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Tik 8 dienos beliko iki 
laikraščio “Darbininko” 
metinio baliaus, kuris į- 
vyks trečiadienį, lapkričio 
25 d. š. m., Eikš Ballroom, 
8 Magazine St., Cambrid
ge, Mass. Plačiau apie šį 
balių telpa šio numerio 8 
pusi. Prašome perskaityti 
ir trečiadienį baliuje daly
vauti. Pageidaujama, kad 
baliuje būtų reprezentuo
jamos visos Naujosios An
glijos apskričio LDS. kuo
pos.

TRYS MILIJONAI 
DARBDAVIŲ GAVO 
SOCIAL SECURITY 

BLANKAS

Pirmadienį, lapkričio 16 
d. visoje šalyje laiškane
šiai įteikė darbdaviams 
Sočiai Security registra
cijos blankas, kurias išpil- 
dę turės grąžinti Federa- 
lei valdžiai prieš lapkričio 
21 d.

Darbininkai, kurių pris- 
kaitoma 26 milijonai, gaus 
registracijos blankas kitą 
antradienį, lapkričio 24 d. 
ir turės išpildę grąžinti 
prieš gruodžio 5 d. š. m.

Federalė valdžia gavus 
blankas atgal, išrašys re
gistracijos korčiukes ir 
jas išsiuntinės darbda
viams ir darbininkams. 
Pagal Sočiai Security į- 
statymus darbdaviai ir 
darbininkai pradės mokėti 
į taip vadinamą senatvės 
ir nedarbo fondą nuo sau
sio 1 dienos, 1937 m. Pla
čiau apie Sočiai Security 
įstatymus tilps kitame 
“Darbininko’* numery.

RAUDONIEJI SUSMUKO

Šįmet Jung. Valstybių 
prezidento rinki m u o s e 
raudonieji visai susmuko. 
Socialistų kandidatas į 
prezidentus, Norman Tho- 
mas tegavo biskį virš 100,- 
000 balsų. Dar mizemiau 
pasirodė komunistų kan
didatas į prezidentus 
Browder. Jis tegavo apie 
60,000 balsų.. Komunistai, 
kurie taip moka girtis ir 
kitus šmeižti, po rinkimų 
vaikščioja nosis nuleidę. 
Ateinančiuose rinkimuose 
komunistai nei nebestaty- 
sią savo kandidatų. Taigi 
politiniai raudonieji visiš
kai susmuko.

KUNIGAS RŪPINASI 
BEDARBIAIS

Pralotas James J. Strzy- 
cki, Penkių Šv. Kankinių 
par. klebonas įsteigė dar
bininkų samdymo biurą. 
Biuras rūpinasi tos para
pijos bedarbiais darbinin
kais. Per trumpą laiką 
biuras išrūpino 25 darbi
ninkams darbus. Be to, 
parapija duoda bedar
biam darbų prie bažny
čios.

Pralotas Strzycki atsi
šaukė į dirbtuvių savinin
kus, prašydami duoti dar
bų jo bedarbiams parapi
jiečiams. Jo parapijoje y- 
ra 2000 šeimynų ir iš jų a- 
pie vienas trečdalis be 
darbo.

Antverpas, Belgija — 
Laivų tapytojai paskelbė 
generalį streiką. Du ko
munistu areštavo, kada jie 
bandė prikalbinti uostų 
darbininkus išeiti į strei
ką.

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

k.
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LABDARINGAS SĄJUN-

naitis, E. Cotįole, H. Va-
----- oedviiis. Re-

Biržų apskrities savivaldybė pasistatė naujus 
savo įstaigai rūmus. Tokius rūmus statosi ir kaiku- 
rios kitos savivaldybės.

t

Ecuador Neįsileidžia Komunistų
. VYSKUPAS 60 METŲ 

SUKAK
TUVĖSE

Nevv York, Lapkričio 15 
d. pralotas Galius Bruder 
Šv. Juozapo R. K. parapi
jos klebonas, 404 E. 87-th 
Street minėjo 60 metų ku
nigavimo sukaktuves. Iš
kilmingose šv. mišiose tos 

i parapijos bažnyčioje pir
mininkavo J. E. Kardino- 

i las Hayes. Dalyvavo daug 
: svečių kunigų. Arkivys
kupas Rummel iš New Or- 
leans pasakė pamokslą. 
Jis pasmerkė katalikų 
persekiotojus užsienio ša
lyse.

Guayaųuil, Ecuador —;
Valstybės prezidentas Fe-' KUNIGAVIMO 
derico Paez praneša, kad 
į Ecuador valstybę drau
džiama iš užsienio įvažiuo
ti ateiviui, kuris turi ko
munistinių tendencijų. Jis 
taip atsakė visiems, kurie 
klausė jo ar į Ecuador bus 
įleidžiami Ispanijos loja- 
listai.

Čilė ir Brazilija jau kiek 
laiko atgal uždraudė įleis
ti komunistus iš kitų val
stybių. Kitos Pietinės A- 
merikos valstybės taip pat 
rengiasi pasekti Braziliją, 
Čilę ir kitas valstybes. Va
dinasi, Pietinėje Ameriko
je komunistams nėra vie
tos.

I
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NAUJĄ KOMIŠKĄ OPE
RĄ UŽDRAUDĖ VAI
DINTI MASKVOJE

Maskva, Rusija — Ne
žiūrint to, kad sovietų ko- į 
munistai yra griežtai nu
siteikę prieš religiją, kad 
milijonus tikinčiųjų nužu
dė dėl tikėjimo, bet išsi
maudę tikinčiųjų krauju- 
je, pradeda atsipeikėti. 
Štai šiomis dienomis Ko
misarų Liaudies tarybos 
komitetas uždraudė vai
dinti Demian Biednyj pa
rašytą komišką operą, ku
rioj pajuokiama Rusijos 
sukrikščio n ė *j i m a s 10 
šimtmetyje. Svarbiausia 
uždraudimo priežastis tai, 
kad operoj pajuokiamas 
kunigaikštis Vladimiras, 
kuris įvedė krikščionybę 
Rusijoje 10 šimtmetyje.

Sovietų komisarai pra
dėjo drausti vaidinti ir ki
tus veikalus, kuriuose pa
juokiama Rusijos senovės 
istorija. 

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
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NAUJAS TILTAS PER 
FRANCISCO ĮLANKĄ

San Francisco, Kai. —
Šiomis dienomis iškilmin
gai tapo atidarytas aštuo- 
nių ir ketvirtadalio mylios 
ilgio tiltas per Francisco 
ilanką. Tiltą atidarė prez. 
Roosevelt. Šį tiltą pastaty
ti ėmė tris metus. Kaina
vo $77.000.000. Tuo tiltu 
dėl io ilgumo pėstiems 
draudžiama vaikšč i o t i, 
nes beeidami gali pavarg
ti. Automobiliais gali va
žiuoti šešios eilės.

Tiltą statant sunaudota 
152 000 tonu geležies ir 
miliionps kubiniu jardu 
cemento. Statant liko už
mušta 24 darbininkai ir 
1157 darbininkai sužeisti.

AUTOMOBILIUS TREN
KĖ Į TRAUKINĮ

Užmušė 5

Lap-Kankakee, I1L 
kričio 15 d. šeši jaunuoliai 
važiavo automobiliu ir į- 
važiavo į pravažiuojantį 
kryžkele prekinį traukinį. 
Penki -jaunuoliai vietoj už
mušti ir šeštas pavojingai 
sužeistas.

Nubaudė Ckin. Už Kelius

GELGAUDIŠKIS. Šakių 
Apskrities Viršinin kas, 
patikrinęs šio valsčiaus 
taisomus, I, ir II-čios rū
šies vieškelius, nubaudė 
valsčiaus viršaitį 25 litų 
bauda. Paskui viršaitis 
tuoj nubaudė nuo 5 iki 25 
litų baudomis kelio taisy
tojų.
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Chicago, III. — Lapkričio 
8 d. įvyko Labdaringos 
Sąjungos seimas, kurį 
atidarė pirm. A. Bacevi
čius, pasakydamas įžan
ginę kalbą. Prezidiumą su
darė šie: adv. K. Česnulis 
— pirm.; A. Nausėda ir 
K. Sriubienė —vice-pirm.; 
Pr. J. Vitkus ir Ona Kaz
lauskaitė — rast. Manda
tų komisija 
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nagaitė, Z. Gędvilis. Re
zoliucijų koijusija — L. 
Šimutis, A. Valančius.

Maldą sukalbėjo kun. I. 
Albavičius. Po to pirm, 
adv. K. ČesnuĮis pasveiki
no seimą ir pakvietė kun. 
J. J. Jakaitį, Tėvų Mari
jonų Kongregacijos pro
vincijolą pasakyti kalbą.

Taipgi sveikinimo kal
bas pasakė šie kalbėtojai: 
kun. I. Albavičius, kun. 
prof. Ražaitis, p. L. Šimu
tis, S. Šimulis. Buvo ir 
daugiau sveikinimų su au
komis, raštu ir žodžiu.

Kun. A. Linkus skaitė 
referatą: “Reikia Tinka
mesnės Apylinkės Prie
glaudos Įstaigai”. Išklau
sius referato, prasidėjo 
diskusijos, kuriose daly
vavo visa eilė žymių at
stovų.

Išrinkta ūkio komisija, 
kurion įėjo šie asmenys: 
kun. I. Albavičkw,-kun. A. 
Linkus, adv. Grišius, ar- 
kitektas M. žaldokas ir L. 
Šimutis.

Nutarta tuoj steigti 
Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos Prieglaudos Sta
tymo fondą. Fondo vajų 
pradėti tuojau. Priimta ir 
daugiau rezoliucijų Prie
glaudos statymo reikalu.

Seime dalyvavo 200 at
stovų iš 50 draugijų. Au
kų gauta $616.00.

Seimas užsibaigė paki
lusia nuotaika.

SSSR. MIESTŲ “VA
LYMAS”.
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Šalia masinių trockinin- 
kų areštų, kaip praneša 
laikraščiai, iš visų dides
niųjų miestų išsiųstas pro- 
vincijon didelis “įtariamų 
piliečių” skaičius. Tokiu 
būdu iš Maskvos ištremta 
12,000 žmonių, iš Lenin
grado 20,000 žm., iš Char
kovo 11,000 asmenų ir iš 
Kijevo — 22,000 asm. Ša
lia to, Maskvoje areštuo
ta 40 svetimšalių, 
tarpe 20 moterų.

kurių

AGR. ST. JOKUBAUS- 
KAS PASKIRTAS Ž. U. 
RŪMŲ DIREKTORIUM

Kaunas — Valstybės 
Prezidento aktu nuo š. m. 
spalių 10 d. Ž. C. Rūmų 
direktorium paskirtas sei
mo atstovas, ligšiolinis 
Vilkaviškio apskrities ag
ronomas Stasys Jakubaus
kas.

Jis yra gimęs 1894 m. 
Kretingos ap., Mosėdžio 
v., Lukošaičių kaime. Mo
kslus ėjo Telšiuose ir vė
liau Dotnuvoje, kur baigė Paray-le Monial’vie. Ten 
1915 .m. žemės ūkio moky- jį bus viešai iškabinta 
klą. 1929 m. baigė Leipci* kartu su kitų Jėzaus Sir
gę (Vokietijoj) aukštuo- <Uai pasiaukojusių tautų’ 
sius agronomijos mokslus.* vėliavomis.

KAINA 5 CENTAI

Ispanijos Raudonieji
Išsprogdino Tiltą

ŠV. TĖVAS UŽGINČIJA 
ŽINIAS APIE JO SU

SILPNĖJIMĄ

Vatikanas — Šv. Tėvas, 
Popiežius Pijus XI užgin
čija žinias apie Jo susilp
nėjimus dėl senatvės.

Pereitą penktadienį Po
piežius audiencijoje priė
mė apie 3,000 delegatų iš 
Kunigų Misijonierių uni
jos ir visą valandą į juos, 
kalbėjo. Delegatai papa
sakoja, kad ir Popiežiaus 
ėjime nesimato jokio su
silpnėjimo.

CHICAGA SUSIGRĄŽI
NO SENĄJĮ LAIKĄ

Chicago, III. — Lapkri
čio 15 dieną Chicagai grą
žintas centralinis pastovus 
laikas. Kai kurį laiką Chi- 
cagoje buvo rytinis pasto
vus laikas (Eastern Stan
dard Time), bet piliečiai 
tąja permaina buvo labai 
nepatenkinti. Taigi balsa
vimu grąžino centralinį 
pastovų laiką (Centrai 
Standard Time).

PAVOGĖ TROCKININ- 
KŲ DOKUMENTUS

Paryžius, Prancūzija — 
Pranešama, kad iš Socia- 
lės Istorijos Instituto sky
riaus nežinomi piktada
riai pavogė apie 180 sva
rų įvairių dokumentų ir 
popierų, liečiančių trocki- 
ninkų veikimą užsieny j. 
Spėjama, kad juos pavogė 
sovietų komisarų agentai. 
Bolševikai juos tikisi pa
naudoti prieš Trockį, ku
ris jį itarė kaino inspira
torių Kirovo nužudyme.

ADF KONVENCIJA 
PRASIDĖJO

Tampa, Fla. — Pirma
dienį, lapkričio 16 dieną 
čia prasidėjo Amerikos 
Darbo Federacijos meti
nis seimas. Svarbiausiu 
klausimu bus 10 uniiu su
spendavimas už įstojimą į 
Centralinę Industrijinę or
ganizaciją, kuriai vado
vauja mainierių unijos 
pirmininkas John Lewis.

LIETUVOS VĖLIAVA 
TARPTAUTINĖJE 

ŠVENTOVĖJE

Kaunas. — Amerikos šv. 
Kazimiero seserų auklėti
nės iš savo sudėtų aukų 
pagamino pirmąją tautinę 
vėliavą su Jėzaus širdies 
paveikslu, šiomis dieno
mis ta vėliava atsiųsta į 
‘žvaigždės’ redakciją Kau
ne, iš kur netrukus ji bus 
siunčiama i tarptautinę 
Jėzaus Širdies šventovę

S
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Madridas, Ispanija — 
Raudonųjų valdžios gynė- 

. jai, kad užkirsti sukilę
ParyžiusPereitą pen- liams kelią pereiti Manza 

i nares upę, išsprogdini 
Franceses tiltą. Bet dali' 
sukilėlių kariuomenės vis 
tiek perėjo upę ir pradėjo 
ataką Madrido gatvėse 
Šiaurvakaruose sukilėlia 
žygiuoja pirmyn.

Raudonųjų valdžios ka
ro štabas tas žinias užgin 
čija. Sako, kad sukilėlia 
dar į Madridą neįėjo 
Smarkūs mūšiai einą pale 
Manzanares upę. Sukilėli! 
tankai, kurie buvo perėji 
upę tapo paimti. Sukilėlia 
bemėtydami bombas iš ore 
Madride užmušė 100 žmo 
nių ir 300 sužeidė. Raudo
nieji sako, kad jie sunaiki
no 20 sukilėlių orlaivių.

Taigi žinios iš Ispanijos 
karo lauko vienos kitoms 
priešinasi. Tokiu būdu 
sunku pasakyti, kuri pusė 
laimi ir kuri pralaimi. Vie
nas dalykas tik žinomas 
kad ten dabar eina atkak
liausi kova, kokios nėra 
buvę nuo pat pradžios ci
vilio karo.

PRANCŪZIJOS ATSTO 
VAI SUSIMUŠĖ

ktadienį atstovų bute be
svarstant karo rekordą 
vidaus reikalų ministerio 
Roger Salengro, kilo muš
tynės. Raudonieji atsto
vai norėjo išteisinti minis- 
terį, o dešinieji įrodinėjo, 
kad jis kaipo dezertyras 
buvo pasmerktas mirties 
bausme. Muštynės prasi
dėjo kada premieras Leon 
Blum, socialistas, įlipęs 
į tribūną, bandė ministerį 
Salengro pateisinti. Posė
dis tapo nutrauktas.

RESPUBLIKONAI PRA
LAIMĖJO KAIPO PAR

TIJA FLORIDOJ

•

Pe-Tallahasser, Fla. 
reituose rinkimuose, lap
kričio 3 d., respublikonų 
partija nesurinko nei 30 
nuoš. balsuotojų balsų. 
Tokiu būdu pagal tos vals
tybės įstatymus, partija 
nesurinkusi nei 30 nuoš. 
balsuotojų balsų netenka 
teisių įrašyti savo kandi
datus į kandidatų sąrašus 
1938 m., >t

LIETUVIAI KASDIEN 
PAVALGYDINA 
4,000 VOKIEČIŲ.

Pagėgiai. Atidarius pa
sienio susisiekimą iš Til
žės į Panemunę pereina 
kasdien maždaug 3,000— 
4,000 žmonių, turgaus die
nomis ir 10—12,000 žmo
nių. Lietuvoje jie perkasi 
maisto produktų, kiek ga
lima įnešti, ir pasivalgo. 
Iš Lietuvos į Tilžę ir gi 
daug pereina nusipirkti 
įvairių aluminių ir nike
liuotų daiktų, nes tenai 
pigiau. Muitinė ir policija, 
atidarius pasienio susisie
kimų, labai daug turi dar
bo.

KALAKUTŲ IŠTEKLIUS
20,000,000

Washington, D. C. Lap
kričio 15 — Agrikultūros 
departmentas pra neša, 
kad šių metų kalakutų at
sarga siekia 20,000,000.

Daug privačių kalakutu 
augintojų protestuoja dėl 
žemų kalakutų kainų; jie 
sako, kad jei būsiančios 
tokios žemos kainos kaip 
dabar, tai jų kalakutai ne
matys Kalėdų ir Padėka- 
vonės dienos stalo, bet liks 
farmose.

Dėl kalakutų stokos ne
reikia nusiminti. Pasirodo, 
kad B. H. Bennet paukšty- 
nėje yra jų 5,000,000 dau
giau kaip pernai.

I
IŠVAŽIAVO I PRANCŪ

ZIJĄ STUDIJUOTI.

Kaunas. — Spalių 27 d. 
į Prancūziją išvažiavo ku
nigas A. Lipnickas. Spalių 
28 d. į Paryžių išvažiuoja 
p. B. Dundulis.

LITHUANIAN 
Semi-Weekly News 

Published every 
Tuesday and Friday 
Tel. SOUth Boston 2680 

366 W. Broadway 
South Boston, Mass.
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VOKIETIJA MATO REI
KALĄ REMTI ISPANI 

JOS SUKILĖLIUS

Berlynas, Vokietija —
Čia iš visų politinių klau
simų skaitomas svarbiau
siu, tai Ispanijos civilis 
karas, žinios iš Ispanijos 
vokiečių spaudoje telpa 

I palankios gen. Francisco
Franco, sukilėlių vyriau
siam vadui. Vokiečiai la
bai stropiai seka mūšius 
Ispanijoj. Viešai pripažįs
tama, kad sukilėliai tapc 
sulaikyti. Tokiu būdu ma
to būtiną reikalą teikti Is
panijos sukilėliams viso- 
kiaropą pagelbą.

