
* £

Katalikas, kurs neremia katalikiškai 
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Iš “Darbininko” Vajaus Fronto lm j -^1 • _ Ik T 1 a <
į Tautų Sąjunga Nebeturi 

Daugumos Pasitikėjimo
į__ A t ____ _____ __________________ _____

Vajininkų Armija Kasdien Didėja. — K. Nadzei 
kos Pareiškimas. — Ką Sako Chicagietis V. Gaižaus
kas. — Marijona Kilmoniutė Pirmose Eilėse. — ■ 
Končiūtė Nepasiduoda Kilmoniutei. — Kun. J. Bruži- 

kas Nori Pralenkti Bostoniečius.
Paskelbus “Darbininko” man laikas ir sveikata leis, 

vajų, vajininkų skaičius’Aš esu pasiryžęs ‘Darbi- 
kasdien auga. Pereitą sa- ninką’. įnešti į kiekvieno ka 
vaitę įstojo į vajininkų ei
les: Mrs. Helen Roklan, 
LDS 108 kp. iš Worcester, 
Mass., V. Gaižauskas, Juo
zas Stočkus iš Worcester, 
Mass., K. Raila iš W. Pull- 
man, III., ir K. Nadzeika 
iš Nashua, N. H.

K. Nadzeikos Pareiški- buotoja, bet ji ir gi vejasi gijos parengime banditai ir Paulino Užcudan laimė- resavęs Anglijos — Pran-[

taliko namus”. t_____________________ _
So. Boston, Mass. — Ma- KIŠENVAGIAI APVOGĖ 

5 VYRUS ITALŲ 
PARENGIME

LOUIS LAIMĖJO 
KNOCKOUTUrijona Kilmoniutė didelė1 

katalikiškos spaudos my-| 
lėto ja ir veikėja dirba išsi- \ 
juosusi. Ji dabar stovi pir-| Worcester, Mass___Sek- 13, Madison Sąuare Gar-

New York, — Gruodžio

MUSSOLINI PRAŠO | Genevu — Dėl iškelto Ja- 
PLATESNIŲ PAAIŠKI- ponijos reikalavimo Karo 

NIMŲ (Laivyno konferencijoje ir
-- . dėl Anglijos - Prancūzijos 

Roma, Gruodžio 14 —I- pasiūlyto taikos plano Ita- 
i. Tautųmoję kontestantų vietoje, madienį, gruodžio 15 die- den įvykusioje kumštynė- talijos diktatorius Benito Ii jai - Ethiopijai, 

F. Končiūtė, jauna dar- ną, Italų-Amerikos drau- nėse tarp ne^ro Joe Luis Mussolini, matyt susiinte- Sąjungai gręsia pavojus.

valstybes, kaip pavyz* 
džiui: Italiją, Japoniją. D 
talija pradėjo karą prieš 
Ethiopiją, ir štai Taptų . 
Sąjunga ne tik nebaudžia 
Italijos, bet dar jai siūlo 
beveik pusę Ethiopijos už 
užpuolimą. Tą patį daro ir 
Japonija su Kinija ir Tau* 
tų Sąjunga yra bejėge stt*r 
laikyti. Kas gali užtikrin* 
ti, kad ryt Vokietija- ne*1 
puls Klaipėdos, ar kito ku
rio krašto?

Pietinių Amerikos vals
tybių atstovai sako, kad 
priklausyti prie Tautų Są* ? 
jungos labai daug kainuo
ja, o naudos jokios, dar 
blogiau, nes turi toleruoti 
neteisėtus užpuolikus, ku
rių negali Tautų Sąjunga 
suvaldyti.

v „ i Japonija reikalauja, kad
cūzijos taikos pasiūlymu, Tautų Sąjunga pripažintų 
paprašė minėtų šalių su- lygų laivyną jai, kokį turi 
teikti platesnių paaiškini-1 Anglija. Suprantama, kad 
mų apie kai kuriuos pink- tokio reikalavimo nenori 
lūs taikos pasiūlyme. patenkinti Anglija ir 

  Prancūzija, kurios fakti- 
NUŽUDĖ REDAKTORIŲ nai diktuoja Tautų Sąjun- 

‘ ----------- goję kitoms mažesnėms
Minneapolis, Minn. — , valstybėms.

Gruodžio 9 d. tapo nu-1 Pietinės Amerikos vals- 
šautas Walter Liggett, tybės jau pareiškė, kad 
Midwest American redak- dabar yra geriausias lai-

jįiis išmušda- 
jonentą ketvir

tam rounde. 1J

mas — Pereitą savaitę į Kilmoniūtę ir nenori jai užpuolė 5 vyrus pertrau- toju išėjo Loį 
“Darbininko” administra- pasiduoti. Kiti Southbos- kOs metu ir atėmė iš jų mas savo oponentą ketvir-“Darbininko” ;
ciją buvo atvykęs LDS 65 toniečiai ir dirba visu 
kp. raštininkas iš N. H. ir .smarkumu.
štai ką pareiškė: “Lai ne
mano <"
kontestantai, kad mes, na- 
shuaieČiai būsime paskuti
nėje vietoje. “Mažas pipi
ras, bet kartus” — sako 
priežodis. Taip ir mes, dir
bsime visomis pajėgomis, 
kad mūs niekas nepralenk
tų”.

Roseland, III. — V. Gai
žauskas rašo: “Dirbsiu 
“Darbininko” vajuje kiek

, .. ( Providence, R. I. Didelis 
?.°.„OnJ:]?^atalikiškos spaudos apaš- 

talas, misijonienus kun. J. 
Bružikas, vakar prisiuntė 
10 naujų skaitytojų iš Pro 
vidence .Jis rašo: “Pasi
dairius vajaus fronte ma
tyti, kad visos kolonijos 
dirba visu smarkumu, o 
ypač bostoniečiai. Steng
siuosi nepasiduoti bosto
niečiams. Šią savaitę ti
kiuosi prisiųsti daugiau”.

pinigus sumoje $387.00.
Kada vienas iš nukęntė-i 

jusiųjų sušuko: “Mane ap-. 
vogė!” Tai viena moteris; 
tuojau apalpo ir visa < 
publika sukilo, bet bandi-; 
tai, matyt, suspėjo pa-1 
sprukti, nes nors rengėjai 
nei vieno neišleido išeiti, London Gįuodžio 14 _ 
IrTWdmiT«i har nn-__ _ _ 1

„„ NEPASITENKINIMAS 
“i TAIKŪS PASIŪLYMU 

DIDĖJA
kol atvyko policija, bet po- Nepasiteiiinimas Angli-1_______________
licija neberado nei vieno joje QerieVpje vienpusiu torius. Spėjama, kad jis ka® išsitraukti iš Tautų vxlnnilrA on’T _ ... . .......... 111 n KlOO "11 ITV’O Vi n iri-plėšiko salėje.

GAISRAS WASHINGTONO 
PAŠTO ROMUOSE

NUSKENDO DU 
LIETUVIAI

Lavvrence, Mass. — Sek
madienį, gruodžio * 15" d. 
nuskendo du lietuviai jau
nuoliai, Jonas Amšiejus, 
26 metų amžiaus, gyv. 45 
Brooks Street ir Benjami
nas Skusevičius, 20 metų 
amžiaus, gyv. 465 Hamp- 
shire St. Pastarojo tėvelis 
yra LDS. narys ir “Darbi
ninko” skaitytojas. Abu 
jaunuoliai yra gerų katali
kų tėvų vaikai.

VVashington,D. C. — 
Gruodžio 13, Naujuose ir 
puošniuose Washingtono 
pašto rūmuose, kurių pa
statymas lešavo $8,000,- 
000, kilo gaisras, kurį ge
sinti buvo sušaukti visi 
District of Columbia ug
niagesiai. Gaisro priežas
tis nustatyta, tai elektros 
lempą, nuo kurios užside
gę liuosai sukrauti popie
riai. Gaisras daugiausia | Taipgi prigėrė ir trečias 
blėdies padarė šeštame asmuo, Alexander Gard- 
aukšte, kuriame sunaikin- nėr, 46 metų amžiaus, ku
tą daug archyvų. Gesinant ris bandė lietuvius jaunuo- 
apie 12 gaisrininkų tapo ^us išgelbėti.
dūmais aptroškihti. Du *, Amšiejus ir Skusevičius 
reikėjo net ligonbutin ga-'3ruv0.™e^’ kvantų ant . .. ° iHarns kūdros. Jiedu pa-bentl- Loto Įriti

Nuostolių padaryta apie 
$100,000 . __ _____________

Konferencijoj dėl šio 1200 pėdų, ledas įlūžo ir jie- 
gaisro, sušaukto  j baltuo- sukrito į vandenį, 
siuose rūmuose preziden
tas Rooseveltas pilnai pri-ir Skusevičiaus šeimynoms 
tarė, kad pašto rūmai vi-Reiškiame gilią užuojautą. 

Tebūnie Dievo valia.
Skusevičiaus duktė yra 

Šv, Kazimiero Vienuolyne 
vardu Rozarija ir taipgi y- 
ra tame pačiame vienuoly
ne Amšiejaus duktė vardu 
Kornelija.

taikos pasiūlymu Italijai 
HATJPTMANAS TURIS įymas'esą^1 fedlu^vten- 

MRTI SAUSIO MENES? n’audTi,
todėl nepriimįinas. Tuom 
tarpu Anglijos Užsienių 
Reikalų ministeris Hoare, 
pasiuntė savo atstovui E- 
thiopijoj įsakymą versti 
Ethiopiją priimti įteiktąjį

Trenton, 'N. J. — Bruno 
Richard »Hauptmann, ras
tas kaltu Lindberghų kū
dikio pavogime ir nužūdi- 
me turįs mirti elektros 
kedeje savaitėje praside- jk r™ a^iana
siančioje sausio 13 d. Mir-|ta ~ Pas»WA-^aną.
ties laiką paskyrė teisėjas 
Thomas W. Trenchard.

nužudytas politiniais su- Sąjungos nes ji yra bejė- 
metimais. Bet kiti sako. Se 8™^ agresyves 
kad jį nužudė gengsteriaij 
nes jis buvęs griežtas ko-; 
votojas su visokiais rakė-! 
tieriais, butlegieriais ir 
gembleriais.

Lietuviai Sportininkai Pasižymėjo 
Katalikų Universitete

RABINAI UŽDARBIO
MAŽINTI NESUTINKA

KAUNAS —
Neturtingi žydai labai 

nusiskundžia, kad rabinai 
už įvairius patarnavimus, 
o ypač už ritualinį gyvu
lių piovimą, ima labai di
delį atlyginimą. Tuo reika
lu žydų delegacija lankėsi
net pas kainų tvarkytoją.1

Genevoje gi ypatingai 
[mažesniųjų tautų atstovai 
ir-gi griežtai priešingi An
glijos - Prancūzijos taikos 
planui. Jei Tautų Sąjunga 
priimtų minėtą pasiūlymą, 

, tai būtų jai kaip ir mirties, 
dekretas, nes suteikimas 
Italijai kokių nors konce
sijų Ethiopijoj būtų kaip 
ir atlyginimas už pradėji
mą užgrobimo karą. Tas 
paskatintų ir kitas tautas 
panašiai elgtis, kas yra, 
kaip tik priešinga tiems 
principams, kuriems Tau-

UŽ PRIEŠVALSTYBINĮ
DA^BĄ UŽDARYTA UK

MERGĖSLENKŲ ~ 
“SPARTA”

Kaunas — šiomis dieno
mis Ukmergės karo ko
mendanto nutarimu užda
rytas vietos lenkų sporto 
klubas “Sparta” ir švieti
mo draugijos saviauklos 
sekcija. Tų organizacijų 
vadovas T. Jankevičius vi
sam karo stoviui ištremtas 
į Raseinių apskritį/

Rabinai, patyrę, taip pat Sąjunga yra sudaryta.

matę, kad kiti žuvauja 
prie Peiliam Inn nuėjo ir 
jie, bet paėjus ledu apie

sur būtų vietos gaisrinin
kų viršininkų priežiūroj ir 
jų patvarkymai dėl apsau
gos nuo gaisro būtų pildo
mi.

SUDEGĖ 72 GYVULIAI

Utenos valsčiuje sudegė 
ūkininko Kazio Šulnio 
kiaulidės ir 7 gyvulių tvar
tai. Iš viso juose sudegė 33 
raguočiai, 39 kiaulės ir 
daug pašaro. Nuostolių 
padaryta apie 16.200 litų.

UŽ PAVADINIMĄ 
“UBAGU” 2 SAV. 

AREŠTO

Plungės v., Dilpšių 
gyventojas J. Petkus

Nuliūdusiems Amšiejaus

' SEMINARIJA TIES 
BROCKTONU

k, 
už

Šv. Kryžiaus vienuolių 
ordenas, kurs sėkmingai 
veda Notre Dame univer
sitetą, St. Laurent Kolegi
ją ir kitas mokyklas, nu
pirko puikius Lathrop A- 
mes palocius su žavinčia 
350 akrų apylinke No. Ea- 
stone arti Brocktono ir 
steigia savo ordeno auklė
tojams seminariją po var-

GUB. LANDON NUMA
TOMAS KANDIDATU į 

PREZIDENTUS j

sujudo. Rabinų sąjunga 
per kainų tvarkytoją įtei
kė finansų ministeriui pla
tų memorandumą, kuria-

APIPLĖŠ® DIRBTUVĘ

Rockland, Mass. —Gruo-
me nurodo jog atlyginimų džio n keturi maskuoti 

. i . . - (banditai užpuolė Givren
- ~ ? Shoe kompanijos dirbtuvę,

Rocklande, revolveriais 
grasindami sustatė prie 
sienos devynis ofiso dar
bininkus ir pasigrobę 
$4,300 darbininkų algų nu
dūmė automobilium.

reikalą reikėtų sutvarkyti 
įstatymu ir atlyginimų ne
mažinti, nes atlyginimai 
esą ir taip jau menki.

ŽIAURUS DVARININKAS

pavadinimą policijos valdi- Mūsų Motinos. Ten ap
ninką ubagu, kai tas ėjo sigyveno ir kunigų misio-
tarnybos pareigas, nubau
stas 2 sav. arešto.

nierių, kurie . parapijose 
duoda misijas.

Šiomis dienomis pas 
Dirgaičių dv., Grinkiškio 
valse., savininką Bronių 
Daukšą buvo svečių, o pas 
jo darbininkus buvo vaka
ruškos, kurios Daukšai 
kažkodėl nepatiko. Ir jis 
‘vakaruškininkams’ liepęs 
tuojaus išsiskirstyt. Šiems 
iš karto nepaklausius, 
Daukša puolė muštis ir 
darbininkui Stepui Ivoškai 
tapo pramuštas basliu gal
vos kiaušas. Sužeistąjį te
ko atgabenti į Kėdainių li
goninę.

Keli darbininkai, protes
tuodami prieš tokį žiaurų 
šeimininko elgesį, tuojau 
atsisakė nuo darbo.

Kaip teko girdėti, Dauk
šai už sunkų darbininko

APSINUODINO DYKAI 
GAUTU VALGIU

Canton, Mass. — Gruo
džio 13, keturi žmonės, ku
rie valgė iš valdžios gautą, 
kaipo pašalpą neturtin
giems konservuotą kenuo- 
se jautieną, apsinuodino. 
Nors iš mirties pavojaus 
išgelbėti, bet dar palieka 
sergą. Cantono miesto vir
šininkai tuoj surinko visą 
išdalintą kenuose jautieną 
mėsą, kad daugiau žmonių 
ueužsinuodytų.

