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BOSTONO PROVINCIJOS 
KUNIGO VIENYBĖS 

SUSIRINKIMAS
Rugpiūčio 11, 4:3Q vai. 

po pietų 50 West 6th St., 
So. Boston, pas kun. F, 
Virmauską klebonijoje į- 
vyks Bostono Provincijos 
Kun. Vienybės nepapras
tai svarbus susirinkimas. 
Visi Gerb. Kunigai prašo
mi susirinkti.

Pirm. Kun. F. Juškaitis 
RašEKun. S. Kneižis.

NUSKENDO 55 SOVIETŲ 
JURININKAI ’

'Maskva, Rusija — Sa
vaitė atgal Finlandijos 
vandenyne nuąkėndo so
vietų Rusijos B-3 submari- 
nas. Bet tik rugpiūčio 1 
dieną sovietų žinių agen
tūra paskelbė,f kad su sub- 
marinu nuskendo 55 jūri
ninkai tarp kurių jr kele
tas jaunų kadetų.

DU UŽMUŠĖ AUTOMOBI- 
Uįl KATASTROFOJE

Rugpiūčio 1 dieną, 1:30 
vai. ryte prie Charles li
pęs, Cambridge įvyko bai
sus automobilių susimuši
mas ant MemoriaI drive ir 
Westem Avė. Susimuši-

stiprus, kad vienas auto
mobilius susimušęs nurie
dėjo į Charles upę, o kitas 
trenkė į tvorą. Abiejų au
tomobilių vairuotojai už- 
miYšti: Dr., David M. Būt- 
ler, 45 m. amžiaus, žymus 
Bostono ir Brocktono no- 
sės ir gerklės specialistas 
ir Harold McTnemy iš 
Brighton; trys sužeisti.

......... 'in.H 1111^1 . -----------------

VYSKUPAS MTIUOMS 
GHIMMJE

— •l fl'i'.ii

Chicago, UI. Pereitą 
sekmadienį, liepos 28 die
ną, J. E. Vyskupas T. Ma- 
tulioųįs pašventino Da
riaus - JJirėnp paminklą.

mių Jo Ekscelencija pasili
ko kuriam laikuhUMcago* 
je. Rugpiūčip 2 dieną J. E. 
Vyskupas Matulionis daly
vauja Visų Šventųjų baik 
nyčioje paręinkųljp/ftlfii- 
dų pamaldose. Pasakys pa
mokslą ir suteiks Švento-

LIETUVOS
Šiomis dienomis atvyko 

iš Lietuvos pirmutinė Lie
tuvos Turizmo Sąjungos 
ekskursija. Tarp ekskur
santų yra Įr kun. Lunskiš. 
Antradienį, liepos 30 d. 
svečias kun. Lunskis da
lyvavo A.L.h.K. Federaci
jos Tarybos posėdy ir ten 
susitiko kun. P. M. Jurą, 
Šv. Pranciškaus par. 
(Lawrėnce, Mašs.) klebo
ną, gerai pažįstamą dar iš 
Lietuvos. Kun. Juro kvie
čiamas, kun. Lunskis at
vyko į Lawrence paviešėti.

Iš New Yorko kųn. Jurą 
ir kun. Lunškį parvežė į 
Lawrence kun. Karužiškis, 
naujos parapijoj " fCKve^ 
land, Ohio) kl<honWB. Pas
tarasis taip pat apsistojo 
pas kun. Jurą paviešėti.

< Kun. Karužiškis ir kun. 
Lunskis ketvirtadienį, 
rugpiūčio 1 d. lankėsi 
“Darbininko” redakcijoj. 
Pastarasis turi giminių 
So. Bostone, būtent, pp. 
Skudriai.

DARBUMAS
Btto DASBOtaSirų S4MJNGO8 OBGANJiH

b., 59.
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Šv. Jurgio parapijos (Rochester, N. Y.) nauja bažnyčia ir klebonija.

y

■Am**

Ainrrtt

Nacių Teroras Buvęs 
ruoštas Del Ekonominių 

Sunkumų

“Darbininko” Radio 
Programa

> šęštadienį, rugpiūčio 3 dieną, iš stoties \VAAB, 
Boston, Mass., nuo 2 vai. iki 2:30 po pietų vėl turėsi
me progos išgirsti Darbininko Radio Chorą ir solis
tus, kurie sudainuos žemiau t alpinamas daineles/

1. Radio Stoties Pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo ir

Pranešėjo kalba. . ;
3. Pasakyk mergelė ........... ...».... .. Žilevičius.

Darbininko Radio Choras
4. Tpruki, tpruki Vanagaitis

Duetas Juozas Antanėlis ir Rapolas Juška.
5. Leiskit į tėvynę ...... .

Solo — jonas Varnas
\ 6. Vakaro ilgesys .............

Darbininko Rądio Choras
7. Pragėriau žirgelį .................... .

Duetas^^—,
8. Ar tu Žinai mano brolį

Solo — Jonas Varnas.......................
O. Darbininįko Radio Žinios ir Pranešimai.

10. Vėjiižėliš ..................į.................Vanagaitis
. Darbininko Radio Choras

Gerb. Klausytojų prašome pasukti savo radio pri
imtuvus ant 1410 kilocycles jr klausytis darbininkų 
programos. \ *

Pereitą šeštadienį dėl susidėjusių svarbių prie- 
žaščių pakeitėme programą. Programą išpildė Wor- 
eesterio Socialio klubo dainininkės pp. Thompsonienė, 
BiekŠienė, Delionienė, Žemaitienė, Tamkiutė ir akom- 
.panistė p. Amelija. Milienė. Piano solo skambino p-lė 
TreinaviČiūtė. * ' * \ - : r A

Dėkojame joms už išpildymą programos. Tikimės, 
kad Gerb. Dainininkės įr. kitą kartą atvyks sudainuo
ti per rądio.

Vanagaitis

Vanagaitis

Vanagaitis
Juozas Antanėlis ir Rapolas Juška.

“ ....Vanagaitis
- Jonas Varnas

VAKARINĖS NEW YORK 
VALSTYBĖS DALIES 
LIETUVIŲ ŠVENTĖ

* . • -

Rochester, N. Y. — Rug- 
piūčio 11 dieną išsipildys 
Rochesterio Lietuvių 25 
metų troškimas... nauja 
bažnyčia. Tą (Keną iškil
mingai bus pašventinta 
nauja, nedidelė, bet graži, 
bažnytėlė, dalyvauj a n t 
daugybei kunigų, draugų,

Jono M.'Bakšio, apylinkės 
lietuvių draugijų, organi
zacijų ir visų Rocėhėsterio 
lietuvių.

Bažnyčios atvaizdai .ir 
dalis iškilmingų, pamaldų 
paveiksluose bus yėliau iš
statinėta spaudai^ Apeigas 
atliks J. E. arkivyskupas 
Ed. Mooney, diecezijos 
vyskupas. Pamokslą sa
kys J. E. kankinys už ti
kėjimą T. Matulionis, vys
kupas emeritas Petrapilio 
(Rusijoj) diecezijos.

Prie iškilmių rocheste- 
riečiai smalkiai rengiasi. 
Po. pašventinimo bus dide
lis j koncertas parapijos 
nuosavybėj;: dalyvaujant 
ukrainiečių benui ir dviem 
orkestrom neskaitant* pa
rapijos choro ir apylinkės 
lietuvių.

Parankumo ir tvarkos 
dėlei padaryti tikietai, be 
kurių niekas neįeis į baž
nyčią iškilimų metu. Tikie
tai gaunsuni klebonijoj, 
545 Hūdson Avė.

Kviečiami ypač Niagara 
Fallš, Amsterdąnį, Btagh- 
amton, Utica, Šcrenectady 
ir visos apylinkės lietuviai 
dalyvauti toje vakarų New 
Yorko valstybės lietuvių 
Šventėje. Daugeliui, gal, 
bus pirmas, ir paskutinis 
sykis pamatyti šventinant 
naują bažnyčią, pontifika- 
les Mišias ir lietuvis kan
kinys vyskupas. ,

Vyturys.
..... ... **

Liepos 9 d. Kelmėje mirė 
buv. Kelmės klebonas kun. 
Petras Janušauskas, nusi
pelnęs savo parapijai. di
dingos bažnyčios pastaty
mu ir tėviška visų globa. 
Laidotuvės įvyko šeštadie
nio rytą. -

MALDA BŽUŽNYČIDS 
LAISVĘ VOKIETIJOJE

noląs Bertramsavovysku
pijoje įsakė kunigams po 
šv. -mišių kalbėti, tokią 
maldelę: ^ ?

“Melskimės už mūsų vi
suotinos Bažnyčios ramy
bę ir laisvę,- o ypač mūsų 
pačių tėvynėje”, . .

^MnINUI ARSI-

NUKENTĖJOBTAUŠĖSE

' t « v .t' ** * *• .j * r -r

DetroitMieli. — Liepos 
3į Jį Michigan Firemen’s 
organizacijos konvencijoje 
będęmonstruojant įvairius 
aparatus 32 gaisrininkų 
apdegino. Lowell Dow- 
nmg, kuriam stiklai sužei
dė yįidą ir jo plaukai nu- 
dd|ėį ąįįę, kad gaisrinin- 

parątus, įmetęs degtuką į 
puoduką su gazolinu išbė
gę laukan. Sužeistieji nu
gabenti ligoninėn. J.

Berlynas—Bešališki as
menys pareiškė, kad nacių

FEDERACIJOS TARYBOS 
POSĖDY DALYVAVO ATS- 
TOVAIIŠ 6 VALSTYBIŲ

n '/įMniih į

Rrooklyn, N.ŠY. — An
tradienį, liepos 30 dieną, 
Apreiškimo parapijos mo
kyklos svetainėje įvyko A. 
L.R.K. Federacijos Tary
bos posėdis, kuriame daly
vavo iš penkių Amerikos 
valstybių ir iŠ Lietuvos at
stovai ir svečiai. IšPenn- 
sylvanijos: kun. J. Kara
lius, Kunigų Vienybės 
Pirmininkas, kun.' Valan- 
čiūnas, kun. čepukaitis ir 
kuir. Matulaitis, Matas Eli
jus, “Garso” redaktorius; 
iš Massachusetts: kun. P. 
JUškaitis, Bostono Proviii- 
bijos Kunigų Vienybės ir 
Blaivininkų organizacijos 
Pirmininkas, kun. P. M. 
Juras, Kunigų Vienybės 
Centro ’Sekretorius, kun. 
J. ŠvągŽdys, LDS. Centro 
Pirmininkas ir Antanas F. 
KneiŠyz, ^Darbininko” re
daktorius įr LDS. Centro

kata
*teroras prieš 

žydus ir kitus buvo s 
Štas dėl ekonominių 
kūmų, kad nukreiptų vi
suomenės akis į neva vals
tybės priešus. Kainos 
vairius produktus žymįtt 
pakilo. Neramumai vią§ 
didėja. Diktatęrius Hitaąį 
ris jaučia revoliuciją. Va
džios Taryba nutarė 
kyti katalikų persekioji 
mą. j

JUNG. VALSTYBES

sun-

Washngton, D. C.—Jung» 
Valstybių diplomatijos w' 
Šininkąi paruošė notą na* 
ciams, pažadėdami nubatjA 
sti kaltininkus,, kurie mį 
plėšė Hitlerio vėliavą ta 
laivo Bremen, NeVrJYųr] 
:.. 1 1 . .......nu....

Balkuną klebonijoje įyy 
lietuvių katalikų laikri 
čių redaktorių ir bendi 
darbių susirinkimas tikt^ 
atgaivinti žurnalistų' są 
jungą._ Tikslas atsiektas 
sąjunga atgaivinta. Sąjun 
gos laikino jon valdyba# 
eina# L, Simutis, pirmiųj

Winčhester,5Mass. —Lie
pos..31dienąjprie Beggs į 
Cobb odų dirbtuvės įvyko 
Susirėmimas streikierių su 
streiklaužiais. Policija pą*: 
leido - ? į miniąašarines 
bombas. Riaušėse . vienas 
sužeistas ir trys laikinai 
buvo apakinti. Odos, darbi
ninkų streikas tęsiasi nuo/ 
pirmadienio, liepos 29 d. 
Streikuoja. 450 darbininkų. 
Kompanija bando streiką 
sulaužyti streiklaužių ,sam 
dynįų. Bet jai nenyksta, 
Streikieriai' vieningai lai
kosi, . '' ' i , . , .

Riaušės kilo kada streik* ( 
laužiai ii^STųgįtaTižv'elgti
namus. Rtreikienai norėję nėsehjai pasirašytoj kariš^ 
sulaikyti streiklaužius ir feoj įtarty. Joj buvo su- 

l juos perspėta. . Prasidėję! aurytšs - planas kariško
ria s. Kadas eil .uŠai.^g^jj]^ atveju pradėti 
bėg^į autOTMMtas frban. veiksmus iš abiejų 
de jais pab^tL w m 
nięs. pasipylė akmenys j tWiu dkltaZ 
automobilius. Bet *nei vie* oirAnrwrtivts«nes, ekonomines nas iš streiklaužių nenu- J įog 
kentėjo. f > .1

Policijos įsimaišymas 
buvęs bereikalingas. Kom
panijos viršininkai sąkof 
kad policija išprovokavo 
riaušes.

VOKIEČIAI NORI, 'KAD

ninkas, K. Vilniškis, sete 
torius, A. F. Knėižys, i« 
ninkas. • .

Posėdy dalyvavo: L. Šiį, 
mutis, kun.JP. Juras, M<*

TŲ SUTARTĮ SU JAPO
J v.NUA .

; Prahą.-
iy^* ryšium su Becko. ke- 
lione .• skelbia nuomonę, 
kad Becko pasikalbėjimuo
se su trečiojo reicho vyrais 
buvęs paliestas ir santykių 
su Japonija klausimas.

Nors Japonija su Vokie
tija dar nėra pasirašiusios 
bendros sutarties, tačiau 
ji ęSanti paruošta ir jos

'Narodni Lis-

rkiBiU. Tas planas suside- 
-apoliti

nes, ekonominės ir kariš-

GIRDIIR KALBA

Rusų mokslininkas Lon
done dr.Poliakovas, per 
trisdešimt metų tyrinėjęs 
kurčius nebylius, išrado i* 
paratą, kurio pagalba gali 
girdėti ne tik kinti, bet ir 
kurti nebyliai, šiomis die
nomis jis. demonstravo ke* 
lėtą nebylių, kurie jau gir
di laikrodžio tiksėjimą ir 
gana laisvai gali kalbėti.

Del tos sutarties pasira
šymo, laikraščio žiniomis, 
Japonijos vyriausybėj bu- 

kilę didelių ginčų. Už- 
tatsutartį pasirašiusį ne 
Vjmiausybė, b tik Jos ka- 
riŠkįjądalį abiejų šalių 
karo ministerijos. •

Laikraštis toliau prane
ša, kad Berlynas visada 
spaudęs Lenkiją pasirašy
ti su Japonija karišką 
konvenciją. Nors Lenkija 
spyrusis, tačiau Berlynas 
nuo savo sumanymų neat
sisakęs. Dabar Berlyne, be 
abejo, iš naujo svarstomas 
klaitybias ? ar galima Var- 
tavą laikyti pakankamai 
tvirta Japonijos base?

kun. J. Balkūnas, Federa
cijos Informacijų Biuro 
Vedėjas, Kazys Vilniškis, 
“Amerikos” redaktorius, 
kun. Bizauskas, MIC., kun. 
Aleksiūnas, kun. Lekešis, 
Antanas Mažeika, Lietu
vos Vyčių Centro Pirmi- ,. , _ .. , -
ninkas, p. ©obrovolskienėir kiti* iš Ohio* kim Karu- Valkūnas, A. F, Kneižya, 

w S? kun. Lekešis ir kiti. ? 1žiškis, . Federacijos Iždo Ą
globėjas; iš Illinois: Leo- Organizacijos vardas: Ar. 
riardas Šimutis, “Draugę” įmerikos Lietuvių Žurna* 
redaktorius ir Federacijos liStų Sąjunga. Tegyvuoją; į 
Centro sekretorius;
New Jersey: ^un. J. Simo
naitis, Federacijos Vice
pirmininkas. IŠ Lietuvos 
dalyvavo kun. Lunskis.

Posėdį pradėjo kun. J. 
Balkūnas. Maldą sukalbė
jo kun. J. Karalius, Kuni
gų Vienybės Centro Pirmi
ninkas. Sekretoriauti pa- ,
kviestas p. Kazys Vilniš- Sv. Juozapo parapųos var. f 
kis. -P-nas L. šimutis į po- gomnkas. KetyirtadienL. 
sėdį suvėlavo. Atvyko apie ;TUgpiucio 1 d. lanke® j 
1 vai. po pietų . “Darbininko^ Redakcijai j

Priimtą rezoliucija šiais \ry.PaP^sak^J°. ?avo 
klausimais: Klaip ė d o s, ;^1UST.1^ ' I
Vilniaus, Federacijos Kon
greso, Pasaulinio Kongre
so, Bendradarbiavimo su> 
Lietuvos Katalikais ir ke
letą įnešimų Federacijos 
Kongresui.

Nutarta atgaivintą Fe
deracijos Tarybą palaiky-

ir kiti; iš Ohio: kun. Karu
žiškis,,

nauja organizacija.

SUGRjŽOYARG. 
ŠLAPELIS

Lowell, Mass.Šiomis į 
dienomis iš atostogų grįžo 4 
p. muz. Ę. šlapelis, buvęąJ f

“Darbininko” Redakc

bių. Jis sako, kad Vaką* j 
ruošė nedarbas didesnis^j 
daugiau bedarbių k&km 
Naujoje Anglijoje. P-nM^ 
Šlapelisper kokius tm J 
mėnesius nemario vargo* 
nininkauti. Jis nori apM4 
kiūrėti ir gal kibs i bixn|*| 
Linkime pasisekimo. -į

Kadangi p. L. Simutis, 
Federacijos Centro Sekre
torius vyksta į Lietuvą, 
tai jam įduota keletą re
zoliucijų, kad įduotų ati
tinka m o m s organizaci
joms ir įstaigoms.

