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Katalikas, kurs neremia katalikiikoi 
spaudos, neturi teista vadintis geru Bažny< 
Žios vaiku,

Vyskupas Ketteleris
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Nebeteiks Pašalpos 
Valstybėms Prancūzija Persergėjo Mussolini

i

Washington, — Lap. 30, 
Valstybėms tapo pranešta, 
kad Federalė valdžia dau
giau pašalpos nebeteiks 
šelpimui bedarbių ir ne
turtingų šeimynų. Tuo, 
nuo dabar, turės rūpintis 
pačios valstybės.

Federalė valdžia, pasi
tenkins vykdymu įvairių 
viešų darbų, prie kurių 
bus samdomi bedarbiai. 
Bet kadangi tie viešieji 
darbai visų bedarbių nesu- 
ima, tai tie negalintieji 
darbų gauti, nei prie vie
šųjų darbų, turės būti šel
piami vietos valdžios įstai
gų. Tokių šelpiamųjų esą 
4,000,000.

JAPONIJA PASKYRĖ 
DAUG PINIGŲ KARO 

REIKALAMS
NAZIAI VĖL KALINA 
KATALIKŲ KUNIGUS

BRAZIUJOJ SUKILIMAS 
NUMALŠINTAS

INFORMUOS UŽSIENIO 
LIETUVIŲ LAIKRAŠ

ČIUS

KIEK AUTOMOBILIAIS
UŽMUŠTA ŽMONIŲ

Chicago National Safety 
Council paskelbė, kad per 
pirmus 10 mėnesių, 1935 
metų, Jungtinėse Valsty
bėse automobiliais užmuš
ta 28,760 žmonės. Kaip di
delė ta skaitlinė yra, duo
da palyginimą, kad pasau
liniame kare, per 18 mėne
sių užmušta 50,510 ameri
kiečių. Automobiliais gi 
užmušta per 18 mėnesių 
(1934—1935 metuose) 51,- 
500. Reiškia/daugiau nei 
karo lauke.

Tokio, Lap. 30 d., Japo
nijos Ministerių kabinetas 
priėmė naują 
kurio 46,8 nuoš. skiriama 
karo reikalams. Tai di
džiausia suma Japonijos 
istorijoj paskirta armijai 
ir laivynui. Laivynui pa
skirta $159,480,000, o ar
mijai $146,870,000.

biudžetą,

DIDŽIULIS ORLAIVIS 
PASEKMINGAI ATLIKO 

KELIONĘ

Manila, Lapk. 29 d., Pir
mas transfacifikinis 25 
tonų orlaivis “The China 
Clipper“ atliko pirmąją sa
vo kelionę laimingai pa
siekdamas Manilą. Atvyko 
paskirtu laiku, tik ketu
riom minutėm pasivėlinęs. 
Nuo Alameda Cal. iki Ma
nila yra apie 8000 mylių. 
Tą kelionę su sustojimais 
padarė į 60 vai. t. y., 18 
dienu greičiau negu ge
riausias laivas būtų pada
ręs. Atvežė 1400 svarų lai
škų. “The China Clipper” 
turi 4 motorus ir yra hy- 
droplanas.

PROPELERIS NUKRITO, 
BET LAKŪNAS LAIMIN

GAI NUSILEIDO
Nuntucket, Mass. Char

les Rollins, Bostono lakū
nui lekiant iš Nuntucket į 
Bostoną nulūžo ir nukrito 
propeleris 1000 pėdų aukš
tumoje. Lakūnas laimingai“ 
nusileido pievoje. Propele
ris surastas kitoje vietoje, 
kurs krisdamas nukirto 
telegrafo vielas.

TAISYS DANTIS BE 
SKAUSMO

Rio De Janėiro, Lap. 27, 
Brazilijoj raudonųjų su* 

nasch ir iškrėtę jo raštinę, • keltoji revoliucija tapo nu- 
jadarė keletą naujų areš- malšinta. Ištikimoji vai
tų. Šiuo syk jų aukomis' džios kariuomenė lengvai 
tapo generalis vikaras Mil-; —1 ” ’ ----
tenberger ir katedros ku
nigas Dr. Harth. Suimtųjų 
gyvenamieji būtai tapo 
stropiai iškrėsti.

Šis naujas nazių užpuo
limas ant katalikų kunigų, 
esąs kerštas už katalikų 
nusistatymą prieš nazių 
pagonišką veikimą.

Berlynas, Lap. 29 —Na- 
ziai suėmę pralotą Ba*

New York — Dentisteri
jos profesorius Dr. Leroy 
Hartman, Columbijos Uni
versitete išrado tam tikrus 
vaistus, kuriais patepus 
dantis jie nustoja skaudė
ję ir tuomet galima juos 
gręžti ir taisyti skausmo 
nejaučiant. Tai tikrai link
sma naujiena žmonėms su 
blogais dantimis.

PRAŽUVO ANT 
UGNIAKALNIO

NEŽINO KUR DINGO 
AUKSAS

Berlynas —Lap. 27, Vie
tos ir užsienių finansij ek
spertai negali išrišti ir iš
aiškinti, kur ir kaip dingo 
100,000,000 markių aukso, 
kurios, skaitlių daviniais, 
turėtų būti valstybės ži
nioje, bet jų nėra. Kas su 
juo atsitiko niekas nežino 
ir išaiškinti negali.

MOTINA ŠOVĖ SAVO 
SUNŲ

Hilo, Havvaii, Lap. 27 — 
Amerikiečiai Harold Lu-

PRAPLATINO VEDYBŲ 
DRAUDIMĄ

Berlynas — Lap. 30, Vo
kietijos valstybės sekreto
riato vardu, Dr. Stuckart cas, su savo žmona, išvyko
paskelbė praplatinimą ve- pažiūrėti atgijusio ugnia- 
dybų draudimą.^Dabar vo- kalnio Nuauna Loa. Jie ma- 
kiečiams draudžiama ves- tomai naktį praleido arti 
tis su: negrais, čigonais ir vulkano viršūnės iš kurios 
vaikais iš vokiečių motinų liejosi karšta lava. Savo 
ir afrikiečių kareivių, ku-.automobilį paliko tolokai 
rie stovėjo Prancūzijos at- ir prie jo nebesugrįžo. Da- 
siųsti Reino pakrašty, bar ieškomi. Lucas buvo 
Taipgi draudžiama vestis Y.M.C.A. Hawaii salų se- 
ir su žydais. kretorius.

Brangus LDS. Nariai ir “Darbininko” 
Skaitytojai!

apsidirbo su siikiliman su
kurstyta kariuomenės da
limi, būtent, trečiąja in- 
fantreja. Artilėrija apšau
dė ir orlaiviai mėtė bom
bas iki sukilėlius privertė 
pasiduoti ar išsislapstyti.

DR. RAČKUI LEISTA 
ĮSIGYTI NEKILNOJAMĄ 

TURTĄ

Kaunas — AJidaus reika
lų ministeris, susitaręs su 
žemės ūkio mįnisteriu, pa
gal tam tikrą 1929 metų 
ministerių kabineto nuta
rimą, kuriuo leidžiama A- 
merikos lietuviams įsigyti 
nekilnojamą turtą Lietu
voje, išdavė dr. A. M. Rač
kui leidimą nekilnojamam 
turtui įsigyti savo tėvo pa
likimą, kuris yra Kauno 
apskr. Lapių valsčiuje.

Santa Barbara, Cal. —
Lap. 29. Turtuolė Dorothe 
Livermore, savo palociuje 
Montocito šovė ir kritingai 
sužeidė savo 15 m. sūnų 
Jesse Livermore. Šovimas 
ivyko laike puotos ir abu 
buvę girti. Reiškia, nelai
mė įvyko laike gįrtavimo 
orgijų, šovėja gyvena nuo 
savo vyro, kurs yra Wall 
St. spekuliatorius, atsis
kyrus. Sūnus nugabentas 
ligonbutin, o motina kalė
jimam

IŠRASTA MAŠINA 
KRUOPOMS DIRBTI

RADO NEGYVĄ
MERGINĄ

Westford, Mass. — Čia 
rasta lavonas Frances Ga- 
lagher 20 metų. Jį gyveno 
pas savo dėdę George O’- 
Brien, ant Vose lane. Ar 
mergina save nusižudė ar 
tapo kieno nužudyta, dar 
galutinai neišaiškinta. Po
licijos nuomonės skiriasi. 
Jos kambary rastas ir šau
tuvas.

UŽ IŠAIKVOJIMUS AT
SAKINGAS VALSTYBES 

IŽDAS

Kaunas — Draugija Už
sienio Lietuviams Remti 
yra pastebėjus, kad stam
besni lietuvių dienraščiai 
Š. Amerikoje pasigenda 
greitos informacijos iš 
Lietuvos gyvenimo, todėl 
nutarė stambesnius Lietu
vos gyvenimo įvykius pra
nešti telegrafu. Dabar tuo 
reikalu tariamasi su ati
tinkamomis įstaigomis, 
kaip tai būtų galima tech
niškai įvykdyti.

Utena, Lietuva — šalt
kalvis - mechanikas Lasis 
savo dirbtuvėje pagamino 
mašiną kruopoms dirbti. 
Išbandžius pasirodė, kad 
Lasio padirbta mašina ne
blogesnė už užsienines, o 
jos padirbimas perpus pi
gesnis. Mašinomis susido
mėjo vietos malūninkai ir 
jau užsakė pagaminti.

VIEŠIEMS DARBAMS 
2.432.000 LT.

Kaunas — Minist. Kabi
netas priėmė 1935—36 m., 
viešųjų darbų planą, ku
riuo numatoma tam reika
lui 2.432.000 lt. Didesnė 
dalis tų sumų teks savival
dybėms.

DR. A. RAČKAUS 
DOVANA

KAUNO RAIDŽIU RINKĖ
JAI PRAŠO DARBO

London, — Lap. 29, Čia 
patvirtinta pranešimas iš 
Paryžiaus, kad Prancūzi
jos premieras Lavai per
sergėjo Mussolinį, kad bi- 
le koks neišprovokuotas 
užpuolimas Italijos orlai
viui ant Anglijos laivyno, 
būtų lygus užpuolimui ant 
Tautų Sąjungos ir Prancū
zijos ir tas iššauktų Pran
cūzijos militarę koopera
ciją su Anglija. Toks 
Prancūzijos pareiškimas 
Italijai žymiai pagerino 
nuotaiką Londone, nes I- 
talija, nors ir neoficialiai 
pareiškė, kad turinti “mir
ties eskadrilę“ iš 125 lakū
nų, kurie esą pasiryžę sa
vo gyvybę paaukoti nu-
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skandinimui Anglijos karo 
laivo. Jų taktika būtų to**: ; 
kia: su viena didžiule - 
bomba nerti ant karo lai
vo, taip žemai, kad bomba 
tikrai pataikytų laivą ir 
nors tuomet lakūnui tek
tų žūti, bet vienas karo 
laivas būtų nuskandintas. 
Toks, kad ir neoficialus 
pareiškimas,, negalėjo ne- 
sunervuoti Anglijos, kuo- ,r į 
met pastaroji nebuvo ab- 
soliučiai tikra, ką Francu- 
zija tokiame atsitikime ; 
darys. Dabar Prancūzijai y 
oficialiai persergėjus Ita
liją nuo tokio desperatiška 
žygio, Anglijai pasidarė • 
drąsiau ir jaukiau. į:

KINIJA PROTESTUOJA

Per ištisus metus laikraštis “Darbininkas“ lankė 
Tamstų namus, du sykiu į savaitę, teikdamas įvairių- 
įvairiausių žinių iš plačiosios Amerikos, darbininkų 
gyvenimo, Tėvynės Lietuvos ir.iš viso pasaulio.

“Darbininkas“ buvo geriausias Tamstos draugas, 
patarėjas ir prietelius. Jis nori tokiu pasilikti ir to
liau.

Biagiasi senieji metai, su' jais baigiasi daugelio 
“Darbininko” skaitytojų prenumerata. Taigi, nuošir
džiai prašome kaip LDS narių, taip ir ^Darbininko” 
skaitytojų atnaujinti prenumeratą. •

. Dabar eina “Darbininko” vajus. Vajaus metu 
“Darbininko” kaina yra nupiginta iki $3.00 metams. 
Taigi, pasinaudikite proga!

“Darbininko“ Administracija.

Kaunas — Vyr. Tribuno
las išaiškino, kad už priva
tinių asmenų turtą, kurį 
paima saugoti vyriausybės 
įsakymu arba įstatymo 
reikalavimu valstybės tar
nautojai, yra atsakingas 
valstybės iždas.

ETHIOPIEČIAI ATSIĖ
MĖ WALWAL

Addis Ababa — Čia pa
skelbta, kad Ethįopiečiai 
išstūmė italus iš Walwal 
ir tą pasienio miestą atsi
ėmė.

Mokslas — galybė.

Kaunas — Dr. A. Rač- 
kūs iš Lietuvos išvažiuo
ja gruodžio 4 d. ir kitų 
metų gegužės mėn. grįžta 
atgal į Lietuvą visam lai
kui. Savo muziejų dr. A. 
Račkus dovanojo Lietuvos 
Valstybei. Švietimo Minis
terija muziejų jau perė
mė savo žinion. Kadangi 
dr. A. Račkus yra parašęs 
pagrindinį trijų tomų vei
kalą apie numizmatiką, tai 
šiam veikalui lietuvių ir 
anglų kalba išleisti, muzie
jams kataloguoti ir dar š. 
Amerikoje likusiems mu
ziejaus eksponatams par
gabenti Švietimo Ministe
rija paskyrė dr. A. Račkui 
subsidiją 100.000 lt.

Kauno raidžių rinkėjai 
šiuo metu yra sunkioje bū
klėje. Darbininkų genera
linės atstovybės pirminin
ko Prano Šulaičio dėka 7- 
raidžių rinkėjai gavo dar
bo prie “Sveikatos ir Dar
bo“ ir “Darbininkų Atsto
vybės Balso“ rinkimo. 
Daugiau 30 raidžių rinkėjų 
ir dabar dar neturi jokio 
darbo. Skurdą kenčia ne 
tik valdžių rinkėjai,-bet~ir 
jų šeimos.

Labai nusiskundžiama 
mažųjų spaustuvių darbų 
tvarka.

Raidžių rinkėjų kolekty
vas kreipėsi raštu į gene
ralinę darbininkų atstovy
bę, kad ji patarpininkautų, 
dabar esamus raidžių rin
kėjus aprūpintų darbu. 
Bedarbiai raidžių rinkėjai 
reikalauja: 1) kad būtų 
kontroliuojamas darbo lai
kas visose spaustuvėse; 
2) kad būtų sustabdytas 
spaustuvėse mokinių priė
mimas; 3) kad prie 4 rai
džių rinkėjų būtų 1 moki
nys, bet ne prie 2 rinkėjų 
2—5 mokiniai, kaip yra 
dabar; 4) kad būtų prisi
laikoma 8 valandų darbo 
dienos; 5) kad būtų už
draustas akordinis dar
bas; 6) kad Kauno kalėji
mo spaustuvėj būtų už
drausta priiminėti iš mies
to spaudos darbus; 7) kad 
didesnėse Kauno spaustu
vėse įvestų 5 darbo dienas 
savaitėje ir kad galima bū
tų priimti daugiau darbi
ninkų. Generalinė darbi
ninkų atstovybė pasižadė
jo šiuo reikalu daryti žy
giu. Spaustuvėse jau drąu- 
džiama priiminėti naujus 
mokinius. Kuri spaustuvė 

, nori samdyti mokinius, tu
ri gauti atitinkamą val
džios organų leidimą.

UŽ RAUDONOS VĖLIA
VOS KABINIMĄ 8 ME

TAI

EUROPOJE GALĮS 
KILTI KARAS

Shanghai, Lap. 30, Kini
jos Centralinė valdžia pa
siuntė aštrų protestą Ja-jp0S Jungt. Valstybių Kon- 
ponijos vyriausybei už jos igres0 užsienių Reikalų 
paėmimą pašto Šiaurinėj Komisijos narys,' George :. 
Kinijoj. Taip pat griežtus Holden Tinkham, iš Bos- ■- 
protestus pasiuntė Japoni- tono, pareiškė, kad Euro- ■- 
jai ir kitoms valstybėms poje Karas esąs labai ga- . 
prieš sudarymą autono-nmas, nes visos tautos 
miškos provincijos iš de-|ginkiuojasi iki dantų. Kaip 5 
militarizuotos dalies Kini- greit tas karas gali kilti,- - 
jos. Tame žygyje_ kaltina- tai tik Mussolini tegalįs J 
-ma-Japonija,- ■ būk -jes^ar žinoti, nes nuo jo prikisto--f j 
stangomis toji provincija aysianti karo pradžią. Ki- t 
su 85,000,000 gyventojų tos tautos turi žiūrėti ir ■ 
nuo Kinijos kaip ir atskir-‘iaukti. Bet Anglijos ir Ita< ” 

™ j.jog santykiai esą gana į-
tempti.

Šiai, šaliai, kongresmo*. 
nas patarė laikytis griežto-7^ 
neutralumo. Ligšiol rody
ta daugiau simpatijų Tau-‘ 
tų Sąjungai bei Anglijai. ?

ta ir jos valdytoju pasta
tytas Yin Ju-Keng. Noto
je užginčijama, kad Šiau
rinės Kinijos gyventojai 
natys norėję atsiskirti nuo 
Centralinės Kinijos.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
RAČKAUSKO NENU- 

BAUDIMĄ

Kauno Apyg. Teismas 
buv. konsulą K. Vairą- 
Račkauską už pasisavini
mą svetimi! pinigų vienoj 
byloj nubaudė 3 metais s. 
d. kalėjimo, o antroj pri
pažino kaltu, bet dėl įsise
nėjimo paliko nebaustą 
Prieš tai užprotestavo pro
kuroras, kuris įteikė Apel. 
Rūmams protestą. Protes
tas bus svarstomas gruo
džio 11 d.