Taigi Vokietija, kuri lig- 
šiol laikėsi neutraliai Is
panijos klausimu, dėl so
vietų Rusijos veiklos yra 
priversta mainyti save 
taktiką. Ji mato, kad ne
sikišimo į Ispanijos reika
lus komiteto dienos pasi
baigė, ypač po Italijos Di
no Grandi kalbos, atakuo
jančios Rusiją, Londone. 
Jeigu Italija išsitraukia 
iš to komiteto, tai ją pa
seks ir Vokietija.

Vokietija ir Italija išties 
pagelbos ranką Ispanijos 
sukilėliams, o Rusija iš
ties dar ilgesnę ranką, ne
gu ligšiol, raudonųjų val
džiai. Kur pakrips Angli- 
ia, kol kas sunku pasaky
ti. šiaip ar taip, bet Euro
pos padangė dar labiau 

' niaukiasi.

PRIĖMĖ ARKTV. 
ARATĄ.

Kaunas. Spalių 27 d. Už
sienių Reikalų Ministeris, 
p. S. Lozoraitis, priėmė 
Švedijos chargė d’affaires 
p. Westringą ir Šventojo 
Sosto chargė d’affaires J. 
E. monsinjorą Aratą, Sar- 
dos arkivyskupą.
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BLAIVININKU V AKA- 1 lusis Vincė”, kurias gerb.
KAS j kalbėtojas įdomiai atpasa-

----------- į ko jo.
Vakare dalyvavo ir gar- 
iš Maria-

DARBININKAS

Vartokite Tik Gerą Pieną

Lapkričio 8 d., bažnyti-j 
nėj salėje įvyko vietos L. Dingas svečias 
R. K. P. B-kų kuopos pa- uapoJio Kolegijos, tai kun. 
ruoštas margumynų vaka-‘ 
ras. Didelę dalį programos 
išpildė vaikučiai. (Jau
niausias aktorius, Plevokų 
kūdikis, buvo tik 1 metų 
amžiaus ir savo rolę pui
kiai atliko).

Vakarą pradėjo klebo
nas kun. Virmauskis 
trumpa kalba. Šv. Petro 
parapijos choro grupė, va
dovaujant, muz. R. Juškai, 
gražiai padainavo keletą 
lietuviškų dainelių. Sekė 
marga programa, suside
danti iš veikalėlių, daine
lių. muzikos ir eilių, kurią 
pildė vaikučiai, ir reikia 
pasakyti geroje lietuviš
koje dvasioje viską išpil
dė. Teko patirti, kad žmo
nėms patiko jų dainelės a- 
pie Vilnių, jo kalnelius ir 
žaidimas “Tai bus linl 
mą mūsų Lietuvoje”, kurį 
žaidė “gimtadienio” vaidi
nime. Programoj dalyva-j 
vo, kiek buvo, be sąrašo, 
galima atsiminti, šie: Ple- 
vokai, Glineckytės, Ivaš
kai, Jurgelaitės, Petravi
čiūtės, Naudžiūnai, Radze- 
vičiukai, Petraviči ū t ė s, 
Žukauskas, Barauskas, Še- 
duikiai, Tarutaitė, Saka- 
tauskaitė' Sinkevičiūte, 
Kybartas ir kiti.

Pertraukoje mūs'.’ išei
vių patriarchas kun. K. 
Urbonavičius pasakė Įdo
mią ir gražią kalbą apie 
Vyskupą Valančių — tą 
didįjį Blaivybės apaštalą, 
jo didžius ir sumanius 
darbus blaivybės, švietimo 
ir lietuvybės dirvose. Žmo 
nėms ypatingai patiko iš
traukos iš Vyskupo Va
lančiaus knygutės “Gud- 

“DAKTARAI

s

Dr. Jagminas. Gerb. sve
čias teikėsi pasakyti įdo
mią ir linksmą prakalbėlę, 
dėl ko net patys žmones 
pasisiūlė ir sudėjo kelioli- 
ką dolerių Marijonų Kole
gijai.

Publikos buvo gana 
I skaitlingai atsilankę. Va
karą vedė jaunuolis Ku
čas.

Blaivininkų 49 kuopa ta
ria nuoširdų padėkos žodi 
visiems į vakarą atsilan
kiusiems žmonėms; vaiku- 

' čiams dalyvavusiems pro- 
: gramoj ir jų tėveliams, 
kad ieido vaikučius ir pa
gelbėjo juos išmokinti; 
gerb. Plevokams, kurių 
netik trys vaikučiai prog
ramoj dalyvavo, bet dar 
paaukavo 10 svarų tortą, 
kuriuo visi vaikučiai pasi
vaišino; kleb. kun. P. Vir
inau s k iui už prakalbėlę ir 
pagarsinimą; svečiui Dr. 
kun. Jagminui už dalyva- 

i vimą vakare ir prakalbė
ję, o ypatingai, rengėjai 
1 dėkoja kun. K. Urbonavi
čiui už jo dalyvavimą mū- 
sų vakare ir už tokią įdo
mią ir turiningą prakalbą. 
Širdingiausias ačių vi
siems. Rengėjai.

I

GRUBINSKAITĖS 
IŠTEKA

Kazys Bielskis 
Granite Rock Dairy 

Savininkas• » . • r • •

Pienas yra labai naudin
gas ir reikalingas maistas. 
Taigi vartokite tik tokį 
pieną, kuris turi daugiau
sia reikalingų dalių. Grani
te Rock Dairy, Montello, 

. Mass. yra lietuviška pieni
nė. Jos savininku yra Ka
zys Bielskis. GRANITE 
ROCK DAIRY pienas yra 
pripažintas vienas iš ge
riausių. Brocktono Bureau 
of Milk Inspection peržiū
rėjo mūsų pieną spalių 27 
cL, 1936 m. ir išdavė tokį 
raportą: “13.32 percent
raw milk solids and 4.30 
percent milk fat. Pasteuri- 
zed 13.50% milk solids and 
4.40% milk fat”. Bostono 
Bureau of Milk Inspection 
taip pat peržiūrėjo ir štai 
ką praneša: “The sample

of “Granite Rock Dairy” milk taken from you on Oc- 
tober 29, 1936 v/as found on examination to contain 
13.38 percent milk solids and 4.35 percent milk fat”. 
Paprastai sveikatos departmentai reikalauja mažiau 
nuošimčių negu GRANITE ROCK DAIRY pienas tu
ri. Taigi perkant Granite Rock Dairy pieną jūs ne tik 
nieko nerizikuojate, bet gaunate turtingą, maistingą 
ir šviežų pieną. Šiandien nusipirkite ir persitikrinkite, 
kad tai yra šviežas ir maistingas pienas. Granite 
Rock Dairy pristato pieną ir grietinę (smetoną) vi
sur, kur tik reikalaujama, nes turi valstijos ir miestų 
leidimus.

So. Bostone parduoda Vlado Jakšto krautuvėje, 
kampas W. Fourth ir D. Sts., Juozo Švagždžio krau
tuvėje, kampas W. Fourth ir D. Sts.

Reikalaukite Granite Rock Dairy pieno
krautuvėse. Jeigu negalite gauti, tai reikalaukite 
pieninės ir jums bus pristatyta į namus.

Granite Rock Dairy
MONTELLO, MASS.

KAZYS BIELSKIS, Savininkas.
I
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MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA
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Daugiau Kaip 50 Milionu įstojo
I Lucky Strike Sweepstakes

AR amerikonai įdomaujasi popula- 
riška muzika? f tą klausimą gali 

gerai atsakyti bent kuris iš vyrų bei 
moterų viršuj atvaizduotuose paveiks
luose. Jie yra dalimi šimtų, kuriems 
dainų “Sweepstakes” daromos dėl 
l.ucky Strike podraug su “Hit Parade” 
iš penkiolikos populariškiausių šalies 
dainų suteikė darbą.

Šie vyrai bei moterys pagelbėjo sut
varkyti daugiau, kaip 50.000,000 gautų 
konteste nuo pat jo pradžios gegužės 
1 d. įstojimo blankų, ir jie turėjo pro
gos patirti, kaip didelis yra susijdoma- 
viniosi šių laikų populariškiausiomis 
šioje šalyje dainomis.

Viršuje atvaizduojama tik dalis vieno 
iš daugelio aukštų, kurie naudojama 
vyriausiam “Sweepstakes” štabui. Ki
tame paveiksle parodyta dalis vyrų

uzsičmę rūšiavimu įstojimo atviručių 
sulig valstijomis ir pašto skyriais, iš 
kur blankos atėjo.

Kontesto dalyviai, kurie teisingai 
atspėja tris Amerikos populariškiausia^ 
melodijas, remiantis didžio, visą šalį 
apimančio cenzo daviniais, kuriam pa
naudojama daugiau, kaip 200 informa
cijų šaltinių, gauna dovanomis Lucky 
Strike cigaretų, lengvo užsirūkymo iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

Daugelis rūkytojų supažindintu >u 
šio garsaus apdirbimo cigaretau su 
pagelba dainų “Svveepstakes” parodė, 
jog jie jvertina kokybę cigarete, lygiai 
kaip ir suderintą popularių dainų me
lodiją ir persimainė į Lucky Strike 
cigaretus gėrėdamiesi tais patogumais, 
kuriuos suteikia lengvas užsirSkymas.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonawanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

—- »v — ....— rt ——

L St. LIQUOR STORE V
Parduodam geriausius ivai- ę 
rip rūšių. TONIKA, DEG- ?

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. Ų
Visokiose įtalpose: Bonkoms, T 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. IĮ 
S. firmų ir užsienio, pasirinki- ę 
mas didžiausias ir įvairiausias. A 
POKILIAMS, VESTUVĖMS, V 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir B A- ? 
LIAMS. Specialiai kainos su- (Į 
mažinamos. Pristatom greitai ir X 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki A 
11 vak. y

Pašaukit SOU-th Boston 4147 x 
Pas J. STRIGUNĄ $ 

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. A

mą ir $100 pinigine baus- siveža naudingų- sumany
me už pabėgimą automo
biliu nuo nelaimės vietos, 
kada jis pertrenkė auto
mobiliu a. a. Jokūbą Ku- 
drevičių, gyv. 320 E. 9th 
St., neatsargų važiavimą 
ir tt.

Jokūbas Kudreviči u s 
nuo pritrenkimo automo
biliu mirė lapkričio 9 die
ną. Nelaimė įvyko lapkri
čio 7 d. kada a. a. Kudre- 
vičius ėjo Mercer St. sker
sai E 8th St.

Juozas Vaitkus teisme 
prisipažinęs kaltu.

LRKSA. CONN. APSKRI- 
ČIO PRANEŠIMAS

mų apskričio ir kuopų ge
rovei.
LRKSA. Conn. Apskričio 

Raštininkas.

5.Išsirendavoja 5 kamba
rių tenementaš su Centra- 
liniu apšildymu ir Janito- 
riaus aptarnavimu. Nau
jai ištąis y t as. Kreip
tis į “Darhpinko” adminis
traciją, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

GERIAUSIA ŠILUMA

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trosas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411

krikštytas Aleksandro -; teko energingo veikėjo ir
Petronėlės (Grigaliūnai- prietelio.
tės) Sandų sūnus vardu Jo mirtis netikėta. Pali- 
Danielius - Richardas. Kū- ko tėvus, du broliu ir šė
mai buvo Adomas Druz- šerį. Laidojamas, lapkr. 
dįs ir Marijona Aukštikal- 17 d., 9 vai. ryte, iškilmin- \ 
nienė. gomis šv. mišiomis, Nau

jos Kalvarijos kapuose. 
Patarnauja graborius Juo
zas V. Kasperas.

Dvi sesutės Marytė ir O- 
p.utė Giubinskatės gyv. 

rRe^dvillė, Mass. nuspren
dė pakeisti savo luomą — 
ištekėti. Kaipo geros lietu
vaitės gerai ir gudriai pa
sielgė pasirinkdamos sau 
už gyvenimo draugus lie
tuvius jaunučius iš Nor- 
wood. Mass. Lapkričio 21 

i d. Marytė, (jaunesnioji) 
priims moterystės Sakra
mentą Šv. Onos bažnyčio
je, su Kaziu Vitarčiu. Už 
5 dienų (lapkričio 26 d.) 

■ toje pat bažnyčioje, tą pa
tį padarys jos vyresnioji 
sesutė Onytė priimdamą 

I šliūbą su Kaziu Trečioku.
Nuotakų tėvelis Jonas 

j Grubinskas priklauso prie 
katalikiškų draugijų So. 
Bostone ir yra ilgametis 
pirmininkas šv. Kazimiero 
R. K.
gyvenęs 
vėlesniu laiku 
Mass.

Jauniesiems 
liams linkėtina 
ateities ir Dievo palaimos.

A.

i
i

MIRĖ STUDENTAS

Lapkr. 14 d., 3:45 vai.
po pietų, Carney ligoninė-! AUTOMOBILIŲ PARO- 
je, po sunkios aklosios; D A BOSTONE

13....................................................................... S
Į Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS i

DR, M. V, CASPER |
Arti Miinicipnl Building Į 

525 E. Broadwav, S. Boston i
Ofiso Valandos š

9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki Į 
nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-i 
uždsiryt.-is silbatos vakarais Ir i 

i seredomis nn<> j 
12-tos dieną uždarytas. | 

Taipgi ntiimu ir X-Ray Į 
................................................................ė

X 

t

f Nuo
15 ir
|sas i 
š nedėldientaiš. taip;

z

!Š1

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :3O iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventų dieną 

pagal susitarimą.

1 Draugijos, seniau 
So. Bostone, o 

Readville,

ir jų teve- 
laimingos

žarnos operacijos, mirė 
Vincas Koris, 21 metų stu
dentas, gyvenęs pas savo 
tėvus, 29 Mercer St. Jis gi
mė ir augęs So. Bostone. 
Čia lietuvių bažnyčioje 
priėmė visus sakramentus. 
Čia ėjo pradinius ir aukš
tesnius mokslus. Baigęs 
So. Boston High School, 
jis jau treti metai mokėsi 
Bostono Kolegijoje. Manė 
būti mediku. Buvo malo
nus ir doras žmogus. Jis 
buvo sekmadienio kateki- 
zacijos mokyklos instruk
torius, studentų organiza
cijos narys, ir vienas iš 
parapijos knygyno vedėjų. 
Visi Vincą gerai pažino ir 
skaitė >jį kaipo geruoju 
draugu. Šv. Petro parapi
jos jaunimas ištikrųjų ne-

r* f t

Pereitą šeštadienį, Me- 
chanies Buildinge, Hun- 
tington Avė. prasidėjo au
tomobilių 1937 metų paro
da. Pirmą dieną parodą 
atlankė apie 25,000 žmo
nių. Parodoje išstatyta 
1937 metų automobiliai. 
Padarytas didelis progre
sas automobilių industri
joje.

VAITKUS NUTEISTAS
KALĖJIMU IR PINIGI

NE BAUSME

Pirmadieni, lapkričio 16 
d., South Bostone Munici- 
pal teisme, teisėjas Logan 
nuteisė Juozą Vaitkų 
(White), gyv. 173 H. Str. 
dviem mėnesiam į kalėji-

sos:.

SULLIVAN’S LIOUOR STORE
PROSPERITY MARKET

295 BROADVVAY, SOUTH BOSTON

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A, L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. BostoD
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nerišliomis nuo 9 iki 12 vai. klieną.

(pagal sutarti)

Lapkričio 16 d., Carney 
ligoninėje po operacijos 
mirė Jonas Punys, 48 m. 
amžiaus, gyv. 138 Bowen 
St. Laidojamas ketvirta
dienį, lapkričio 19 d., 9 
vai. ryte iš Šv. Petro par. 
bažnyčios. Paliko nuliūdi
me žmoną Marijoną (Ver- 
seckaitę), du sūnus ir 
dukterį. Laidotuvėse pa
tarnauja graborius D. Za- 

' letskas.

t

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. 0.
* (REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
|kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.
-— ■■ ■ -------------------------------—

KRIKŠTAI

Lapkr. 15 d., tapo 
krikštyta Juozapo - Pran- 
ciškės (Norkaitės) Nevie- 
rų dukrelė vardu Evelina- 
Marijona. Kūmais buvo 
Kazys Norkaitis ir Kle- 
mentina Vedlugaitė.

Tuo pačiu laiku tapo pa-

pa

Puikiausios Rūšies Gėrimai Mūsų Specialybė
PROSPERITY WINNĖR
TIKRA DEGTINĖ $1.25
100 Proof. 1 metu senumo kv.

SULLIVAN’S .............. $1.49
PRIVATE STOCK — 90 Proof kv. 
18 mėn. senumo, tikra degtinė.

PROSPERITY ............... $1.19
GOLD RlfiBON — 90 Proof.-kr.
1 metų sena. Sample pantė 65c.

PROSPERITY 4-xkxx
TIKRA RUGINĖ ..........  $1.59
100 Proof. Virš metų sena. kv.

TIKRA DEGTINĖ 98c.
(’IOLONIAL IIOUSE. I'ilna kv.

Sullivan’s Dešinė ......  $1.65
Blended su 6 metų senumo, kv.

K'V'TR A —.PYTP A I
NARRAGANSETT—90 Proof TIKRA DEGTINĖ

Kvorta $109. Pusę Galiono $1.95. Galionas $3.90

ROMAS — 90 proof $1.15
Pantė 75c. ' kvorta

BRANDY — V. 0.........  $1.39
Pantė ’9Oc. Didelė bonka

GIN Ė pilna kvorta .......  99c. VYNAS Pilna kvorta ... 50c.

