
Katalikai, kurs neremia katalikiškos 
ipaudoš, neturi teisgg vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Kettelerb
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EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

MNA NUO 1915 METŲ SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ RUGPJŪTIS jUTOUST, 16 D., 1935 M., No. 63. -------TOLINA 5 CENTAI

VĖL 10 KATALIKŲi L. D. S Seimas < TEISIA BERLYNE
I Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-tasis Seimas 
] skelbiamas rugsėjo 23 ir 24 d. d., šių metų, Auš- 
I ros Vartų lietuvių parapijoj, Worcester, Mass.
R Visos LDS. kuopos ir apskričiai prašomos iš- 
| rinkti atstovus ir pagaminti naudingi} įnešimų 
| seimui.
J Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos savo 
I sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui, kad prieš 
J SEIMĄ galėtume paskelbti organe “Darbininke”.

L. D, S. Centro Valdyba: 
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas

Kun. J. švagždys 
Vice-Pirmininkas 

V. Kudirka 
Iždininkas

P. Razvadauskas 
Sekretorius

A. F. Kneižys.
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Lietuvos Vyčių Seimas Praėjo
Entuziastingai

Hartford, Conn. — (Dar
bininko Korespondento ži
nios telephonu).

Seimas entuziastingas. 
Dalyvauja apie 70 atstovų 
ir apie tiek pat svečių. Vi
si visą laiką buvo gražiai 
nusiteikę. Prezidiumą su
darė šie atstovai: J. Poš- : 
ka, pirmininkas; Pr. Zdan- 
kus ir Belevičius, pagelbi- 
ninkai; p-les Rimkiutė ir 
Karlonaitė, raštininkės.

Rezoliucijų komisija: 
Kun. Vaškas, J. Bačins- 
kas, P. Rakauskas.

Seimas daugiausiai laiko 
pašventė beplanuodamas 
apie įtraukimą į organiza
ciją mūsų išeivijos vadų ir 
jaunimo. Tam darbui iš
rinkta komisija, kurion į-l 
eina šie: Kun. S. Vembrė, l 
Kun. Vaškas, MIC., J. Poš
ka, Pr. Zdankus, A. Mažei
ka, p. Petraitienė, Pr. Raz- 
vadauskas.

Lietuvos Vyčių Centro 
Valdyba atsivežė seiman 
projektą kaip šiai jaunimo I 
organizacijai reikalin g i 
namai įr moderniška 
spaustuvė ir kokiu būdu 
tą visą galima įsigyti. Sei
mas patiektąjį projektą 
priėmė ir sugrįžę delega
tai į kuopas stos Centro 
Vaidybai į talką, kad iki 
lapkričio mėnesio sukeltų 
nors $800.00 pradžiai.

Seimas pradėtas iškil
mingomis Šv. mišiomis. 
Antradienį, rugpiūčio 13 
d. šv. mišias atnašavo kun. 
Rožaitis, Šv. Trejybės par. 
vikaras, einąs klebono pa
reigas. Pamokslą pasakė 
didis jaunimo organizato
rius kun. Edvardas Gra- 
deckis iš Waterbury.

Trečiadienį, rugpiūčio 14 
d. (seimo antrą dieną) į- 
vyko iškilmingos pa’mal- 
dos Šv. Trejybės par. baž
nyčioje. Iškilmingas šv. 
mišias atnašavo J. E.

SUSTREIKAVO 2100 
DARBININKŲ
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ISTORIŠKAS NAMELIS

šis nameliA yra Kaune, Adonio Mickevičiaus gat-

Berlynas — x šiomis die
nomis nacių teisme prasi 
dėjo 10 katalikų byla, ku-į 
rie kaltinami už siuntimą1 

' pinigų užsienin. Trys vie
nuoliai kaltinami už pa
siuntimą apie 100,000 mar
kių užsienin ir septynios 
vienuolės už pasiuntimą 
užsienin apie 62,000 mar
kių.

