirtų 
pamatų. Ilgus metus ir 
iš kelių atvejų pirmi
ninkavęs draugijai, pa
sižymėdamas taupymu 
d-jos turto ir tvarkin
gu vedimu visų draugi
jos reikalų. Už didelį 
jo pasidarbavimų ir 
nuopelnus draugijai, jis 
vienintelis draugijoje 
yra pakeltas Į garbės 
narius.

Ir smagu konstatuoti tą faktą, kad šią 
draugiją sutvėrė ir ją gražiai, tvarkingai ves
dami išaugino, paprasti darbo žmonės, galima 
sakyti, be jokios inteligentų ir profesionalų 
pagelbos ir be ypatingos reklamos per spaudą. 

Nariai ir valdyba visuomet vadovavosi lie
tuvybės, krikščionybės ir broliškos pagelbos 
principais. Todėl, kaip kitoje vietoje matysite, 
draugija gausiai aukojo įvairiems mūsų tautos 
ir bažnyčios reikalams. Nuolat širdingai remia, 
savo auka, lietuvių vasarinę mokyklą, vedamą 
Šv. Petro lietuvių parapijos.

Žinoma, yra ir kita priežastis, gal pati 
svarbiausioji, kodėl žmonės taip gausiai rašėsi 
prie šios draugijos. Mat, prie šios draugijos ga
li priklausyti vyrai ir moterys lygiomis teisė
mis.

Turi du pašalpos skyrius: $7.00 ir $3.50 į 
savaitę. Už pirmąjį moka po 50c. į mėnesį, už 
antrąjį — 25c. Tas suteikia puikią progą, ypa
tingai moterims ir merginoms, priklausyti pa
sirenkant prie aukštesnio ar žemesnio sky
riaus, ir tuomi apsisaugojant nuo ligos nelai
mės. Pomirtinės draugija moka visiems na
riams lygiai $200.00. Be to, suteikia paskutinį 
patarnavimą palydint į kapus su draugijos 

, ženklais ir nuperka už $10.00 gėlių arba užpra
šo Šv. Mišias už mirusio nario ar narės sielą.

Todėl, džiaugdamiesi draugijos Sidabriniu 
Jubilėjumi, kviečiame visus lietuvius ir lietu
ves, katalikus (es), iš Bostono ir apylinkės, dar 
nepriklausančius prie šios didelės ir prakilnios 
draugijos prisidėtų .Ypatingai dabar, Jubįįė- 
jaus minėjimo metu ^ra puiki proga, nes įsto
jimas į draugiją yra žymiai palenvgintas.

J. Glineckis.

Tai buvo Lapkričio 6 diena, 1910 metais. Penki lietu
viai vyrai, susirinkę susitarė ir nutarė įsteigti “Draugys
tę Švento Jono Blaivininkų”. Tokį nutarimų padarę pasis
kirstė pareigomis, bei išsirinko valdybą, kuri sulig jų pa
čių užrašų, buvo šitokiame sąstate ir šiaip pavadinta: 
“Uždėjimo Komitetas”. Pirmininkas Kazimieras Šakiekas, 
Viee-pirm. Jonas Jaruševičius, Kasierius P. Mikalauskas, 
Protokolų Sekretorius Karolis Urbonas, Finansų J. B. Va- 
lukonis.

Tokią pradžių kūrėjai padarę, darbų' tęsė toliau pri- 
rašinėdami į draugiją naujus narius ir rinkdami mėnesi
nes mokestis. Gale 1911 metų prie draugijos jau buvo pri
sirašę 117 narių. Tų naujų narių tarpe buvo jaunų, ener
gingų ir draugijų tvarkymo reikaluose gana gerai''nusi
manančių. Tie nariai žinojo, kad kaip tvirto namo negali
ma pastatyti nepadėjus tvirtų pamatu, taip ir didelės ir 
tvirtos draugijos negalima išauginti jos neinkorporavus bei 
iš Valstijos jos gyvavimui ir legaliam veikimui neišgavus 
earterio. Todėl ir nutarta draugijos konstitucijų pertvarky
ti, vardą papildyti ir inkorporuoti Massachusetts Valsti
jos Apdraudos Departmente. Draugijos inkorporavimo rei
kalais daugiausiai rūpinosi ir pasidarbavo dabartinis gar
bės narys Motiejus Žioba.

Draugijos* Inkorporavimas
Spalių 8 d. 1912, po num. 233 West Broadway, South 

Boston, Mass., Įvyko pirmas šv. Jono Evangelisto Blaivi
ninkų Pašalpines draugijos inkorporavimo susirinkimas. 
To susirinkimo vedėju buvo išrinktas Motiejus Žioba, o 
raštininku Karolis Urbonas.

Inkorporavimo, bei Čarterio peticiją pasirašė šie drau
gijos nariai:

Motiejus Žicba, Karolis Urbonas, Longinas Vaitekūnas, 
Jonas Vaiginas, Jonas B. Valukonis, Povilas P. Mikalaus
kas, Andrius Naudžiūnas, Jonas L. Petrauskas, Vincentas 
Šiugžda, Laurenc Stuc.

Tame susirinkime tapo priimta naujai pertvarkyta 
draugijos konstitucija, kuri kartu su inkorporavimo peti
cija ir kitais reikalingais pareiškimais, tapo įteikti Mass- 
achussetts Insurance Department. Tas departmentas viską 
rado tinkama ir spalių 17 d. 1912 metais išdavė draugijai 
Čarterį.

Tame pat susirinkime, naujai inkorporuojamos Šv. Jo
no Ev. BĮ. Paš. Draugijos buvo išrinkta nauja valdyba ši
tokiame sąstate: .

POVILAS, MIKALAU-. 
SKAS, vienas iš pir-; 
mųjų Šv. Jono Blaivi
ninkų Draugijos stei
gėjas ir pirmas jos iž
dininkas.

Motiejus Žioba, pirmininkas; Andrius Naudžiūnas, vi- 
ee-pirmininkas; Karolis Urbonas, nutarimų raštininkas; 
Vincentas^Šiugžda, finansų raštininkas; Povilas P. Mika
lauskas, iždininkas; Jonas Vaiginas, tvarkytojas (maršal
ka) ; Jonas B. Valukonis ir Jonas L. Petrauskas iždo glo
bėjais (trustees).

Longinas Vaitekūnas, Jonas Vaiginas, Jonas B. Valu
konis, Jonas L. Petrauskas ir Laurence Stuc, direktoriai.

JONAS JAROŠA (Ja- 
rtiševičius), veteranas 
lietuviškų draugijų dar 
buotėje. Vienas iš stei
gėjų Šv. Jono BĮ. Dr- 
jos ir pirmas jos vice
pirmininkas.

Dabar Draugijoj yra .... 753 nariai

Draugijos Stovis
Pradžioje 1935 metų, Šv. Jono. Evang. BĮ. Paš. Drau

gijos stovis, kurs ir šiuo laiku, beveik nėra pasikeitęs, bu
vo toks:

Narių Pilnai Užsimokėjusių 753.
TURTAS

Pinigų Bankose .....................................................  $20,248.83
L. L. Paskolos bonas ........    300.00
Pas Iždininką ant rankų .................................... 328.45
Įvairus D-jos Inventorius .................................... 297.25

Viso Draugijos Turtas Siekia ............................. $21,174.53

Draugijos Augimas
Inkorporavus Šv. Jono Evang. BĮ. Pašalpinę Draugi

ją, narių ūpas pakilo ir draugija pradėjo sparčiai augti. 
Augo ne tik nariais, bet ir turtu. Valdybatfšugebejo drau
gijos reikalus tinkamai vesti, o kaikurie nariai nesigailėjo 
laiko ir pastangų pašvęsti prikalbinimui naujų narių prie 
draugijos. Susirinkimuose būdamo prisirašo po keliolika ir 
net kėlės dešimts narių.

Daugelis narių labai nuoširdžiai rūpinosi draugijos 
tvirtėjimu. Jie dėl mažo neaugatejimo nesiskubino ligos 
pašalpos reikalauti. Kitoje vietoje rasite net 64 tokių narių 
vardus, kurie priklauso prie draugijos virš 20 metų, sumo
kėdami visus priklausančius mokesčius, o iš draugijos, per 
tą laikų nėra išėmę nei cento.

Todėl, Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. Draugija šiandien ir yra 
didžiausia ir turtingiausia lietuvių pašalpine draugija Bos
tone.

Prie šios draugijos iš viso yra prisirašę .... 1320 narių
Išsibraukė .... 480 narių 

Pasimirė .... 87 nariai

vietines žinios!
2 ą

a................      .........ig

LABDARYBĖS DR-JOS TŪKSTANTINĖ MINIA 
BEANO j JONINĖS BALIUJE

i-

šeštadienį, lapkričio 16 
dieną, šv. Petro parapijos 
salėje, 492 East Seventh 
Street, South Boston įvyks 
Švento Vincento a Paulio 
Labdarybės draugijos ne
paprastas vakaras — bea
rto. Bus daug įvairių bran
gių dovanų laimėjusiems 
išdalinta. To vakaro pel
nas skiriamas nupirkimui 
Kalėdoms dėžių — Christ- 
mas Baskets suvargu
sioms šeimynoms. Taigi 
lapkričio 16 dieną, 7:30 
valandą vakare visi ateiki
me ir tuo paremkime pa
ramos reikalingas šeimy
nas.

Mokslas ■— galybė.

šeštadienį, įvykusiame 
Lietuvių salėje Šv. Jono 
Ev. BĮ. Draugijos jubilie
jiniame baliuje dalyvavo 
tūkstantinė minia žmonių, 

i Anot žinovų, tai pirmą syk 
Bostone į lietuvių suruoš
tą balių tiek žmonių su
plaukė. Toji sale, kaip sto
vi, nėra mačiusi tiek daug 
žmonių vienu kartu.

| Užsikimšo apatinė ir vir
šutinė salė ir visi užkam- 

, piai žmonėmis. Net ir laip
tai buvo nustoję žmonė
mis. Nespėta įžangos ti- 
kietai parduoti. Prie tikie- 
tų langelio susidarė ilga 
eilė, kurią du policistai 
nuolat tvarkė. Prie drapa-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarksienS, 
025 E. 8th St„ So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vlce-pirmlninkS — Ona Slaurlenfi, 
443 E. 7th S t., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot RaSt. — Bronį! ClunlenG, 
29Gould St., West Rosbury, Mass. 
Tel Parkvvny 1864-W

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutfi, 
83 Navarre St., Roslindale, Mass.

Te). Parkvvny 0558-W 
Iždininke — Ona StanlullutS, 

105 West Oth S L, So. Boston, Mass 
TvarkdarS — Ona MlzglrdlenO,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Mass. 
Kasos GlobojaE. JanuSonienO.

1420 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utarnlnką kiekvieną mėnesio,

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Raštininkus — J. Glineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Albi* Nevfera.
10 \VJafleld St., So. Boston, Mass.

Iždininkas — P. Tulęlkis,
109 Bovven •St., Sq. Boston, Mass.

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia nedėldlenl kiekvieno mSneslo, 
2 vai. po pietų, Parapijos aalfij, 492 
E. 7t.h St.. So. Boston. Mum.

nų “check room” tas pat daro tūkstantinė minia. mirė ilgai sirgusi, Elzbie-1 nas, buvo jo samdytas kai- 
buvo. |

Nors dėl tokio susikim-, gijos 
Šimo judėjimas buvo ne
lengvas, bet susirinkusių-s 
jų tarpe nuotaika buvo 
linksma; vieni vaišinosi, 
kiti šnekučiavosi, o kiti šo
ko, kiek galėjo, nes dėl to
kios minios erdvi salė pa
sidarė ankšta.

Bufetas taip pat greit 
pradėjo išsekti. Turėjo bū
ti dapildytas, nes rengėjai 
nesitikėjo tiek svečių. Or
kestras buvo geras ir vi
sus linksmino.

Ant estrados buvo išsta
tytas didžiulis ir puikus 
gimimo dienos tortas, ku
rį iškepė ir paaukojo 
draugijai kepėjas K. Ple- 
vokas. Ant jo žybčiojo 25 
žvakutės Pertraukos laike, 
draugijos pirm. J. Petrau
skas pratarė keletą žo
džių ir užpūtęs žvakutes 
pradėjo piaustyti tortą. 
Vėliau tą darbą pavesda
mas M. Šeikienei, Pr. Raz- 
vadauskui ir A. Nevierai, 
kurie piaustė ir dalino su
sirinkusiems.

į Draugijos nariai džiau
gėsi iš tokio populerumo 
Šv. Jono D-jos bostoniečių 
tarpe. Tik visa bėda, kad

udiu luitatamuic įminei. imi c ilgai oiigum, inizmiu- . neto, uuvv ju oauiuy nai- 

| Baliaus laike prie drau-!ta Milasevičienė, 73 metų |po jo “sparring partner” ir
pnsirase nemažai 

naujų narių.
J

Taigi, abelnai imant, Šv, 
Jono Ev. BĮ. Paš. Draugi
ja įspūdingai ir reikšmin
gai paminėjo savo 25 metų 
gyvavimo jubiliejų: išleis-' 
dama puikią knygelę apie 
draugijos darbuotę, skait-į 
lingai dalyvaudama šv.■ 
mišiose, ir dabar suruoš-, 
dama milžinišką balių, ku-! 
ris atsilankiusių skaitlin-Į 
gumu sumušė visus re- Į 
kordus. Jonietis.

DR. VVOITASZINSKIUI 
IŠKELS BYLĄ

7:30 vai. vakare, pobažnytlnBJ sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

amžiaus. Paėjo iš Biržų,kad sykį bepraktikuoda- 
parapijos. Amerikoje pra-' mas su juo jį su didele pir- 
gyveno 41 metus. Gyvenu- ‘stine paguidį. Todėl ir da. 
si Lawrence ir So. Bostč- bar -j nuveikti ir atgauti 
ne. Pnhko vyrą Longiną m g į vainiką jam vi- 
dukterų Oną. Palaidota i - 
bažnytiškai . lapkr. 7 d., 
Naujos Kalvarijos kapuo-

; se.

sai nebūtų sunku. Sport.