ALAUS — visokios rūšies—žemiausios kainos.____ ' • - ‘ ' _________
295 BROADWAY, SO. BOSTON, MASi

DYKAI PRISTATYMAS. Tel. SOU-th Boston 9772

Lapkričio 22 d., š. m. 1 
vai. po pietų, Šv. Andrie
jaus lietuvių par. svetainė
je, Church ir Stanley Sts., 
New Britain, Conn. įvyks 
metinis suvažiavimas. Tu
rėtu visų kuopų atstovai 
dalyvauti. Bus valdybos 

•rinkimas; Įvairių komisi
jų raportai, ir įvairūs nau
ji sumanymai. Taigi jeigu 
norime, kad apskritis gy
vuotų ir kuopoms padėtų, 
tai turime pasidarbuoti ir 
dalyvauti suvažiavimuose. 
Apskričio valdyba kviečia 
visas kuopas prisiųsti sa
vo atstovus į Conn. Aps
kričio metinę šventę —su
važiavimą. Atstovai fęat-

SVEIKATA—TURTAS* 
Netekus sveikatos, nemiela nei gy- 

i vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 

I prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
i kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė- 

H limą, nikstelėjimą, nuovargį, šalti, 
t i rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
f reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
r MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
io SU gamtos elementų iš toMmų svieto 
a i kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
* I šaknų ir žolių : kuri turi savyje ga- 
uįlingą šilumą, šildydama kaipo saules 
| j spinduliais. sunaikina romatiškus 
’ skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
1 snio Galinga Mostis tūkstančiams pa- 
A gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
® TUO.TAM, kad, pavartojus kelis sy- 
L j kius, aplaikysi palengvinimą ar plni- 
A nis grąžlnam.
I Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 
lįivonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
SH kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
I taip DEKEN'S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti tl- 
k krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa- 
▼ sėkmės, tai visada klausk taipDE

KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
♦ nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 

siūlytų.
?!į Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
k DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
f aplaikysit? tikrąją Deksnio Galingą 

j Mostį. Parsiduoda visur.
UI DEKEF’S OINTMENT CO. 

Hartford, Conn.

(teras ir garantuotas Oil Bur- 
neris duoda gerą šilumą; šeimi- 
.ninkėms pasibaigia visi vargai; 
nei pelenų, nei dulkių, nei malkų 
kapot, nei anglių nešti. Kada šal
ta atsuk, o kada šilta — užsuk. 
Tai visas darbas!

Mes parduodam visokius Oil 
burnerius.
ROLAND KETVIRTIS & CO. 

322 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU. 4649.

ĮVAIRŪS skelbimai
Z5= ' ■ ■ '■ ■'

PLAUKŲ SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vaeum rroeess, 
Eleetrie Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark s« Manim. Veltui 
išbandymas. 

ūr.Gradyl327&^. 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

, , , ...... . ■ —„j

VISKAS UŽ MAŽA MINį
Radio ir gramafonas, Amerikos 

ir Europos programai, policijos 
ir orlaivių signalai. Viskas i vie
ną radio ir tik už $59.95. Ateiki
te ir persitikrinkite!

Mes parduodame garsiausius 
laikrodžius, kaip tai: Hamilton, 
Waltham ir Elgin.

Pataisom, mainom laikrodžius 
ir žiedus; perdirbam iš jūsų se
no laikrodžio ar žiedo i naują.
ROUUfD KETVIRTIS A CO. 
’ 322 Broadway, So. Boston.

Tel. ŠOU. 4649.

GRABORIAI
S. BARASEVIČIUS IR i

SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES į 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR | 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadwav, So. Boston 
Tel. Son. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass.; 
Tel. Brockton 390

Gvven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

i

(KASPERAS) 
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas 
TURI NOTARO TEISES

494 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 158 W. 7th SL 

Tel. ŠOU Boston 3960 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

JOSEPH W,CASPER I

3

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktj

Funeral Home ir Bes.
564 Kast Broadway,

8o. Bostoo, Man.
■ i; , ■ ■■ ,   - ■■■■ , , ___ T.L.. —Ž---------------------------1 ------------------------

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER /

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Į 258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
j BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110

16-18 Intervale Street, Montello, Mass.
, &



Antradienis, Lapkričio 17, 1936 DARBININKAS 3.

Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus! BALIUS! BALIUS!!
Dvigubas Jubiliejus Štai visu smarkumu rengėjai įvairiose komisijose 

dirba ir darbas eina sparčiai pirmyn.
Cambridge LDS 8 kuopa su savo Dvasios Vadu

Spalių mėn. 31 d. Lie-^mas įvairiuose didmies- Kun. P. Juškaičiu atkreipė ypatingą dėmesį, taipgi ir 
tuvoje gerai žinomas dai-, čiuose jis dar labiau pa- kun. J. Plevokas, kad šis balius būtų sėkmingas. LDS 

savo g kuopos pirmininkas p. A. Vaisiauskas ir Baliaus 
komisija dirba išsijuosę. Specialę Baliaus komisiją su- 

Ant. Žmuidzi-: daro šie asmenys — Pirmininkas A. Plekavičius; raš- 
dailės navičius, Paryžiuje baigęs tininkas P. Šakalys; fin. rašt. J. Smilgvs; iždininkė 

darbo 35 metų jubiliejų.I dailės mokslus, atvyko į b. Žilienė; skelbimų rinkėjas A. Zaveckas; nariais — 
Jubiliejatas gimė gražia- (Vilnių surengti pirmąją p. Sutkus, p. Pilkonis, p. Puzinas, p. Narinkevičius, p. 
me Dzūkijos krašte, Seiri-, lietuvių dailės parodą h’. Jakas, p. Smilgienė, p. šeškauskienė, p. Zaveckienė ir 

y’ji lietuvių dailės kitos.
nU J?uvo P^nas gyye" draugiją. Toji paroda bu-j Kai buvo jau plačiai rašyta, kad baliuje įvyks 
nimo džiaugsmo, kurį stin- vo atidaryta 1907 m. sau-; Skrajojamosios Paštos žaidimas ir kontestas. šiam 
rino nepaprastai graži šio mėn. 9 d. Joje daly va- darbui yra apsiėmusi dirbti energingų sauthbostonie- 
gimtinės aplinkuma. Dar vo 25 dailininkai, kuriej čių komisija, būtent: pirm. p. O. Siaurienė; narės — 
mažam Antanukui kilo išdrįso save pavadinti lie- p. b. Cūnienė, p. D. Januškevičienė, p. O. Jankienė, p. 
audringos svajonės vaiz- tuviais. Parodoje taip pat e Marksienė ir k.
duoti pasaulį, gamtos ir buvo išstatyta ir daugybėj Kadangi Skrajojamasis Paštas turės POPULIA- 
gyvenimo grožį. Sunkūs ir lietuvių liaudies meno pa- RŪMO KONTESTĄ, bus duodamos dvi gražios do- 
vargingi buvo pirmieji jo vyzdžių. Ši paroda lietu- vanos populiariškiausiems to vakaro asmenims (mer- 
gyvenimo žingsniai. Ta-.vių tarpe turėjo didžiau- gįnaį ir vaikinui). Šias dovanas aukoja LDS 1-mos 
čiau jis iš mažų dienų mo- šio pasisekimo, o iš lenkų kuopos nariai profesionalai — adv. Juozas Cūnys ir 
kėši kiek galėdamas, ruo-, pusės^ susilaukė didžiau- i graborius D. Zaletskas. Šias dovanas galima bus ma- 
sėsi savo pamėgtam dai- šių užsipuolimų ir pasity- j tyti visą vakarą baliuje ir jas įteiks patys aukotojai 
lės darbui. 1894 m. A.<čiojimų. Tų pačių metų populiariškiausiems to vakaro asmenims. Įdomu, kas 
Žmuidzinavičius baigė rudenį _ A. Žmuidzinavi- j bus į-ojį mergina ir vaikinas. Paslaptis tame, kas gaus 
Veiverių mokytojų semi-, čiaus rūpesčiu buvo įsteig- j-ą vakarą per skrajojamą paštą daugiausiai laiškų, 
nariją ir atsisveikinęs su ta lietuvių dailės draugija., įas įr įjUS vakaro žvaigždė.
savo gimtuoju kraštu iš- Tai buvo vienintelė lietu-j Kitos dovanos valtso ir polkos yra teikiamos už 
važiavo į užsienį. Jaunas vių dailininkų draugija/ gražiausiai šiuos šokius pašoktus. Vieną gražią dova- 
dienas jis praleido Rusi jo-■ kuri subūrė ir surinko ne-iną aukoja laikrodininkas p. Juozas Dilis. Kitos do- 
je, Prancūzijoje, Vokieti- ( maža lietuvių dailės ir y-; vanos aukotoją paskelbsime vėliaus.
joje, Lenkijoje, Italijoje ir patingai liaudies meno LDS kuopose po kolonijas yra didelis susidomė- 
Amerikoje, kur teko mo-; kūrinių. Pirmoji lietuvių jįmas “Darbininko” Baliumi. Nariai ir prieteliai, o y- 
kytis įvairiose dailės mo- dailės paroda ir lietuvių pač jaunimas susirūpinę kuo vykti busais ar automo- 
kyklose ir pačiam daug dailės draugijos įsteigi- foniais? Ištikrųjų yra pagrindo turėti norą atvykti į 
kur mokytojauti. Būda- mas yra Lietuvos dailės tajp turininga programa ir puikia orkestrą parengtą

lininkas ir visuomenės' mlo ir domėjosi 
veikėjas Ant. Žmuidzina-; krašto grožybėmis, 
vičius šventė savo am-j 1906 m. 
žiaus 60 metų ir

jų miestelyje. Iš mažų die- įsteigti lietuvių dailės kitos.

• v

adv. Juozas Cunys ir

Tu pačių metų populiariškiausiems to vakaro asmenims. Įdomu, kas 
“t.. Žmuidzinavi-j |jUS toji mergina ir vaikinas. Paslaptis tame, kas gaus

Keliones Įspūdžiai
IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ, 1936 METAIS

(Tęsinys.)
Subaubė mūsų laivas ir 

10:15 vai. įplaukiam į uo
stą. Į visas puses tik siu
va ir siuva tai didesni, tai 
mažesni laivai. Per visą 
ilgą uostą tęsiasi aukšta, 
gražiai nutašyta, uolos 
siena, kurios viršuj didžiu- retl« 
liai mūrai. Kiek čia darbo Miesteliai dažnai, jie! 
įdėta kol ją nutašė. Radio gražūs ir švarūs, namai 
groja maršą ir mūsų lai- ( 
vas įplaukia ir sustoja uo- veik visi vieno 
ste. Uoste judėjimas 
žesnis 
Nieks 
tinka, 
tik visi skuba, bėga su sa
vo reikalais. Muitinės val
dininkai pasirodė neman- jje įr Lietuvoj vartojami), 
dagūs, skubiai aožiūrėda- šiaudinių stogų nesimato. 
Yni mūsų valizas išvertė Upių nesimatė, tik daug

Kun. M. Brundza*. kaip pašėlęs pro uolų kal
nus, žiūri pro langą ir bai
mė apima. Rodos jis duos 
į uolų kalną ir suduž, bet 
kur tau, jis vingiuodamas, 
kaip gyvatė, greit jį apsu-j Pervažiavom skersai vi- ]

są Švediją. Kokie gražūs ka įr vėl neria tolyn. Dar 
visur vaizdai,

WILLIAM J. CH1SH0LM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKAS PAT A RNA VIMAS’

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dester 1952 

Namu: PI. 6286

I.

atgijimo pradžia. į balių. Bus turtingas Cambridge’iečių įrengtas valgių
! Užėjus didžiajam karui, ir gėrimų bufetas. Cambridge LDS nariai - rengėjai 
kada daugumas lietuvių nuoširdžiai kviečia visus į šaunų balių.
buvo priversti iškeliauti į i Valio! Visi į Metinę “Darbininko” pramogą! 
Rusiją, A. 'Žmuidzinavi
čius sugebėjo pasilikti 
Lietuvoje ir smarkiai va
ryti visuomeninį dailės 
darbą. Kada Lietuva at
gavo nepriklausomybę, A. A.
Žmuidzinavičius rūpinosi, pakviestas į švietimo

kad lietuviškoji dailė būtų 
visiškai nepriklausoma, 
kad turėtų tvirtus pagrin
dus toliau tarpti. 1918 m.

Žmuidzinavičius buvo 
mi-

nisteriją ir paskirtas dai
lės departmento direkto
rium. Vėliau jis dalyvavo 
kovose su lenkais. Fronte 
ties Varėna buvo paimtas 
į nelaisvę, tačiau iš ten 
jam pavyko pasprukti.

Sv. Vincento de Paulio Skyriaus

WHIST PARTY
-----'

Įvyksta

Lapkričio-Nov. 24 d., 1936
8 Valandą Vakare

ŠVENTO PETRO PARAPIJOS SALĖJE

492 E. Seventh St. So. Boston, Mass.
Tikslas šio parengimo — sukelti fondą vargšams, dėl Kalėdinių pintinių 

(Christmas baskets).

Vienas iš svarbiausių mūsų parapijos veikimo kalendoriuje parengimų: Šv. 
Vincento de Paulio draugijos metinis kortų vakarėlis (whist party) ir viešas 
pasilinksminimas. Tikslas šio parengimo yra sukelti fondą dėl Kalėdinių pintinių 
(Christmas baskets), kurios bus išdalinamos mūsų parapijos nelaimingiems 
biedniems, kad ir jie, nors patys neišgalėdami, bent per mūsų nuoširdumą, link
smai ir tinkamai galėtų Kristaus Užgimimo šventę praleisti.

Šv. Vincento de Paulio skyrius yra vienintelė draugija mūsų parapijoje, ku
ri rūpinasi mūsų vargšų gerove, ir išleidžia tūkstančius dolerių kiekvieną metą 
jų priežiūrai. Vien šiais metais, ši draugija yra išleidusi iš viso virš $1,989.00: 
dėl virš 400 porų čeverykų, drabužių, valgio, anglių, aliejaus, ligonių priežiūros, 
rendų ir 1.1. Tiek daug pinigų išmokėjus per metus, skyrius neišgali nešti viso 
Kalėdinių pintinių fondo jungo, ir dabar kviečia gerb. parapijiečius į talką.

Visi Vincentiečiai stroniausiai deda visas savo pastangas suruošti įdomiau
sią ir linksmiausią “whist” lošimo vakarėlį, kad visi parapijiečiai kuo skaitlin
giausiai atsilankytų paremtų šį kilnų tikslą. Atsiminkite, kad mūsų parapijos 
nelaimingieji kreipiasi dėl pagalbos į šv. Vincento de Paulio skyrių, o Šv. Vin
cento de Paulio skyrius taip-pat kreipiasi į visus parapijiečius dėl pagalbos.

Tad, visi, seni ir jauni, atvykime į šį milžinišką “whist” lošimą, ir nesigai
lėsime, nes ne tik pagalbą suteiksime savo biedniems, bet ir iki sočiai pasilinks
minsime. Bus gražių dovanu dėl kortų lošėjų, didelis gyvas kalakutas (turkey) 
atiduodamas veltui, kaipo įžangos dovana, ir dar prie to, galėsite linksmai pasi
šokti žavėjančiai muzikai grojant.

NEPAMIRŠKITE! Metinis Šv. Vincento de Paulio draugijos whist party ir 
šokiai, antradienį, lapkr. 24 d., 8 vai. vak., parapijinėj salėj, septintoj gatvėj.

Įžanga 35c.--------------------- - **--------------------UžČskiuojama drabužiai dykai.
Visus širdingiausiai kviečia RENGIMO KOMISIJA.

1922 m. A. Žmuidzina
vičius, Lietuvos šaulių są
jungos siunčiamas, išvyko 
į Ameriką. Baigęs ten sa
vo misiją ir stipriai parė
męs šaulių sąjungą ten su
rinktomis aukomis, jis il
gesnį laiką dar pasiliko 
Amerikoje. Ten padarė a- 
pie 15.000 kilometrų kelio
nę į Ameriką tautinius 
parkus, Kaliforniją, Mek
siką, Arizonos tyrumas ir 
kitas įdomiausias Ameri
kos vietas, piešdamas 
gamtos vaizdus ir žmonių 
tipus. Tuo pačiu metu Va
šingtone, Čikagoje ir New 
Yorke buvo suruoštos jo 
kūrinių parodos, kurios 
turėjo nemažo pasisekimo. 
1926 m. A. Žmuidzinavi
čius buvo pakviestas į 
meno mokyklą, kurioje 
darbuojasi ir ligi šiolei, 
kaip paišybos mokytojas.

1929 metų pradžioje, mi
rus VI. Putvinskiui, A. 
Žmuidzinavičius buvo iš
rinktas Lietuvos šaulių 
sąjungos centro valdybos 
pirmininku. Tose pareigo
se jis išbuvo daugiau, 
kaip šešerius metus, o tai. 
suprantama, ji gerokai a- 
titraukė nuo dailės darbo.

Iš viso A. Žmuidzinavi
čius yra nupiešęs apie 
1.000 paveikslų, kurie bu
vo išstatyti įvairiose paro
dose. Žmuidzinavičius — 
dailininkas peizažistas. Y- 
patingai jam sekasi piešti 
gamtos vaizdus. Iš daugy
bės gamtos vaizdų savo
tiškai išsiskiria jo lietu
viškoji gamta. Kiekvienas 
jo kūrinys yra natūralūs, 
jaukus, paprastas ir drau
ge savas. Tsb.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 
įai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkite “Darbininke”.

ypač apie čia vasarojus laukuose 
Štokholmą. Ištikrųjų di- (rugp. 11 d.). Vieni jau jį 
dingą ir graži Švedija. Ma- veža, kiti dar tik p jauja, 
lonu apie ją pasiskaityti, kitur dar žalias. Gražiai 
bet daug maloniau savo a- jįs džiovinamas: pėdai už- 
kimis pamatyti ir pasige- maunami ant stiebų, po 

keletą pėdų ant kiekvieno 
ir javus vežant meta nuo 

- stiebo į vežimą visus su- 
daugiausiai mediniai, be-. mautus pėdus. Šitam pasi- 

, stiliaus ' seka visus pėdus į vežimą 
aukšti, apvaliai gaubtais sumesti, gi krovikui pasi

seka visus sugauti. Ir
1 L Laukai
' prasti, šilainės, taigi ir ja-

ma-
kaip Klaipėdoj, stogais. Ūkininkai gyvena 

čia keleivių nesu- vienkiemiuose, ūkiai vidu-'sPar^u gražu, 
nieks neįdomauja, tiniai, bet gražiai sutvar-

L_ kyti visi trobesiai nudažy- į va^ menki, tik kiek gėrės - 
------------------ ._!• ti švediškais dažais (jau

v •

mūsų daiktus. Daug bėdos miškų ir ežerų. Kelias vin-j 
turėjom kol vėl viską savo giuotas. Mūsų greitasis 
valizose susitvarkėm. O elektros traukinys lekia* 
kad būtų žiūrėję mūsų ■ 
daiktų, ne, tik viską išver
tė ir nuėjo sau... Nerūpes
tingai čia pasielgė ir Šve
dų - Amerikos linijos a- 
gentas. Išmetė mus į gat
vę pasakęs, kad 2 vai. po 
piet nuveš mus į gelžk. ‘ 
stotį ir nuėjo. Mes, netu
rėdami fcur dingti, sugrį
žom į laivą, laukdami to- 
lymesnio parėdymo. Čia 
dar ir pietavom 2 vai. po 
pietų atvyko automobiliu- 
kitas, jau mandagus agen
tas, kuris mus nuvežė į 
gelžk. stotį.