SU KIEK ŽEMES VAL
DYTOJŲ JAU ATSISKAI

TYTA

Ką tik sugrįžęs iš Euro- '•

LAVAL KABINETAS 
GAVO PASITIKĖJIMĄ

Paryžius — Susirinkęs 
Prancūzijos Parlamentas 
345 balsais prieš 225 pa- - 
reiškė premjero Lavai ka
binetui ir jo politikai pasi
tikėjimą. 7:

PRANEŠIMAS

^Kaunas — Už iškabini
mą Mažeikiuose^ raudonos 
vėliavos ir komunistinį 
veikimą Kar. Teismas žy
dų tautybės Kaberį nubau
dė 8 metais s. d. kalėjimo,, 
o Leviną 4 metais.

Kaunas — Atlyginant 
dvarininkams už nusavin
tas žemes, kaip praneša 
spauda, žemės reformos' 
reikalams jau atsiskaitė 
su 102 dvarininkais, ku
riems sumokėta pinigų ar
ba užskaityta skolų (nesu
mokėtų mokesčių) 2.207.- 
000 lt. ir duota 2.128 ha 
miško išsikirsti ir 386 ha 
miško ūkiui vesti. (1932— 
1933 m. vidutinė 1 ha miš
ko kaina 2.000—2.500 lt.). 
Į šią sumą dar neįskaityta 
gražintoji po 70 ha žemės 
prie paliktos 80 ha nor

imos.

LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio pusmetinis su* 
važiavimas įvyks sekma
dienį sausio 26 dieną 1-mą — 
vai. po pietų, Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švč, par. 
mokyklos svetainėje, 432 y' 
VVindsor St., Cambridge, • 
Mass.

Visos kuopos kviečia
mos dalyvauti. Kuopos, 
kurios dėl kokių priežas
čių nedalyvavo, dabar ma
lonėkite prisiųst savo dele
gatus ir įteikt Jiems gerų 
sumanymų organiazcijos 
labui.

Kviečia LDS. N. Angli
jos Apskričio Valdyba:

Dvasios Vadas,
Kun. S. Kneižis, 

Pirmininkas, 
J. Kumpa, 

Vice-Pirminirikė, 
M. Urmone, 

Iždininkas,
M. Grilevičius, 

Sekretorė, .
S. ValatkeviČienk

F It
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į . SįgplŲi Į<yįęčįąme uoliau- 
7 tgįįąJcątąjįjųšfco^ spaudąs 
; platintojus atsilankyti į
• bendrą katalikiškos spau

dus platįntpjų susirinkimą, 
klišis įvyks ketvirtadienį,

l gruodžio 1 Dec. 5, 1935., 
8 vai. vakare, šv. Petro 
par. pobažnytinėje salėje 
ąųt 5-tos gat. .čia pasitar
sime “Darbininko” vajaus 

v reikalais ir pasvarstysime 
paruoštus tam vajui pla- 

; Mūs.
• ; 1 Tikimės, Tamstą pama- 
J tyti tame susirinkime, f

Rengėjai.

ŠIRDINGA PADĖKA

jait ruošiasi prirengti ka
lėdines dėžes r(X-mas bas- 
kets) dėl kiekvienos var
gingos parapijoj šeimy
nos. Bet, deja, lėšų nei per 
pusę dar nėr iki kolei. To- 
dėj, skyrius atsišąukią į 
geraširdę visuomenę; ka$ 
sąvo aukomis sųdąrytų 
šiam reikalui reikalipgą 
sumą. Galima aukas siųsti 
į p. K. Šidlauską, skyriaus 
pirminiųką, % “Darbinin
kas”, 366 W. B-way, ąrba 
ypatiškai prįduofi aukas 
bile kuriam kuopos nariui. 
Čia taipgi yra gera proga 
biznieriams bei profesio
nalams pasirodyti ne tik 
piniginėmis aukomis, bet 
ir pintinių ir reikalingų 
valgių aukomis.

Lapkričio 25 d. š. m., 8 
vai. vąk. Šv. pętpp par* 
svetainėje įvyko LDS. 1-

/ WSOME IR PARDŪOpĄME RADįpS • .
GARSIAKALBIAI STAfritEY’S SHOP tel. SO. BOSTON 0558

-Inž. Stasys Beleckas, Say»-~ - 348 W. Broadway, Sp. Boston, Mass. -

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

&■

f

Šv. Vincento de Paulio 
gyriaus pirmininkas p. K.
Šidlauskas, skyriaus narių 
vąpdų, taria širdingą lie
tuvišką ačiū visiems, ku
rie prisidėjo prie pasiseki
mo surengtos “beano par- 
ty” (lapkričio 16 d.) auko
mis, darbu 
kymų.

Nuoširdus
Juškams už 
gelbėjimą ir p. J. Diliui už 
Stambias aukas, aukotas 
šiam vakarui. Visiems ge
raširdžiams parėmusiems 
šį kilnų darbą dar kartą 
tariame ačiū.

arba atsilan-

ačiū p.p. R. 
nuoširdų pa-

t

LAIMINGAS TIKIETAS

Per šv. Vincento de Pau
lio Beano parengimą, lap
kričio 16 d., parapijos sa
lėje, buvo ištrauktas lai
mingas tikietas Nr. 71 lai
mėjimui gyvo kalakuto 
arba $5.00. Šio laimingo ti- 
kieto savininkas neatsi
šaukė ir dar dovana neiš
mokėta. Taigi, tikieto sa
vininkas yra prašomas 
tuojaus atsiliepti arba j 
Šv. Vincento de Paulio dr- 
jos susirinkimą arba į bi- 
le kurį draugijos narį, ir 
atsiimti dovaną.

G

i MUZIKAS
! RAPOLAS JUŠKA

; Moko muzikos, piano 
! ir dainavimo. Specia- 

leš pamokas duoda 
vaikams.

KALĖDINIŲ DĖŽIŲ 
REIKALU

Mūsų Šv. Vincento
Paulio draugijos skyrius

de

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

APSIVEDĖ

d) Tikietus pardavinėti 
mos ktidpoš'nięnęširiįš su-pš kalno 10c. pigiau, gi die- 
sirinkimas. DU * iš svar-1 koncerto parduoti pil- 
biausiųjų sųsiri ūkime 
klausimų buvo: Darbinin
ko naudai rengiamas Me
tinis Koncertas ir “D-kp” 
Vajus.

Pirmuoju klausimu Ren
gimo komisija plačiai re
feravo pažymėdama, kad:

a) Metinis “D-ko” kon
certas nutarta rengti LDS. 
1-mos kp. su LDS Centru 
bendrai;

b) Muzikos programa 
pavesta sudaryti art. R. 
Juškai, gi jis iš savo pusės 
kviečia visus parapijų var- 
goninkus muzikus bend
ram darbui;

c) Koncertas įvyks sau
sio 19 d., 1936 m. Dangaus 
Vartų pąr. svetainėje, 
kampas T ir 4th gatvių, 
So. Bostone;

Vincentas Rakauskas, 
našlys, apsivedė su Bro- 
ųisfeva Šalkauskienė - Kie- 
laite, lapkr. 28 d. Liudyto
jais buvo Kastas Kava
liauskas ir jo žmona Bar
bora. Jaunavedžiai apsi
gyvens 139 D St. So. Bos
ton, Mass.

Tą pačią Padėkonės Die
ną Malvina Dusevičienė- 
Druzdytė ištekėjo už Stew- 
ard George. Jie apsigyvens 
Meredith, N. H. Liudijo 
Kohanskąs ir Alena Dra- 
bavičiūtė.

Visi Laukia Linksmų Kalėdų
AUKSAI YRA TIKRA DOVANA.—Priduoda daug gražumo.
(1) Moterų ir Vyrų Laikrodžiai $9.50 ir daugiau.
(2) Žiedai nuo $1.50. ?
(3) Setai Plunksnų ir Paišelių nuo $1.50 iki $15.00.
(4) Vaikų ant rankų Laikrodžiai $2.50 ir $2.95.

ŽIEDAI, B11ANZAL1ETAI IR IŠAKĖTAI $1.00 IR DAUGIAU.

Turime visokių Sieninių Laikrodžių, Sidabrinių peiliu ir videlčių. 
Visokių dovanų ir už visokias žemas kainas.

TAISOME, MAINOME LAIKRODŽIUS IK 
ŽIEDUS.

PEUDlliBAME IS SENU I.AIKROK2IŲ IK ŽIEDU [ NAUJUS. 
VISKĄ GVAllANTL'OJAMK SULIG SUTARTIES.

parduodame visokių Kompanijų Rudios ir Lietuviškus Rekordus.

ROLAND KETVIRTIS & Co.
322 Broadvvay, South Boston.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

padarytas, nors ir nepa- 
sekmingai.

GUBERNATORIUS PA
LEIDO 14 KALINIŲ

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V.GASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nno 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedčldleniais, taipgi seredomis nuo 

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

na tikieto kaina; .
e) Turėti plačiai paruoš

tą su skelbimais progra
mą;

f) Visais “D-ko” kpncęr- 
to reikalais kreiptis pra
šoma: “D-kas”, 366 W. 
Ęrpądway, So. Bostone.

Vajaus reikalais ypatin
gai susidomėta ir plačiai 
apkalbėtas vajaus vykdy
mas. Nutarta:

a) Šaukti generalį kon- 
testantų susirinkimą, ket
virtadienį, gruodžio 5 d. 
1935, Šv. Petro bažnytinė
je svetainėje, 5-tos gatvės, 
8 vai. vakare. Į šį susirin
kimą kviečiami visi kata
likiškos spąudos rėmėjai 
ir prietemai;

b) LDS 1-ma kp. įgalio
jo J. Kumpą ir M. Grilevi- 
čių tą klausimą referuoti 
ir sutvarkyti kuopos va
jaus technišką darbą. *

Plačiau apie vietinės ko
lonijos vajaus reikalų iš- 
sijudinimą bus referuota 
virš minėtame generalinia
me susirinkime.

Rap.

PRADĖJO DARBA PRIE 
POLICIJOS RADIO

General Electric C,o. pra
dėjo darbą prie Bostonų 
Policijos radio. Ligšiol 
Bostono policija teturėjo 
vienpusį radio, t. y. polici
jos patruliuoją automobi
liai galėjo tik priimti iš 
centralinės siuųči amus 
pranešimus. Dabar bus į- 
vesta dvipusis radio. Pat
ruliai galės netik priimti 
pranešimus bei ir patys 
pasiųsti centralinei. Ttįo- 
mi, manoma, kad policijos 
daibas pasidarys našesnis.

Padekonės dienos. prpga, 
gub. CurĮey paleido iš val
stybes 'kalėjimo 14 kalinių 
dovanodamas jiems liku
sią bausmę, Paleistųjų tąp- 
pe yra 4, kurie tūrėjo ka
lėti iki gyvos galvos. Visi 
paleistieji buvę nuvelti į 
^ubej’nątęriaus kanceliari
ją, kur jiems patą guber
natorius pasakė kalbą.

KRIKŠTAI

APIPLĖŠ® BROADWAY 
TEATRĄ

BROADVVAY LUMBER 
. CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas

312 W. Br<ja4W
So. Boston, ląafįš.
TEL. SQU 9419

I f tt w . -f#*
JOSEPH W. CASPER

(KASPARAS)
G R Ą B O R I U S 

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Office: Tel. S. B. 1437 
ztes. 168 W. 7th St.

Res.: Tel. S. B. 3960 
patarnavimas dieną ir naktį.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Ik! 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Serėdomiš nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vai. vakarė. 
Nedėliomia nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

IR

DR. J, LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit;
Algonquin 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 15 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Penktadienio vakare, a- 
pie 9 vai., kūomet Broad
vvay teatras buvo pilnas 
žmonių, tikietų pardavėja 
suskaičius pinigus, lydima 
specialaus policisto vyko į 
teatro ofisą. Tuomet greit 
prie jų pripuolė jaunas 
banditas su revolveriu 
rankoje ir paliepė rankas 
iškelti viršun. Specialus 
policistas, kurs nešė daug 
tikietų, pusiau juokais sa
kė banditui:,, eik, eik, ne
juokauk, kaip mes galime 
rankas kelti, kad jos pil
nos”. Tuomet banditas 
pradėjo nervuotis ir pri
puolęs prie tikietų parda
vėjos Rose Cpllins, ištrau
kė jai dėžutę su pinigais ir 
pasileido į jo laukiantį au
tomobilį gatvėje. Bebėgda
mas iš to “strioko” išmetė 
tą dėžutę ir visi smulkieji 
pinigai pasipylė ant že
mės. Šiek tiek susigraibs-< 
te nuo žemės pabertų pini
gų ir įšokęs į automobilį 
nudūmė. Surinkus su vai
kų ir kitų žmonių pagelba 
Sinigus, pasirodė, kad ban
kui teliko tik $9.60.
$600.00 tikietų pardavė

ja gudriai paslėpė, todėl 
banditas tebuvo pasigro
bęs vien smulkiuosius.

Teatrui, kiek ankščiau 
policijos buvo pranešta, 
būk kokia šaika planuoja 
daryti užpuolimus, todėl ir 
buvo paskirtas specialus 
policistas saugoti pinigus. 
Nepaisant to užpuolimas

Lapkr. 28 d. Danielio ir 
Veronikos (Baranauskai
tės) Česnulevičių mergai
tė tapo apkrikštyta var
dais Darata - Marijona. 
Stanislovas Maruząs buvo 
krikšto tėvu, Veronika 
Rimkaitč krikšto motyna.

Tą pačią dieną, vakare, 
tapo apkrikštyta Stepono 
ir Alenos (Rakštytės) Je- 
neliūnų dukrelė vardais A- 
lena - Morta.

Lapkr. 30 d., supus Jo- 
seph ir Zofijos (Šarnelai- 
tės) Fazzini tapo apkrikš
tytas Stanislovu.

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai. 
Icurje skelbiasi “Darbininko" tikrai 
verti etoiitytojų paramos.

Tel. ŠOU. 1437
MILANO’S

ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAFA 
Qeriausi Įtaisymai So. Bostone. 
Fatarnauja lietuviams jau niio 

1907 Meti).
Darbą atliekame belaukiant j 

15 miliutų.
KAINOS LABAI ŽEMOS 

Skrybėlės išvalome ir pertaisome 
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.p.

Siibątomis — 8 iki 10 vai vak. 
360 Broadway, So. Boston, Mass.

IŠSIRENDAVOJA tinkamas 
profesijqnalui ofisas, 517 Broad- 
way, So/Boston, Mass. Ofisas ga
li būti pilpąi Įrengtas arba ne. 
15 m. yra išbuvęs gydytojas, rėn- 
da maža. Pasaukite; Beacon 4361 
arba užeikite tam pačiam name 
ant viršaus,

MIRE
Lapkr. 27 d., mirė Julius 

Varžinskas, 40 metų am
žiaus, gyv. 171 W. 8th St., 
So. Bostone. Paėjo iš Krin- 
Činos parapijos. Ameriko
je pragyveno 20 metų. Pa
liko seserį. Tapo "bažnytiš
kai palaidotas lapkr. 29 d. 
Naujos Kalvarijos kapuo
se.

BROADWAY FRUIT
markets

WHOLESALE & RETAIL
Švieži vaisiai, daržovės ir riešutai 

žemomis kainomis visuomet.
463 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU. 2761

SOUTH BOSTON 
STOVE EKCHANGE

Garantuoti Aliejiniai BurneriuI—$7.75 
Dalys visokių Išdlrbysčių

Pečiams Ir Aliejiniams šildytuvams.
Pečius parduodame, perkam ir mainom 

Grindims patiesalai ir matrosai9-
269 Broadvvay, So. Boston, Mass.

KITĄ SUŽEIDĘS 
NUSIŽUDĖ

George .MacCully, 
Medfordo, automobiliaus 
nelaimėję sužeidęs kitą as
menį pats nusižudė.
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DR. GRADY
SPECIALISTAS

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegiją, plrmiaųslaf praktikavo Ft. 
Hamliton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lowell Hospitaly, gydy-

- - - i tojus City Dispensary; gydytojas prieREIKALINGAS JANI- St. John’s Hospitaies; Medicinos eg- 
mAnTTTC, ...v -i .j .• I zaminlerls prie Metropolitan Life TORIUS. Atsišaukite tuo- Ins.; Lowell Y. m. c. A. Gym.; A. o. 
ian i “Tlfirmninirn’’ orimi- Foresters of America. Ofiso valandos: jau Į ĮjarpminKO aunu utar., Ket., Sūb. nuo 10-12 ryte; nuo 
nistraciją, 366, VV. Broad- 2—5, dieną, nuo 7—s vak. Nedeiiom ' —- ’ m. ’ 1A 1O įverta rtmeo rfvlrcilway, So. Boston, Mass.

Utar., Ket., Sūb. nuo 10—12 ryte; nuo

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

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

kitokias daiktus, kurie skelbiasi “barūininke” ąpsi 
moka, neš jie parduoda šviežius proci 
patarnauja. Nuėję į bilė kurią krai 
kad jų skelbimą matėte "Darbininke1

ir
_______ąpsi- 

knis ir maloniai 
uvę pasakykite,

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescęiit Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Kili Avenue, 

DORCHEStER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
ROKBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

Mūsų patarnavimas neužsibaigia, kada mes pristatome Nevv England Coke.