Katalikų jaunimo drau
giją, Hungenberge, kuriai 
vadovavo kun. Luhn, na
ciai panaikino, nes jos na-. 
riai buvo mokomi sporto vėj. Yra manoma, kad jame gyveno garsus lietuvių — 
ir militarinių veiksmų, lenkų poetas*Adomas Mickevičius, kurs 1822 m. gyve- 
kas tik yra leidžiami Hit-1 no Kaune, mokį/tojaudamas Kauno gimnazijoj. Pager- 
lerio jaunimui. įbiant didįjį po^tą, toji gatvė, kur ta$ namelis stovi,

Daug katalikų areštavo ^ra pavadinta^ Adomo Mickevičiaus vardu. Šį namelį 
už tai, kad jie nuplėšė na- Kauno miesto Savivaldybė saugoja, kaipo kultūrinį 
cių posterius, kuriais buvo paminklą. Įdoi^u, kad namelis stovi prieš pirmuosius 
smerkiama katalikų akci- ~
ja.

Nacių siutimas Vokieti
joje prieš katalikus ir žy-
kur padidėjo?’ Jų "teroras istorinės vertės, tai namelis bus nugriautas, 
pasiekė net Saarą.

Vytauto Didžiojo universiteto rūmus,
Šis namelis Kauno savivaldybei kelia susirūpini

mo, nes jis kliįdo praplėsti Mickevičiaus gatvę, o jo 
i istoriškumas kilia abejojimų. Jeigu istorininkai išaiš- 

dus nesumažėjo, bet kai- ^ms, kad jamepAd. Mickevičius negyveno ir jis neturi

Prez. Roosevelt Pasirašė 
Socialio Saugumo Bilių

NELEIS “SUŠALDYTI"

Salem — Naumkeag 
Stearns Cotton Co. audek- 
dinės darbininkai, skaičiu
je 1400 išėjo į streiką. Tos 
pat kompanijos Danvers 
Bleachery, Peabody, 700 
darbininkų išėjo į streiką. 
Dirbtuvės buvo priverstos 
užsidaryti.

Darbininkai reikalauja: 
pakelti algas 25%, įvesti 
40 vai. darbo savaitę po 8 
vai. į dieną, pripažinti uni
ją, panaikinti taip vadina
mos “streteh out” syste- 
mą, sulig kurios vis dau
giau ir daugiau pridedama 
valdyti staklių vienam 
darbininkui, ir panaikinti 
“efficiency” ekspertus.

Patys darbininkai, kurių 
didžiumą sudaro moterys, 
didele didžiuma balsų nu
balsavo išeiti į streiką dėl 
savo darbo sąlygų pageri- 
nimo.

SVETIMŠALIAI LIKVI 
DUOS TURTUS

v»irm mis m NF) TV™IQ WiME VAITKOS SKRIS AR NE? žyy0 ŪAUGTgigĮ|||

Kaunas — Pagal Minis- 
terių Kabineto paskelbtą 
įstatymą svetimšaliai savo 
nejudomąjį turtą per 3 
metus turės perleisti-Lie
tuvos piliečiams. Nustaty
tu laiku turto neperleidus, 
žemės tvarkytojas jį pe
rims savo žinion.

LIETUVA PAKVIESTA Į 
AERONAUTIKOS KON-

GRESĄ

LIETUVOS PAJŪRYJE 
SIAUTĖ DIDELĖ AUDRA

Nevv York — Dabartiniu 
laiku žmonės aprimo dėl 
lakūno Vaitkaus neišskri- 
dimo į Kauną. Visur kal
ba, kad Vaitkus nebeskris. 
Lietuvos Konsulas, kuris 
labai artimai yra susirišęs 
su antruoju skridimu, tu
rėtų paįnfprmuoti lietuvių 
visuomenę apie šį antrąjį 
skridimą.

Antrajam skridimui įvy
kinti surinkta Jung. Vals
tybėse apie $40,000.00. Bet 
Vaitkus su “Lituanica II” 
tebestovi New Yorke.

Lietuvoje iš tarnautojų 
renka aukas Vaitkui.

Štai Centralinio pašto 
tarnautojai, gaudami už 
liepos mėn. algas labai nu
stebo, kad iš jų algų at
skaitė po vieną litą Vait
kaus šelpimui.

Vadinasi Lietuvos val
džios įstaigų tarnautojai 
priverstinai turi duoti 
Vaitkui pašelpą, nuskriau- 
sdamį save ir savo šeimy- v ---------------------
nas. Vaitkus gi čia gyvena mą tarnystę kariuomenė- 
poniškai “laukdamas gero'1 je. Jie bus palavinti ir iš- 
oro”. siųsti į Afriką.