ŠV. BARBOROS GYVE
NIMAS SCENOJE

MOTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIO SUVAŽIAVI 

MAS

Lapkričio 6 dieną, Fede- 
raliame teisine prasidėjo 
Dr. Woitaszinski byla. Jis 
kaltinamas už ’ sulaužymą į 
Federal Pure Food and 
Drug įstatymo. Valdžia į- 
rodo, kad Dr. Woitaszins- 
ki uždėjęs apgaulingą eti
ketę (labęl) ant bonkučiųi 
su vaistais dėl vidurių.

Sekmadienį, gruodžio 8 
I dieną, Seserims Pasionis- 
! tems vadovaujant, Cam- 
Ibridge mėgėjų grupė su
vaidins gražų veikalą “Šv. 
Barbora”, Šv. Petro par. 
bažnytinėje svetainėje, W. 
5th St., 7:30 vai. vakare. 
Pelnas Seserims Pasijonis- 
tėms.

Kadangi Seserys labai 
daug darbuojasi, tai mūsų 
visų pareiga jas paremti. 
Tikietai jau platinami. 
Prašome iš anksto įsigyti.

Komisija.

ŠV. PRANCIŠKAUS 
GYVENIMAS

ŠARKIS GRĮŽTA
RINGEN ,

LOTINIŠKOS GIESMES
Kas norite įsigyti gražių 

lotiniškų giesmių su gai
domis, tai nusipirkite mu
ziko — komp. V. Niekaus 
lotiniškų giesmių albumą, 
kuriame tilpsta sekančios 
giesmės: Asperges me, Vi- 
di aųuam, dvi giesmės O 
Salutaris, dvi giesmės 
Tantum ergo, keturios g. 
Veni Creator, Libera me, 
Sacerdotes Domini, Gloria 
tibi Trinitas. Šios giesmės 
tinkamos giedoti dviem ir 
keturiems maišytiems bal
sams: Soprano, alto, teno
rui ir basui. šio albumo 
kaina tik 50c. Užsisakyda
mi siųskite čekį ar money 
orderį, “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Maine, N. H. ir Mass. 
Moterų Sąjungos Apskri
čio suvažiavimo dienotvar
kė. Suvažiavimas įvyks šv. 
Petro par. svetainėje, 492 
E. 7th St, Sesijos prasidės 
l:ėį0 vai. po pietų, lapkr, 
17, 1935.

Sesijų atidarymas mal
da, sveikinimai, protokolo 
skaitymas, svarstymas ne
baigtų . reikalų, raportai 
delegačių, raportai komisi
jos. Skaitymas paskaitos 
“Literatūra ir Spauda tar
pe lietuvių moterų”, kurią 
patieks gerb. kun. K. J. 
Urbonavičius. Toliau bus 
svarstoma vajaus planai, 
nauji reikalai, malda, už
darymas sesijos.

Svarbu, kad kuopos skai
tlingai prisiųstų delegačių.

Teklė B. Mažeikienė, 
Apskr. Pirm.

Lapkričio 17 d. Šv. Petro 
— x._. —---- -------,---- par. bažnytinėje salėje,

So. Bostone nebėra užtek- 2:30 ir 7:30 vai. vakare į- 
tinai didelės salės, kur ga- vyks gražūs judamieji' pa- 
lėtų patogiai sutilpti visi (veikslai — “Šv. Praneiš- 
norintieji Joninės rengia- kaus gyvenimas”. Paveiks- 
mose pramogose dalyvau- įn j verti pamatyti kiekvie- 
ti. Kitą kartą turės imti. n . m, nes iš jų galimą daug 
“Mechanics Building” sa-(ką gražaus išsinešti bei i 

.pasimokyti. Įžanga 25c.,I
X. 1.„_ ..........................

lę- ;r_____
Šiame baliuje suaugu-.vaikams 10c. ’ 

siems tikietų išleista 796. | . .
Pridėjus jaunuolius, kurie. MTR.F.
tikiėtų nepirko, taipgi vai-! Lapkr. 5 d., miesto Ilgo
kus ir darbininkus, ir susi^ninėje, Mattappan, Mass.,

Jack Sharkey-Juozas Žu
kauskas, buvęs pasaulinis 
bokso čampionas, oficialiai 
paskelbė, kad jis grįžta 
jringėn ir tikisi atgauti 
I prarastą čampiono vaini- 
1 ką. Jis sako, kad jis įrody-- 
siąs, kad pagarsėjusį sen
sacingą juoduką, Joe Lo- 
uis, kurs lengvai paguldė
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1.

i Kai Krizis, Tai Reikia 
‘Rezignuoti

Paskutinės žinios iš Lietuvos, švelniausiai pasa
kius, nėra'džiuginančios. Neturint spaudos laisvės, ne
galima sumedžioti tikslių ir pilnų žinių, bet iš tų nuo
trupų, kurios yra mūsų ausis pasiekusios, galima 
spręsti, kad ten bręsta kas nors. stambaus. Jau tas 
faktas, kad buvusieji Lietuvos prezidentai ir ministe-t - - -

-7 rių pirmininkai — dviejų stambiausių partijų lyderiai 
■- - pasirašė sumarišką vyriausybes politikos pasmer

kimą, parodo, kad Lietuvos gyventojai priėjo prie 
L kantrybės ribų ir rengiasi jas peržengti. Kad taip žiū

ri į tai ir tautininkiškoji vyriausybė, matyt iš griež
tų priemonių, kurių ji imasi tam sąjūdžiui sustabdyti 
Duotasis kariuomenei įsakymas panaudoti ginklą nie
ko gera nelemia “sukilėliams”, bet taip pat nieko ge
ra nepranašauja nė Lietuvos vyriausybei. Jau kai pri
eita prie įsakymo šaudyt, tai reiškia, kad atėjo pats 
kraštutinis krizis. Ar jis bus sėkmingai likviduotas?—- 
tai labai svarbus klausimas, bet dar svarbesnis yra 
šis: ar krizio priežastys bus pastoviai pašalintos? Pir- 

7 masis klausimas veikiausiai bus išrištas teigiamai, 
nes turint ištikimą kariuomenę lengva bruzdėjimą nu
malšinti, bet Lietuvos vyriausybė neturėtų čia susto
ti. Jai reikia rimtai pagalvoti apie antrojo klausimo 
rišimą: kaip pašalinus tautos nepasitikėjimą, kurs y-

* pačiai pritvinko nuo įvykusio pereitą vasarą ūkinin
kų streiko. Tuomet ir būta sušaudymo. Bet jis, mato
mai, nepasitenkinimo ne tik nenuslopino, bet dar dau
giau sukurstė. Iš to vyriausybė gali pigiai matyti, 
kad ne kulkomis reikia spręsti vidujiniai valstybės 

♦ reikalai.
Lietuvos žmonių reikalavimai atrodo teisingi. 

Jiems reikia vyriausybės, kuri rūpintųsi krašto gero
ve, o ne vien savo asmeniniais interesais. Jiems reikia 
sumanių ir energingų valdininkų, o ne eilinio rusiško 

’ auklėjimo biurokratų. Tiksli valstybės vyriausybė tai 
tokia, kuri tarnauja piliečiams, o ne terorizuoja juos. 
Pilnateisis pilietis neprivalo būti pono valdininko tar
nas bei vergas, bet kaip tik advernai. Ne žmonės val
džiai, bet valdžia žmonėms. Jeigu į valdininko parei- 

p gas žiūrima tik kaipo į progą pasipelnyti, tai tokia 
vyriausybės ideologija nesuderinama su kaimiečio pa- 

R7 žiūromis, nuo kurio lupama devynis kailius mokesčių, 
!. o ne duodama rinkos savo gaminiams parduoti, kad 

galėtų reikalaujamus mokesčius sumokėti. Smaugt 
melžiamąją karvę tai negudri politika.

Rodos, paprasčiausias sveikas protas • turėtų su
rasti priemonių tiems elementariniams žmonių reikala- 
vimams patenkinti. Reikalaujama pašalinti vieną-kitą 

< ministerį, tai kodėl jį nepašalinus? Skaudu bus minis- 
7 teriui ar jo žmonai — labai gaila — galima dar prie 
<• likvidavimo dokumento ir asmeninę kondolenciją pri- 
F? kergti, — bet pašalinti reikia. Ir caras Nikalojus II il- 

gai, ilgai buvo užsispyręs nelikviduoti šturmerio ir ki- 
g_. tų netinkamų ministerių, nors visos rusų partijos to 

’ reikalavo. Pagaliau juos pašalino, bet revoliucijos ug- 
įt nis jau tiek buvo įsidegusi, kad tas nieko nepagelbėjo, 
į Buvo jau pervėlu...

Užsispyrimas politiškuose kriziuose dažniausiai 
' baigiasi tragingai. Taigi kultūringų valstybių minis- 

;><•-. teriai, pasimokinę iš istorijos, tuojau rezignuoja, kri- 
< ziui iškilus. Jie gal kiek ir nukenčia, bet kraštui tas 

r ? ;il0na i sveikatą. Atrodo, kad Lietuvos vyriausybė 
9? dar nėra tiek įgudusi. Ar gi ji bandytų išpraktikuoti 
7;. istoriją ant savo galvos? K.
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KVC. Konferencija Lietuvoje
KAUNAS —Spalių 10 ir

11 d. Kaune įvyko metinė 
Katalikų Veikimo Centro 
atstovų konferencija.

Šiemetinė konferencija 
buvo labai gausinga, praė
jo dideliu susidomėjimu. 
Iš visos Lietuvos buvo su
važiavę keli šimtai katali-! sti čia žemėje Dievo Kara- 
kų veikimo atstovų ir atsi
lankė daug svečių.

-i. ’ - ----- - — -
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kos taisykles, prasidėjo 
sveikinimai. Pirmieji tarė 
žodį J. J. E. E. Vyskupai.

J. E. Arkivyskupas Met
ropolitas J. Skvireckas sa
vo žody linkėjo katalikų 
akcijos vadams būti tuo 
dieviškuoju raugu ir sklei-

Posėdžiai vyko T. Jėzui
tų salėje. Konferenciją a- 
tidarė Vyriausios Valdy
bos vicepirmininkas prof. 
Pr. Dovydaitis, nes pirmi
ninkas J. E. vysk. Matulio
nis dar negrįžęs iš Ameri
kos. Atidarius konferenci
ją buvo sukalbėta malda. 
Po to buvo sudarytas pre
zidiumas, o J. J. E. E. vys
kupai pakviesti į garbės 

; prezidiumą.
Posėdžiams vesti išren- 

į kami kan. V. Butvilą (iš 
J Panevėžio), p. M. Galdi- 
K kįepė (iš Kauno) ir dr; Pr, 
; Diėlihinkaitis (iš Kauno).

. Ganytojai Sveikina 
į: ; • Konferenciją

t •
L
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’ Priėmus posėdžių tvar

lystę. Jis palaimino konfe
renciją ir jos darbus.

J. E. Telšių vysk. J. 
Staugaitis linkėjo katali
kams visuomet būti Dievo 
malonėje ir visur prisipa
žinti katalikais; J. E. Kai
šiadorių vysk. J. Kukta ra
gino pažinti savo darbo 
(sritį ir nešti į visuomenę 
taiką, ramybę. J. E. vysk, 
M. Reinys pabrėžė žmo
gaus sielos didybę.

Raštu konferenciją pa
sveikino J. E. Panevėžio 
vysk. K. Paltarokas, J. E. 
Vilkaviškio vysk. Karosas 
ir J. E. vysk. Petras Bū- 
Čys. Dar sveikino šv. Sos
to atstovybę, Ateitininkai 
ir kitos organiazcijos.

Reikia maldos ir darbų
Pasibaigus sveikinimams

T. Paukštys S. J. skaitė į- i 
domią paskaitą apie tai, 1 
kaip dirba katalikai Vaka
rų Europoj. Naujausieji i 
veikimo būdai, kuriuos ] 
Vakarų Europos katalikai •: 
naudoja, yra du: malda, 
kuri yra visa ko pagrindas 
ir darbas. Ten jau yra su
prasta, kad visuomenės at- 
krikščionįnimas neįvyks, 
jei bus tik žodžiai, o nebus 
darbų. Tą ypač gerai yra 
supratę prancūzų katali
kai. Jie eina į visus žmo
nių sluogsnius ir neša ten 
visokeriopą paramą. Jie 
skleidžia savo idėjas mies
tuose, stotyse, laukuose. 
Reikia ir mums šituo ke
liu eiti.

Po paskaitos Arkikated
ros Bazilikoj įvyko pamal
dos. Šv. Mišias laikė KVC 
Dvašios Vadas kan. P. Do
gelis ir palaimino Šv. Sa
kramentu.

Dideliu susidomėjimu 
konferencijos išklausė Ka
talikų Veikimo Centrui 
priklausančių organizaci
jų pranešimus. Praneši
mus apie jų veikimą ir a- 
teities užsimojimus pada
rė tų organizacijų vadovy
bės.

“Pavasario” Federacija 
varo didžiausią sąjūdį jau
nuomenės tarpe. Ji dabar 
turi po savo vėliava dides
nę dalį pačio gražiausio 
kaimo jaunimo.

Taip pat, stiprėja Kata
likių Moterų Sąjunga.

Dar nauja Katalikų Vy
rų Sąjunga sėkmingai or
ganizuoja po savo 
katalikus vyrus, i 
gai vystosi Krikščionių 
Darbininkų organizavima
sis. Persiorganizavo Ange
lo Sargo S-ga ir plečia sa
vo veikimą. Pradėjo gerai 
veikti Blaivybės Draugija. 
O didžiausia Katalikiškos 
akcijos parama ta yra A- 
teitininkija, kuri turėda
ma apie 5 tūkstančius or
ganizuotų narių varo visa
me mūsų kultūriniame gy
venime gilią vagą.

Gyvas veikimas reiškiasi 
ir KVC rajonuose. Iš Kai
šiadorių raj. pranešimą 
padarė kun. Kiškis, Pane
vėžio t— kan., V. Butvilą, 
Vilkaviškio —kun. J. Skir- 
nevičius, Kauno — kun. V. 
Byle ir Telšių kun. Razu- 
tis.