Miestas didelis (600,000 
gyventojų), gražus ir šva
rus, judėjimas didelis. Pa
žymėtina, kad visoj Švedi
joj judėjimas eina kaire 
puse ir lenkiasi taip pat į 
kairę pusę. Nei autobusai, j 
nei automobiliai neduoda į 
jokio signalo, tik ženklais 
rodo kryptį.

Stotis graži, tikrai mo
demiška, traukiniai varo- Į 
mi elektra, vagonai pui
kiai įrengti, na ir nepa
prastai švarūs. Agentas, 
sutvarkęs mūsų valizas ir 
palinkėjęs laimingos ke
lionės, mandagiai atsisvei
kino. Traukinys išėjo į 
Gotenborgą 2:30 vai. po 
pietų. Jis eina per kelis tai 
ilgesnius tai trumpesnius 
tunelius, pro uolų kalnus, 
per miškus, pro miestelius 
ir per lygius laukus.

LDS. CONN, APSKRIČIO 
KUOPOMS PRANEŠIMAS

ni apie Gotenborgą. Dobi
lai visur gražūs, kuriuose 
ganosi žalos, ar žalmargės 
karvės. Karvės didelės ir 
riebios. Laukus dirba ne
tik arkliais, bet ir jaučiais.

(Bus daugiau)

KUN. J. BRUŽIKO S. J. ADRESAI:
Nuo lapkr. 16 iki 22, — 151 Rogers Str., Loveli, Mass.
Nuo lapkr. 23 iki 29, — 36 St. George Str., Nonvood, Mass.
Nuo lapkr. 30 iki gruod. 13, — 4400 So. Fairfield Avė., Chicago, III. 
Nuo gruodžio 14 iki 27, — 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.

Nuolatinis adresas: Rev. J. Bružikas S. J., 259 N. 5th Str. 
Brooklyn, N. Y.

BROCKERT’S ALE

i

&

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

BOSTONO APIELINKES BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distributorius CHARLES 1VAYSHVILLE, pristato alų baliams, 

restoranams ir aludėms. šaukite: Ded. 1731.

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

44

Telefonas
Worcester, 5-4334

LDS. Conn. Apskričio j 
metinis suvažiavimas į- 
vyks gruodžio 20 dieną š. 
m., Šv. Andriejaus lietu vii] 
nar. svetainėje, Church ir 
Stanley Sts., New Britam, 
Conn.

Tą dieną, pagal Apskri- 
čio nutarimo, 8 vai. ryte 
įvyks šv. mišios už gyvus 
ir mirusius apskričio na
rius Šv. Andriejaus lietu
vių par. bažnyčioje.

Sesijos prasidės 1 vai. 
po pietų. Visos LDS. Conn. 
apskričio kuopos prašo
mos išrinkti atstovus ir 
prisiųsti į tą suvažiavimą, 
ir jiems įduoti- naudingų 
įnešimų mūs brangios or
ganizacijos labui.

Prašome atvykti ankš
čiau išklausyti šv. mišių. 

LDS. Conn. Apskričio
Pirm. J. Mončiūnas 
Rašt. B. Mičiūnienė.

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų. ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

Siųskite užsakymus:

, “DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

‘ įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS tVO.

Pirmininke — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Masu. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mase.
Prot. RaSL — Elizabeth Ozalls,

111 H. St So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 9282

Fin. Rašt — Marijona Markoniutė,
29 Whipple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
iždininkė — Ona S taniu liūtė,

106 West 6th SL, So. Boston. Mase, 
rvarkdarė — Ona Mltairdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mana.
Kanos Globėja — E. Januilonlenė, 

1428 Columbia Rd., So. Boston. Maaa
Orauglja savo susirinklmna laiko kas 

antrų utarninkų mėnesio.

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINS 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6tb St, So. Boston, Mass. 

Vlce-Pirm. Jonas Galinta
78 Marine RA, So. Boston, Mass. 

Prot Rašt Jonas Glineckia,
5 Thomas Pt, So. Boston, Masa 

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška
1514 Columbia Rd., S. Boston, Maaa 

Iždininkas Pranas Tuleikia
109 Bowen St, Po. Boston, Masa 

Maršalka Jonas Zaikis.
7 Wlnfleld St, So. Boston, Maaa 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldlen) kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St, So. Boston, Masa

7:80 vai vakare, pobažnytinėj sve
tainėj

Visata draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkų.
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Lietuvos liaudies menas. Lietuviškų raštų juosta. 
Tokios juostos, meniškai spalvas suderinus, yra labai 
gražios ir rodo lietuvių tautos aukštus meniškus gabu
mus.

Marija ir Sielos Skaistykloje

366 West Broadway South Boston, Mass. 
Telephone SOUth Boston 2680

Sąskaitos ir Išvados
Galutinai sutvarkius rinkimų balsavimą, pasiro

do, kad Rooseveltas gavo 26,062,596 balsus, Lando- 
nas 15,955,123 ir Lemke 718,659 balsus. Tuo būdu 
Prezidentas gavo didžiumos daugiau kaip dešimtį mi
lijonų balsų. Tokio laimėjimo nėra buvę Amerikos is
torijoje. Ne tik partijų vadai, bet ir pats Rooseveltas 
nesitikėjo tokios didžiumos. Geriausiu pranašu tai 
pasirodė Demokratų vadas Farley, kurs numatė, kad 
tik dvi valstijos — Maine ir Vermont — balsuos prieš 
Rooseveitą. Taip ir įvyko. Kiti spėliotojai apsiriko ir 
dabar laužo galvas, kodėl taip atsitiko. Ir ištiesų, vi
si daviniai nurodė, kad rinkimų rezultatas bus abejo
tinas, ir jei Rooseveltas laimės, tai labai nedidele di
džiuma. Išėjo kaip tik priešingai, nors jo oponentai 
nesigailėjo lėšų nė pastangų. Galima sakyti, jie išsė
mė visus savo resursus, sunaudojo visas esamas jų 
galioje priemones.

Skaitlinės parodo, kad Landonas gavo dviem mi
lijonais balsų daugiau negu Hooveris 1932 metais, 
reiškia, respublikonai nesnaudė ir mobilizavo visas 
savo pajėgas. Taip pat išparodyta, kad respublikonų 
partijos rinkimų lėšos pasiekė milžiniškos sumos 
6,988,663 dol., beveik dusyk daugiau kaip demokratų. 
Vadinasi, nė pinigų nesigailėta. Didžiuma spaudos ir 
gi gynė Landoną, o puolė Rooseveitą. Apskaičiuoja
ma, kad 75 nuošimtis laikraščių ir žurnalų palaikė 
respublikonų pusę. Prie to, kovon įsivėlė dar trečioji 
partija — Union Party, kurią indorsavo kun. Cough- 
lin ir kuri pastatė • kandidatu Lemke. Buvo manoma, 
kad ta trečioji partija suvaidins labai rimtą rolę rin
kimuose. Ir čia spėliotojams teko nusivilti. Viską su
malė Roosevelto mašina. Spėliotojams liko tik atsi
minimai — ar saldūs, tai jau jiems patiems žinoti.

Greta atsiminimų liko dar kelios išvados, kurios 
gali būti naudingos ateičiai. Viena, kad spauda nevi- 
suomet atvaizduoja žmonių nuomones ir nevisuomet 
jas kontroliuoja. Tą patį ir apie radio galima pasaky
ti. Rašytojai ir kalbėtojai nori, kad taip būtų, kaip 
jie rašo ir kalba. Tačiau ar taip bus, kaip jie kalba 
tai jau kitas klausimas. Kartais visuomenė nueina 
savais keliais, ir vadams tenka nepavydėtinas uždavi
nys — ne vesti, bet eiti paskui ją. Kita stambi išvada, 
kad viens dalykas naudingai kalbėti, vesti žmones 
prie susipratimo, nurodyti jiems skriaudas ir pavojus, 
įsąmoninti jiems krikščioniškąją ideologiją — tai 
garbingai atliko kun. Coughlin—; o vėl kitas dalykas 
— remti politišką partiją, kuri galėtų suvaidinti jei 
ne lemiančią, tai bent stambią rolę rinkimuose. Ga
bus kalbėtojas, ypač dvasiškis gali įsąmoninti žmo
nes ir nurodyti jiems jų pareigas, bet remti politišką 
mašiną tai jau išeina iš jo veikimo srities. Paskuti
niai rinkimai kaip tik tai įrodė. Čia reikia apsidraus
ti pareiškiant, kad kun. Coughlin atnešė darbinin
kams milžinišką naudą savo kalbomis per radio. Jis 
stačiai suvaidino perkūnsargio rolę, nes nutraukė 
žmonių mintis nuo pavojingų obalsių ir sėkmingai 
susabotažavo komunistų veikimą. Toj srity gal dar 
nekartą teks jam pasirodyti. K.

l

Jos gale siekia net giliau
sias, jei taip galima saky
ti, skaistyklos gelmes. Ji 
taipgi turi galės išvaduoti 
sielas, kurios jai ypatin
gai rūpi, tokiame būde, 
kad Dieviškas Teisingu
mas pilnai yra atlygintas 
ir tuomi Jos Sūnaus gai
lestingumas apturi naują 
triumfą. Kaip matome, 
Marija, ištikrųjų, gali sie
loms pagelbėti.

Kartą Šv. Panelė apsi
reiškė šv. Brigitai ir tarė: 
“Aš esu Motina visų sielų 
skaistykloje. Visos baus
mės, priderančios už jų 
nuodėmes, yra kas valan
dą sumažinamos per mano 
užtarymą”.

Vargšės sielos skaistyk
loje dega baisioje ugnyje. 
Skaistyklos kentėjimai, 
sulyg žymių teologų, vir
šija visus žemiškus kentė
jimus. Marija gi nužengia 
ir sumažina tas kančias, 
suteikia sieloms suramini
mo, ir pagalbos.

Atkreipkime mūsų klau
są į tuos žodžius, kurie į- 
dedami į kiekvienos pra
šančių sielų lūpas: “Pasi
gailėkite manęs, pasigailė
kite manęs, nors jūs, ma
no prieteliai, nes Dievo 
ranka palietė mane”. Ge
riausias būdas toms sie
loms pagelbėti yra — mel
sti Marijos kad Ji, būda
ma gailestingumo Motina, 
išprašytų savo gerojo, gai
lestingojo Sūnaus atleidi
mo sušvelninimo bausmių, 

i kurias sielos kenčia.
Atminkime, kad gal ir 

mums teks skaistykloje 
kentėti. Jei gyvendami že
mėje mes neprisiminsime 

i sielų skaistykloje, ar verti 
būsime laukti, kad kas ■ j nors mums po musų mir- 

i ties prisimintų? Kokiu 
■ saiku saikuosime, tokiu 
ous ;r mums atsaikupta. 
Jei melsimės už mirusius 
mūsų brolius ir seseris, 
užsipelnysime ir mes tos 
pačios malonės.

A. P. Sandys.

du numarina arba sušau-1 paskui kartais atsižvelgia Todėl žydai sionistų kon
ferencijoje Bazely 1847 m. 
pasakė: “Nereikia gailėtis 
pinigų laikraščiams ir 
tiems, kurie juos platina. 
Spauda ir armiją nugali”. 
Nebereikalo Napoleonas 
ją vadina “šeštąja pasau
lio galybe”; o savo minis- 
teriui sakė: “Būk atsar
gus su laikraščiais. Spau
da barsto gyvybės ir mir
ties sėklas. Spauda tai di
dysis mūsų laikų pamoks
lininkas”.

Mūsų priešai labai gerai 
supranta spaudos reikš
mę ir visokiais būdais ją 
palaiko ir platina. Mes tu
rėtume šiame dalyke iš jų 
pasimokyti.

Mus, katalikus, Bažny
čią įpareigoja skaityti, vi
somis išgalėmis užlaikyti 
ir platinti gerą spaudą. Į 
šį darbą uoliai Šv. Tėvai 
kviečia. Pius X sako: 
“Prieš blogas knygas mesi 
turime pastatyti geras, j 
prieš klaidą teisybę. Mes: 
visi privalome būti misi- 
jonierįai savam krašte ir 
tuo kuo galime. Mes gali-i 
me skleisti gerus raštus”. 
Leonas XIII rašo: “geras, 
katalikiškas laikraštis y- 
ra nuolatinė misija”. Pius 
IX sako: “Kiekvieno kata-i 
liko yra šventa priedermė 
remti katalikišką spaudą1 
ir ją kuoplačiausiai pa
skleisti tarp žmonių”. O 
dabartinis “Šv. Tėvas Pius į 
XI sako: “Pats geros1
spaudos platinimas yra į 
šv. darbas. Į kiekvieną ka
talikišką šeimą turi parei
ti bent vienas katalikiškas 
laikraštis”.

Ryt yra spaudos platini
mo sekmadienis. Sekanti 
savaitė, mokslo savaitė. 
Daugelis negalime eiti į 
mokyklą. Bet visi galime 
lavinti protą skaitydami; 
geras knygas bei laikraš
čius. Mes turime Ameri- 
koj gerų laikraščių: “Dar
bininką”, ‘Draugą’, ‘Ame
riką’, ‘Garsą’, ‘Laivą’, 
‘Studentų Žodį’, ‘Vytį’, 
‘Moterų Dirvą’. Parsikvie- 
skime bent vieną ar du iš 
jų į savo namus. Įsigykite 
gerų knygų. Jas uoliai 
skaitykime. Supraskime 
geros spaudos reikšmę, 
užlaikykime ir platinkime 
tik ją. Lai būna mūsų o- 
balsis: 
talikų 
vienas 
rastis, 
tik katajikiškį 
čiai”, Įgyvendinkime šį o- 
baląį. Tada galėsime va
dintis gerais katalikais ir 
tikrais Kristaus Bažny
čios vaikais.

do. !į kitus.
Inžinieriai, mokslininkai! Penktą klasę sudaro fa- 

ir prižiūrėtojai sudaro ki- brikų darbininkai ir ūki- 
tą klasę. Jie gauna aukš- ninkai su savo šeimomis, 
tas algas. Paprastų darbi- Jų yra daugiausa, bet jų 
ninku jie neužjaučia; juos gyvenimas yra vargin- 
priverčia dirbti ilgas va- giausias. Jie yra priversti 
landas už menką atlygini- dirbti mažiausią 10 vai. į 
mą. į dieną už menkiausį ątlygi-

Trečią klasę sudaro, taip ■ nimą.
vadinamieji spartieji dar- i Neklausykite komunist- 
bininkai. Jie yra komisą-! tų melų. Jiems nerūpi dar
ių ir jų padėjėjų šnipai: ■ bininkų žmonių reikalai. 
Jie gauna didesnias algas; Jie tik nori pavergti mi- 
jie fabrikuose seka kitus nias, kad jas paskui iš- 
darbininkus. Jeigu kuris naudotų. Kiek jau metų 
darbininkas negali padirb- : praėjo, kaip jie pavergė 
ti kiek jam nustatyta, lie- Rusijos milijonus žmonių, 
ka pavarytas iš darbo, ir o ar padarė gyvenimą ge- 
yra priverstas badauti. Iresnį, lengvesnį? Per tuos

Ketvirtą klasę sudaro. ilgus metus, badas, skur- 
2,000,000 Komunistų par-; das ir žudymas ir įkalini- 
tijos nariai. Reikia žinoti, mas darbininkų nesiliau- 
kad ne kiekvienas Rusi jo- ja...
je yra priimamas i komu-, 
nistų partiją.

pirma

I

Darbininkai turi tiktai 
Komunistų pagalvoti, ir patys supras, 

partija pirma aprūpina kad jų didžiausias neprie- 
savo partijos narius, o tik telis yra komunizmas. T.

Katalikiškoji Spauda
(Kun. P. Juškaicio kal
ba per radio Darbininku 
Radio Programoje lap
kričio 7 d., 1936).

Į

Gerbiamieji Radio kiaušy 
tojai:—

Didžiausias Darbininkų Neprietelis
neduoda. Ar yra lygybė 
Rusijoje? Rusijos bolševi
kai yra žiauriausi kapita- 

: listai, prieš kuriuos darbi
ninkas negali žodžio ištar
ti. Bolševikai smarkiai 
meluoja, sakydami, kad 
Rusijoje nėra klasių, bet 
lygybė.

Darbininkas žmogus tu
ri daug neprietelių ir 
skriaudėjų. Jį skriaudžia 
jo brolis darbininkas, 
skriaudžia beširdis kapi
talistas, bet didžiausias 
skriaudėjas, pikčiausi a s 
apgavikas yra Komuniz
mas.

Komunizmas žada darbi
ninkams panaikinti Kapi
talizmą ir padaryti visus 
darbininkus pramonių val
dytojais, bet padaro, kai 
Rusijoje, juos valstybės 
vergais, kur jie turi dirbti 
ilgas valandas ir tegauna 
menkiausį pragyvenimą. 
Komunizmas skelbia dar
bininkams lygybę, o jos

neliečia. Bet ji dažnai, 
kaip tie pliešrieji vilkai 
prisidengia nekaltų avių 

į rūbais. Ir taip įvairios rū- 
išies bedieviai, bespalvumo 
skraiste prisidengę, sėk
mingiau varo savo darbą.

Pagal Bostono Arkivys-: Šioji spauda katalikams, 
Rupijos įstatų, kiekvienais: nesugebiantiems bespalvių 
metais, antrame lapkričio • gudrumus susekti, ypač 
sekmadienį, kunigai priva-įlabai pavojinga. Jos pavo- 
lo aiškinti žmonėms apie į jus, kaip džiovos ligos, ne 
katalikiškąją spaudą, jos iškarto pastebimas. Ją 
reikšmę, priedermę ją pa-Į skaitantieji atšala tikybo- 
laikyti bei platinti.

žodžiu, spauda supran
tama visą kas yra spaus
dinama. Taigi spauda api
ma laikraščius, žun 
brošiūras, atsišaukimus ir 
knygas. Iš turinio spauda 
dalinama į tris grupes: 
1— gadinančią - bedieviš
ką spaudą; 2— bespalvę 
spaudą ir 3— ugdančią ti
kėjimą ir dorą arba kata
likišką spaudą.