Turin, Italijai — Rugp. 
13, Didžiulis tmydro-ele^ 
tros tvenkinys/ "“iNSbcen- 
truojąs nuo kalnų tekan
čių upelių vandenį, Ovada 
miestely Alessad f į j o j, 
griuvo ir užliejo didelius 
plotus žemės, mėšluoda
mas viską paWui, netik 
namus, dirbtuves bet ir 
geležinkelius. Toje nelai
mėje žuvo apie 250 žmo
nių, o kiek sužeistų, tai 
nėra žinios. Nuostoliai vi
soj apylinkėj siekia apie 
$25,000,000.

ITALIJA PAŠAUKĖ DAU
GIAU KARIUOMENĖN
Roma, — Rugpiūčio 14, 

Italija pašaukė kariuome
nėn jaunuolius gimusius 
1911, 1913 ir. 1914 metais. 
Jie visi ankščiau yra atli
kę trijų mėnesių privalo-

“Darbininko” Radio
Programa

Liepos mėnesio antroje 
pusėje Baltijos jūroje prie 
Lietuvos krantų siautė to
kia didelė audra, kokios 
jau keli metai nebuvo. Net 
dideli jūrų laivai dėl aud
ros negalėjo įplaukti į 
Klaipėdos uostą. Vieni iš 

. ................ . 
kur pasikrovė prekes, kiti 
laikėsi atviroje, jūroje, kol 
audra aptilo ir sumažėjo 
pavojus prisiartinti prie 
krantų. Didžioji audra 
Lietuvos pajūrio gyvento
jams didesnių nuostolių 
nepadarė. Tik šiek tiek 
daugiau nukentėjo žvejai, 
tačiau ir tai nežymiai. Tsb

jų laukė tuose ^uostuose

Holywood, Cal. — Mano
ma, kad vietos valdžia įsi
kiš ir neleis vykdyti skel
biamo eksperimento — su
šaldyti žmogų ir paskui jį 
vėl atgaivinti.

Mat, tūlas Dr. Ralph 
Willard, Californijoje, pa
skelbė, kad jis darė daug 
bandymų su mažais gyvu
lėliais, juos sušaldydamas 
ir vėl atgaivindamas. Vė
liausias jo bandymas bu
vęs su beždžione. Ją sušal- 
dęs ir po kiek laiko pasek
mingai atgaivinęs. Atgai
vinta beždžionė buvusi vi
sai normali. Dabar nori 
daryti bandymą su žmo
gum. Bandymui pasisiūlė 
tūlas rašytojas vardu Ste- 
phen Simkovitch. Pradė
ta gaminti tam tikras 
“aisbaksis” ir kiti prisi
rengimai daryti dėl sušal- 
dymo į ledą gyvo žmo
gaus, kad paskui jį vėl po 
kiek laiko, atgaivinus. Dr. 
Willard tvirtina, kad tokiu 
“sušaldymo” būdu esą ga
lima būtų pagydyti džio
vą ir kitomis ligomis ser
gančius. Dabar manoma, 
kad valdžia įsikiš ir neleis 
tokio eksperimento su 
žmogum daryti. Be to kai- 
kurie žymūs gydytojai pa
reiškė, kad sušaldyto žmo- 

ę bent tufiinomir ži
niomis, esą negalima at
gaivinti. Ir su tuo bandy
mu skelbiamų rezultatų e- 
są negalima gauti. Tokias 
nuomonės pareiškė Dr. 
Fishbein iš Chicagos ir Dr. 
lago Galdston iš New 
York Academy of Medici- 
ne.

Washington, D. C. — 
Rugpiūčio 14 d. — Prezi
dentas Roosevelt pasirašė 
socialio saugumo bilių, ku
riuo aprūpins nedarbo ir 
senatvės prispaustus žmo
nes. Tokių žmonių, ku
riems pensijos ir pašalpos 
yra reikalinga, yra apie 
30,000,000.

Naujasis įstatymas įei- f 
na gaiėn nuo dienos pasi- I 
rašymo. Prez. Hoosevėlt Šį- — 4

.-i

1

bilių pasirašęs skaito kaip 
pastatęs kampinį akmenį 
naujai dalybai.

Dabar prez. Roosevelt 
turės paskirti tarybą , so
cialio saugumo įstatymą 
vykinti.

Šis įstatymas labai nau
dingas darbininkas, bet ne 
visi šios šalies . darbinin
kai galės juo naudotis.