Apie KVC Vyriausios 
Valdybos darbus 

pranešė dr. J. Leimonas. 
Vyriausioji Valdyba paro
dė didelės energijos ir pa
stangų plačiam katalikų 
akcijos darbui varyti. Rū
pinosi esančiais Sov. Rusi
jos kalėjimuose lietuviais 
kaliniais, žymų vaidmenį 
atliko Pasaulio 
kongrese, darė žygių, kad 
KVC atstovui būtų leista 
dalyvauti filmų cenzūroj 
ir dabar jo atstovas jau 
ten yra. Taip pat darė žy
gių, kad būtų įvesta radio 
programoj religinė dalis ir. 
čia jau ne maža pasiekta.

Vyr. Valdyba rūpinosi 
spaudos, knygynų ir katali 
kų moksleivių organiza
cijų reikalais.

“Mūsų Laikraščio” var
du konferencijai padarė 
pranešimą p. J. Grušas.

Po to buvo T. E. Petrele- 
vįčiaus, lic. phil. paskaita 
apie uždaras rekolekcijas 
ir kun. dr. Dabrilos pade
monstruota judomoji fil- 
mę,' kaip gera t, priemonė 
paskaitoms ir pamokoms 
paaiškinti.
Antrą konferencijos dieną 
iš ryto dr. A. Maceina

skaitė paskaitą apie tau
tiškąjį momentą Katalikų 
veikime. Paskaitą dar pa
pildę prof. Pr. Dovydaitis 
pareikšdamas vertingų 
minčių dėl religijos ir tau
tiškumo.

Po to įvyko Vyriausių 
KVC organų rinkimai. Į 
Vyriausią Valdybą buvo 
pasiūlyti ir išrinkti šie as. 
menys:

J. E. Vysk. T. Matulio
nis, prof. Pr. Dovydaitis, 
dr. Pr. Dielinikaitis, kun. 
dr. St. Ūsoris, gyd, A. Ra
gaišiene ir dr. A. Maceina.

Vyskupų konferencija į 
Vyriausią Valdybą pasky 
rė šiuos asmenis:

prof, kan. Pr. Kuraitį, p. 
A. Sereikytę, kun. V. Mie- 
Iešką, dr. J. Leimoną, dr. 
L Skrupskelį ir gydL J, 
Balčiūną.

Dvasios vadu — kan. P. 
Dogelis.

Konferencija priėmė ei
lę svarbių nutarimų.

Paskutinį, konferencijos 
posėdį baigė dr. Dielinin- 
kaitis, ragindamas veik
liuosius katalikų akcijos 
vadus stoti visuomenės va
dovavimo darban, niekuo
met nenutolstant nuo tos 
linijos, kuria turi vado
vautis katalikas veikėjas.

Konferencijos metu bu
vo suruošta įdomi katalikų 
spaudos" paroda.

Konferencijoj dalyvavo 
' apie 500 atstovų ir svečių.

Morkus

Iš Po Mano Balanos
Palestrinas! Kaip ryto 

saulės pirmas spindulys 
nubloškia giedros spindu
liu visą ir plačiausią aplin
kinę, taip vardas Paįestri- 
nos gnaibo ūkus ir parodo 
kertę ir užkampius viso to, 
kas dėjosi Bažnyčios muzi
kos istorijoje.

Sako m a,
Nors, tiesą pasakius, jo 
tikras vardas visai kitas. 
Ne Palestrinas, o tik Gia- 
netto Pierluigi.

Jis tik užgimė Palestri- 
nos kaimely j. Ir vien tik 
už tat, kad paskui niekad

Palestrinas!

ngai or-, j0 ne užsimiršo, o tik prie- 
1 vėliava Įgįngai jį dažnai lankė ir 
, v kiek išgalėdamas medžią-

lietuviij

giniai rėmė už kiek vieną 
grašį da vieną žemės skly
pą ten pasipirkdamas ir jį 
stropiausiai apdirbinėda- 
mas, užsitraukia ant savęs 
pašaipos vardą “Palestri
nas”.

Taip ir šiandien jis ži
nomas. Skirtumas tik ta
me, kad dabar jį taip va
dinama ne kad pašiepti, o 
tik kad kuodidžiausią jam 
garbę, kaipo vyriausiam 
Bažnyčios kompozitoriui 
ir muzikui atiduoti.

Vien dėl to, kad kyla iš 
visiškų vargšų tėvų, net ir 
gimimo laikas ne ką aiš
kiai pažymėta. Dauguma 
sutinka, jog gimęs daug 
maž 1525 metuose.

Ne vien gimimo laikas, 
bet ir jo garbės tarpas ir
gi ne ką labai aiškus. 
Kaip, kokiuo būdu ir kas 
jį ant tokio kelio užvedė ir 
paskui tokį garsų garbės 
vainiką nupynė, ne taip 
jau lengva įspėti.

Kas sako taip. Pales- 
trinos kaimas visai netoli 
Romos. Maldingi žmonės 
dažnai Romon eidavo mi
šių išklausyti. Eidami gie
dodavo šventas giesmes. 
Ilgainiui eidavo ir . Pales
trinas su jais. Eidamas ir
gi giedodavo. Laikui bė
gant be jo nei eiti, nei gie
doti nepradėta. Palestri
nas visur pirmas!

Tuomij sako, net ir Ro- giausiai 
mos vargoninkai susido-Chicagos! Iš Chicagos! 
mėjo. Reiškia, praeinant Ne vienam mintis pakau- 
Palę'strinos maldininkams * :
ir giedant, o Palestrinui i 
užvadžiojant, tuojau muzi
kaliai palinkimai jame už- 
matyta. Reiškia, jeigu ši
sai vaikėzas paprastai mi
niai taip gražiai ir sėkmin
gai užvadžioja, — jis galės 
ir visai Bažnyčiai muziko
je vadovauti. Atminė.

Lyginai tuo tarpu patys 
italai muzikoje ne ką auk
štai skraidė. Daugiausiai 
vaduotasi belgais muzi
kais. Veik prie kiekvienos 
bažnyčios Romoje vargo- 
ninkaudąvo belgas.

Taigi, Santa Maria Mag- 
giore vargoninkas Pales- 
trinuką pasidaboja. Prisi
kalbina jį savo choran. 
Bet matydamas jame ne
paprastus gabumus, per
leidžia jį belgų konserva- 
torijon Romoj. Čia Pales
trinas net keturis metus 
išbūva. Ir tuojau po tam 
jojo vardas ir garbė kai 
ant mielių augti ima, kol, 
galutinai, dabartinių gali
mybių atsiekia.

Taikos ir tokių, ką visai 
kitaip apie jauną Palestri- 
nuką įšsireiškia. Nieko to
kio, sako, ypatingo. Pales- 
Lrinuko būta tik paprasto 
vdikėzo. Balso, girdi, jokio 
neturėjo. Greičiau klausy
tojus nusibaldė, negu jubs 
prie savęs savo balsu pa
traukė.

Kaip ten ištikrųjų buvo, 
tai mažas dalykas. Kas rū
pi mums, tai, kad jis ir po 
šiai dienai sau lygaus da 
neturi. Kalbant apie baž
nytinę muziką, kai sumini 
vardą jo, tai pasakei jau 
viską. Daugiau ar ilgiau 
kalbėti neapsimoka ir ne
reikia. 

* * *
Praėjusios vasaros sei

mai, o ypač Federacijos 
Kongresas daug gražių at
minimų paliko. Neveltui 
juomi gali pasididžiuoti 
ne vien jį taip stropiai 
rengusieji, bet ir jame da
lyvavusieji. Vieni ir kiti 
galės minėti jį gana ilgai.

Atsirado dalyvių gana 
daug. Ypač iš tolimos Chi
cagos jų atribuota net ir 
su kaupu! Iš kur klebonų 
daugiausiai? Iš Chicagos! 
Iš kur vargoninkų dau
giausiai? Iš Chicagos! Iš 
kur šiaip jau įžymesnių 
asmenų? Iš Chicagos! Iš 
kur liaudies atstovų dau- 

Iš Chicagos! Iš

Šyje Sųkuštejo: — vai, 
kaip laiminga ta Chicągo! 
Vai, kaip malonu būtų ten 
apsigyvępti ir su tais jau
trias ir budriais lietuviais 
padirbėt ir pagyventi! •

Bet, ką darysi? Ne vi
sur ir visados gali būti 
ten, kur nori. Nė kartą 
tenka skursti ir dvasios

bado naštą vilkti visai i 
priešingose aplinkybėse.

Jei kas, tai tokios suei
gos koaiškiausiai įrodo 
reikalą tokių dalykų, kai 
ve Federacijos Kongresas. 
Ne vienas jan vyko besi- 
raivydamas. Grįžo pasišo
kėdamas ir apgailestauda
mas, kad taip greitai pasi
baigė. Ne vienas atvyko 
dvasioje aplūžęs ir nusku
ręs. ^Grįžo praturtėjęs ir 
daugiau vilties įgavęs. Ne 
vienas išsirengė be’tikslo. 
Ot tik šiaip jau pasidairy
ti. Grįžo su noru širdyje ir 
idėja mintyje toliau pažan
gesnių lietuvių katalikų ei
lėn stoti ir su jais Bažny
čios ir tautos labui peties 
negailėti.

Federacijos Kongresan 
kiūtindami atrodėme it 
vaikų būrelis, tėvų pastū
mėti, mokyklos linkui. Grį
žom atgal ir kūniškai ge
riau suaugę ir dvasiškai 
visiškai prinokę drąsiau 
likimo pareigos naštą ant 
pečių krauti ir ją su 
džiaugsmu ir meile toliau 
nešti.

Ir kas nežino, kaip sun
kiai ir skurdžiai reikėjo 
dirbti tiems, kurie minėtą
jį kongresą ruošė? Kiek 
laiko išaikvota! Kiek ište
kliaus išleista! Kiek pra
kaito išvarvinta vien tam, 
kad suvažiavusiems būtų 
malonu ir jauku! Gerai 
pažiūri į tai, jog už tą vi
są ne garbės sau susilauk
si o tik paprastos ir gry
nos lietuviškos pašaipos, 
ne kartą jautiesi it stabu 
ištiktas.

Apie tai Philadelphijos 
veikėjai geriausiai žinojo. 
Tai vienok, sako, dirbsim 
ir nepasiduosim! Ir nepasi
davė!! 
sokios 
jiems.
tvermės
bai aukštai ir plačiai ple
vėsuoja ir silpnesniems už 
save drąsos seselių dvel
ksi.

Daugiau apie tai, gal ki
tu kart. Šiuo kart, phila- 
delphiečiai, Ačiū Jums!

* * *
Neperseniausiai, kuomet 

Danbury, Texas, baisi vie
sulą užtiko ir daug nuos
tolių paliko ir bažnyčios iš 
šios eilės neištrūko. Ypač 
vienos katalikų bažnyčios 
veik akmuo ant akmens 
nepaliko. O betgi stovylos 
Jėzaus ir Motinos Šven
čiausios nekliudytomis pa
liko. Kas matė, suprato, 
jog taip be Dievo rankos į- 
vykti negalėjo.

* * *
Kuomet šv. Martynas su

žinojo, jog Bažnyčios val
džia jį vyskupu pakelti 
sumanė ir pasiutinius į jį 
tuo tikslu išsiuntė, norė
damas tos garbės išvengti, 
žąsų katukan įlindęs pasi
slėpė. Ir tik joms girksėti 
pradėjus, jis galutinai at
rastas ir prie tos garbės 
prikalbintas. Reiškia, į 
vyskupus pakeltas.

* * *
Jonas Sebastijonas Ba

chas buvo taip vargingas 
žmogus, kad vieną kart 
eidamas taip išalko, o ne
turėdamas kaip ir kuo sa
vo sbado atsikratyti, atsi
sėdo ant zpvalnės, po žydo 
langu pasilsėti ir kvapą 
atgauti. Tuo kart žydė sil
kes čirškino. Jųjų kvapas

garsųjį vargoninką veik 
marinti pradėjo. O, kad ji 
būtų tokia gera; manė sau, 
ir man nors uodegutę iš
mestų! Ant tų pėdų net 
dvi silkių galvos per lan
gą ūžt! Bachas tik apsisu
ko! Ir, nežiūrint, kad pur- ’ 
vyne buvo atsidūrusios, — 
jomis tik apsilaižė!

mėgo kalbėti ir aiškinti, 
jog jam tos silkės tuomet 
atrodė brangesnės x ir už 
auksą. Žinoma! Kadangi 
visas aukso kalnas nebūtų 
jam padaręs tai, ką padarė 
dvi’galvos silkių.

Kuomet Napoleonas įsi- 
briovė Italijon, dabar jau 
visiems gerai žinomas Ver- 
dė buvo da tik kūdikis, Jo 
motina, neišmanyd a m a 
kur jį paslėpti, užbėgo su 
juo prie vargonų ir pasis
lėpė už jų. Pasėkos to bu
vo tos, kad ne tik jam ir 
sau gyvastį išgelbėjo, bet
gi da ir pirmą vargonų pa
moką jam suteikė, — var
gonus berodant. Gal būt 
dėl to jo muzika toki saldi 
ir taip labai visų mylima.

Geriau sakant, vi- 
kliūtys pasidavė

Šiandien jųjų iš- 
vaisių vėliava la
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GAIDŽIO
GAIVA,.,”

Žinom, kad muzulmonai 
prisiekia pranašo barzda; 
jau toji priesaika europie
čiui atrodo keistoka. Juo 
keistesnė gaidžio galva.

Neseniai viename Pary
žiaus teisme buvo teisia
mas tūlas kinietis. Šisai is^ 
teriškai šaukdamas prisie
kinėjo esąs nekaltas. Kad 
į jo šūkavimus tiesmas ne
kreipė daug dėmesio, jis 
parpuolė ant žemės ir pa
sisakė, kad esąs pasiruo
šęs prisiekti net gaidžio 
galva, jeigu jau žodžiais 
netikima.