Pasibaigus posėdžiui ei
ta pietautų.

>i..... i , . , IM I!

ATGAIVINTA ŠURNA- 
LĮSTŲ SĄJUNGA

4 vai, po pietų pas kun.

NAUJAS LIET. GYDY- « 
TOJ AS VILNIUJE

Vilniaus Un-to stud 
A. Valiulis išlaikė £ 
medicinos mokslų egi 
nūs ir gavo gydytojo

penki yra gydytojai. 
J. GaivenK M. Km 
M. MOkahlto, Norkū 
Valiulis.
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MUZIKOS MOKYKU
šaus kleb. kun. F* A. Vir-

JI yra baigai!

Bakūžėlės Bruzdelųikas.

, F. VAITKUS
LIETUVIS GBABORIUS 

148 Columbia St
CĄMBRIDGE, MASS

, Telefonai:
Ofisas: TROvbrito 7880

KOIJHKU

» 444 E. Slxth Street, 
So. Boston, Mass.

vai
pi jos vasarinė mokykla iš
kilmingai užsibaigs su Iv.

garėta Grinkevičiute, Šv. 
Augustino bažnyčioje.

TAISO TOMKUS II" 
NUDE8USIAS DŪDAS

STRANDCAFE, ’
PpįkhugiM BMtoriao,Valr^Jt,

Sarinirikri lUtnviri.
874 BBOADWA¥,

S
OP TBL.S<XBOSTOlfflM»

NAUJA PORELE

/ / ALPHONSAS ir PAULINA POCIAI, 
surie sekmadienį, liepos-21 d., Šv. Roko par. bažnyčio- 
e priėmė moterystės Sakramentą. Platus aprašymas 
|įpo “Darbininke” liepos 26 d. Ši nauja porelė po "me- 
taus mėnesio” apsigyveno, 90 “G” Street, South Bos- 
in/Mass. .• 
r SEIMO SVEČIAI!

Vėliau, 3 vai. po pietų, 
prasidės metinis “lawn 
mrty” — baK&relis bei 
>eano lošimas. Stalų pilnų 

visokių margumynų, žais
lų, naujienybių yra daug. 
Valgių ir užkandžių ne- 
trūksta. Visur tik žiba 
linksmi veidai ir papuošti 
stalai.

Penktų vai. p. p. prasidės* 
programėlė. Vasarines mo
kyklos choras, * vadovau
jant varg. R. Juškai sudai
nuos keletu lietuviškų dai
nelių. Studentai gaus do
vanas už savo gabumus ir 
gerų elggsį.

Po 7 vai., vaikučiai skir
stosi namon/ o tėveliai ir 
suaugusieji pasilieka lošti 
beano, kuris tęsis iki vėlu
mos. Dovanos visur,' prie

& Tur būt visi jau žino, 
tad So. Bostone bus dide-

8aa rugb. il d., 1935/Gal 
rtsrisi težino kaip rūpes-

MUZIKAS L
E RAPOLAS JUŠKA I

les pamokas duoda u 
Vaikams. | įn

Adresas: I
933 E. Broadvvay, I 

JBO. BOSTON, MASS. <

Bj

*D»0UUI
'įMh* ' 1 . 1 -   

II Prisiekęs Advokates

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias jprovas. Daro vi- 
- bus legalius dokumentus 
817 X Si. (kampas Broadway) 
p South Boston, Mass. 
į Telefonas: Šou Boston’ 2732 

5^- Namą: TalbOt 2474

s

IJŪHN J. GRIGALUS 
(GMGAMCNAŠ) 

ADVOKATAS
- 568 Kast Broadway, 
30. BOSTON, MASS.

TbI. 1761 BoomS 
Besidence: : /

«Ihomw Fk, M. S, S. IMS

v

s

'lAZ.J. KALINAUSKAS
/.ĖSTOMS** ... \

r' (arrtroą tooi, Rffom t)' 
į M Brfladw, So. Borton.

TtĮ, So, Bovton 8857 
BoftOPOTOfltaifcv 

» State St, Room RM
Tek Hubbard S8fi6 

mimo? 88 Botemont Street, 
■altai 2878 JOorehtetn*,* Ma«k

W 10. Morton wR. J

k ADVDUTMitUUI
DARBININKO KIMI

886 BrM&rtfir 
South Boiton, Mmi

fcnwtete*lteĮliUIIIIIIHIIIIMIII1ll»Ml<UIWte..iltetel

tingai ir plačiai svečiai y- 
ra kviečiami į tų jubilėji- 
nį Blaivininkų seimui

Vietinė kuopa laiškais ir 
organe kvietė jau visas 
kuopas, apylinkės kuni
gus, profesijonalus, dar
buotojus, neorganizuotus 
blaivininkus ir visus "blai
vybę gerbiančius.

j. BL vyskupui T. Matu
lioniui pasirodžius So. 
Bą&one, |ųoįWiyinmįai 
maldavo atsilankyti 1 sei
mą. Tačiau Jo Ekscelenci
ja, prie geriausių norų, to 
padarytį negalį. Tuom lat 
ku Jo Ekscelencija lanko
si vakarinėse Amerikos 
valstybėse. ' 
’ Jauniems tėvams Mari
jonams, dar Romoje esant, 
vietinė kuop^f stengėsi 
juos turėti seime. Ir primi
cijų dienoje, liepos 28 d., 
kunigui Virmauskiui pasi
žadėjo Tėvas Pauliukonis, 
iš Lawrence’o, laikyti sei
mo iškilmingas šv. mišias 
ir suteikti Savo kunigišką 
palaiminimą/ Tėvas . Šve- 

; das iš Providencę pasiža
dėjo laikyti šv.mišiąs 9:30 
vai. rytą ir suteikti savo į

Minėtų kunigų priniicį- 
jantų giminės taip pat yra 
užkviesti į So. Bostoną da
lyvauti seime. 4

Aukštai Gerb. provinci
jolas Tėvas Jakaitis ir 
Didžiai Gerbiamas Tėvas 
Navickas nuoširdžiai krei
pia j.seimą daug Tėvų ma
rijonų/klierikų, ir studen
tų. ;/ ' " '■ "-Z / 
* Dar negana. Dabar mū
sų kuopa gaudo po plačią
ją Ameriką Gęrb. kuri; 
Strakauską su didėliu sei
me darbu. '■// ?

Iš to pasirodo, kad sei
mui vakarienės reikės la- 

Ibąi didelės. Valio!
, Atsiminkime. Į ją esame 
visi kviečiami.
. Kad Dievas davė tai ir 
driptelėjo!* Baigdamas šį 
raštelį sužinojau, kad Tė
vas Juškaitįs šaukia Bos
tono Kunigų Vienybės su
sirinkimą, rugp. 11 d., 4:30 
vai. So. Bostono klebonijo-

: ■■
Lauksime dar savaitės 

gerybių.
* T * *

ir naudingos.
Parengimas iš tikrųjų 

vertas pagyrimo: grąžia 
priruoštas,, ir geram tiks
lui. Pelnas eina sesutėms 
mokytojoms.

Liepos 28 dr, Kazimieras 
Valuckąs apsivedė su Mar-

PAKURAI
į Tel. So. Boiton 0828 f 
| LIETUVIS DANTISTAS f 

|DR.M.y.O*SFERĮ 
r " 'Arti Municipal Būitdirig F* j
1 525 X. BroMlvay, S. Boston Į
šv": Ofito Vakmdot f
|Noo 9-iH 12 ryta ir nuo 180 iki Į 
= 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-į 
= sas uždarytas subatęe vakarais iri 
ŠnėdSldienialę taipgi seredomis nuo !
2 12-tos dlen« uždarytas. .. ! 
i Taięgi nnimu ir X-Ray |

■ ■ ■■ ... ......... .....

- Idetavis Bantiitaji

DR, S. A. GALVARISKI
. CGAmAUSŽAB)

TeĮ So. Boston 2300
414 Bro«dway, goi Boiton

Oflflaa atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietį; ir 
nao ė Iki 9 L vakarę, šventę diena 

pagal susltariaią. .

TeL So. Boston. 2800

Lietuvi! Dantutaa

A l UFDčlllS
251 W.Bro*dway, So.Borton
Ofiso valandos nuo 9lki 12, nuo 
1;SO 1M 6 ir nuo 6‘8O Iki 9 ▼.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena, 
gubatomia nuo 9 iki 8 vai. vakar«. 

.Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dlenį. 
, (pagal sutartį)

<J.UUS 
OTUR)

LIETUVIS, GYDYTOJAS IR 
CHmUBGAS

5$4A^»<W r 
South Boston, Mass.

.. Tek South Norton 3713
Jei neątaįliępia tai gaukit/ 

Algoa^uin 8758
ri1* m 1«i—-įd

“Keleivy”, liepos 24 die
nos laidoje, rašo, kad inži
nierius Brotz, lakūno Vait
kaus uošvis, “paairaitojęa 
rankoves ir užsivilkęs dar
binius drabužius pradėjo 
trustis apie motorą. Ap
žiūrinėja, deda naujas dil
dąs, kai kurias motoro da* 
lis, kurios yra nudegusios, 
pamaino naujomis, kad ne
būtų kelionėj bėdos’*. Va/ 
dinasi ir socialistų laikraš
tis, kuris ligšiel ginčijo ži- 
nias,. kad “Lituanica H” 
netinka skridimui, prisipa
žįsta skleidės netiesą. Tai
gi klausiame pp. socialis
tų, kur dėjote surinktus iŠ 
visuomenės, apie $40,000, 
jei ir dabar reikia mainy
ti senas nudegusias moto 
ro dalis? >

Beje, dabar jau “lAtua* 
nica H** esanti tvarkoje ir 
tik laukia “gero oro” rašo 
ALTASS' ir socialistų or
ganas. / * s

IŠ New Yorko praneša, 
kad lakūno Vaitkaus žmo
na išvyko laivu į Lietuvą, 
tadten surriošus atitinka
mas priimtuves. 1 “

Pats lakūnas Vaitkus la
bai nervųojasi dėl socia
listų ląikrašęįo pareiški
mo, kad AL^fKSS “neski
ria Vaitkui skridimodie- 
hos", ir kad Tašo tik tą 
ką pats Vartaus praneša.

VI8I IItAW’BABTI! ■

Aš pradėjau eiti į lietu
višką vasarinę mokyklą 
liepos 7 d. 1935 m. Visi 
vaikučiai peniausiai su
sirinkome ŠV.’Petro bažny
čioje išklausyti šv. mišių. 
Išklausę šventas mišias ir 
paprašę Dievb pagelbos, i- 
dant pasisektįmokslas, į- 
ėjome į mokyklą.

Susitvarkę - prade j o m 
mokytis. Aš manau, kad 
vaikai ir mergaitės, šią 
vasarą daug ’ daugiau iš
moko, kaip kitais metais 
ne tik lietuviškos kalbos, 
bet ir daug geresnio apsi
ėjimo, nes seselės sąžinin
gai mokina.

Mes visi turim būti dė-. 
kingi seselėms, kad taip 
gražiai mus mokina. Paro
dykim, kad mes esam dė
kingi ir yisį ateikim į už
baigimo vasarinės mokyk
los “Bazarėlįn ir “Beano” 
p^rty, rugp. 3 d., 3 vai. po 
pietų, septintoje gatvėje 
parapijos salėje. Širdingai 
ąčiū.

Aštunto Skyriaus
./ Mokinys, .

Jonas Petkus.

pietų, jau aštuoni stalai 
suruošti ir visas kiemas 
apvalytas. Stalai yra la
jai pagirtinai ir artistil- 

,j cal ištaisyti,. o dar kaip 
‘seseles juos papuoš, tai ne
bus galima i juos atsižiū
rėti.

Darbininkai, kurie tokį 
gražų darbų atliko yra 
iie: pp. Kas. Valatkevi- 

čius, L. Sadonis ir sūnus, 
K. Lasarevičius, K. Sabo
nis, J. Tamulynas, A. Jur
gelaitis. Jiems padėjo šie 
vasarinės mokyklos moki
niai: Koršiukas, J. Berna
tonis, J. Petkus ir Jurgis 
Kanevičius.

nios Vosylienė ir Jakima
vičiene praneša, kad duon
kepys Plevokas yra paau
kavęs duonukes ir pyra- 

tomui.;

CAMBRIOGE, MASS,
t ..

Blaivininkų 7 kp. laiky
tame susirinkime, liepos 
21 dieną, svarstė organi
zacijos veikimą. Kaip lai* 
minga ta tauta, kuri turi 
Blaivybės organizaci j ą; 
kaip laiminga ta šeima, 
kurioje Tėvas . ir Motina 
blaivūs. ./

Į Amerikos Lietuvių 
Blaivininkų Seimą rugpjū
čio 11,1935, Boston, Mass. 
išrinkti šie delegatai: 
- Kun. Pr. Juškaitis, M. 
Norbutas, M; Zaleckienė, 
I. AJauskiene, A. Zavec- 
kas,'\ M. Sundukienė, A. 

' Kapivodiene, Lipienė, B, 
Jakutis.

■ Mūsų kolonijoj lietuviai 
veikia.1 Siub^lą&iidaUgiau- 
siai bengia išvažiavimus.

Dabar rengiasi prie di
džiausio išvažiavimo Lie
tuvių parapijos Panelės 
Šy. Nekalto Prasidėjimo, 
kuris įvyks rugpiūčio 18, 
1935, Palangoje, Lawrem

biau kenčia už jaunesniuo
sius.

Yra darbininkų, kurinį 
siūto 120.60, kad tik duotų 
darbą.'" DABai dafcial U 
darbininkų samdymo biu
rai nuskriaudžia darbinių- M. Treinavičhrtl, ntoky- 
kus. Pasaulyje yra daug toja, mo|u> murikos planu, 
neteisingumo. Taigi darbi** JI yra baigusi 
ninkai priklausykime prie yAELTBN BIANOFORTB . 
organisacijų, skaitykime 
gerus laikraščius ir kny
gas. Pasaulyje yrą dau- 
giau blogų raštų. Mažinki
me jų skaičių skaitydami 
tig gerus. 
. Lietuvis m s darbinin
kams yratinkamiausia or- 
ganizacija Lietuvių Darbi
ninkų Sąjunga, kuri lei* 
džia darbininkiška laik-

BALDUS 
Berkratu- 

tonw 
VISUR 
PIGIAI

GREITAI
!■! SAUGIAI 

c_________

326-328 W. Broadvvay
Ta. South Boston 4018

RUONIS Eom

OIIEEN ANN LAUNDRY,
INC.■

' LIETUVIŲ SKALBYKLA 
Skelbiam* ir protiname visokius 
drabužius, Mes paimame Ir pristo 
tome drabužius visur, kaip tat? 
go. Bostob, Cambrldgė, Brlghtou 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patarsite, kad gaunate patarus- 

.. vimą už pigią kainą.
7-9 EUery St,; So. Bdrton, 

Tol, So. Boston 2928
■£-~į

JOHN MM. 0. ’ ' (BBPSVS) k,''
IJJTUVIK GYDYTOJAS 

Qfiso Valandos: 2—4 ir 0—8 

278 Harvąrd Street, 
kmp. Imnan arti Central 8q.,

PASIRUOŠIMAS PRIE 
BAZARO

Antradienį/ liepos 30 d., 
1 vai. po pietų susirinko 
parapijos sales kieme, E. 
7th gatvėje, būrelis vyrų, 
Vaikinų ir vasarinės moky
klos mokinių, statyti bū
das, ir abelnai ruoMti kie
mų vasarinės mokyklos 
užbaigimo bazarui, kuris 
Jvyksta šeštadienį, rugp. 3 
d0 3 vai. po pietų

Visi stropiai dirbo kleb. 
kun. Virmauskiui vado
vaujant, ir štai 4 vai. po

• . OONSTABLE
Juiffoc nį iJte Peaoo 

Visokios rūiles apdrauda ir teb.
slogas patarnavimas^

598 E. BroMv&y. So. BostonTel. 8o« . Bo«ion 17.1
Besidence: :

130 garine RA. So. Boston
Namu tel. f Son. Bortpn 2488. w *

; - Tel. S. B. 2805-R

jOPTOMtT RISTAS 
I.
1 r’'' toeivąs akis atitie*

■ | , einu, ir amtjlljonlž-
Įkose (aklose) sūgi^inu! 
i Šviesą tinkamu .laiku, :
f JT K BĄŠAKARNIS, 0. D.
| 447 Broa4way, South Bpston

liegiamlnuoju akla 
X priskiriu akiniu* 
■ ' kreivas akis atltie* 

? . einu ir amljlijojalž-

FOTOGRAFAI STUKAI
Pakaro geriausius jį gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves

tuvių ir ^pavienių asmenų.

Souttt Boston, Maii. 
TeJ. u, Borton 2029 

Tel.Nori 0242

PIGIAI TAISOME 
STOGUS 

SO.riOSTONROOFING 00.

DARBAI
Bisktttį pagerėjo;. ; Bet 

skerdykloje labai surikiai 
turi dirbti. Darbininkai 
beveik visur mažai uždir
ba.. ' ■

Yra šeimų iš septynių 
narių, o tėvas dirba tik 
dvi dienas į savaitę ir tam 
panašiai. Kai kurie dirba 
miesto darbą po tris die
nas savaitėje* už $12.00. 
Kiti dirba valgyklose už 
$12.00 į savaitę* Skundžia
si, kad turi vargti už ma
žą atlyginimą. Senesni ia* i

JEljCAS RADO
\. R . . ‘ . J* j

kišeninį laikrodėlį sekma
dienį, liepos 14 d., Palan
goje, Lawrence, Mass., tai 
prašome grąžinti Darbi
ninko Administraci j o n, 
366 W. Broadway, South 
Boston, Mass. Grąžintojas 
gaus radybų.

Telephon® ;
i šo. BOSTON

- 1058

BAY VIEW ? 
MOTOR SERVICE 

. STUDEBAKBB 
Automobiliu ir Trokg

Agentūra.
Taisome visokiu IMlrbysčiij auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

I Hamlin Street 
irE.WhthSt.

South boston, mass. - 
Joe. Kapočtana* ir Peter Tredioktu 

savininkai •

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokiai Stogus

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI: ■

South Boston 0574 dienomis 
South' Boston 0184 vakarai!