Pirmos grupės spaudoje 
skleidžiama nedorus jaus
mus sukeliančios mintys. 
Dora, tikėjimas pajuokia
mas. Katalikybė žemina
ma. Dievas neigiamas. Ten 
negailima šmeižtų ant 
dvasiškijos. Jos šūkis: 
“meluok, meluok, o vis 
kas nors prilips”. Ten tie
sa su melu maišoma, kad 
žmonės labiau patikėtų. 
Tos spaudos palaikytojai 
bęi platintojai nesitenkina

Pirmiausia ten yra ko
munistų komisarų klasė. 

| Tai yra komunistų kapi
talistai, kurie visą valdo 
ir pavergia minias. Jie vi
są ką turi: valgo ką nori, 
dėvėja gerus drabužius; 
gyvena gražiuose namuose 
Kas prieš juos pasiprieši
na, tą jie ištremia į kalėji
mą, į Soloveckų salas, ba-

I

i tieji at&aia tinyuu-
Įje, silpnėja doroje, su pa
šaipa žiūri į dvasiškiją ir 

i į visą katalikišką veikimą. 
Į 1 Galutinai nustoja sąžinės 

I graužimo ir drąsiai skaito naius, ° , j • • j• 1 net raudoniausią spaudą.
Trečios grupės katalikiš

koji spauda ugdo žmogu
je tikybą, lavina dorose, 
stiprina su tikėjimo prie
šais kovoje, apgina tiesą, 
neigia melą. Joje rasime 
daug gražių ir malonių po 
darbo poilsio pramogų. 
Šią spaudą skaitydami, 
geroje kriptyje, lavinsime 
protą, stiprinsime valią, 
tapsime geresniais ir nau
dingesniais šaliai pilie
čiais, Dievo ir Bažnyčios 
ištikimais vaikais.

Žmonijos gyv e n i m e
spauda turi didelę reikš
mę. Kuomi yra įvairūs iš
radimai garvežių, automo
bilių, orlaivių, radio, ne
mažesnės reikšmės yra 

tuo, kad savo sielas žudo, spauda, šiandien pasaulį 
bet dar stengiasi ir kitus valdo tris jėgos: politinė, 

~ piniginė ir spaudą. Tą- 
čiau spauda galingesnė, 
nes nuo jos priklauso pir
mosios dvį. Sakoma, “kie
no rankose spauda, to 
rankose valdžia ir galybė. 
Spauda yra gyvenimo mo
kytoja, proto gaivintoja, 
viešosios nuomonės nusta
tytoja. Kur šiandien kokia

Švenčiausioji Panelė Ma
rija yra dangaus ir žemės 
Karalienė. Jos karalystės 
ribos tęsiasi per visą dan
gų ir žemę. Didi yra jos 
Sūnaus karalystė, bet ne
mažesnė ir Jos. Ir, kadan
gi dangaus ir žemės Kara- i 
lienė yra Gailestingumo 
Karalienė, nemaža rūpi jai 
jos skausmų sūnūs, už ku
riuos ji tiek daug išken
tėjo, stovi sielos skaistyk
loje, kurių Ji vadinama: 
Karaliene.

Be abejonės, kiekvienas; 
žmogus turi kokį mirusį; 
gentį arba draugą. Rasit,; 
tas, arba kitas, artimas l 
kenčia skaistykloje. Rei- į

; kia, tat kentančiai sielai 
padėti. Didžiausią pagelbą 

I suteiksime, jei tiesiog 
Į kreipsimės į Mariją, visų 
vargstančių Motiną, gai- 

, lestingumo Motiną, ir pra- 
I šysime Jos, kad tas sielas 
išliuosuotų iš baisių kan
čių.

Sielos skaistykloje jo
kiu būdu negali sau pagel- 
bos suteikti. Nors jos nuo
lat meldžiasi, nors ir kan
triai kenčia ugnies liepsnų 
kančias, nors trokšte tro
kšta pamatyti Dievą vei
das veidan, nors gailisi ir 
atgailoja už žemiškam gy
venime padarytas klaidas 
vis vien jos negali sutrum
pinti sau neapsakomų 
skausmų, nega jų sušvel
ninti, nes jų nuopelnų į- 
gyjimo laikas praėjo, nes 
joms, “užėjo naktis, kurio
je nė vienas žmogus negal 
darbuotis”.

Jei niekas jomis nesirū
pina, tos sielos tur kentė
ti iki paskutinis skatikas 
bus atmokėtas, iki visa 
skola bus sugrąžinta. Tos 
skolos pilną grąžą reika
lauja Dieviškasis Teisin
gumas, kurio viešpatavi
mas, pilna to žodžio pras
me prasideda po žmogaus 
mirties, kur daugiau nėr 
gailestingumo, bet lieka 
tiktai Dieviškas Teisingu
mas.

Bet mes, žmonės, gyven
dami ant žemės, galime 
dalyvauti visokeriopose 
malonėse, galime daly vau-1 
ti nuolatinėje Kristaus su-; 
rengtoje puotoje. Bet šie-: 
loms skaistykloje tenka 
tik trupiniai tos puotos, 
kurios tikintieji suteikia 
joms nuo puotos stalo.

Kuomet tos sielos gyve
no, išganymo turtai joms i 
buvo atviri. Galėjo jais 
praturtėti; galėjo melstis 
ir prašyt, dalyvauti šv. 
Mišių aukoje, priimti šv. 
Komuniją; galėjo prakti
kuoti įvairius apsimarina
mo būdus, sąžiningai vyk
dyti savo pareigas; galėjo 
užsitarnauti dangišką už- 
mokesnį. Bet mirtis, tos*

į nakties vagis, pagrobė jų sąjunga, 
i gyvybę ir uždarė joms tvarkymui atskirai įsigi- 
Į malonių sandėlius. Jos dia- jęs akcijas jas galėtų per- 
bar skaudžiai kenčia, dėt leisti atstovauti jų pagel
to, kad nesinaudojo joms 
duotuoju laiku čia, žemė
je. Dabar turi kentėti iki 
Viešpats nutars, kad jau 
atmokėję savo skolas.

Pas Mariją yra raktai 
sandėlio dieviškų malonių.' 
Šv. Bernardas sako, kad 
Marija turinti daug galės 
ant skaistyklos. Mūsų Iš
ganytojas paskyrė dan
gišką Motiną visu Jo tur
tų išdalintoja. Todėl, jei 
sielos skaistykloje yra 
vertos tų turtų, Marija tu
ri teisę juos joms išdalin
ti. Ji gali išvaduoti varg
šes sielas iš skaistyklos.

I

“Kiekvienuose ka- 
namuose turi būti 
katalikiškas laik- 

Katalikų namuose 
ląikraš-

v •

I

KOKIAIS BŪDAIS LIE
TUVOJE NUMATOMA 

PLĖSTI TAUTINI PRE
KYBOS LAIVYNĄ

Paskutiniuoju metu Lie
tuvoje iškelta keletas bū
dų, kaip būtų galima ge
riau išplėsti tautini preky
bos laivyną. Vieni mano, 
kad turėtų būti sudaryta 
bendrovė, kuri išleistų a- 
pie 100.000 akcijų po 10 
litų. Akcijos būtų platina
mos atskirai ir per orga
nizacijas. Organizacijos 
galėtų paimti po kelias ir 
net po keliasdešimts akci
jų. Viso darbo iniciatyvą 
turėtų paimti jūrininkų 

Tikslesniam su-

gadinti, pražudyti. Pran
cūzijos garsusis rašėjas 
katalikas, ministeris, pir
mininkas Justinas Com- 
bes (Konb) 1908 rašė: 
“Drąsiai galima tvirtinti, 
jog du trečdaliu, net trys 
ketvirtadaliai tikinčiųjų 
Pranęūzijos katalikų atsi
metė nuo tikėjimo dėl so
cialdemokratų spaudos”.

Antros grupės bespalvė 
spauda tikėjimo ir doros

NAUJOS GIESMĖS
Viename sąsiuvinyje 5- 

kios giesmės: “PER TAVO 
ŠVENTĄ PRISIKĖLI
MĄ”, “LINKSMA DIE-

spaudą įsigalėjo, ten jokia na”, “REGINA CQELT 
priešingą jai valdžia nega- “AVE REGINA” ir “AN- 
li turėti daug reikšmės”. GĖLŲ GLESMfi” 35c.

dalijamai organizacijai. 
Jei akcijos savininkas ne
priklauso jokiai organiza
cijai, tai jis gali akciją 
patikėti jūrininkų sąjun
gai. Be to, galima savam 
laivynui remti sudaryti 
tam tikrą visuomeninį 
fondą. Viena ir kita orga
nizaciją turėtų tuos pačius 

Į siekimus: skinti kelią tau
tiniam lietuvių prekybos 
laivynui. ' Tsb.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebeji- 

I mo. Ksenofontas.
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(1. Petr. 5, 8).

i

“Bukite Blaivus ir Budėkite”

Šiandien, pasibaisėtina 
girtybės aukų eisina pla
čiais žingsniais žengia po 
visą pasaulį. Kur tik eisi
me, visur rasime alinių ar
ba saliūnų. Tai rodo, jog 
mažai esama tokių, kam 
rūpi blaivybės klausimas, 
be to mažai kas nori klau
syti apie blaivybę, kuri v- 
ra kelias į šviesą ir gyve
nimą. Tačiau yra nemaža 
kilnios širdies žmonių ir 

I

mingai plečiasi propagan
da prieš alkoholinius gėri
mus. Pagal Dr. Landouzy 
— “alkoholizmas pakloja 

; lovą džiovai”, (L’alcool 
fait le lis de la Tuber cu- 
iose). Gydytojai vienbal- 

I šiai pripažįsta, jog alkoho- 
■ lio nuodai, kurie randasi 
Į visuose svaiginančiuose 
gėrimuose, yra kūno nesu- 

; naudojami, bet tik pereina 
per visą kūno organizmą, 
ir veikia kūną neigiamai, 
atima jėgas, silpnina. Gir-

kilnių idealių jaunikaičių, j tuoklis per nuolatinį gir- 
kuriems rūpi blaivybės; tuokliavimą lengvai pasi- 
klausimą kelti ne tik teo- duoda Įvairioms limpa- 
retiškai bet gyvenime. I moms ligoms, susilpninan- 

Visų pirmiausia reikia1 čioms širdį ir jos sudėji- 
žinoti.
nuodėmė yra labai baisi ir 
pasibiaurėtina Dievo aky
se, kadangi ji yra didelis 
prasižengimas prieš Dievo 
įstatymus. Girtuoklis gali
ma net prilyginti lauki
niam įsiutusiam arkliui, 
kurs laksto nesuvaldo
mas; lygiai taip pat ir 
žmogus, po alkoholio įta
ka darosi nesuvaldomas 
svyruojąs ant bedugnės | 
kranto nesibiaurįs įvairių I 
šiurkštybių ir šlykščių da
lykų.

Girtuoklystė lyg kokia 
limpama liga užkrečia vi
są žmogaus prigimtį; jojo 
dvasią sugyvulėja, pamėg
sta tiktai tai kas yra ne
švaru; protas virsta gei
dulių vergu; valia geidu
lių tarnu; vaizduotė kupi
na įvairių šlykščių, pasi- 
biaurėtinų paveikslų; gir
tuoklis neturi jokio kilnes
nio jausmo, ir jo religin
gumas išgaruoja, nes gir
tuokliui nėra nieko šventa. 
Žmogui pradėjus linkti la
biau prie buteliuko^-alko
holis jo gyvenime užima 
pirmą vietą, taip atsiran
da ir įsivyrauja daugybė 
blogų įpročių. Žmogus pa
miršta savo šeimos ir tau
tos pareigų atlikimą, ka
dangi jisai yra savo kūno 
vergas ir nebeturi jėgos 
suvaldyti savo geismams 
ir blogiems palinkimams. 
Alkoholizmas stumia žmo
gų į įvairias ligas, kurios 
dar labiau sumažino kūno 
jėgas ir atsparumą.

Daktarai pripažįsta, jog 
viena svarbiausių priežas
čių, dėliai kurių žmogus 
taip lengvai gauna džiovą, 
yra tai per didelis vartoji
mas svaiginančių gėrimų. 
Anot jų, alkoholis neigia
mai atsiliepia į žmogaus 
sveikatą. Pagal jų statis
tiką (Raport dės Drs. 
Landouzy et Broauarde! 
sur le role does oevres an- 
tibuberculeuses au Con- 
gres de 1903), tose šalyse 
kur svaiginantieji gėrimai 
yra plačiai įsiplėtę, džio
vos liga yra labiau papli
tusi; o atbulai, tose šaly
se šitos ligos skaitlinės y- 
ra aumažėjusįos, kur sek- 

blogo plaukia iš svaigi
nančių gėrimų įpročio. 
Protas palengva silpnėja, 
dvasios ir proto jėgos at- 

I bunka ir eina mažyn; žmo- 
: gaus vaizduotė pakrinka, 
toks žmogus niekais pa
virsta ir labai sunkiai be
gali samprotauti arba o- 
rientuotis. Taipgi girtuok- 
lybė sukelia irgi žemes
niuosius žmogaus pojūčius 
ir žmogus nebetenka doro
vinės pusiausvyros.

tI
I 
!
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Daug skurdo ir vargo 
kyla iš svaiginančių gėri
mų, nes girtuoklybė su
kietina, apakina žmogaus 
širdį, ir traukia jį tiesiog 
į pragaro vartus. Žmogus, 
juo labiau pasiryžęs stoti 
po girtuoklio vėliava tuo 
labiau atsitolina nuo Die
vo. Juo dažniau žmogus 
pradeda vartoti svaiginan
čius gėrimus, tuo dažniau 
pasigeria, juo labiau į- 
pranta girtuokliauti, tuo 

■ sunkiau tokiam žmogui 
Į nusikratyti girtuoklybę ir 
grįžti prie dorybės; alko- 

' holinių gėrimų mėgėjai iš 
pradžių laikosi ribų, ta
čiau juo dažniau geria, 
juo daugiau jųjų valia sil
pnėja ir jie ųepasijunta. 
kaip papuola girtuoklybes 
vergiion. Kaip didžiausias 
medis užauga iš mažo grū
delio, taip ir girtuoklybes 
yda prasideda iš menkiau
sių mažmožių. Taigi nors

žmo- gėrimas yra indifferentiš- 
Tai i kas dalykas, ir jo gerumas

t

jog girtuoklybes m4-
i Kaikurie mano, jog ger
dami svaiginančius gėri
mus, ypatingai žiemos 
metu, per didelius šalčius, 
jie sušila. Tačiau gydyto
jai nurodo, jog ištikrųjų 
iš pradžios kraujas smar
kiau ima tekėti, ir 
gui pasidaro šilčiau,
tiesa, tačiau ši šiluma ne- ar blogumas paeina nuo 
ilgai tetveria, nes praėjus tikslo, būdo ir kitų kar- 
alkoholio veikimui, kūnas tais aplinkybių, bet jeigu 
netik vėl atšąla, bet pasi- žmogus yrą įpratęs laiky- 
daro daug silpnesnis negu ti pažabotą saikingumą, 
buvęs.

Mokslinčiai tvirtina, jog 
per didelis vartojimas al
koholio apsvaigina protą 

i net tiek, kad žmogus nebe- 
i žino ką ir bedarąs, dažnai 
žmogus krenta lyg negy
vas ir pagaliau atsiranda 

| begulįs patvory, susiteršęs 
i purvuose, širdies liga, di
delis galvos skaudėjimas, 
nevienodai plakąs pulsas, 
sugadinti viduriai tai yra 
šio papročio pasėkos.

Pagalvojus matosi kiek 1

tai reikia žinoti, kad blai
viam žmogui daug leng
viau yra eiti dorybės ke
liais, atlikti savo šeimos ir 

, tikybos pareigas, negu 
žmogui įpratusiam be ribų 
vartoti svaiginančius gėri
mus, nes kur alkoholis už
ima pirmą ir svarbiausią 
vietą, ten yra Dievas pa
mirštas, ten ir šlykštūs 
žodžiai girdisi, ten ir keik
smai ir muštynės kasdie
ninis apisreiškimas.

(Bus daugiau.)

Prof. K. Pakštas.

Tarptautine Katalikų Spaudos Paroda
pie 5 katalikiškus laikraš- 

' čius. Norma visiškai pa
dori.

Žinant, kad Olandijoj 
! yra tik 3 mil. katalikų, jų 
į kambarys iššaukia tikrą

Buvodamas tarptautinia
me katalikų žurnalistų 
kongrese, aplankiau kata
likų spaudos parodą Vati
kane. Ši milžiniška paro
da užima 69 kambarius ir 
sales. Čia buvo progos pa- nusį3tebėjimą eksponatų 
matyti visų planetos uz< ...
kampių laikraščius, mažus dienraštis

gausumu ir įvairumu. Jų 
■■■ .._ ~_ ____ > De Maasdobe

ir didelius. Jei pradėtumo turį sau atskirą, kambarį, 
nuo tų. tautų, kurios Paro'ikurs yra du kartu dides- 
aoje labiausia imponuoja. Rįs Lietuvos skyrių, 
tai pirmon vieton tektų Kok3 milžiniškas šis olan- 
statyti Prancūziją, kuri y- katalikų dienraštis y- 
pac reikšminga savo pro- ra gajjma Supra.sti kad ir 
vmcine spauda. Čia paty- iš to: jo metinis konų)Iek- 
: įame, kad vien Paryžiaus jas a gražjaj aptaisy- 
katahkų dienraščiai ir sa- 
vaitraščiai • turi apie Pus- j 
šešta Milijono pastovių jume _ įr stipras vy- 
prenumeratonų. Tvirtas — ---
jų dienraštis La Croi* tu- 
ri 280,000 prenumeratorių turi dar“34

a dienraščius ir apie 300 sa- 
i vaitinių. Didelė olandų mi- 
‘sįjonierių spauda: net 75 
1 žurnalai. Olandų kunigų, 
broliukų, seserų ir pasau
liečių misijose dirba net 
5,000, kas sudaro 11% vi
so pasaulio katalikų misi- 

šeimųj jonierių.

tas į keturis tomus, nes 
jeigu į vieną tomą jį įriš-

ras jo negalėtų j kitą kam
barį pernešti be vežime-

skirais numeriais.
Visi Prancūzijos katali

kų dienraščiai ir savaiti
niai turi apie 9 milijonus 
prenumeratorių. Skaitant 
Prancūzijoj apie 6 mil. 
praktikuojančių katalikų 
arba arti 2 mil.

i kiekvienai šeimai teks a- Olandija—nuostabiausia

RUGIAPIŪTĖ LIETUVOJE

kultūros tauta, kurios H jos katalikai leidžia 86 
dar niekas musų plane- laikraščius, N. Zelandijos 
toje nepralenkė. *— 9; kai kurie jų spaus-
Beveik lygiomis su oląn- dinami maori kalboje. Ma

jais tenka statyti belgus žutėse Okeanijos salose iš- 
(belgų dienraščiai turi eina bent 20 kat. laikraš- 
935,000 pren.), šveicarus, čių.
kanadiečius, anglus, airius Anglų katalikų skyrius 
ir čekus. Jungtinių Vals- turi apie 300 įvairiausio 
X, -. j- xs:_. turįnįo Įaįkraščių, o jų ko

lonijos išmėtytos visuose 
žemės kampuose irgi turi 
šavo katalikiškos spaudos 
eksponatus.

Palyginus su krikštytų 
katalikų skaičiumi, Pietų 
Amerika, Meksika ir kai
myninės respublikos labai 
silpnai reprezentuojąs!. 
Matyt, kad katalikų tarpe 
ten karaliauja didelis 
snaudulis, apsileidimas ir 
kultūros stoka.