Teismas, nesuprasdamas 
reikalo, rado reikalinga tą 
pasiūlymą išsiaiškinti. Pa
sirodė, kad kaikuriose Ki
nijos provincijose teismo 
praktikoj priesaika gai
džio galva yra pati aukš
čiausia priesaikos rūšis. į 
teismo salę atnešamas gy
vas gaidys. Kaltinamasis 
savo pasisakymą surašydi- 
na dviejų liudininkų aki
vaizdoje į geltoną popie
rių, paima peilį ir, pjauda- 

, mas gaidžiui galvą, taria 
priesaikos žodžius: “Jeigu 
aš kaltas, tegul man taip 
galvą nupjauna.”

' Teismas nutarė, kad 
Prancūzijos juridinis pro
cesas tokios priesaikos ne
numato ir dideliam kinie
čio nusiminimui prisiekti 
gaidžio galva neleido.

MUSŲ JAUNUOMENES 
IDEALAI

Kad patraukti jaunimą 
artyn prie grožio, prie 
šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Kaune išleistą Pr. 
Penkausko “Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti “Darbininko” 
knygyne, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.



Antradienis, tapfcri&o iž či,, i98tį DARBININKAS ft

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, M. I.O. — Dvasios Vadas; kun. A. Šve
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Maukus 
— vfce-pirm.; V. J. Blavackas — ra3t, 7 Mott St, Worcester, 
Mass.; O. Sidabriene — ižd., 6 Commonwealth Avė., Wor<!e8ter, 
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas —- iždo globėjai; kun. P. 
JuSkuitis — Bfdaktorius, 423 Windsor St, Cambridge, Mass.

Garbingojo Ganytojo 
Jubiliejus

KODĖL ŽMOGUS TURI 
PALINKIMĄ ALKOHOLĮ 

GERTI?

darykite pastangas savę 
susivaldyti, pergalėti, mes- 
ti girtuokliavę, Dažnai pri
minkime Psalmisto žo
džius: “šalinkis nuo to, 
kas blogą ir daryk kas 
gerą”. Girtuoklybė yra 
bloga — blaivybė — gera.

Gerą daryti esti sunku: 
tai prieš kalną lipti; bet 
blogą tai atrodo lengva: 
tai pakalniui ristis. Suga
dinta pirmaprade nuodė
me mūsų prigimtis yra la
biau linkusi prie blogo. 
Girtuokliavimas nėra tai 
dorybė, bet nedorybė. Pat
sai girtuokliavimas, nedi
deliam saike, dar nebūtij 
nedorybė, bet tik nenorėji
mas savę susivaldyti. Iš 
kur tat kyla žmoguje’pa
linkimas svaigalus gerti?

Sulyg kažkurių gydyto
jų nuomonės, noras gir
tuokliauti yra paveldėta iš, 
tėvų: tai įgimtas noras.; 
Jei tėvai girtuokliai, jų
vaikai dažnai irgi yra gir-1 kokia brangi bus jos ves* 
tuokliai. Išimčių žūioma tuvinė suknelė, 
pasitaiko. Apie alkoholio kokie tėvai geri ir žymūs 
įsigimimą plačiai praeitą čia biznieriai,

kiek laimės daug tai mer
gšei čia visi išgėrė!
Alus tekės kaip srauni

Arėjas Vitkauskas 
SMUKLININKO DUKTĖ 

TEKA

Diena iš dienos neprašyti 
laikraščiai šneka:
—Smuklininko duktė teka!
Visas kolonijos dėmesys 
ant kojų —
rodos, šaukia: — Smuklės 
garbei visą ką aukoju!
Kokia graži ta putomis iš
augusi dukrelė,

kartą kalbėjome.
Antra priežastis kodėl 

žmogus turi palinkimą 
svaigalus gerti, tai silpna- . 
protystė. Jei į girtuoklių! .
gyvenimą pažvelg s i m e, °. Jel^u kam vestuvėse pa- 
dažnai atrasime juose jei! sidarys negera — 
ne silpną protą, tai minkš-; galės vištiena, kiek tik no
tą valią. Jie yra kaip vėjo 
pučiama nendrė.

Toliau palinkimas į gir- 
tuoklybę paeina iš nervų 
nesveikumo. Alkoholis ne
rvus slopina. Vienok jis jų 
negydo, bet dar labiau ga
dina. Didelių girtuoklių 
nervai esti visai sugedę.

Kita priežastis, kaiku- 
riems esti gyvenimo aplin
kybės, draugai papročiai, 
netvarka namuose, nedar
bas ir tt. Žmogus neturė
damas namuose ramybės 
bando ją alkoholio vartoji
me surasti. Bet, o kaip ap- 
sivilia. Girtas parėjęs dar 

t didesnį neramumą ir be
tvarkę sukelia.

Daug dar galima pris- 
kaityti priežasčių, kurios 

" sudaro žmoguje palinkimą 
alkoholį gerti, bet šiuomi 
sykiu pasitenkinsime su 
tiek. Vartojantieji svaiga
lus ištirkite savę ir pažin
kite savąją alkoholio var
tojimo priežastį. Ją pažinę

ri, širdį pataisyti, 
juk— jeigu vestuves da
ryti, tai daryti!
Paveikslą laikraščiai 
saip kasdien kartoja, 
dar prideda: — Kaip 
bą lietuvių gražiai ši 
taka vartoja!— 
Gali iš susijaudinimo 
apsiverkti ištikrųjų — 
tiek priskaičiuota smukli- 
ninkaitės dorybių praš
matniųjų!

vi-

kal- 
nuo-

čia

Per smuklininko vestuves 
nemato nieks žinutės, • 
kurios nedaug — iš viso 
trys ar kiek eilutės, 
kad mokslus einantis stu
dentas, 
nepriteklių ir bado iška- 
dentas, 
nebeišlaikė fiziniai ir į be
protnamį pateko, — 
juk, ką tas reiškia, kuo
met smuklininko duktė te
ka!

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: "GERMANĄ”, 2 aktu. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 , aktu. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai/ "LIURDO STEBUKLAS ”, 
4 aktij drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina.......65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiur
lionienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina........................... ...... 15c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų 
programoms prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų.......30c.

ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas .................................................................................. lOo.

GYLIŲKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3.moterys.............................................................................. 15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K....s. Vaidinimas' su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras................ .......................  50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina................................ 15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3. moterys.............................................. 35c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 vėiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot......25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina........................... 35c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: ‘Tštyrsime pas
kui”, ‘‘Antanukas, našlaites” ir "Mėginimas” .........................  15c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis, Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai .................15c.

Visus užsakymus prašome siųsti:
"DARBININKAS”

366 W. Broadway,
8o. Boston, Mass.

Spalių 22, 1935 metais 
Jo Ekscelencija Panevėžio 
Vyskupas Kazimieras Pab 
tarokas minėjo 60-ties me
tų sukaktuves.

Jo Ekscelencija Vysku
pas Paltarokas, pirmasis 
Panevėžio Vyskupas, gimė 
1875-X-22 Panevėžio aps- 
krityj, Linkuvos parap, 
Gailionių sodžiuje. Pradė
jo mokytis namie ir Joniš
kėlio pradžios mokykloje; 
toliau mokėsi Mintaujos 
gimnazijoje, dvasi nėję 
Kauno seminarijoje; VIII 
semestre 1902-IH-22 įsi- 
šventė kunigu; aukštuo
sius mokslus baigė su Teo
logijos Magistro laipsniu; 
tam reikalui parašė diser
taciją “De origine anime 
humanae”.

Nuo 1902 m. atostogų 
buvo Liepojos vikaru bei 
tikybos mokytoju berniu
kų komercijos mokykloje, 
mergaičių komercijos mo
kykloje, mergaičių gimna
zijoje ir miesto mokykloje. 
Šventadieniais padėdavo 
parapijos kunigams baž
nyčios darbe. Darbavosi 
prie Liepojos “Lietuvių 
Savišalpos’ ’ draugijos; 
platino lietuviškus raštus, 
rėmė vaidinimus,, .dainų 
vakarėlius...

Susirgęs plaučiais ir ger
kle, 1906-X-10 įsiprašė 
Surviliškin vikaru. Esant 
senam klebonui, tvarkė 
parapiją, naujai bažnyčiai 
statyti surinko 25 tūkstan
čius rublių, dėstė 
vietos mokyklose; 
takos valsčiaus 
mams; panaikino 
degtinės pardavinėjimą; į- 
steigė “Blaivybės” dr-jos 
skyrių; apylinkėje bent 
50% sumažino svaigalų 
vartojimą; suorganizavo 
parapijinį knygyną; pa
kviesdamas p. Vaičkaus 
vaidintojų trupę, kinema
tografą...

1911 m. gale perkeltas 
dvasinėn Kauno seminari- 
jon lotynų kalbos, teologi
nės propedeutikos ir socia- 
logijos mokytoju. Gyven
damas Kaune, buvo “Sau
lės” dr-jos ir Žemaičių Vy
skupijos Kunigų susišelpi- 
mo dr-jos kasininku, “Mo
tinėlės” dr-jos sekretoriu
mi bei Šv. Kazimiero dr- 
jos valdybos nariu. 1914 
m. paskirtas seminarijos 
vicerektoriumi. Ištikus pa
sauliniam karui, su klieri
kais persikėlė Vašakėnų 
dvaran; jame išbuvo 
1914/15 mokslo metus.• -

Užeinant vokiečių ka
riuomenei, pedagogų tary
bos nutarimu turėjo išvež
ti seminarijos kanceliari
ją Smolenskan, kur rusų 
valdžios buvo įsakyta eva
kuoti visą įstaigą. Ten ėjo 
rektoriaus pareigas, glo
bojo karo viesulos nublok- 
štą svetur nemažą klierikų 
būrį. Lietuvos tremtinių 
mokykloms Rusijoje ats
pausdino vadovėlį “Tiky
bos Mokslas”. Vieniems 
auklėtiniams įsišventus 
kunigais, kitus palikęs 
dvas. Petrapilio seminari
joje, per Švediją ir Vokie
tiją grįžo 1916-VIH-19 
Kaunan.

Būdamas be tiesioginių 
priedermių, gamino Lietu
vos mokykloms ? stingan
čius tikybos vadovėlius; 
šventomis’ dienomis laikė 
pamaldas Kaune “Saulės” 
gimnazijos moksleiviams.

Kupiškėnų VakaruškosPartevėžyje pastate Ka
raliaus Kristaus Katedrą, 
įkūrė jos Kapitulą; prie 
švč. Trejybės bažnyčios į- 
kurdino T. T. Marijonus. 
Troškūnuos T.T. Pranciš
konus; vyskupui priklau
somuose perstatytuose na
muose įrengė Katalikų 
Veikimo Centro vyskupi
jos rajonui būstinę; joje 
sutalpino K.V.C. ir kitij 
katal. organizacijų rašti
nes, knygyną — skaityklą, 
susirinkimams salę; prie 
Kurijos rengia centrinę 
vyskupijos biblioteką...

Per 9-rius metus beveik 
du sykius aplankė vysku
piją; pats kiekvienoje baž
nyčioje sako pamokslus; 
gausiai dalija sutinkan
tiems ir palydintiems žmo
nėms ganytojiškus savo 
raštus, kurių spausdina 
po keletą — kelioliką tūk
stančių; įvairiomis progo
mis rašinėja ganytojiškus 
laiškus atskiroms parapi
joms. 2 koplyčias padarė 
filijomis, 3 bažnyčios sta
tomos, 4 pamūrytos, įstei
gti 4 nauji bažnytkaimiai, 
įkurtos 4 altarijos, atre
montuotos 37 bažnyčios, 
padidintas kunigų skaičius 
lig 211. _

Rašinėti pradėjo būda- 
imas gimnazijoje, Galuti- 
' nai su savo plunksna išėjo 
į visuomenę 1907 metais, o 
savuosius* raštus spausdin* 
ti pradėjo 1910 metais. Iš
leido parašęs daug knygij 

-5 šv. Tėvo Pijaus XI pre-Įf brošiūrų. Be įvairaus 
tonizuotas Panevėžio Vys- turml° kny£ų- yra P™?' 
topu, V-2 konsekruotas ?«s , straipsnių
Kauno bazilikoje, V-30 pa
ėmė valdyti naują vysku-| 
piją su 10-dekanatų, 69 j

Vokiečiams grąžinus moks ; 
lp reikalams seminarijos < 
rūmus, juos atremontavo, j 
nes gerokai buvo granatų 
apgriauti. 1917 m. rudenį 
seminarijai vėl pradėjus < 
veikti, darbavosi joje, kai
po vicerektorius ir moky- : 
tojas. .

1917-IX-18/22 nuo Kau- ; 
no Vilniuje dalyvavo I lie
tuvių konferencijoje, ku
rioje nutraukti visi ryšiai 
su buvusiais valdovais ir 
išrinkta Lietuvos Taryba.
1918 m. pakeltas Žemaičių 
Kapitulos Kanauninku;
1919 m. tapo Vyskupijos 
Tribunolo teisingumo gy
nėju ; 1921 m. Vyskupijos 
socialinės akcijos sekreto
riumi; 1922 m. Bažnytinių 
Turtų Valdymo Tarybos 
nariu.

Tais pačiais metais Lie
tuvos Universitete Teolo
gijos — Filosofijos fakul
teto Tarybos posėdyje V- 
22 išrinktas pastoralinės 
teologijos ekstraordinari
niu profesorium ir kated
ros vedėju; skaitė paskai
tas kaip bendrajame teo
logijos, taip ir specialinia- i 
me ruože bažnytinių teisių ; 
sekcijoje, kol išvyko vys
kupauti Panevėžin.