JUOZAS M. DUS
Parduodu įvairiausios rūšiai 

auksinius ir* gidabririn# daOt» 
tus. Taipgi ir pakišau*

366 W.Broadway 
SO, BOSTON, MASS.

LIETUVISGRABOHIUS
(KAZYSOASAS) 

Olisas: 400 Windior St. 
Tol: Univendty<116 

Namai: 187 W«hington St 
Teis Unfrerrity W21 
Cambridge, Mass.

.MNMMIHiHNKNNMMMMMMMMNMMMHI

EDWARD L. HOPKINS
BEALE8TATE w-INSURANCE,

NEJUDINAMŲ TURTŲ ĮKAINUOTO JAS IR . / 
ANTSTOLIS — APPRAI8ER, ;

; 362 West Broadwsy, So. Boston.

Telefonas So. Boston 0501 
OOMOOOMMOMOOOOOOMOWOM«MOmOOOO«»MOOMOO

\ Tel Šou. Boston 3694

STAUKI
U. F. GBIG4S, SAranOKAS

IŠdirbšjas gerų minkštų 
? g6rimų

107 W. 8ixth Strtat,
ŠO. B«rton, NteM.

Namai: 181 D. gi, go. Bootem

S, MUSĖMS IR
SMkvriM te fcriitori. ito« ' ■ 

į ' ,\.VdrtjM>. ' "l[ . 
i mrnvnj MMBOBiuB a ;

■■' iwauunro>WM
Gyvuoja 36 mota: žiumvi- I 

mat oianą ir hrtcų ’
TUSI NOTARO TBI8B8 ' - [ 
~ .<W* « : i

fU

* A • ¥ .- i '
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

NELAIMĖ

A. A. MARIJONA

»
TRIGUBA IŠKILMĖ

Penktadienį mūsų para-

Į šiauš relikvijos.

A’

JONAS GLINECKAS 
J. 502 Eighth St.,“ 
į Tel. So. Boston 9621

dėsnį, • . 1

Klebonas kun. J. Kūra*

pirmininke/jau per šešius j 
mėnesius apkrauta seimo j 
reikalais, be 'abejo daug j

JOSEPH W. GASPER 
(KASPARAS)

G RAB ORIUS 
494 E.Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Globėjo diena. Ryte bus mieste anglių breaker’io, vimą daug didesnį ir skaitą 
. nutarė ne- lingesnį negu pernai. Pefc

• 11 .1__ I ’* ' __ ______ jr;

Profolonalaf, blrnlerlri, pramoninkai, 
kurie skelbiasi • “Darbininke” tikra! 
verti akaltytoin paramoe. 

Viii gairinki tl» “Darbininke”.

Lietuvis Anstolis — Constable 
Licitatorius .

ROMAN J. VISIl
Apdraudos ir Nejudomo 

Turto Agentas
409 Brotdw*y, BoOm 4
South Boston, Mato.

Telefonas; P*rkw»y 1735-M.

Feliksas Petkus ir kiti. Iš 
visų pusių, šįmet šv. Onos 
atlaidai nusisekė gražiai 
ir paliko gražių atminimų.

Athena.

re vilasbush^^
48 Oręsęent Avenue, 

Tekphone Columbia 6702

- 2Š 8&vin HjU Avenue,
• ‘ DORCHĖSTER. MASŠ.

r; r
- 45 Hampden st./

• Tel. .HIGhlands 4855;
” ROXBURY. MASĘ.

pilnas " energijos, vėliai 
darbuotis musų gan išsi- 
plėtujusiam parapijos vei
kime.

BIRBINS SQ. CASH MARKI! 
Povilas Baltrašitoa^ Sav.

490Broadway, Tel.S.BoetonSlZO

K. ŠIDLAUSKAS 
918ZE. Broadway

Teleptone South Boston 1392

•i imi mniaiij ijim

ŠV. ONOS ATLAIDAI
Į&Y Onos diena mūsų pa

rapijoj praėjo gan iškil
mingai. Ryte buvo atna
šautos dvejos sudėtynės 
Šv. mišios už visas parapi
jos Onąs jų intencijai. Va
karę 7:30 vai. buvo gieda- 
mi mišparaį, kuriuos artis
tiškai išpildė muzikas Jo
nas Čižauskąs su savo 
žmona, Jiems pagelbėjo 
panelės Ona it Marijona 
J^diėviČiutČs. Hun. Men- 
dęliį mišparų laike pasa
kė iškilmei pritaikintą pa
mokslą. .
t Po pamaldų ne tik Onos 
bet ir kitos įjarapijonkos 
susirinko į visuomeninį 
centrą parapijos kamba
riuose, kur ponia Ona Pet- 
kuvięnė visus svečius pa
vaišino gardžiu lietuvišku 
sūrių ir pyragu. Buvo" svei
kinimų ir linkėjimų. Nuo
taiką buvo tikrai šeimy
niška. Tarp Onų vakaro 
iškilmėse maišėsi Juozai, 
Vincai ir kiti, kaip tai, po
nai Jonas Jasaitis, Juozas 
Kvedarą, Stasys Gabrilevi- 
čius,, Vincas Vaškevičius,

AMŽINĄ ATILSĮ 
.. MIRUSIEMS!

Jau senai mūsų parapi
joj beturėjom trejas laido
tuves vienoj savaitėj. Trys 
iŠ seniausių mūsų koloni
jos gyventojų* ir ištiki
miausių parapijiečių Šv. 
Alfonso parapijos, atsis
kirt su šiuo pasauliu pe
reitos savaitės bėgyje. 
Amžiną atilsį duok jiems 
Viešpatie!

A. A. MARIJONA

ji
8. 4

jungos kuopos. Buvo pa- 
aidota ketvirtadienio ry- 
;ą. šešios sąjungįetės tMl- 
tai apgirdžiusios sudarė 
garbės grabo nešėjas. Ve- 
ione paliko’ dideliam nu

liūdime savo vyrą, vieną 
sūnų ir dukterį vieną bro- 
į ir dvi sesutes čia Ameri
koje ir dyi sesutes Lietu
voje. Kadangi nabašninkė 
buvo visų gerai pametama 
ir mylima, tai daug užuo
jautos kortų šu šv. įpišių 
aukomis buvo prisiųsta 
šeimynai. Buvo palaidota

Po šešių mėnesių 1 sun
kios ir skaudžios ligos, pe
reitą pirmadienį užbaigė 
savo žemiškus vargus a.a. 
Marijona Ambrazienė. Ve
lionė buvo uoli katalikė ir 
ištikima narė mūsų para
pijos. Priklausė prie alto
riaus ir rožančiaus draugi
jos ir vietinės Moterų Są-

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES 
. Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininkę” apsi- 
moka,nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile' kurią krautuvę, pasakyki te, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

GRABORIUS ..
Jąu 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui Maut kreipkite: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Ttl: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St. 

Tek 4110 .

nyčioj velionio vietą. Arti 
40 metų velionis ištarnavo 
parapijai; eidataas kolek
toriaus pareigas.z Būdavo 
ant kiekvienų mišių ir vi
sų kitų pamaldų, kad rink
liava nebūtų apleista. Lin
ksmas, mandagus, drau
giškas —-.jis buvo ištiki
mas tautai ir bažnyčiai ta 
ištikimybe, kuri nyksta 
jaunojoj mūsų kartoj. A. 
a. Juozas Sakęvičius buvo 
asmenybe, kurią pažipęs 
kiekvienas turejo gerbti ir 

Holy Redeemer kapinėse, mylėti. Juozo t jaū nebėra
....... . ... . i mūsų tarpe, tačiau jo pa- 

A A Trrn7AQ BAihrtTT sišventlmas parapijos la- A. A. JUOZAS SAKEVI- buj yisttpniet pAŠi&smū-
■ * - sų atmintyje.

Visai netikėtai, kuomet 
visi manė, kad jau pasvei
ko, pasimirė per Ogiausius, Trečiadienio rjrtą, 
metus buvęs mūsų parapi- ,
jos ištikimas’ kolęktorius 
Juozas SakeviČius. Ą. a. 
Juozas buvo beveik tų. pa
čių >me tų ka ip ir mūsų 
gerb. patriarka Klebonas 
Lietuvnikas. Jie beveik ly
gius metus išgyveno Balti- 
morejė, buvo .dideli drau
gai, ir todeliai, nors ne-' 
sveikuodamas patsai, mū
sų klebonas dar įstengė at
likti paskutinį patarnavi
mą savo draugui ir priete- 
liuir atlaikydamas už jo 
sielą iškilmingai mišias 
laidotuvių dienoje. Velio
nis neilgai' tesirgo. Jam 
pradėjus nesveikuoti buvo 
nugabentas į miesto ligo
ninę, kur gydytojai padarė 
sunkią operaciją. Po ūpe-, 
racijai senukas^ įuvo .gan 
linkšmas' ff buvo manoma, 
kad veikiai pasveiks. Ta
čiau Dievo planuose buvo 
nutarta . kitaip. Pasirodė 
komplikacijos. Senu k as 
nujausdamas savo padėtį 
prašė parvežti namo, kur 
už dienos laiko ir mirė. 
Paliko nuliūdime savo 
žmoną, kuri ir nesvęikuo- 
ja, ir vieną vedusią dukte
rį Magdaleną Šleikienę. 
Velionio dar tebegyvena 
vyresnioji sesutė, senukė 
Aleksienė, ir brolis Anta
nas. Buvo palaidotas Šv. 
Stanislovo kapinėse. Pri
klausė prie ŠŠ. Vardo vy
rų dr-jos nuo tos dr-jos į- 
sikūrimermūsų parapijoj.

PinSBUflGH, PA. VIENUOLYNO RĖMĖJĮI SEIMAS
švento Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjai rengiasi 

prie savo metinio seimo, kuris įvyks rugpiūčio 18 die
ną, šv. Pranciškaps Vienuolyne. ’ ' ’ . ,

Šio Seimo tikslas yra visiems aiškus r- paremti 
Seserų Pranciškiečių darbuotę. Visur, kur randasi Vie
nuolynų Rėmėjai ir visi lietuviai ir draugijų atstovai 
yra kviečiami dalyvauti Siame iškilmingame suvažia
vime, kuriame norėsime pasitarti apiegertį darbų vyk
dymą visuomenės naudai relfginiais ir tautiniais pa
grindais. ■

Daugiau ąpie seimą bus pranešta vėliau.
Seimo Rengėjų Komitetas.

ęHFNAIinniH PI ir Marės Arminų, buvo
0nUiHiWunih ini staigiai užmuštas ketvir

tadieny liepos 25 d., bedir- 
______ _ __ įbant savo anglių kasyklo-

Jūozas Arminas, 20 metų -je kai didis akmuo nupuo- 
jaunikaitis, sūnūs Antano lė ir jam sprandą nusuko.

A.a. Juozas dirbo kartu 
su savo tėvu, broliu ir 
draugųf sayo pačiųv iškas- 

dėjo puldinėti akmenys, 
kiti suspėjo išspruktij bet 
didelis akmuo Užpuolė Juo
zui ant kupros, jam spran
dą nusuko ir išsyk užmu
šė. ‘

A.a. Juozas dideliam nu
liūdime paliko savo tęyuš, 
dvi seserį ir tris brolius.' 
Buvo palaidotas, antradie
ny, šv. Marijos kapinėse, 
kun. A. J. Degutis atnaša
vo Šv. Mišias jo vėles in
tencijai.

Juozas Aminas tai jau 
antras lietuvis bernaitis, 
kuris buvo užmuštas be
dirbant _ “nepriklausomoj 
kasykloj”; pernai rugp. 3 
d., Juozas jaučius, 16 me
tų amžiaus berniukas pa
našiai sutikėdavo mirtį.'

Tai šių laikų bedarby^ 
tės pasekmes — vaikai, 
kurie dar turėtų mokyklas 
lankyti, priversti statyti 
savo gyvybę didžiame pa
vojuje už mažą užmokestį, 
kad tik galėtų uždirbti 
kąsnį duonos' sau ir savo 
šeimynoms.

DARBININKŲ VEIKI
MAI

Neperseniai, šv. Nikolo .

•' -I 
dar viešai ir nepriėmė 
zoliucijos, bet suprantan1 
kad šios kasyklos dir 
ninkai padarys suta 
darbą taip išdalinti, k 
viena kasykla dirbs tie 
kiek ir kita. Ir jei dėlei k$3 
kių darbo nesusipratinrįį 
sustabdys vieną kasykloj 
kitos irgi simpatiškoj 
veiks.

Delegatai susirinks aU|l 
nantį sekmadienį ir toli 1 
svarstys reikalus visų kkfl 
sykių gerovei.

SCRANTON, PA. J

Tel. South Boston 0815 ’

D. A.ZALEFSKAS
Oratorius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Fanerai Home ir Res. 
564 Eut Broadvny, 

So. Boston, Man,

Telefonas :Plaza 1350.

JONAS GREBLĮAUGKAS
Oratorius ir Balsamuotojas 

423S.Paca Street 
BALTIMORE, MD.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

iDRtntdlS DUITEBV DBJOS
M! atOBA MOTINOS SVfl.

fciffeinlntt — Hva MarkrieiĄ >
> 036 P M So. Borton. Mrm.

Tel Su. BoUka 1296
Vlčė-pirintatnkę Ona Slauriėnl,

. -ūš a st; so. m«m.
; tel So. Boaton 8422
Prot Balt — Bronį Cinnltnl,

ŽDGotUd Si.' We«t Boxbury, Mwi.
Tėl Baric way 1864-W

‘flm Baft. ii ari Joną Markonlutl, 
. '88. Nevari*' Bt, Eo«Hndal«, Masė

Tai. Parkway 0558-W.
IldlnlnM StanluHutl.

106 We«t 6tž St, Be. Boeton, Mas*
TvarMart .Ona MiarirdBcl,.
/ 1518 Oolumblė B(l.,8o^Bo«ton,MMa.
Statot GlpMja — K. JanuMonlenA

1426 CblUmbleBd., So. Boeton, Maaa
Draūilja itavo rinirinHmtui laito ka»

anttt tttamiūk< Haktiano Afciaalo,

ŠV. JONO BV. BL.BAŠĄLMNB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — X PetrauikM,
Į 24 Thomas Bark, Sp. Boston, IIrm. 
Vic»- pirm. — V. Medohis,

21 ganser SU So. Boeton, Mato. 
EroL BRitininkas —• J. Glineckla,

5 Thoma* Bark. So. Boatoių lAto. 
Fln. Baltininką* — Albr4 N«vl«ra.

10 IVJnfield St., So. Boaton, MaM.. 
Hdlnlnkaa — A. Naudlittnaa,

885 EL Broadway, So. Boaton, Mim. 
Martolka ■——• X Zftiki*.

7 So. Boston, MaM. '
Draugija laiko auslrinklmua kas tra

čia nedCldlsnl klekrisno mineslo, 
2 vai. po pietų, Parapijos salftj, 402 
B. Tth St, So. Boston, Mase.

7:80 vai. vakare, pobalnytlnej avė- 
' talnij. ■

Visata drfcttlijoa reikalai! kreipkite* 
paa prptokolu raltintaki.

CHAS. B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

• ir Balsamuotojas 
637 S. Faca St , 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrobusparuošiu.

Nuo $75-4100-4150 ir, 
auki&au ,..

TeL— BouŪl 0063 
l.-,l,l!,l"JIĮ,>l<iy iv T.'l \ L1.,.1....

LIETUVIŲ DIENA j
Šv. Juozapo Lietuvių 

rapija, Scrapton Pa„ rea-3 
gia Lietuvių dieną, rug*| 
piūČio (august) 11 dieriąg 
Lake Ariel Parke.