Savaitė atgal, moteris ir 
trys vaikai, gyveną Jamai- 
ca Plain, ir-gi panašiu bū

| sužalojimą keliama byla. |du buvo apsinuodinę.

AMERIKA DALYVAUS 
VOKIETIJOS OLIMPIADŲ 

JE

Kansas valstybės guber
natorius, Alf. Landon, nu
matomas kandidatu į pre
zidentus nuo Respublikonų 
partijos. Už jį jau prade
dama agitaciją vesti. He- 
arsto laikraščiai irgi pra
dėjo už jį kampaniją vesti. 
Respublikonai nori išpo- 
pulerizuoti . nors vieną 
žmogų, kuris galėtų prieš 
Rooseveltą stoti ir turėti 
šansų laimėti. Matyt, to
kiu žmogum jie aprinko 
gubernatorių Landon.

ITALŲ BOMBA UŽMUŠĖ 
AMERIKOS DAKTARU

New York — Gruodžio 8 
dieną įvyko Amerikos 
Mėgėjų Atletų Sąjungos 
susirinkimas, Commodore 
viešbutyje. Svarbiausiu 
klausimu buvo ar dalyvau
ti 1936 m. tarptautinėje 
sportų olympiadoje, kuri 
įvyks Vokietijoje? Sporti
ninkai pasidalino į dvi da
li: vieni kalbėjo prieš daly
vavimą, nes dabar Vokie
tijoje persekiojami žydai 
ir katalikai, o kiti kalbėjo 
už dalyvavimą. Balsuo
jant, nacių šalininkai lai
mėjo.

J. T. Mahoney, preziden
tas Atletų Sąjungos, pasi
baigus balsavimui atsisa
kė išnaujo kandidatuoti. 
Prezidentu išrinktas nacių 
šalininkas Brundage.

Jijiga, Ethiopiją,—Gruo
džio 14, italų bomba išmes
ta iš orlaivio ant Daggah 
Bur užmušė amerikietį 
daktarą Robert W. Hock- 
man. Nelaimė atsitiko, 
kuomet daktaras paėmė 
ekzaminuoti nesprogusią 
bombą, nes tai buvo jo mė
giamas užsiėmimas daryti 
bombų kolekciją. Šią bom
bą jam apžiūrinėjant, ji 
sprogo vietoje užmušdama 
daktarą.

NAUJA PRIESPAUDA 
RUSIJOJ

VVashington, D. C.—Ląp-* 
kričio 28 dieną Katalikų1 
Universitete football rate- 
Uslosė paskutinį Išiosežbv 
no lošimą su North Caro- 
liną Valstybės rateliu, Gri*- 
ffith stadiume! Katalikų? 
Universiteto ratelis laime? 
po 8—0. Tame rately yra1 
net 7 lietuviai lošikaĖjTo 
ratelio kapitonu yraTietu- 
vis, Edvardas Karpavičius' 
iš Duąuesne, Pa. Kiti žy** 
mūs lietuviai lošikai yra 
šie: Leonas Katalinas iŠ = 
Shenandoah, Pa.; Juozas^ 
Antanavičius iš Shenan»; 
doah, Pa.; Vincas Adomai* 
tis iš Worcester, Mass.; 
Vincas Lazauskas iš Wor- 
cester, Mass.; Juozas Jan- 
čiulis iš Shenandoah, Pa.; 
Petras Dranginis iš Tor- 
rington, Conn.

Lietuviai sportininkai lo
šimuose buvo žvaigždės. 
Jie gavo pagyrimo laiškus 
už pasižymėjimus.

Valio, lietuviai sporti
ninkai!

LDS. Centro Valdybos

SUSIRINKIMAS

NEIŠLAIKĖ LIETUVIŲ 
KALBOS EGZAMINŲ
Klaipėdos krašto krimi-

Nesenai išleisti įsaky
mai. kuriais visi maldos 
namai Rusijoj turi būt už
registruoti. Naujų negali
ma statyt be komunistų 
leidimo. Naujai išaugu
siuose miestuose uždraus
ta parduot bažnyčioms že
mę ir įsakyta visokiais bū
dais kliudyt naujų bažny
čių statymą. Ir vis gi iš to

įvyks antradienį, gruo
džio 17 dieną, š. m., Darbi
ninko Redakcijos kamba
ry, 7 valandą vakare. Die
notvarkėje bus Darbinin
ko Radio Programos klau* 
simas, kurios sutartis bai
giasi gruodžio 15 dieną.

Kun, J. Švagždys, 
LDS Centro Pirmininkas.

GERB. “DARBININKO” 
SKAITYTOJ} 

DĖMESIUI!
ikiaipeaos Krašto Krimi-icių statymą, ir vis gi is to 

nalinės policijos komisaras matyt, kad Rusijoj netrū- 
Baruzki laikė lietuvių kai- ksta pastangų statyt nau- 
bos egzaminus, bet neiŠlai- jas bažnyčias ir taip sun
kė. kįose sąlygose.

Šv. Kalėdų Švenčių pro
ga, Kalėdinis ‘Darbininko’ 
numeris išeis gruodžio 20 
d., 16 puslapių.
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VIETINĖS ŽINIOS
PASNINKAS 

r / Metų Ketvirtis

..ijjtMMflĮyipiĮiįyymipifliių1,...........................

;F Bažnytinis metų ketvir
tį! (bertainis) įpuola į 
gruodžio 18, 20 ir 21. Ką- 
tąlįkąi minėdami metų 
bį^tainį, pąąųkoja jį Die
vui. Jie taip pat atgailioja 
Už savo prasižengimus, už 
nesuvartojimą Dievo do- 
yaųų tįnkąmiau -— jįe pat 
sninkaųja. Rrįe tų, jįe dar 
maldauja Dievo tinkamų 
Bažnyčiai vadų — kunigų.

siminkitet kąd savo drau
gijoms turėsite Federaci
jos darbuotės atskaitą iš
duoti.

• ADVENTINĖ MINTIS
#■ ■ - * • ' ’

Ądvento liturgijoje nuo- 
reiškiasi mintis sėklos 

; ^emėje žiemavojančios ir 
- kpmbinuojasi su sėkla A- 

: brąomo. Kaip Advento 
tąsiose dienose visa 
gamta geidžia sąųlės, taip 

r' visų laikų žmogaus siela 
j trokšta Teisybės Saulės 

Kristaus.
p Nenuostįbu jog Bažny- 
i Čią yedą žmones prie Kris- 
l tąųs pažinimo ir prisiarti- 
L nimo per Advento maldin- 

gą ir atgailiojantį sezoną.
ĖV --------------

FEDERACIJOS SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS

v Gruodžio 17 d., vai. vak., 
bažnytinėje salėje, įvyksta ’ 
Federacijos skyriaus susi- i 
rinkimas aptarti seimelio ; 
ir vas. 16 d. ruošą, spau
dos vajaus, draugijų pri- , 
klausymą ir kitus reika
lui. Draugijų atstovai ma
lonėkite visi dalyvauti. At-

■ —; į* ' -■-----------i—i--------------- -----—------- Įj..l jl..U,< i

I*
I MUZIKAS
! RAPOLAS JUŠKA

J

Moko muzikos, piano 
įr daiųavimo. Spepia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

Adresas:
933 E. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

L. Vyčių 17 Ąįgircįo kp. 
prįeš-metįnįs susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruo
džio 22 d., 3 vaĮ. po pietų. 
Vyčių kambary.

Brangūs Vyčiai! Jau bai
giame 1935 m. Tie metai 
taip greit prabėgo, kad, 
rodos, jų nė nebuvo, o dar
bo tiek mažai padarėme, 
kad gėda ir pažvelgti atgal 
į praeitį.

Laukdąmi Nąųjųjų Mei 
tų padarykime rimtesnius 
planus ir energingai savo 
užsimojimus įgyvendinki- 
me.

Sekant mų^ų veikimą, 
pasirodo, kad pas mus yra 
dąug ir trūkumų ir, kad 
juos panaikinti įš mūsų 
tarpo reikalinga: Vytiškos 
meilės, vienybės, nuošir
dumo organizaeijai ir 
daug sunkaus darbo, o tik 
tada tos visos netinkamos 
ydos, bus galima panaikin
ti iš mūsų tarpo ir veiki
mas pagerės.

Turint omeny tokias 
kliūtis, mes turime rimtai 
apgalvot ir darbą pradėti 
sų šiuo susįrinkimu!

Šitas susirinkimas yra 
svarbus, nes turime daug 
svarbių reikalų, o ypač 
svarbus tuo, kad bus val
dybos rinkimas. Valdyba, 
rodos, nėra svarbu, bet 
nuo darbščios valdybos 
priklauso įr visas kuopos 
gyvumas, dąrbštumas ir 
atsižymėjimąs visuomeni
nėje dirvoje.

Todėl visi į susirinkimą1 
Neliksime nei vienas na
mie, o atėję svarstykime 
savo reikalus ir pastatyki
me gabiausius ir nuošir
džiausius narius į valdy
bą.

Nutiesę tinkamas gaires

ateįČiai, galėsime laukti ir tąsias ąkrynįas įr nudūmė 
gausesnių ręzultątų. Sęųth Bostono link. Išsy- 

Šįrdiųgai visus kviečiui kiP buvo manyta, kad jįe 
pasigrobė $75,000, bet vė
liau patikrinus sužinota, 
kad tiek pinigų troke ne- 
tbuvo. Policija pradėjo 
.stropiai tuos drąsius ban
ditus ieškoti. Ieškojimas

Kaip girdėti, tai gruo-'"^ Southi Bos- 
dSo 28 d, 1935 pirmąi
t^dieni po Kąledų įvyks L pė. Bet sekmadienį Brook- 
Vymų vietines kuopos sp- line prię čhilton gatvės 
fcįaj, Munįcįpal Ęųilding jąųke rasta pavogtosios ir 
salėje, So. Boston, Mass. (iškrėstos skrynios. Iš jų 

Šokių komisija uoliai banditai tegavę tik apie 
dirba ir tikisi, kad šitie $460, Traveler’s čekių, 
šokiai bus pasekmingi, nes sumoje $7000 nelietė. Mat, 
pusę pelno skiria namo juos išmainant reikia pasi- 
fondui, kuriuos nori įsigy-,ra^ytj:_^?^u būdu bijoda- 
ti Centras.

šokiams gros Bostonians 
orkestras; taipgi bus viso
kių pamarginimų. Visi 
ruoškimės šokiams, įsigy- 
kime tikietus!

Nugirdęs

Jūsų;
P. Razvadauskas,

Pirmininkas

MŪKIAME špęių

DKRBININKKB
tąrpy 1930 ir 1933 ųietų 
Bostopas pir^p $7,223,382.
89 vertėa bond81!-

Šioji byla sukėlė didelę 
seųsąciją vietoj polftįkie- 
rių tarpe.
Gųb. Curley, kąjtinąmąąis 
Doian ir kiti įžiūri majoro 
Mansfield ir jo šalininkų 
politinį manevrą.

mi įkliūti jų nelietė.

PATĘAUKE TEISMAN 
BUVUSI MIESTO 

IŽDININKĄ

Bostono miesto majoras 
Frederick W. Mansfield, 
Bostono miesto vardu, pa- 

APIPLĖŠĖ AMERICAN traukė teisman buvusį 
RAILWAY EXPRES I miesto iždininką, James 

VEŽIMĄ Curley administrarįjos lai
ku, Edmund L. Dolan ir

VEŽIMĄ

Penktadienio vaka r e, šešis kitus asmenis veiku- 
9:30^ vai., ant Federal St., sjus kartu su Dolanu. Jie 
iries Chambpr of Commer- visi kaltinami dėl neąišku- 
ce namą penki banditai Bostono miesto išlaidų 
pastojo kelią ir sustabdė sumoje $250,000, bondsų 
American Railway Ex- transakcijoje. Paduotame 
press Cq. troką, kuriuo ve-^Aukštajame Teįsme kalti- 
že puo North Station į nime, nurodoma, kad 1929 
South Station pinigus ir m. ę, l. Dolan tikėdamie- 
čekius. Šautuvais grąsin- sį, Curley bus išrink
dami trims troko palydo- tas miesto majoru, o jis 
vams, pasigrobė dvi tvir- pąts paskintas miesto iždi- 
gjuiiiiiamiiiiuiimiiaitmiiitūinuiiiiiiiiiiii....... iiiaiaiiiianĮ«1 ninku, sudaręs su savo ben

Į (dradarbiais korporaciją 
I, vąrdu Legal Securities

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M, V, CASPER ĮgroE?
Arti Municipal Building

525 E. Broądway, S. Boston

jver Company, kurios su
pirkinėjo bandsus, o pas- 

ž v , , = kiau Bostono miestui par-= Ofiso Valandos g _ _ ? . t .
I Nuo "9 iki 12 ryte į? nuo 1.80 iki a davė uz daug didesnę kai- 
i5 ir nuų 6 ikf w^vaj£?i^. dci-s via Kaltinime nurodo, kad s sas uždarytas subatos vakarais ir s "3-' . .. J ..
= nedSldieniais, taipgi seredomis nuoš tokių trapSakCljų. KeįlU, 
j Tįpp?Suk‘x-Ray j P.Olan su sąvo bendradar- 

EI<nilliniiinuiMiiinluilMimniinnnamiii»Htiiii..... '"mĖ biais nuskriaudę Bostoną

Lietuvis Ųantistąs

DH. S. A, GALVARĮSKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
rytp, duq f:8Q iki 5:80 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 Į. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Vėliausios ma(^os įtaisai 
randasi šiame markete. 
Krautuvė yra padalinta į 
dėpartmentus, kaip tai-.; 
Mėsos, Grocepių, Šviežių-j 
Daržovių, Bakery, Pieno 
Produktų, Crackėrp, Pejį- 
catessėn, Saldainių ir Ci
garų skyriai.

Šios krautuvės principai 
yra toki: duoti žmonėms

BROADVVAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas 

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

KALĖDŲ PAMALDOS Progos pasinaudoti nupi- 
’ gmtomm kainomis, rikrą 

ir teisingą patarnavimą.
Sq. Bpąton Markete ga

lite patys pąsirinktį gyppe< 
rių Skyriuje. Vadinasi 
kiekvienas pirkėjas gali 
pąts pasitarnauti be jokio 
sutrukdymo ir skubumo- 
Pasirinksite kas patiks ir 
kokia kaina norėsite mo
kėti.

Krautuvės užpakalyje y- 
ra vietos dėl 500 karų, kur 
galite pastatyti nemoka
mai.

Tąigi, pp. Johp įr Paul 
Cifrino kviečia visus senus 
ir paųjus draugus atsilan
kyti | jų gražią, naują 
krautuvę, South Boston 
Market, 470 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Per Sv. Kalėdas Šv. Pet
ro bažnyčioje Šv. Mišios 
bus laikomos šiomis valan
domis: 12, 6, 8:3G, 9:30 ir 
11. Bus dar ketverios pri- 
vatiškai laikomos. Po su
mai seks palaiminimas su 
Švenč. Sakramentu.

wh m
(KAgmAS)

<94 E. Broadway, 
fįouth Boston, Mass. 

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

Res.: Tel. S. B. 3960 
Patarnavimas di«n% ir naktį.

CAMBRIDGE, MASS.
Kalėdose pamaldos Ne

kalto Prasidėjimo Lietu
vių bažnyčioje bus: Kalė
dų Naktį, 12 vai. šv- Mi
šios. Kalėdų Dienoj šv. Mi
šios 7, 8, 9,10 ir 11 valan
domis. Visi dalyvaukite.