' Įsisteigus Bažnytinei 
Kauno provincijai 1926-IV i 

! -5 Šv. Tėvo Pijaus XI pre-

tikybą 
darė į- 
nutari- 
slaptą

i Kaimo senieji papročiai) (pupų, obuoliukų ar kitokių 
—s--------- 'dovanėlių. Saldainių seno*

Senovėje, prieš tokį 70 vėj nebuvę. Vėliau kai jau 
metų, kupiškėnuose vis'atsirado saldainių, tai. 
tas šeštadienio vakarą' daug vargo buvę su jais, 
veik kiekviename kaime' nes bešokant sušilus ir sal
ėdavusios jaunimo pasi- j dainiai užantyje ištirptai

į straipsnių 
žurnaluose ir laikraščiuo, 
se.

Te Aukščiausis leidžia 
parapijomis, 45 filijomis.' Garbingam Ganytojui dar 
79 koplyčiomis, 171 kimi- ilgus metus darbuotis ga
gu ir maždaug 375 tūks- nytojavimo darbe.

Keletas Žodžių Su Suvalkų 
Sutarties Pasirašymo 

Liudytoju

linksminimų sueigos, vadi
namos vakaruškos. Vaka
ruškoms susirenkama pa
prastai pas ūkininką, ku-J 
rio yra daug jaunų merge- 
ių ar sūnus muzikontas 
ar didelė patalpa pašokti.

Į vakaruškas eidavo kaip 
vyrai, taip ir mergelės, vi
sados kiek geriau pasida
binę, negu kasdieninio dar
bo rūbais. Vasaros metu 
vyrai vilkėjo ilgus baltos 
drobės marškinius, užleis
tus ant viršaus kelnių, 
kaip ir kasdieną prie dar
bo, tik švaresnius ir nesu
plyšusius. Marškiniai su
juosti marga kryžiniai 
pinta juosta. Vilkėjo pla
čias margasą ar baltos 
drobės kelnes. Kojas avėjo 
vyžomis pintomis iš kark
lo ąr. liepos žieves. Vaka
ruškom būdavo daromos 
tam tikros vyžos, pamuš
tos kietų smaluotų virve
lių padais, kad šokant la
biau taukšėtų. Tokios vy
žos, sako, būdavusios ne
stiprios, kai ilgi vakarai, 
tai per vieną .vakarą ir nu-, 
plyšdavo. Senovėje batai 
buvo didelė retenybė. Jei 
kuris vyras turėjo batus,; 
tai jų . užtekdavę visam 
amžiui. Į kaimo vakaruš
kas su batais niekas nei
davo, tik retkarčiais į baž
nyčią. Vyrai, eidami į va
karuškas, marškinių užan
tyje nešdavosi mergelėms 
pavaišinti riešutų, žirnių,

Kaunas — Spalių 4 d. į valstybių atstovai — d. 
Mažosios Lietuvos parodos karo dalyviai. Aš, kaip A- 
patalpas, į Vytauto Didž. merikos karininkas, atsto- 
muziejaus rūmai, įėjo, su vavau Jungtines Amerikos 
palydove, augšto ūgio ir s Valstybes, mano pavardė 
stiprios išvaizdos ponas.1— Kelley.
Svečias, apžvelgęs aplin-1 
kurną, anglų kalba tarė:
— Ponai, kaip man pa

tekti į karo muziejų ir pa
matyti paveikslą — Suval
kų sutarties pasirašymą, 
1920 m. spalių mėn. 7 die
ną?

Čia buvęs dailininkas J. 
Burba priėjo prie svečio ir 
sutiko svetimšaliui suda
ryti progą prašomą pavei
kslą pamatyti. Generolui 
Nagevičiui leidus, svetim
šalis buvo nuvestas į karo 
muziejaus dar tvarkymo 
stadijoje esančias patal
pas. Ten buvo atrastas sie
noje kabantis, svečio pra
šomas pažiūrėti paveiks
las, lietuviams primenan
tis kruvin lenko klastą. 
Suvalkų sutarties pasira
šymo liudytojas, kreipda
masis į palydovą dail. Bur
bą, klausė:
— Ar mano atvaizdą ras

tumėte šiame paveiksle?
— Taip... šitas! — Tai 

Tamsta vienas dalyvių tos 
sutarties?
— Didžiojo karo metu 

buvau buvęs Europoje ir 
1920 m. buvau paskirtas 
lietuvių - lenkų sutaikymo 
misijom Misiją sudarė Ita
lijos, Anglijos ij? Amerikos

— Koki įspūdžiai ponui 
Kelley iš sutarties pasira
šymo dienos?
— Prisiminimai liūdni... 

Netikėtina, kad tais Euro
pai vargingais laikais ra
dosi valstybių, kurios su
mindžiojo mūsų misijos 
padarytą taikos faktą. Aš 
asmeniai po sutarties su
laužymo pasijutau labai 
užgautas...

Ponas Kelley ilgai stebė
jo atvaizde matomus vei
dus ir dar prisiminė Čar- 
neckį, prof. Biržišką ir ki
tus sutartį pasirašiusius 
lietuvių delegatus.
— Taip ilgai Tamsta pri

simenate mūsų delegatų 
pavardes! ?
— Kol gyvas būsiu jų ne

pamiršiu; neišbluks ir tas 
įvykęs nuožmus jūsų prie
šininko žingsnis, kurio liu
dytoju man pačiam teko 
būti..

Ar Tamsta tikėjaisi, 
kad taip įvyks?
— Niekuomet! Pas mus 

amerikiečius nors ir koki 
paliaubų susitarimai, o lai
komi šventais - irn^ąiilą|i- 
žomais ir visi pažadai* no* 
delsiant pildomi. • »
— Tamsta, tur būt, žinai, 

kad už; kelių dienų kaip

vę. . - ’
Mergaitės į vakaruškas 

ėjo vienmarškinės. Mąrš* 
kiniai buvo baltos naminės ' 
drobės, plačiom rankovėm, 
su raudonais žičkų raštais 
antpečiuose ir apikaklėse 
užaustais. Vilkėjo plačius 
sijohus margus, languotus 
ar kitokius. Prie sijono bū- 
davo marga su žičkais aū* 
sta drobinė prijuostė; 
kvartugėliu vadinama.

Galvas puošdavo didė
liais žalių rūtų vainike* 
liais. Vasarą basos, o žie
mą vyžuotos, ar neginėtos. 
Marškinių užantyje nešda
vosi savo mylimiems ber
neliams dovanų, vis ką 
nors valgomo: sūrio, deš
ros ar pyragėlių.

Susirinkęs jaunimas šok
davo didelėse priemenėse. 
Pašokę susėsdavo dainuo
ti ir pasišnekėti ten pat 
priemenėj ant laktų, ku
riose žąsys kiaušinius de
da ir peri. Vakaruškose 
muštynių niekados nebū
davo, šokiai seniau buvę 
labai paprasti. Dabar to- 
jrių jau ne tik niekas ne
šoka,Įjet ir parodyti kaip . 
būvu šokama niekas nemo
ka, nebent tik šimtamečiai 
seneliai. Daugiausiai šok
davo padūkėlį, vyžų šbkį, 
porlalį, čiutytą, kracatą, 
suktinį ir snaudalą. Šok* 
davę poromis ir trijuose, 
susikibę. Šokinėdavo prieš 
viens kitą sustoję ir raiš
komis susikibę arba ran*J 
kas į šonus įsirėmę. Šo
kant buvę madoje vis 
smarkiai kojomis mušti į 
žemę, dėl to ir vyžos buvo 
daromos smaluotais pa
dais. Visi šokėjai šokant 
vis dainuodavo kiekvienai^ 
šokiui tam tikrą dainą, o 
muzikantai pritardavo ko
kia nors muzika vamzdė* 
liu, skudučiais, švilpalom 
kunklaliais, ožragiais, bo
seliu ar būbneliu.

Gudresnieji muzikantai 
kartais pasidarydavę ir 
smuiką kokį iš paprastos 
letelės ir keletas stygųr 
kurią čyruodavo panašiai 

i kaip ir dabartiniais smui
kais.

1 Tokiais instrumentais 
muzikantai anuomet gro-

1 davo ne tik vakaruškose^ 
bet ir visose vestuvėse* 

’ Kur susitaisydavo keletas 
1 tokių muzikantų su vamz
deliais ar kitais instru*

• mentais, tai ir labai grą* 
žiai pagrodavo, net už ke*

■ linto lauko girdėdavosi*
• Fabrikinių muzikų tuomet
• dar nebuvo, o jei kur ir
• buvo, tai jų niekas nepir

ko. šioj apylinkėj ' dar ir 
dabar galima rasti senovės 
laikų muzikos instrumentu 
ir muzikantų, mokančių

j jais groti, o ypač lunįsdS- 
m. gruodžio 14 d. paškir- skudučių, ožragių it 
tas Amerikos karjeros vi-1 kunklalių; .

tik sukanka lygiai 15 metų 
nuo to skaudaus įvykio, 
kaip mūsų sostinė veid
mainiškai pagrobta?
— Taip, ta proga čia ir 

užėjau, kad matyčiau tuo
metinės misijos veidus ir 
prisiminčiau jos teisingus 
ir gerus norus.

Dail. Burba aprodė nau
jai besitvarkantį karo mu
ziejų ir su gerbiamu sve
čiu sugrįžo Mažosios Lie
tuvos parodon. Ponas Kel- 
ley, nors jam Mažoji Lie
tuva ir vokiečių propagan
da prieš Lietuvą gerai ži
noma, bet paroda domėjo
si ir daug ką klausinėjo. 
Svečias ypatingai atkreipė 
dėmesį į senus vokiečių že
mėlapius, kuriuose taip 
ryškiai yra pabrėžti lietu
vių kalbos plotai ir vardas 
— Lietuva.

Robertas Francis Kelley 
yra gerai žinomas mokslo 
žmogus. Jis gimė 1894 m. 
vasario 13 d. Somerville, 
Massachusetts, 1915 m. 
baigė Harvardo universite
tą ir 1915/16 metais studi
javo Paryžiuje. Po to grį
žo į Ameriką ir profeso
riavo tame pačiame Har
vardo universitete. 1919 — 
1922 m. tarnavo J. A. V. 
kariuomenėje ir dalyvavo 
pasauliniame kare. 1922

cekonsulu Kalkutoje. 1923 ( 
m. pakviestas į Washmg- 
toną .valstybes departą^ 
meritan, o 1928 m. pąskir-. 
tas Rytų Europos skyriaus' 
viršininku ir tas pareigas 
tebeeina.

Telefonas: Plax» 1350.

JONAS GRĖBIMUS 
Grrtoriui ir B*U*mno»<>jM 

423 S.P»ca 8tre«t 
BALTIMOKE, MD.



DARBININKAS

Auksines Smiltys
r _ (Iš angliško vertė 'ka siela, kuo didvyriškiau- 
Kun. Ant. M. Karužiškis) šia siela, tvirčiausia iš vi

sų sielų. Jos stebėtinas su
tikimas su Įsikūnijimu irr ■; XX. _____ __________

• -Jaunos Mergaites Malda, | Atpirkimu, tas puikus “te- 
ši sujaudinanti malda y-, būnie man taip, kaip tu 

. ra. atėjus mums jš vidur- < pasakei”, (Luko I, 38) tas 
amžių visame jos šviežume' sutikimas, kurs išgelbėjo 

ta neap- 
,rankos tame J sakoma sągaila, kuri ilga

ir stiprume, užlaikyta ka- žmonijos kartą, 
. talikiškos —----
inaloniame ižde vadinama- j kaip gyvenimas jos širdies 
yirie Knyga tų, kurie ken-, jausmas, Kančias jos Sū- 
:čia.
• Ta jauna mergaitė, kuri 
tai parašė, tikrai įdėjo ją 
į rėmus, klūpodama prieš 
;savo kryželį, tą dieną, ku
rioje ji priėmė šventą Ko
muniją. Kaip žodžiai gali 
pražydėti ant žemės, bet 
mintys, tos sėklos iš kurių

, jie pakyla, ateina iš dan
gaus.

- Tegul ji palieka jūsų 
kasdienine malda, Marijos 
vaikeliai, 
duodama:

* *

* “Prašau

“Tu esi padėjęs Savo 
vargšus ant mano kelio; 
neleisk man praeiti pro 
juos su nepaisymu; duok 
kad, mylėdama juos, aš 
niekad nebūčiau patenkin
ta su šaltu davimu jiems 
išmaldos. Jei mylime be
turčius turime pasielgti 
su jais kaip su savo prie- 
teliais; turime lankyti 
juos, prižiūrėti juos kaip 
antrą šeimyną. Aš norė
čiau visad turėti našlaitė*

daugiau nekaip savo gy
vybę, — ji paaukavo savo 
Sūnaus gyvybę. Duok, kad 
aš pasekčiau šį didvyriš
kumą, mano Dieve! Pada
ryk mane tvirtą atlikime 
mano priedermes; sustip
rink mane mano maldose, 
mano mąstymuose; užlai
kyk mane nuo dykų sapnų 
ir liūdnų svajonių.

“Duok man, virš visa ko, 
nekaltumą ir tiesą. Te aš 
neatskiriu šių dviejų do-dfevota [rybių, nesutepto nekaltu-llę myletl sesers dievotu 
mo, ir nesvyruojančios tie* 
sos. Ar rašant ar kalbant, Į 
teištariu tiktai širdies

mu; mažytėlę mokinti ka
tekizmo; vargšą seną žmo
gų prižiūrėti. Ar bus man 

į3! duota būti Mielaširdystės
Seselė, ar Maža Beturčių 
Seselė! Aš nežinau, mano

kuriems ji per-
* $

Tavęs, mano 
, Dieve, kad aš būčiau pana

ši į mano motiną: tai pra
šymas daug keliais žo
džiais.

“Yra, vienok, aukštes
nis idealas prieš mano a- 
kis, ir prie kurio aš turiu 

‘ artintis. Šis typas, šis pa
vyzdys, tai Tavo motina, 
Marija, Nekalta Panelė ir 
bendra atpirkėja žmonijos 

. kartos.
“Leisk man, vienok su

daryti sau, vertą paveikslą 
■Tavo Motinos, o ne tą 
menką paveikslą, kurį ran
du tokioje daugybėje die
votumo knygų.