Parkas labai gražus iri 
yra jame visokių pasivą-'j 
Žinejimų, kaip tai vežimu-1 
kai (Roller Cooster) “I 
Dey” vaikams arkliukai 
daug kitokių pasivažinėjH 
mųy J- . J

Ant ežero galite pasiva-j 
žinėt laivukais arba d®/ 
liu laivu, ir net orlaivi^ 
kuris nusileidžia anfežeroį 

Taipgi maudytis tame 
žere yra labai gerai, w 
dugnas ežero visas smO 
lėtas ir prie ežero viens® 
smėlis (sandy beach).’ *0

Tenais bus visokių, vaįįl 
gių ir gėrimų. Po pįet bw 
lenktynės dėl visų jaunų E 
senų, virvės traukimas] 
lenktynes storų moterų ® 
vyrų, ir daug kitokių lenŽ- 
tyxūų.Ta^glbUa»>ta8JW 
duota didžiausiai Šeimyną 
atsilankiusiai tą dienjg 
Jeigu jus turite gana did^ 
dę šeimyną, atsivežkite vį| 
sus, tad gausite gražią dųt| 
vąną. Ž ■ tl

Pereitą sekmadienį kM 
bonas* kųn. J. Kuras padė^ 

. ko jo komisijoms už geri^ 
iki šiol darbą ir ragino^ 
kad visi parapijonai kartai 
šų komisijoms iŠ vien dij>; 
,btų ir padarytų šį išvažiaį;

_ i, PO 
dviejų metų sunkios vėžio 
ligos, pasimirė a. a. Mari
jona Gabrilevičienė, Velio
nė buvo našlė. Ilgą laiką 
praleido miesto ligoninėje, 
bet per paskutinius tris 
mėnesius gyveno pas sa
vo jauniausią dukterį/Bu
vo pašarvota pas savo se
serį ponią Kkzlauskienę 
1.827 W. Lexington St. Lai
dotuves i įvyko A Šeštadienį 
ryte. Kadangi nabaŠųihkė 
turėjo daug ' giminių, pri
klausė prie Altoriaus ir 
Rožančiaus Dr-jos ir Mo
terų Sąjungos, tai bažny
čia buvo beveik pilna. Se
kančios Altoriaus ir Ro
žančiaus Dr-jos nares su-į 
dąrė garbės grabnešes: Marijonos Ceplinskaitės ir 
Agnieška Kaubrienė, Apo- ĄUcijos Juškeliūtės. Tiki- 
lonija Rutlfiįšė, Isudsnka Įmes, .kad;griš .atsilsėjęs 
Skabiekienet Remeikienė "51"”“ 
Ona, Matelienė Marijona, 
ir .Pečiulienę Elena. Velio
nė paliko. nuliūdime tris 
dukteris ir du sūnų. Palai
dota Holy Rėdeemer kapi
nėse. - ,

• . . ■ ......n.| ArCJLLJB.Wl.UlCllį uiusų. 
ARTISTAI ČIŽAUŠRAI Į iPijoj pripuola net triguba 

' 'f SEIMĄ jiškilmė, būtent, pirmas
——-— ^mėnesio penktadienis, Por-

Vietiniai artistai Jonas-; tijunkulės atlaidai irsv. 
ir Marijona Čižauskai kitą Alfonso, mūsų parapijos 
savaitę vyksta į Hartford, ‘ \
Conri., dalyvauti Moterų dvejos mišios su išstaty-jdarbininką?, _ ___
Sąjungos Seime. Ponia Či-lmu ŠŠ. Sakramento: vaka-ldirb£i kaį Suffolk kasyk- Inafbuvo* "suvažiavę apSį 
žauskiėnė, būdama Centro [re mišparai su išstatymu dubininkai, kurie pri- 119,000 žmonių. O šįmet 
pirmininke, jau per sesius Įir pamokslas. Po pamaldų ™^ prie tQS pačios uni- darykime skaičių dar 

bus sveikinimas Šv. Kry-1^ nedirbo. dėsnį.
. - • jg to seka, kad ir kasyk- Veikiančioji Komisija: 1

pavargs ir seimo metu. P.Į Baltimorės Kronistas. los kurios pristato šiamį Klebonas kun. J. Kura^ 
breaker’iui anglį, irgi ne- garbės pirmininkas; Ap
galėtų dirbti, nes neturėtų1 tanas šalna, pirmininkasį j 

j kur savo neišdirbtą anglį Mykolas Stirna, vice-pii^ 
padėtį. Todėl darbininkai• mininkas; Juozas VaičaSŽ 
is 10 kasyklų, kurios pris-Įtis — Raštininkas; Igmur 
tato-anglį išdirbti, Susiėjo J. Noreika — Iždininkas^ 
ir susitvėrė organizaciją, Pranciškus Katilius 
kad 10 kasyklų darbiniu- Skelbimų; Juozas Matuteęį 
kai nesustotų darbą vienos, vicius —- Tikietų; Antafcąj| 

1 kasyklos darbininkus pa- Petrauskas ---Bušų prižii|* 
tenkinti. ' . rėjimo. s

Susirinkime dalyvavo Taigi, pasimatysime Lię 
daugelis delegatų iš šių vi- * tuvių Dienoje, sekmadienį 
sų 10 kasyklų, taip pat bu-' rugpiučio (iugust) 11 diąįę 
vo ir daugelis kitų darbi-'ną Lake Ariel Parke. ;fi 
ninku, nedelegatų. Nors P. K»tttiw

Čižauskas nors aktyviai 
nedalyvaus seimo sesijose, araugų. sayo pačių įsKas- 
tąčiau jis žymiai prisidės toj skylėj, kai viršuje pra- 
prie seimo dalyvių paliks- ' 
minimo. P. Valentinas Ma
telis pavaduos p. Čižauską 
parapijos šeimo metu. ’ __ , •   ‘

* KUN, KEIDOŠIUŠ / 
‘ ATOSTOGAUJA /

Jau savaitė laiko kaip 
kun. Keidošįūs Atostogau
ja. Pirm negu grįš f Balti- 
more, jis atlankys Chica- 
gą, kur jo sesutė Mari joną 
priims Sesučių Kazimie- 
rieČių abitą. Jis taipgi at
stovaus kitus inūsų para
pijos kunigus dar , kitų 
dviejų Baltimorės Lietu
vaičių įvilktuvėse, būtent,

NATION-WIDE SERVICE GROCERS
• . " * 4 , ■

SVARBUS PRANEŠIMAS
V : * ■’ ■ ■

Tėmykite langus kiekvieną savaitę dėl specia
lių, išpardavimų — bargenų. Skaitykite mūsų pla
katus* kurie yra dalinami kiekvieną savaitę. Pasi
naudokite mūsų sumažintomis kainomis. Mes su
mažiname kainas dėl to, kad mes perkame visas 
prbkes dideliu urmu. Taigi, pirkdami NATION 
WIDE STORES sutaupysite daug pinigų. 4 <

NATIONAL— WIDE KRAUTUVĖS

34 Bellevue Avė., 35 Intervale St,
Montello, Mass. Montello, Mass.
79 Savvtell Avė., Cor, Ames & Webster Ave., 
Montello, Mąss. Montello, Mass.
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Igjems amft 
rašytas tator

191ūm. vokifttai ūžė

100 Žmo- 
r 

“B.”

kūjo$89.000.000.

: Vokietijos žydai, kurie 
dabar ten taip smarkiai

miną laimėjo Šukiu: “be 
kept ūs out of war”. Se
kamais metais per prezi
dentinius rinkimus demo
kratų pratijos šūkis bus:

Darbo 
skelbia,

nei Ąn- 
taimčjlmų Vokietija nebi-J

karų, MŽ ii įrta. .

ti nei'
glijoe, nei Rusijos. Pą Šių 
r • v •*
josianti pavojaus nsl U va*

NUOTRUPOS

faC^MSoJ, im ■

DARBIJtlHKAK
t

TD “R" AT A T TITĄ T XJx įkn.X AJL.U1A1
Hitleriui pasiekus Vokietijos valdžios viršūnės, 

tos tuomet pasakė; “labai gaila, kad toks žmogus 
j ir vokiečių tautai 

sąm pasauliui”. Kas taip kalbėjo, tas turėjo .gerki 
pažinti ir iŠ pirmesnių jo poelgio spręsti, kad 

neramaus būdo žmogus, tikras avantiūristas. Tie- 
jo avantiūros labai plačiam maštabe, bet vis tik 
yra avantiūros ir triukšmadarystes. Kaitom gali 
odyti, kad Hitleris pridirba bėdos kitiems, bet ne 

bkietijai, kad Vokieti ją jis kaip tik ant kojų pastatė, 
tas tiesa, bet tik dalinai. Po didžiojo karo Vokie- 

ja atrodė kaip ligonis po sunkios ligos: anemiška — 
rauję, suvaržyta Versalio traktato raiščiais ir lai- 
aant labai aštrios dijetos—tautinio pasnyko. Ra

si nulaužyti, karingas ūpas žuvęs, rodėsi, ant visa- 
M. Hitleris ligonį pagydė daugiausiai tuomi, kad į- 
Blbėjo jam sveikatą. Ir Vokietija sunuostaba pama- 
, kad ji sveika irpajeginga: nusikratė beveik visų 
ersalio traktato varžtų ir dar su didesne nuostaba 
amate, kad nieks už tai jos nepajėgia nubausti. Jos 
firąsai ir Įsisiūbavimui jau nėra galo, ir čia kaip tik 
pasideda neigiamoji Hitlerio darbuotes puse: per
daug savo paeijentui davė vaistų.. Išbujojusi nacių 
ą&islėr dėl perdidelio pertekliaus laukinės energijos, 
feip tas Prometėjus ėda kitus ir pati save. Vokie
te.— naciškojo tipo — virsta ne tik teutonu, bet ir 
Migonišku teutonu. Krikščioniška religija ' jau jam 
jjgersai kelio. Jo idealas — tai senovės stabmeldiškas 
Butonas, grįžtąs prie laukinės etikos. Tokia kryptis 
tautai tegali būti tik žalinga — ir tuo atžvilgiu Hitle
ris yra tautines nelaimės originatorius.
n Klausimas: kodėl jis daugiausiai persekioja ka- 
Jįlikus ir žydus? T111* būt dėlto, kad vieni ir kiti dau- 
jSątfsiar jam į kelią pareina: žydai dėl medžiaginių 
EdeŽaŠčių, katalikai gi dėl doroves bei sąžinės princi- 
ifc. Žydai Vokietijoje, kaip ir visur, yra pinigingi. Žy- 
Sj Vokietijos kapitalo dalis randasi jų rankose. Tad 
gąpitalui suvokietinti reikia' nušluoti Žydus. Katalikų 
įp principai Varžo žmonių sąžinę. Žiauriam ir su nieku 
nesiskaitančiam nacizmui tie principai nepakenčiami, 
tos neleidžia naciams pravesti Žiaurių savo reformų 
tarp katalikų, kurių Vokietijoje bene bus apie, penkta 
gyventojų dalis, jei ne daugiau. Taigi Hitleris ant jų 
Ir užsimojo, bet jis turėtų žinoti, kad užsimoję ir ga- 
Ifegesni už jį ir — suklupo. • K.

Vienas pažįstamas prisiuntė man visą pluoštą iš
karpą iš Lietuvos laikraščiu ir vis apie lakūną leite
nantą Feliksą Vaitkų, štai jų antraštėse

• “Renkamos aukos F. Vaitkui sutikti.”
“Vaitkaus lėktuvas griežtoje apsaugoje”. '* ?
“Latviai apie Vaitkų”. r ?
“Ltn. Vaitaus, greičiausiai, į Kauną atskris bir

želio 16d.” v '
“Vaitkus gali išskristi lytoj”.
“Ruoškimės sutikti Feliksą Vaitkų”. • . ■ > , /

* ^Kelionei pavykus, Vaitkus stos j Lietuvos ka
riuomenę.” ; :

“Leit. Vaitkaus: skridimu domisi net kiniečiai”.
.. .. Perilga būtų Čia atpasakoti tų straipsnelių turinį; 
bet iš jų užvardymų jau pakankamai aišku, kaip ir ą- 
pie ką ten kalbama. Ten yra ir grynų faktų ir spėlioji* 
mų. Faktai yra šitie: kad Vaitkų ruošiamasi iškilmin
gai sutikti ir renkama tam aukų; kad Lietuva jo be
plaukdama ir akis pražiūrėjo ir rankas • prarymojo ir 
k»d jo skridimu domisi latviai ir kiniečiai. Nereikia 

ębŠ minėt, kad p.. Vaitkaus skridimu domisi , ir kitos 
^tautos, tam skaičiuje ir vokiečiai, kuriems visų - svar
biausia žinoti, kAip aukštai jis bus ore iškilęs. Iš spe- 
ttojimų tik vienas tėra tiksfaš: kad “F. Vaitkus gali 
išskristi rytoj”. Kadangi “rytoj” nepažymėta jokia 

.skaitline, tai tas spėliojimas gali kada nors Įvykti. 
; Būtų Vis dėlto pageidaujama, kad tas “rytoj” nėnu- 
: šuoliuotų j ateinančią vasarą. ' * *
kj. Leitenantui Vaitkui neskubu. Jis, besirengdamas 
įkristi Lietuvon, matopiai jau susipažino / su vyruo- 
■tačia patarle —“darbas nepabėgs”. M.

nas manė susilauksiąs generalinio ūkininkų streiko. 
Tada ateiįų toks badas, kad visiems Rusi jos gyvento- 
Btaktų išmirti. Sovietų valdžia norėjo nopi kjek

lošti prie takios galimybės ir įsakė darbinin- 
užvestį prie dirbtuvių sgvp darias, kurluoee ga

lėtų pasisodinti kiek bulvių ir daržovių. /
Nuosavus daržas! Tai naųjienybš sovietijoje, tar

tum grįžimas j privatinę nuosavybę, paužimas kietos 
komunirino sienos^ jMrbą Charkovo trąk,tdrių .dirbtu? 
veje svetjmšsliai darbininkai buvo karšti komunistai, 
bet jie visi sutiko tą žinią su dideliauslu džiaugsmu. 
Ir jiems jau nusibodo kamuotis su komunistine nesą
mone. Visi energingai puolėsi ’arti — kiekvienas savo 
daržą. Kiek atvangos, klek įvairumo! Bet jų įkarštis 
.tuoj ataušo. Jų pačių padarytas traktorius sustreika
vo: nuvaręs kelias Vagas atsikosėjo ir sustoji. Te
ko naudoti Šakes ir spatus. Kiek taiko praslinkus, dar
žai pagaliau prade jo rodyti gyvybės ženklus ir sula* 
liavo daržovių tapai. Bet čta vėl nauja bėda. Daržus 
apnyko minia baduolių ir veržte veržėsi ką nors nu
skinti, išrauti. Reikėjo nuo jų gintis, statyti sargus. 
Darbininkai tai darė skaudama širdimi. Jiems buvo 
gėda.dėl apverktinos komunizmo netvarkos. Turėtų 
būti visų bendras maistas, o čia vieniems yr, kitiems 
nėr. Reikia vargšus baduolius su laidomis varyti ša
lin nuo komunistinių daržų, nes to nepadarius, pa
tiems teks badu stipti. Komunizmas bejėgis — savo 
piliečius'badu tik temoka pavaišinti. Jis taip kvailai 
sutvarkytas, kad pats Sau duobę kasa. > . ‘

Skaudu žiūrėt į tą minią baduolių. Išbliškę, skar- 
malais apsikarstę, basi. Ko jos pūslėtos. Dažnai krapš
to su pagaliais Šašus, kad vanduo iš žaizdų išbėgtų. 
Prąšo maisto širdį draskančiais balsais^ Šnipinėja vi
sur — po mėšlynus, sąšlavas, atmatų-bačkas, kad tik 
sugrobtų ką nors į burną. įdėti. Bulvių lupynas, pa- 
švinkusioš žuvies galvos ir kitoki šlamštai Lai jiems 
gardumynai. ^ ’ . :

Bet'.šiaž^šsigirsta išgaščio ir pądikos baisai: tai 
komigįirąs GPU agentas užklupo baduolių būrį, tar- 
tum vanągas,pulką vištų. Jo akys žėri pykčiu, iš lūpų 
veržiasi turiningas rušiškų keiksmų leksikonas. Jam 
sarmata, kad šie svetimšaliai komunistai su ironiška 
šypseną žiūri į tą sceną. Tai - dar būtų mažmožis: jie. 
apsipratę su panašiais reginiais, Bet yra žinių, kad 
greitu laiku čia atvyksta iš užsienio žurnalistai apžiū
rėti Charkovo dirbtuvę. Būtų dideliaušisfs skandalas, 
jeigu jie pamatytų šitą baduolių armiją. Reikia jie kę- 
greičiausiai pasalinti. Tuojau atgabenta keletas sunk
vežimių (trokų), į kuriuos sukimšta visi nelaimingi 
baduoliai. Jie verkdami prašė, kad jų nevežtų į laukus 
mirti badu, bet komisarai neturėjopasigs^jimn. .: 
J , Reikėjo pasirodyti prieš užsienio svečius, kad so
vietuose nėra bado, tik pažanga, gerbūvis ir pasitenln- 
nimas. Ir ištiesų, už kėlių valandų atvykusieji užsie
nio žurnalistai savo akimis pamate,, kad Sovietuose 
viskas tvarkoj ir kad pasakos apie badą tai tik iš pir
što išlaužtos... nes mirštančių baduolių Dejavimo jie 
negirdėjo. / , ; ( -

Net užkietėjusiai,Bealo širdžiai to buvo perdaug. 
Gyventi tokioj melagystėje ir veidmainiavime buvo 
virš,žmogiškų pajėgų. Galop pasitaikius progai, jis pu 
dideliausiu džiaugsmu apleido bolševikų “rojų” ir grį
žo į kapitalistų kalėjimą. Prarastas “rojus” išgydė jį 
įš komunistines ligos.. \ Udarnikas.

'Kaip Vokiečiai Teisš ir Šaudė 
Lietuvius •

/ ■ N.*.—

V|aur Lietuvoje buVp te
tai il>uri vokiečių elpĮM

sų atvaryti 9 lietuviai, 2 
rusai ir 2 žydąi. Visi aukš
čiau jratelnžti buvo sušau
dyti naujosios katei, bal* 
nyčloB šventoriuje tarp 
bižnyčioa ir Kankinių g.

pirmąjį —-Markovą, kuris 
sušaudytas po egle dabar
tinės bažnyčios vidury,

1918 m. sušaudytas vie
nas nežinomas lietuvis da
bartinio . miesto sodo — 
pušyno vidury ir 6 lietu
viai — kur stovi J. Gurs
kio kepykla prie Basana
vičiaus g-vė8, kur hiitmis* 
tras Jonas Motuzas buvo

TEISMO HIDIIA

• Department a s fpęrsekiojami, sudaro tik 
___ kad ■ Jungtinėse li nuos, visų gyventojų. O 

Valstybėse jaunų bedar-1 ten persekiojamieji katali
kai sudaro 35 nuoš. visų 
gyventojų. "Kiti yra įvairų 
rūšių protestantai;.