Mes užlaikome specialistus centralinio apšildymo inžinierius, kurie su malonumu Tamstoms patars ir paro
dys, kaip reikia kūrenti Nevv England Coke, kad gayus geriausius rezuĮtątus.

Šis patarnavimas yrą teikiamas veltui.

Pašaukite
BATCHELDER WHITTEMORE

- ► . * • ■

834 Massachusęetts Avenue, Boston
Tel. HIGIands 1920

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 Winsly St. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Prieš lietuvių bažnyčią 
Tel. Kirkland 9221.

Sąžiningas ir Rūpestingas 
' PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A, ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

OŪĖEN ANN LAUNDRY,
INC.

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

vimą už pigią kalną.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923
------------ ------ r ■ ■ / I-

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFlNG CO.

JOHN MARTIN & GD.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadvvay
TĖpEFONAl:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. mus

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

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SUNpŠ

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES 

254 W. Broadvvay, So. Boston
Tęl. Šou. Boston 2590

118 Atneš* $i., Brocktbn, Mass.
Tel. Brockton 390

Gavėti. Vieta'. 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

' SKYRIAI:
Brightoji 314 Wash................. ALG onqn-3108
CamĮorĮiĮge 4 Brattle ...... ‘.....  KIR khxd-6820
Čhąrięšt6wn 161 Medford.......cftAston-0Q86
Dorchester s4fl Talbot aV.........  GĖN eva-1850
Malden 69 Pleasant .............. MAL den-4ŠOO
Nor^vtjod 269 Lenox..............NOR woąd-0764
RosĮindale 6 Corinth..............PAR kiyay-3900
itosiindale 6 porinth..............pAŽ fcway-4^16
Roxhaxy ...»......... Hldįląds.i450
South Boston 463 Broadway.... ŠOU Bos.1830
Exėoutive Office 834 Mass. av. HIG hlnds-1920
Nights Sundays Holidays ........ KEN more-8100
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KATALIKAI. VISI KOVON!
_______  ____ . 5          —.   ; . . . ......    .  

Pabuskite!
Daugelis mūsų ilgai snaudėme, daugelis nuo priešų tik gynėmis. Laikas da

bar visiems stoti’ kovon. Visi darbininkais, esame, taigi stokime po “Darbininko” 
vėliava ir visi .marš atakon!

, Visur prie įvairių progų iki nobodumo, be rods, pripasakota ir prirašyta a- 
pie geros spaudos naudą ir blogos žalingumą. Visi tą gerai supranta. Visi: ir 
kunigai, ir eiliniai katalikai norėtų, kad gera spauda visur gerai prapūstų, o blo
ga pražūtų. Bet kai visur, taip ir čia vien gerų norų neužtenka. Dievas reikalau
ja ir žmonių dalies, tai yra jų darbo.

Brangūs šių žodžių skaitytojai, aišku, kad ir Tamstai Kristaus idėja brangi, 
o ji šioje gadynėje pasekmingiausiai plečiama per spaudą; tai-gi nepaskūpėk 
Dieviškai idėjai nors kelių valandų nuoširdaus darbo ir maldos. Žiūrėkite ką tik 
vienas žmogus gali padaryti. Efezo mieste apaštalų laikais buvo praplitę daug 
blogų knygų. Vienas tik Šv. Povilas trumpu laiku padarė tai, kad efeziečiai, 
šventraščio žodžiais tariant: “Sunešė savo knygas ir sudegino visų akyvaizdoje. 
Apskaičius jų kainą, rasta, kad jos buvo vertos 50 tūkstančių dinarų (apie 7 tūk
stančiai dolerių), taip garbingai augo ir ir stiprėjo Viešpaties žodis”. (Apašt. 
Darbai 19. 19).

Dabar tiek daug katalikų, kad jei mes visi būtumėme nuoširdūs Kristui, ko
kį milžinišką darbą nuveiktume visi nuoširdžiai dirbdami!

Su gruodžio pradžia Lietuvių Darbininkų Sąjunga pradeda naujų narių ir 
“Darbininko” skaitytojų vajų. Taigi, visi kaip vienas stokime į katalikiškos 
spaudos platinimo darbą!

Prasideda Vajus!
NUPIGINTA “DARBININKO” KAINA

Vajaus metu “Darbininko” kaina sumažinta iki $3.00. metams. Paprastai 
“Darbininko” kaina metams $4.00.

KONTESTANTAMS DOVANOS
Vajaus metu kontestantams — “Darbininko” platintojams už pasidarbavi

mą yra skiriamos sekamos dovanos:
Už 500,000 balsų .... $500.00 Už 200,000 balsų
Už 400,000 balsų .... $320.00 Už 100,000 balsų
Už 300,000 balsų .... $210.00 Už 50,00Q balsų

KITOS KONTESTANTAMS DOVANOS:
Kurie iš Kontestantų gaus aukščiausią balsų skaičių, apart piniginių dova

nų, dar gaus sekamas:
1. Vieškambario baldus (Parlor sėt) vertės $100.00.
2. Paauksuotą 17 akmenų laikrodėlį vyrišką ar moterišką, vertės $30.00.
3. Rašomąją paauksuotą plunksną, vertės $5.00.
Norintieji pasidarbuoti “Darbininko” Vajuje, prašome išpildę šį Kuponą iš

kirpti ir prisiųsti mums.

$120.00 
$ 50.00 
$ 25.00

R *
GERB. “DARBININKO” ADMINISTRACIJA!

Šiuomi prašau įrašyti mane į Kontestantų eiles 
ir prisiųsti platesnių žinių apie Vajaus taisykles.

Vardas Pavardė ...................................................
Adresas .................................................................

Išeivija ir Spaudos Reikalai
---------------------- j užsakyti katal. lietuv. lai-

Kodėl šiandieną išeivijos išeivijos visuomeninio gy- kraštį, bet ir kitam įkal- 
veteranų skamba balsai: venimo kuris nėra purena-’bėti, čia bus svarbiausios ė- 
“Tautybė be kalbos, tai 
kūnas be gyvybės”.

Akiliau apsidairę, priei-! 
sime išvadą, kad netik iš
eivių visuomenė, bet ir pa
tys visuomenės vadai, tau
tos pašaukimo reikaluose, 
yra apsileidę. Visų faktų 
neišskaitysi! Tiesa, mato
me, kad išeivių tarpe yra 
tam tikras skaičius vadų 
ir šiaip dar eilinių darbi
ninkų, ant kurių pečių 
krinta visas visuomeninis 
veikimas, ir kurie su visu 
atsidėjimu rūpinasi tauty
bės ir 
kalais. 
jūroje, 
platus 
kiek dar daug dirvonuoja

katal. spaudos rei- 
Bet tai, gal, lašas 
atsiminus, koks 
darbo laukas, ir

mas spaudos arklu.
Kodėl šiandieną, beveik 

kiekviena lietuvių laikraš
čio administracija pesi
mistiškai žiūri į savo gy
venimo rytojų? O dėlto, 
kad šiandieną išeivių vi
suomenei nedaug ką reiš
kia raginimai branginti 
savo tėvų šalies kalbą ir 
remti savoji katal. spauda.

Niekas neginčija fakto, 
kad sąlygos lietuv. katal. 
spaudos klestėjimui yra 
nepavydėtinos. Bet jei per- 
ankstyva gyvenimo šalna 
pakąs tautinės bei katal. 
spaudos žiedus, tai dėl to 
mes patys išeiviai, su savo 
vadais priešaky, būsime 
kalti. Mūsų menka tautinė
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SO. BOSTON, MASS.

Boston 4486.
Tel. Brockton 4110

Montello, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pinnlnlnkč — Eva MarkslenC, 
625 E. 8tb St., So, Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vlce-plrmlninkfi — Ona SlaurlenO, 
443 E. 7tb St., So. Boston, Maso. 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rašt. — Bronfl ClunlenC, 
29Goūld St., West Roxbury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

Fin. RaSt. — Marijona Mnrkonlutfi, 
38 Navarre St., Rosllndnle, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona Stanlnllntfi,

105 West 6th St., So. Boston, Mass
TvnrkdnrS — Ona Mlzjrlrdienfi,

1512 Columbla Rd., So., Boston, Mass
Kasos Globčja — E. Janufionlenfi.

1426 Columbla Rd., So. Boaton, Masą,
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antri ntarninki kiekvieno m6ne*lu.

ŠV. JONO EV. BL.P AŠ ALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, -
24 Thomas I’ark, So. Boston, Mass 

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

l’roL Raštininkas — J. Glineckls,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — Albf Nevieta,
16 IVInfield St, So. Boston, Mass.

Iždininkas — P. Tulelkls,
100 Bowen St., Su. Boston, Mass.

Maršalka — J. Z&lkis,
7 VVinfleld St., So. Boston, Mass.

Draugija Įniko susirinkimus kas tre 
čia nedčldjenl kiekvieno mėnesio 
2 vnl. po pietį), Parapijos snlBj. 49! 
E. 7th St.. So. Boston. Mh<w.

7>:80 vai. vakare. pobažnytinėj bvp 
tnlnSj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolu raitinlnkę.

VIETINĖS ŽINIOS
priežastys.

Nenoriu tuo nieko įžeis
ti, bet taip atrodo, kad 
mes išeiviai perdaug pasi
davėm moderninio gyveni
mo sukurin ir kitataučių 
įtakon. O kas blogiausia, 
kad į spaudos reikalus ne-. lingas nariais ir sumany- 
kreipiame dėmesio, ir be- mais. 
veik visai dėl to nesisielo- 
jame.

« Mes užmiršome, J 
“Maža garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti,didi gėda 
gimtosios, tėvų kalbos, ne
mokėti”.

Dažnai mūsų išeivijos 
veteranų balsai, tautybės, 
kalbos ir spaudos reikalais 
palieka tyrlaukiuos šauks
mas. Gražiausi laikraščių 
administracijų atsišauki
mai paliekami pačioms re
dakcijoms ir vėjams skai
tyti. Aišku, ka“d taip elg
damies mes nebranginame 
patys save. Maža to! Ne- 
remdami katal. spaudos, 
panašiais vysk. Kettelerio 
žodžiais tariant, 
didžiausią savo 
kataliko vardą, 
darni spaudos 
mes kenkiame 
kultūros plėtojimuisi.

Tad yra labai svarbus ir 
neatidėliotinas reikalas 
-imtai ir nuoširdžiai susi
rūpinti savosios spaudos 
‘šplėtojimu, jos ugdymu.

Pirmiausia, reikia atsi
minti, kad spauda yra iš
eivių jungtis, be kurios ne- 

■ manomas kultūrinio gy
venimo pasireiškimas. Mes 
nagaliau bent kartą turi
ne gerai įsisąmoninti, kad 
katal. spaudos reikalai, tai 
mūsų pačių reikalai. Mes 
turime išugdyti savyje

IŠ L. VYČIŲ SUSIRINKI
MO

MAJORAS SUVARŽĖ 
“BEANO” LOŠIMUS

bėgti. Bet kitas sargas 
stovįs Wintrop pusėje pa
stebėjo ir šūviais sulaikė. 
Primuštojo sargo padėtis 
kritinga. Jei jis mirs jiems 
gfęsia elektros kėdė.

Kadangi populiariu ‘bea
no’ lošimu pradėjo naudo
tis profesionalai raketie- 
riai, tai Bostono majoras 
Mansfield išleido aštrius 
patvarkymus dėl šio žaidi
mo.

Sulig naujomis taisyklė
mis “beano” tegalima ruo
šti tik labdaringoms ar

Į komisiją išrinkta? p-lės 
F. Karlonaitė, F. Grande-

( lyte, P. Rakauskas ir M.
i L. Vyčių 17 Algirdo kuo-, Grilevičius. Jiems pagelbė- 
pos mėnesinis susirinki- Į ti kuopos pirm. P. Razva- 

t i._ j dauskas.

Kadangi L. Vyčių seime (__ — ______ o---- —
buvo priimta rezoliucija, į- tam panašioms organizaci- 
steigti kuopose “dešimties 
minučių” klubus, kur būtų

mas įvyko lapkr. 24 d.: 
Susirinkimas buvo skait-i

j Kadangi L. Vyčių perei
gas seimas priėmė rezoliu- 

kad:|ciją įsigyti nuosavus na
cinis mus ir namo fondui finan

sinis vajus jau paskelbtas, 
todėl vyčių kuopa nuspren
dė, gruodžio 28 dieną, pir
mą šeštadienį po Kalėdų, 
surengti šokius Municipal 
Building salėje ir pusę pel
no skirti namo fondui.

Šitas 17 Algirdo kuopos 
žygis turėtų būti pavyz
džiu visoms Naujos Angli
jos vyčių kuopoms, kurios 
dar neprisidėjo auka į Na
mo fondą.

joms ir tai tik sykį savai
tėje. Piniginės dovanos

PADĖKA

darkome 
turtą — 

Nevertin- 
reikšmės
tautinės

spaudos platinimo įpro
čius. Reikia tik noro ir va
lios. Įvairūs išsisukinėji
mai neturi pagrindo. Spau
da yra visų reikalas. Ka
talikiškos spaudos platini
mas yra kiekvieno katali
ko ir tautiečio pareiga. 
Tad neleiskim mūsų gra
žiai tautinei katal. spau
dai žūti. Šalin tamsos a- 
kiniai, kurie neleidžia įžiū
rėti išeivių lietuvių gyve
nimiškų reikalų! Šie metai 
tebūnie mums spaudos 
olatihimo metai. Katalikų 
tautinė spauda turi pasie
kti tokį skaičių, kurio nie
kuomet, išeivijos gyveni
me, nebuvo pasiekusi. Tad 
visi į spaudos, ypač “Dar
bininko” platinimo darbą. 
Pirmyn...! Žvangutis.

per tą 10 minučių studi- 
juojama lietuvių kalba.

Kuopa šitą sumanymą 
užgyrė ir nutarė steigti | 
virš minėtą klubą, bet su-Lurį gautas leidimas 
jungiant su paskaitomis.'^ _ • y _ *_ ’ ""
Paskaitas skaityti susirin- va17ndas po beano turi bu
kimas pageidavo kviesti L. 
Vyčių organizacijos gar
bės narį kun. K. Urbonavi
čių.

Neužmiršta ir Pavasari
ninkų delegacijos atsilan
kymas. Tuo reikalu palik
ta rūpintis kuopos valdy
bai.

Kadangi Bostone turi į- 
vykti N. A. Apskričio šo
kiai, kur pelnas skiriamas 
ousiau su Centru todėl 
tam darbui išrinkta komi
sija būtent: p-lės E. Na- 
rinkevičiūtė, F. Grandely- 
tė, M. Matūzaitė, P. Ra
kauskas ir B. Skrickus. Ti
kimės, kad jie suras ir iš
dirbs tinkamus planus.

P. Rakauskas padaro 
pranešimą, kad Naujų Me
tų lauktuvėms Federacijos 
3 skyrius rengia balių. Vy
čiai pasižadėjo dalyvauti. 
Ta proga pirm. P. Razva- 
dauskas kviečia Vyčius 
remti LDS. Centro koncer
tą, kuris įvyks sausio 19 d.

Baigiant pirm, kvietė 
narius dalyvauti sekan
čiam susirinkime, nes bus 
valdybos rinkimas. P. R.

Dovanos turi būti daik
tais, kurių vertė neturi 
jbūti didesnė, kaip $5.00. 
i Kiekvienam beano lošimui

Nekalto Prasidėjimo Pa 
nos Marijos parapijos cho 
ras, Cambridge, Mass 
šiuomi reiškia širdingą pa 
dėką visiems atsilankiu 
siems į jokius, lapkričiu 
22, Hotel Commander. Bu 
vo daug iš So. Bostonol 
Norwood, Lavvrence ii 
Brockton.

Labai apgailestaujami 
kad nebuvo galima visul 
priimti, kaip norėjome, bei

kartą stengsimės valandas po beano turi bu-i . .
-ti priduota smulkmeniška 
atskaita visų įeigų ir iš
laidų.

DU KALINIAI PRIMUŠĖ 
SARGĄ

Du Deer tsland kaliniai, 
jau sykį bandę pabėgti, 
vėl tą patį bandė padaryti, 
bet ir vėl nepavyko. Vie
nas jų savo kameroje ap
simetė sergąs. Kuomet 
sargas atidarė kamerą jo 
pažiūrėti šis puolė ir pri
mušė sargą ir pasigrobęs 
nuo jo raktus išleido savo 
sėbrą ir abudu bandė pa-

rėti didesnę svetainę.
Dar kartą tariame Ačiū 

Choras.

PRASIDĖJO STIRNŲ 
MEDŽIOKLE

Pirmadieny, Mass. vald 
tvbėj prasidėjo stirnų md 
džioklės sezonas. Medžiot 
galima tik su šratiniaa 
šautuvais bei saidokais ii 
vylyčiomis.