Kol kas tik 31 valstybė 
turi senatvės įstatymus, 
tik penkios apdraudą nuo 
nedarbo. Taigi federalis 
socialio saugumo įstaty
mas nepritaikomas toms į 
valstybėms, kurios tokių 
įstatymų neturi. O visi 
valstybių įstatymai turi a- . 
titikti federaliems įstaty
mams.

¥ 
f

t

LITVINOVAS - KATALI
KIŠKOS HABSBURGy 

DINASTIJOS ŠALININKAS

MOTERŲ SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBA

SUGRįŽINO PENSIJį 
ISPANIJOS KAM 

VETERANAMS
1

Washington, —Rugp. 12, |
Prezidentas Rooševeltas J
pasirašė Ispanijos - Ame
rikos Karo Veteranų Bi-» -4 
lių. Sulig šio biliaus, minė
to karo veteranams graži
namos pensijos ir pašalpos 
jų našlėms, kurios buvo 
nutrauktos keli metais at
gal dėl ekonomijos. Tuomi 
pasinaudos apie 40,000 as
menų. Tam tikslui vyriau
sybė turės išleisti kasmet . 
po $45,581,000. Apie $6,- 
000,000 teks veteranų naš
lėms.

Hartford, Conn. — Mo
terų Sąjungos seimas pe
reitą savaitę baigėsi labai 
tvarkiai. Centro Valdybon 
įeina šios narės:.T. Mažei
kienė, pirm.; S. Sakalienė, 
Vice-Pirm.; M. Vaičiunie-

4

Viena — Nežiūrint to, 
kad Austrijos vyriausybė 
pastaruoju metu nesykį y* 
ra pabrėžusi, kad Habs- 
burgų restauracijos klau
simas dabar neaktualus, 
dalis Vienos spaudos varo 
toliau propagandą už res
tauraciją. Tie laikraščiai 
praneša, esą, net Litvino- 
vas Habsburgų restauraci
jai pritariąs.

Taip sakydami, Vienos 
laikraščiai paduoda Pra
hos laikraščio “Narodny 
Politika” pranešimą, esą, 
Litvinovas pareikalavęs, 
kad Benešąs nebebūtų taip 
atkakliai nusistatęs prieš 
Habsburgų restauraciją. 
Litvinovas tą savo reika
lavimą motyvavęs tuo, kad 
Habsburgų Austrija ir Če
koslovakija sudarysian
čios nepereinamą barjerą 
Vokietijos veržimuisi į 
Vid. Europą.

PARDUODA 29 ŪKIUS
Kaunas —Žemės bankas 

paskelbė, kad rūgs. 24 d. 
iš varžytinių parduoda 24 
ūkius Žemęs Banko pasko
loms” grąžinti.

KARŠĖJAI SUSTREIKAVO
Webster, Mass. — Rugp..

n|, Sekr.; p. Čepulienė, Iž- 14> _ American’ Woolena 
dininkė; S. Sakalienė, Re-; audeklinėj sustreikavo 60 
daktorė; Dr._ šliakienė, .karšęju. Del tos priežas- 
daktarė - kvotėja. j įįes gįp kitu darbininkų

Dvasios Vadą skiria Ku-:liko be darbo> nes karšė- 
nigų Vienybės Centras. iams nedirbant, kiti dar* 

------ bininkai neturi ką veikti.

■i

HUEY LONG KANDIDA
TUOS! PREZIDENTUS

■

DEL VIŠTŲ VOGIMO 
PADIDINO AUŠRINĘ 

SARGYBĄ

šeštadienį, rugpiūčio 17 dieną, iš stoties WAAB, 
Boston, Mass. vėl turėsime progos klausytis lietuvis* 
kų dainų ir kalbų*

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1410 ki- 
locycles 2 vai. po pietų ir klausytis visą pusvalandį 
Darbininko Radio programos. Pasiklausę, parašykite 
savo įspūdžius adresu: Darbininkas, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

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

Pranešėjo kalba.
" 3. - Per tamsią naktelę ...............

Darbininko Radio Choras
4. Motinėlė mano ........................ .

Solo —- Rapolas Juška
5. Kalba Dr. Juozas Landžius;
6. Pavasarėlio trumpa naktužė

Vai.gudri, gudri........ .............
Darbininko Radio Choras

7. Dainuok man dainą"........ ............... Vanagaitis
Duetas — Ona Sinkevičiūtė ir

Antanina Grabijoliutė.
8. Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai.
9. Šokim, šokim..................   Žilevičius.