Lietuvos Skyrius užima 
vieną iš mažesnių kamba
rių, tačiau vis dėlto maž
daug lygus yra Vengrijos, 
Jugoslavijos ar Brazilijos 
skyriams. Jei sverti mūsų 
katalikiškos spaudos di
dumą santyky su gyvento
jų skaičiumi,

tai mes esam nelyginti 
geresnėje padėtyje kaip 
visa Lotyniškoji Ameri
ka ir žymiai geresnėje 
negu trijų pietinių Eu
ropos pusiasalių tautos, 
truputį aukščiau stovim 
už Lenkiją ir Vengriją. 
Mūsų skyrius tokio pat 

didumo kaip visų kitų 
Baltoskandijos kraštų 
kartu imamų: Danijos, 
Norvegijos, Švedijos, Suo
mijos, Estijos ir Latvijos. 
Savo estetine puse jis ga
na gerai atrodo. Mes tu
rim išstatę 52 laikraščius 
ir žurnalus, išeinančius 
trijose pasaulio dalyse. 
Lietuvos žemėlapis, dėl 
kurio pradžioje lenkai pa
kėlė lermą, dabar neturi 
jokių politinių darbų, o tik 
rodo didžiausius lietuvių 
spaudos plitimo centrus: 
Vilnių, Kauną, Seinus, Til- 

| žę ir k. Parodos kataloge 
viename puslapy yra su
trauka lietuvių spaudos 
istorija ir paminėti svar
biausi jos perijodai. Ki
tame puslapy kelioliką ei- 

i lučių pavesta lietuvių sa
lės aprašymui, kurs bai
giasi šiuo sakiniu: “Ata
tinkamos grafikos iliust
ruoja spaudos padėtį, o fo
tografijų serija primena 
svarbiausius katalikų ra
šytojus, kuriuos turi ši 
maža kultūringa tauta”. 
Taigi savo skyrium mes, 
rodos, galime būtį paten
kinti, nors ir negalime 
konkuruoti su pačiomis 
pažangiausiomis tauto
mis.

Be tautinių skyrių, yra 
dar labai įdomių salių pa
vestų organizacijoms ir 
vienuolijoms: katalikų ak
cijai, jaunimui, stųdenti-

tybių dienraščiai priklau
so tautinėms mažumoms 
ir spausdinami ne angliš
kai; už tai labai gausūs 
angliški savaitiniai ir žur
nalai. Pastebėtina, kad a- 
merikiečių katalikų moks
leivijos (kolegijų) spauda 
labai išvystyta ir turi net 
250,000 skaitytojų. Ang
liškų katalikiškų dienraš
čių nebuvimą kai kas aiš
kina tuomi, kad ten didie
ji neutralūs ir biznieriški! 
dienraščiai visuomet sten
giasi katalikų neužgauti ir 
patenkinti jų reikalus: 
gražiai aprašydami katali
kų įvairius suvažiavimus, 
iškilmes, kongresus, su 
pagarba atsiliepdami apie 
kataliku dvasiškiją ir vei
kėjus.

Išstatyti visi mažumų 
laikraščiai, nėra tik lietu
viškų, kurių ten visgi bent 
tuzinas yra Šiame skyriu
je matosi, kaip gausi yra 
.Amerikoje lenkų, čekų, 
ukrainiečių, vengrų ir k. 
spauda.

Ispanų skyriuje, kurs 
užima dvi nemažas sales, 
labiausia imponuoja jų ži
nomas dienraštis EI De- 
bate, kaip didumu ir gera 
technika. Čekoslovakijos 
skyrius imponuoja savo 
didumu ir įvairumu: ja
me atstovaujama 320 laik
raščių: 8 dienraščiai ir a- 
pie 50 savaitinių. Lenkų 
skyrius maždaug tokio 
pat didumo kaip ir čeko- 
slovakų. Jugoslavijos sky
riuje įstatyta 130 to kraš
to katalikiškų laikraščių 
harvatų ir Slavėnų kalbo
mis. Airijos skyriuje pa
tyriame, kad to krašto 
laikraščiai vis dar beveik 
visi tebespausdinami an
gliškai, įterpiant į juos 
tik vieną* kitą straipsnį 
airiškai parašytą. Perei
dami per Azijos salę suži
nome, kad Japonija turi 
13 katalikiškų laikraščių, 
kurių vienas turi net 70,- 
000 skaitytojų; be to Ko
rėjoj esama 8 katalikiškų 
laikraščių, Kinijoj 122. Di
džiausias kinų kat. dien
raštis I-Shih Pao (Visuo
menė gerovė) turi 30,000 
skaitytojų. Indijoje yra 
176 kat. laikraščiai, Olan- 
lijos Indijoj 34 (olandų, 
malajų, javiečių ir aikanų 
kalbomis), Filipinų salose 
— 24; šie pastarieji daž
nai dviem ar net trimis 
kalbomis; jų tarpe mato
me angliškų, ispaniškų, 
bisaya, pampango, iloca- 
na, tagalo ir bicol. Ąųstra-

t
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SKAITYK - RASI UŽSLĖPTI TURĘ
Ką tik dabar “Darbininkas” išleido iš spauda 

amžinos atminties garsaus misijonieriaus Tėvo V 
Kulikausko, MIC. parašytą knygutę — SKAITYK— 
RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ. Ši knygutė yra neįkainuo 
jamos vertės. Joje yra nurodytą kokią didelę naud: 
žmogus turi iš klausymo Šv. Mišių ir kaip jų reiki: 
klausyti. Ji vra nedidelio formato — 48 pusi. Kain; 
20c.

Keliolika tūkstančių šios knygutės buvome iš 
siuntinėje katalikų šeimoms. Daugelis prisiuntė ne pi 
20c., bet po $1.00 ir parašė gražiausius padėkos laiš 
kus.

Štai ką garsus misijonierius rašo apie šią knygutę 
NEPAPRASTA KNYGELĖ!

Per visą savo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne 
buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie šv. Mišii 
auką, kaip kun. V. Kulikausko, M.I.C. knygelėj 
“Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygelę perskai 
čiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku suradau už 
slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausios 
knygose. Tai tik šventas žmogus gali taip parašyt 
Dėl to visiems, o visiems, patariu tą knygelę įsigyti i 
ją šimtus sykių skaityti, o jeigu ją kitam perleisi, ta 
vėl parsišauk naują Tąja knygele gali naudotis na 
mie ir bažnyčioj. Tos knygylės kaina turėtų būti be 
ribė, o ne 20 centų, nes skaitytojas suranda turtą, ku 
rio jokiais pinigais neįpirksi.

Kun. J. Bružikas, S. J.
Kas norite isigyti šitų knygučių kreipkitės: 

“DARBININKO” KNYGYNAS,
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

jai, moterims ir k.
Vienuolių tarpe, rodos 

pirmą vietą spaudoje už
ima jėzuitai. Jų žurnalai 
spausdinami 45 kalbomis. 
Jie turi 26 bendrosios kul
tūros žurnalus, 152 moks
linius, 77 misijų žurnalus, 
596 religinio pamaldumo 
ir 261 žurn. skiriamą mo
ksleivijai; viso labo jiems 
priklauso 1,112 žurnalų, 
kurie turi arti 14 milijonų 
skaitytojų (abonentų).

Jėzuitų salė aprašyme 
matome gausybę gerų 
iliustracijų, rodančių įvai
rias jų įstaigas visose pa
saulio dalyse: universite
tus, kolegijas, observato
rijas, spaustuves ir t.t.

Kitos vienuolijos irgi y- 
ra išstatę savo periodinius 
leidinius: redemptoristai
96, Misijų dr-ja 23, Šv. Sa
kramento kunigai 37, 
krikščioniškų mokyklų 
broliai 230, Dievo žodžio 
dr-ją 72, oblatąi 83, Clare- 
to misijonieriai 95, domi
ninkonai 180, mažieji bro
liai 412, kapucinai 498 ir 
daug dar kitokių vienuoli
jų žurnalų bei laikraščių.

Kur katalikai turi stip
resnę spaudą, ten pap
rastai esti daugiau or
ganizacijų, mokyklų ir 
kitokių kultūros įstaigų. 

, Taigi i spaudą reikia 
žiūrėti kaip į labai svar
bų kultūros pajėgumo ir 
dvasingumo kriterijų- 
Tarptautinė spaudos, 
paroda gerokai nušviečia 

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tri 
veikalai: “GERMANĄ ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 motery; 
“FABIOLA”, 5 akbJ- Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vj 
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS’ 
4 aktų Dalyvauja 31 moteris, šios knygutės kaina.......  65<

DILPEUS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija čiui 
liemenė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina.....................................15<

BMĘ8 IR KALBĖK. parašė J. V- Kovas. Joje tilpsta vakar 
programams prakalbelru, monologų, diologų ir deklamacijų....... 30<

ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius’’, parašė kur 
L. Vaičekauskas..................................................................................... 10<

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mt 
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 
vyrai ir 3 moterys ...........................   15<

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas aa 
Šėmės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K....s. Vaidinimas su dai
Įlomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras.......................................... 50k

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Gine: 
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris 
Kaina..................................     11

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

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, par? 
šė Seirijų Juozukas. Ųalyvaujp, 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot......25<

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksimo juokai. Su 
Uetuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai................ 15<

Visus užsakymus prašome siųsti:
“DARBININKAS’’

366 W. Broadway,
So. Boston, Man

kultūrinę katalikų padėl 
įvairiose šalyse. Čia rys 
kėja ir šiaip jau žinoma 
faktas, kad kultūrinis tai 
tų lygis eina menkyn i 
šiaurės į pietus ir dažns 
iš vakarų į rytus. Jei v: 
duramžiuose didžiausi 
Bažnyčios galybę sudaru 
davo italai, ispanai, poi 
tugalai ir tik iš dalie 
prancūzai ir vokiečiai, t< 
dabar didžiausiu ir k 
biausia patikimu kataliku 
bes ramsčiu tenka laikyl 
olandus, belgus, anglu; 
airius, šiaurės prancūzu: 
šveicarus, kanadiečius i 
šiaurės amerikiečius. Vei 
tinga kultūrinį element 
sudaro dar vokiečiai, aus 
trai, čekai, slavakai, hai 
vatai, australiečiai ir šiai 
rėš italai.

Ateity galima lauki 
naujų kultūrinių jėgų kž 
talikams Japonijoj, Kin 
joj, Korėjoj, Indijoj ir 1 
Pietų Europos pusiasalū 
rodosi pavargę ir nežini 
ar naujų laikų atgimim 
srovė dar galės atgaivini 
plačias mąses. Rytų Ei 
ropos ruožas nuo Estijo 
pasienio iki Dunojaus tui 
dar daug potencinių jėgi 
bet šio ruožo kultūrini 
lygis rodos dar niekad m 
buvo pasiekęs savo apc 
giejaus. Mūsų kraštai pi 
ni daigų, žadančių didel 
ateitį kaip katalikybe 
taip ir bendrai kultūrine 
gerovei. Reikia tik ilgo i 
planingo darbo. (XX)
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

KAIP MONTREALO KO- Tuo supažindinama skai- 
MUNISTĖLIAI SUPRAN- tytojai ir parodoma, kas 
TA VILNIAUS UŽGRO- yra sektino ir ko reikėtų 
BIMO DIENOS PAMINĖ- vengti, šalintis. Tikiu, kad 

JIMĄ ir Kilikevičius su savo
į “štabu” nereikštų preten
zijų priklausyti pirmąjai 
klasei, žinoma, jeigu dar 
nejaučiama Taručelio tuš
tuma! Ryšium su Vilniaus 
užgrobimo dienos minėji
mu norėta spaudoje nuti- 
lėti, kad ir labai negirtini 
vietos komunistėlių dar
bai, kurie buvo nukreipti 
tą minėjimą išardyti, ar
ba surengtą pakreipti ki
ton pusėn, bet kad to pra
šo.

“Darbininko” No. 85 bu
vo tas minėjimas trumpai 
aprašytas, bet vietos ko
munistėliai prašyte prašo
si per savo spaudą, kad jie 
būtų kiek plačiau paminė
ti. Daugiausiai to 
tai K. Kilikevičius 
adjutantas

Pirmais 
čiau šiems 
pasakyti, 
kalbama tik apie 
menų klases: I — atsižy-į 
mėjusius visuomenei ge
rais darbais ir vertus pa- tas 
garbos, II — atskalūnus, dienos minėjimo 
išsigimėlius ir kitus 
švarios

nori, 
ir jo 

Jonas Yla.
žodžiais norė- 
“didvyriams” 
kad spaudoje 

dvi as-
Montreale pirmą kartą 

per 16-ką metų buvo iškel- 
Vilniaus užgrobimo 

klausi
ne- mas, kuri visos vietos lie-

sąžinės asmenis, tuviškos organizacijos pa-

MERRIFIELD CREAMERY
PIENINĖ

(Antano Py ragi o paveldėtojas)
Mes perkame visą pieno kieki nuo p. Piragio 

ir tęsime aprūpindami visus aukštos rūšies pienu. 
Mes pristatysime pieną i Jūsų namus kaip tik 
prieš pusryčių laiką, kiekvieną dieną.

Telefonuok — 568-VV Athol, Mas<

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jįj skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telepbone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden St..
Tel. HIGblands 4855
R0XBURY. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUtb Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

j

lankiai priėmė, tik kažin laikėsi tik prie to minė ji-! 
kodėl vietos Sūnų ir Dūk-' mo rengimo komiteto pa- 
terų draugija nuo to pur- t ruoštų rezoliucijų, kurias 
tesi, dargi neigdama to j ir pasirašė, o Kilikevičiui 
sumanymo ir rengimo ini- buvo pareikšta, kad jų pa- 
ciatorius. Girdi: — Kam ruošta rezoliucija yra ne
reikalingas tokis minėji- priimtina. Kilikevičius ne- 
mas, kuriuo pagerbiamas 
Smetona ir jo valdžia?... 
Vilniaus ir kitų okupuotų 
žemės plotų iš lenkų atsiė
mimas — Smetonai naujo 
dvaro įgijimas!...(?) T?1
Kaip “Lietuvos liaudies j 
gynėjai” samprotauja! 
Štai kokia tų gynėjų tauti
nė sąmonė! Ką gi tenka 
bekalbėti toliau, jeigu ne
gali atskirti jau tokio pa
prasto dalyko — tautos ir 
valstybės reikalų. Pasak 
pirmojo minėjime kalbėto
jo p. J. Baravyko teisin
gų ir tai dienai pritaikin
tų žodžių, kurie vietos ko
munistėliams labai nepa
tikę, kad: — Šios dienos 
minėjimo reikšmė, ne vie
no kurio nors asmens gar
bei, ar naudai ir ne vieno 
kurio nors valstybės vyro 
reikalas, bet reikalas ir 
gyvas reikalas, tai visos 
lietuvių tautos. Dargi ver
čia viena mintimi kauDtis 
visą lietuvių tautą, nežiū
rint kokių jie bebūtų pa
žiūrų į asmenišką ar vi
suomeninį gyvenimą. Nuo 
tokių nesąmoningų galvo
jimų pasiliuosuosime tik 
tada, kada mokėsime skir- 
ti tautos ir valstybės rei
kalus, kurie kartais ir ne- 
supuola...

Negalėdamas Kilkevi- 
čius su savo pasekėjais 
suardyti rengiamo minėji
mo, tai bent savo tulžį iš
liejo minėjime. Jeigu to 
minėjimo rengimo komite
tas iki šiam laikui nežino
jo gražiu vardu pasivadi
nusios Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugijos, tai 
šiandieną jau žino. Už- 
kvietus L. Sūnų ir Dukte
rų draugiją į minėjimą, 
atstovauti atsiuntė “gar
sųjį kalbėtoją” Kilkevičių, 
kuris, programai išsisė
mus, patiekęs įgaliojimą 
prašė komiteto leisti jam 
draugijos vardu padėkoti 
už jų pakvietimą, ir kad 
norįs draugijos vardu pa
reikšti, jog ir L. Sūnų ir 
Dukterų draugijai rūpi 
Vilniaus vadavimo klausi
mas. Tiesa pasakius, jis 
nieko niekam ir nepaken
kė, nes grynai atestavo. 
draugiją, jos tikslus ir, 
rankas į kišenes susiki
šęs, kiek tik jo kakarinė 
leido, “vertė” Lietuvos 
valdžią. Vėliau pareiškęs, 
kad jo atstovaujamai 
draugijai komiteto rezo
liucijos nepatinka, nes 
jam “nesuprantamas” jos 
turinys, jis turįs “aiškes
nes” pagaminęs ir norėjo 
perskaityti, bet susipratę 
lietuviai, nenakęsdami 
nuolatinio triukšmadario, 
nuo scenos nuprašė, nulei
džiant scenos uždangą. 
Supykęs numetė scenoje 
ant grindų savo “kūrinį” 
ir nepatenkintas žiūrėjo į 
savo sėbrus, kurie išsis
kirstę po salės kampus į- 
vairiais balsais baubė ir 
kojomis grindis daužė, rei
kalaudami, kad būtų leis
ta Kilikevičiui jo paga
mintą rezoliuciją perskai
tyti. Rengimo komitetas 
nenorėdamas su panašiais, 
gaivalais rietis, nutylėjo. 
Kadangi rezoliucijos turi
nys buvo nukreiptas prieš 
Lietuvos valdžią, nesude
rinamas su tos dienos mi
nėjimo reikšme, visos or
ganizacijos, išskiriant L. 

i Sūnų ir Dukterų draugija,

naujas advokatas Pranas 
Obelienis. Jis yra ketvir
tas lietuvis advokatas šio
je kolonijoje.

kreipęs į tai dėmesio, nu
metęs komitetui ant sta
liuko rezoliuciją, nusirito 
nuo scenos. Draugijos sa
vo rezoliuciją nukreipė 
pagal reikalo, o Kilikevi- 
čiaus — “nuversti” Lietu
vos valdžią, taip ir mėtosi. 
Gerai ir padarė komitetas 
jos nepriimdamas, nes ne
pasirašyta, o pagaliau, jei
gu ir būtų pasirašyta, kur 
gi ją dėti? Bent “otecui” 
Stalinui pasiųsti, kad pa
skelbtų Lietuvos valdžiai. 
Tiek jau sau komunistėliai 
sarmatos prisidarė, tai, 
va, dar nesigėdina girtis 
per spaudą.