Mišparai ir palaimini
mas su ŠŠ. Sakrąmentu 2 
vai. po pietų. Tuoj po Miš
parų Kalėdų Diedukas da- 
lįs vaikučiams dovanas.

Rep.

IŠ LIETUVOS SALDAI
NIS — geriausią 

KALĖDOMS DOVANA

“Darbininko” ądųiiųis- 
tracija ką tik gavo iš Lie
tuvos “Birutės” saldainių. 
Dėžutė 1 svaro parsįdųoda 
po §5c, 2 sv. — $1.10- Ne
daug teturime. Kas norite, 
užsisakykite tuojau: “Dar- 
bininkąs”, 366 W. Ęroad- 
way, So. Boston, ^as.s-

ŠIANDIE ATIDARĖ 
NAUJĄ MĄBĘĖTĄ 

SO. BOSTON’E 
Nuo 1-mos vaj. po pietų iki 

7 vai. vakarę.

SOUTH BOSTON 
STOVE EKCHANGE

Garantuoti Aliejiniai Bumeliai—.$7.75 
Dalys visokių ISdirbysčių

Pečiams ir Aliejiniams šildytuvams.
Pečius parduodame, perkam ir mainom 

Grindims patiesalai ir matrosai

269 Broądway, So. Boston, Mass.

Vienatinis bonsuotas Florist’s 
Telegraph Delivery narys 

So. Bostone
Pristatome gėles pilė kada

Telegrafu Bile kur
THORNTON'S 

FLOVVER SHOP
John J. Hayes, savininkas 

Vestuvių bukietai ir Pugrabij gėlės 
— mflsu specialybe

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

sumoje $250,000, nes laiko-

BROADWAY FRUIT 
MARKETS

WHOLEgALE & RETAIL
Švieži vaisiai, daržovės ir riešutai 

Į žemomis kainomis visuomet.
!463 Broadway, Sp. Boston. Mass. lauktų krautuvę So. ĘostO-

Tel ŠOU 2761 ine adreSU 470 W- Ęr°ad‘ 
Te. ŠOU. 1 ...'way arti Dorchester St.

John ir Paul Cifrįno, na
vininkai Supreme Market, 
540 Gallivad Blvd., Dor
chester, Mass. šiandie ati- 
*dąrė didžiausią ir vieną iš 
| gražiausiu vąįgomųjų pro-

DR. GRADY
* SPECIALISTAS

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegiją’, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hąmilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lowell Hospitaly, gydy
tojas City Dispeūsary; gydytojas prie 
St. Jobn’s Hospitąlčs; Medicinos eg- 
zamlnieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Loweii Y. 1(. o. A. Gym.; A. O. 
Fųręąters of America. Ofiso valandos: 
Utar.,'Ket., Slib. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak.- Nedėliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST- BOSTOJt

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS

409 "VVINDSOR ST.
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuviu bažnyčią 
Ofiso Tel. TRChvbrldge 7880 
Ofiso Tel. KIRklund 9221 
Namo Tel. TROtybrĮdge 6434 
Sąžįnipgąs ir ftapestingas

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0816

D. A. Z41ETSKAS
Graboriua - Balsąmuofojaii

Patarnavimas dieną ir naktį
Euiįęral Home ir Res, 
664 Kast Broadway,

So. Boston, Mass.

OUEEN ANNIAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA 
Skalbiame ir protiname visokius 
drabužius. Mes paimame! ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambrldge, Brfghton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
Ir patyrsltę, kad gaunate patarna

vimų už pigią kalną.
7-0 Etoj? St, So. Boptpft 

Tel So. Boston 2923

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN i 00.
Taigoje Visokius Stogus

414 VV. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

ramius
i
t

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daįk- 
tus. Taipgi ir pataisau.

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Bąltrašiūnąs, Sav. 

490Ęroadway» Tel.8.BQston3120

366 W. Broadvvay 
SQ. BOSTON, MASS.POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Ęill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden St.,
Tel. BIGhlands 4855 
fiGKBURY. MASS.

REIKALINGA
• AGENTŲ

Del pąrdavinėjmo trejų devy* 
nerių, šaknų ir galingos įuos
ti ey.. Geras pelnas. Rašykite 
tuojau: Dėken’s. Ointment Co.,

Hartford, Gonn.

L

ATIDARYMAS 
MEAT MARKET 

PETER KISIELIS 
339 Dorchester St > 
So. Boston, Mass. 

(Cęrner Middle St.) 
Geriausia ir šviežiausia Mėsa 

žemos Kainos. Uždyka pristatome. 
Greitas Patarnavimas.

Visi Laukia Linksmu Kalėdų
AUKSAI YRA TIKRA DOVANA.—Priduoda daug gražumo.
(1) Moterų ir Vyrų Laikrodžiai $9.50 ir daugiau.
(3) Žiedai nuo $1.50.
(3) Setai Plunksnų ir Paišelių nuo $1.50 iki $15.00.
(4) Vaikų ant raukų Laikrodžiai $3.50 ir $2.95.

ŽIEDAI, B1L1NZALIETAI IR LAKETĄI $1.00 IR DAUGIAU.

Turime visokių Sieninių Laikrodžių, Sidabrinių peilių ir viUelčių. 
Visokių dovanų ir už visokias žemas kainas.

TAISOME, MAINOME LAIKRODŽIUS IR 
ŽIEDUS.

PERDIRBAME Iš SENU LAIKRODŽIŲ IR ŽIEDŲ I NAUJUS. 
VISKĄ GVARANTUOJAME SULYG SUTARTIES.

Parduodame visokių Kampanijų Radios ir Lietuviškus Rekordus.

eoland KETVIRTIS & Co.
a?2 Broadvvay, South Ęoston.

Telęfonas: SOŲ-th Boston 4649.

Tel. So. Boston 266Q

Lietuvis Dantistu?

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofisų valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 0:80 Iki 9 v. v. 
Seredųipls nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Bubėtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Netoliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagąl sutartį)

Tel. Trowhridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

278 Hąryard Strgąt, 
kaųap. Įnman arti Central Sq-» 

Cambrįdge, Mąss.

Tel. ŠOU. 1437

MILANO'S
ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA
Geriausi įtaisymai Sq. Bostone.

patarnauja lietuviams jau nuo 1907, 
' Darbą atliekame belaukiant į 15 min. 
I KAINOS LABAI ŽEMOS
Skrybėles išvalome ir pertaisome 
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.p. 

j Sukatomis — 8 iki 10 vai vak.
360 ĮJroadway, So. Boston, Mass.

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “DarHumkc” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte "Darbininke”.

K. ŠIDLAUSKAS 

918 E. Broadwąy 
Telephone South Boston 9387

S. BARASEVĮČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES 

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

113 Atneš Št., Brockton, Mass.
Tel. Brookton 390

(įyven. vieta: 838 .Dorchester Avė.
Tel. Columbla 2537

SVARBUS NEVV ENGLAN COKE PRANEŠIMAS 
Du Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėpesį.

Imant 2 tonus anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną.
lipant vieną toną anglių, sutaupysite 25c, nuo tono per visą sezoną. 

DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

Pašaukite
BATCHELDER WHITTEMORE 

834 Massachussetts Avenue, Boston 
Tel. HIGlands 1920

SKYRIAI:
Brighton 814 Wąsh.................. ALG onqn-3108
Capahridg-e 4 Brattle ...............  KIR klnd-6820
Ghajl^town 161 Medford CHA ston-0086 
Dorchester 346 TalhOt av.   GEN eva-1350 
Maldęn 69 Pleasapt  .......... MĄLden-6800
Norwood 269 Lenox................ fiOĘ wood-0764
Roilindale 6 Oorinth............... PARkway-390G
RosIUdąle 6 Cprinth ..... . PĄĘ įovay-4^10
Rqxbuiy 99 ............... HIG įlnds-6450
South Boston 463 Broadway.... ŠOU Ęqs48S0 
BWUtive pffics 834 Mąss. av. HIG hlnds-1920 
ifight? Suudays Holidays ........KEHmort-8100
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Atverskime Naują Lapą i
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Laikas bėgą kaip van- 
iuo. Laikrodžio rodykle, 
rodos, iš lėto slenka, bet 
Sjurek: t|k buvo rytas, — 
Štai jau saulelė vakarop.

Taip ir žmogaus amželis. 
Jią, rodos, jaunystės sap
nais bęi svajonėmis rengę
sis modemiškan pasaulin 
Įnešti pajėgą, kuri pasaulį 
audrebintų, o štai persis
vėrė amželis antroj pusėj, 
ar tai gyvenimo rūpestėlis 
palietė savo skurdžia lete
na ir viską padėjome į ša
lį nieko dar nenuveikę. 
Ir lyg prie klausyklos lan
gelio priėjęs greitai me- 
džiojį užuomaršoje sąži
nės prikaišiojimus, taip iš
budinus visuomenišką dar
bo pareigą, ieškai minti
mis savo skautiškų gerų 
darbų praeityje. Laikas 
bėga kaip vanduo, o tas 
laikas, tai pinigas. Ar 
daug už tą laiką įnešėme 
visuomeniškan iždan? Juk 
rengėmės žemę pajudinti... 
Jeigu to nepadarėme ne- 
meskim kaltės ant kitų, 
bet ieškokime jos savyje. 
Ir pasitaisykime kol nevė
lu. Turiu minty “Darbinin
ko” Radio pusvalandį.

Gruodžio 14 d. 1935, su
kanka vieni metai, kaip 
“D-kas” siunčio oro ban
gomis lietuviškai - katali
kišką mintį, — dainas, 
giesmes, kalbas, žinias ir 
t.t. Tai moderniškųjų lai
kų būtinas įrankis skleidi
mui savos minties. Tai į- 
rankis lietuviškai - tautiš
kai ir lietuviškai - katali
kiškai akcijai. Tai moder
niškųjų laikų nauja ka
riuomenės armija. Hitleris 
tik su pagelba (laike nacių 
bylos Kaune) Radio, pri
vertė Lietuvą siųsti paru- 
bežin kariuomenės pulkus. 
Su pagelba Radio ir šian
die Hitleris diriguoja Klai
pėdos vokietininkams. Ku
nigas Coughlin drebina A- 
merikos kapitalistus, tik 
su Radio pagelba. Išimk 
šiandie Radio iš pasauli
nio, .bei valstybinio veiki
mo, tai liks pasaulis lyg 
šimtą metų atsilikęs. O ar 
ne tas pats ir su mumis. 
Tiesa, čia tuojau prasikiša 
finansinis klausimas. Bet 
ar tas tik mumis kliudo?

tt. Lietuvoje laike karo 
gyveno mūsų tėveliai be 
duonos, ridbalų, pieno... 
Buvo laikas, kad reikėjo 
gyventi miškuose, duobė
se. šiandie Vilnijoj visi 
lietuvių vaikai, išmesti iš 
lietuviškų mokyklų — sa
kysim ir jie anseina. Kiek 
turime lietuviškų mokyklų 
Amerikos kolonijose? Sa
kysim, kur nėra ir ten tie 
žmonės apseina. Jei gali
ma paklausti, kiek ten žū
sta mūsų jaunimo, kur nė
ra lietuviškų mokyklų bei 
kitų lietuvybės palaikymo 
priemonių?

Šeši šimtai tūkstančių 
Amerikoje lietuvių blaško
mi amerikonizmo bangų ir 
pamažėlį, lyg sniegas nuo 
navasario saulės, tirpsta— 
ištautėja.

Radio, tai yra modemiš
kas kovos laukas, su kurio 
pagelba galima prieiti prie 
kiekvieno jaunuolio ar pa- 
miršusio savo tėvynę sene- 
lio-ės; tai pagelba mūsų a- 
teiviams, kaip įrodyti Lie
tuvos meno supratimą čia 
gimusiam jaunimui. Radio 
su gražiomis lietuviškomis 
dainomis, tai didžiausias 
budintojas - žadintojas lie
tuviškumo • beištautėjan- 
čiame jaunime išeivijoje.

Jeigu Radio atlieka to
kia svarbią rolę mūsų tau
tiškam katalikiškam gy
venime; jeigu radio pasi
tarnauja visuomenei, —lai 
tas radio ir būna visuome
nės reikalas.

Jeigu “Darbininko” pe
reitų metų radio pusvalan
dis įrodė savo svarbią ro
lę mūsų visuomeniniame 
gyvenime ir, galop atsilie
pė i ^visuomenę kaipo rė
mėjus, tai reikėtų kad toji 
visuomenė jam ir pasitar
nautų. Kitais žodžiais ta
riant, reiktu kolonijose or
ganizuoti ‘D-ko’ Radio rė
mėjų skyrius, kurie orga
nizuotai veiktų ir rūpintų
si radio pusvalandžio išlai
kymu.

Jeigu tas radio reikalas 
ras visuomenės pritarimą, 
tai jo išlaikymas galima 
suformuluoti taip, kad jis 
nebus visuomenės sunke
nybė. Ir nereiks sakyti,

THE mnRCH OF GIFT TIIUE LERD5 TO KRV--

HEIF
BOTH RillGS

ŠIOSE KALĖDOSE I

Jūs gaunate du žiedu, o mo-| 
kėsite tik už vieną Daimontą.

Padaryk šias Kalėdas at
mintinas duodamas savo su
žieduotiniai vestuvių žiedą.

UŽSIMOKĖSITE
KITĄ METĄ

ooiun
ON ANY PURCHASE 

UP TO ‘5O0’

*-«*£.**<;

4 DAIMONTŲ 
ŠLIUBINIS SETAS

ABU UŽ

$24.75
Abu žiedai už vieną kainą. 

3 daimontai šliubiniame žie
de ir didelis daimontas pasi
žadėjimo žiedė.
50e T SAVAITĘ

pnv oniv 
$loo

10 DAIMONTŲ ŠLIUBINIS

S75.00
7 daimontai šliubiniame žiede 
ir 3 daimontai pasižadėjimo 
žiede. Gražiai padaryti.

$1.50 į Savaitę

$49.75
žiedų, setas labai gražiai pa
darytas. 5 daimontai kiekvie
name žiede, šios dovanos nie
kad nepamirš.

$1.00 į SAVAITĘ

ŠLIUBINIS SETAS

$19.75
50e Į SAVAITĘ10

DAIMONTŲ 
ŠLIUBINIS 

SETAS

ABU UŽ ’

išvadą gali būti viena: 
dabartinis prezidentas no
ri nusikratyti pilsudski- 
ninkų globa. Ąr tai jam 
pavyks? Manyčiau, kad 
taip. Mąt, dabartinis Len
kijos prezidentas yra ne 
tik mokslo, bet ir didelės 
inteligencijos žmogus, mo
kąs visus patraukti savo 
pusėn.. Visi nuosaikesni 
lenkai jį rems.

Tiesa, daugelis šimta
procentinių pilsudskininkų 
vis dar tebededa daug vil
ties dabartiniam Lenkijos 
kariuomenės vyriausiajam 
inspektoriui gen, Rydz- 
Smigly, kad jis pakreips 
Lenkijos vyriausybės vai
rą jiems pageidaujama 
kryptimi, bet ta viltis ma
žai teturi pagrindo.

Iš artimų Pilsudskiui as
menų dabartiniam lenkų 
kabinete paliko dar pagar
sėjęs germanpfilas pulk. 
Bekas. Tačiau ir jo padė
tis nėra aiški. Štai jau Jis 
seniai pasveiko ir eina sa
vo pareigas, o vokiečių 
spauda vis tebekelia neri
mą dėl Beko likimo. Ir 
Lenkijoj pašnibždomis ka] 
bama, kad pulk. Beko at
sistatydinimas yra dienų 
klausimas. Yra gandų, kad 
Beko vietą užimsiąs buvęs 
užsienių reikalų ministeris 
A. Zaletskis.