“Marijos buvo didvyriš-

naus, kurią ji taip kilniai 
panešė, jos teisinga, ne
svyruojanti valia, liudija 
nepaprastai jėgai, virš- mintis visame nuoširdume 
gamtiniam stiprumui. ! Mano širdis, bebūdama ne-

“Marijos gyvenimas bu-; svyruojančiai nustatyta į Dieve, bet turju atuktį 
vo gyvenimas didelio mąs- dangų, tebūna visad atida- , meįlei kurį 
tymo ir veiklumo. Mąsty-'ryta visam kas gražu šia-1 . *, x .
mas pas ją nebuvo kokisįme gyvenime; tebūna ma- vlsa^ turėsiu progą vykm- 
dykas, susilpninantis ne-1 no protas pripildytas svei-1 *r kurią yra mano prie- 
veiklumas. Dievas visad j ka grožės, gerumo ir tiesos dermė praktikuoti ant že- 
buvo prieš ją; ji mąstyda- j meile, meilė apšviesta tuo i mes, jei noriu dangų užsi- 
vo apie Dievišką Planą; mokslu, kurs priveda mus j pelyti.
žmonijos kartos išgany- arčiau prie Tavęs, Amžino-1 
mas pripildydavo jos min-. ji šviesa! tegul pamaldų- 
tis, ir šiam L * 
paaukavo savo gyvybę,!mano sielą.

Prašau Tavęs, mano 
išganymui ji ’ mas su kuklumu papuošia Dieve, kad būčiau panaši 

. į mano Motiną!”

Sveikata^Braugus Turtas
SVARBUMAS PIENO 

DIETOJE
John L. Rice, M. D.
New Yorko Miesto

Sveikatos Komisijonierius.

„.H.................................  Ji

KARAS, KARAS!“calories”. Kvorta pieno I 
turi apie 750 “calories”.t 
Jeigu mūsų kūnas reika
lauja nuo 2,000 iki 2,500 _ __ ___
“calories” į dieną, tai yra s žmonių’gyvasčių. Jis'buvo 
geras daigtas sureguliuoti i vienas iš baisiausių karų 
visą kitą maistą, kad pri- nuo pasaulio pradžios. Štai 
dėjus užtektinai pieno kun. J. F. Jonaitis, karo 
prie kasdieninio valgio.’ i kapelionas parašė knygu- 
Jeigu seksi šitą taisyklę tę “Mano_ patyrimai di- 
tai svarumas visai nesi-;džo joj karėj”. Tai labai į- 
mainys. domi knygutė, kuri nušvie-
.. čia karo basenybes. Įsigy-

Pasaulio Didysis Karas 
yra prarijęs milijonus

Brockton’o Biznio Apžvalga
| (CLASSIFIED ADV.)

[RIPLEY UPHOLSTERING CO.
APDENGIAME - PERTAISOME 

PARDUODAME NAUJUS 
BALDUS

I SPECIAL Dovanų suolelis prie 
kiekvieno 3 šmotu seto

i -

1862 Centre St. Tai. Brockton 1077

PASIRENDUOK KARĄ 
Pats draivink.

Pigi kaina mokasi nuo mailčs.
; EAST ELM ST. GARAGE 

Prie City Hali.
Tel. Brockton 988.

STRAN HAT CLEANING ABOVE ALL SHINGLING CO. 
& SHOE KEPAIRING CO. Mus specelizuojames

Eternit Timbertey Colonial Siding 
Stengies

Seniausia “asbestus siding” 
Įstaiga Brocktone 

apylinkėje 1004 main st. tel. 5690.

Randasi po adresu 66, 
Main St. Brockton, Mass. i 
Ši firma kaip Brocktone į 
taip ir visoje 
turi labai gerą vardą už| 
jos tinkamai 
darbą ir nuoširdų patarna-1 
vimą. i

Ši įstaiga turi vėliausios 
mados mašinas valiniui' 
skribėlių ir taisymui čeve-j55 
rykų. Taigi, kas kreipsis įi 0 
šią įstaigą, galima sakyti,! 
kad visi bus \ patenkinti Į 
darbu ir patarnavimu.

Kada jie taiso čevery-į 
kus - batus, jie duoda ge- 
riausį materijolą, kuris il
gai dėvisi. Šioje įstaigoje 
dirba patyrę darbininkai 
per daugelį metų. Taigi jų Į 
darbu galima pilnai pasiti 
keti. Skl.

OIL BURNERS
Nuolatinė Šiluma - Neatsiduoda-

Patikimas
Suvartoja 1| gal. vandens f 
kiekvienu gal. pigiu aliejumi

NEW ANDERSON OIL BURNE 
Patentuoti S. V. ir Kanadoje 

43 Rockland St. Tel. Brockton 221

atliekamą ' J. P. CPEEDEN

PLUMBING COMPANY

Plumbing & Heating 
Kontraktoriai

Ward St. Tel. Brockton

PRANEŠIMAS
Jonas Vinickasa savo barbėti 

iš 4 Reinį Avė., perkėlė į 38 Pr 
vidence St. prie Waverley S 
Worcester, Mass. Buvusius 
naujus klijantus meldžiu atsila 
kyti.

669.1

AUTO SPRINGS •
Jei reikalinga springsai auto-' 

mobiliu: ar trekui, mes turime, j 
Mes nujamam ir uždedant.

Woodward’s Auto Spring- Shop j
172 N. MONTELLO ST.

BROCKTON 3609

RIPLEY
UPHOLSTERING CO. |

Tel. 574-R.
SIMON0S GARAGE

Chevrolet Sales and Service 
287 Washington St., 

STOUGHTON, MASS. 
Fred J. Simonds, Sav.

WUIAM J. CH1SH0LM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKA S PA TA RNA V IMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952

' ■ Namų: PI. 6286

Per daug žiūri į pieną 
kaip į maistą tik kūdi
kiams ir augantiems vai
kams, užmiršdami faktą, 
kad užlaikyti sveikus dan-j 
tis ir drūtus kaulus, au- _________

ATSARGIAI SU UGNiffll ^ tuojau^es nedaug 

me piene. Pienas subalan-1 Jei nori sužinoti kiek ža- turime. Jos kaina tik 10
‘ “ s be- centu. Įdėję į konventą 10

’ j “Darbi-
. ,. ’ * • * • padaro skaitymas be- centų. Įcteję į ko

suoja dietą. Mažai žmonių jdįeviškų knygų ir laikraš- j centų pasiųskite 
žino, kad galima gyventi j nusipirk knygutę “At- ninkui” ir tuojau gausite 
per ilgą laiką vartojant i sargiai su ugnimi”. Jos šią knygutę, 
pieną išimtinai. Yra f ak-; kaina tik 10c. Užsakymus Toc Ir ori Tlv’ <5 TVTi+_ •_ __________ !

Tel. Brockton 2316

SMITU UPHOLSTERING
COMPANY

NesuniUkyk savo senus rakandus' 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visą eile rakandams apdanga
lų, kaip tai: tnpestries, velours, 
mohalr, damask ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

EDW. V. WARABŪW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas

• Užlaiko Vėliausios Mados 
ČEJVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ

. Vyrams Lietuvių išdirbtus
’OVER GLOBĖ ČEVERYKUS

Darbinius ir šventadieninius
1152 Washington St.,

NonvoOd, / Mass.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUN AS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūSies rakandų.
Laidotuvių Ištaigu: .

124 Ameg St., Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Brockton

JAMES ALFRED, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas • 

!591 N. Main St. Brockton, Mai 
j Valandos. 2—4 ir 7—9 vai va 
i Nora ofiso valandų; antradieni? 
ir ketvirtadienio vak. šeštadi 
niais pagal sutartį.

DIRBTINI DANTIS
Pieilos padaromos ir pataisomos 

už prieinamą kainą. Čia sutaupysi 
pinigų.

G. W. GILBERT, D. M. T).
106 Main St. Room 328

Tel. Brockton, 1010.

BROCKTON PHOTO 
STUDIO

Fotografijos imamos visokio 
Dydžio.

24 Main St. Brockton, Mass.

Ripley Upholstering Co., 
862 Centre St.
Mass., Tel. Brockton 1077. 
Ši įstaiga išdirba aukštos 
rūšies namams baldus. Dė
lei gero darbo ir puikaus 
patarnavimo, Ripley Uph
olstering Co. yra išsigijusi 
labai gerą vardą visoje a- 
pylinkėje.

Jie gali padaryti baldus 
tokius, kokių klijantas no
ri. Jie taip-gi pertaiso ir 
apmuša nauja medžiaga 
senus baldus už labai pri
einamą kainą.

Norintieji įsigyti naujų 
baldų prieinamomis kaino
mis ar tie, kurie norite pa
taisyti baldus, kreipkitės į 
Ripley Upholstering Co., 
kuri nuoširdžiai Jums pa
tarnaus ir jos darbu būsite 

.visi patenkinti.
Reikia pasveikinti šią į- 

staigą už jos spartų augi
mą biznyje ir mokėjimą 
savo klijantams įtikti. Skl.

Brockton, ra seniausia Brocktone to
kios rūšies įstaiga. Ji sako 
klijantams išrūpina pas
kolas dėl pataisymo namų 
iš National Housing Rates. 

Jau nėra reikalo rūpintis 
apie savo namų iš lauko 
pusės pataisymo. Pavesk 
šiai įstaigai, o ji viską pa
darys, kas reikalinga. Ji 
apdengs Tamstų namų sie
nas su Eternit Asbestas 
Siding šingeliais, kurie yra 
stiprūs ir labai gražiai pa
puošia namą. Eternit Si
ding šingeliai yra saugūs 
nuo ugnies. Jie niekad ne
nusidėvi ir jie labai palai
ko namuose šilumą.

Taigi, jei nori; kad na
mai gražiai atrodytų ir 
kad ekonomiškai galėtu
mei juos pataisyti, tai 
kreipkitės prie Above Ali 
Shingling Co., o ji jums 
patarnaus. j Skl.

J. P. CREEDEN 
PLUMBING CO.

J. P. Creeden Plumbing 
Co., yra plumberiavimo ir 
apšildymo kontraktoriai. 
Jų adresas, 55 Ward St., 
Brockton, Mass., tel. Broc
kton — 669. Jie atlieka vi
sokius prie namų plumbe- 
rio darbus ir suveda cen- 
tralinius apšildymus. Jie 
turi specialistus inžinie
rius, kurie tiksliai apskai
to darbą ir žino kaip jį 
tinkamiausiai padaryti.

Jie įveda į namus centra- 
linius apšildymus vėliau
sios mados ir labai priei
namomis kainomis. Jų 
krautuvėje yra išdėstyti 
visi apšildymo reikmenis 
iš kurių galima daug ką 
patirti apie dabartinį die
nų moderniškus apšildy
mus.

Ši firma yra labai daug 
pasitarnavus ne vien tikį 
Brocktono žmonėms, bet ir 
visoje jos apylinkėje ir jų! 
patarnavimu visi yra labai; 
patenkinti. Taigi, kam rei-; 
kalinga prie namų plumbe-1 
riavimo reikmenys ar į-: 
vesti centralinis apšildy- ‘ 
mas, tai visuomet kreipki- 
tės pas juos, O būsite pil- DroteslonaM biznieriai, pramonini oi-i to'He skelbiasi "Darbininke” tik nai patenKintl. oKL 1 verti skaitytoju paramos.

Atnaujinkite Vandens 
VAMZDŽIUS DABAR 

Rūdys yra priežastis užšalimi 
Vamzdžių

J. E. HOLLAND & 00.
82 (’resent St., Tel. Brockton 3."

STOGŲ 
KONTRAKTORIUS

Apdengia
Slatėms - Žvyru - Asbestu 

JOHN HICKMAN ' 
46 Ford St. Tel. Brockton 59

Tėvynes meilė yra pir-tas, kad Dr. S. Weir Mit-Isiųskite: “Darbininkas”,; “
366 W. Broadway, So. Bos-j moji kultūringo žmogaus 
ton, Mass. I dorybė. .

1 Ichell’io garsus poilsio gy-i 
dymas susidėjo iš absoliu
tiško poilsio ir vien tik 
pieno.

Pienas yra puikiausias 
maistas. Maži kūdikiai per 
mėnesius apsieina vien tik 
pienu, 
džiagą, 
vaiko kūnas reikalauja. 
Nė vienas kitas maistas 
nėra taip pilnas minera
lais, kurie būtinai reika
lingi kaulams ir dantims, 
kaip pienas. Turi vitami
nų, kurių kūnas reikalauja 
dėl augimo. Pienas lengvai! shington, D. C. 
žlėbčiojamas.

Per mažai žmonių reali
zuoja, kad vyrai ir mote
rys, yra tik vaikai senes- 

. nių metų ir kas jiems ti
ko pat kūdikystėje, tai tin- 

įka ir dabar. Pienas pilnas 
.kalkio ir tosterio, kurių 
mineralų mūsų kūnas rei- 

; kalauja per visą mūsų am- 
! žiu. Turi cukraus, kas 
mums duoda energijos, ir 

: galų gale pienas aprūpina 
pirmos rūšies riebumu, 
kuris atnaujina mūsų išsi
baigusius “tissues”.

; Daugumoje atsitikimų 
augąs žmogus, kuris pri
deda piepo prie .kasdieni
nio valgio ant syk patėmi- 
ja sveikatos pagerėjimą. 
Tai melas, kad pienas tu- 
.kina žmogų, bet tas sulai
ko daug žmonių nuo jo 
vartojimo, ypatingai mo
terys nenori nutukti. Jei- 
gu nenorime tukti nuo pie
no, tai tik turime kreipti 
atydą į kiek ‘calories’ mū
sų suvartotas pienas turi, 
turime suskaityti tas “ca
lories” ir duoti kūnui tik 
tiek kiek jis reikalauja tų

lunuinniHHimiinnn

dorybė. Napoleonas.