Darbininko Radio Choras

Washington — Senato
rius Huey Long iš Luisia- 
nos paskelbė, kad jis 1936 
metais kandidatuosiąs į 
Jungt. Valst. prezidentus. 
Nors jis priklauso demo
kratų partijai, bet kandi
datuosiąs nepriklausomu 
tikietu. Senatorius Long 
yra pagarsėjęs šioj šaly, | vaujant 
kaipo turtų pasidalinimo Šimkui padidino taip vadi* 
idėjos skelbėjas, su dikta-' namą aušrinę sargybą ant 
toriškomis tendencijomis, ' kelių,

Burleigh

.w. "*r

Šimkus
. Šimkus

Šimkus.

Lietuvos aero klubas ga
vo kvietimą dalyvauti 
tarptautiniame aeronauti
kos kongrese, kuris įvyks 

mieste 3 — 10 d. rugsėjo.
Galimas daiktas, kad į šį 

kongresą skris keli mūs 
civilinės aviacijos lėktu
vai. Lietuvą kongrese ats
tovaus aero klubo pirm, 
prof. JŽemaitis, aviacijos 
ąts. majoras Garelis, av. 
ats. kapitonas Morkūs ir 
inžinierius Landsbergis.

Austrijon dalyvauti skri
dime apie Alpes mūs aero 
klubas savo lėktuvų ne- 
siųs, nes dabar nėra pato
gus laikas. Mat, klubas už
imtas lak. Vaitkaus suti
kimu. Tsb.

X r* , kos Kongrese, Kuris įvyas
?ajS?r^° Vyskupas Mc-[Jugoslavijoje, DubrovnikoAuliff.

Seimas baigėsi labai en
tuziastingai. Lietuvos Vy
čių organizacijai yra lem
ta gyvuoti Jr augti.

KARININKAS NUŽUDĖ 
GENEROLĄ JAPONIJOJ
Tokio — Japonijos armi

jos karininkas Saburo Ai- 
zawa. kardu nužudė žymų 
Japonijos generolą Tetsu- 
zon Nagatą, žudikas pa
smerktas myriop.

Į VILNIŲ
atvyko vasaroti Pilsudskio 
žmona ir apsigyveno Pike
liškių dvare.

Northampton, Mass. —- 
Šioj apylinkėje labai pra
siplatino vištų ir daržovių 
vogimas, iš ūkininkų nak
timis. Kad tą sustabdžius 

i Valstybės policija, vado* 
Leitenantui V.

“DARBININKO” OFISO VALANDOS

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 8:00 v,. 
ryto iki 8 vai. vakare. Kitomis dienomis nuo 8:00 
vai. ryto iki 6:00 vaL vakare.
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MUZIKAS ;
RAPOLAS JUŠKA '

(GALmAUSkABI "

Tek S». Boston 2300 < 
414 Bmdway,,i>o. Boston'

Ofisas atdaras nuo 10 m 12 vat j 
ryto, nuo 1:30 iki 0:30 po pietij Ir 
ūuo G ild 9 E rakate, šventu diensĮ

pagal susitarimu... .,. < j

Raštininkas.
<————■—

Grafton, (Mass,) mies
telis, kuris pasižymi savo

18Š0 m/'-;;
HALL$ BARBĖK SCHOOL; ■ 

873WashingtonSt. Boston, Mass,

Padaro,geriausius fe gražiai 
sius paveikslūs. šeimynų, vus- 

tnviu ir piivicniu asmornv
TTrVrtTi!-'.ri cmTT’ir A14- "lį JJjtęijflJS' pJLU'U'AiS

u&nthBoston. -
Tel Šou, Boston 2029

■ u TeL Nor. 0242 (
ALENA 8. STUKIENE x

PIGIAI TAISOME • 
... STOGUS' - 

SO. BOSTON P00HNG 00.’ 

JOHN MARTIK& GO.
Taisome Visokius Btogus 

414 W* Brbadvvay ■

South Boston 0574 dlėnoinin 
South Boston 0184 valiomis

s

JUOZAS M. DtUS
EAmBODlNiNKĄS*

Parduodu įvairiausjos,rbjne* 
auksinius Ir .sidabrining dtiį^ 
tUs, faapgi ir pitoitou* ■; t

. 386^^BroWąy ;T

F.WAIiroS
LIETUVIS GRABORIUS 

; 148 Columbia St.
> CAMBRIDGE, MASS.