Anglijoj Metropolitan 
Catholic Teachers Ass’n 
turi 500 narių.

bių yra apie 3.000.000. Iš 
jų 2.450.000 yra baigusieji 
high schoples ir kolegijas. 
Jie yra nuo 18 iki 29 metų 
amžiaus. Daugelis iš jų nė
ra-turėję jokios progos už
darbiauti ir pelnytį pragy* 
venimą. Tai-gi ne be rei
kalo prez. Roosevelt įstei
gė National Youth Admi- 
nistrątion, kad pagelbėjus 
tam 1 bedarbiau jan č i a m 
jaunimui. Administracija 
savo žinyboje turi $50.- 
000.000. i

į. ■ Badas, skurdas, nelaisvė, ujimas darbininkų, iš
trėmimai, špionažas, kyšiai, vergiška baimė komisarų, 

^išdavystės, nuolatinis teroras, neduodąs žmogui Jais- 
tvai atsikvėpti nei dieną, nei naktį, pagaliau net kani- 
"balizmas (žmogėdystė) —tas viskas sudarė tok j pra
garišką bolševikų ‘Tojaus” vaizdą, kad Beal nuolatos

■ Sanavo kaip čia iš to “rojaus” pasprukus. Miltonas 
| Mįavp dri pnarąstojų rpjąųs, bet ne Beal: jam būtų 
didžiausia laimė tą “rojų? pnM^ti,Abe^vįs

. lydavo progos. Reikėjo vargti toliauar, užmSrkue a- 
:\jJs ant tos visos netvarkos ir suirutės, apgaudinėti 
f, žmones, įkalbant jiems, kad visame pasauly blogai gy- 
>, venasi, blogiau dar negu Rusijoj. Rusų valstietis kan- 
J tįrus ir maža kuom pasitenkina, bet ir jo kantrybė jaū

\ Ne visi gali dejuoti dėl 
Žepresijos. Amerikos Dat- 

o Federacijos veikėjas 
JohnL. Tey skelbia apie 
cigaretų išdįrbėjų pelną. 
1932 metais 400.000 taba
ko augintojai už savo der
lių gavp iš viso $107.000.- 
000. Tuo tarpu cigaretų 
kompanijų grynas pelnas

Kaikurie drąsina, kad 
padidėjusių persekiojimų 
Vokietijoj prieš žydus ir 
katalikus reiškiąs Hitlerio 
populerumo silpnėj i m į. 
Sako, kad tais persekioji
mais norįs sutvirtinti, bet 
nepavyksią. . ■ ,

Prez. Rooseveltišsireiš
kė, kad “reliefas” bedar
biams dar turėsiąs tęstis 
ir 1937 metais. Šitokia ži
nia “reliefo” gavėjai ne
privalo perdaug džiaugtis, 
o mokesčių mokėtojai per
daug liūdėti. Reikią atri-

se už mąžta vatus prasikal- 
timus, o dašntaustai uš į- 
tarimus ar įskundimus vi
saip kankino, mušė, badu 
marino' ir -tt. Daugelis 
šiuose kalėjimuose pasimi
rė, dąugelis išėjo’ visai su
gadinta sveikata ir trum
pu amžiumi. Tais pat me- 
ais buvo įsteigtas irjv . . ,, .

karo teiėmae, kuris rem- wtatęseementinj patnm- 
damasis inipų (čia jų įu- kliuką.Toteismo spreiidi- 
ve per 36) {rodymas bei mu^so >vp suSatidyta’ 
žandarų surašytais proto-160 žmonių.
kotais, apkaltintąjį beveiki Vesdami įš kalėjimų šu- 
visuomet V nuteigdavo su-(šaudymui vokiečiui užriš- 
šaudymuL. To teismo davo ant rankos virvę ar- 
spręnditnu pirmasis buvo ba surišdavo rankas užpa- 
sušandytas Bergiejus Mar-[kaly. Viena ranka laikyda- 
kovas ^B amžiaus 1916 ,vo virvę, o kitoj •— Mauna- 
m. balandžio 1 d. už* tai, mą ginklą ar durtuvą, 
kad jis kalbėjo, jog prie Baisu būdavo žiūrėti, kaip 

, rūšį buvę daug geriau, > įsiutę Vokiečiai varomuo- 
nes mokėdavo už darbą ir sįus tampydavo, spardyda- 
nereikėję bado kęsti. Ge- vo ar muždaVo. Tas žiaU- 

; gūžės 12 d. sušaudė Ado-jrias scpnas mačiusieji ir 
mą &mkų 62 m; amž. iš.

l Purplių k. ir Juozą Pup
lauską 65 m, amŽ. iš Kna
bikų k. Už tai, kad jų jau jų

■. pastogėse iŠ oro'puses ra
to pakiltus pė vieną rusų 
kariškį šautuvą; gegužes 
18 d. Adbmą Žulpą 26 m. 
iš Pur£nj| k. buvo įskų
stas laikęs paslėpęs revol
verį bičių avily sode, kurio 
vokiečiai , visai nerado, ! 
Šimkų Juozą 75 m. iš Kna- 
bikų k. — buvo, įskųstas" ; 
nakvinęs rūkų ^kareivį ■< 
slapuką; rugpiūčio 15 d. 
Adomą Kinčiną 47 m. ir 
Igną Narvydą 38 m. iš Ma
žeikių m. už tai, kad po jų 
namų pastogėmis iŠ oro 
pusės rado 7 pilnus ir ke
letą išautų šovinių ir Joną 
Pundžių 4% m. už tai, kad 
keikė vokiečių \ valdžią ir 
žiaurią tvarką^ Visi minė
ti sušaudytieji buvo Ma
žeikių apylinkės gyvento- 
M \ ’ •' / .. .

1917 m. vasario 2 d. vie
na diena buvo sušaudyta 
6, iš Skuodo apylinkės at
varyti lietuviai. Tais pat 
metais buvę sušaudyta is 
gretimų apylinkių ~ krei- 

“hė kept us on reUef**. 
Kaip prez. Wilson laimėjęs 
rinkimus tuoj stojo karan, 
taip prez. Roosevelt laimė
jęs antrą terminą pa
skelbs, kad reliefo davimo 
dienos pasibaigė.

Vokiečių karinių exper- 
tų aprokavimu Italijai už
kariauti Abisiniją truks 
keturis metus. Bet vokie
čių aprokavimamsnelabai 
galima tikėti, Mat reikią 
žinoti kokiais, išrokavi- 
mais jie tą skelbia. Kokie 

, jų planai yrą per sekamu^ 
kelis metus. Kaikiirie sa
ko, kad kai Italija bus už
imta Afrikoj/tai VokMri-

kais koridorių* Toliau tiki* 
si pasmauąti Oeko-Slova- 
kiją, prijungti Austriją, 
susidėti su Vengriją Ir 
Bulgariją. Prie to einant
V ‘ ~ ........

Šiandien biaurisi. \ 
; t Šaudavo pririštus prie 
medžio užrištomis akimis.

Katalikų kunigas beveik 
visuomet , išklausydavo iš- 
pažinties po. sušaudymo 
medžiu. Dažnai būdavo, 
kad kunigui paėjus 20^-30 
žingsnių  .vokiečiupaleis- 
davo šuvius. Pradžioje iš-; 
pažinties išklausyti kvies
davo vietos kleboną kun, 
Striką. Tačiau vokiečiams 
įtarus, kad jis užtaria šau
domuosius, išpaži n 11 e s 
klausyti jo nebeleido. Jo 
vieton būro atkviestas vo
kiečių jaunutis kariuome
nės kapelionas kun. Gim 
terhausen, kuris lietuviš
kai nesuprato nė žodžio. 
Išpažinčiai išklausyti bu
vęs užsirašęs ar 28 žodžius 
— klausimus lietuviškai ir, 
vokiškai. /

Apie sušaudytuosius 
pradžioje vokiečiai suteik
davo žinių klebonui, kad 
juos galėtų įrašyti į miru
siųjų knygas. Tačiau suži
noję, kad klebonas tose 
knygose užrašo “sušau
dytas vokiečių kaip teismo 
sprendimu”, žinių nebetei- 
kė.; .. ’

Sušaudytuosius, b taip 
pat mirusius kalėjimuose 
vežant įpakasimof vietą, 
lydėdavo šautuvais — kar
dais' ginkuotų vokiečių ei
lės. Giminių ir šiaip žmo
nių palydovų nė iš tolo ne
prileisdavo. Šituo vokiečių 
elgesiu mažeikiečiai taip 
yra įsibaiseję, kad ir šian
die su pasibjaurėjimu te
bemini. ’ ?

Tuos nekultūringus vo
kiečių žiaurumus,’ kur tik 
galėjo, vietos žmonės sakė 
ir užsirašinėjo. Apie; tai 
yra platesnės medžiagos 
kurią, reikalui esant, gali
ma vietoj ištirti bei patik- 
rinjL • "' ■ '

Minėta 54-rių sušaudy
mo vieta. tada tebebuvo 
miškas. Kadangi iš sušau
dytųjų dauguma buvo ma
žeikiečiai, kad ta nekaltai 
žiauriųjų vokiečių nukan
kintųjų vieta liktų ilgai 
atįnlnčiąi, .pravedant per 
tą vietą naują gatvę, bur
mistrui J. Motuzai reika
laujant, ji buvo pavadinta 
“KankinU” gatve, kuri ir 

lyra verte savo įavadinl-

Lietuvo je teismai yra ke
turių rūšių: Vyriausias 
Tribunolas (aukščiausias 
valstybės teismas), apelia
ciniai rūmai, apygardos 
teismas ir apylinkės teis
mas. Be to, dar yra kariuo
menės teismas. Tačiau jis1 
Sprendžia bylas tik kari
ninkų ir kareivių ir prieš* 
valstybinio veikimo.

Pirmoji Lietuvoje tęismo 
instancija yrą. apylinkių 
teismai. Jų yra apie 180. 
Jie sprendžia visas gyven
tojų bylas, kurios liečia ne J 
daugiau, kaip 5000 litų ieŠ- 
kin|, Ligi šios sumos gali- . 
ma pirmiausiai skųstis tik 
apylinkės teismui. Bet jei
gu kas nepatenkintas apy
linkės teism'b sprendimu, 
gali skųstis apygardos * 
teismui. įietuvoje yra ke- — 
turi f apygardos teismai: 
Kaune, MariampolėjJ Šiau- 
liuse ir Panevėžyje, Apy
gardos teismas sprendžia 
visokias, kad ir sunkiau
sias bylas.
. Trečioji Lietuvos teismo 
instancija yra apeliaciniai 
rūmai. Ankščiau jų nebu
vo. Rūmai įsteigti tik 1938 
metais. Jie yra aukštesnis 
teismas už apygardos teis
mą. ’ Apygardos teismo 
sprendimus visados gali
ma apskųsti’ apeliaciniams 
rūmams. Be to, kai kurios 
bylos, pagal tautai ir vals
tybei sąugoti įstatymą, iš 
karto sprendžiamos ape
liaciniuose Rūmuose.
. Vyriausias Tribunolas y- 
ra aukščiausias Lietuvos 
teismas, kurio sprendimai' 
bet kurioje byloje yra ga
lutinai ir jau daugiau nie
kam neskundžiami, VJr* . 
riausiojo Tribunolo pirmi
ninkas yrą aukščiausias * 
Lietuvos teisėjas.

Teismų valdžia Lietuvoj 
yra didelė. Kai teisėjai 
sprendžia bylas, jie vado
vaujasi ne- tik įstatymais, 
bet’ir savo sąžine. Už pa
darytus sprendimus jie 
niekam neatsako. Prie a- 
pygardos teismų, apeliaci
nių rūmų ir Vyriausiojo 
Tribunolo yra dar proku
rorai. Jų pareiga suras
ti, išaiškinti nusikaltimus 
ir juos perduoti teismui. 
Teismų ir prokurorų klau
so policija. Visi Lietuvos 
teismai, , administracijos 
atžvilgiu, yra teisingumo . ’ 
ministerijos žinioje. Nuo 
pradžios nepriklausomo-z 
sios Lietuvos įsikūrimo li
gi šio laiko Lietuvos teis
mai jau išsprendė daugiau 
kaip tris milijonus bylų,

Prie teismo valdžios rei
kia priskirti ir kalėjimus. 
Lietuvoje kalėjimai skirs
tosi į: sunkiųjų - darbų, 
grąsos, paprastuosius ir a- 
rešto namus. Sunkiųjų 
darbų kalėjimai yra Kau
ne, Mariampoleje, Šiau
liuose, Panevėžyje ir Ba
joruose. Į kalė jlmą žmonės 
patenka tik po teismo 
sprendimo. Be to, ligi teis
mo suimami dar ir tie as
menys kurie kaltinami 
sunkiais nusikaltimais.

• Tsb.
Į 111 - *    *»»!■■■■*»*■ IIHI HfItalui !■—■■ II 
mo. 1919 m. atplūdę į Ma
žeikius bolševikai šioj gat- 
vcj jtui? u&oMr o ir T 
namų, sušaudė o klek 
vėliau, tdįįūdę latvių ka
riuomenės būreliai Mau
dė 5 lietuvius ir 1 lydą. 
Vadinasi, Kankinių gatvėj 
neteko gyvasčių 
nių, .
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PR. SATAS 
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WoreMtw, Mms.
Į į WORCESTERIO ŽODIS 4

NAUJAS GENERAL VKARAS

Dial 64944

POPE OPTICAl CO.
ALBERT R.BARKER
Registruotas Optometriitai
Jeigu Jumis vargina, akis, 

atailanhykite pas mumis dėl 
" akiniu.

897 Main Si, Woroester, Mass.

SOOTKOOS DRUG CO.
90A MiUbury it. Tel. 2-9875.

VIENIKq?fiLfi LIETUVIŠKA : _ 
/•VAIŠTINft WORCESTERYJ

Mūsą “Speniai”.
“Kapo-Salve”

Gerinusia mostls dėl raniatų ar 
kitų Skauduolių. Mes patys darom 
ją ir Garantuojam. Pinigus BUgra- 
žlnam jei neiifgančdintl. Siunčiam 
per. pa9tą su mielu noru bite kur.

. Tel. 2-8186

*.J.ttTBUSBS '
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausių, drabu
žiu. visai šeimynai. Persitikrin
kite I ‘Taipgi, parduodame RA- 
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372-876 MiUbury St.

: Wbrcester, Mass.

BEA’S BEAUTY 
SHOPPE

F4S PėtronSlS Paruliutč, savininkė 

156 Green Str. aąt Kelly są. 
Teh 60055, WorceBter, Mass. 
LIETUVAITES, dabinkite pas 

lietuvaite '<■
.>--r p. ■

Finger Wąves, Mameuhiig,' 
PermUnent AVaving, Sliampoo.

: Tel. 3-5710

GREENWODD DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WORCESTER, 
. MASS. >

f J. E. Ms’gr. J. J. PHELAN "
Šiomis dienomis gavome malonią žinią, kad Jo 

Ekscelencija Thomas M. O’Leary, Špringfieldo Vysku
pas, paskyrė naują savo padėjėją arba General Vika
rą. Juomi yra aukštai gerbiamas Monsignoras Jonas 
P. Phelan, šv. Jėzaus Širdies parapijos klebonas^ Wot- 
eester, Mass. • ’ .7 '• •

Naujas dignitorius gimė Worcėster, Mass. Pasau
linius mokslus išėjo šv. Kryžiaus Kolegijoje: —Holy 
Cross College, 1892 inet. Dvasinius' mokslus užbaigė 
Paryžiuje ir Romoje. Gruodžio 20 d. 1895 met. J. E; 
Bostono arkivyskupas J. J/Williams įšventino jį ku- 
niguošna. Monsg. kaipo jaunas kunigas, vikaravo 
Brightonę, Holyoke, Greėnfilde, North Brookfielde, 
Millforde ir Woreester’y. 1907 met; pradėjo klebonau-

skiriamas virsmmėtos parap. klebonu, Vvorcestery.
+Jo Šventenybė Popiežius Pius XI, lapkr. 4 d. 1925 

met. uolų sielų ganytoją, kun, J. P. Phelaną, paskiria 
Jo šventenybės Rūmų Prelatu ąrba Monsignoru. Jis 
pasižymi giliu mokslu, aukšta dora, galinga iškalba ir 
yra labai uolus pastoracijos — ganytojavimo darbuo
se. ' ' ... '".

Taigi, uoliam Kristaus vynyno Darbininkui? augš- 
tai Gerbiamam General Vakarui, Msgr. J. J. Pheląn’ui 
linkime ilgo pagyvenimo, .geros sveikatos ir vaisingo 
pasidarbavimo ilgiausius metus Dievo, Bažnyčios, 
Vyskupijos ir sielų ganytojavimo srytyje.

ųiis šoks maišuose seną 
lietuvišką kadrylių, ten vėl 
bus plaukinio ir narstymo- 
si koųtestas, vėl štai pini
gų ratas smarkiai besisuk
damas kiekvienam už 10c, 
burs gražų ir storoką šiais 
laikais visiems brangų do- 
lerį—$1.00.

iš 120 giesmininkų, vado
vaujant varg. J. žemaičiui, 
užtrauks - užraliuos tokių 
dainų * dainelių, nuo kurių 
visą gražiojo ežero apylin
kė garsiai skambės. Stu
dentai, moksleiviai ir L. 
Vyčiai kiekvieną atsilan
kiusį svetį apdovanos ^gar
bės gėlelei Gąrsus p. Pra- 
no Navicko orkestras ren
giasi parodyti yisą savo 
gabumą ir išsilavinimą 
muzikoje, nes jie grieš į- 
vairius lietuviškus ir ang
liškus šokius salėje nuo 5 
valdiki vėlybos nakties. 
Žodžiu sakant 1935 metų 
šv. Kazimiero parapijos 
metinis piknikas bus gra
žiausia, skaitlingia u si s/ 
linksmiaušis, na, žinoma, 
ir pelningiausis, iš visų 
piknikų, kokie tik yrą bu
vę Mąironio parke.

Tat širdingai kviečiame 
visus Worcesterio ir apy
linkės' lietuvius, biznierius 
profesijonalus, ; draugi j ų 
narius ir šiaip jau visuo
menę atsilankyti piknikam 

Maloniai lauksime Jūsų.

r

PARAPIJOS PIKNIKAS

ket Beach”, rugpiūčio 11 
dieną. IŠ anksto galinta ti- 
kietus gauti pas sekan
čias: Dną Staliulionienę, 
pirmininkę, 9 Bradley gat
vės; Marijoną Anušaus- 
kienę, iždininkę, 1 Jacob 
Court; ir pas kitas valdy
bos narės. Tikietas kainuo
ja $1.50 ten ir atgal. Rap.

CHARBONNEAU'S
Catholie Art Shop and

BOOK STORE
Lietuviškos Maldaknyges/ žva
ke?, Rašančiai, Stovylos, ška
plieriai, Paveikslai ir Rėmai 

Sulig Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS .

Tel. 54516
10 Trumbull St.,. Worcester

MODERNIŠKA LIETUVIU
KRAUTUVE J

Kaip jau žinome, Šv. Ka
zimiero parapija kasmet 
rengia vienintelį grandijo- 
žinį parapijos .pikniką baž
nyčios ir .mokyklos užlai
kymo naudai, šiemet toks 
piknikas įvyks sekmadie
ny, rugpiūčio - august 4 d., 
garsiame Maironio parke, 
prie gražaus Worcesterio 
ežero. Visi worcesteriečiai 
ir vietinės apie 15 draugi
jų dirba išsijuosę, kad mi
nėtame piknike . svečius 
tinkamai priėmus, apdova

nojus ir skaniaipavaiši
nus.