Nėra jokios 
kad pasikeitus 
užsienių reikalų 
riui, pasikeistų ir užsienių 
politika, nes tikrų germa- 
nofilų Lenkijoj nedaug tė
ra. Be to, kalbama, kad 
pasikeitus Lenkijos užsie
nių politikai, pasikeistų ir 
Lenkijos — Lietuvos san
tykiai, nes ir dabartinis 
Lenkijos premieras esąs 
didelis lenkų — lietuvių 
susitarimo šalininkas.

Ar taip ištikrųjų būtų,

: bent tuo tarpu tvirtinti ne
galima. Galiu tiktai pasa
kyti, ‘ kad kol dabartinis 
lenkų premieras nebuvo* 
valdžioje, jis lietuviams- 
buvo gana ' prieinamas 
žmogus ir su lietuviais ne*, 
blogiausiai sugyveno. Ta
čiau negaliu užtylėti ir to, 
kad jam esant Lenki jos vi- • 
daus reikalų mįnisteriu, 
lietuvių persekiojimas Vil
niaus krašte ne tik kad ne
sumažėjo, bet dar didėjo. 
Tas dedasi ir jam atsistos 
jus valdžios pryšakyje: 
Vilniaus krašto lietuviai 
traktuojami kaip kokie pa
rijai ir jiems nepripažįs
tama net elementarinių 
teisių. Tai kaip gi čia 
spaudos gandus suderinti 
su tikrenybe? Iš to tegali 
būti dvi išvadose arba kai
rieji nežino, ką daro deši
nieji, arba visi tie gandai 
skleidžiami tikslu suklai
dinti. Mes, vilniečiai, su £i- 
krovė esame gerai apsi
pratę ir apie viską spren
džiame ne iš gandų, bet iš 
veiksmų. Tuo tarpu lenkų 
valdininkų veiksmai Vil
niaus krašte rodo visai ką 

kitą. “D. L.”

Dievas ir Tėvynė 
Heikia mums mylėti, 

Tada ir vargelis
Bus lengviau kentėti 

K. C.
abejonės, 
Lenkijos 
ministe-

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome vijokly iAdirhysčių auto 
'mobilius. Taisymo Ir demonstraVl- 
,mn vieta:

1 Harnlin Street 
ir E Eightb St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
loe. Kapufiiunfia ir Pvter Trefiinkti* 

Mivlninkaf

•-V-/.

6 DAIMONTŲ ŠLIUBINIS 
SETAS

ABU Už $37,00
Kiekviename po 3 daimontus 

75c į £AVAITĘ

1KĄV
Bk 198 MAIN ST., BROCKTON, MASS.

Sakysi brangus skaityto
jau, šių eilučių rašytojui, 
kad be radio galima apsei- 
ti. Taip. Mes lietuviai mo
kame apseiti ir be laikraš
čio, be duonos, be pieno, 
be namų, be apšvietos ir

kad be jb galima apseiti.
Vienaip ar kitaip imant 

būtų labai, o labai pagei
daujama, kad “D-ko” Ra
dio pusvalandis atidengtų 
naują antrų metų lapą.

Vaivos Anūkas.

Kay’s krautuvėse galima pirkti kreditan taip pigiai, kaip ir cash. 
Nereikia mokėti nuošimčio. Nėra extra mokesčių — Nėra kolektorių.

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
ni ištikimi tėvynei.

■ Naujoji Lenkijo s Vyriausybe ir Vilniaus
Krašto Lietuvių Būklė

P. J. AKUNEVICH IR SUNOS į
GRABORIUS - UNDERTAKER

GeriausiasTPafarnavimas Laidotuvėse.
\ 258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. Į
' Telefonas SOUth Boston 4486. * i
\ BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
r 16-18 Intervale Street, Montello, Mass. Į

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

ŠV. JONO BV. BL. PAŠALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBĄ

Lenkijoj neseniai prade- vėl prezidentu, 
jo veikti nauja konstituci
ja, kuri valstybės prezi
dentui suteikia daug tei
sių. Senoji konstitucija 
prezidento teises buvo pri- 
vedusi prie nulio ir vienin
telis jo užsiėmimas buvo 
reprezentuoti ir pasiraši
nėti pakištus popierius. 
Dėl tokios būklės Lenkijoj 
nemaža yra kurta įvairių 
anekdotų. Kuomet buvo 
priimta naujoji konstituci
ja ir susirinko naujasis 
lenkų seimas, visus labai 
domino klausimas: kas 
bus toliau? Idėjiniai pil- 
sudskininkai tikėjosi, kad 
dabartinis Lenkijos prezi
dentas prof. Moscickis bus 
pakeistas kuriuo nors kitu 
asmeniu, šimtaprocentiniu 
pilsudskininku ir kad 
jiems prasidės nauja era 
(gadyne). Bet tai nebuvo 
tikrovė.

1 Išrinkus prof. Moscickį

jis, mato
mai, toliau nepanorėjo pa
likti statistu, ir pasinau
dojo savo teisėmis ypač 
naująją lenkų vyriausybę 
sudarant. Ir ką mes čia 
matome? — Ugi tai, kad j 
naująją lenkų vyriausybę 
neįėjo nė pulk. Slavekaš, 
nė pulk. Pristoras, vienu 
žodžiu, neįėjo didžiausi pil
sudskininkų stulpai. Jiems 
buvo pavestos visai ne
reikšmingos vietos. Tuo 
tarpu į vyriausybę įėjo vi
sai nauji asmenys, visai 
maža bendro teturį su pil- 
sudskininkais. Į premięrus 
buvo pakviestas žmogus, 
kuris labiau bus lojalus 
prezidentui, negu preziden
tas jam. Tuo tarpu prie 
Pilsudskio kaip tik buvo 
atvirkščiai: pats preziden
tas buvo lojalus visoms 
Pilsudskio pastatytoms 
vyriausybėms. Kokia iš to 
galima padaryti išvada?

Pirmininke — Eva Markslenč, 
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
TeL So. Botson 1298 

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

Prot Rafit — Brone CluDlenS, 
29Gould St, West Roibury, Mass, 
Tel Parkway 1864-W

*’in. Ražt — Marijona Markonlutfi, 
33 Navarre St, Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W 
iždininke — Opa StaniullutB, 

105 Weat 6th St, So. Boston, Mass 
Pvarkdare — Ona MiZgirdienB, 

1512 Coluinbia Rd., So„ Boston. Mass.
Kasos Globėja — E. JanušonienS. 

1426 Columbfa Rd.. So. Boston, Mass. 
draugija savo. nu^irlnklmus laiko kas 

sntra nhtmlnts Idpkvlenn 
________ __ ___i__ ,---------------------------

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomua Park, So. Boston, Muas.

Vlce- pirm. — V. Medonls,
21 Sunger St., So. Boston, Mass.

Prot Raštininkas — J. Gllneckib,
5 Thomas Park, So. Boston. Mhss.

Fin. Rafitininkas — Albf Nevlera,
16 Winfleid St, So. Boston, Mass.

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

Maršalka — J. Zaikia,
7 Winfleld St, So-Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kaa tre
čia nedSldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vaL po piety. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St. So. Boston, Mnm

7:30 vai. vakare, pobažnytinčj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
rwu> omtnktilu raitininke.
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Krimiiiališkutno 
Pavojus

• - - ■. ■ ...................I -

Visuomenės vadai labai susirūpino dėl Amerikos 
jaunuomenės palinkimo prie kriminališkų nusižengi
mų. Apskaičiuojama, kad didžiausias kriminalistų 
nuošimtis tenka jaunuoliams tarp 16 ir 21 mėtų am
žiaus. Su metais kriminališkumo nuošimtis palaips
niui mažėja. Ir taip, didžiausias — 34— kriminališ
kumo nuošimtis kliūva jaunuoliams 16 — 21 melų; 
nuo 21 iki 30 — 16 nuoš., nuo 31 iki 40 — 15 nuoš., 
nuo 41 iki 50 metų —- 6 nuošiintis. Mažiausia nusi
žengia sulaukusieji 51 metų: jie sudaro tik 3-čią kri
minalistų nuošimtį. Atrodo, kad bręstant protui, ma
žėja kriminališki palinkimai. Kitais Žodžiais — kri- 
mihaliŠki nusižengimai tai beprotystės ar bent maža- 
protystės padaras. Bet ne vienos tik beprotystes. Pri
skaičiuojama ir kitų priežasčių, tarp kurių svarbiau
sios yra šitos: laisvas pardavinėjimas ginklų, neišski
riant, ar juos perka suaugę žmonės, ar jaunuoliai;

jei jiė buvo mirusiojo iš
laikomi — po vieną treč
dalį metinio uždarbio. Nūb 
nelaimingo atsitikimo nu- 
kentėjusiai mirus, pensiją 
gauna ir jos vyras, jeigu 
jis negali dirbti ir buvo 
žmonos išlaikomas. Mirus 
nuo nelaimingo atsitikimo 
apdraustiems tėvui ir mo* 
tinai, jų vaikai* gauna su
dėtinę pensiją, jiems pri
klausančią po kiekvieno 
mirties. Nukentėjusio naš
lei ištekėjus, vietoje pensi
jos jai duodama vienkarti
nė pašalpa, kuri ligi ketve- 
ri ųmetų pensijai.

Pasikalbėjimas Tėvo Su Dukrele

Svetimšalio Šeimos na
riai negali gauti pensijos, 
jeigu nelaimingo a.tsitikl- 
mo metu jie, negyveno 
Lietuvoje.

Draudimo lėšas sudaro: 
draudimo mokesčiai, ka
sos, turto pelnas,, aukos, 
baudos ir kitos pajamos. 
Draudimo mokesčius mo« 
kės darbdaviai. Įstatymo 
projekto pabaigoje dar 
pasakyta apie darbingumo 
nustojimo procento nusta
tymą apie nukentėjusio 
metinį Uždarbį, nurodytas 
kasos administracijos su
darymas ir kita. Tsb.

Vincas Andriuška.
Žiūrėk, Ką Skaitai!

: idealizavimas vagių ir banditų krutumuose paveiks
luose; narkotiški vaistai, kuriuos visi kriminalistai 
apsčiai vartoja ir kurie atima žmogui pusę sąmonės; 
atvaizdavimas krutumuose paveiksluose visokeriopų 
suktybių, perstatant jas kaipo miklaus proto pasėkas; 

automobiliai ir besmegeniškas noras jais pasivažinėti; 
^troškimas turtų ir tinginių gyvenimo patogumų; tė
vų neatsakomingas pataikavimas išdykusiems vai- 

. kams ir visiškas nusmukimas tėviškojo autoriteto, ir 
— paskiausia, bet drauge ir svarbiausia priežastis: 
stoka religinio auklėjimo.

Tos priežastys padeda išsidirbti tipiškam Ameri
kos banditui. Jis dažniausiai jaunas, protiškai beveik 

. pusgalvis (nors atsiranda ir labai gabių tipų), atkak
lus, nieko nepaisąs, kroniškai apsvaigęs nuo alkoholio 
ar kokių nuodingų trukžolių ir, kas aršiausia, išdidus 
dėl savo “žygdarbių”. Ypačiai pastebėta, kad jauni 
banditai didžiuojasi savo darbais. Ar tai tik ne bus 
krutamųjų paveikslų įtaka, kuriuose banditai Stato
mi ko ne didvyriais. Jauni tuščiagalviai berniukai no- 

, ri suvaidinti tokias pat drąsublių roles, visai nesvars
tydami, kad užbaigs labai liūdnai — kalėjime ar net 

. elektriškoj kėdėj. Bet svarbiausia batiditizmo priežas
tis tai stoka religinio auklėjimo ir tėvų nepaisymas. 
Jei patys tėvai gainiojasi paskui smaguriavimą ir len
gvus gyvenimo patogumus, pamiršdami savo parei
gas link vaikų auklėjimo, tai pasėkos savaime išsi
vysto. Vaikai ne tiktai seka tėvų pėdomis, bet dar no
ri juos pralenkti. Tad-būsiamosios kartos ateitis ne- 

. peršviesiausiai atrodo. Taigi metas tuomi susirūpinti 
lt reaguoti į tą blogumą visokiais būdais, ypač tei- 

i. kiant vaikams religinį auklėjimą ir kiek galint apsau- 
- gojant juos nuo tvirkinančių krutamųjų paveikslų 

įtakos. K.

Lietuvos Darbininkai Bus Apdraudžia
mi Nuo Nelaimingų Atsitikimų

į Ligšiol Lietuvos darbi- 
-• ninkai buvo apdrausti tik 

ligonių kasose, šiuo drau
dimu jie galėdavo pasinau
doti tik susirgę, šiaip jau 
darbininkų kitokio draudi
mo nebuvo. Bet dabar jau 
susirūpinta darbininkų 

\ draudimu nuo nelaimingų 
atsitikimų, šiam reikalui
jau yra paruoštas ir ati
tinkamas įstatymas. Pagal 
jį, nuo nelaimingų atsitiki- 

; mų bus draudžiama visi 
‘ darbininkai, tarnautojai ir 
. mokiniai, kurie dirba pra- 

• monės įmonėse, miškuose,
statyboje, prie geležinke
lių, uostų, plentų ir van
dens kelių, telegrafo, tele
fono ir radio, gatvių tvar- 

Jtymo, vandentiekio ir ka- 
nelįzacijos darbų, šie dar
bininkai bus laikomi ap
draustais nuo jų darbo 
pradžios ligi atleidimo iš 
darbo.

TF
T

Apdraustasis gaus gydy- 
/ mą ir atlyginimą, jeigu 

darbe jį ištiks nelaimė, su
žalojusį jo kūną arba pa

kenkusi sveikatai. Ap
draustajam mirus, jam

į į Skirtą atlyginimą gaus jo 
į šęimaj Nukentėjusio/kęl 
r ■; sūgrįž jo darbingumas ar- 
r į ba ligi bus jam paskirta 
J pensija, iš draudimo kasos 

gaus medicinos pagelbą, 
’ Vaistus, gydymo reikmenis

ir pašalpą, lygią 2/3 jo už
darbio. Nukentėjęs neten
kąs darbingumo ilgesniam 
laikui kaip trims dienoms, 
gaus pašalpą 2/3 savo už
darbio.

Pensija nustatoma, atsi
žvelgiant į darbingumo nu
stojimo laipsnį ir metinį 
nukentėjusio uždarbį. Pen
sija nustatoma tokio didu
mo: netekusiam 100% dar
bingumo — 3/4 metinio už
darbio, o netekusiam dar
bingumo mažiau kaip 
100%' — proporcingai nu
stotam darbingumui. Nu
kentėjęs nuo nelaimingo 
atsitikimo ir negalįs be pa
šalinės pagelbos bei prie
žiūros apseiti gaus pensi
ją, lygią jo metiniam už
darbiui.

Įstatymo dar numatyta 
laidotuvių išlaidos ir mi
rusiojo šeimos dariams 
pensija, kuri skiriama nuo 
kasos nario mirimo die
nos. Nukentėjusiam mirus, 
jo žmonai skiriama pensi
ja — trečdalis vyro meti
nio uždarbio; vaikams — 
po penktadalį mirusio me
tinio uždarbio, jei dar gy
vas vienks tėvų, ir po 
trečdalį,jeigu vaikai li
ko grynais našlaičiais. Tė
vams, seneliams ir ligi 15 
mėtų broliams ir anūkams,

Tėvas (piktai), — Kur 
tu buvai taip ilgai. Aš not
rių kur išeiti, tai turiu 
laukti, kol parsivilksi?