Jis turi visą me- 
kurią augančio

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

VRII n^MPęilll I Klebonas Dr. J. B. Kon- f lOy UlhIlijIU! |čius pasakė turiningą kal- 
----------- [bą. Marijona Leskauskai- 

Kan. Prof. F. Kemėšis, • te ir Valerija Staveikiūtė 
LDS. Garbes Narys ir Įi sudainavo duetą. Mainie- 
steigėjas atvykęs į Jung.‘rių kvartetas sudainavo 
Valstybes ^apsistojo Wa- ‘ mainierių dainą. Solo dai-

4- n jnavo p. Kuzmickas ir Kuz-
■ Taigi Vilnių Vaduoti Są- mickai duetą, 
jungos, Vilniaus Geležinio Kalbėjo Mažeika. Žmo- 
Fondo ir kitais reikalais nių buvo daug. Koresp. 
kreipkitės šiuo adresu:-----------—

Very Rev. F. Kemėšis, AMERIKOS PARAPIJŲ 
640 East Capitol St., ' CHORISTŲ DĖMESIUI!

Washington, D. C.| -----------
--------------- Štai proga platinti savo 

[choro veikimą!
Manau, kad visi 

girdėję ir gal dauguma jau 
skaitę Amerikos Varg. Są
jungos leidžiamą mėnesinį 
muzikos laikraštį, “Muzi
kos Žinios”.

Šį mėnesį “Muzikos žj- 
nių” redakcija pradėjo tal
pinti įdomių aprašymų a- 
pie parapijų chorų veiki
mą. Choruose daug yra 
gražaus veikimo, bet apie 
jį spaudoj tai retai kada 
matosi.

Todėl noriu priminti vi
siems Amerikos Lietuvių 
Parapijų choristams, ypa
tingai chorų koresponden
tams, kad štai proga pra
dėti rašyti “Muzikos žinio
se1 
straipsnyje. Visus rastus

KULPMONT, PA.
Lietuvių piliečių Sočiai 

Klubų, spalių 19 d. įvyko 
Jubiliejinis parengimas, t 
paminėjimui 10 metų su
kaktuvių nuo svetainės pa
statymo, su koncertu, pra
kalbomis ir šokiais. Kon
certo programą išpildė 
vietinis šv. Kryžiaus lietu
vių parapijos ir Shenando- 
rio Lyros chorai. Pirmas 
kalbėjo Miesto gaspado- 
rius ir pagyrė už jų darbš
tumą. Antras kalbėjo H, 
W. Cummings, kandidatas 
į Northumberland Apskri
ties teisėjus. Po to, vieti
nis choras, vadovaujant 
prof. Vladui Shearantui, 
sudainavo The Star spang- 
led banner ir kitas dainas 
gana harmoningai.

esate

‘Mūsų Chorai”

ABOVE ALL 
SHINGLING CO.

Ši įstaiga randasi po a- 
dresu, 1004 Main St., tel. 
Brockton 5620, Above Ali 
Shingling Co., turi labai 
gerą vardą dėlei pilnai pa
tenkinimo savo klijentų ir 
nuoširdaus ir gerito patar
navimo. Ši įstaiga speceli- 
zuojasi cemento ir asbes
tas sidingų darbuose. Ji y-

siųskite tiesiog į “Muzikos 
Žinių” redakcija, % “Mūsų 
Chorai”, 1619 N. Damen 
Avė., Chicago, Illinois, 
Raštai turi būti prisiųsti 
į redakciją nevėliau kaip 
10 d. kiekvieno mėnesio.

Prašoma visų choristų 
daugiau įdomautis “Muzi
kos Žiniomis”. Kiekvienas 
choristas turėtų įvertinti 
“Muzikos Žinias”, pasis
kaityti ir žinoti kas darosi 
savo ir kitų miestų cho
ruose, “Muzikos Žinias” 
lengvai galima įsigyti, tik
tai rašykite Varg. N. Ku
tui, 1619 N. Damen Ave.,_ 
Chicago,’ Illinois.

» a Ieva Lukošiūtė, 
Vedėja “Mūsų Chorai” —*

, STENGEL’S 
DE1ICATESSEN

20 Legion Parkway, 
Brockton, Mass.

“Maža Krautuvė su Dideliu 
Bizniu“

Čia galima gauti lietuviškų 
Valgių,

Ir aukštos rūšies gėrimų.

K1BART MOTOR SALE
INC.

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

Taipgi taisome karus
120 Market St. Brockton.

Tel. 835

NEW ENGLAND FURN 
& CLOTHIGS CO.

Pilnas Pasirinkimas, baldų
Pečiai • Grindims patiesalai 

Vyriški siutai ir paltai
MORTIN* SUVAREI 

Prieš Stoughton Stot).

FARM SERVICE 
STORES INC.

Stieiins, Grudai ir Figoms lesalo

Gera rūšis, Pigi Kaina
51 Frelglit St., Broektoo, Tel. U 

Railroad Avė.. Stoughton, Tel. t

kurie skelbiasi "Darbininke” tik
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BIRD & SON, WALP0LE, MASS
Tamstos Dabar Galite

Papoušti Savo Namus,
Kad Jie Atrodytų Gražiai
Puikiai Ir Kad Juose Bu
tu Jauku Gyventi.

BIRD
' KfcnšcT 
PRODUCTS

Ateikite Pas Mus Ir 
Pamatikite Pilną Pasirin
kimą BIRD'S Spalvuotų 
Produktų. Žinokite, Kad 
Mes Esame Pasirengę Tam
stoms Nuoširdžiai Patar
nauti.

“Visko Nuo SKlepo Iki Stogo”

GROSSM AN'S - BROCKTON
69-73 No. MONTELLO STREET BROCKTON, MASS.
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Rytinių Valstybių Žinios
LDS. 20-tojo Seimo Protokolas TOMAITIvadai, kaip tai: muz. kom

pozitorius J. Žilevičius, 
muz. J. Brundza, muz. J. 
Jankus, muz. P. Dulkė, 
muz. J. Tamušaitis, muz. 
V. Justas, ir vietinis muz. 
A. Stanšauskas. Solistai ir 
iš apylinkių, p. V. Pranc- 
kiečiutė, tris sesutės Be- 
niutės, S. Venckus iš Eli-

LDS kuopose būtų suor
ganizuoti laikraščio “Dar
bininko” korespondentų, 
rateliai, kurie savo raštais 
bei . žiniomis praturtinti; 
musų organą “Darbinin

ko raporto kun. Dr. J. Na-1 Gautas telegramų svei-’ką.” 
viekas iškelia diskusijas, kinimas Jo Eksc. Vyskupo. — 8 —
kuriose dalyvauja, kun. P. T. Matulionio. Seimas reiš-' LDS nariams paliekama 
Juraitis, kun. V. Puidokas kia nuoširdžią padėką' numažinti mokesniai $3.00,------- , — ---------- ------
ir kiti. Padiskusavus ra- (Garbinga jam Ganytojui, metams arba 25c į mėnesį. Į zabeth N. J., p. P. Andrei-

Prenumeratoriai moka už 
“Darbininką” metams $4. 
00.

rius kun. J .Bružikas, S. J. steigėją ir Garbės narį į 
gaudamas virš 600 naujų Garbės Prezidiumą.
“Darbininkui” skaitytojų, j Moterų Są.gos vardu

Lietuvių Darbininkų Są-^ąss., LDS. Centro vice- Pereitame vajuje mažiau, |sveįkino Centro pirm p 
jungos 20-tasis Seimas į- pirmininkas V. J. Kudirka už tai ir vajus nebuvo taip Mažeikiene 
vyko spalių 8 ir 9 dd., 1935'ir iš Lietuvos stud. Juozas sėkmingas. Dėlei raštinin-| 
m., Aušros Vartų parapi- j B. Laučka. 1 t

jos salėj, Worcester, Mass.' Mandatų komisijos var- 
Seimas prasidėjo 9:00 du išduoda raportą kun. 

vai. ryte iškilmingomis švJJ. Vaškas, MIC. 
Mišiomis, kurias atnašavo LDS. 20-me Seime daly- 
kun. Pr. Juškaitis. Asista- Į vau ja atstovai iš sekančių 
vo kun. V. Puidokas ir ,kuopų: 
kun. J. Bakanas. Pamoks-; LDS. Centro Valdybos 
lą pasakė Tėvas Alfonsas nariai: Kun. J. Švagždys, 
Maria, Pasionistas.. kun. K. Urbonavičius, kun.

T p. Juras, P. Razvadaus-
LDS Seimo posėdžius !kas-.. °‘ Siaurienė, A. F. 

pradėjo Centro Pirminin-1 aelzys- 
kas ir šv. Riko parap. kle-;-1'“08 So’ B.osto": ^a8S' 
bonas kun. J švagždys. '°na Siaunene ir Mykolas e ° lAViniiiaMaldą atkalbėjo vyriau-. 
siąs “Darbininko” redak- j 
torius kun. K. Urbonavi-1 
čius. Gerb. Pirmininkas 
pasakė įžanginę kalbą ir

Mandatų komisijos var-

i Grilevičius,
| 2-ros Montello, Mass. — 
; kun. J. Petrauskas, J. Šo- 
. kelis, Bronius Bartkevi
čius.

j pasfųlė 'išrinkt? prezidiu- j _ 3 J^P- - Nonvood, Mass. 
mą. i

. Į prezidiumą išrinkta šie1 
į atstovai: Seimo vedėjas—
\ kun. Pr. M. Juras, pagel-
k- bininku — Jonas Pilipaus-
..kas, 1-muoju rašt. A. Pel- 

džius, Il-ju rašt. B. Bart
kevičius. Į mandatų ir re
zoliucijų komisiją išrinkta 
Sekanti: Kun. P. Juraitis, 
kun. J. Vaškas, MIC., kun.

į V. Puidokas, A. Kneižys ir 
.X 6. Siaurienė. Spaudos ir. 
V sveikinimų — Kun. J. Kri-| 

pas ir kun. J. Bakanas. Įi 
. garbės prezidijumą pa- 

kviesta: kun. K. Urbona- 
t viČius, kun. J. Švagždys ir

" _kun. Pr. Juškaitis.
^5 Kunigų Vienybės vardu 

sveikino — kun. K. Urbo-.
-y navičius, į

/'•. kun. J. Švagždys, kun. dr. 
f', Navickas, MIC., kun. Pr. 

Juškaitis — kun. Vieny- : 
bes provincijos ir Pilnųjų 
Blaivininku vardu, kun. S. »a- 
Kneižis, Tėvas Alfonsas nora Dzl0K'enre‘. T:Jam°- 
Marija, pasijonistas, kun. šatene ir M. Ulevičius.
dr. Bružas - LDS 65 kp.' į11 kP; Westfield, Mass. 
vardu, kun. J. Ambotas, X -Puidokas.
kun. K. Jenkus, kun. j. LDS N. Anglijos apskn- 

:' Petrauskas, kun. J. Baka- U ~ Juozas Žemaitis. _ 
. has, kun. P. Juraitis, kun,\ X1™10-!1 seslJa. baigėsi

J. Vaškas, MIC., kun. V. 12:30 vaL .P° Pletp- 
Puidokas, kun. J. Kripas Pietinę sesiją nutarta ati- 
sveikina LDS 5 kp. vardu daryti 2:00 val- P° PletM- 
ir priduoda $5.00 auką.1 II SESIJA 
Sveikina dr. Aukštakalnis, Antroji seimo sesija pra- 
J. Pilipauskas — Katalikų sidėjo 2:00 vai. pp., kurią 
Studentų organizaci jos atidarė prezidiumo pirm, 
vardu, F. Razvadauskas— kun. Pr. M. Juras. Seimo 
Lietuvos Vyčių org. var- dalyvius sveikino kun. J. 
du, F. Kanievskis, B. Bart- Karkauskas, New Haven, 
kevičius. Conn. klebonas.

Laiškais ir telegramomis Centro Valdybos raportai 
sveikina sekantieji: LDS.1 LDS Centro Dvasios Va- 
Dvasios Vadui neatvykus ,dui kun. Pr. Virniauskiui 
į seimą asmenai, jis pri-' neatvykus į seimą, jisai 
siuntė sveikinimą raštu ir savo raportą prisiuntė ra- 
auka $25.00. Telegramo
mis sveikinimus prisiuntė 
Jo Ekscelencija Vyskupas

S T. Matulionis, kun. J. A.
. Karalius, kun. A. J. Alaus- 

kas, kun. A. J. Degutis, 
dienraščio “Draugo”, A. 
R.K.S.A. ir Federacijos 
vardu — L. Šimutis, laiš
kais sveikinimus prisiun
tė: LDS 97 kp. iš Lowell,

-i | Barbora Adomaitienė, 
! 4 kp. Athol , Mass. — 

_ Kun. P. Juraitis,
5 kp. Waterbury, Conn. 

—kun. J. Kripas ir dr. M. 
Aukštakalnis.

6 kp. Hartford, Conn. — 
Kun. J. Ambotas,

7 kp. Worcester, Mass.— 
Kun. J. Vembrė, J. Kun
drotas, A. Sčiuka, A. Vai- 
tėkunienė, M. Urmonienė, 
ir A. Žiūrinskienė.

| 8 kp. Cambridge, Mass. 
Į—Kun. Pr. Juškaitis ir B. 
i Žilienė.

65 kp. Nashua, N. H. — 
Kun. Dr. Bružas ir p. T. 
Mikučionienė.

70 kp. Lawrence, Mass. 
—Kun. Pr. M. Juras, Ona 

po to .sveikino lEubinienė, K. Venčius, O. 
iJerackaite ir E. Aunlaite. 
■ 108 kp. Worcester, Mass.
Juozas K. Tamulevičius, 
K. Vaitkevičius, Ig. Piga- 
ga, Ad. Kudarauskas, Ele- 

Tėvas“ Alfonsas ?0.ra T: Jam0’

portas priimtas. Seimas 
pageidavo, kad seimo pro
tokolai būtų įrašomi į pro
tokolų knygą.

LDS Centro iždininkas 
Pr. Razvadauskas išduoda 
raportą pažymėdamas, 
kad jo knygos sutinka su 
administratoriaus knygo
mis. Raportas priimtas.

LDS Centro kontrolės 
komisijos pirm. kun. Pr. 
M. Juras išduoda raportą, 
kuris vienbalsiai priimtas.

LDS Centro kontrolės 
komisijos narė p. O. Siau
rienė išduoda raportą,, ku
ris taipgi vienbalsiai pri
imtas.