Jau yra suaukota labai 
gražių ir naudingų daiktų- 
daiktelių piknikui, kad 
kiekvienam atsilankiusiam 
bus graži proga laimėti už 
mažą pinigėlį. Taipgi pik
niko paįvairinimui, bei 
“good time”, komisija yra 
Sudariusi labai* gražią ir 
linksmą programą: čia bus 
lošiama garsus “Beąno — 
Kazys-’ lošimas, ten ženo- 
čiai su viengung i a i š 
trauks virvę, prizą laimė
ti, čia merginos su moteri-

JONAS B. BAŠINSKAS 
(SŪNUS)

844 Millbury St. Tel. 5-5746
Namą, Ūkią, Pirkimo, Parda

vimo Reikalus Veda
JONAS V, KAČINSKAS

■ (TAVAS)

Pianos Ęadios 
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI . 
SAtDYTUVAI 

pwduodiwne lengvomis • 
Sąlygomis

, Per $0'’inetą patenkinančiai» 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON'S
20 Trumbull St. VForcester, 

;Tel. 49480 Mąrt.

"'ii... ■".■g9ry^tar"AW!ww,i'iiJi» į i nu ,11

M. A. OIVINSKĄS & 00. 

' LIETUVIS .
Graborius irBalsamUotoją*

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.

Atdara T.L<
Dieną ir Naktį 01*1-5-6888

D. MAŽEIKA
. Praneša visiems savo kortu-, 
meriams ir draugams, kad jis 
persikėle iš 26 WardSt. į nau
ją vietę, 12 Vernon St. (Lfe-« 
tuvią ŲkSsio Klubo Namie).

D. MAŽEIKA ir 
J. JONAITIS 
12 Vernon St., 

WORCESTER,MASS.

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MIUER
1 JUJV0KAT4S

. . Office . . ’ .
406-408 WOBOBBTZB

Slattt Bldg. MA8B.

SULYG SUTARIMO < 
W0R01flTlR, MAM.

Tėl. 5-6753, Namai Trt. 4-9141 
. M M7iB0

FRANK J. BOBBLIS
ADVOKA.TA8

Offięe: >
683-642 W0R0ESTERl
Slšter Bldg. MASS, >

M / /.v
- Tel. 485Q1 arba 44865'

juozimiiisA
Graborius ir BalsamnotojM 

“Funeral Parlore” ir Namai 
h . ant ” ; -s

13 ELLSWORTH ST.
I * . ,

[' Išnuomojai Autc^otūiu* 
Visokiems Reikalams.

uitnvui gydymai
M Vtmon St., Tel-5- 

, Ofiso Valandom:
10-12, 24 Dianea,-M Vakttr

nams ir Noars pack Si; 
Pauliukoniams, Kundro
tams ir p, Bučinskams ir 
visoms draugijos naręms- 
aukotojoms. Ačiū taip gi 
darbininkėms irtp, Pr. Na
vicko orkestrai. , t

Pikniko ; pasekmės Šie-, 
met buvo ypatingai geros 

O mūsų šaunusis choras ir pelnas nemažas. k "
Draugijos Vaidyba,

LAIDOTUVĖS 

Jonas Blažys
Liepos 26 d., ilgesnį lai

ką sirgęs vėžio.liga, pasi- 
niirė Jonas Blažys, 59, gy
venęs ant 7 A Clarkson g- 
ves.Paliko nuliūdimežmo- 
ną Prancišką (Mečeškiū- ___ _ y .......... ... ... .
tę)r sūnų Praną ir Liptų-, tas pusmetinis raportas 
voje seserį Marijoną Dę- Pasirodo iš atskaitos, kad 
bulevičienę. Iškilming o s 
laidotuvės įvyko pirmadie
ny, liepos 29 d. iš šv. Ka
zimiero par. bažn., kame 
už velionį šv. mišias laike 
kųn. Aug. Petraitis, kun. 
fe. J. Vembrė ir kūn. K. A. 
Vasys. Grabnešiais buvo 
J..Valinskas, St. Kuliunas, 
C. Petraitis, B. Purvins- 
kas, J. Dailyda ir A. Kaėe- 
vičiūs. Tapo palaidotas šv. 
Jono kapinėse. Laidotuvė
se patarnavo graborius p. 
M. Čivinskas > Cinsky iš 
340-342 Harding St., tel. 
55898. Amžiną atilsį duok 
velioniui, Viešpatie!r

KRIKŠTAI

Vincas Adamskis
Pastarųjų dviejų savai- 1 

miero parapija padaugėjo 
trimis naujais parapijo
nais.

Vincas A, ir Domicėlė 
(Jasionytė) Adamskiai su
silaukė gražaus' pirmagi
mio sūnaus, kuris liepos 
14 d. tapo pakrikštytas 
Vincento vardų? Krikšto- 
tėviais buvo Myk. Sipavi
čius ir Alesė Jasionytė.

Marytė Siauriutė.
Juozas ir Marijona. (Viš-. 

niauskaitė) Siauriai susi
laukė dukrelės, kuri liepos 
14 d. pakrikštyta Marijos- 
Magdalenos vardu. Krikš
tatėviais buvę Vincas Giu- 
plyš ir p. Magdalena Viš- 
niauskaitė,

Anelė Struckaitė
. Bronius ir Marijona (Ju
škevičiūtė) Struckai irgi 
susilaukė gražios dukters, 
kuri liėpos 14 d, gavo Ane
lės - Marijos vardą. Krikš- 
totėvįais buvo Vincas Juš- 
kevičiūs ir p. Malviną Am- 
brozevičiutė.

4 • ■

ANTROJI EKSKURSIJA 
I JUROS PAKRAŠTĮ

Šv. Petronėlės draugija 
rengia antrą ekskursiją į 
jutos pakraštį — “Nantas-
■U .......... ... ' ’

Iš LABDARINGOS D-JOS 
SUSIRINKIMO - 

9 • ) *.’ r$
/ .h 

Labdaringos draugi jos 
susirinkimas jyyko antra
dienio vakare, liepos 16-tą. 
Petras Katauskąs, pirmi
ninkas, atidarė susirinki- 
mą. Apsvarsčius bėgan
čius reikalus, buvo išdud,-"

Komisija.

ŠIRDINGA; PADĖKA

nuosavybė davė pelno už 
virš 1,000 dolerių. Jau vi
sos skolos yra apmokėtos, 
kaip už leidimą, kambarių 
pataisymus, gi atliko dar 
virš du šimtai dolerių.

Jonas Reinikįs pranešė 
draugijai kas link mortgi- 
čiaus . sumažinimo.. Tas 
darbas yra atliekamas la
bai gabiai. Draugiją tarė
si kaip greičiau Aprašyt 
Gėlių Dieną, kad neįvyktų 
kaip pereitais metais. 
Draugija paskyrė atsto
vus kreiptis į ‘Golden Rų- 
le” komitetą išprašyt pa- 
šelpą kaip ir suteikta ki
toms tautoms. Prisirašė 
10 naujų narių. Yra daug 
atsitikimų,- kad tėvai su 
visa šeimyna priklauso į 
šią draugiją.

gija, sykių su savp veiklia 
valdybą širdingai dėkoja 
visiems svečiams ir vieš
nioms atsilankiusiems į 
draugijos pikniką liepos 
14 d. Maironio parke. Vi; 
su pirma reiškiame pade-, 
kos žodį už atsilankymą 
gerb. kleb. kųn. Aug. Pet
raičiui, kun.?K« Ą. Vasiūi 
ir kun.. S. J. Vembrei už 
malonų pasidarbavimą 
draugijos naudai; paskui 
lietuviui daktarui su ponia 
pp. Vaikšnorams, adv. A. 
Milleriui, Rr. Rubliui, Ka
ziui W. Tamulpniui, grabo- 
riams J. Dirsai, M. Civins- 
kui ir visiems kitiems biz
nieriams. • .

, Širdinga lietuvišką ačiū 
tariame aukotojams —biz
nieriams*. Diamond Inn; 
Juozui Bąltramaičiūi; J. 
Grigaičiui; Walters, Za- 
lanskio' Gesnos restora-

THEPEOPLE’S

SAVINGSBANKi
; Draugiško Patarnavimo Bankas ' j 

450 Main Street, Woroe8ter, Mass. ’J
Skersai Gatvės Nuo City Hali

BML'SLUNCH
Lietuviška Valgykla

29-31 Grafton St. 
(Kampo Trauklia St.)

Gaminame šviežius ir skanius 
-valgius. Malonus ir greitas pa
tarus vimas. Persitikrinkite.
VINCAS ŠNARAS-Savininkai

Dilti 2-9025 /

VVHITTAL AUŪENYČIA 
RUOŠIASI PRIE GERES

NIŲ LAIKŲ

Whittall patiesalų aude- 
nycia, viena iš seniausių į- 
monių Worcestęry, kur 
dirba labai daug lietuvių, 
jau eina prie užbaigimo 
perorganizavimo dar b o. 
Per paskutinius kelis me
tus, dirbtuvė ėjo lėtai, gi 
darbininkai dirbdavo ke
lias dienas į savaitę. Daug 
darbininkų neteko darbų. 
Dirbtuvė laiks nuo laiko 
užsidarydavo ir žmonės 
buvo: nuolat baimėje ar Vi
sai neteks nė tiį per keletą 
dienų uždirbtų algų.

Šiomis dienomis dirbtu
vė pranešė, kad perorgani
zavimas jau arti pabaigos 
ir kad $500,000 R.F.C. pa
skola padės dirbtuvei at
sistot tvirtai. Dirbtuvės 
vedėjai mano, kad rudeny 
dirbtuve eis smarkesniu 
tempu, nes paskola bus pa
naudota medžiagai ir dar
bininkų algoms. Vedėjai 
tikisi, kad rudeny turės 
priimt daugiau darbinin
kų. .

Jei kiekvienas gautu, ko 
trokšta, kam tada būtų 
dar kai kast*

GREEN MOUNTAIN 
DAIRY

: SAVININKAS — JUOZAS .
BALTRAMAITIS ’

Woreester To Webster Ro&d
Į Visokią Valgią, Užkandžą ir 
[ . Gėralą

PARDUODA . *
Kai-tik PjravaŽiutisi Pųm$ 

“TRAUPIO LIGHT” kairė# '• i-i
“Daugiausia Gelįu Už Jflią

■' paa ' • r-

GEORGE’S FLOWER
SHOB v 

30 Trumbull St. f 
z Krautuves TeL 5-1884 * , 

Namo T«1. 5-35M ~ 
“Gėlės siunčiamos per partuft. 
tini j visas, dalia pmulio”.

■J

J

GROCERNEir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

' ■ SAVININKAI'
63PENNAVE. WORUE8TER, MASS.

niAL S-6S81

NATIONAL lOnUNG
[ ■ COMPANY
j LoaopiSai Savininkai !
Išdirbame gerus minkštu* Rė

kimus. ’ Geriausias patamavi* 
[mes vakarėliams ir piknikams 
į ‘ bei ižvaŽiAvimams.

. JM. 8-6525
»>

BLUE R1BB0N DAIRY 
;p-"v . / < ' i

Mt8Ų VARDAS GERAI ŽINOMUS j 
H' ' žZSpraceSt v JM. J

»

Į

1
• . .■ -U’ ■’ I

><MIUBURY HJRNITURE
COMPANY

■ Baldai, Kilimai, Namįahd,

auntwooi> ir ahum 
Virtuvės

Gero* rftlies baldtl «£
»i< kain^JjIokantti^

Tito
i*

NUtary, 8L,
ū.m. į .--' .     ~ • . ■ • ‘

Remkite profesionalu* ir biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “Worcesterio Žody”



IĮ '

ręs ėjo su savo numylėti
ne Lawrence gatve. NeŠi-te GIRDĖTI .LIETUVIUI

KOLONIJOSE I

Tręčįądienį, liepos 24 
£ W4i 7 .vaL- vakare, įvyko 

F ^traptjos susirinkimas šv.

į * PąĮyvayp klebonas kun. 
f * J. į&vdgžįys, kun. J. Pet- 
> - rtusjcąs, įr skaitlingai su- 

sirįnkę parapijonys.
t g . Vadovaujant susirinki- 
» -&ųi kun. J. Petrauskui, 
f įffUYP ųutarta rengti didelę 
bgparapįjos vakarienę.
’ j ši^ yakarienę bus ban- 

^ dpiną sutraukti visus pa- 
į'^VJpljdnis, jų draugus ir 
j ;^toyųušytaip, kad šrva- 
r |więnė būtų* viena iš pa- 
[ Zsękmm^iausių ir gražiau- 
i- ?š|ų, kokios buvo pirmiauš. 
p • .. Tra vilnies, kad ją, visi 
I. Skaliai parems, ir visi jo- 

d^yvaus, nes visas va- 
•kąriėrfes pelnas yrą skiria- 

, X$ąs naujos svetainės sta- 
I *4yw fondui. Taipgi yra 
r Zautįrta rengti trijų dienų 
I *^gųžinę, Šeštadienį rugp. 
; <41 dieną, sekmadienį rug- 

Ssįjjo 1 dieną ir pirmadienį
n ‘■ —-r*—————   

K. * ■.

rugsėjo 2 dieną, Romuvos 
Parke. Sekmadienį bus di
delis ir gražus programas. 
Benas gros 3 vai. po pietų, 
vakarienė prasidės 6 vai.; 
tuo tarpu bus ir kalbų. Ka
dangi yra numatoma daug 
kalbėtojų, tai jiems bus 
paskirta kalbėt 2 minutės.

Po to seks krutamieji 
paveikslai, kuriuos rodys 
p. Peldžius, iš So. Bostono.

Paveikslai bus gražūs ir 
juokingi, kiekvienas kuris 
juos matys, turės gardaus 
juoko.

Jai lietus lytų sekmadie
nį, tai visas programas ir 
vakarienė bus perkelta ant 
rytojaus pirmadieny j ‘La- 
bor Day’. • >

Visus darbininkus pa
garsinsime vėliaus.

Ten Buvęs.

LAWRENČE,MJ$S.
VAIKAS SUMUŠO 

TĖVUS
> šeštadienio vakare, 8 va

landą, jaunuolis laisvai iš
auklėtas,- gerokai išsige-

, - t>ARantlWKAS

į <
t * y

r -

LIETUVIŲ JAUNIMO DIENA

Milžiniškas Metinis

užgavo. Keli itąlijonukai 
pamatę kaip jis žiauriai el
giasi su mergaite, užstojo 
ją ir tuoj prasidėjo “figh- 
tas"! Visi gerokai liko su
kruvinti. Nespėjus dar pa
bėgt, štai karės lauke pa
sirodė ir “pavyzdingi auk
lėtojai” Petrikevičiai. Gal 
jie norėjo sudraust savo 
“gerąjį” vaiką, bet bema
tant motina liko taip su
kruvinta, kad nuvesta į 
pono MaŽeiko krautuvę tu
rėjo kraujus mazgoti. Su
kruvinus savo motiną, Šo< 
ko mušti tėvą. J. Andruš- 
kęvičius pamatęs kaip vai
kas mūša tėvus, bėgo kuo 
greičiausiai telefohuot į 
“police station”. Veikiai 
pribuvo “patrol wagon"ir 
mušeiką nuvežė iŠsipagi- 
riot. -^~h -----

P^nas M. Petrikevičius 
dažnai kaltindavo bažny
čią ir katalikų vadus už 
laikymą žmon|ų tamsybė
se. Jis skaitė save “Profe
sorium”, “Moksleivių0 ir 
“Vadu”. Bet visgi “savo 
apsišvietimu" nepaj ė g e 
tinkamai išauklėti Vaiko. 
Dabar tur būt pats įsitiki
no, ką laisvmanybė ir ko
munizmas jam davė. •

worcėšMmass.

menę ir pasigrožėti gar
siuoju Maironio parku. O 
prie to garsiame Quinsiga- 
mod ežere išsimaudyti, 
pus muzika, sportas, be- 
nas ir kitokį įvairus pasi
linksminimai. Šv, Kazimie
ro parapijos gaspadinės 
skaniais valgiais bei gėri
mais vaišins visus ątsilan- 
kusius. Todėl kaę dusais, 
automobiliais, areplanais. 
Visi važiuokime. Tai yra 
4 dieną rugpiūčio, nepa
mirškite Maironio parko.

Ir aš ten būsiu.

L VYČIŲ N. A. SPORTO 
LYGOS SVIEDINIO 

ŽAIDIMAI ■

vyčių kuopos* piknike, 
Brookside Parke.

Worteeterio vyčių spor
tininkai supliekė atholie- 
čius 7 to 0 pirmame loši
me. Atvykus So. Bostono 
vyčiams - worcesteriečiai 
pralaimėjo 4 to 3.

Tuojaus po sporto prog
ramos, įvyko “Beano". loši- 
mas‘ vadovaujant J. Bučin
skui, worcesteriečiui. Peri 
visą dieną muzika grojo 
svetainėje, kurioje jauni
mas smagiai linksminosi. 1 
Abelnai viskas buvo labai 
gražiai surengta, tad no
rim atholiečiams išreikšti 
padėkąuž tokį gražų priė
mimą. Valio atholiečiams. 
Linkime geriausių pasek
mių jūsų darbuotėje.

L. Vyčių 26-ta kuopa iš
rinko du darbščius narius 
atstovauti kuopą, L, Vy

Milžiniškas

PIKNIKAS!
BENGIA. MOTERŲ S4-G0S MASS,, MAINE ir N. M.

APSKRITYS, -

Rugpiučio-Aug. 11 d., 1935
I PALANGOJE, LAWRENCE, MASS.

Bus įvairių žaislų, užkandžių, gėrimų ir tt Atvy
kę svečiai viešnios, galės pasimaudyti tyrame eže
ro vandenyje. Vieta labai įdomi. Taigi, visi važiuokite 
į šį linksmą pikniką. * <

Visus nuoširdžiai kviečia,
RENGĖJOS. .