Kilikevičiaus dešinė ran
ka — Jonas Yla, kilęs iš 
Lučiūnų kaimo, Kurklių 
valsčiaus. Ukmergės aps
krities, “Darb. Žodyje” de1 
minėjimo antrašte deda 
tokią: Montrealo lietuviai 
pasmerkė Vilniaus užgro
bimą ir Smetonos valdžią”. 
O mes sakome, kad minė
dami Vilniaus užgrobimo 
sukaktį, patys savęs ne
kritikavome ir nieko dau
giau, apart lenko, nesmer- 
kėm. Priešingai daryda
mi, negalėtum tam minė
jimui ir paminėto vardo 
taikyti, nes į jį visko pri- 
vėlus išeitų ne kas kita, 
kaip tik žydiškas kugelis.

Toliau puolama pirma
sis kalbėtojas p. J. Bara
vykas, kad jis kalbėdamas 
apie lenkus “neiškyrė” 
lenko imperialisto nuo pa
prasto lenko. Imperializ
mą tik Ylos su Kilikavi- 

| čiais ir sapnuoja, bet tik
ro to žodžio prasmės, ti
kiu, kad ir nežino. Mat, 
Jonai, kas supranta pilną 
to žodžio reikšmę, tai jo ir 
nesapnuoja, o kam jis ne
aiškus, to lupose... Nema
nyk, Yla, kad neteisybė 
taip lengva paslėpti, kaip 
tau kitam barzdą nuskus
ti! Juodi, raudoni ar gel
toni, pamuilinęs nuskutau 
ir nėra. Nors ir vėl jis at
auga, bet čia muilyk ne
muilyk neteisybės nei to
kiam laikui neužslėpsi.

Toliau prikišama klebo
nui kun. J. Bobinui, kad jo 
choras nedainavęs “dar
bo” žmonėms artimų dai
nų”!? Aišku kokios dai
nos jums būtų tikę. Mat, 
neužtraukė klebonas su sa 
vo choru Stalino niūniuo
jamos dainuškos! Galup- 
čik, galupčik! juokėsi pa
tsai iš savęs.

Gal kalbėtojai ir nusi
mintų, ar bent jaustųsi ne
jaukiai, jeigu musų spau
doje butų taip įvertinti, 
bet... veikia kaip pernykš
tė žiema...

Beje! Girdėjau ir aš ta- 
voriščiau, Jonai, kad šne
kėjo Montrealo moterėlės, 
jog tas jaunas amerikonas 
nesenai yra iš Lietuvos at
vykęs ir net jį patį pasi
teiravę sužinojau, kad tik 
5 metai, bet dėl jo dar nie
ko — jau jo nėra — išva
žiavo į Chicagą, bet ar ži
nai ką aš girdėjau? Nugi 
tos pačios moterėlės šne
ka, sako, jog ateis ir net 
greitai tas laikas, kad jos 
ant tavoriščių iš Montrea
lo raitos išjos! Ot Jonai!

Dėdė Juozas.
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GARY, INDIANA.

Moterų Sąjungos 54 
kuopos narė M. Aukščiū- 
nienė išvyko į Shenan- 
doah, Pa., į laidotuves jos 
mylimo dėdės. Reiškiame 
jai užuojautos žodį. Ir lai
mingai sugrįžti.

IR VĖL NAUJIENA
Prie Šv. Kazimiero pa

rapijos priklauso nema
žas skaičius singelių, ne
vedusių, kurie save vadi
na taipgi “broliukais”.

Š. m. gegužės mėn. 3 d. j 
jie vieni surengė didelį ba
lių ir gavę virš 600 dol. 
pelno, kuri paskyrė aptvė
rimui bažnytinės nuosavy
bės geležine tvora. Jie su
siorganizavę į tam tikrą 
singelių bei broliukų orga
nizaciją ir laikosi atskirai 
nuo ženočių, nors savo ke
liu prie kitų bažnytinių 
draugijų priklauso, kaip ir 
visi.

Dabar vėl paskatinti pir
mojo baliaus dideliu pasi
sekimu, nutarė antrą pa - 
našų balių surengti lapkri
čio 15 d. tikslu įtaisyti 
naujas bažnyčiai lempas. 
Singelių surengtas pirmas 
balius visiems labai pati
ko, tuomet atsilankė virš 
200 žmonių.

J. B. Tututis.

DETROIT. M1GH.
Lapkričio 5 d., įvyko 

Moterų Sąjungos 54 kuo
pos mėnesinis susirinki
mas. Susirinkime vienbal
siai nutarta prisidėti prie 
bazaro, kuris prasidės lap
kričio 21 d. Sąjungietės 
aukavo tą vakarą kas ką 
galėdamos: pinigais, daik
tais. Taipgi kuopa paskyrė 
iš kasos $5. Tapo išrinkta 
komisija. Į komisiją pate
ko šios: E. Mikalionienė, 
O. Lukoševičienė, A. Bal- 
kienė, J. Shemulienė ir V. 
Jurgutienė. Tikimės turė
ti gerų sėkmių, nes visos 
geros darbininkės.

Man teko nuvykti į mie
sto knygyną. Paėmiau pa
siskaityti laikraščius. Bet 
žiūriu, kad jie ne mūsų 
dvasios. Jūs žinote, kad 
bedieviai bolševikai visus 
savo šlamštus kaišioja vi
sur, katalikai ir susipra
tę žmonės jų neperka. Tai 
jie prisispausdino jų daug,! 
neturėdami kur dėti, tai' 
siunčia neša į miesto kny-i 
gynus. Bet man bevartant; 
tuos laikraščius nejučio
mis iškrito mažas žurna
las. Aš pakėlusi nuo že
mės, pasižiūriu. Nustebau, 
tai Moterų Dirva. Skaitau 
antrašą. Tai mūsų sąjun
gietės V. Jurgutienės. Aš 
taip nudžiugau, kad nors 
viena mano straipsnį pers
kaičius paklausė mano 
prašymo, nenumetė tą 
mūsų žurnalą, bet nunešė 
į miestą knygyną. V. Jur
gutienė dar gana daugiaus 
ir kitokių laikraščių iš 
Lietuvos. Už tai kuopa bu-į 
vo labai dėkinga mūsų na-! 
rei V. Jurgutienei.

Vilija.

LOWELL, MASS.
PAMOKOS.

Nors mūs mažytėlė pa
rapija neturi savo mokyk
los namų visgi, ačiū Die
vui, daro ką tik gali, kad 
augantis jaunimas šiek 
tiek susipažintų su savo 
tėvų kalba! 1

Kleb. kun. P. Strakauskui 
pasirūpinus parapijos sve
tainėje kas šeštadienį yra 
dėstoma lietuvių kalba. 
Šįmet mes esame ypač 
laimingi, nes tą jaunimą 
pamokyti kalbos ir kitų 
svarbesnių dalykėlių turi
me Sesutes, kurios atva
žiuoja iš Worcester’io kas 
šeštadienį.

Tėveliai, naudokitės pro
ga! Siuskite savo vaikus į 
pamokas! Nieko nepralo- 
šitė, daug gero ir sau ir 
jūsų vaikeliams padarysi
te!

Įvairenybes.
Vartodami įvairias “pra

šmatnybes”, lietuviai bol- 
ševikėliai bando visokiais 
būdais katalikams pada
ryti skriaudos ir liežuviu, 
ir veikimu. Deja, veltui jų 
triūsas, darbas: jau mes 
išmokome, žinome jų klas
tingus prižadus! Kad ne
nori veikti su mumis, te
eina jie savo keliu, o mes 
keliausime, kaip keliavo
me... tiesiu keliu!

Linksma girdėti, jog 
populiarus jaunikaitis Pi
lypas Česnulis sveiksta. 
Praėjusią vasarą nelaimė
je jis susižeidė savo koją. 

“Rūdininkas”.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Norvvood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

| NAUJOS KNYGOS
; Ką Tik Gautos Iš Lietuvos

Šių knygų yra apribotas skaičius. Kurie no
rite jų įsigyti, užsakymus siųskite tuojau.

I

NAUJAS ADVOKATAS

Cleveland, Ohio — Šio
mis dienomis atidarė ofisą

Sugrįžo iš Lietuvos są- 
jungietė O. Kratavičienė. 
Ji praleido savo atostogas 
Lietuvoje. Daugiausiai te
ko jai gyventi Palangoje. 
Apie jos sugrįžimą mums 
pranešė V. Jurgutienė ir 
perdavė nuo jos mūsų 
kuopai linkėjimus. Ketino 
atvykti į kitą susirinkimą 
ir smulkiaus papasakoti 
savo įspūdžius iš Lietu
vos. Labai džiaugiasi ap
lankius Lietuvą.

Mūsų kuopoje randasi ir 
iaunamečių. Susirinkime 
teko man nugirsti, kad 
jaunametės gyvuoja gan 
gerai; turi gerą vedėją, 
M. Stankienę ir jaunas 
globėjas: M. Vaičiūnaitę 
ir M. Valatkevičienę. Jų 
globėja su vedėjomis bu
vo surengusios pas save 
jaunametėms “Kaukių” 
vakarą. Valgius ir gėri
mus paaukavo pati vedėja 
ir dar prie to prisidėjo su 
aukomis P. Medonienė ir 
A. Balkienė. Kuopa padė
kojo vedėjai ir globėjoms 
aukotojoms už pasidarba
vimą. Tegul nesnaudžia 
mūsų jaunametės. Mes ti
kimės ateityje labai daug 
iš jų.

Gruodžio 3 d. įvyks me
tinis Moterų Sąjungos 54 
kuopos susirinkimas. Tai
gi gerbiamos sąjungietės 
visos nepamirškite tos die
nos Skaitlingai dalyvauki
te tą vakarą, nes rinksime 
naują valdybą ir turėsime 
daug naujų dalykų svars
tyti ir senus užbaigti.

Dorybių Perlas..................................................25c. |
Moterystė ........................................................  15 |
Aukštyn (šv. Aloyzo Sekmadieniai) ..........  15 • |
Sugriautas Lizdas .........................................  15 s
Jėzaus Širdis ir Šeimyna .............................. 15 |
Temperamentų rūšys .....................................  15 S
Kaip save auklėti ..............................................15 |
Jėzuitai ............................................................ 15 |
Šeimyna Kristui ............................................. 30 |
Šv. Stanislovas Kostka ..................................35 |
Matas Talbotas.................................................20 |
T. Mykolas Pro................................................. 25 8
Šv. Elzbieta Tiuringietė ..................................20 |
Pamokymai Jaunavedžiams .......................... 25 3
Tu ir Jis................. r.......................................... 60 |
Mintys ir Patarimai (I knyga) ...................... 30 S
Mintys ir patarimai (II knyga) ...................... 40 |
Mintys ir patarimai (UI knyga) ..................  40 $
Mintys ir patarimai (IV knyga) ..................  25 I
Ar tik nebūti man kunigu? .......................... 15 /
Romos Popiežius ............................................. 40 1
Dievo buvimas................................................... 80 5

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. |.
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NEBŪK NULIŪDĘS - - 
VISUOMET JUOKIS!

Jei žmogus nori visuomet jaunas atrodyti ir 
ilgai gyventi — turi būti linksmas ir visuomet 
šypsotis.

Jei nori juoktis ir šypsotis, tai nusipirk juo
kų knygą “NUSIŠYPSOK”. Joje tilpsta 160 įvai- 
rių-įvairiausių juokų. Ją parašė J. K. M.

Šią knygą nusipirkę nesigailėsite. Tai reteny
bė mūsų kalboje. Jos kaina buvo $1.00, dabar par
duodame už 60c. Jų nedaug teliko. Siuskite užsa
kymus tuojau: Darbininkas, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Amžinoji Auka
LIUOSAS VERTIMAS
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DKRBININKAS

iną, iš naujo susiburia 
prie tų šv. Altorių, ku
riuos, nors ir persekioji
mų būtų verčiami, nieka
dos neapleistų.

Nuo antros valandos ir 
vėliau, Atlantikos salų — 
rasit, Verdės Salose kuni
gai, baltai apsirėdę, stulą 
užsidėję, arnotą užsivilkę 
lenkiasi prieš Kristaus ta- 
bernakulą. Valandą vė- 
■iau, drąsusis misijonie- 
riųs pakelia į dangų išga
nymo kieliką ledų apsup
tuose Icelandijos pakraš
čiuose.

J

Vieti

Pusė po keturių jau 
šventosios lempelės mirga 
per naują Škotiją, tirštą
sias rytmečio miglas. 
Darbštieji šios šalelės gy
ventojai pradeda savo die- 

I na su šv. mišių auka. Vi
sos Kanados bažnyčios ir 
koplytėlės prisipildo žmo
nėmis: — kaimo gyvento
jas ir miešė ionis, nužemin
ta sesutė vienuolė ir die
votas pasaulininkas, ne
kaltieji ir nusidėjėliai, vi
si. visi skubinasi pagar
binti savo Viešpatį, su- 

; jungti savo maldas ir pra- 
i šymus kartu su kunigo, 
šeštoje valandoje, kiek 
daug New Yorko žmonių 
skuba bažnyčion, kad pra- 

i dėjus savo dienos darbus 
su tuo švenčiausiu Tikėji
mo Aktu! Kiek

Nesutraukoma ir nuola
tos besitęsianti tyra ir ne
kalta auka kiekvienoje se
kundėje Aukščiausiajam 
Viešpačiui yra aukojama, 
kurioje nors pasaulio da
lyje. Šv. mišių auka ke
liauja kartu su saule. 
Kiekvienas katalikas gali 
dvasioje dalyvauti kiek
vienoje šv. mišių aukoje. 
Kuomet juodoji naktis ap
gaubia New Yorko aukš
tuosius aangoraižus, sau
lėtoje Italijoje šv. mišių 
auka ką tik prasideda.

Čia prie senųjų žvakė
mis apšviestų altorių, prie 
kurių kadaise šventieji 
klūpojo, Kristaus
ninkas ant žemės, baltai 
apsirengęs senelis Popie
žius, ir tūkstančiai kitų 
kunigų, kelia Dievo pa
švęstas rankas į dangų, 
pagarbos, padėkos, atlygi
nimo ir išprašymo Auko
jo. Kiek vėliau iš Prancū
zijos bažnyčių bonių su
gaudžia galingi varpai, 
kurių aidesiai skristi 
skrieja per tolimas, tuš
čias dausas. kviesdami 
tikinčiuosius dalyvauti to
je Amžinoje Aukoje. Mies
tuose ir miesteliuose, kai
muose ir kaimeliuose, ti
kintieji susirinkę bažnytė
lėse atveria savo sielų gel
mes, adoruoja ir dėkoja. [ daugelis jaunųjų širdžių 

susiburia prie bažnyčių al
torių priimti savo gerąjį 
Viešpatį.

Valandą vėliau, skamba, 
skamba tolymi Missourės 
ir Louisianos varpai ir, 

Į jau aštuntoje valandoje 
Meksikos gyventojai, pa
silikdami ištikimi savo ti-

Į

vėliau,

Pasitikėk Pardavėjui

Iš PICKWICK Krano
RANKUTE RODO KRANĄ'

Namuose vartoti pabandykite Naują Pilną Kvortą
Buteliuose (32 oncai)
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Į pienines pieno stato tik 
tiek, kiek atlieka nuo šei
mos reikalų. Ir kiek to 
pieno gali likti, jei karvės 
blogai prižiūrimos.

Kiaulių ūkis dar bloges
nėj padėtyj, negu pieno ū- 
kis. Nors lenkai sakosi ir 
daug eksportuoją kiaulių, 
bet jų supirkimas okupuo
tame krašte yra privačių 
pirklių rankose ir už jas 
mokamos labai nepasto
vios kainos.

Didžiausias pajamas vi
suomet tikisi gauti iš ja
vų ūkio. Tačiau visa javų 
prekyba žydų rankose. Ja
vų derliai tame krašte 
menki. Mineralinės trąšos 
yra daug brangesnės negu 
pas mus.

Žemės mokesčiai taip 
pat daug didesni negu pas 
mus. Ir daug daugiau nu
kenčia tie ūkiai, kurių že
mės yra menkos, nes ten 
žemės nerūšiuotos. Moka- 

i me ne už žemės rūši, bet 
j už margų skaičių. Be že
mės mokesčių ten yra dar 
papildomi mokesčiai. Jų 
terminai vadint bus: po- 
datky, majątkowv ir do- 
chodowy. Pirmieji moka
mi ūkininkų, kurie 
daugiau negu 40 margų 
žemės. Dochodowy moka
mi kaipo turto pelno mo
kestis.

Antra sunkinanti ūki
ninkų būklę sąlyga yra ta, 
kad ten reikalingiausi ū- 
kiui ir šeimai daiktai yra 
daug brangesni negu Lie
tuvoje. Sakysim, druska, 
cukrus, žibalas ir geležis 
daug brangesni. Todėl yra 

menu jr kiek supratau ū- tokių vietų> kur dar žibi_ 
na balanomis. Cukraus 

višai nevartoja.

minas Vilniaus kraštas . 
Tatai buvo viešai uždraus
ta Vilniaus lietuviškai 
spaudai. Nežiūrint to, kad 
lenkai lietuviams Vilniaus 
kraštą liepia vadinti Vil
niumi, Vilniaus apylinkė
mis, Vilniaus apskritimi 
ar kaip panašiai, vis dėl
to patys savo spaudoje 
vartoja “Wilenszczyzna”, 
kas lietuviškai, tiesiogine 
prasme, ir yra Vilniaus 
kraštas.

MIRĖ SUSIPRATĘS 
' TUVIS.

kad“Vilu. Ryt.” rašo, 
rugsėjo mėnesį Punske 
mirė vietos bažnyčios zak
ristijonas Petras Brilius. 
Jis buvo susipratęs lietu
vis, uolus lietuviškos 
spaudos platintojas.

Agr. J. D.—tv

ŪKININKU BŪKLĖ 
VILNIAUS KRAŠTE 

(Vilniečio pasakojimai)

*

Okupuotame Vilniaus 
krašte žemės daugiausia 
nederlingos. Ūkiai smul
kūs ir vidutiniai. Visur 
vyrauja senoviškoji tri
laukio ūkio sistema. Jų 
manymu, nedidelį žemės 
plotą dalyti dar į mažes
nius sklypus — nenaudin
ga.

Ūkiškos spaudos ūkinin
kai lietuviai neturi ir gal 
net nežino, kad tokia 
spauda gali būti, o lenkiš
kos lietuviai neskaito, nes 
daugumas nemoka ta kal
ba skaityti. Kiek aš pri-

i

turi ‘

<

bes dievoti indėnai devin
toje valandoje seka savo 
ilgarūbį misijonierių į sa
vo neturtingąsias, bet gra
žiai gamtos laukinėmis 
gėlėmis papuoštąsias kop
lytėles. Nūnai, ir Kalifor
nija užmiršta savo mir
gantį auksą, ir valandėlei 
sustoja pamąstyti apie 
negendantį auksą, kurio 
nė kandys nenaikina, nė 
rūdies nepalie č i a m a s. 
Kuomet New Yorke var
pai skambina Dievo Ange
las, Pacifiko salose yra 

j aukojama nekruvinoji šv.
mišių auka, kur darbuoja
si pasišventusios misijo
nierių ir seselių vienuolių 
sielos Kristaus vynyne. Ir 
raip skrieja per dausas 
vienas po kito varpų gau
desys, gęsta viena po ki
tos žvakelės, vis jų vietą Į 
užimdamos kitos, nuolatos 
pagaudamos ti k ė j i m o 
šviesą, linksmindamos vi
sas jūrų salas.