LDS Centro kontrolės 
komisijos narys L. Kumpa 
neatvyko į seimą ir savo 
raporto neprisiuntė.

Administratorius X. Pel
džius išduoda platų - data- 
lį raportą apie “Darbinin
ko” biznio stovį.

Biznio Stovis:
Balansas rugsėjo 
1, 1934 m......... $
Pajamų nuo rūgs.
1,1934 iki rūgs. 1, 
1935 ........  $22,695.89

darbininkų Tėvui — Kan
kiniui už sveikinimus ir 
linkėjimus.

Seimas pareiškė sekan
čius pageidavimus:

I.
Seimas pageidauja, kad 

LDS kuopos surengtų ko
kią nors pramogą LDS 
Centro naudai.

II.
Seimas pageidauja, kad 

Centro Valdyba neatidė
liotinai atsakytų į prisių
stus įvairius sąjungos rei
kalais paklausimus, o ypač 
vajaus metu.

m.
LDS 5 kp. pageidavimą, 

kad dėl toliau gyvenančių 
atstovų patogumo, iš dar
bo išlikimo, Seimas priima 
ir pageidauja, kad C. Val
dyba ateityje seimą pra
dėtų pirmadienį.

— 9 —
Seimas pakeičia konsti

tucijos 4-tą peragrafą 
punktą (g), kuriame sako* 
ma... rengia vakarus, ta
čiau visuomet be svaigina
mų gėrimų į “rengia vaka- 

tačiau visuomet be 
svaiginamų gėri-

rus, 
stiprių 
mų”.

— 10 — 
nariui mirus, pa- 
“Darbininke” juo-

:L <

Sunaikinimui Persalima 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly; 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris sufsilda.greifą Ir filtru

Įj$Į ptbngvlnimą jft

PAIN-EZPELLER lį

štu. Raportas priimtas 
rankų plojimu.

LDS Centro Pirm. kun. 
J. Švagždys išduoda ra
portą žodžiu. Jisai plačiai 
nušviečia “Darbininko” 
padėtį ir radio pusvalandį. 
Jis pažymi, kad radio pus
valandis “Darbininkui” 
duoda didelius nuostolius. 
Raportas priimtas gausiu’ 
rankų plojimu.

LDS Centro vice-pirųi. 
V. Kudirka savo raportą 
prisiuntė raštu, kuris vien
balsiai buvo priimtas.

LDS Centro rast. A. F. 
Kneižys išduoda raportą 
žodžiu iš savo darbuotės 
ir pabrėžia, kad užpereita- 
me “Darbininko”- vajuje 
labai daug dirbo misįjonie-

817.66

LDS 5 kp. pageidauja, 
kad “Darbininkas“ talpin
tų daugiau žinių iš Lietu
vos.

Viso.......... $23,513.55
Išlaidų .......$23,253.93

V.
LDS 65 kp. pageidauja, 

kad tilptų daugiau pasau
liniu žinių, o nebūtų už
vardintas atskirai koloni
jai ištisas puslapis.

Rūgs. 1, 1935 m.
balansas.......... $ 259.42

Į administratoriaus iš
duotą raportą buvo kele
tas užklausimų. Raportas 
vienbalsiai priimtas.

Išduoda raportą vyriau
sias “Darbininko” redak
torius kun. K. Urbonavi
čius, kurio raportas buvo 
priimtas atsistojimu ir 
gausiu rankų plojimu.

Užsibaigus 
išrinkta 
dyba iš

Kun.
Kunigų 
ninkas pranešė, kad LDS. 
Centro Dvasios Vadu yra 
paskirtas kun. F. Virinau- 
skis.

Seimas vienbalsiai kun. 
J. Švagždį išrenka pirmi
ninku.

Kun. Pr. M. Juras — vi- 
ce pirm.,

iždininku — Pr. Razva
dauskas,

A. Kneižys — Sekreto
rius.

Į Kontrolės komisiją:
Kun. J .Vaitekūnas, O. 

Siaurienė ir B. Bartkevi
čius.

Literatinę komisiją sulig 
konstitucijos sudaro Vy
riausias “Darbininko” re
daktorius Kun. K. Urbo
navičius.

Sesija baigėsi 6 vai. va
kare. Rytojaus sesiją nu
tarta atidaryti 10 vai. ryt.

Spalių 9 d. sesiją.
Rytinę sesiją' atidaro 

prezidijumo pirm. kun. P. 
M. Juras 10:15 vai. ryte, 
maldą sukalbėjo kanau
ninkas kun. F. Kemėšis ir 
pasakė gražią kalbą. Sei
mas kviečia Gerb. Kan. 
Prof. F. Kemešį, LDS. Į-

C

raportams 
LDS. Centro Val- 
sekančių asmenų: 
K. Urbonavičius, 
Vienybės pirmi-

REZOLIUCIJOS
— 1 —

LDS Seimas paveda 
Valdybai tirti tarptautinį
katalikų darbininkų orga
nizacijos klausimą.

— 2 —
“Darbininko” pasiseki

mui ir lietuvių kolonijų 
naudai, Seimas palieka re
daktoriaus nuožiūrai, skir
ti antradienio “Darbinin
ko” numerį vakarinėms 
valstybėms, o penktadie
nio — rytinėms.

— 3 —
Seimas širdingą padėką 

taria N. Angį. Fed. Apskr. 
Seimeliui ir ypatingai L. 
Marijanapolio kolegijai, 
kurių pastangomis suruoš
ta Lietuvių Diena, iš ku
rios “Darbininkas” gavo 
stambia materijalę para
mą.

— .4 —
Seimas mato reikalą da

ryti du vaju, vieną prenu- 
meratotoms — o kitą, kad 
padauginus LDS narių ir 
kuopų skaičių. Vajaus lai
ką nustato Centro Valdy
ba.

LDS. 
skelbti 
duose apvaduose.

— 11 —
Laike LDS Seimo, kad 

būtų pirmą dieną laikomos 
šv. Mišios už gyvus, o an
trą dieną — už mirusius 
LDS narius.

Kan kun. F. Kemėšis pa
geidauja, kad “Darbinin
kas” būtų daugiau darbi
ninkiškas laikraštis, ku
riame tilptų daugiau dar
bininkiškų žinių, ir kad 
jis stengtųsi auklėti dar
bininkus pagal krikščio
niškų principų.

Sveikina seimą misijo- 
nierius Tėvas Bružikas ir 
p. J. Žemaitis.

Ši sesija baigta 12:45 po 
p. Kitą sesiją nutarta ati
daryti 3 vai.-po pietų.

II SESIJA
2-ji sesija prasidėjo 3:00 

vai. p.p., kurią atidarė 
prezidijumo pirm. kun. P. 
M. Juras.

Nutarta, kad vajaus me
tu Centro Valdyba atsi
kreiptų pas gerb. klebo
nus, kad jie kiek 
padėtų išplatinti 
ninką.”

Seimo dalyviai
nuoširdžią padėką kun*. K. 
Vasiui ir kun. J. Bakanui 
už gražų ir nuoširdų sei
mo rengime pasidarbavi
mą.

Taipgi, seimo dalyviai 
reiškė nuoširdžią padėką 
atsistojimu Kan. Prof. F. 
Kemešiui už atvykimą į 
seimą.

• Seimas baigėsi 4:30 vai. 
p.p. Uždarant seimą, mal
dą atkalbėjo Kan. Prof. F. 
Kemėšis.

Seimo prezidijumas:
Kun. Pr. M. Juras, 

Pirmininkas, 
Jonas Pilipauskas, 

Vice-Pirmininkas, 
Antanas Peldžius,

1- mas raštininkas,
Bronius Bartkevičius,

2- ras raštininkas.

čikas, p. J. Spranaitis, ir p.
M. Baubliutė iš Peterson,
N. J., p. M. Brundzienė, F. 
Morkus, M. Petraičiutė, 
Ad. Jenevičiutė, E. Bindo- 
kiutė, K. Lesevičius, sesu
tės, Marijona ir Ona Stag- 
niunaitės iš Brooklyn, N. 
Y., p. V. Tamušaitienė, S. 
Kizeliutė ir M. Daugulienė 
iš Maspet, N. Y. ir vieti
niai p. R. Jurkaitienė ir A. 
Verba.

Newarkiečiai labai se
niai tokią gražią progra
mą turėjo, kad tiek daug 
dalyvautų chorų, muzikų 
ir solistų. Laukia visi at
vykstančių svečių. Visuo
menė turėtų tą dieną daly
vauti choro jubiliejiniame 
koncerte: visi įsigykite iš 
anksto sau tikietus nuo 
choristų, kad paskui nepri
truktų vietų. Paremkite šį 
jaunimo darbą, kad sve
čiai atsilankę ne išsivežtų 
iš mūsų kolonijos blogo į- 
spūdžio, kad publikos bu
vo mažai. Tai tą vakarą 
eikite visi, ir kitus para
ginkite, kad eitų. Taigi 
laukiame svečių.

Laukiantis.

THOMPSON, CONN.

galima
‘Darbi-

išreiškė

— 5 —
Seimas nutaria sudaryti 

fondą, apmokėjimui kon
kursinių straipsnių rašy
tojams ir atsižymėjusiems 
laikraščio “Darbininko” 
bendradarbiams.

— 6 —
Kad “Darbininkas” būtij 

įdomesnis ir turtingesnis 
turiniu ir žiniomis, seimas 
palieka Centro Valdybos 
nuožiūrai skirti sulig ga
limybės honorarą rimtes
niems laikraščio bendra
darbiams.

— 7 —
Seimas pageidauja, kad

Tomaitė yra viena iš ge
riausių ir naudingiausių 
mūsų daržinių daržovių.

Garsusis Sir Walter Ra- 
leigh europiečius supažin
dino su tomaitėmis. Jis jas 
rado augant Roanoke sa
loje.

Per ilgą laiką šita dar
žovė buvo vartojama pa
puošimo tikslams, žmonės 
mėgdavo apdailinti jų dar
želius su šituo gražiu ža
liu augalu su gražiais rau
donais vaisiais. Tik per pe
reitus septyniasdešimta 
metų žmonės tą daržovę 
valgo. Net ir šiandien mes 
randame žmonių, kurie 
pirmiausia matė tomaitę 
kvietkų darželiuose, jie ta
da ją vadindavo “meilės o- 
buoliu”.

Kuomet tomaitė pasiro
dė prie valgių Amerikoje, 
labai daug žmonių manė, 
kad jeigu jie valgys tą 
daržovę tai juos vėžys už
puls. Nebuvo jokio pamato 
tokiam nusistatymui, bet 
vistiek dėl to labai daug 
žmonių nevalgė tomaičių.

Bet povaliai tomaitė pa
sidarė sau vietą. Ir šioje 
šalyje, tik apart bulvės, ji 
populiariškiausia iš visų 
daržovių. Ir tą galime sa
kyti apie Meksiką, Italiją 
ir kelias kitas šalis.

Tomaitė turi beveik du 
syk tiek geležies, kiek turi 
pienas ir penkis syk kiek 
turi kiaušinio baltymas, 
daugiau negu obuoliai, 
kriaušės, apelsinai, vynuo
gės, arbūzai, agurkai ir 
persikai, ir turi pusiau 
kiek turi cibuliai, paster- 
nokai, ropės ridikai, sal
džiausios bulvės, “kohlra- 
bi” (daržovės panašios j 
burokus šviesiai žalios 
spalvos), morkvos, šalie- 
ros, žiedkopustai, burokai 
ir bananės. Kalkio tomai
tė turi daugiau negu turi 
obuoliai, bananės, ryžos, ir 
tiek pat kiek turi maišinė 
košė, kornų liusteliai 
(corn f lakęs) ir ‘eggplant’, 

| ir trys syk daugiau už jau-

FUTBOLAS
Marianapolio kolegijos 

futbolo sezonas jau pasi
baigė. Mūsų ratelis išlošė 
vieną žaidimą, pralošė 
tris. Reikia nepamiršti, 
kad mūsų kolegija tokia 
maža, bet vistiek žaidėme 
su didesnėmis mokyklo
mis, ir mums nėra visai 
gėdos nors ir pralošėme. 
Sekantieji žaidė paskutinį 
kartą: — Antanas Bamba
las, Vincas Kazlauskas, ir 
Juozas Kamandulis. Vė
liau kada bus visiems pa
sižymėjusiems išdalintos Į įįeną aviėną ir žuvis, 
raidės.

“Darbininkas’* yra gavęs 
iš Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti savo 
draugui įdomią atvirutę, 
tai įsigyk jų. Prisiųsk 
“Darbininkui” į konvertą 
įdėjęs 10c. ir gausite 12 at
viručių.

NEWARK, N. J.

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJĄ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bun
38 Park Row

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6:7-
Equitable Service Bumu

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

■eau

Tomaitė pilna naudingų 
potašinių druskų, dau
ginus negu turi daugumas 
vaisių ir kitos daržovės. 
Tomaitės rūgštys paeina 
nuo citrinės ir ne nuo rūg
štynės rūgšties kaip iki 
šiam laikui buvo manyta.

Gyvenimas parodė, kad 
žalias tomaitės galima 
džiovinti temperatūroje 
60 laipsnyje (140 laipsny
je F) ir tas nesunaikina 
prieš-skorbutišką vitami
ną. Dėjimas tomaičių į 
skardines irgi neišnaikina 
vitaminus. F.L.I.S.

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ 
ALBUMAS DEL 

ORKESTRUS

Jau artinasi Šv. Cecilijos 
choro jubiliejinis koncer-) 
tas, lapkričio 17 d., 7 va
landą vakare, Šv. Trejybės 
parapijos salėj, kampas 
New York, Avė ir Adams 
St., Choras jau yra pasi
rengęs su gražia progra
ma. O svečiai atvykstą iš 
visų, apylinkių parapijų, 
chorai, ir muzikai, chorų

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruosos patarnauti 
knoRpriansini diena ir nakti 
visiems Cnnnectieut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba

273 Ohėstnut St • . •
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Kas mėgsta groti lietu
viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpe- 
tui. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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