IŠVAŽIAVIMAS!
t >

F 
r

Z1 ĮŽENGIA N. A. L. VYČIŲ APSKRITIS

įfotgpiučio-Aug. 11d., 1935
~M8įironįo Parke, Shrewsbury, Mass.
' f . (Šalia Worcesterio)

U

metinis išvažiavi
mas

, Šv. Kazimiero parapijos 
metinis išvažiavimas rug
pjūčio 4 dieną, Maironio 
Parke. Klebonas kun. A. 
Petraitis draugijos ir visi 
parapijonys prie šio meti
nio išvažiavimo stropiai 
ruošiasi. Todėl graži proga 
ir apylinkės kolonijų lietu
viams atsilankyti, susipa
žinti suWorcesteriovisuo-

Sekmadienį, rugp. 4 d. 
Lawrence basebolimkai loš 
su Providenęe^ _ Providen-.. rt<v _ _ -..... ,
ce, Lowell su Worcester, 23-čiame seime, 
Woręestery, So. Bostono 
su Su. Worcesteriu, So. 
Worcestery.

Pereitą sekmadienį Nor- 
wood žaidė su Providence. 
Norwoodiečįąi laimėjo 13- 
5. NonvoodieČių metikui 
Higgins bežaidžiant‘įvyko 
nelaimė -—sužeista koja, 
biskį įskeltas kaulas.

Rug. 11 d iš priežasties 
Vyčių metinio pikniko, žai
dimų. nebus. Piknikas į- 
vyksta Worcestėry. Visi 
svąidįnio ratelių vedėjai y- 
ra kviečiami dalyvauti. ...

Rug. 4 d. Norwood Vy
čiai loš svildmį su sirijo
nais dėl Norwoodo miešto 
čampijonato.

siančiame rugpiūčio13,14 
ir 15 dienomis,z Hartford, 
Conn, Atstovais yra Ona 
Zinkiutė ir Jonas Bašins
kas.

šiama graži sporto, dainų,’ 
muzikos, Beano ir kitokių 
pasilinksminimų progra
ma;1 Valiovyčiams! —

’ ; J. Bašinskas.

j-

Valio visi j šį ijvažiavimą! Napasilikite nei viė- 
ZjŽasi Puiki vieta. Tyrus ežeras pasimaudyti ir valtelė- 
-žūis pasiirstytL Muzika, chorų kontestas dėl taurės,
* Įaunimo lenktynės, virvės traukimas, “Volley - bąli” 
; lošimas ir tt. Atsilankiusiems bus duodamos dovanos.
* x* . Visus kviečią Rengimo KOMISIJA.

t

i

B

L VYČIŲ 26-TOS D.
ŽINIOS

Pereitą sekmadienį, lie
pos 28 d., L. Vyčių 26-ta 
kuopa * dalyvavo Atholio

Chicago Žinios
NUDENGS DARIAUS ĮR . kunigų, tarpe kurių buvo

GIRĖNO PAMINKLU ' ”/vt‘ is wzfi«iiT

DIDIS METINIS g

PIKNIKAS į
ŠV.KAZIMIEROPARAPIJOS g

NASHUA, N..H. . g
’ j • RUGP; (AUG.) 4,1935

: ViEtl — K. of C. CAMP, TYNGSBORO, MASŠ. g 
; ZANT MERRIMAC UPSS KRANTO — TARP I 

HUDSON, N. H., ir LOWELL, MASS. g
■. ROUTE113. I

^iĄrėkite Ženklų “ST. CASIMIR’S PĮCMC^). g 
į Kas Bus? —- Muzikosšokių —į Dainų — Spor- I 
[ ’ to Rungtynių Dovanų- Laimėjimų Įvai- g 
p • ‘ rių Margumynų/ f
[ ų ĮŽANGA TEK 10c. , |
Į / Įžąngos Laimėjimai: $5.00, $3.00, $2.00. JĮ 

feus’ai: Nuo Maih, cor. High Stš. ir nuo Bažnyčios V 
■ 1:30 ir 2:00 P. M. 1

VAŽIUOKIME VISU į

CHARLES E. MacLADGHLIN
ELEKTROSkontroktorius

Tąipgi užlaiko motorams įrengti dalis ir 
elektrai suvesti įrankius.

46 Cleveland Avė,, į

BROCKTON, MASS. I

Chicago. — . Liepos 28 
dienos popiety j, su didelė
mis iškilmėmis Marąuette 
parke, lietuviai nudengė 
įaujai pastatytą Dariui 
Girėnui marmurinį pamin
klą. Iškilmėse dalyvavo. A- 
merikos Legionai, milita- 
riški benai, skautų būbnų 
korpusai ir kėliatas lietu
viškų draugijų, kurių eise
na atlydėję trys orlaiviai, 
į susirinkusias minias bar
stė iš dro gėles. Pamink
las buvo pridengtas didele 
USA valstybės vėliava. 
Militariškam, benui atgro
jus Star Spangled Banner 
ir milžiniškam lietuvių pa
rapijų jungtiniam chorui, 
vadovaujant A. S. Pociui, 
atgiedojus Lietuva Tėvyne 
Mūsų himnus, paminklas 
midengta. • Paminklą nu
dengus iššauta trys#“bom- 
bos”, kurioms plyšus ore 
išsidraikė vėliavos, o la
kūno Janušausko vedami 
Orlaiviai skraidė, tai nusi
leisdami žemyn, tai iškil
dami augštyn, barstė gė
lės. Ypatingas įspūdis su
sidarė kuomet vienas or
laivis kriokdamas, y visu 
smarkumu du kart nusilei
do prie paties paminklo, 
tartum bučiuodamas jo 
viršūnę.

Tolesnę dienos progra
mos dalis prasidėjo pamin
klo pašventinimu. PaSvėn- 

į tinimo ceremonijas atliko 
; vyskupas Teofilius Matu
lionis, asistuojant būriui

net atkeliavusių iš rytinių 
valstijų. Paskui pasakyta 
viša eilė lietuviškų it ang
liškų kalbų, ir chorų-choro 
Sudainuota kėliatas lietu
viškų dainų, vadovaujant 
muzikos profesoriui Po
ciui. Prie paminklo atneš
ta gyvų gėlių vainikas nuo 
Lietuvių Moterų Piliečių 
Lygos ; vainiką atnešė dvi 
merginos, kurių viena pa
sipuošus USA vėliavos 
spalvomis, o antra Lietu
vos spalvų kaspinais, apsi
rengus lietuviškais drabu
žiais. Taip apsirengusių 
mergaičių būrys dalyvavo 
ir eisenoje, nuo Jaunosios 
Birutės drėįigijos.

Artinasi rugpiūčio 11 d. 
Tai bus Naujosios Angli
jos L .Vyčių apskričio die
na — išvažiavimas, kuris 
įvyks * Maironio Parke 
Shrevvsbury, Mass., prie 
Wprcesterio. Jau iš anksto 
abi Worcesterio vyčių kuo
pos ruošiasi, kad Šis išva
žiavimas būtų kuopasek- 
mingiaųsias. Užtikriname, 
kad visi dalyviai turės' 
smagų laiką. Galėsite, ma
tyti savo draugus(es) iš 
visų. N. Anglijosvkolonijų, 
taip pat užmegsti naujų 
santykių su svečiais^ Yra 
rengiama įspūdinga prog
rama, kokia dar niekad 
nėra buvusi;

Dalyvaus visos N. Angli
jos sportininkai ir kuopas. 
Pakviesta. N. A. parapijų 
chorai dalyvauti dainų 
konteste. Beano lošimas su 
įvairiomis dovanomis lai
mėtojams. Grieš garsioji 
Frank Novis ir jo Trouba- 
dours orkestrą. ‘

Kviečiame sėnūb ir jau-, 
nųs atsilankyti į šį metinį, 
išvažiavimą. Įžanga į par
ką dykai ir dar bus duo
dama J atsilankiusiems ti- 
kietais SU numeriais dėl 
laimėjimo įėjimo dovano*;

Yra daug vietos parke 
pastatyti automobiliams. 
Būs ir maudimosi progra
ma kaip tai: plaukimo, i 
nardymo ir greitumo plau
kimas.

S Y KĖS & SYIES 
R A, Syker ir B. U. Sykai 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: 
SANBORN BLOOK 
681 Waihington St, 
NORWOOD, MASS.- 
TeL Norwood . 0330 

Gyvenimo vieta: - 
82 Walnut Avė. .

Tėl, Norvrood 1020

DUNDULIS LUNCH
LietuviškaValgykla 
Gamina skanina ir šviežius 

valgius.
. ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
1118 V^ashington St., 

Norwood, Man.

PERKU LIETUVOS*
Ir moku beveik pilnus pi

nigus, Prisiųskit Lietuvos 
Bonus registrudtąm laiške 
arba atveŠkit į mano krau-1 
tuvę. V r

Parduodu laivakortes 
ant didžiųjų ir greitųjų 
laivų į Lietuvą ir Lenkiją, 

Siunčiu pinigus doleriais 
į Lietuva, Lenkiją ir Rusi
ją. Važiuojantiems^ į Lie
tuvą parūpinu pasportus 
ir kitus dokumentus.

Mūsų krautuvė didele ir 
pilna visokio tavoro.'. Lai
kome vyrams ir moterims 
tvirtus ir plačius čevery- 
kus. Jaunimui gražiausių 
silkinių marškinių . 
Moterims šilkinių dresių. 
/ Krautuvė atdara ir va- 

i.karais iki 9 valandos, 
' Prašom aplankyti mus.

Petras Bartkevičius 
AMERICAN DRYGOODS 

STORE
678 No. Main Street, 
MONTELLO, MASS.

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St . 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
' TEL. Brockton 2005

* Tel. 3368

ADAM WAITEIUNAS
. LIETUVIS GRABORIUS
Virš 13 metą, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin- 

k5je.
Lnldotuvių. Įstaiga:

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

25 Enterprise St, Brockton

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

ČEVERYKŲ < KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ OEVERYKUS
Darbinius ir šventadieninius

1152 Washington St, 
Norwood, Mate

Svarbūs Pranešimas
• * A "

.. t*

atsiuntė Lietuvos gen. 
Konsulaą P. Žadeikiš iš 
New York, Lietuvos atsto
vybės sekretorius p. Bag
donas iš Wąshington, Da
riaus - Girėno Postas (sįu 
auka) iš Brooklyn, ir Chi- 
cagos miesto,majoras, at
siprašydamas, kad prisi
žadėjęs dalyvauti progra
ma, negalėjo laiku sugrįž
ti Chicagoh.

Žmonių į iškilmes susi
rinko didele daugybė ; tik
rą skaitlių nuspėti sunkų, 
nes visą laiką nesiliovė 
judėjimas; laikas nuo lai
ko būriams iš aikštės bė
gant miškeliu slėptis nuo 
didelio saules karščio; 
miškelyj atsivėdinę gryŠo, 
tai kiti traukėsi. Bet gali
ma spręsti; kad Žmonių 
buvo 25,000 —• 30,000.

Dabar mūšų kuopa renrJ 
giasi prie metinio Šv. Ka- ! 
zimiero parapijos išvažia- į 
vimo, kuris įvyksta rug- į 
piūčio 4 dl, Maironio par- ; 
ke. Yra išrinkta komisija |' 
ir stengiasi jai paskirtąjį 
darbą šiame piknike atlik-j; 
ti kuogeriausiai. šis pikni-J 
kas irgi bus įvairus. Ruo-

• • ........... .  .......... - ■ ■_____L—L__ __________________ __

: Kurie atvyks pas mus su savo automobiliu
| parsivežti ledo, tas gaus DIDŽIAUSI LEDO ŠMO- 
k . •. Tįiuž 10c. ir 15c.

BROTHERHOOD ICE & COAL CO., 
’ Montello St. priešais ugniagesius.

Montello, Mass. ,

<

- 30,000.
LSB

ALL-VVEATHER 
43% fonger neii- 
skJdmKMge at no 

•ftro ooet,

s

GOODYEAR TIRĘS

Galima dabar nusipir- * 
kO Goodyear Tires A- 
moco gasalino stotyje, 
kampas Amen ir Malu 
St, Montello, Mass. Po
nas D. Šimkus lietuvisa- 
gentas.

AMOCO GAS STATION, 
Kampas Ames ir Maln 
. Streets

• h
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PADIDINTI SAVO NAMUS VISAIS ŽVILGSNIAI

ŠIUO BIRD FINANCE PLANU ' %
i '“'

i #

t

»

* • . * •_ x • • • . ... t ; t • • ‘

BIRD & SON, Ine., yra biznyje jau nuo 1795 m. ir metams bėgant augo, didėjo ir stiprės 
jo visais biznio žvilgsniais sykiu su šiuo kraštu - Suvienytomis Valstijomis.

$ios organizacijos biznis, biznieriai - krautuvininkai yra rememi BIRD FINANCE COR- 
PORATION. Mes atsakome už pardavėjus ir garantuojame, nes mes žinome, kad jie darbš- 
tus ir tinkamai pataruaųja. Męs iš savo pardavėjų - krautuvininku reikalaujame, kad jų 
darbas butų atsakantis.

Y

/ - • -iV.-tjH, 
f‘- "* .d

Pristatykite Kambarį
Kada yra daugiau vietos, vi

suometsvečiai yra daugiau pasi
tenkinę. Naujam šeimynos na
riui taipgi reikalinga platesnės

' . vietos. ’■•■ -•
Įrengkįtę extra vanai kamba- y 

rį> ir žaislams. Viskas patogu ir' > 
. mažai kainuoja. e. ■/

./ 
/

~ ’ ■.■'•j'"'*'

Apdenkit NaUj^ Stogus Apdenkite Sienas
Padalinkite namą apmušdami 

. iš lauko sienas Bird materijolu. 
Nereikės tuomet jo moliavoti ir 

; tuomi sutaupysite daug išlaidų. 
: Bird apmušamas materijolas 

taipgi apsaugo nuo ugnies. ~

*’ ... ’ ’• .Vi -a /. . .t ‘ ‘

PristatykitePiazų
Vartokite Birds niatf>rjjol% 

stogams, sienoms apdengti, pa
mušalą ir sienoms lentas. ĮRirds 
grindims lentos dnoda puikią iš- , 
vaizdą ir yra labai ekonomiškos. 
Taigi, pirkite viską iš Birds.

. Gėras stpgaš'sųteikla puikią ’ 
išvaizdą visam namui. Geras sto- . 
ga^duoda namams apsaugą il
giems mefams. Naujas Bird už- 

v dėtas stogas vasarą pridengia 
nuo; karščio — žiemą — nuo. šąl-.. f* 
čio. Geras stogas palaiko vieno
dą temperatūrą, žodžiu, atsakan
tis stogas yra puikus Investipen- . ; 
tas. - .

.1

BIRD THICK BUTT SHINGLES 
m
BIRD INSULATED BRIC S1DIM 
BIRD INSULATING BOARJ) 
BIRD NEPONSET WALLB0ARD 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRDPLASTIC CENENT 
BIRD EMULSIPAINTS

STUGAS
RVNOS IR VAMZDŽIAI
SlfeNJŲ APMUŠIMAI

■Pastoge'-'' 
Aiegamieji kambarį ai

/MAUDYNES
■ < J VIRTUVE ■ ; ■■■■■■■"...

/ PRIEANGIS (PORCH)■ - ■ •7 ■ ...........
?■ t ■/y-: ?><//w

GROSSMANSBROCKTON Tai.
5Q81

4
‘ /•; - k \ «.■ r - . J U ■, » .....

S8-73 NORTH MONTECEO STREET

v*
■ :><

£■
V 

‘ i":
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ĮSTEIGTA 1903 1'■
'Telefonai.'

Waterbury - Enterprise 6500
■ New Britain 821

\ 660 GrMd Street,

Į BROOKLYN,N. Y.

WW«i įrengto* dvi koply&o* 
dwno»\ mylimiem* peiarvotl 
nrni. I NttHudlm* hM W 
kitu rU« mm. PttomvhM* m 
iMikHmu U «t prietaMH

rfigpiūčio 25 d. Į komisiją 
apsiėmė A.Belevičienė, V. 
Bętevičienė ir J. Terebei- 
zienė. Sąjungiete,

1OTARY Telefonas;
‘ŪBLIC STagg 2W3

MALTOM ALIAS
k (BIELIAUSKAS)

G. BROOKLYN, N, Y.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Valytojai Ir

Kauro Plovėjai 
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimą • -plovimo 
darbus

Tel. 64036

JONAS SEKYS
’ LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių tūbų vyrams; valkam* 
Laivakorčių ir. pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokia notarė 
nlal Įgaliojimai, raMtal. Pardavinė
jami lietuviški lalkražčl&ilr knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti

438 Bark St., Hartford.Conn.

d
i WATERBBRY SAVINOS BANK i
• • VVATEBBURY, CONNECTICUT I

. Kokonu. i
! Waterbnry’o Savin# Bankoi Brooklyn’o Skyriui gali aprik i

■ - ‘ • pinti tavo vtani bankor reikalui. ;

i Toi pačios bankoa knygutėi, kuriai gavote nuo Waterbury i
[ Savinga Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Rankoje. Taipgi ; 

turima: *>.. <

Į CHRISTMAS IR VACATION CLUBS i
TRAVELER’S CHECKS

! FOREIGNDRAFTS
į Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Rankoje.

L _i____ _____ 793-797 Bank St. ■ . ■ .. ..

ALEKS. KARIMUS
Graborius ir Balsamuotojaa

Pilnai prisiruožęs patarnauti 
kuo^etiausiai dienų ir naktį 
visiems Connectieut Valstybes 

Lietuviams.
, 716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel, NEW BRITAIN 675 B.

Rytinių Valstybių Žinios

sirinko ska

KUNIGO ŠVEDO 
g PRIMICIJOS

Liepos 28 dieną, šv. Ka- 
timiero parapijai buvusi 
^kilminga ir-brangi diena.