Dievas ir Tėvynė 
Reikia mums mylėti, 

Tada ir vargelis 
Bus lengviau kentei 

K. j
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Kaip tai apgailestautina,. k<$ Lietuvoje prieita 
prie tokio? padėties, dėl kimios reiįiajgrbteįttiotį. Bet 
kam prbtestuoti? — paklausite. Ką gi protestai gel
mes? Ar jie ipąją ipątę protestų? -įį Matę : nematę, 
gelbės - negelbės, bdt negalima gi įėįrbtestųįti, .Jįįądą 
ypindžiojamas papralčiaųaios teisingumo ^taisyklės, 
kada griįįnžįųia tą! kas turėtų būti yąlstySž. ptihą;

• tu, kada paneigiama viešoji opinija; kada į liaiidį žiū- 
rimą kaip į melžiamą karvutę, kuriai per žioplumą 
dąr gi neduodama pašaro, kada užkemšama ausis, kad 
negirdėti protestuojančios taiitos bąlSo, kada - kada- 
Vienu žodžiu, kada peršasi visa litanija prieŽaščių, 
tai jau negalima tylėti. “Jei jūs tylėsite, akmenys 
Sauks”.

Labai nepatogi valanda protestuoti — tas tiesa. 
Lenkas šaiposi: “ar aš nesakiau, kad lietuviai dar ne- 

, pribrendę tvarkytis?” Jis tai taria su ypatingu mąlo- 
- nįpnu, nes jam, ne kam kitam, buvo amžinai prikaL 

Žiojama, kad nemoka tvarkytis. “Lenkija tik netvarka 
pasilaiko”, — juk tai buvo , plačiai žinoma anuo metu 
patarlė. Dabar jau jis iŠgudrėjo* moka geriau už mus 

. tvarkytis, ir ne mes iš jo, bet jis iš mūs juokiasi. Hit
leris—na, Hitleris tai nieko nė nesako, jam gaila žo
džių, jis tik laukia ir — kursto. Rusas - bolševikas 
nesnaudžia — o! jo jačeikos jau turi išdirbtą planą, 
jos tik laukia įsakymų iš — Maskvos. Mes gi nema-

* tom nei lenkų pašaipos, negirdim nei Hitlerio kursty
mų, nei nesuvokiam jačeikų veikimo* kurios yra įkur
tos strateginiuose punktuose ir tarsi kokiu vortinkliu 
užkloja visą Lietuvą. Ne, mes to visko nepaisom ir 
riejamės tarp savęs, tarsi nebūtų jdkio išorinio pavo
jaus.

Taip, valanda protestui nepatogi, bet tautininkai 
kaip tiktai ją nori išnaudoti. Kadangi momentas rim
tas ir pavojingas, tai, anot jų, reikia visiems vienin
gai palaikyti vyriausybę ir užsimerkti ant jos neprie- 
teklių. Ir kad tai tik ant neprieteklių. Mes visi jų turi
me- Bet tokiam sunkiam momente tautininkai dar 
kiečiau gniaužia ir taip kietą savo kumštį ir smogia 
mums į sopamiausią vietą—sąžinės laisvę. To jau per
daug. Jei jie slepiasi už motinos-tėvynės sijono ir jos 
asmenybe nori apsaugoti savo partyvišką kromelį, — 

' tai jau ne vyriška. Tai, švelniausiai kalbant, absoliu
čiai neskanu. K.

Kas Tai Yra 
Darbininkas?

K.

r '(

b

r . r.

(Kun. Dr. A. Bružo, Nashua Lietuvių par. 
Klebono kalba per Darbininko Radio lapkri
čio 23 d., 1935).

GERBIAMIEJI RADIO KLAUSYTOJAI,
Kas tai yra darbininkas? Bereikalingas atrodytų 

klausimas: juk visiems aišku, kad darbininkas, tai 
darbo žmogaus, vienas iš to’s skaitlingiausios žmonių 
klasės, kuri arba rankų darbu, arba proto gabumais 
ieško sau ir saviesiems užsipelnyti .kąsdieninės duo
nos, ir to visko iš ko susideda žmogaus pragyvenimas.

Tačiaus, į tą klausymą ir įą atsakymą galima į- 
vairiais atžvilgiais žiūrėti. Darbininkas gali būti taip 
savo darbe paskendęs, kad niekas kitas jam nerūpi; 
už šiandieninio pragyvenimo nieko tolymėsnio ir auk
štesnio nepramato. Anksti atsikėlęs, skubina į darbą; 
pareina pavargęs, pavalgo, pasėdi ir eina gulti. Viena 
diena panaši į kitą, be permainos, be įvairumo.

Ar jis gali jaustis, ne kai kokis žemesnis sutvėri
mas, bet žmogus kaip ir visi kiti. Tokia pat širdis jo 
krūtinėje, tokis pat kraujas jo gyslose, tokis pat pro
tas ir valia jo sięloje, kaip turtingiausio milijonie
riaus, galingiausio valdovo.

Lygiai su visais jis turi savo idealus, lygiai su vi
sais jis turi tą pačią teisę siekti prie tų idealų, prie 
to visko kas daro žmonių gyvenimą laimingą ir gar
bingą.

Jisai gali būti sau vienas užsidaręs siaurame sa
vo kampelyje, niękados nepakelti akių į šviesesnę atei
tį, ir nekreipti atydos į savo brolių darbininkų likimą, 
—arba jis gali rūpintis pagerinti savo būklę, netik pa- 
Vieniomia savo jėgomis, bet ir vieningo bendravimo 
galybe. Gali stoti į vienybę su kitais darbininkais, iš 
vien su jais tartis, su jais veikti, su jais kovotį, jei 
kova reikalinga, už geresnes darbo ir gyvenimo sąly
gas.

Pažvelgtame į ne taip tolimą lietuvių darbininkų 
praeitį šioje šalyje. Atvyko žmogelis į svetimą kraš
tą — susišnekėti nemoką, įpročiai jam keisti, pažys
tamų kaip įr nėr. Netik pravardžiuojamas, bet įr jaus-

Vįsi, turbūt, jau žinome, . 
kad šio mėn. pradžioj Kau
ne įvyko “Jaun. Lietlivįs” 
ą-gasf (tautininkai) stiva- 
žiavimas. Lietuvoj tatai, 
leidžiamas dienrąštis “Ry
tas” pastebi, ftąd sųvąŽįį- 
žinias priėmė Čilė enafak- 
teringų rezoliucijų. Aš gi 
sakyčiau, kad ne charak- 
tėringų, bet komedijantiš- 
kų ir nekultūringų.

“J. L.” suvažiavimas su 
visų įtūžimu puola ateiti
ninkų, katal. jaunimo s- 
gos, veikimą mokyklose. 
Savo rezoliucijose, “J. L.” 
suvažiavimas, ateitininkus 
lygina anarchistams ir 
griovėjams. Daro jiems 
(ateitininkams) priekaiš
tus, kad “valstybės laisvės 
išlaikymas neretai (su
prask ateitininkams) lie
ka svetimas”.

Tuomi “J. L.” suvažiavi
mas viršija bet kokį na- 
chališkumą. Čia reikėtų jų 
paklausti.
— Kas davė Lietuvai pir

muosius nepriklausomybės 
gynėjus?
— Daugiausiai, ateitinin

kai.
Šiandieną ateitininkų s- 

gos vardą puošia jų pačių 
kruvinos aukos, kurias au
kojo ant tėvynės aukuro 
Lietuvai besikuriant. Lie
tuva, kaipo toki, amžiams 
paliks dėkinga ateitinin
kams.

Jei “J. L.” suvažiavimas 
ateitininkus apskelbė a- 
narchistais ir išdavikais, 
tai tuo pačiu jie pasmerkė 
save. Parašę melagingą a- 
tęitin inkams sprendimą pa 
sielgė baisiau, kaip Judas.

'■

• - , damasis — “grinorius”. Nedrąsiai, nužemintai, eina
prašytis darbo, kuo sunkesnis ir pigiau apmokamas,

t tuo geresnė viltis darbą gauti.
Ir už tai net šiandien matome, kur tik prastesni 

k “ 'darbai, Pennsylvanijos kasyklose, Naujos Anglijos 
L audinyčjusite# dirbąa lietuviai darbininkai, Gavęs 
fc Šiokį-tokį darbelį, — lietuvio ateivio vvisas rūpesnis, 
“ •; kad tik jį neprarasti, kad tik jo neprąvarytų. Jei bo- 

~ fr sas užkeikę, nutylėjo, jei sandarbininkai išnaudojo, 
■ ," palikdami jam sunkesnę dalį, nesipriešino ir nesiskun- 
"■ dė. Bet ir tas jam išėjo ant gero, stiprino jo kariiry-
r, , . ' -

BKRBtNINKKS ■ ■ '
užsimena. Kodčl jie ne 
svarstė priemonių, kad už
kirtus kelią įvairiems vai-

Judas dėl ąąvo melagingos 
išdąvystėą nors pasikorė... 

Mes galime būti tikri, 
kad tokjąią nuopelnam 
kąip ateitininkai lietuvių 
tautai, . lįorėtų ir “J, Jį.” 
s-gą didžiuotis bet “gdttd”.- 
kad jų fffirari. šimtą kartų 
būtų galima sušukti, —va^ 
lio “J. L.” s-gai, jei ji vie
toj, ateitininkų, angelai
čių, pavasarininkų ir tt., 
būtų ieškojusi naujų kelių 
apsaugoti tautą nuo para
zitų, kurie tetyko sąu Šil
tus lizdus susukti ir mili
jonus sau pasisavinti. Bet 
čia “J. L.” suvažiavimas 
tyli ir nei kiek apie tai ne-

kaįp “J, L.” suyąžįavįmąs 
pučia.

Gaila, kad kaltininkų ie
škoma ne ten kur reikią. 
Nejaugi tarp jų nėra iš
mintingesnio vyro? Reiktų 
bent kartą jjeins susipras
ti ir nustoti vaidinti kome
dijas, kurios nedaro gar
bės lietuvių tautai.

.• Amerikietis,

Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis.)

XXII.
Pamoka Filozofijoje

Čia nepaini pamoka, net 
jums vaikeliai; pasiskaity
kite ją be baimės; versmė 
iš kurios ją paėmėme tai 
žinomas prietelis, jūsų la
biausiai mėgiama žaismė 
Loto.

LOTO ŽAISMĖ
Taip, tai iš Loto žaismės 

ieškosime pamokos filozo
fijoje; iš Loto, kurs kita
dos buvo taip įvertinamas 
kaipo naminio pasilinks
minimo priemonė, ir dabar 
yra tiktai mažutėlių ir se
nųjų, šeimynų narių įran
kis, kurie vieni įvertina 
šeimyninį ugnyną ir arti
mus namų džiaugsmus.

bę ir ištvermę, mokino jį taupumo, o dar svarbiau, iš
dirbo lietuvių gerą vardą, kaipo sąžiningų, ištikimų, 
ir darbščių žmonių. Su laiku, kad ir iš mežesnes algos, 
susitaupė kejis centelius, įsitaisė patogesnius namus 
ir gražiau juos apsitaisė. Apsidairė aplinkui save, pa
mate kaip kiti žmonės gyvena, pradėjo labiau įdomau
tis, ir po biskj dalyvauti savo apylinkės viešame gyve
nime. Jei pats progos negavo arba noro neturėjo po- 
niškesnės rolės lošti, parūpino, kad vaikelių ateitis 
būtų gražesnė, leido į mokslus, ątvėre'jiems kelią žen
gti į platesnį visuomeninį gyvenimą. Tuo pačiu kartu 
vystėsi ir bendro sugyvenimo įmonės: tvėrėsi draugi
jos, kūrėsi parapijos, pasidaugino ir platinosi laikraš
čiai, o štai šiandien pasiekėm, tarsi pasiekėm pat vir
šūnę moderniškos kultūros priemonių, kad ir oro ban
gomis galime dalintis įspūdžiais ir mintimis, klausy
tis savo tėvynės dainelių.

Taip šiandien galime rodyti į Lietuvių išeiviją A- 
merikoje kaipo į gražų ir garbingą pavyzdį darbo 
žmonių pažangos, prie dvasios pakėlimo, prie gyveni
mo sąlygų pagerinimo. Bet pažangos galo nėra, ji ry- 
bu nepripažįsta.

Dvasios pakėlimas, gyvenimo sąlygų pagerini
mas, tuos dyejuos žodžiuose galėčiau suglausti viską 
ką norėjau šiandien jums pasakyti. Tai dvilypis tiks
las, kurs ir šiandien stovi prieš akis lietuvių darbinin
kų. Vienas svarbus, kitas prakilnus, abu verti geriau
sių pajėgų, didžiausio pasišventimo. Ir štai, tarp kit
ko, yra viena organizacija, kuri kaip tilt tuo dvilypiu 
tikslu įsteigta, ir jokio kito tikslo neturi, — Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga. Vardan to tikslo ji kviečia Lie
tuvius darbo žmones stoti į jos eiles, vardan to tikslo 
ji veikia, leidžia savo laikraštį, užvedė ir išlaiko šią 
Radio Programą. Nesakau, kad ta organizacija yra 
vienintelė, kuri rūpinasi liėtuvių darbininkų gerove, 
arba kad įstojus į ją ir skaitant jos laikraštį jau vis
kas bus užtikrinta. Tai būtų be saikas perdėjimas. 
Bet drįstų sakyti, kąd ši organizacija pasirengus dąi> 
buptis pakėlimui lietuvių darbininkų dvasios, stugš- 
čįausioje ir vibnmtėle tikroje prasmėje, tai yra, tiky- 

i bos ir dorovės principais, kad ji pasiryžus eiti ųŽ pą- 
į gerinimą darbo žmonių gyvenimo sąlygų, vieninteliu 
i keliu; kuris gali vesti žmoniją prie tikros ir pastovios 
i laimės — visuomeniško teisingumo, broliško sutikimo, 
, ir# krikščioniškos meilės. Šiomis dienomis Lietuvių 
. Darbininkų Sąjunga skelbia Vajų, įrašymui naujų na- 
, rįų, padauginimui “Darbininko” Skaitytojų. Tapęs na- 
. rių ir skaitytoju, ne tik pats naudą turėsi, bet ir pri- 
. sidėsi prie svarbaus tikslo atsiekime.

Viso pasaulio ip yjstįtąutų,Maldos ^ąftftląvimg 
Nacijonaliai Direktoriai gavo ntto Šv. Te|p Pijaus XI 
kablegramds, prašančias už jo specialią iiįtėnęljį mal
dų. Tai .pirmas atsitikimas visame Bažnyčios gyvavi
me, kad Popiežius siųstų visam pasauliui tbkj ękubų 
prašymą- Kablegramaj nėra pasakyta, kokią tą spe
ciali Šv, Tėvo intenciją* bet mes galime ęplit ąr tik 
ne pąvpju^ baišąųs pasaulinio karo, ,r— 
jau ir tp-ip merdėjantį .pasauli } neg 
tastrofas, badą ir kraujų praliejimą 
— Į nįorąlį ękųrįą ir ąyąugerirtgą 1

ją., o pp antrojo gali kaip nesustabdomas gaisras a-

Dorybės Kurių Loto Rei
kalauja ir Mokina.

I. Loto reikalauja pasi
davimo, įr pripratina žmo
gų ji praktikuoti. Pirm 
pradėsiąnt žaišmę, leidžia
ma pasirinkti kortas; bet 
sykį pasirinkus, turi laiky
tis sulyg jų ir palaikyti 
jas, ar jos tau patinka ar 
ne; ar jos atneša tau gerą 
ar blogą laimę; daugiau 
neturi kaip Jas su kurio
mis laimėti arba pralaimė- 

iti.
Deja! kokia daugybė 

jaunų galvų, ir senų galvų 
taipgi, darytų gerai įnešt: 
šią filožofiją į kasdienių 
gyvenimą, o vietoje nusis
kundimo tąja vieta, kuri 
joms paskirta, turėtų sa
kyti: Gerai, aš esu įsprau
stas į šią vietą; nė mano 
troškimai, nė mano apgai
lėjimai negali niekaip jos 
pakeisti; kam tat svajoti 
apie kitą vietą man neat
siekiamą. Tai vieta, kurią 
užimu, kuri bus priemonė 
mano išganymo arba pra
pulties; todėl, aš turiu ją 
priimti su gera širdimi ir 
išplatinti kuogeriausiai 
kaip galiu.

II. Loto reikalauja gero 
ūpo, kurs priims be nenau
dingų murmėjimų arba su
sierzinimo skaitlinės, ku
rios mums papuola; links
mo būdo, kurs niekad ne
praranda drąsos ir viliasi 
iki pabaigai geresnio lai
mikio; gero būdo, galų ga
le, kurs nepavydi pasėk- 
mingesniam artimui, nes 
kokią naudą neša kam 
nors pavydas?

Ar nereikia mums, dėlei 
šių pačių priežasčių, visų 
šių ypatybių kasdieninia
me gyvenime?

m. Loto reikalauja di
delės atydos; kuomąziau- 
sįas neatsargumas gali bū
ti priežastimi žaismės pra
laimėjimo, Numeris sykį 
išduotus niekad neatšau
kiamas; numeris sykį pa
skelbtas niekad neatkarto- 
jama; jm įųvai peatydus 
priją neprižįųrėjąį tųojąus 
uždengti numerį pareikštą, 
įiėra nę jokio atsiteisimo. 
Deja! ar nė tas pats gyve
nime? Ar mūsų nepasise
kimas pasaulyje dažnai 
nepriklausantis nuo aplei
dimo vienų vieno gryno 
|nandagumo veiksmo, nuo 
pesijaųęiąnčio nemanda
gumo veiksmo? Mūsų stu-

.plausią
£ ,_ TT, ų, kuris

30 pirmojo Pasaulinio Karo tik dalinai sužeidė žmoni
ją, o pp antrojo gali kaip nesustabdomas gaisras a- 
3imti visą pasaulį.

Kablegrąmoje yrą pažymėta ypač aukojimas iy 
klausymas Šv. Mišių. Be abejo, savaimi suprantama, 
ir priėmimas šv. Komunijos.