Marytė, — Nepyk, tėve
li. Aš buvau mokykloj. 
Mus mokytoja ruošia prie 
gražaus, gražaus teatro. 
Po dviejų savaičių mes tu
rėsime labai įdomų vaidi
nimą.

Tėvas, — O kokį dalyką 
jūs ten vaidinsite? Ar la^ 
bai įdomus? Gal ir man 
bus verta nueiti pasižiūrė
ti?

Marytė, — O taip, tėveli, 
tas vaidinimas bus labai 
įdomūs ir pamokinantis. 
Ten bus parodyta, kaip 
kunigas saugoja išpažin
ties paslaptį.

Tėvas, — Kaip tai su
prasti: “saugoja”? Ar tai, 
vadinasi, kad niekam ne
pasako.?^ 4

Marytė, — Taip, tėveli, 
nors ir gyvybę reiktų ati
duoti, o nuodėmklausis 
niekam negali nieko pasa
kyti, ką jis girdėjo per iš
pažintį.

Tėvas, — Ar taip? O aš 
vis manydavau, kad kuni
gas, sužinojęs kokį daly
ką, pavyzdžiui, jeigu kas 
ką pavogė, ar žmogų už
mušė, tai gali policijai pa
sakyti ir tokiu būdu gali 
tas žmogus į kalėjimą pa
tekti.

Marytė, — Niekados to 
nepadarys, tėveli. Kunigas 
turi tylėti, nors jį didžiau
siais būdais kankintų ir 
verstų išduoti paslaptį. 
Katalikų Bažnyčia net tu
ri kankinį šventą Joną Ne- 
pomuceną, kuris neišdavė 
karaliui jo žmonos paslap
ties ir už tai buvo žiauriai 
nukankintas ir į upę įmes
tas.

Tėvas, — Tas tiesa, ir aš 
apie tai kažkur girdėjau 
ar kokioj knygoj skaičiau, 
bet man papasakok, kas 
tame vaidinime bus rodo
ma, ar kokia pasaka, ar 
tikras atsitikimas?.

Marytė, — Kur mes ren
giamės lošti, tai bus vaidi
namas tikras atsilikimas, 
kuris buvo prieš pasaulinį 
karą labai plačiai laikraš
čiuose aprašytas, kaip vie
nas žmogus, nužudė vieną 
ponią, atėmė iš jos pinigus 
ir pabėgo į Ameriką.

Tėvas, — Ar lai nebuvo 
Ukrainoj ? Aš irgi pamenu, 
kad tada laikraščiai labai 
rašė ir sakė, būk kunigas 
buvęs kaltas tos ponios 
mirties. .

Maryte. — Taigi, kad tas 
kunigas buvo visai nekal

tas, jis žinojo tikrą pikta
darį, bet išpažinties pa
slaptis neleido jį išduoti ir 
tokiu būdu tas kunigas 
prarado savo gyvybę.

Tėvas, — Ar tu, Maryte, 
gali man papasakoti, kaip 
tai visa įvyko, aš lyg pro 
ūkus prisimenu, ką rašė 
laikraščiai, bet aiškiai ne
atsimenu.
i

'Marytė, — Gerai, tėveli, 
tai buvo Ukrainoj prieš 
Didįjį Karą. Aš mėtų ne
atsimenu, bet jeigu norėsi
te, aš rytoj parsinešiu iš 
mokytojos tą knygą ir ten 
smulkiai parodysiu, kur 
tas atsitikimas įvyko ir 
kuriais metais; dabar aš 
tik papasakosiu patį daly
ką. Tai buvo taip. Vienos 
parapijos zakristojonas 
rengėsi važiuoti į Ameri
ką, bet neturėjb Užtektinai 
pinigų. Tada jis pamatė, 
kaip viena ponia kleboni
joj pasiėmė iš moterų 
draugystės kasos stambią 
sumą pinigų, nes ji buvo 
tos draugystės iždininkė, 
ir jai reikėjo svarbias bi- 
las apmokėti. Patykojęs 
jis ją užmušė ir paliko kle
bono kambary begulinčią, 
o pats nubėgo į bažnyčią 
ir pasisakė klebonui per iš
pažintį, ką jis padarė, kad 
tuo būdu klebonui užrišti 
burną.

Tėvas, — Tai gudrus 
piktadaris, tu man taip su
galvok. Na ir toliau kas?

Marytė, — Tada policija 
viską ištyrinėjo ir neras
dama kito kaltininką, visą 
bėdą sumetė ant klebono. 
Buvo teismas ir tą kunigą 
nuteisė sušaudyti, tik iš 
pasigailėjimo atmainė mir 
ties bausmę ir ištrėmė į 
Siberiją prie sunkių darbų 
iki gyvos galvos.

Tėvas, — O to zakristi
jono ar niekas nesužinojo, 
kad jis taip padarė?

Maryte, — Tas, tėveli, 
zakristijonas išbėgo į A- 
meriką ir radęs skaityda
mas laikraščius, kad tą ne
kaltą kunigą taip žiauriai 
nuteisė, tai jam pradėjo 
sąžinė išmetinėti, tada jis 
pargrįžo į Ukrainą, nuėjo 
į teismą ir viską pašiėake. 
kaip buvo padaręs.

Tėvas,— O ar tą kunigų 
paleido iš Siberijos?

Marytė, — Teismas mu
šė telegramą, kad tą kuni
gą paleistų, bet atėjo ži
nia, kad jis yra miręs be
dirbdamas prie stočkes.

Tėvas, — Tai gaila, Ma
ryte, kad tas kunigas ne 
prieš mirtį nesulaukė savo 
išteisinimo.

šalia įvairių gyvenimo 
užsiėmimų, reikia skirti 
valandėlė laiko ir knygų 
pasiskaitymui. Nors ir 
daug darbų tupėtum, Vis 
dėl to negalėtum pasitei
sinti, neturį laiko, negalį 
pašvęsti keliasdešimt mi
nučių šiam prakilniam 
darbui. Jeigu aukoji laiko 
šokiams, tėktrAttis, tai pa
sistenk surasti jo ir pasis
kaitymui. Kaip kareivis be 
ginklo negali apsiginti nuo 
priešo, taip žmogus negali 
be knygos pasiruošti gy
venimui, kuri jam kaip iš
tikimas draugas vadovaus, 
švies ir skins kelią į gėrį. 
Bet jaunuoli-e, prieš skai
tydamas knygą pavartyk 
jos lapus ir pežiūrėk kokią 
paeimei į rankas, taip pat 
apsvarstyk, ar verta skai
tyti. Nuolatos žiūrėk, ką 
skaitai!

Kiekvieno kataliko pa
reiga yra geriau pažinti 
Dievą, surasti Jo tobuly
bę, taip pat jos siekti, o 
tai visa galima įsigyti tik 
skaitant dvasinio turinio 
knygas. Jose yra aprašo
mi šio ir pomirtinio gyve
nimo amžinieji turtai, gi
lios mintys, praktiškos tie
sos. Neveltui gyvenimas 
taVe įspėja — Žiūrėk, ką 
skaitai!
Gerų knygų Skaitymas yra 
gyvenimo rodyklė — spin
dinti sidabrine žvaigžde, 
rodanti mėlynąsias erdves. 
Tai sielos penas, tai Žmo
gaus susiartinimas su sa
vo Tvėrėju, j šventasis Au- 
gusti^sMko ka<Į gerų 
knygų skaitymas atitrau
kė jį nuo blogybės, klai
dingų gyvenimo įprbčių ir 
puikybės. Norėdamas apsi
šviesti vis rasi laiko kelis 
lapiis perskaityti.

Kartais jaunimas teisi
nasi, kad blogos knygos 
didelės įtakos žmogaus gy
venimui nedaro. Dažnai jie 
sako, mes skaitome dėl jų 
fantazijų gražumo, saty
riškų aprašymų, komišku- 
mo, kurioj muš žavi —-sta
čiai gėrėtis verčia. Praė
jus kiek laiko, nieko nebe
atmename ką skaitėme. 
Vadinasi, netinkamos kny
gos nieko bendro neturėjo 
su mūšų gyvenimu. Už tat

Marytė, — Taip, tėveli, 
labai gaila, bet žinokime, 
kad Dievas jam atlygins 
už tai amžinai, ir dėl to 
man labai gaila ir kitų ku
nigų, kuriuos žmonės la
bai niekina, šmeižia ir ap
šneka, o po mirties pama
tys, kad Visai kitaip buvo.

Tėvas, — Tai jau man, 
Maryte, tur būt visai blo
gai bus, nes Aš iki šiol ku
nigus niekinau ir visiems 
kalbėjau, kad jie blogiausi 
žmonės ir žmbnių išiiaūdb* 
tojai, o kas dėl išpažinties, 
tai aš kunigą laikiau žmo
gaus kankintųjų ar net 
budeliu ir maniau, kad ku
nigas panaudoja žmogaus 
iŠpažihtį viešiems daly
kams.

Marytė, — Dėl to eik, tė
veli, išpažinties, matai, 
kiek kuriigas dėl jos varg
sta ir nukenčia.

Tėvas, — Tas tiesa, Ma
ryte, gal kada ir eisiu, bet 
pakol kas negaliu save 
prie to priversti.
JLa x t B»

jos ir jokios įtakos mums 
nedaro, mūsų elgesyje*, 
mąstyme, darbuose ir pa
našai. Skaitome tik tam, 
kad laiką linksmiau pralėk 
stuine.

Negalima toleruoti virš 
minimo knygų skaitymo 
būdo ir taip pat tvirtinti, 
kad jis nedaro teigiamos 
ir neigiamos įtakos žmo
gaus gyvenimui. Čia yra 
viena tiesą, būtent, kokias 
knygas skaitai, tokiu ir 
pats tapsi. O knygų yra į- 
vairių rūšių. Vienos jų to
bulina žmogaus būdą, ap
šviečia protą, lavina valią 
ir t.t. Kitos gi pataikauja 
žemomsioms aistroms, gei
duliams ir atitraukia žmo
gų nuo to, kas kilnu, gra
žu ir gera. Ar gi blogosios 
knygos nejaudina tavęs. Ir 
dar drįsta sakyti, kad jos 
gyvenimui įtakos nedaro? 
Nejaugi jaunime, esi šal
tas kaip akmuo, kuris nie
ko nejaučia — lavonas, ne 
žmogus. Toks pasakymas, 
kad blogų knygų skaity
mas nekenksminga, yra 
lygus pasakymui, kad žai- 
zdamas su ugnimi nesukel
si gaisro.

Įvairiais istorijos laiko
tarpiais knygų skaitymas 
darydavo įtakos žmonijai. 
Šimtmečiai jau parodė, 
kad blogos knygos yra 
viena didžiausių gyvenimo 
galybių, kuri žmonijos sie
lon įskiepija naujas įdėjas, 
sukelia revoliucijas, suar
do taiką, įsteigia naujas 
“neva tikrąsias religijas”.

Liuteris savo smarkia 
iškalba, gražiais pamoks
lais ir biauriausiais šmeiž
tais įtikinėjo žmones skai
tyti jo veikalus ir taip ati
traukė milijonų katalikų 
nuo tikrojo tikėjimo, nuo 
tikrosios Kristaus Bažny
čios mokslo. Ar čia ne 
knygų skaitymo pasek
mės? Šiandien, mesk akį į 
platųjį pasaulį ir pažiūrėk, 
kiek žmonių neteko lais
vės, dėl skaitymo blogų 
veikalų. Liuterio raštai 
liete užliejo ne tik Vokieti
ją, bet ir visam pasaulyj 
išsiplatino.

Prancūzijos žinomas be
dievybės mokslu — Volte
ras. Tai buvo gabus, bet be 
tiesos žmogus. Skaityda
mas bedieviškas knygas, 
ypatingai protestantiškas, 
pats užnuodijo savo jauną 
širdį. Jo raštai daug pa
kenkė tikėjimui ir dorai.

Gabūs rašytojai veikda
mi skaitytojus gražiu sti
liumi, žavinčiomis naujo
mis tiesomis, užburdavo 
milijonines minias ir ap
nuodydavo jų sielas. Gy
venimą galima iš knygų 
pažinti. Vis dėl to knygos 
turi įtakos žmogaus gyve
nimui, elgesiui ir protui.

Skaitydamas kokį šlamš
tą žmogus tiesiog apsvaig
sta, užsinuodija. Nauja do
ra, laisvoji meilė, persis
kyrimai ir tt. tai vis blo
gosios spaudos pasėkos. 
Kas apskaičiuos žalą, ku
rią padarė blogos knygos, 
žurnalai ir brošiūros. Nes 
šiandien spausdintas Žo
dis pasiekia tolimiausius 
pasaulio kampelius net 
skaįčiausiąją Lietuvos že
melę, kuris paveikia dau
gybę jų gyventojų.

NEĮPRASTAS OEMARŠAS

Prasidėjus Rusijoj ko
munistų revoliucijai kitų 
Europos valstybių diplo
matiniai atstovai, kūriė 
buvo akredituoti dar prie 
cabo ar Kerenskio val
džios, nebuvo išvykę ir a- 
kylai sekė nieko gera ne- 
lemiančius įvykius._

Tuo metu Rusijos — Ko
munijos pasieny kilo kaž
koks ginkluotas nesusipra
timas. To rezultate bolše
vikai nusprendė suimti 
Rumunijos pasiuntinį, kas 
ir buvo padaryta.

Diplomatinis korpusas 
susirinkęs apsvarstė pa
dėtis ir konstatavo, kad 
toks sauvališkas bolševikų 
pasielgimas nesuderina
mas su tarptautinės teisės 
bei tarptautinio etiketo 
dėsniais ir nusprendė pa
daryti pas Leniną griežtą 
demaršą.

Nuvykę per labirintų la
birintus į Lenino kabinetą, 
diplomatai rado, kaip rašo 
J. Noulens, prancūzų ats
tovas, suktai besišypsantį 
pageltusį plikį, kuris pasi
rodė esąs pats Leninas. Į 
korpuso dekano pareikštą 
protestą jis atsakė, kad 
rumunai pirmieji rusus už
puolę, ir todėl jiė dėl Visa 
to esą kalti. Diplomatinib 
korpuso vardu prancūzų 
atstovas griežtai pareiškė, 
kad kaip ten bebūtų, bet 
diplomatinį atstovą areš
tuoti negalima, ir baigtas 
reikalas. ~

Tasai nemalonus vizitas, 
kurio prasmes aštrumo ne
sumažino nė parinkta di
plomatiška frazeologija, 
baisiai pagadino vjšiį nuo
taiką. Tik staiga, Leninui 
besiaiškinant, išėjo į prie
kį Serbijos atstovas Spa- 
laikovičius ir sušuko:

•— Jūs, niekšai, tokiais 
savo darbais teršiat visos 
slavų rasės gerą vardą! 
Aš jus niekinu ir Spjaunu 
jums į veidą!

Ir tuos žodžius pasakęs 
Serbijos atstovas tikrai 
spjovė Leninui į veidą*

Visi pasijuto kaip Ant 
žarijų. Danijos pasiunti
nys griebė Spalaikovičių, 
norėdamas jį sulaikyti, bet 
jambuvo vėlu. Leninas gi 
nepametė savo šalto krau
jo; nusišluostė su rankove 
veidą ir vėl taip pat dirb
tinai šypsodamasis tarė 
danų atstovui:
— Nedarykit jąm nieko, 

p. ministefi. Jo atviras pa
sisakymas ir spjovimas 
man į veidą man labiau 
patinka už jūsų diploma
tiškus posakius.