Są dieną ji susilaukė ir 
ŠiMingai pagerbė vieną sa- į 
•vo sūnų. Kunigą Antaną) 
Švedą MIC., kuris tą dieną 
įtikę primicijas (pirmas 
^kilmingas Šv. Mišias A- 

. merikoje). Šios rūšies iš
kilmės šioj parapijoj įvy
ko pirmą kartą. Parapijie- 
čiai tai labai gerai įverti
no ir šią progą iškilmių- 

, gal švente. <
į Kun. Ą. švedui Mišioms 
asistavo kun. dr. J. Navic
kas, Marianapolio Kolegi
jos direktorius — di jako- 
nu, klierikas J. Neveraus- 

f kas, Minersville, Pa.—sub- 
dijakonu. Apeigoms rūpi
nosi klierikas Antanas Mi- 
ciūnas MIC. Mišioms pa- 
tarnavo taiposgi Providen- 
cietis klierikas Antanas 
Kanevičius MIC. ir vieti
niai bernaičiai. Įspūdingą 
pamokslą pasakė vietinis 
klebonas kun. Jonas Vaite
kūnas. Gerbiamas klėbo- 
nas savo turiningame pa
moksle pabrėžė kunigystės 

' svarbumą bei augštumą ir 
gerbiamam primicijantui 
palinkėjo gausiausios Die
vo palaimos ir geriausių 

f pasėkų naujam ir atsako- 
mingam darbe. Mišių metų 
gražiai pagiedojo šv. Kaz. 
j^apijos choras^ vado- 

■*Wdjant vargoninkui J. 
"'Baniui MIC. Ofertorijos 

metu solo —“Išganyto- 
) jau” atgiedojo klierikas

Tarnas Poška MIC.
Pamaldose žmonės gau

siai dalyvavo. Ypač skait
lingai suvažiavo Kun. šve- 

sdo giminės ir artimi pažįs
tami bei draugai. Pamal
doms pasibaigus, visi už- 

i kviesti parapijos salėn, 
kurioje įvyko iškilmingi 
pietūs Kunigą Solemnizan- 
tą pagerbti. Pietuose daly
vavo arti 109 žmonių. Pie
tų metu T. Poška ir A. Mi- 

^ciūnas parinktomis daino- 
* mis palinksmino žmones.
Vietinės parapijos vaiku- 

" čiai taiposgi išpildė keletą 
į gražių mužikalinių nume

rių. Kalbėjo vietinis klebo- 
5 (has kun.z J .Vaitekūnas, 
t kun. dr. J. Navickas, pa^a- 
/ pijos draugijų —"Vyčių, 
I Choro ir šv. Onos —- atsto

vai. Solemnizantui įteikta 
nemažą " gražių dovanų. 
Programui užsibaigus, ku
nigas švedas prabilo į 
Žmones, Pareiškė savo 
džiaugsmą ir padėką, jog 
parapijiečiai jį taip širdin
gai priėmė, pagerbė ir vi
siems padėkoja už gražias

L dovanas beį nuoširdžius 
Mnkėjimuk. Pažadėjo visus

F geradarius priminti Šv. 
I Mišiose. Kun. Švedas ma

tosi gerai moka lietuvių 
kalbą ir gražiai ją vartoja. 
Šis pliusas be abejo bus 
galingas įrankis būsimam 
jojo darbe, kurį jis išvien

i su Tėvais Marijonais uŽsi- 
h brėžęs dirbti. >
| . Pietums pasibaigus vie- 
t tinis klebonas kun. Vaite- 
Į kūnas visus užkvietė į 
► Klaipėdos parką, kur įvy- 
; ko parapijos piknikas. 
[ Ten, ‘sakė klebonas*, nau-

Šv. Jurgio parapijos Naujos bažnyčios statymo komitetas (Pochesterf,N; Y.) 
Sėdi iš kaires į dešinu: Petras Pikunas, Petras Norketiunas, Vincas Butrimai- 
tiSį trustistas, KlebonasKun. Jonas M. Bakšys, Kazimieras Zlotkus, trnstistas, 
Ignas Kairys, Ignas Vilimas. Stovi antroje eilėje: Teodoras Polinkis, Stasys 
Sedlickas, Jonas Kavoliunas, Stasys Kazakevičius, Juozas Mociejunaą, Pranas 
Šukys, Juozas J. Rickis.-Stovi trečioje eilėje: Jonas P. Levickas, Simonas Va
liukevičius, Juozas Baranauskas, Pranas Rimkus, Petras Gudelis, Juozas Ko
vas. ’■ : \ - . ' , . - • ■ ■■ ■ ;

jąjį kunigėlį dar iškilmin
giau pagerbsime, turėsime 
geresnes progos jį arčiau 
pamatyti’. Pats gerai ma
čiau, jog jaunasis kunigas 
gerai tampymų ir gavo.-

Naujam Kristaus kari
ninkui * levitui -linkime ge
riausių pasėkų, pilniausios, 
Sveikatos ir gausios Dievo 
malonės sėkmingai dar
buotis Kristaus vynyne. 

. ‘ Ten Buvęs.

HARTFORD, CONN,
MIRE tDS. NARYS

Liepos 10, 1935, Jonas 
Žukauskas visai sveikas 
išėjęs į darbą, apie 10 va
landą, ryte, susirgo ir stai
ga mirė, f’aliko žmoną O- 
hą, 2 pųsesereš Hartforde, 
2 broliu ir 1 seserį Lietu
voje. Pats velionis 3 metai 
atgal lankėsi- Lietuvoje, 
Paėjo iš Lietuvos, Panevė
žio apsk., Joniškio par. A- 
merikoje išgyveno 25 me
tus, priklaiisė prie Šv. Jo
no Evangelisto Draugijos 
ir LDS 6-tos kuopos. Buvę 
rimto būdo, draugiškas ir 
geras katalikas. Tapo iš
kilmingai palaidotas iš Šv. 
Trejybės bažnyčios, Šv. 
Benedikto x kapuose. Kas 
tik veiioių pažinojo, labai 
apgailestauja, nes dar ne
senas buvo, turėjo vos 53 
metus amžiaus.

; Lai Jonui būna lengva 
šios šalies žemelė.

Report

BROOKLYN, N. Y,

t Jurgela, autorius “Spar* j 
nuoti Lietuviai** ir žurna- ; 
listasOttb Vėjelis. Važia-k 
vo busais ir privačiais, au- 
tomobiliais. Visų ūpas bu- 
vokuopuikiaųsias.

NOVfiNA PBIE ŠV. 
ONOS

Per visą pereitą savaitę 
ir baigiant šv. Onos Šven
te, kunigas Bružikas, • Jė
zuitas, sėkmingai vedė Šv. 
Ono? Novėną. Daug žmo
nių atsilankė klausytis 
garsaus pamokslininko pa
mokslų ir patarimų. Jisai 
sunkiai dirbo Rausydamas 

r nuo anksto ryto išpažinčių 
ir sakydamas rytmečiais 
ir vakarais pamokslus. 
Kiek galima spręsti z iš 
Žmonių atsilankymo ir kal
bos, tai novėna labai pasi
sekė. Jisai aplankė daug 
ligonių namuose ir ligoni
nėse. Be to jisai stropiai 
dirbo kaip ir visados prie 
platinimo lietuviškų knygų 
ir laikraščių. Jam teko 
kalbėti šv. Vardo Naujojo 
Skyriaus nariams aną va-

- karą. Visi ir bažnyčioje ir 
[salėje džiaugėsi jojo pa- 

\ mokslais ir patarimais. Tė
vas Bružikas ketina vykti 
į Harrison, New Jersey lai
kyti trijų dienų pamaldas, 
o paskui apsigyvens Key- 
ser Island, South Norwalk, 
Conn., kur randasi Tęvų 
Jėzuitų Namai. Jisai pasa
koja, kad tenais yra susi
rinkę daug Tėvų Jėzuitų ir 
studentų, kurie pavargę 
po misijų ir mokslų gauna 
kiek pailsėta Mg? linkime 
kunigui Bružikui gerai pa
ilsėti ir ant toiiaus aukoti 
gražius ir gausius savo ga- 
bųųius lietuvių ir katalikų 
nauSal!^/

Man teket i 
Bružiką pažintiRuga jisai 
buvo Waterburyj. T&į dar

bo bitė. Anksti keliasi^ve-  ____o_________  ____
lai eina miegoti. Tai rašo> būrys Memorial Day 
tai skaito, taiaprūpina / “
žmones dvasiniais reika
lais. Waterburyj būdamas 
parašė daugybę straips
nių, kuriuos siuntė Darbi
ninkui, Lietuvos laikraš
čiams ir kitiems. Taip, kad 
kiekviename katalikiška
me laikraštyje rasi jojo 
naudingus straipsnius. Jo
jo straipsnis apie filmas 
“Tiesos Kely” labai' gražus 
ir kiekvienas katalikas tu
rėtų juomi susidomėti ir 
perskaityti. Taip galima 
kalbėti netiktai apie tą 
straipsnį, bet ir apie Visus 
kitus jojo parašytus strai
psnius. Lai jisai rašo nuo
lat ir lai katalikai labiau 
skaito tokius" straipsnius, 
kokius jisai parašo.
ANTRASIS PARAPIJOS 

PIKNIKAS
Pereitą sekmadienį, Lin- 

dėn Parke, Union City įvy
ko antrasis ŠV, Juozapo 
parapijos piknikas. Ka
dangi atrodė į lietų visą 
dieną, tai mažiau lietuvių 
atvyko,/ negu paprastai. 

• Bet visgi liko gražaus pel
no. Dėkojame visiems, ku
rie nebijojo lietaus ir vis- 
tiek atvyko mūsų parapi
jos gražų darbą paremti. 
Iš tokių parapijonų ir Žmo
nių galima daug ko tikėtis. 
Bet kažin kodėl į visus pa
rapijos parengimus vis tie 

i patys žmonės atvyksta.
ir kiti, kaip tai: kapitonas (Kur kiti? Būtų gerai, kad

NEW BRITAIN, CONN,
> IšVAŽIAVė ’

Liepos 21 d., L. R^rK. M, 
S. 38 kp. darbšti ir mylinti 
narė, P. Grigienė, kuri ėjo 
pareigas ^pirmininkės per 
pustrečių metų, gyvenimo 
aplinkybėms susidėjus, 
persikėlė gyvent į Brook- 
lyn, N. Y. c z r

Ją išleist pagerbti su*

UŽUOJAUTA
Mirus brangiajam tėve

liui a. a. Prakevičiui, Ago
tai Yasvinskienei • ir jos 
šeimai, didėlio liūdesio va
landoje, reiškiame gilios 
užuojautos, Moterų Sąjun
gos 29-ta kuopa.r i

Sąjtnpeie.

L. M. TEATRO ŽINIOS
Dramoje “Pikta Dvasia” 

ir komedijoje “Vyro Ieško
jimas^ gavo roles Šie L. 
Meno Teatro nariai: E. 
Marozaitė, E. Bartkevičiū
tė, P. Starkaitė, ^ B. Vąit- 
kaitė, L. Jurevičiūte, A. 
Grunskis, Vict. Raudonai
tis, V; Trainaitis- A. Ostei- 
ka, B. Raudonaitis, J. Mai- 
lą, J. Marma, V. Raudonai
tis, A. Alekna, V. Ęukšnai- 
tis.

3-jų veiksmų dramos 
“Pikta Dvasia” praktikos 
prasidės sekančią savaitę.

L. M. T. pirmininkas V. 
Raudonaitis ir raštininkas 
V. Raudonaitis šiomis die- 
nbmis atostogauja New 
Jersey valst. apylinkėse.

Darbšti narė N, Maro
zaitė buvo smarkiai susir
gusi, bet jau sveiksta ir 
žada dalyvauti praktikose.

MOTERŲ SĄJUNGOS
< 29-TAKP.
Moterų Sąjungos 29-tos 

kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyko liepos 16 d., 
1935. Išklausyta praneši
mai iŠ federacijos išvažia
vimo birželio 30 d., kuris 
davė pelno $13.02. Pasidar
bavo -Šiame išvažiavime: 
Ų. Kazakauskienė, U. La- 
šienė ir J. Terebeizienė. ;

. Naujam . > primicijantui 
kun. A. Jazminui suteikta 
dovana kuopos vardu.

Nutarta rengti kitą išva
žiavimą į Forest Parką,

fcgaisąjun- 
gietes ir drauges A, B. Mi- 
čiūnų namuose, Jai įteikė 
piniginę'dovaną. Dalyvavo 
ir kp. Dvasios Vadas kun. 
Ai: Vaškeliu, ir pareiškė 
daug gražių minčių, apie 
organizacijų bei draugijų 
reikalus ir jų darbuotojus. 
Linkime laimingos kloties 
savo brangiui draugei nau
joje vietoje. '

PRANEŠIMAS

ir kiti lietuviai dalyvautų 
ir tuo paremtų parapiją. 
Anot, kunigo Bružiko, tai 
yra šeimyninis reikalas, 
lyginai kaip vestuvės, lai
dotuvės ar tam panašiai, 
visi šeimynos nariai daly
vauja. Parapijos visi na
riai turėtų dalyvauti jo
sios parengimuose. Tiek to. 
Gal dabar jie gailesį, fles 
aš buvau piknike ir ma
čiau kaip visi ir visos tu- 
ėjo “extra good time”.

Neseniai lankėsi water- 
buryje šie kunigai: Balko
nas, Aleksiūnas, Kinta, Dr. 
Bružas, Abromaitis, Lut- 
kus. Visi gerai atrodė ir 
džiaugėsi gamta ir žmonė
mis.

ŠV. VARDOFIFEAND 
DRUMCORPS 

‘ šiomis dienomis nežiū
rint, kad karštis, bet mūsų 
parapijos vaikučiai, vado-' 
vaujant graboriui John 
Stokes ir mėsininkui Jo
nui Stokes susirenka be
veik kas vakarą ir pučia 
dūdeles ir bubnija. Tai yra 
viltis, kad neužigo turėsi
me geriausį vaikučių beną. 
Jau vieną prizą išlaimėjo- 
te kaip "gražiausias jauni-

jones, kad jai ir Lietuvoje 
ląbąi gražiai pasiseks. P- 
lė Jakštaite išvažiavo lie
pos 3, su Studentų ir Pro- 
žesijonalų ekskursija.

Kunigas Biskis, naujas ' 
lietuvių waterburiečių ku- ' 
nigas pagelbininkas labai 
gražiai su žmonėmis sutin
ka, ypatingai jaunimu. 
Mes linkime kunigui Bis- 
kiui linksmai ir laimingai 
ir . toliaus su mumis dar
buotis.

Lietuvių Radio valandos, 
vadovaujant p. J.'Ginkui; 
metinis artistų parengi
mas įvyks spalių 6 d., 1935 
m., Klasčiau^ Clinton sa
lėj, Betts ir Maspeth Avė,, 
Maspėthe. t * •

Taigi, prašoma draugijų 
ir pavienių ąsmenų tą die
ną nieko nerengti.

. ■*. . į; ? Kaires ■'

WAIE RBĮY, GDNN.

SUSIRINKIMAS
Motetų Sąjungos 35-tos 

Į kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpiūcio 4 
d. - tuoj po sumos. Minėtas 
susirinkimas yra Svarbus, 
kad kiekviena nare galėtų 
užsimokėti savo duokles ir 
ištikus nelaimei, kad ne
reiktų kaltinti valdybos ar 
kitų liž negavimą pašal
pos. Nekaltinkite valdybos, 
už nelaikymą susirinkimų, 
nes valdyba nepaisydama 
nei Žiemos Žalčių nei vasa
ros kaiščių savo pareigą 
atlieka. Todėl visos nares 
nepamirškite šį sekmadie
ni ateiti į susirinkimą. .

Kuopos pirm.

ŠV. JUOŽAPO PAR. 
DIDŽIO*) CHORO

IŠVAŽ&VIMAS ’

Įvyko Lake Compounce 
pereitą sekmadienį. Susi
rinko daug Žmonių ir be 
choro narių. Komp. A. A- 
Lekais vadovavo. Buvo lie
tinga didna, betteko girdė
ti, kad visi Įįei visos turė
jo “extra good time”. Bu
vo valgių, kuriuos pagami
no choristės . - komitetas ir 
dainų, kurias linksmai 
Parkd estradoje choras su
dainavo. Visi bei visos lin
ksmai maudėsi/ Buvo ir 
garbės svečių, kaip tai, 
vietiniai kunigai: Gradėc- 
kas, Biskis, Kripas. Kinta, 
Kazlauskas, Ražaitis ir A* 
bromaitis. Be jų dalyvavo

pžųjade. .
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mūsų klebonas kunigas 

Valanti^jus; kuris dabar 
yra Liė^uvoje rašo, kad 
sekmingai’*ųuvyko'ir rado 
savo,, motinėlę ir gimines 
sveikus ir linksmus. Pasa
koja, kad Lietuvoje žmo
nės smagūs ir linksmi, o- 
ras gražus ir javai-gražiai 
atrodo. Jis dar nėrašė ka
da grįš. Linkime’^erbia- 
mam klebonui pasilsėti, 
nes kaip grįš, tai jpįaukia J 
Vėl kaip paprastai tpilži-1 
niški darbai.

LIETUVAITĖ IŠVY 
LIETUVON MOKYTIS 
P. Valerija JakŠtąitė iš

vyko Lietuvon mokytis. Jr 
yra baigusi Watėrbiiry Ca-\ 
tholic High School ir pasi-r 
žymėjus moksle.. Nėra abe-

PRANEŠIMUS VARGO- 
NtNINKAMS

Siuomi skelbiu, kad A* 
L. R. K. Vargoninkų Są
jungos 24 seimas įvyks 
rugpiūcio 20 d., 1935 m., 
Šv. Kazimiero parap, sve
tainėje, 324 Wharton,St.» 
Phiiadelphįa, Pa.

Svarbūs mūsų organiza-, 
cijos reikalai ragina mus 
skaitlingai dalyvauti sei
me. ■

t Juozas Brazaitis, 
Varg. Są-gos Centro pirm.|

. Tel. 755
' ‘ ■' ■ ■ '■ '■

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS 

476MamŠt, 

NEW BRITAIN, CONN-


	1935-08-02-DARBININKAS_00001
	1935-08-02-DARBININKAS_00002
	1935-08-02-DARBININKAS_00003
	1935-08-02-DARBININKAS_00004
	1935-08-02-DARBININKAS_00005
	1935-08-02-DARBININKAS_00006
	1935-08-02-DARBININKAS_00007
	1935-08-02-DARBININKAS_00008