Kadangi šv. Tėvas taip skubiai kreipiasi į visą 
katalikišką pąsaulį, tai kuo greičiausiai išgirskime jo 
balsą ir didžiu užsidegimu eikime kasdien klausyti šv. 
Mišių, o kas to negalėtų, tai nors šventadieniais nepa
sitenkinkime tik vieneriomis šv. Mišiomis. Gink Die
ve, jeigu įvyktų apsileidimas ir nė vienerių šv. Mišių 
neišklausytume! Be to eikime Pirmais Penktadieniais 
priimti šv, Komuniją, o kas negali, tai būtinai Pirmais 
mėnesio Sekma-dieniais.

Šv. Tęvas kablegramoj taip pat prašo, kad tas 
dalykas būtų kuo plačiausiai garsinamas: žodžiu, raš
tu ir per radio! Kunigai, pradėkime tai daryti kiek
viena progą iš sakyklų, visi Maldos Apaštalavimo ną- 
riąi padidinkime keleriopai tą Maldos sąjungą; pri
traukdami naujų narių, o kuriose parapijose tos są
jungos nėra visomis jėgomis stenkimės ją pradėti, 
pasitariant su vietiniais dvasios vadais.

Dabar grųodžįo mėnesis yra skiriamas Nekalta 
Prasidėjimo Marijos garbei. 8 dieną jos šventė. Labai 
patogu, nes sekmadienis, visi eikime šv. Tėvo inten-r 
ei ja prie Komunijos! O prieš šventę pirmasis mėnesio 
Penktadienis, — ir čia pasirodykime prie Dievo Sta
lo... Užprašinėkime tąja intencija šv. Mišias. Visi ku
nigai liųosu noru pasiimkime tuojau nors po viene
rius atlaikyti. Šv. Tėvas laukia...

Kun. J. Bružikas S. J.

dijose kaip dažnai mūsų 
vieta priklauso nuo klai
dingo numerio, nuo klai
dingai padėto kirčio! Ir 
taip yra su mūsų siela; 
kaip dažnai jos išganymas 
yra kompromituotas men
ku malonei atsispirimu, 
noriu apleidimu trumpos 
maldos, menku patenkini
mu gašlumo, kurio nesis
tengiama apvaldyti!

Šviesos, Kurias Loto 
duoda

Loto žaismėje išduodi 
savo kaltes nežiūrint sa
vęs, kas padaro patėmyji- 
mo dirvą tavo prieteliams, 
kurie taip gali išmokti ta
ve pažinti ir tau vadovau
ti.

Klausykis, pavyzdžiui 
šio lošiko, kurs šaukia da
lintojui, “Povaliai! pova- 
liai! aš esu du ar tris nu
merius užpakalyje”. A! čia 
yra tranas, gaišuoto jas; 
šis, beabejonės, visad susi
vėlinęs atsikelti ryte, vi
sad pribūna darbui prasi
dėjus, ir niekad neturi lai
ko užbaigti savo užduo
ties.

Kitas šaukią, “Kur mes 
eąame? Koks buvo pasku
tinis numeris iššauktas?” 
Čia tai neatsargus vaikas; 
jo protas retai randasi ant 
jo užduoties.

Dabar tėmyk šitą, kurs 
metodiškai sutvarko savo 
kortas ir numerius prieš 
ąave, ir, laikydamas savo 
galvą ant savo rankos, ty
liai sergsti lošimą akių ne
pakeldamas. Jis turi tvar
ką ir prisitaikymą. .

Ar man tęsti? Mes taip
gi rasime tąjį, kurs erzi
na, kurs išstumia savo 
kaimyno kortas iš vietos/ 
nekantru karąkterį, kurs 
niekad neranda, kad nu
meriai iššaukiami gana 
greitai; čiauškiantįjį, kurs 
turi padaryti pastabą ant 
kiekvieno numerio; ir ap
gaviką.

III.
Pamokos, kurias Loto 

Teikia
Mes norime paminėti 

vieną iš pamokų, kurias 
Loto teikia, bet ji yra rim
ta pamoka ir sugestuoja- 
ma iš kortų peržiūrėjimo.

Tu sakaisi laimėjęs; ta
vo numerai su pasididžia
vimu atidengti su trium
fuojančia šypsena dėl do
vanos, kuri viduryje stalo. 
Bet, vieną valandžiukę; 
skaičius turi būti patikrin
tas, ir kaip dažnai juoks
mo šauksmas ar neapkrau
namas su sumišimu ant 
neatsargaus lošiko, kurs 
yra paženklinęs vieną nu
merį dėl kito, arba tą patį 
du syk!

Taip įr gyvenimo pabai
goje turi būtį peržiūrėji
mas mūsų veiksmų- Nega
na, kad mūsų dienos yrą 
pilnos; jos turi būti pripil
dytos sulyg patvarkymo 
Dįevo valios ant mūsų už
dėto. Visas darbas, kurio 
Jis neįsakęs yra tuščias. 
Mes praradome, "arba ver
čiau mes esame prapuolę.

Loto žaismė gali būti be
galiniai tęsiama, taip kal
bant, ir gali būti pradėta 
išnaujo. Gyvenimas negali 
būti vėl pradėtas.

O! tat sunaudokime jį 
gerai, o angelų pagyrimas 
skambės mūsų ausyse 
kuomet Dievas mūsų Tė
vas pasakys mums: Rizika 
buvo dangus; tu esi jį lai
mėjęs, mano vaike.

DIEVO MOTINOS APSI
REIŠKIMAS ANT KAL

NO LA SALETTĖ
Ką tik išėję iŠ ępąiidos 

; labai įdomi knygutė “Die
vo Motinos Apsireiškimas 
ąnt kalno La Salette”. Ją 
parašė kun. Wolfgang J 

, Fortier, išvertė kun. Ig. A. 
Abromaitis. Knygutė turi 
65 pusk, jos kaina tik 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininką?’, 366 Wvproad- 
ivay, So. Boston, Mass*
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BLAIVININKŲ SUSIVTENYMO CENTRO
VALDYBA

Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasina Vadas; kun. A. Šve
das — pirm,, Marjannpol|s College, Thompson, Conn.; Pr. Maukus 
— vfce-plrm.; V. J. Blavackas — ra5t„ 7 Mott St., Worcester, 
Mass.; O. Sidabrienė — IŽd., 0 Commonwealth Avė., Worcester, 
Mąss,; M. UrmonlenC ir Ą. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P. 
Jl$Ka1tiė — Reduktorius, 423 Windsor St., Cambrldge, Miss.

BLAIVYBĖS DRAUGĖ 
JOS SUSIRINKIMAS

Bostono Vyskupijos blai
vybės draugijos laikė sa
vo pusmetini susirinkimą 
§v. Kryžiaus Katedros mo
kyklos salėje, spalių 27, 
Kristaus Karaliaus šven- 
;ėje. Susirinkime dalyvavo 
lemažai atstovų. Lietuviai 
irgi neatsiliko.

Vakarę 6:30 toje pačioje 
svetainėje buvo surengta 
šauni vakarienė — bankie- 
tas — paminėti Tėvo Mat- 
:hews gimimo dieną. Tėvas 
Mątthews, Airijos blaivy
bės apaštalas gimė spalių 
mėnesyje 1790 m. Studija
vo garsioje mokslo įstai
goje Maynoothe. 1814 tapo 
įšventytas kunigu. Kai ku
rį laiką darbavosi Airijoje. 
Turėjo daug pasekėjų blai
vybėje. Darbavosi Angli
joje ir Amerikoje. Visur 
steigė blaivybės draugijas 
Mirė 1856 m. Apie jo dar
bus ir gyvenimą gražią 
paskaitą skaitė bankiete, 
temoj: “Kodėl Katalikai 
vaikinai ir merginos pri
valo būti Pilnais Blaivi
ninkais”. Buvo daug įžy
mių kalbėtojų. Išrinkta 
valdyba. Visi gražiame ū- 
pe išsiskirstė. Blaivas,

lįono dalių*. Reiškia dau
giau nekaip keturis kar
tus.

Wyoming valstybėj dau
giausiai svaigalu išgėrė. 
Alaus toje valstybėje kiek
vienas žmogus 1914 m. iš
gėrė po 20 galionų. O pra
eitais metais tik po 18.64 
galionų.'

Prohibicija nemažai at
pratino žmonių nuo gėri
mo svaigalų, bet gal dau
giau išmokino namuose 
pasidaryti ir “moonšainą” 
gerti. O kuomet žmonės 
susipras ir iš savo tarpo 
prašalįs tą didžiausią ne
laimių, ligų ir mirties prie
šą — alkoholį. K. P. J.

sisveikino su laikinu pir
mininku ir užleido jam vie
tą. Palinkėjęs dar kartą 
laimingo darbo, su savo 
palydovais jis iš salės išė
jo-

Laikinai pirmininko pa
reigas einąs Vaičys pa
kvietė sekretoriauti atsto
vus Suhrau ir Bervinį ir 
pavedė jiems perskaityti 
tuos įstatymo paragrafus, 
kuriuose kalbama apie 
tvarką nuolatiniam seime
lio prezidiumui išrinkti. 
Nusistatyta balsuoti kor 
telėmis.

Balsų dauguma seimelio 
pirminiųku išrinktas Bald- 
szus.

SEIMELIO PREZIDIJU- 
MAN IŠRINKTI TIK

- “VIENYBININKAI”

GĖRIMAS SUMAŽĖJO

Sųlyg New York Times, 
ląukr. 14, Jungt. Valstybė
se gėrimas sumažėjo. 1914 
m. buvo daug didesnis. M. 
F. Costello Valstybės svai
galų kontrolės pirminin
kas savo raporte pareiškė: 
kad praeitais metais kiek
vienas žmogus išgėrė tik 
po vieną kvortą alkoholio. 
O 1914 m. kiekvienas žmo
gus išgėrė po vieną galio
ną ir keturias dešimtą ga-

. P. Vėjelio Atsiliepimas Iš Musų Veikimo Centro

BOOTLEGERIAI 
TEBEVEIKIA

Sulyg iš Londono žinių, 
lapk. 20, pranešama, kad į 
Ameriką Jungt. Valst. da
bartiniu laiku daug svai
galų gabenama iš Belgijos. 
Iš Antverpo laivai svaiga
lais priliuoduoti plaukia 
neva į Newfoundland ar į 
St. Pierre - Miąuelon. Bet, 
sako, kad tų prieplaukų 
alkoholis nepasiekiąs. Lai
vams atplaukus į Ameri
kos pakraščius dar jūroje, 
degtinė perkeliama į Rum 
Runners ir tokiu būdu pa
siekianti Ameriką.

Amerikos valdžia kas
met nustojantį taksų nuo 
trisdešimts iki penkiasde
šimts milijonų dolerių.

Jei žmogus pats save ne- 
sivaldys, jokia policija jo 
nesuvaldys. Blaivybė mo
kina patį žmogų susival
dyti. Kuomet žmogus susi
valdys, tuomet pranyks 
girtybė. Pažinkime save ir 
būkime savęs valdovais.

K. P. J.

Žinios Iš Lietuvos
KLAIPĖDOS SEIMELIO 

PIRM. IŠRINKTAS 
BALDSZUS

Seimelio Atstovai Prisiekė

galio Dievo akivaizdoje, ’ 
kad būsiu ištikimas Lietu- ( 
vos Respublikai, saugosiu ( 
Lietuvos Valstybės Kons
tituciją, Klaipėdos krašto 
statutą ir kitus Klaipėdos 
krašte veikiančius Lietu
vos Respublikos ir Klaipė
dos krašto įstatymus ir 
sąžiningai eisiu seimelio 
nario pareigas. Taip man, 
Dieve, padėk”.

Atstovai prisiekė, laiky
dami iškeltą dešinę ranką, 
kaip paprastai priesaikos 
metu. Pora atstovų davė 
to pat turinio iškilmingus! 
pasižadėjimus.

Po to seimelio atstovai 
paeiliui abėcėlės tvarka 
pasirašė po priesaikos for
mule. I

Baigus priesaiką, Klai
pėdos krašto gubernato
rius pasakė kalbą.

Baigęs kalbėti, guberna? 
torius pakvietė vyriausią 
amžiumi seimelio narį už, 
įmti pirmininko vietą, kol 
bus išrinktas nuolatinis 
pirmininkas. Vyriausias 
amžiumi pasirodė esąs

Klaipėda, Lapkričio 6 d. 
susirinko krašto guberna
toriaus aktu sukviestas 
naujas Klaipėdos krašto 
seimelis. Į posėdį atvyko 
visi išrinkti atstovai. 10,- 
45 vai. į posėdžių salę at
vyko Klaipėdos krašto gu
bernatorius Kurkauskas, 
lydimas krašto direktori
jos pirmininko BruveĮaį- 

. čįo, gubernatūros patarė
jo, dr/Sakalausko, ir rei
kalų vedėjo, kąp. Kukučio.

Užėmęs vietą, guberna
torius kreipėsi į atstovus, 
pareikšdamas, kad Klaipė
dos krašto rinkimų įstaty
mo 85—1 straipsniu kiek
vienas seimelio narys, pra
dėdamas eiti savo parei
gas, duoda seimelio posė
dyje priesaiką ar iškilmin
gą pasižadėjimą.

Po to seimelio nariams 
sustojus, p. gubernatorius 
perskaitė jiems priesaikos
formulę: “Prisiekiu Visa- Vaičys. Gubernatorius pa-

Klaipėda — Lapkričio 6 
d. pranešama, kad išrin
kus Seimelio pirmininką, 
Seimelis toliau išrinko du 
vice-pirmininku: Bethe ir 
Monyną ir sekretoriais — 
Pfeifferį, Dičmoną ir Ber
geną. Visi jie iš “Vieny
bės” sąrašo.

Baigus Seimelio prezi
diumo rinkimus ir užėmus 
naujai išrinkta pirminin
kui Baldžiui vietą, gavo 
žodį atstovas Papendick. 
Atstovas Papendick pas
kaitė pareiškimą, kuriame, 
be žinomų nuo teismo pa
bėgusio Meyerio memoran
dumų argumentų, tarp ko 
kito, padarė buvusio Sei
melio lietuvių frakcijai pa
stabą, kad ji, nedalyvau
dama posėdžiuose, sutruk
džiusi Seimelio darbą.

Atstovas Borchertas, čia 
paėmęfe žodį, pareiškė, kad 
lietuvių frakcija visuomet 
norėjo platesnio krašto at
stovybės bendradarbiavi
mo krašto ir Respublikos 
naudai ir prieš kiekvieną 
Seimelio posėdį siūlė dau
gumos frakcijai susitarti 
dėl Seimelio prezidiumo ir 
sudaryti normalines sąly- 
gas Seimelio veikimui. Bet 
daugumos frakcija šių siū
lymų nebodavo ir toliau 
tęsė nenormalinę padėtį. 
Lietuvių frakcija, sieloda- 
mosi dėl sunkių krašto e- 
konominių reikalų, su su
sirūpinimu žiūrėjo į kai- 
kurių Seimelio elementų 
elgesį, kurie tuos reikalus 

1 dar labiau sunkino. Kalbė
tojas, baigdamas savo pa
reiškimą, pridūrė, kad jis 
čia galėtų dar kai ką pri
kišti buvusio Seimelio dau
gumai, bet jis tai nelaiko 
tinkamu šią valandą.

Po šių pareiškimų, pir
mininkas pirmąjį Seimelio 
posėdį paskelbė baigtu.

P. Vėjelis prisiuntė “D-kui” straipsnį, reaguojan
tį į nepalankų kažkurių korespondentų atsiliepimą a- 
pie jo darbuotę Amerikoje. Kadangi jo straipsnis pa
liečia asmenis, rašiusius ne vien “D-kui”, bet ir ki
tiems laikraščiams, tai mes, norėdami išvengti kom
plikacijų, nematome, bent šiuo atveju, kitos galimy
bės duoti jam satisfakciją, kaip tik trumpai atpasa- 
kojant jo straipsnio turinį, nepaliečiąnt tų asmenų, 
kurie mums nepriklauso. Jei gi jo straipsnį dėtume 
žodis į žodį, tai tokių komplikacijų galėtų susidaryti.

P. Vėjelis reaguoja labai švelniai ir nesijaudin- 
ęamas atpasakoja savo Užsibrėžtą uždavinį. Jo tiks- 
as esąs privatinis. Jam finansuoti iš niekur kitur pi
nigų negaunąs, kaip tik iš prenumeratų už albumą, 
tūrio sudarymu jis nori pasitarnauti Lietuvai. Tan 
ilbuman jis deda atvaizdus pasižymėjusių Lietuvos, 
uatvijos ir Estijos visuomenininkų ir kaikurių Ame
rikos pirmaeilių ir antraeilių išeivijos veikėjų. Tą al
bumą js įteiksiąs Kauno muziejui.

Atvykęs Amerikon, p. Vėjelis rado daug nuošir
dumo ir svetingumo. Tik jam nėsuprantama, kad kaž
kurie Amerikos veikėjai, pav. Končius, kopuikiausiai 
jį priėmė ir pagerbė, paskui jo atsilankymą ne taip 
jau palankiai “D-ke” aprašė, pavadinant jį net dolerių 
“žuvautoju”. Tas titulas jam nėkiek netinkąs, nes al
bumo sudarymas kaip ir neišsimoka. Taigi p. Vėjelis 
nesupranta, kaip suderinus jų svetingumą su jų gi ne
palankiais aprašymais. Galiausiai jis prieina išvadą, 
kad Amerika tai visokių galimumų kraštas.