Ir, lyg niekur nieko, pa
kvietė diplomatus arbatai. 
Tie mandagiai atsiprašė ir 
Lenino šypsenos lydimi iš
ėjo.

Rumūnijos pasiuntinys 
buvo iš kalėjimo tuoj pa
leistas ir iš Rusijos išvy
ko, NUO to laiko Rumunija 
su Sovietais diplomatinių 
santykių neturėjo, Jiė te
buvo atnaujinti tik Šįmet.

Ir kas suskaitys, kiek iš
sižada savo tikėjimo; kiek 
paklysta nekaltų avelių. 
Ne vieną jaunuolį įstumia 
gyvenimo purvan, išplėšia 
jo skaistybę ir išveda iš 
tikrojo kelio.

(Bus Daugiau).
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MILZINISKAS ATIDARYTAS
SOUTH BOSTON MARKETO

?

PASAULY GERIAUSIO
470 Broadway, South Boston, Mass.

Antradieni, Gruodžio 17-tą Nuo 1 v. v. iki 7 v. v.
Šis Marketas yra pavieniu asmenų rankose. Tiktai mu
su kitas Marketas yra

540 Gallivan Blvd, Dorctiesler, Mass.

Mes atidarome šios ištaigos duris su pilnu įrengimu ir naujomis metodomis jos vedime 
ir užlaikyme.

Istėigai šios krautuves turi mintyje šios biznio principus: turėti geras prekes ir duoti 
žmonėms tikrą patarnavimą.

Kaip mes laikėmės šio principorĮrodo praeities metai ir daugalis iš Tamstų tą gerai žino.
Suplenuoti ir nustatyi principai bus vykdomi šios organizacijos nariu, duodant žmonėms 

geriausias prekes, kainas ir tikrą ir teisingą patarnavimą.
Me| kviečiame Tamstas visUs, senus ir naujus draugus atsilankyti i šią geriausią krutuvę.

JOHN CIFRINO Savinin inkai PAUL CIFRINO

DEL 500 KARU PARKINIMUI 
VIETA UŽPAKALYJE KRAUTUVES

ŠVIEŽIOS DARŽOVES
Gražios 
-MAINE 
BULVES 

15 sv. 27c.

Didelis Gražus 
FLORIDA 
ORANGES 

Tuz. 23c.

Gražus 
Winesap 

OBUOLIAI 
7 sv. 25c.

Dideli plonps žieves 
GRAPEFRUIT 

5 už 25c.

GROCERIES
PAČIU PATARNAVIMO SKYRIUS 

SUTAUPO LAIKĄ — SUTAUPO PINIGU
Mes pasiliekame teisias apriboti kieki — Neparduodame

Wholesalininkmas Nei Deaieriams

mėsos - įsas hhtos
sv. 33c

Geriausia sv. 45c

Gražus 
Baldwin 

OBUOLIAI 
7 sv. 25c.

Gražus 
Macintosh 

OBUOLIAI 
5 sv. 23c.

CUKRUS Smulkus 
CŪNFECTIONERY CUKRUS 
GRANBERRY SAUCE Ocean Spray 
SALADA ARBATA Rudas pakelis 
PILGRIM COGOA

10 sv. Drabužinis maišelis 49c
RUDAS AR GELTONAS į 4 M|. OC _

TAIPGI POWDERED 4 | JjVt Pdlti Zdb

2 kenai 21c

šiauriniai Kalakutai
Rump Steak
Geriaosia Fase of Romo Roast sv. 21c
Geriausia Ton of Round Steak sv. 35C 
švieži Kumpiai sv. 19c 
Rūkyti Kumpiai sv. 19c

CELERY
sv. 15c.
sv. 10c.
sv. 5c.

sv. 15c.

sv. 5c.

. 15c.
pt. 23c.

sv. 23c.
sv. 20c.
sv. 10c.

DELICATĖSSEN 
Potato Salad 2 
Balogna Didele 
Rukščiu Kopūstu 
Minced Ham
Minuet Grybai kenas 10c. 
Tomato Pašte

Pastene
Blood Pudding 
Agurkai

Sweet Mustard 
Agurkai pt. 25c.

Sweet Mixed 
Pork Sausaget 
Dešroms Mėsa 
Mince Meat

Senos Mados 
Gerai Žinoma Virs 40 metu 

CARL A. WEITZ 
BABY FRANKFURTS 

sv. 28c.
Del jusu saugumo reikal- 

lukite Musu Dešrų 
Produktus

BRISKET sv.25c
Fancy Heavy Steer ' 

VIŠTOS Swift’s Premium 
Šviežiai užmušti Sveri 
apie 3j/2 sv. sv. 28c 

FOWL Swift’s Golden 
West Šviežiai Užinušti 

Sveria Apie 3V2 sv. sv 25č 
PORK LOINS sv. 23

LEGS OF LAMB sv. 21c 
HAMBURG sv. 10c 

Šviežiai Sumalti
STEW BEEF sv. 1OČ 
BEKONAS sv. 35c 
English Style-Sugar Cured 
PEACOCK HAMS sv. 29c 
RIB LAMB CHOPS sv 23c

3 kanai 23cBeecbnut
Ii

2 beeėiai ež 19c TOMATO JUICE
BEEGHNUT KAVA
GRYBAI 2 oz. kenas (plautyti)'9c 4 oz. kenas (Pumpurai) 23c
BE SEKLU RAZINKAI
CIRCLE “W” KAVA
EVEREADY Fruit Cocktail ar Anrlcots
FRAZIER KETGHUP
B & M BEANS Brick Oven Baked

į Saldainiu Skyrius
; Kiddie Mišinys 10c. 

j: Choęolates Maišy
tos 12c. - 15c.

;FRUIT BALLS

I
 Kieti Saldainiai 12c 
American Mišinys 

19<i. — 2 už 35c.
RIBBON CANDY 

f y * 4e^u^e 38c.

. 4 didelis pak. 2% 
didelis pak. 12c ŽIŪRĖK! __ 

IŠVIRTI PIETUS 59®
Viskas už tik

ŽODIS APIE TAI
Pačiu Pasitarnavimas 

Groceriu Skyrius
Patiems pasitarnaujant netik 

sutaupysite LAIKO ir PINIGU 
bet tas duos progos JUMS PA
TIEMS PASIRINKTI be suV- 
rultdimo ir skubumo pasiren 
kant is tūkstančiu groceriu da
lyku pasaulyje geriausiu.

Pasiimk Pintinę ir Pirk To
kius Dalykus, Kurie Jums Pa
tinka ir Tokia Kįūna, Kokia' 
Tik Nori.

didele bonka 9c 
21(61121 29c 

KING ARTHUR MILTAI Nebaltintas 24’/z sv. maišelis 31.49 
Abu ež 21c

4 sv. Corned Beef, Kopūstu Galva, Pundelis Buroku 

Pundelis Morkų, 2 sv. Bulviu ir Sudėti Maišelis

BAKERY SPECIALS
NAMIE KEPTI 

KEPALAS DUONOS 
Vidutinis Kepalas 8c. 
Didelis Kepalas 12c 

Visokios Rūšies Kalėdiniai Dalykai 
SPRINGLIE LEBKUCHEN 

Medaus Tortai 
PEFFERNUSSE 

Pepper Nuts

IVORYFLAKES
Gausi 10c pakeli prededant 1c Perkant viena dideli pakeli — 36c vertes

SUPER SUOS
STATLER NAPKINS 4 pak.
TETLEY’S ARBATA Budget Vk sv. pak. 
WHITEHOUSE KAVA Economy Pak sv. 
CAIN’S MAYONNAISE 8 oz Stikline tik 
CAIN’S SWEET RELISH 
ROYAL DESSERTS 
LAKE SHORE MEDUS 

Crossė <& BlackvelI 
GRYBU SRIUBA

pt. Jaras
4 pak.

j aras

2 kenai

3 pak, 17c

SIGARU SKYRIUS
Visa eile

IMPORTUOTI IR NAMINIAI

25c 
29c 
19c 
17 c 
17c 
17c 
17c

23c

* 
MARMALADE 1 sv. Jaras 2 už 35c
SPAGHETTI MĖSA Broadcast 2 kenai 37c 
PASTENE ANCHOVĖS 
PASTENE OLIVE OIL 
MAN-KIND DOG FOOD 
SUPREME MINCE MEAT 
WELCH‘S GRAPĖ JUICE 
WELCH’S TOMATO JUICE
BAKERETTĖS Kaiksams Dekoracija pak. -5c

10c 
pt. kenas 39c 

3 keltai 25c 
tik 10c 

2 pts. 37c 
2 pts 25c

Orange Sponge
Pieš
Iš goriausiu orenčiu 

Pati Biscuits pAn 9c. : 
ClUštėr Rolls paji J3c.
Orange - Pineapple 

_____ Ginger Bread 9c.
Assorted Aukštos Rūšis Pound Cake 2 sv. 35c

Assorted Cup Cakės 
2 už 23c.

Irish Bread 10c.
Apple Sauce Cake 11c 
Spįced Fruit Cpp,

Cakes tuz. 9c.
Fig Sąuareš 2 tuz 25c. 
Mince Pie 2 už. 25c.

19c.

CRACKER SKYRIUS 
Maišytos Cookies sv 10c

Malto Pieno Sausainiai 
Pennant Brand pak 24c

Pieninis Produktu Skyrius
SURIS American SwSbs sv. 27c.
SURIS 15c. - 2 už 29c.

Shfeffcord’i Pakelis — Americah & Baltas 
PEANUT BUTTER sv. ISę.
ŠVlfeSTAS Suprnriie Solid sv. 37c. 
KIAUŠINIAI Suprėrtie N aminiai tdž. 42c.

AūkščiauštOS Rusiėš ir Skonid 
gavės pirmą Priži 

MARGARINE
Vegetable sv. ŽOc.

Gausite Gražią SHklitię perkant 2 svarus

ir Rūkytojams Oalykal
Švenčiu aprėdytose pakeliuose 

už prieinamą kainą

SIGARAI
Papiiliariškos 5c rūšies

Dėžutė po 25 tik

$1.09
Taipgi, platus pasirinkimas 10c rūšies 

siganl už nupigintą kainą

PYPKES
Milanas, Yellow Bowla, Kaywoodies ir Meerichaimnš

-FRAKAI
Half A Half» Edgaivorth, Baubui, 

Ir Viso* Kitos Popularus Rūšies

t
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‘ Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje Washington, D. C.

U.

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲJ 
KOLONIJOSE

ETIIVIĮ) SUSIB1NKIMAS
WASHINGTON, D. C. —

Š. m. gruodžio 8 d. Wa- 
lingtono lietuvių draugi- 
i Washington viešbutyje 
ųvd surengusi savybės 
akarėlį — susipažinimui 
* pagerbimui Lietuvos at- 
tovo p. Povilo Žadeikio. j 
Gražioje viešbučio salėje ; 
ttsedo į ratą keliosdešims ! 
Vashingtono lietuvių. Su
trinkimą atidarė dantų 1 
ydytojaš ir Georgetowno 
niversiteto dentisterijos 
aokyklos profesorius dr. 
Jrązinskas. Savo įveda
majame žodyje (pasakyta
me anglų kalba, dėlto kad 
Ir. Bražinskas nesijautė 
'erai galįs lietuviškai pra- 
inekėti) daktaras pasvei- 
dno visų vardu Lietuvos 
atstovą, pareikšdamas vi
jos draugijos narių Lietu- 
/ai meilę ir atsidavimą ir 
pagarbą jos atstovui.

Paprašytas tarti žodį 
Lietuvos atstovas, iš pra
džių trumpai (anglų kal
ba) padėkojęs už suruoštą 
jam pasveikinti susirinki
mą, tuojau perėjo į lietu
vių kalbą ir lietuviškai 
pąsveikinęs draugiją, kaip 
Savo vientaučius, (visiems 
Nusirinkusiems entuzijas- 
tingai ėmus ploti dėl to 
kalbos pakeitimo), p. mi- 
nisteris Žadeikis savo gy
voj ir gražioj kalboj nu 
šviętė Lietuvos gyvenimo 
pasikeitimus, jos visoke
riopą progresą. Po to vi
sas? susirinkusiųjų ratas, 
vienas po kito priėjo prie 
atstovo, asmeniškai susi
pažindamas su p. Žadeikių, 
jo "žmona ir atstovybės 
personalu: p. sekr.M. Bag
donu ir panele Adžgaus- 
kaite.

Skaniai pasivaišinę, susi
rinkusieji apie 7 vai. vak. 
išsiskirstė.

Washingtono lietuvių 
draugijai, užmegstai, be
rods, prieš keletą metų, 

. vadovauja jaunas gabus 
valdininkas Jasiūnas, kurs 
daug deda pastangų pri
traukti prie draugijos ir 
kitų tautų — iš visų kon
tinentų — žmones, kurie 
tik Lietuvai yra palankūs. 
Šį rudenį draugija gavo 

. naują svarbų narį — jau
ną kun. Giedrą, gretimoj 
Baltimorėj išaugusį lietu
vį, kurs dabar yra vikaru

LAWRENCE, M ASS.
“DARBININKO” 
KONTESTANTf:

Kaip tik “Darbininkas’* 
paskelbė skaitytojų vajų, 
LDS. kuopa ir Federacijos 
skyrius susirūpino dar
buote. Tuoj į kontestantų 
sąrašą įstojo p-lė Sofija 
Rimaitė.

EDW. V. WARAB0W 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Broekton 2005

KATALIKIŠKOS 
DRAUGIJOS

Gruodžio mėnesyje kata
likiškos draugijos renka 
savo valdybas.

Šv. Kazimiero pašelpinė 
dr-ja, gruodžio 7 d. išrinko 
sekančią .valdybą: Pirm. F. 
Krancevičius; vice-pirm. 
J. Sovaiskas; rast. V. Bau
bą; finansų rast. M. Ga- 
bys; ižd. F. Volungė; iždo 
globėjais — Taparauskas 
ir J. Jančius.

šv. Elzbietos pašelpinė 
draugija. Narės išsirinko 
kitiems metams šiokią val
dybą: poni R. Kuklienė. 
pirm.; panelė I. Zolubaitė, 
vice-pirm.; panelė O. Je- 
rackaitė, rašt.; panelė M. 
Songailaitė, ižd.; panelė J. 
Čiurlionytė, finansų rast.; 
iždo globėjos p. O. Vįnic- 
kienė ir J. Tamašauskaitė.

Jaunųjų Vyrų organiza
cijas pirmininku liko iš
rinktas p. J. Blaževičius; 
pagelb. — J. Savičius; 
rašt. J. Micka; ižd. A. 
Svečioms.

Apaštalystės Maldos dr- 
jos pirm. — p-lė S. Rimai
tė; vice-pirm. — L. Ven- 
čienė, rašt. — O. Jerackai- 
tė; finansų rašt. — P. Re- 
meikytė; ižd. — A. Stanio- 
kiutė. Promoteriams vado
vauja p-lė Ona Sideravi- 
čiutė.

Sodalicijos mergelės išsi
rinko kitiems metams: 
pirm. — p-lė E. Butkevi- 
čiutė; vice-pirm. — p-lė O. 
Veličkaitė; pagelb. — p-lė 
C. Arminaitė; rašt. — p-le 
O. Astrauskaitė; ižd.—p-le 
M. Songailaitė. Į “Progra
mos Komisiją“ apsiėmė p- 
lės C. Arminaitė, O. Jerac- 
kaitė ir F. Stundžiūtė. Į 
“Socialio Veikimo Komisi-

1 ją” įeina: p-lės O. Zarec- 
. kaitė, B. Baubutė; S. Ka- 
' zeliūnaitė, O. Gerčiūtė ir J. 
' .Zinkevičiūtė.