Antroje valandoje pasi
šventę Australijos misijo-; 
nieriai skuba prie altorių, 
pasiilgę kalbėdami ir pra- 

l šydarni savo Viešpaties 
aplankymo su žodžiais, 

1 Introibp ad altare Dei. Ir 
visos saldžiosios Rytų sa
lelės pagauna tuos malo
niuosius šnabž d ė s i u s. 
Plaukia, plaukia jie, kadi 
ketvirtoje valandoje p. p. 
pasiekia pagonišką Kini-| 
ją, kur randasi daugelis 
dievotų sielų pagarbinti 
savo Viešpatį rytmečio šv. 
Aukoje. Toliau, Tibete yra 
neviena kukli koplytėlę, 
kurioje Viešpačiui atiduo
dama pilna, tyra, nekalta, 
šventa Auka, — kur Gy
venimo Duona suteikiama 
nevienai išalkusiai sielai.

šeštoje valandoje, toli
moje Indijoje, kur kadaise 
šv. Prnciškus pašventė sa
vo gyvenimo dienas, alto
riai gražiai gėlėmis papuo
šiami, ir prie jų artinas 
nuvargę misijonieriai, ku-

I

gaibsi ir prašo savo galin
go Viešpačio pagelbos šv. 
mišių Aukoie. Ricierišk:-

ir re ligi j Inga Ispanija pa
gauna tuos var^ų gaude
sius, ir, kuomet jau pir
ma valanda New Yorke,
jos bažnyčiose aukojama, 
Didžioji Auka. Ir, katali-j 
kiškoji Irlandija, Šventų- kėjimui, lenkia savo kelius 
jų Sala, kuri tiek šimtme-! pagarbintų savo galingąjį 
čių iškentė už šv. Tikėji- j Viešpatį. Oregono valsty-

FįMELSTIS
IŠ GEROS MALDAKNYGĖS 

“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ

“MALDŲ RINKINĖLIS’
| Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Į Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1 75)

Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

“PULKIM ANT KELIŲ”
Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)

Į IM ANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
“DARBININKAS”

I 366 Broadway, —

■s

rie laukia sustiprinimo to
je gyvenimo suteikiančio
je šv. Aukoje. Devintoj< ■ 
valandoje, šaltam Sibire, 
kur nė vienas ištremtas 
lietuvis nuilsęs nuo gyve- dieną ir naktį, 
nimo vargų, randa paguo- je valandoje, sekundėje, 
dos ir suraminimo toje jog ištikrųjų teisinga yra 
prakilnioje šv. mišių au- “ “ “
koje. Ten prieš savo Vieš
patį slaptoje jis išpila sa
vo vargus ir skausmus.
Valandose, kuomet didy- kiekvienoje 
sis New Yorkas urzgia pa- aukojama tyra auka Ma-

I silinksminimuose, teatruo- no vardui; nes Mano var- 
se, baliuose, šv. mišios au- das didis tarp pagonų, ta
ko jamos Indėnųc marių sa- rė galybių Viešpats. Mala- 
lose ir juodoje Afrikoje, chijus 1, 11. 
kurių šalių sielos taip yra Susivienykime

tuo metu Romoje sidabri
niai skambučiai kviečia 
šv. mišioms prasidėti. Ir 
taip nuolatos kartojasi ta 
nuolatinė auka, per ištisą 

kiekvieno-

I

— So. Boston, Mass. į

N O V E N A
Prie

SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
Sur » •

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą 
Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M.

* Vertė K.
Šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visą laiką,

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
Į (Siųskite puštos ženkleliais)

Į PASTABA; Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios 
nuolaidos

“DARBININKAS”
Į 366 Broachvay, — — — So. Boston, Mass
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Malachijo Pran. pranašys
tė, kad nuo saulėtekio iki 
saulėlydžio Mano vardas 
yra didis tarp pagonių; ir 

vietoje yra

I

i
t 
j

kurių šalių sielos taip yra 
brangios
Išganytojui. Vienuolikto
je valandoje, Jeruzalė, už

.c

su ta 
mūsų meilam nuolatine šv. mišių auka, 

kas rytas padarydami in
tenciją dalyvauti kiekvie- 

kurią mūsų Išganytojas noje šv. mišių aukoje, ku-
taip ašaras liejo, kur tiek ri yra aukojama. Tuomi 
daug stebuklų padarė, mes priduosime naujo 
tiek ligonių pagydė, nuo- gražumo prie Dievo gar- 
dėmįų nusidėjėliams atlei-. 
do, ir, pagaliaus už visą 
žmoniją ant kryžiaus mi
rė, dalyvauja toje išga
nančioje šv. Aukoje.

Suskamba New Yorko 
vidurnakčio laikrodžiai, gi

bes, atsiteisime už kitų 
apsileidimus, padėkosime 
už gautas Dievo Malones 
ir taip tuo pačiu kartu 
kelsime tikrą šventumą 
tarp savo artymų.

A. P. Šaudys.

kio būklę Vilnijoj, tai ji 
nepadarė pažangos. Kaip žmonės ’ ’* ’ 
buvo tuojau po Did. karo, Daugiausia nešasi slaptai 

sachariną ir ji vartoja.
Tabakas sodinti ūkinin

kui griežtai draudžiama. 
-Pavergtieji mūsų broliai 
ūkininkai kenčia ne tik 

j kultūrini, bet ir medžiagi- 
■ nį skurdą. Jie laukia tų 
laikų, kada galės lietuviu
kai laisvai kalbėti, dai
nuoti ir melstis. Bet taip 
pat laukia, kada lietuviai 
pataisys ir ių ūkiškus rei- 

; kalus. “Ū.”
Į- 

j

I

I f 

į

taip ir tebėra.
Gal kiek daugiau pačiu 

paskutiniu laiku pagyvė- 
į jo pieno ūkis. Bet ir lenkai 
mažai, lyginant su laisvo
sios Lietuvos pieno ūkiu. 
Ten yra steigiamos pieni
nės, bet visos jos yra pri- 
vatiškos ir menkutės. 
Stambesnės nesisteigia gal 
ir todėl, kad nebūtų pieno 
statytojų.

Paprastas ūkininkas, tu
rįs 15 — 20 margų žemės, 
laiko 2 karves, Žinoma, to 
nebūtų, jei kas išaiškintų, 
kad reikia karves geriau 
prižiūrėti ir reikia atrink
ti geresnes, pieningesnes 
veisles.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Okupuotoje Lietuvoje
NUBAUDĖ “VILN. RY

TOJAUS” REDAK
TORIŲ.

Seimininkui Dėmesiui!
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau, 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

. “DARBININKAS”
366 West Broadnay, South Boston, Mass.

Parašė P. JURGĖLA
TURINYS: Dariaus ir Girėno a 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. •£ 
Skridimas per Atlantą. Soldi- J 
no miško paslaptis. Žygio at- % 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- 
rėno nuopelnai aviacijai ir mū- 
sų tautai. Poezija apie LITU- i 
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir 
rėm. komitetai. a
384 pusi, su 86 paveikslais; $ 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, 

siunčiant paštu 1.65. J)

Reikalaukite:

DARBININKAS į
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. J

nimo.
Teismas patvirtino, esą 

redaktorius už tai kaltas 
ir abiejose bylose nubau
dė atsakomąjį redaktorių 
Naviką po vieną mėnesį 
arešto ir dar po 150 auksi
nų pabaudos.

Po motyvuoto sprendi
mo redaktorius ketinąs 
bylą nukreipti į aukštesnį 
teismą.

Ryšium su tuo, prane
šama, kad tas pats teis
mas nagrinėjo ir “Lietu
viškojo Baro” redakto
riaus M. Kraužlio bylą už 
laikraštyje pavartotus žo
džius “Vilniaus kraštas”.

Šiomis dienomis Vilniaus 
miesto teisme buvo nagri
nėjamos “Vilniaus Ryto
jaus” atsakomojo redak
toriaus Juliaus Naviko net 
dvi bylos. To laikraščio 
buvo konfiskuoti net du 
numeriai: 19 (707) ir 22 
(710), o po konfiskavimo 
sudarytos dar bylos. Re
daktorius buyo kaltina
mas, kad viename nume
ryje buvo įdėjęs straips
nelį “Kauno žemės lenkų 
sąjungos Kūčios” (nuo ku
rių prasidėjo lietuviškų t Teismas šį redaktorių iš- 
draugijų skyrių uždarinė- 
jimaš) ir antrame nume
ryje už tris koresponden
cijas iš provincijos gyve-

teisino.
Mat, Vilniaus lenkaį ne- 

nąegsta, kai lietuvių spau
doje yra vartojamas ter
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ELKS BALLROOM
8 Magazine St Cambridge, Mass
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PROGRAMA:

NEPAPRASTAS “DARBININKO

— DAINOS — Išpildys grupė dainininkų 15—30 min.
Dalyvauja:—

Art. R. Juška, M. Karbauskas, J. Ta- 
mulionis, A. Šlapelis ir p-lė M. Gribaitė.

— SPORTAS — kumštininkai išpildys 15 minučių,
Vadovauja sportininkas Jonas Tėtulis.

— ŠOKIAI — gros BOSTONIANS orkestras,
Vadovauja Juozas Antanėlis.

— SKRAJOJAMASIS PAŠTAS - Naujiena iš Lietuvos
Vadovauja p. O. Siaurienė.

Pradžia 7:30 vai. vakare, šokiai prasidės 9:00 va
landą vakare ir baigsis 1:00 vai. ryte.

Visi kviečiami kuoskaitlingiausiai atvykti į me
tinę “DARBININKO” pramogą. —

RENGIMO KOMISIJA.

VISI Į DARBININKO METINĮ BALIŲ!
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Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y.
Iš Šv. Vardo Dr-jos.

Šios parapijos Šv. Var
do Dr-jos vyrai pradėjo 
pavyzdingai veikti. Įsigi
jo savo vėliavą, taip patj^.1/1? . . .
gražią tautišką ir ameri- / 1 -
konišką. Pastarąsias P“P™kt,';
padovanojo kleb. 1___ ,
Paulionis. Pereitą sekma-: 
dienį ėjo tvarkingai prie 
bendros komunijos. Po šv. 
mišių turėjo savo susirin
kimą. Nutarta jau perei
tame susirinkime rengti 
Naujų Metu sutiktuvių ba
lių, tai čia išrinko darbuo
tojus. Iš savo kasos alto-

nuo 2-jų ligi 4 vai. Tik 
reikia apgailėti, kad dau
gelis žmonių į tai per pirš
tus žiūri. Daugelis vaikus 
kur nors išsiunčia visai be 

! svarbaus reikalo. Žinoma 
yra ir tokių vaikų, kurie 
— ir laukia tos progos, 

' kad 
kun*' nereik^ll eiti mokyklon.

kričio 8, New York Metro- simeluosi”. Vaidin imas 
politan Operos dalyvė lie- pasisekė ir žmonių nema- 
tuvaitė Ona Katkauskaitė žai atsilankė, bet galėjo 
gavo pakvietimą atvykti į 
Hartfordą, į Visos Ameri
kos National Flower 
Chrysanthemum Parodą.
Ji atvyko, o jai už tai bu
vo suteikta bukietas gėlių, 
o naujos gėlės buvo užvar
dintos Onos Katkauskai- 
tės gėlės. Anglų laikraš
čiai Hartford Times ir

I
būti ir daugiau. Artistai 
vaidintojai-jos važiavo į 
Nevv Britain, kur kelios 
lietuvaitės Sesutės Pran- 
ciškietės darbuojasi lietu
vių Švento Andriejaus pa
rapijos vaikučių lavinime 
ir tt. Paskui jie su teatru 
važiuos į New Haveno lie
tuvių parapiją vaidinti tą 

Linkime

X •

; čia tai jau nedovanotinas' Hartford Courant pavadi- pačią komediją. .
i apsileidimas pačių tėvų.l “U3U°nį of (ta; grupei geriausių pasi- kramentą.
Po laikui tik tėvai supras, . ,
savo klaidą, bet tai bus mlesto

I

giamės ir mes, nes lietu- pavardes paskelbsime vė- 
viai sunkiai dirba ir ture-, liaus. Sveikiname lietuves 
tų bent kiek uždirbti. 
Hartfordo apylinkėj daug 
lietuvių farmerių randasi 
ir gana gražiai gyvena.

Klebonas buvo išvažia
vęs į ‘Motinėlės’ seimą 
kuris įvyko New York 
mieste.

Jo Ekscelencija Vysku
pas McAuliffe lietuvių 
bažnyčioj suteikė, lapkri
čio 14, Sutvirtinimo Sa-

moteris, kurios nepasiduo
da vyrams legijonieriams.

Nepamirškite, kad para
pijos bazaras įvyksta šio- 

i mis dienomis mokyklos 
’ salėje. Bus lapkričio 14, 

19, 21, 25 ir 28 dienomis 
vakarais. Remkite savo 

i parapiją ir tuo pačiu galė- 
. site laimėti dovanų ir tt.

i
I

Hartford” arba Hartfordo 
_____ ) pasididžiavimas, 
i Tai garbė Onai Katkaus-jau vėlu. Mokykla nemo- . ..®.. 

kama, tai tik naudotis kaite! ir. mums lietuviams,
nes ji visur kelia lietuvių 
vardą. Valio, Ona. Mes ir 
tave sveikiname! Ji pas- 

nų pagražinimui aukojo.. . a patogus, tai vai kur ji kalbėjo per radio kai galėtų atvažiuoti ir iš t, JY- , • k .Tad iš anksto visus uz- ® ; WEAF. Mes Imkime Onai
kviečia atlankyti į jų ren-itolia ’ u v uc^aliau gy- daugiausiai sveikatėlės, 
giamą Naujų Metų Balių. I priart saVo'nes gabumų ji tun.

Parapijos Mokykla. vaikus, kad paskirtu laiku 
Nesant parapijos mo- visi lankytų lietuvišką

reiktų. Žinoma, ji guli ant 
klebono pečių, kuris ir lė- 

• šas jai turi surasti. Lai-

atlankyti j jų ren-Į™“ daugiausiai
"Moi-i-hi Raliu vena nuo bažnyčios. Tad,' ,Naujų Metų Balių ! .. . .v-,-,-. „_ ’i nes gabume

kyklos, kleb. kun. Paulio- ”°kykI*______
nio rūpestingumu įsteigta UAPTCADn PANAI
savaitinė mokyklą, kurią nAii liUnUi uUIiIti
veda Seserys Pranciškie- • 
ties iš Elizabeth, N. J. Pa-! 
mokos esti šeštadieniais!

KATKAUSKAITEI 
GARBE

Pereitą sekmadienį, lap-

“MOTERIMS NEIŠSIME- 
LUOSI” PASISEKS

Pereitą sekmadienį, lap
kričio 8, vakare, mokyklos 
salėje įvyko metinis Pran- 
ciškiečių rėmėjų teatras 
komedija “Moterims Neiš-

sekimų. Remkime savo ’ Padėkavonės Dienoje šį- 
lietuvaites Sesutes, kurios met, rodos, bus net trys 
nesigaili nei laiko, nei var
go lietuvių naudai ir mok
slui.

ANSONIA, CONN.

PASINAUDOKITE
Gera proga kas moka ge

rai anglų kalbą, ir nori 
būti pardavėju, eiti per 
namus, krautuves ir kitas 

; įstaigas ir jiems parduoti 
įvairias prekias kokių čia 
nėra ir yra reikalingos 
naudojamos visų ir visur.

Geras uždarbis kas tą 
darbą myli, ir su noru dir
ba. Rašykite dėl visų 
smulkmenų, ir tik tie ku
rie norėtų važiuoti į Los 
Angeles Miestą, Calif.

Mail Order Service, 
8713 Avalon Blvd.

Los Angeles, Calif.

I

I
šliūbai. Šįmet nemažai lie
tuvių ir lietuvaičių apsive
dė. Linkime visiems ir vi
soms apsivedusems, ir ku- to Antano parapijos kle 
re dar apsives geriausių bonas kun. Karkauskas nas, paeinąs iš kaimo Gaižūnų, 
sėkmių vedybiniame gyve-, mums praneša, kad jų me- Linkuvos valsčiaus, Šiaulių aps- 

Daug lietuvių ir vyrų ir nime. • tinis bazaras įvyksta šiais krities. Vincas Jozėnas gyveno
moterų dabar gavo darbą Prieš Kalėdas šįmet bus metais šio mėnesio 18, 19, Waterbury, Conn. iki 1908-9 me- 
prie tabako. Šįmet lietu- Rekolekcijos, kurias ves 20, 21, 25, 26, 27 ir 28 die- * nno *9 met9 nežinia kur 
viai ūkininkai, kurie augi- svečias iš Lietuvos garsus nomis. Tai bus bazaras ra“dasi- 
no tabaką, džiaugiasi, kad rašytojas, profesorius ir 
pasisekė ir pardavė. Per kalbėtojas kun. dr. Ražai- 
ilgus metus jie kaip ir ki- į tis. Lietuviai ir lietuvai
ti tabako augintojai ture- tės, o ir jaunimas visi tu- 
jo daug vargo ir bėdos: retų atsilankyti.
tai ledai išmušdavo, tai 
neužaugdavo, tai negalė- sitvėrė savo Amėrican Le- 
davo parduoti ir labai pi- ,gion Lithuanian Auxilia- 
giai parduodavo. Džiau-‘ry. Komisijos vardus ir

ŽINUTES

I
I

METINIS BAZARAS
Ansonijos lietuvių šven

per 8 vakarus. Klebonas 
kviečia nuoširdžiai visus 
Ansonijos ir apylinkės lie
tuvius lietuvaites atsilan-

Lietuvės Moterys jau su-

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomas Vincas Jozėnas taip

gi žinomas kaipo Vincas Joeiū-

Jis pats, jei gyvas, teatsišau- 
kia, nes jam liko jo brolio miru
sio palikimų, dalis.

Jei kuris skaitytojų pažinojo 
Vincą Jozėną ir žino kur jis ran-, .J v. . v LLLVĄ £1 zmu Kur JAS litu-

kyti pasidžiaugtu pasima- jeigu gyvas, arba, jei žino, 
tyti SU £erais Žmonėmis kad jau miręs, temalonės praneš-
pažįstamais ir tuo pačiu ti. 
remti kilnų parapijos me-' 
tinį darbą.

ADV. C. M. LUKOŠIUS, 
20 E&st Main Street, 

Waterbury, Conn.