Pridursim nuo savęs, kad jis nėkiek neklysta. 
Taip, čia yra daug galimumų iškilti ir — nutūpti.

Antroj byloj dėl str. 
“Kruvina auka”, kuriame 
buvo rašoma, kad mokyt. 
G., kuris, kaip neįsirašęs į 
tam tikrą-organizaciją ir 
nevaręs propogandos, bu
vo nuolatos kilnojamas, 
tos moralinės presijos ne
išlaikiusi žmona ir po nau
jo perkėlimo nusišovusi, 
“R.” ats. red. J. Miknevi- 
Čiaus įgaliotinis adv. J. 
Katilius prašė redaktorių 
išteisinti, nes visi faktai e- 
są tikri ir patvirtinti. Kal
tintojas adv. GrėbliaUskas

Federacijos Kongresas nuoširdžiai dėkoja Dr. A. 
Rakauskui už mokslinę paskaitą “Gimdymo Kontro- 
lės klausimu” ir pageidauja, kad Centro Valdyba pa
sitarus su Kunigų Vienybės Centro Valdyba išleisti! 
ta tema brošiūrą.

♦ * *
Kongresas išklausęs Centro Valdybos raportų, 

vienbalsiai juos užgiria ir dėkoja už nuoširdų ir uolųį 
pasidarbavimą lietuvių katalikų visuomenėje. 7

* * *
Atsižvelgiant į tai, kad susidėjus gyvenimo sąly

goms, Rytinių Valstybių lietuviai katalikai liko be jo* 
kio laikraščio, kuris, žinodamas vietos gyvenimo sąly- 
gas, galėtų sėkmingai kovoti taip gausią tenykščių 
anti-katalikišką ir komunistišką spaudą, kelios de
šimts tūkstančių katalikų jautė didelį trūkumą ir jam 
užpildyti išleido savo apylinkės laikraštį vardu “Ame
rika”.

Todėl šis Jubiliejinis Federacijos Kongresas svei
kina tą naują Ryt. Valst. Katalikų organą “Ameriką”,' 
jo leidėjus ir bendradarbius ir skatina drąsiai kovoti 
su lietuvybės ir katalikybės priešais.

Taipgi Kongresas ragina savo organizacijos na
rius remti tą naują Ryt. Valst. laikraštį Ameriką.

j: * *
Dėl didelių nuopelnų lietuvių tautai ir Katalikų 

Bažnyčiai Federacijos Jubiliejinis Kongresas pakelia 
Kazimierą Krušinską Garbės nariu.

* * *
Federacijas Kongresas reiškia gilią padėką Var

gonininkų Sąjungai už gražų ir įspūdingą giedojimą 
Kongreso iškilmingose pamaldose ir už išpildymą 
Kongreso koncerto programos.

* * *

vos Krikščionių Demokra
tų partijos ir jos skyrių 
veikimą, radau, kad Lietu
vos Krikščionių Demokra
tų partija skleidžia neri
mą, kursto gyventojus 
prieš esamą vyriausybę, 
taip gyvu žodžiu, taip ir 
platindama per savo sky
rius ir per savo patikimus 
asmenis įvairius kurstan
čio pobūdžio atsišauki
mus, ragindama ūkininkus 
toliau tęsti ūkininkų strei
ką ir priešintis valdžios 
atstovams.

Krašto Apsaugos Minis-j P^šė “R.” griežtai nuba'u- 
teriui įsakius Jr.remdama* 
sis ypatingų valstybės ap
saugos įstatų pakeitimuĮ torių nubaudė 25 lit. arba 
(Vyr. Žin. Nr. 450) § 10,13 paromis arešte. Kadangi 
Nutariau: Lietuvos Krikš- dėl tokios mažos bausmės 
čionių Demokratų Partijos 
Centro. Komiteto., ir., jos 
skyrių (Kauno Apskrity
je) veikimą sustabdyti vi
sam Karo Stovio Metui.

Nutarimo t nuorašus pa-.
siųsti . Kauno apskrities tieji faktai liudininkų pa- 
policijos vadui paskelbti tvirtinti.

Krikščionių De- 
partijos centro 
ir skyriams, e-

Lietuvos 
mokratų 
komitetui 
santiems Kauno apskrities
ribose, ir per 5 d. nuo pa
skelbimo dienos įvykdyti 
ir pranešti Krašto Aps. 
Ministeriui per U pėst. di
vizijos vadą (Ypat. V. 
Aps. Įst. § 17).

Originalą pasirašė ir 
nuorašas originalui atitin
ka:

(Pas.)
Pulk. Įeit. Z. Talevičius.

Kauno m. ir apskr. komen
dantas”.

Teisėjas “R.” ats. redak-

negalima duoti apeliaci
jos, “R.” ats. redaktorius, 
laikydamas visą dalyką į- 
rodytą, žada duoti kasaci- 
jos skundą, prašydamas 
išteisinti, kadangi aprašy-

KUNIGŲ SKYRIMAI 
TELŠIŲ VYSKUPIJOJE

PREZ. SMETONOS V AL 
DŽIOS OFICIALUS MIR

TIES DEKRETAS 
OPOZICIJAI

Kaunas — Lapkričio 6 
d. policijos atstovas įteikė 
Krikščionių Demokratų 
partijos Centro Komiteto 
pirmininkui, dr. L. Bistrui, 
tokį Kauno m. ir apskri
ties komendanto nutari
mą:

Nutarimas Nt. 628
1935 m. lapkr. 6 d. Aš, 

Kauno m. ir apkr. komen
dantas, pulk. Įeit. Zigmas 
Talevičius, išžiūrėjęs V. R. 
Ministerijos patiektą kvo
tą ir medžiagą apie Lietu-

LIETUVOS SPAUDOS 
BYLOS

Kaunas — Lapkr. 6 d. be 
kitų spaudos bylų, buvo 
sprendžiama taip pat pora 
“Ryto” bylų. Viena byla 
buvo labai sena, iškelta 
daugiau kaip prieš porą 
metų. Ją “Ryto” ats. red. 
O. Labanauskaitei iškėlė 
insp. Bertašįus už vieną ži
nutę, kur buvo rašoma, 
kad už merginas jam kaž
kada apskr. inžinierius da
vęs per ausį. Byloj buvo 
apklausta visa eilė liudi
ninkų, ir redaktorė p-lė 
Labanauskaitė buvo ištei
sinta.

Kun. A. Matulionis, Už
venčio administratorius, 
paskirtas Batakių admini
stratorium; kun. A. Kinde- 
ris, Batakių administrato
rius, Užvenčio administra
torium; kun. L. Jurkus, 
Švėkšnos vikaras, Sedos 
vikaru; kun. Čežergis, Yla
kių vikaras, Užvenčio vi
karu; kun. Našlėnas, Už
venčio vikaras, Salantų vi
karu, kun. Pilipavičius, Ši
lalės vikaras, Švėkšnos vi
karu; kun. Narkus, Kur
šėnų vikaras, Tauragės vi
karu; kun. Vaitelis ir kun. 
Vėlutis išvyko Romon stu
dijuoti.

VIENUOLINĖ LUOMĄ 
PAŠAUKIMAS 
KUNIGYSTĖN

Jaunikaitis ar mergaitė 
manantieji stoti į vienuo
lyną ar norintieji arčiau 
susipažinti su savo pašau
kimu, įsigykite kun. P. 
Saurusaičio parašytą kny
gą “Vienuolinė Luomą ir 
patarimas apie pašaukimą 
kunigystėn”. Jos kaina 20 
centų. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mąss.

Kongresas pageidauja, kad lietuvių katalikų laik
raščiai nedėtų mūsų idėjos priešų atsišaukimų ir pra
nešimų.

Kongresas ragina visus lietuvius katalikus pro, 
fesijonalus ir veikėjus bendradarbiauti mūsų lietuviš
kiems katalikiškiems laikraščiams.* * «

Federacijos Kongreso atstovai apkalbėję kaip 
tinkamiau pagerbti nusipelniusius L. Katalikų Fede
racijai ir visai lietuvių katalikų visuomenei darbuo
tojus, paveda L. K. Federacijos Centro Valdybai pa
ruošti projektą ir įsteigti Garbės Narių skyrių.

Kad Federacija, kur galima, steigtų Liaudies U* 
niversiteto ratelius į kuriuos įtrauktų mūsų išeivijos 
katalikus profesijonalus ir veikėjus.

* * *
Kongresas panaujina nutarimą ir įpareigoja Cen

tro Valdybą jį vykinti, būtent:
Susitarus su mūsų centralinėmis organizacijomis, 

samdytų nuolatinį organizatorių, kuris važinėtų po 
visas lietuvių kolonijas ir jose organizuotų naujas 
kuopas, skyrius, stiprintų esančias ir eitų iš namų j 
namus platindamas lietuvišką katalikišką spaudą ir 
sulig reikalo skelbtų spaudos savaitę.

- * * *
Kadangi girtybės slibinas žudo ne vien pavieniu^ 

asmenis, bet ir ištisas tautas;
Todėl Federacijos Kongresas prašo lietuvių vi

suomenės padėti Blaivininkų organizacijai kovoje sU 
girtybe, įsirašant į minėtąją organizaciją.

* * *
Kadangi L. Vyčiai yra seniausia ir vienintelė vi* 

są jaunimą apimanti organizacija, siekianti K. Bažny
čios ir lietuvių tautos idealų;

Kadangi L. Vyčių organas “Vytis” y>a vienintelis 
visam lietuviškam jaunimui prieinamas žurnalas, ku
ris rūpinasi mūsų religijos ir tautos reikalais;

Kadangi yra visų katalikų pareiga remti ir pla
tinti savą lietuvišką, katalikišką spaudą, ypač jauni
mo tarpe;

Todėl Federacijos Kongresas karštai pageidauja, 
kad visa mūsų visuomenė, o ypač josios vadai, Gar
bingoji Dvasiškija jau gyvuojančias jųjų kolonijose 
L. Vyčių kuopas visais galimais būdais remtų ir sti
printų, o kur jų nėra jas įkurtų ir ugdytų.

Federacijos Kongresas pageidauja, kad visų para
pijų jaunimo draugijos, kaip tai: Šv. Vardo, Sodaliėi- 
jos, Chorai ir įvairios kitos jaunimo organizacijos pri
klausytų prie tų pačių tikslų siekiančios centralinės 
katalikiškos Vyčių organizacijos ir užsiprenumeruotų 
organą “Vytį”.

Visur steigti ir ugdyti jaunameČių Vyčių kuopas 
iš tik ką baigusio pradžioj ■ mokslus jaunimo. Tokiu' 
būdu nuo pat jaunystės įpratinkime mūsų jaunimą sa
varankiškai veikti bei reikštis lietuviškose organiza
cijose. \

Kadangi Lietuvos Vyčių organizacija šiais 
yra pasiryžus užpirkti nuosavą narni- 
patalpinta L. Vyčių spaustuvė ir Centras

Todėl Federacijos Kongresas nuoširdžiai ųžgirU' 
šį Lietuvos Vyčių organizacijos kilnų užsimojimą ir 
kviečia visą katalikų visuomenę bei Adoracijos aky* 
rius visais galimais būdais jiems pagelbėtu

(Bus daugiau)
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Brockton’o Biznio Apžvalga

BROGKTONIEčiy 
RŪPESTIS

Brocktono katalikai šio
se dienose svarbiausia sau 
Užduotimi laiko tai para
pijos salės pastatymą.

' Visos mintys, visas vei
kimas kreipiamas į tai, 
kaip greičiau sukėlus tos 
sales pastatymui reikalin
gą-sumą.

Kolektorių grupė išsirin- 
ko sau pirmininku p. Ado
mą Česnauską, kurs nenu
ilstamai ir labai gabiai or- 

^gąnizuoja fėrus, iš kurių

Kaip vaidinimu, taip ir 
dainomis susirinkusi e j i 
buvo patenkinti. Visam 
pfogramui vadovavo var
goninkas A. Visminas.

Vaidinime dalyvavo P. 
Raznauskas, P. Bruzgalis, 
C. Arminaitė, J. Blaževi
čius, J. Černiauskas, S. 
Rymaitė, O. Jerackaitė, V. 
Černiauskas ir E. Griške- 
vičiūtė. Buvo atsilankusių 
ir svečių, kurie paįvairino 
muzikalę programos dali. 
Tai ponas Tamulionis, Na- 
shua’os vargoninkas ir jo 
dainininkė ponia O. Skir- 
kevičienė. Jiems akompa
navo panelė A. Grausliutė

tikimasi bent keletos šim-l žmonių susirinko nema
tinių Šie forais ' žiausia, net iš Athol’io pil- 

na mašina buvo atidundė
jusi.

tinių. i 
gruodžio - December 20 d. į 
šertoje parapijos salėje.

Kolektoriai, Adomo Čes
nausko vadovaujami, ne 
tik patys pasekmingai dar
buojasi, bet sugeba ir pla-' 
čias katalikų ir net neką-! 
talikų minias įtraukti į tą 
darbą. Draugijos, pavie
niai visi rūpinasi, kaip čia 
sekmingiaus padarius dar
bą.' Net mūsų senesnioji 
karta susibūrusi į tretinin
kų, kuopą ir tie gruodžio 
11 į d. parodys, kad ir jie 
sugabiai papildo statymo 
fondą.

Mūsų geresnios' minties 
lietuvių pasidarbavimui į 
fondą plaukia ir iš kitų 
šaltinių doleriai pav. du 
kandidatu į majorus paau
kojo kiekvienas po dešim
tinę (Baker ir Crowley). 
Kaip noriarir gražiai mon- 
teliečiai ne tik draugijo- 
taiis, organizacijomis kru
ta^' bet ir pavieniai, kaip 
sugeba tą darbą varo pa
rodo pav. p. Juškaitienė. 
kuri pati atrado būdą su
daryti tam fondui net $50.- 
00 cash.

Autonominis Klaipėdos tijėlių, tačiau tos grupės 
Krašto Seimelis, dėl kurio rinkimų metu susijungė į 
tiek daug triukšmo buvo dvi sroves: lietuvininkų ir 
daroma vokiečių spaudoje vokietininkų; pastaroji 
ir hitlerininkų organizaci- pasivadino “vienybės są- 
jose, kaip ELTA pranešė, rašų” ir gavo 24 atstovus, 
susirinko 6 lapkričio Klai- gi lietuvininkai gavo 5. 
pėdoje. Kaip tie rinkimai Būtų visiškai klaidinga 
baigėsi ir kokios buvo Sei- manyti, kad tie 24 “vieny- 
melio atidarymo ceremoni- bes” atstovai yra vokie- 
jos, jau yra visiems žino- čiat Ne, jų tarpe bent 
ma iš lietuviškos spaudos, trečdalis yra lietuviai klai- 

Nors užsienio spauda pėdiečiai. Tokiu būdu Sei- 
skaito rinkimų išdavas an- melyje bent pusė atstovų 
ti-lietuviškumo laimėjimu, yra neabejotinai lietuviai, 
tačiau šio ketvirtojo Sei- nors nevienodo nusistaty- 
melio rinkimai nei kiek mo. 
nesiskiria nuo praeitų 

I (trečiojo ir antrojo) Sei-1 
mėlio rinkimų, nepaisant 
nepaprastų vokietininkų 
propagandos priemonių, •

Viši dvidešimts devyni 
(29) Seimelio atstovai gu
bernatoriaus p. V. Kur- 
kausko akyvaizdoje pasi
rašė šitokią priesaiką:

‘Prisiekiu Visagalio Die
vo akivaizdoje, kad bū
siu ištikimas Lietuvos 
Respublikai, saugosiu 
Lietuvos Valstybės Kon
stituciją, Klaipėdos kra
šte veikiančius Lietuvos 
Respublikos ir Klaipė- 

| dos krašto įstatymus ir 
sąžiningai eisiu seimelio 
nario pareigas. Taip 
man, Dieve, padėk.’ 
Karakteringa, kad Sei-

Šv. Elzbietos Dr-ja turė
jo savo metines iškilmes 
| “Padėkos Dienoje”. Kaip 
paprastai, taip ir šįmet iš 
vakaro ėjo išpažinties, gi 
iškilmių dienoje išklausę 
savo Mišių, visos “in cor- 
pore” ėjo prie Komunijos. 
Po tam susirinko parapi
jos salėje, kur turėjo ben
drus pusryčius, kuriuos 
pagamino, R. Kuklienė, O. 
Jerackaitė, J. Tamašaus-Į atidarė atstovas Vai
kaitė, ir O. Veličkaitė.

LAWRENCE, MASS.
Didysis Choras, lapkr. 

24 d. parapijos svetainėje 
suvaidino komediją “Pirš
lybos” ir sudainavo keletą 
lietuviškų liaudies dainų.

EDW. V. WARAB0W 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
* BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

CEVERYKŲ . KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
[Darbinius ir Šventadieninius

1152 Washington St., 
Norwood, Mąss.

■!-.»................. .... ■■ ------

Jel 3368

-šOMrarauiiAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mass.
. v’. • Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St„ Brockton

(CLASSIFIED ADV.)
COX BATTERY EKCHANGE

226į Belmont St.
Tel. 2712 Brockton, Mass.

Ant Kelio Patarnavimas 
Baterijos — Aliejus — Tajariai.

DIRBTINI DANTIS
Fleitos padaromos ir pataisomos 

už prieinamą kainą. Čia sutaupysi 
pinigų.

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

Tel. Brockton, 1010.