Eucharistijos komisijo
je įeina — p-lės M. Mi- 
niauskaitė ir p-lė J. Saule- 
naitė.

Ligonių lankytojos p-le 
J. Tamašauskaitė ir A. Ze- 
navičiūtė.

Knygų prižiūrėtojos p- 
lės O. Grendaitė ir P. Re- 
meikytė.

buvo aprūpintas valgiu —q Jūsų brangūs tėvynai- 
buveine. ’niąi, broliškos širdies ne

šimui sugrįžus į Ameri- kuomet neužmiršime ir bu
ką radome jame didelę sime dėkingi ant visados, 
permainą, būtėn^ kalba Dar kartą tariame širdin- 
tobulesnė, tautinis sąjaus- gą ačiū! 
mas gilesnis — o kas la
biausiai, kad jis nori atei
tyje palaikyti ryšius su 
Lietuva, kurią jisai pami
lo.

Nuoširdžiai dėkuojame 
gerb. kompozitoriui Juozui 
Žilevičiui, kuris patėmyjęs 
šiame jaunuolyje muzikos 
talentą malonėjo jį reko
menduoti 
Lietuvių 
certuoti.

Ponam 
Newarke, N. J. pas ku
riuos Vincas viešėjo išva-! ; ““ “ T
žiuojant į Lietuvą ir par- ’ nori sužinoti kada 

bus pasaulio pabaiga ir 
ę ’ .kokios jo bus paskutinės

Labai dėkingi esame p. dienos, tai tuojau įsigyk 
R. Skipičiui, DULR pirmi- knygutę: Ką mokslas gali 
ninkui, kuris važiuodamas Pasakyti apie pasaulio pa- 
. r. . . _ . . . baiga. Šią knvgutę vra
į Lietuvą musų sūnų kaipo nar*gęs Jakštas. Jos 
jaunametį viskuo aprūpi- kaina 10c. Su prisiuntimu 
no kelionėje ir Lietuvoje. 15c. Užsakymus siuskite: 
Ponams Barauskams, pas “Darbininkas”, 366 W. 
kuriuos sūnus apsigyveno ,Broadway, So. Boston, 
nuvykęs į Lietuvą, ir ku-!^?3'38, 

Su pagarba, .
Vincas ir Stase Greičiai 

ir
Vincas Greičius (sūnus).

SUGRĮŽO

CLEVELAND, OHIO

į Viso Pasaulio 
Kongresą kon-

Kralikaus kam

Neseniai sugrįžo iš Lie
tuvos Vincas Greičius 
(smuikininkas). Jisai gi
ria Lietuvą, džiaugiasi ją 
aplankęs. " Žada trumpoje 
ateityje savo nuomonę iš
reikšti apie tėvų žemę mū
sų laikraščiuose. Rap.

Brockton’o Biznio Apžvalga
(CLASSIFIED ADV.)

KOMPLIMENTAI Nuo

BROCKTON WHOLESALE
BEVERAGE CO. INC.
Pardavėjai Visokių 

Gėrimų — Vynų, Alaus
20 N. Montello St., 

Broekton, Mass.

uz

DIRBTINI DANTIS
Fleitos padaromos ir pataisomos 
pritinamą kainą. Čia sutaupysi 

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

Tel. Broekton, 1010.

JAMES ALFRED, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

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

riam jie užleido visą savo 
rezidenciją; ponams Vil
ka ič i ams, pas kuriuos Vin
cas gyveno ilgesnį laiką ir 
rado visokeriopą jo aprū 
pinimą.

STOGU
KONTRAKTORIUS

Apdengia
Slatėms - žvyru - Asbestu

JOHN HICKMAN
46 Ford St. Tel. Broekton 599

C0X BATTERY EXCHANGE
226| Belmont St.

Tel. 2712 Broekton, Mass.
Ant Kelio Patarnavimas 

Baterijos — Aliejus — Tajariai.

AR TAMSTOS ’ ŽINOTE
Kad mes parduodame GERIAUSI TAVORĄ ir mūsų kai

nos eina nuo $1.00 ir aukščiau?

AR žinote,. KAD MES PARDUODAME TIKRUS DAI- 
MONTUS ŽEMIAUSIA KAINA, kada daugelis pardavėjų hna 
tokias kainas už netikrus daimontus. »

Ar žinote, kad mes parduodame moteriškus ir vyriškus 
riešinius laikrodėlius nuo $7.95 ir aukščiau ir GARANTUOJA
ME JUOS.

Ar žinote, kad pas mus dirba Mr. ADOLPH KRUSH, ku
ris su malonumu Jums patarnaus ir padės išrinkti Kalėdoms 
dovanas.

DAIMONTINIAI ŽIEDAI nuo $15.00 ir aukščiau

GRUE

PENNANT... gražūs GRUEN laikrodžiai 
labai žemomis kainomis ...................... $24.75

SH1RLEY... gražūs GRUEN laikrodžiai 
labai žemomis kainomis ....... $24.75

OPTICIANS

GURNEY BROS CO
122 Main. St. Biznyje 94 metai Brocktone.

OIL BURNERS
Nuolatinė Šiluma - Neatsiduoda— 

Patikimas
Suvartoja IĮ gal. vandens su 
kiekvienu gal. pigiu aliejumi.

NEW ANDERSON OIL BURNER 
Patentuoti S. V. ir Kanadoje 

48 Rockland St. Tel. Broekton 2280

ELMER F. JACOBS 
Kvietkininkas

Gėlės visokioms progoms už 
prieinama kaina.

Mes speceiiznojamės pagrnbą gėlėm 
Siunčiame gėles telegrama visur.

Gėlynas: 73 Battles St.‘Broekton 311

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

RIPLEY UPHOLSTEEING CO.
APDENGIAME - PERTAISOME

PARDUODAME NAUJUS 
BALDUS

SPECIAL Dovanų suolelis prie 
kiekvieno 3 šmotų, seto

862 Centre St. Tel. Broekton 1077

KOMPLIMENTAI
KUO 

HATHAWAY BAKING CO.
15 Perkins Avė., 

Broekton — 260.

Tel. Broekton 2316 

SMITU UPHOISTERING
C 0 M P A N Y 

Nesunnikyk savo senus rakandus! 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visą eilę rakandams apdanga
lą, kaip tai: tapestrles, velours, 
mohnlr, damask Ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

LOVVE & POVVERS INC.

115 Monk St. /
Laidotuvių Direktoriai

TEL. STOUGHTON 12-W.

J. P. CREEDEN

PLUMBING COMPANY 

Phimbing & Heating 
Kontraktoriai

55 Ward St. Tel. Broekton 669.

j GREAT SCOTT i
281 N. Main St. Broekton

2 Sv. Kenas 1QC
1 COCOA

2 Sv. Pkg. "l/YC 
SLYVŲ IV

Didelis Kenas *| C f
Gružių *

Gera Juoda 0^7 C
Arbata * sv.

Didelis Kenas 1 *1C 
1 Rkš. KOPŪSTŲ**

Did. Batelis 
KETCHUPlV

Did. Maišas *| c
Duon. MILTųO 1

Didelis Kenasl /\c 
Tumeičių *”

Rup. Kruopos 
Ryžių ^sv.

Laundry O J. c
Muilas bar.

Maišyti 10 c 
FRUKTAI I^SV.

Did. Batelis *| A c 
AMMONIAIužl1*

, Didelis Pakelis OATMEAL OI C
Podukas Su Torelkaite DOVANAI

y

Piano Nced Tuning ? 
comežn a hurry

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

y

Taupykite Pinigus, 
Kurie Yra Slidus

1936 CHRISTMAS CLUB

8

KIBART MOTOR SALES
INC.

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

Taipgi taisome karus

120 Market St. Broekton.
Tel. 835

a
R

Nariams atsidaro Dabar

BROCKTON SAVINGS BANK
n
y Main St. ir Court Bankas ant kalno.

‘ Tel. 3368

ADAM WA1TEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:

1SĮ Ame* St., Broekton, Mass.
’ ' . Gyvenimo vieta:

St,, Broekton

VIEŠA PADĖKA
Šiuomi reiškiame nuo

širdų padėkos žodį DULR, 
kuri malonėjo suteikti pro
gą mūsų sūnui Vincui 
Greičiui (smuikininkui)1 
aplankyti Lietuvą ir ten 
virš keturių mėnesių gy
venti. Ten jis. visapusiai

Elektrikiniai Šaldytuvai
KALĖDOMS

Pasirink elektrikinį šaldytuvą dabar, kad die
na ar dvi prieš Kalėdas galima jį būtų įdėti į Tam
stų namus, Elektrikinių dalykų yra didelis pasi
rinkimas, kurie yra labai naudingi gyvenime.

Panaudok Kalėdinį fondą nupirkimui elektri- 
kinio šaldytuvo, kuris yra labai naudingas* Jį tu
rint, galima užlaikyti šviežią maistą, kuris teikia 
žmogui sveikatą.

Ištikfųjų, elektrikinis šaldytuvas ne vien yra 
naudingas užlaikyti šviežiam maistui, bet jį tu
rint galima sutaupyti daug pinigų. Jis pats per 
save apsimoka.

Pamatyk naujus šaldytuvų modelius pas elek- 
trikinius pardavėjus.

BROCKTON EDISON CO.
36 Main Street, Broekton, Mass.

Farm Service Stores Ine
Šienas, Grudai Ir Vištoms Lesalas 

Trąšos, Žoles Ir Daržų Sėklos

Gera Rūšis, Pigios Kainos
51 FREIGHT ST., 
BROCKTON TEL. 114.

245 NORTH AVĖ.,
NO. ABINGTON, TEL. ROC. 321

RAILROAD AVĖ., 
STOUGHTON TEL. 54.
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“Visko Nuo SKIepo Iki Stogo”

PASKUTINIS PASIŲLIJIMAS
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BIRD & SON, WALPOLE, MASS
PATAISOM - PERSTATOM - PABUDAVOJAM

Pristatykite Kambarį
Kada yra daugiau vietos, vi

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

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

Apdenki t Naujai Stogus
Geras stogas suteikia puikią 

išvaizdą visam namui. Geras sto
gas duoda namams apsaugą il
giems metams. Naujas Ęird už
dėtas stogas vasarą pridengia 
nuo karščio -r- žiema — nuo šal
čio. Geras stogas palaiko vieno
dą temperatūra, žodžiu, atsa
kantis stogas yra puikus Inyest- 
mentas.

Apdenkite Sienas
Padabinkite namą apmušdami 

iš lauko sienas Bird materijolų. 

Nereikės tuomet jo moliavotį 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 
Pastogę
Miegami Kambariai 
Maudynės
Virtuvę 
Prięngis (porch) 
Rusis c
Garažas

BIRD Thick Butt Shingles 
BIRD Art Bric Siding 
BIRD Insulated Bric Siding 
BIRD Insnlating Board 
BIRD Nęponset Wallboard 
BIRD American Wallboard 
BIRD Plastic Cement 
BIRD Ęmulsi Paints 
BIRD Liąuid Roof Coating

GROSSMAN S - BROCKTON
69-73 No. NONTELLO STREET BROCKTON, MASS.
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Rytinių Valstybių Žinios
DETROITO MAJORAS 

KVIEČIA VYČIŲ SEIMį
Detroito majoras Frank 

CouzenŠ prisiuntė Lietu
vos Vyčiams sekantį laiš
ką:
City of Detroit
Executive Office

. November 19, 1935
To the Members^of the 
Knights of Lithuania

WATERBURY, CONN. į
IŠ STUDENTŲ VEIKIMO i

Aną sekmadienį, vieti
niai studentai ir studentės 
turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą savo kambariuo
se. Susirinko pilnas kam
barys. .Ūpas visų buvo 
kuogeriausias. Pribuvo ir 
mūsų alumnai arba profe- 
sijonalai kaip tai dr. Pra- 

i nas Hill-Aukštikalnis, pro- 
Ladies and Gentlemen: jfesorius Al. Aleksis, Juo- 

Expressive of the senti-fzas Dubauskas.^ Buvo nu-
ment of the people of the 
City of Detroit, may I ex- 
tend to the Knights of 
Lithuania a hearty gree- 
ting and a warm invita* 
tion to hold the next con
vention in our city.

Detroit has many atrac- 
tions, and I feel sure thal 
your stay with us would 
be an interesting one.

We trust we will have 
the privilege of entertain- 
ing your next convention 
in Detroit.

Very truly yours 
(Pas.) Frank Couzens 

Mayor.
Be to Detroit Convention 
and Tourist Bureau pri
siuntė taipgi du laišku su 
įvairiais paaiškinimais a- 
pie Detroito miesto įdo
mumus ir kviečia laikyti 
sekantį seimą tame did
miestyje, kaip ir prižada 
pagelbėti jį gerai išgarsin
ti ir surengti.

Kadangi sekantis Vyčių 
Seimas jau nutarta laikyti 
Providence, R. L, tai į šį 
pakvietimą Centro rašti
ninkė pasiuntė padėką ir 
paaiškinimą majorui, kad 
sekančiame seime bus į- 
nešta kad 1937 metų sei
mas įvyktų Detroite.

Tie kvietimai parodo, 
kaip aukštai Lietuvos Vy
čių organiazcijos vardas 
yra jau iškilęs Amerikos 
visuomenės tarpe. A. J. M.

VflLLIAM J. CHISHOIM
GRABORIUS

•ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau
38 Pafk Row

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Ėquitable Service Bureau

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

NIEKS. KARTONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisi ruošęs patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktj 
visiems Conneotieut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 B.

likdamas turto iki $30,000. York City Night Clubs. Ji mišių įvyko plenumo susi- 
Tai didelė suma ir dabar pasisakė, kad pasirodys 'rinkimas. Buvo pageidau- 
ieško administratorius Jo- naujoje Musical Revue. 
nas Jenušaitis jo giminių. r 
Jisai gyveno vargingai ir.Kalėdoms pas tėvelius Ju- studentų kuopomis, 
vietiniai laikraščiai jį api- lė Baranauskaitė iš New -----------

jojo žinių sandėlys yra be- IŠ ELEKTRIKINIŲ DA- v___ i. SJ____ T l/tTTT TkAir A KTrfcC* irt
|ta, kad mūsų kolegija tu- 

Taipgi žada parvažiuoti retų debatus su kitomis

| budino kaipo Brooklyno Į York, kur ji per pastaruo- 
pustelninką. Jisai dirbo sius laikus lavinosi muzi- jau ketvirta savaitė kai

1 -t • ♦ • •

PASKAITA

fabrikoje ir susirgęs mirė koje. 
igoninėje. »

galo žurnale įdomus.
“Mūsų Chorai” ‘ skyrių 

veda p. Ieva Lukošiūtė, 
žinoma Chicagietė, žurna
listė ir gabi veikėja, šiame 
skyriuje lig veidrodyje 
matyti muzikalis chorų ir

LYKŲ DOVANOS VI
SUOMET MALONIOS

Papuošia namus ir atlieka 
darbą

Kalėdų sezonas įrodo,

ATGARSIAI Iš 
BOVVLING ALLEYS

'kun. Strakauskas, Lowel-
Stengiamės varyti vajų <Uo parapijos klebonas, at-

tarti, kaslink žiemos vei
kimo, tvėrimo naujo lietu
vių studentų kliubo High 
Schoolėse kaip tai turi 
prancūzai^ italai, vokiečiai 
ir kiti. Taipgi buvo meti
niai rinkimai. Rezultatai 
rinkimų buvo tokie: pirmi
ninkas (garbės) Juozas 
Dubauskas, pirmininkas 
Vincas Klimas, vice-pirmi- 
ninkė Olėsė Staseliūnaitė, 
raštininkė Esther Jokšiū- 
tė, kasininkas Edmundas 
Jenušaitis, asistentė prie 
kasininko Rožė Matijošai- 
tė, korespondentė Jedvyga 
Stulginskaitė, dvasios va
du lieka kun. Kripas. Tai 
atrodo puiki komisija, nes 
tie studentai ir studentės 
ateina vis į studentų susi
rinkimus ir parengimus.