Rinkimų metu vokieti
ninkai nedrįso atvirai pa
siskelbti vokiečiais, nes, 
bęabejo, būtų pralaimėję. 
Berlyno propagandos ma
šina drąsiai skelbė pasau
liui, kad Klaipėdos Krašte 
didžiuma gyventojų yra 
vokiečiai, tačiau agituoda
mi Klaipėdiškių tarpe ne
galėjo apseiti be lietuvių 
kalbos. Neskaitlingi, bet 
gudrūs Užnemunio kaimy
no agentai grąsinimais ir 
prisidengdami krašto au
tonomijos ©balsiais, dik- 
Čiai prisirinko sau 

t būdu ir gryniausių 
( viškų balsų. Greit 
( pamatysime,

“KlAipėdiečių vienyb ė s” 
grupėje pasirodys atstovų 
netik “lietuviškai kalban
čių”, bet ir

kiek

tokiu 
lietu- 
betgi 
toje

čys ir Seimelio pirmininku|UIų ’ ?CL,.U„ 1^uvl^ai 
,buvo išrinktas atstovas Protaujančių . Klaipėdos 

Jaunimas net iš kailio BaIdszus _ abudu lietu-'Krasto lletuvl4 
neriasi besiruošdamas prie | 
“Margumynų Vakaro” — 
“Varietv Night”, gruodžio 
15 d. Rengėjų priešakyje 
stovi gabus, energingas 
medicinos studentas P. 
Zareckas. Iš anksto gali
ma spėt, jog ši programa 
labai bus nepaprastai gra
ži. Apie dalyvius vėliau 
skaitytojai sužinosit.

viaF nors ne iš lietuviško,turės SaloP susiPrasti’ 
sąrašo. I Lietuvos Pasiuntinybės

Nors rinkimuose daly va-. Informacijų Skyrius,
vo daugelis grupių bei par- Washington, D. C.

ĮVAIRENYBES
IŠ KAUNO SENOVĖS 
(Tai bent skutomės!)
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J. P. CREEDEN

PLUMBING COMPANY

Phimbing & Ueating 
Kontraktoriai

Ward St. Tel. Brockton

RIPLEY UPHOLSTERING 00.
APDENGIAME - PERTAISOME 

PARDUODAME NAUJUS 
BALDUS

SPECIAL Dovanų suolelis prie 
kiekvieno 3 šmotų seto

862 Centre St. Tel. Brockton 1077

KOMPLIMENTAI
NUO

HATHAWAY BAKING
15 Perkins Avė.*,- 
Brockton — 200.

co.

AUTO SPRINGS
Jei reikalinga springsai auto

mobiliui ar trokui, mes turime.
Mes nujamam ir uždedam.

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

* BROCKTON 3609

ELMER F. JACOBS
Kvietkininkas

GpIPs visokioms progoms už 
prieinamą kalną.

Mes Bpecellzuojnmėa pagrobi] gėlėmis 
Siunčiame gėles telegrama visur.

Gėlynas: 73 Bntties St. Brockton3180

669.

Piano Need Tuning ?
S'H co/nein a hurry

W. B. Suthčrland
Tel. 5834-J:
BROCKTON

KIBART MOTOR SALES
INC.

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

Taipgi taisome karus

120 Market St. Brockton.
Tel. 835

NEW ENGLAND FURN. 
& CLOTHINGS CO.

Pilnas Pasirinkimas baldų
Petrai. - Grindims patiesalai 
Vyriški siutai ir paltai

MORTIN SQUARE 
Stoughton, Mass.

Prieš Stoughton Stotj.

BROCKTON PHOTO 
STUDIO

Fotografijos imamos visokio 
Dydžio.

24 Main St. Brockton, Mass.

STOGŲ 
KONTRAKTORIUS

Apdengia
Slatfims - žvyru - Asbestu 

JOHN HICKMAN
46 Ford St. Tel. Brockton 599

IM

OIL BURNERS
Nuolatinė Šiluma - Neatsiduoda— 

Patikimas
Suvartoja , vandens sn
kiekvienu gal. pigiu aliejumi.

NEW ANDERSON OIL BURNER 
Patentuoti S. V. ir Kanadoje 

48 Rocklnnd St. Tel. Brockton 2280

JAMES ALFRED, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

591 N. Main St. Brockton, Mass. 
Valandos. 2—4 ir 7—9 vai vak. 
Nėra ofiso valandų, antradieniais 
ir ketvirtadienio vak. Šeštadie
niais pagal sutartį.

Lietuviai Balsuotojai
BALSUOKITE UŽ

Lawrencė E. Crowley
Į MAJORUS

i

I1

Šv. Pranciškaus parapi
jos choras pradeda žymiai 
augt ir stiprėt. Sukaupė 
jėgas, kad tuoj po Kalėdų 
pastatyti “Operetę”. Jau
nimas jau registruojasi ir 
laukia pratimų.

Darbai mūsų kolonijoje 
eina labai gerai. Po ilgų 
metų nedarbo žmonės 
pradeda atsikvėpti, tad ir 
Šv. Vincento de Paulio 
Draugijai darbo laukas 
sumažėjo.

Mirtos šakelė.

ATHOL, MASS.
40 Vai. Atlaidai gražiai 

oraė jo Šv. Pranciškaus 
bažnyčioje. Klebonas kun. 
P. Juraitis buvo sukvie
tęs daug svečių kunigų. 
Daug žmonių lankėsi baž
nyčioj per visas tris die
nas ir atliko išpažintį, pri
ėmė Šv. Komuniją.

Choras sugiedojo kom.j 
J. Žilevičiaus parašytus 
mišparus. Muz. A. Vismi
nas iš Lawrence buvo atsi
lankęs ir grojo antrą va
karą mišparus Ir paskuti
nę dieną sumą.

Atholietis.

po kartą nuima, (jokių ten 
barzdos pagraibymų ir pa
pildomų skutimų nebuvę).

Taip bent man pasakojo 
. senas Kauno gyvento jas.

Kai dabar Kaune yra 
daug kirpėjų ir jie nusis^ 
kundžia darbo mažumu, ar laikęs kirpyklą Nemuno 
nebūtų pravartu kam nors1 gatvėje, kuris, nors neper- 
iš jų paimti pavyzdį iš pigiai, bet ir negeriau už 
Kauno senovės — iš jų a-; anuos laikus mane kartą 
mato srities. O senovėje, skuto...
“prie ruskio”, Kaune būta; 
taip:

Yra apie baziliką ir da
bar gatvelė, kurioje tuo
jau užuosi mėsgalių kva
pą, pamatysi kabančias a- 
pipeštas vištas ir rasi 
daug kinkas virpinančių , 
šunelių, laukiančių ką nors> zijos direktorius sumanę 
gauti. Ta gatvelė vadinosi ‘ nustatyti savo mokinių do- 
“Jatkų” gatve, (tuo var-’rovingumą. „Tam tikslui 
du, nežinau kodėl, visur liepė ligoninės gydytojui 
vadindavo “prie ruskio” Į patikrinti 6 ir 7 klasės mo- 
gatves, kuriose būdavo (kinių sveikatos stovį. Atė- 
mėsines), j jusios mergaitės pas gydy-

Tai toje šunų — mėsos j^toją ir sužinojusios kū- 
gatvelėje koks ten Fišeris riam reikalui buvo šaukia- 
ne Fišeris, Finkelšteinas|mos> siuntė delegaciją pas 
ne Finkelšteinas, laikė direktorių, kad jis atšauk- 
Kauno “pigiąją kirpyklą”.
O ji atrodžiusi taip:

Kelios eilės paprastų il
gų lentinių suolų ir kibiras 
muilo ant žemės; (į jį, bu
vę atsitikimų, įlipa.koks) mergaičių parašė skundą 
gal įsigėręs
“Kur lipi!... Man vėl muilo! 
reikės daryti!...” — pykda
vo šeimininkas.

Pirma šeimininkas su
renka po kapeiką (dabar, 
oficialiu kursu, penketas 
centų), paskui vaikas iš 
eilės eina visus muilinda-

STENGEIS 
DELICATESSEN

20 Legion Parkway, 
Brockton, Mass.

“Maža Krautuvė-su Dideliu 
Bizniu”

Čia galima gauti lietuviškų 
Valgių, 

aukštos rūšies gėrimų.Ir

Arėjas Vitkauskas.

SOVIETŲ RUSIJOS 
MORALĖ

Maskvos “Pravda” pra
neša įvykį iš Samaros Kui- 

jbyševo. Mergaičių gimna-

tų savo įsakymą. Tačiau 
mokyklos direktorius išvi
jo delegaciją. Po apžiūrė
jimo gatvėse buvo tyčioja- 

imasi iš mergaičių. Grupė

klientas — | atitinkamai įstaigai. Už
tai buvo pirmoji 7-tos kla
sės mokinė išginta iš kom- 
somolo.

Jeieru prie mano kojų su 
dėtų visų viešpatijų vaini 
kifs vietoj mano knygų ii 
mano pamėgimo skaityti, a?|mas, o šeimininkas iš eilės 
visa tai atstnmčiau. visiems muilą skustuvu

SIBIRE GYVENA KEL 
LIETUVIAI KNYGNE

ŠIAI

Tel. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
COMPANY

Nesunaikyk savo senus rakandus' 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visą eilę rakandams apdanga
lų, kaip tai: tapestries, velours, 
mohair, damask ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

Grytė su sūnumi pasakoja, 
kad Sibire dar ir dabar 
gyvena keliolika lietuvių 
knygnešių, caro valdžios 
ištremtų už lietuviškąją 
spaudą iš Lietuvos. Kai 
kurie jų dar vis neužmirš
ta lietuvių kalbos ir papro
čių.

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Iš Sibiro į Lietuvą grį
žęs lietuvis kat. Juozas

Ką Majoras Baker yra padaręs Lietuviams? Į keturis me- 1 
tus jis yra davęs trims lietuviams kaipo atsargos poliemonų 
vietas. Jis buvo prižadėjęs jiems reguliari darbą kaipo polio- | 
monams, bet dabartinis aldermonų boardas prie to neprileido. "

Ką jis yra padaręs su Ashland St. sąšlavomis? Ką jis yra 
padaręs su gatvėmis Precint C Ward 6? Jos yra tokios, ko- " 
kios ir buvo — blogiausios visame mieste. 1

Demokratai išrinko Dr. Alphonsą BudreskĮ kaipo Miesto 1 
gydytojumi ir medikaliu examinatoriumi. Demokratai išrinko p 
p-lę Julę Yakavonytę kaipo assessorę. Demokratai visuomet da- Žij 
vė ir duos lietuviams pripažinimą kaip miesto taip ir valstijos | 
valdžioje. l

Lawrence E. Crowley buvo city solicitor per du metu. 1
Jis žino miesto valdžios problemą ir jis įėjęs į majorus, duos |

1 vimą kuogeriausi ir kad mažai kainuotų. Jis stengsis išvalyti į 
Zj nešvarias miesto gatves ir kitas vietas. Jis žiūrės, kad lietu- | 
1 viai turėtų miesto valdžioje tinkamą atstovavimą. ’
d BALSUOKITE UŽ CR0WLEY IR TEISINGĄ VALDŽIĄ j

R
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| gerą, administraciją. Jis duos miesto piliečiams viešą aptarna- 
1 vima kuog-eriausi ir kad mažai kainuotu. Jis stengsis išvalyti

BALSAVIMAI GRUODŽIO 3. D.

Kas norite gauti automobilį, pašaukite: 206 arba 657.
0 Balsavimai prasideda nuo 6 vai. ryto ir tęsis iki 6 vai. po pietų

M Pasirašo:

s Georyc Davis,
g 76 Sawtelle Avė.

Alsuokite už

PHILIPS STACY
Į ALDERMONUS

BALSUOKITE UŽ

James A. Rcilly,
53 Howard St.

x
X

Dr. S. Benjamin Altman
Į SCHOOL COMMITTEE 

VAIKŲ GEROVEI.
• Mrs. Frances Young.

Taupykite Pinigus,
m

būti 
gerą

Jei nori visuomet 
linksmas ir turėti 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpsta 160 į- 
vairių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina tik $1.00. 
Užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”
• 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Kurie Yra Slidus
1936 CHRISTMAS CLUB

Nariams atsidaro Dabar

BROCKTON SAVINAS BANK
Main St. ir Court Bankas ant kalno.
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Antradienis, gruodžio 3,'iOŠB
■* DARBTITINKAS

O PRODUKTAI .i*

*

BIRDHH
i ART 4 BRIC SICING

yvi|l modemize your homc

GRAŽUS IR PRAKTIŠKI
DUODAMA

TRIMS METAMS ISSIMOKETI

Dėl Informacijų
»*-* y r v A . u *>

Telefonuokite, BROCKTON 5030

BIRD & SON, WALP0LE, MASS
PATAISOM - PERSTATOM - PABDDAVOJAM

Pristatykite Kambarį
Kada yra daugiau vietos, vi

suomet svečiai yra daugiau pasi
tenkinę. Naujam šeimynos na
riui taipgi reikalinga platesnės 
vietos.

Įrengkite extra vanai kamba
rį, ir žaislams. Viskas patogu ir 
mažai kainuoja.

Apdęnkit Naujai Stogus
Geras stogas suteikia puikią 

išvaizdą visam namui. Geras sto
gas duoda namąms apsaugą il
giems metams. Naujas Bird už
dėtas stogas vasarą pridengia 
nuo karščio — žiemą — nuo saį- 

— čib. Geras stogas palaiko vieno
dą temperatūrą, žodžiu, atsa
kantis stogas yra puikus Invest- 
mentas.

Apdenkite Sienas
Padabinkite namą apmušdami

1 iš lauko sienas Bird materijolu. 

Nereikės tuomet jo moliavoti ir 

tuomi sutaupysite daug išlaidų. 

Bird apmušamas materijolas 
taipgi apsaugo nuo ugnies.

Pristatykite Piazą «
Vartokite Birds materijolą 

stogams, sienoms apdengti, pa

mušalą ir sienoms lentas. Birds 

grindims lentos duoda puikią iš

vaizdą ir yra labai ekonomiškos. 
Taigi, pirkite viską iš Birds.

Stogas
Rynos Ir Vamzdžiai
Sienų Apmušimai
Pastogė
Miegami Kambariai
Maudynės
Virtuvė
Priengis (porch)
Rusis
Garažas

BIRD Thick Butt Shingles 
BIRD Art Bric Siding 
BIRD Insulated Bric Siding 
BIRD Insnlating Board 
BIRD Neponset Wallboard 
BIRD American Wallboard 
BIRD Plastic Cement 
BIRD Emulsi Paints 
BIRD Liquid Roof Coating

“Visko Nuo SKlepo Iki Stogo”

GROSSM ANS - BROCKTON
69-73 No. MONTELLO STREET BROCKTON, MASS.

k-



WATEBBURY, CONN.
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MILŽINIŠKAS KALAKU
TŲ VAKARAS

Tai buvo pereitą seredos 
Vakarą, šv. Juozapo Nau
joje Salėje. Susirinko labai 
daug žmonių gal iki 6-700. 
Tai gal didžiausia card 
party ką esame kada nors 
Waterbury turėję. Rodos 
10 kalakutų buvo išduoti 
laimėjimui. Visi ir visos, 
kurie buvo tą vakarą susi- 
rinkę, turėjo ‘extra good 
time’. Buvo gardžių užkan- 
džių^ir gėrimų. Padaryta 

. ftemažai pelno parapijai. 
Mažai vietos buvo ir turė
jome skolintis kėdžių ir 
stalų nuo kitų. Vos ne vos 
pžteko ir kortų kaladžių. 
Tai pasiliks ilgai atminty
je. Mokyklos vaikučiai 
sunkiai darbavosi pardavi
nėdami tikietus po visą 
miestą pas lietuvius ir sve
timtaučius. Valio. Kiti 
žmonės ir moterys labai 
gražiai prisidėjo kaip tai 
Mrs. Boeglin, Karinauskie- 
ne ir daug kitų. Kunigas 
Gradeckas vadovavo komi
sijai ir reikėtų padėkoti 
visiems ir visoms kurie at
silankė, davė aukų ir ku
rios taip uoliai darbavosi 
prie tos kortų vakaro 
šventės. Taip, lietuviai 
mėgsta kortomis lošti ir 
matyti senesnieji gerai 
“Pigs-knuckles” moka loš
ti ir kitus lošimus kaip tai 
keresinka, sėt back, net ir 
bridge. Linksmas buvo va
karėlis ir džiaugiuos, kad 
ir aš ten buvau.

KUNIGUI LUNSKIUI 
VAKARIENĖ

Tai buvo pereitą sekma
dienį 8. vai. vak. Šv. Var-

do Draugijos kambariuos 
se. Susirinko iki 75 žmo
nių. Tai buvo Eržvilkiečių 
priėmimas ir pagerbimas 
kunigo Lunskio, svečio iš 
Lietuvos, kuris vikarauja 
Eržvilku parapijoje, Lietu
voj. Mūsų gerb. kleb. kun. 
Valąntiejus irgi pareina iš 
tos parapijos. Jo mamytė 
ir kiti giminės ir dabar 
priklauso prie tos parapi
jos. Kadangi Eržvilkiečiai 
tokie vaišingi ir susipratę, 
tai ir sumanė surengti sa-: 
vo svečiui iš Lietuvos, ku-1 
nigui Lunskiui vakarienę. 
Taip ir padarė. Rodos di
džiausia kaltininkė arba 
rengėja buvo jaunoji Par- 
narauskienė. Taipgi prisi
dėjo ir daug kitų. Buvo 
labai gardi vakarienė. Pas
kui prof. Aleksis su savo 
artistais kaip tai Petras 
Lasdauskas, Sesutės Stul- 
ginskaitės, Pukinskaitė, 
paįvairino gražią progra
mą su muzika ir gražiomis 
lietuviškomis dainelėmis, 
kurias gerbiamas svečias 
taip myli. Paskui buvo ir 
prakalbos, kurias pasakė, 
kun. Valantiejus (vakaro 
vedėjas), Gradeckas ir 
Kripas, prof. Aleksis, Jo
nas Mickųta, ir patsai so- 
lemnizantas jkun. Lunskis. 
Paskui kun. Valantiejus 
nuo visų Eržvilkiečių ro
dos įteikė gerbiamam sve
čiui piniginę dovanėlę. 
Vienu žodžiu, tai buvo la
bai linksmas vakarėlis ir 
matytis reikia daug gar
bės ir kredito duoti eržvil- 
kiečiams, kurie taip moka 
vaišinti ir priimti ir susi
pratusiais rodytis. Linki
me kun. Lunskiui ilgai vie
šėtis Amerikoje ir varyti 
savo užsibrėžtą darbą... 
platinimą lietuvių katali
kiškos spaudos.

Liudvina ilgai darbavosi 1-asis vice-pirm.: Enocb 
i prie studentų kuopos kai- (Urbonas, 2-asis vice-pirm. 
po korespondentė “Studen-į Joan Kazakevičiūtė, iždi- 
tų žodžio” Waterbury*io ninkas 
kuopos...) I l

Edvardas Pranas Rikto- na;itė, finansų sekretorių- 
raitis su Ona Gvazdaus- m*: ^e0 Baranauskas, 
kaitė.

Jonas Naujalis su Mare;Narys> ir šv- Jurgio para- 
Stasaičiute. Į PįJ°s energingas ir myli-

Steponas Cichowski su ^nas klebonas Jonas Bak- 
Margarita Žvinkevičiute. 1®VS Studentų kuopos 

Antanas Ramanauskas, Dvasios vadu.
'su Juozapina Janavičiūte.
| Mūsų aldermonas ir vai-' nardas Rumbutis, ypatin- 
stininkas Jonas Bendleris gai pasižymėjo savo dide- 
apsivedė prieš pat Padė-Jiu uolumu ir darbštumu į 
kavonės dieną su lietuvai- ir Studentų kuopos nariai į’ 
te Ona Rebina Skritulskai- džiaugiasi jo darbo vai
te iš New Britaino. Jauna- siais. Naujasis pirminin- 
vedė yra duktė garsaus kas, Al. Stugis, pasižadė- 
lietuvio 
biznieriaus Skritulskio.

Linkime nuoširdžiai vi
soms porelėms laimingiau- 
sio sugyvenimo.

i: Julia Vilimaitė, 
sekretorius: Susie Domi-

Mūsų Sąjungos Garbės

Buvęs pirmininkas, Ber-

new-britainiečio jo eiti tais pačiais keliais. 
; Vyriausioj taryboje iš
rinkti sekanti asmenys: I- 
zabėlė Rovaitė, Bernard 
Rumbutis, Izabelė Moceju- 
nas, Jonas C. Morkūnas, 
Frank Kazakevičius.

Mokslo komitetas yra: 
Suzana Dominaitė, Gene

Dominaitė, Alena Matuly
tė, Alena Norkeliunas, Es- 
tela Urbonaitė ir Amelia 
Urbonaitė.

Pasilinksminimo komite
te yra: Sophija Jodveršy- 
tė, Jozefina Samolytė, Be 
nnie Samolis, Angelė Pa- 
bianis, Eleanora Unchurai- 
tė.

LIETUVIŲ RADIO 
VALANDA PASIBAIGĖ

BULIAM J, GUMULUI
GRABORIUS

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso; Dester 1952

Namu: PI. 6286

KĖTURDEŠIMTĖ
Bridgeporte, Conn.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Cortlandt 7-4305 
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Burean 
38 Park Row 

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Eąuitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

Ateinantį sekmadienį 
pas kunigą Pankų arba Šv. 
Jurgio parapijoje Bridge
porte, Conn. įvyks ketur- 
dešimtės atlaidai. Gerbia
mas kleb. kun. Matas Pan
kus širdingai kviečia vi
sus ir visas savo parapi
jiečius į 40 valandų atlai
dus. Bus daug svečių ku
nigų, prie kurių kiekvienas 
ir kiekviena galės prieiti 
prie išpažinties. Taipgi ir 
aplinkiniai žmonės lietu
viai yra lygiai kviečiami 
dalyvauti tomis dienomis 
kuomet Dievas Švenčiau- 
siame Sakramente ypatin
gai duoda savo malonių 
visiems, kurie atsilanko, 
išklauso pamokslų ir eina 
prie išpažinties ir priima 
Šventą Komuniją.

Pereitą subatos popietį 
pasibaigė lietuvių radio 

! pusvalandis per Waterbu- 
ry’o Stotį W1XBS. Dabar 
turbūt vėl nebus iki Kalė
dų arba Naujų Metų. Rei
kia čia vietoje įr šia pro
ga pasveikinti prof. Alek
sį, kuris taip sunkiai, uo
liai darbavosi kad lietu
viai subatos popiečiais ga
lėtų pasilinksminti per ra
dio išgirsdami lietuviškos 
muzikos ir kalbų. Taipgi 
visi choristai ir muzikan
tai, Young Melodians ir 
Little Symphpny Orkestrą, 
kuris taip šauniai pasiro
dė per visus programus. 
Artistas Dovidonis, kuris 
yra senąi baigęs Yale Con- 
servatory of Music ir fe
nais bebūdamas buvo pat 
geriausias smuikininkas iš 
visų. Kai jis užgauna 
smuiko stygas, tai klausy
kis, stebėkis ir gerėkis. 
Tai tikras profesijonalas 
smuikininkas ir artistas. 
Turėtų būti lietuvių Fritz 
Kreisler’is. Man atrodo, 
kad jisai turėtų užsidėti 
savo studio ir duoti smui
ko pamokas. Daug lietuvių 
manau pas jį eitų. Linki
me jam geriausių sėkmių 
ir kad neužilgo girdėtame 
jo smuiką per radio.

BROOKLYN, N, Y.

APSIVEDĖ

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilrfai prisiruoses patarnauti 
kuogcriausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestmit St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Šiomis dienomis apsive
dė šios porelės. *

Juozas Skystimas su O- 
na Staliute.

Antanas Juozas Dereš
kevičius su Liudvina Ber- 
nadina Jaudžiamiutė. (An
tanas labai veiklus narys 
Šv. Vardo Draugijos, o

nansų raštininkė — Ad. 
šimaliūnaitė ir iždo globė
jai — lak. Kiela, J. Baltru* 
šaitis ir A. Bačiuška.

Pirmas naujosios valdy
bos posėdis įvyks ketvir
tadienį, gruodžio 18 d. Ap
reiškimo salėje, lygiai 8:30 
vai. vakare. A. J. M.

Moterų sąjungos mėne
sinis susirinkimas įvyko 
lapkričio 20 d., 8 vai. va
kare, Apreiškimo Pan. pa
rapijos salėje. Susirinkimą 
atidarė malda vice-pirm.

1 Gaigalienė/ Atsilankė gra- 
! žus būrys narių ir taip pat 
| prisirašė dvi naujos narės 
i būtent: M. Greivienė ir A. 
Viršelienė. Išklausyta vi
sa eilė raportų, kurie visi 
priimti.

Sąjungiečių rengiama 
“Bunco Party” įvyko pas 
p.p. B. Šalinskus. Pelnas 
buvo skiriamas parapijai.

Rast.

IŠ DARIAUS IR GIRĖNO 
FONDO SEIMELIO

Pereitą sekmadienį buvo 
Darbininkų Susirinkimė
lis. Atsilankė kun. Lunskis 
ir Kripas. Kun. svečias iš 
Lietuvos ragino visus už
siprenumeruoti ‘Darbinin
ką’ arba net 10 naujų skai
tytojų surasti. Kun. Kri
pas pasakojo apie gražų 
Darbininkų seimą, kuris 
įvyko šįmet Worcesteryj 
pas kunigą Vasį. Apskri
čio susirinkimas Hartfor
de bus turbūt gruodžio 15 
dieną.

ROCHESTER, N. Y.
Įvykusiame Studen tų 

kuopos susirinkime, se
kanti nauja valdyba buvo 
išrinkta 1936 metams:

Pirmininkas: Al. Stugis,

Dariaus - Girėno Fondo 
trečiasis metinis seimelis 
įvyko sekmadienį, lapkri
čio 17 d. Apreiškimo para
pijos salėje, kuris nors 
buvo ir nelabai skaitlin
gas, bet padarė daug svar
bių nutarimų.

Seimeliui vadovavo adv. 
K. Jurgėla. Pereitų veiki
mo metų valdyba išdavė 
savo raportą, kuris vien
balsiai buvo priimtas. Iš 
raportų paaiškėjo, jog be 
kitų dalykų, daug veikta 
pakeisti Grand St. Exten- 
sion “Lituanica Avė.” var
du. Buvo nutarta, kad nau
joji valdyba dėtų pastan
gas tą darbą baigti.

Posėdyje dalyvaująs la
kūnas Kiela padarė prane
šimą, jog ateinančią vasa
rą, jis rengiasi skristi į 
Lietuvą ir kvietė Fondą 
prie šio trečiojo skridimo 
surengimo prisidėti. Fon
das sutiko lak. Kielos skri
dimą remti ir išrinko ko
misiją iš V. Vyšniaus, P. 
Zdankaus ir Mikalausko. 
Ta komisija atstovaus 
Fondą bendrame skridimo 
komitete, kuris trumpoje 
ateityje yra numatomas 
lak. Kielai vadovaujant 
būti sudarytu.

Sekė naujos valdybos 
rinkimas, kurios sąstatas 
yra sekantis: Pirmininkas 
—kun. N. Pakalnis, 1-as 
vice - pirm. — adv. K. Jur 
gėla,. 2-as vice - pirm. —St. 
Lukoševičius, sekretorius 
inž. A. J. Mažeika, iždinin
kas — J. Tutnasonis, fi-

MANO MARŠRUTAS
Jeigu kam reiks adreso, 

prašau išsikirpti:
Nuo lapkr. 30 iki gruod. 8, 

432 Windsor St., 
Cambridge, Mass.

Nuo gruod. 9 iki 22, — 
349 Smith Str., 
Providence, R. I.

Nuo gruod. 23 iki grd. 29, 
53 Capitol Avė., 
Hartford, Conn. -

Nuo gruod. 30 iki sausio 4, 
So. Norwalk, Conn. 
(Keyser Island) poilsis.

Nuo sausio 5 iki 12, 
St. Vincent de Paul 
Church, Girardville, Pa.

Nuo sausio 13 iki 26, — 
Box 383, P. O. 
St. Clair, Pa.

Nuo sausio 27 iki vas. 2,— 
St. Louis Church, P. 
Gilbertpn, Pa.

Nuo vas. 3 iki 10, — 
624 Main St.
Sugar Notch, Pa.

Nuo vals 10 iki 23, — 
3230 So. Auburn Avė., 
Chicago, III.

Nuo vas. 23 iki 25, — 
1076 W. Roosevelt Rd., 
Chicago, UI. (poilsis).

Nuo vas. 26 iki kovo 8, —■
5 Highfield Rd., 
Worcester, Mass.

Nuo kovo 9 iki 22, —
46 Congress Avė, 
Waterbury, Conn.

Nuo kovo 23 iki 29, —
105 Main St., 
Athol, Mass.

Nuo kovo 30 iki bal. 12,
20 Webster St., 
Brockton, Mass.

Nuo bal. 13 iki 18, — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo bal. 19 iki geg. 5, — 
220 Ripley pi., 
Elizabeth, N. J.

Nuo geg. 6 iki 17, —
47 Montgomery pi., 
Paterson, N. J.

Nuo geg. 18 iki birž. 2,— 
207 Adams St., 
Newark, N. J.

Nuo birž. 3 iki 7, —
32 Dominick St., 
New York, N. Y.

Nuo birž. 8 iki 14, — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo birž. 15 iki 24, — 
2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, III.

Nuo birž. 25 iki rūgs. 1, — 
Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lifhuania.
Tėvas J. Bružikas, S. J.

O.

C. BROOKLYN, N. Y.
PENKIŲ METŲ 
SUKAKTUVĖS

Lapkričio 24 d., Šv. Jur
gio parap. svetainėje įvy
ko “Vaikelio Jėzaus” 3-čio 
skyriaus gražus koncertas 
ir balius sukaktuvių pro
ga. Koncertinę programą 
prirengė varg. J. Brundza. 
Pirmą dalį programos at
liko jaunamečių choras, 
gražiai sudainuodami eilę 
dainelių, šis choras visuo
met gražiai pasižymi dai
nomis. Choras, dainų žo
džius išmokę atmintinai, 
tarmė aiški ir graži. Mer
gaitės pasipuošiusios tau
tiškais rūbais darė gražų 
įspūdį. Švelniai sudainavo 
žemaitišką duetą sesutės 
Karpiūtės. Dvi atskiros 
grupės sudainavo po porą 
linksmų dainelių. Žavėti
nai gražiai pasirodė šoki
kės, pašokdamos keturius 
tautiškus šokius, kurias 
prirengė p. B. Brundzienė.

Antra dalis susidėjo iš 
kalbų ir didelio choro as
menų. Kalbėjo vietos pir
mininkė M. Brangaitienė. 
Kleb. kun. Paulionis ir 
Centro Pirm. T. Klimienė, 
kuri papasakojo D-jos pra
kilnų tikslą ir jos reika
lingumą.

p. Ona Revukienė ir p-lė 
M. Kralikauskaitė švelniai 
išpildė porą duetų iš M. 
Petrausko kurinių. Choro 
solistė p. Bronė Brundzie
nė gražiai sudainavo solo 
iš op. “Lietuvaitė”. Prog
rama baigta su choru, dai
nuojant paskutinę liaudies 
dainą prisidėjo ir publika, 
kviečiant choro vadui.

Gale, pirm, pareiškė dė
kingumą programos daly
viams, Klebonui, Centro 
Pirm, ir visiems už para
mą.

Po koncerto buvo šokiai, 
žaidimai ir skanūs užkan
džiai. Garbe rengėjams, y- 
patingai pirm. p. Brangai- 
tienei už jos triūsą.

Puikūs svetainės aukso 
ir mėlynos spalvos papuo
šalai traukė kiekvieno akį. 
Nauji svetainės įtaisymai 
stebino atsilankusius. Abe
jotina, kad kitur kur lie
tuvių svetainėse rastųsi 
panašūs įrengimai. Už tai 
didelis dėkingumas ir gar
bė priklauso mūsų veik
liam klebonui kun. K. Pau- 
lioniui. Rytų Svečias

JO EKSEIENCIJOS VYS 
KUPO T. MATULIONIO 

MARŠRUTAS
Chicagos ir apylinkės 

Rietuvių parapijas J. E. 
Vyskupas T. Matulionis 
baigs lankyti iki lapkričio 
15 d.

Lapkričio 17 d. — pas 
kun. J. Šliką, 929 Erie A- 
ve, Sheboygan, Wis.

Gruodžio 1 d. pas kun. I,' 
Boreišį, Vernon Highway 
& 25th St., Detroit, Mich.

Gruodžio 8 d. — pas 
kun, F. Garmų, 114 Spring 
Garden, Easton, Pa.

Gruodžio 15 d. — Kulp- 
mont, Pa.

Per Kalėdas — Mt. Car- 
mel, Pa.

Nuolatinis J. E. Vyskupo 
T. Matulionio antrašas A- 
merikoj: The Holy Cross 
Rectory, Mt. Carmel, Pa.

VIEŠAS KVIETIMAS LOS.
CONN. APSKRIČIO

KUOPOMS
LDS. Conn. Apskričio 

metinis suvažiavimas į- 
vyks gruodžio 15 d., 1935, 
Šv. Trejybės par. mokyk
los svetainėje, 399 Capitol 
Avė., Hartford, Conn.

Posėdžiai prasidės 1 vai. 
po pietų.

Visos LDS. kuopos nuo
širdžiai kviečiamos ir ra
ginamos išrinkti atstovus 
ir prisiųsti į šį suvažiavi
mą. Taipgi prašome paga
minti naudingų įnešimų ir 
pareiškimų iš savo kuopų 
veikimo.

Taipgi primenu, kad šv. 
mišios už gyvus ir miru
sius narius įvyks tą pačią 
dieną, gruodžio 15, 8:30 
vai. ryte, šv. Trejybės par 
bažnyčioje. Visi LDS na
riai tesusirenka išklausyti 
šv. mišių.

Girdėjau, kad hartfor- 
diečiai rengia margumynų 
vakarą su prakalbomis. 
Taigi visiems bus proga 
išgirsti daug naujienų ir 
išsinešti daug gražių įspū
džių.

Taigi dar kartą visus 
kviečiu dalyvauti šv. mi
šiose, apskričio suvažiavi
me, na ir vakarėlyje. 
LDS. Conn. Apskr. Rašt.
74 Belden St., New Bri

tam, Conn.
B, Mičiuniene,

MŪSŲ JAUNUOMENĖS 
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.

ATSARGIAI SU UGNIMI!
Jei nori sužinoti kiek ža

los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš
čių, nusipirk knygutę “At
sargiai su ugnimi”. Jos 
kaina tik 10c. Užsakymus 
siuskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton. Mass.

Stautrnų P«čiues* «r SusHruitų ,
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