Neužilgo, kaip buvo ra
šyta, mes turėsime savo 
Studentų vaidinimą. Taip
gi manome, kad Amerikos 
Lietuvių Studentų org. 
gerb. pirmininkas Jonas 
Morkūnas iš Rochester at
siųs mums savo movies ir 
kun. Balkūnas arba kun. 
Aleksiūnas teiksis atva
žiuoti su savo mašina ir 
rodyti mums.

Dabar bowling sezonas 
pilniausiame įtempime. Vi
si bowlina ir jauni ir seni, 
vaikinai ir mergaitės. Ir 
netik lietuviai, bet ir sve
timtaučiai. Yra begalo 
daug match games. Neuž
ilgo policininkai ir ugnia
gesiai pradės lošti. Didelė 
pagelba . parapijai ir di
džiausias akstinas sveika
tai.- Kas savaitę yra duo
dama $5 tam arba tai, ku
ri išmuš augščiausį score. 
Taigi visi ir visos, ypatin
gai lietuviai, žiūrėkite sa
vo sveikatos ir stengkitės 
išlaimėt! tą dovaną, kuri 
yra duodama kas savaitę.

šioje kolonijoje dėl Darbi
ninko ir Draugo. Lietu
viai, kurie dar neturite už
sisakę tuodu laikraščiu, 
tai užsisakykite tuojaus. 
Tai yra mūsų įtekmingiau- 
si laikraščiai. Galite pasi
rinkti sau arba giminėms 
čia arba Lietuvoie užsaky
ti. Ateikite į kleboniia pas 
kunigus, jie jums padės ir 
reikalingų informacijų su
teiks..

vyksta pas mus skaityti 
paskaitas. Ištikrųjų malo
nu išgirsti žodį iš tokio di
delio ir garbingo žmogaus, 
kuris mums kalba apie rei
kalingiausius ir’ įdomiau
sius dalykus mūsų gyveni
me. Šia proga tariame jam 
širdingai ačiū ir laukiame, 
kad vėl atvažiuotų mums 
pakalbėti.

PROVIDENCE, R. I.

UŽRAŠAI NUO MUSŲ 
MOVIES

Padarėme kontraktą su 
Metro, Goldwyn ir Mayer. 
Tai geriausių paveikslų 
gamintojų kompanija. Mū
sų visi programai dabar 
pat geriausi. Taigi turėda
mi laiko užsukite į mūsų 
movies ir jūs nesigailėsite.

MUSŲ FEFE and DRUM 
CORPS... ŠVILPUKAI
Aną trečiadienio vakarą 

mūsų parapijos švilpukai 
paradavo Waterbury’o ga
tvėse su milžiniška Mardi 
Gras parada... biznierių 
sumanyta, prieš Christmas 
Shopping, pakurstyti žmo
nes prie pirkimo dovanų. 
Jie puikiausiai pasirodė, 
kaip paprastai, ir gavo 
daug katučių. Valio, mūsų 
švilpukai ir jų vadai abu
du Jonai Stokes, Augustas 
Krisevičius, Mr. O’Connor 
ir kiti, kurie jiems padeda. 
Keep it up. Jie turi gražias 
uniformas.

IŠVAŽIAVO Į KETUR- 
DEŠIMTES ATLAIDUS

Klebonas kun. Valantie- 
jus buvo kelias dienas iš
važiavęs į Worcesterį pas 
kun. Petraitį į 40 valandų 
atlaidus. Džiaugiasi, kad 
ten viską rado puikioj 
tvarkoj.

Šį sekmadienį jisai va
žiuoja pas kun. daktarą 
Bružą, Nashua, N. H.

Šv. Kazimiero Parapija
Šv. Kazimiero parapijos 

choras turėjo savo mėnesi
nį susirinkimą, kuriame 
išrinkta nauja valdyba, 
sutent: Pirmininkas —Fe
liksas Kairys, vice-pirm.— 
Jonas Kuprevičius; raštin. 
—Juzė Vaitekūnaitė; ižd. 
—Anelė Cyckevičiūtė; fin. 
rašt. — Ona Rusiūtė.

Choristai labai džiaugia
si ir labai patenkinti su 
savo nauju vargoninkų p. 
Antanu Giedraičiu, kuris 
yra atvažiavęs iš Chica- 
gos.

Muzikas Giedraitis labai 
gražiai pradėjo vesti cho
rą Dabar choras ruošiasi 
Kalėdoms. Neužilgo laiko 
taippat turėsime “Minst- 
rel”, kur visi choristai tu
rės progos parodyti savo 
gabumus.

Klebonas kun. J. A. Vai
tekūnas ir parapijonai lin
ki kuoilgiausių metų ir ge
riausių pasekmių mūsų 
naujam vargoninkui. Rep.

KVOTIMAI
Mūsų pirmo semestro 

kvotimai prasideda gruo
džio 14 d. Visi mokinamės 
niostropiaūsiai, kad mums 
pasisektų ir linksmai galė
tume švęsti Šv. Kalėdas. 
Bronius Mažukna (L. K.)

FREEHOLD, N, J,
Šios kolonijos lietuviai, 

daugumoje gražiai gyvena 
ir turi savo namus. Yra ir 
suvargusių. Besilankyda
mas patyriau lietuvišką 
svetingumą. Užkvietė ma
ne dažniau atvažiuoti. Te
padeda jiems Dievas!

R1VERSIDE, N, J.
Šioje kolonijoje užėjau 

lietuvių, šimtamečių sene
lių. Visi gražiai išrodo, tik 
nebegali vaikščioti. Kalba 
lietuviškai, pasakoja apie 
savo praeitį ir net apsiver
kia kiek vargo turėjo 
nešti.

MUZIKAI ŽENGIA 
PIRMYN

pa-

RADIO IŠ LIETUVOS

Pereitą sekmadienį kai- 
kurie vvaterburiečiai gir
dėjo lietuvių radio iš Kau
no.

LIETUVIAI PER RADIO 
KALĖDOSE

Dar tikrai nežinau laiko, 
bet Kalėdose po pietų, lie
tuvių radio grupė, vado
vaujant prof. Aleksiui vėl 
dainuos per radio iš sto
ties W1XBS.

SUGRĮŽO IŠ LIGONINES
Šiomis dienomis sugrįžo 

iš Kariškos ligoninės (Ne- 
wington Memorial Hospi- 
tal... kur kareiviai gauna 
pagelbą nuo valdžios) lie
tuvis biznierius anglinin- 
kas, Vincas Šukaitis. Jisai 
tenai gerai pasidavė sėk
mingai operacijai ir vėl'Kalėdos bus ištikrųjų lai

mingos ir linksmos... ko ir 
linkime Visiems savo bro
liams ir sesutėms lietu
viams.

Parvažiavo kelioms die
noms vakacijų iš New 
York lietuvaitė Miss Hin- 
du Wassau. Ji pareina, tur 
būt, iš Naugatuck arba 
Beacon Falls. Ji dirba New

Šiomis dienomis Water- 
bury’o visos krautuvės la
bai busy, nes žmonės daug 
pirkinėją. 1 Tai smagi ir 
maloni naujiena, nes atro
do tikrai, kad šių metų

džiaugiamės jį beturį savo 
tarpe. Jisai gerai atrodo 
ir matyti, kad neužilgo ga
lės vėl stoti į savo biznį. 
Sveikinam!

MIRĖ LIETUVIS 
PALIKDAMAS $30,000. 
Šiomis dienomis lietuvis, 

Juozas Juozenas mirė pa*

THOMPSON, CONN.
MARIANAPOLIO KO

LEGIJOS ŽINIOS
Gruodžio 8 diena

Gruodžio 8 dieną, Šv. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo 
šventė mums buvo labai 
svarbi, nes mūsų kolegija 
pasirinko Marijos vardą.

Devintą valandą įvyko 
iškilmingos šv. Mišios, ku
rias atlaikė kun. J. Vosy
lius. Jam asistavo deakonu 
—Kun. Čižauskas, subdea- 
konu klierikas Buja. Gra* 
žų, turiningą pamokslą 
pasakė pats celebrantas 
kun. Vosylius. Per Mišias* 
studentai gražiai giedojo.

PLENUMO SUSIRINKI
MAS

Gruodžio 8 d. tuojaus po

SunsikinimuiPerlsIimoi 
Krinineje 

nikalaukit Yjriutne pmulyį 
p»g»r«čjuiio 
ANCHOR 

PAiN-EXPELLER!O 
kuri* sutelkta greitu Ir tikrą 

petangvlnimą 1

mayu “ kad elektrikinių daiktų
pavienių asmenų veikimas. 'varto;jlmag ir įopuleriš-- 
Čia žinios visiškai skinasi kumas labai sparčiai auga. 
nuo šiaip panašių laikra- žmonės yra įsitikinę, kad 
ščiuose talpinamų: čia nė- nėra geresnės ir malones- 
ra tuščių pagirų arba ne- nės . Kalėdoms dovanos, 
teisingų aukštinimų vos kaip iš elektrikinių daik- 
tik sugebiančių dainelę su- tų. Jų yra labai didelis pa
dainuoti “solistų”.

Gaidų priedas gražiai 
spausdintas. Jame telpa1 
A. Pociaus “Vytauto Jubi
liejinis Maršas”, kun. J. 
Čižausko: ‘Gloria’ ir ‘Lin
ksmą giesmę’ (Kalėdinės įaį jų daugiau išperkama, 
giesmės) visi mišram cho- Pavyzdžiui “Nescco” toas- 
rui. Gražūs ir originalūs ter yra labai naudingas, 
kūriniai, kurie turi pasise- kuris gali išvirti visą vai- 
kimą choruose. !gį. Su juo galima virti vi-

Taip pat yra keletą cho-'?okią. kaiP tai’.st®!' 
p p j ka vištieną, jautieną ir kirų ir pavienių asmenų at-

vaizdai ir šiaip įvairių da-| T pOpuliarių dovanų 
lykų. Visą tai kainuoja Edigon Shops siūlo <lgtu. 
vos $1.50 metams arba 15 (jentų lempą”, kuri teikia 
centų pavienis numeris. akims malonumą ir sutau-

sirinkimas.
I Elektrikinė nupirkta do
vana padeda ypač šeimi
ninkėms atlikti namų dar
bus. Elektrikiniai virtuvai 
kas metai įgyja daugiau 
populeriškumo ir kas me-

centų pavienis numeris. akims malonumą ir sutau- 
Leidžiamas Chicagoje; po regėjimą. Ši lempa yra 

red. A. Pocius, reikalų ve- specialiai pritaikinta tam 
dejas — N. Kulys. Tokį tikslui.
laikraštį reikia ypatingai Percolatoriai, food-mix- 
sveikinti ir visomis išgalė- ers, elektrikinės prosos, į- 
mis remti, nes jis tos rū- vairūs elektrikiniai pečiu- 
šies netik vienintelis išei- kai virtuvai yra labai 
vijos tarpe, bet ir Lietuvo- patraukiančios dovanos. .

gyti elektrikiniai šaldytu
vai; kurių yra visokio dy
džio, skalbiamos mašinos, 
didelės prosos, su kuriomis 
šeimininkės sėdėdamos ga
li prosyti drabužius. Taip
gi elektrikiniai pečiai, ku
rie duoda geriausį patar
navimą.

i Virš paminėtų elektriki- 
nių dalykų galima gauti 
pas visus elektrikinius de- 

’ alerius ir departmentinėse 
krautuvėse. The Edison

je. Adresas: 1619 N. Da- 
men Avė., Chicago.

V. Garbeginis.

MANO MARŠRUTAS

Gal dar nedaugeliui yra 
žinoma, kad Amerikos lie
tuvių Vargoninkų sąjunga 
antri metai leidžia savo 
organą “Muzikos Žinios”. 
Pirmaisiais metais jis bu
vo mimografuotas, d jau 
šiais metais — spausdin
tas. Paskutinis Nr. už lap
kritį išėjo 16 psl. su dide
liu gaidų priedu, su daug 
paveikslų ir begąlo įdomiu 
turiniu. Šiandien tenka tik 
džiaugtis. Na ir kaipgi ne
sidžiaugsi. Pažvelgus į jį 
kaip jis kas mėnesis žen
gia pirmyn tobulinamas. 
Šiame numeryj labai svar
bus raštas muzikos opiau
siais reikalais žinomo ra
šytojo J. Rikselio “Nebū
kim žudikais savos Mu- 
zės”, kuriame nurodo mū
sų muzikos literatūros bū
klę ir nurodo to kaltinin
kus ir priežastis.

Klausimų ir atsakymų 
skyriuje, kurį veda komp. 
J. Žilevičius, labai svarbių 
yra atsakymų į paklausi
mus, kur sunku būdavo 
kai kada gauti patarimų. 
O juk reikia žinoti, kad 
komp. Žilevičius rašo ne
tik lietuvių spaudoje, bet 
ir svetimtaučių ir už tai

Jeigu kam reiks adreso,
prašau išsikirpti:

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, Sh°Ps duoda progos nusi-
So. Norvvalk, Conn. Plrktl lengvais issimokeji-
(Keyser Island) poilsis. mais. Taipgi jie demons- 

Nuo sausio 5 iki 12, truoja įvairius savo išdir-
St. Vincent de Paul binius kaip krautuvėje
Church, Girardville, Pa. taip ir namuose.

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

Nuo sausio 27 iki vas. 2,-
St. Louis Church, P.
Gilberton, 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, • • n6ga panag|U3 rojsultatus. NUGA-
Keyser Island, So. Nor- TONE vartojamu metų motais kaip 
walk, Conn. (poilsis). '-a^lbn mollmo sl?temat- Tal >’ra

Tėvas J. Bružikas, S. J<

; Edison krautuvės yra 
sekančios parankiose vie
tose:

| 39 Boylston St., Boston 
(between Washington and 
Tremont); 669 Massachu- 
setts Avenue, Arlington; 
159 Harvard Avenue, All- 
ston; 275 Broadway, Chel- 
sea; 29 Central Sąuare, 
.East Boston; 48 Union A- 
venue, Framingham; 1631 
Blue Hill Avenue, Matta- 
pan; 22-24 East Central 

— St., Natick; 62 Warren St., 
Roxbury; 409 Highland 
Avenue, Somerville; 439 
Main St., Woburn; 8 Na- 
son St., Maynard.

O

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Nemalimas Įveiktas <— 
Dabar Valgo Viską 

P-nas J. K. IŠ Montreal, Canada ra
šo, kad jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turt daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas lifldymas, jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitų pra
neša panašius rezultatus.

pagelba malimo sistemai. ___
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo, organų veik- 
nię. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nematiniu — pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudų 
J kelolų dienų. Mes tinome, kad pa
tarkit iv kitam. Mėnesio trytnientas 
uS Vienų DolerJ. Parduodu visi Sli
doko r t ai su garantija gražinti pini
gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

. Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų t.iuo8uob>jų vidurių 25c. 
Ir 50c. ’

j
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