• *folofonaij ■ ■.. .
Ofisas: •. TBOfcbridge 7380 
Namai: TROwbridge 6434 

.Sąžiningas ir Riipestingas
PATARNAVIMAS

ir Stelos Averką šeimoje,(pertan mokytojai ir duodama 
gyv.151QA Columbia Rd./^da^ praktikos, Mokykla įsteigta 
atsilankė garnys įr atnešė 
gražią dukrelę. Motina 
jaučiasi gerai; \ f ė,

| Arti Mmiiciįal Building. \| 
| 525 E. Btoadway, & Boston j 
= . Ofiso ,VataivSos ♦ - S
INrg a m 12ryte Ir nuo 1.30 ikli 
=Sx Ir nuo C iki S vai. vatearb- O£l-= 
jsfts uždarytos subatos inikarals ir. f 
| nedėldleiiiais, taipgi seredomis nuo | 
|’ 12-tos dienQ Uždarytas. < Ę 
Į - Taipgi nuimii ir X-Ray |>

lio iiaišku, kuriuose “Dar-
I Tel. ^Boston 0823 . • = ’ - -
Į Lltouvis DANTISTAS

[HSMERKĖ PERSEKIOJI-

35E B*
H

‘ VIETINES ŽINIOSS
I FEDERACIJOS APSKRI

ČIO VALDYBOS SUVA
ŽIAVIMAS

A* L. R* K. Federacijos 
- ^Naujosios Anglijos apskri
čio valdybos suvažiavimas 

ryks sekmadienį, rugpiū- 
io 18 dieną,.. Darbininko 
Redakcijos kambary,.. 36G 
L Broadway, So* Boston^ 
Cass., 1 vai. po pietų*

B* JAKUTIS,

viešai pareikšti savo min
tį ir nusistatymą bite ko
kiame klausime. Ir tai ką 
Masš. Legislatura savo re
zoliucijoj pareiškė esanti 
.visos Amerikos visuome
nes nuomonė.

Dar smarkiau nacią siau
timą Vokietijoj pasmerkė 
atstovas Thomas Dorgan, 
kurs ir minėtą rezoliuciją 
įnešę.

PRIĖMĖ TUN&IO GILIU

ten atvyko iŠ Ho- 
rniBOhmftftojur 

su savo aparatais, artis
tais ir tekniškais eksper-l 
tais filmuoti pagarsėjusio 
Amerikos dramaturgo Eu
gene O’Naii veikalo tlAh, 
Wilderness”. Ten bus nu
filmuotos visos ISorines 
scenos. Tas miestelis pa
rinktas dėl jo tipiškumo a- 
pie 1906 metą laikotarpio.

HIKyttŪŪžIUS

DARBININKAS

f ^Tžiso^inPARDUODAMt RAIBOS

<wusukw* .u STANLEY ’s n Amo SlIOP . TKusanosTOHnSsB . ji
, Inž. Stasys Beleskts, Bav. 343 W. Broadvay, So. Boston* Mau.

STR AND CAFE,

Mass. Atstovą butas 125 
balsais prieš- 91 priėmė 
taip vadinamą MI?* tunelio 
bilnį. Sulig šiuo bilium 
Bostonui duodama tėteė 
skolintis pinigą, kiek rei
kiant nugriovimui iškelto
jo geležinkelio, kurs ema

, ‘ į nuo Forest Hills iki Sąlli-
i Massachusetts vaistykinriemė rezo-Ū° geležinkelio iškasti tu- 
tuSia smetliančia dabar neIi- kiltum bostonie- 

rVnk^HiHk^,65ai džiaugiasi, nes ne tik 
bet įr 

persekiojimus. Tas nepa
tiko gėneraliam. Vokiėti- 
joe konsului Bostone, Ge- 

;Aerolui von Tippelskirtch.
> Jis pareiškė ' pratęstą dėl 
! tokios rezoliucijos primin- 
' damas, kad tai ne jūsų 
'biznis, kas dedasi Vokieti*

F Į tą protestą ~ aštriai at- 
t sale gubernatorius Cūrley 
t ir Atstovą Buto pirminin- 
| kas Saltonstall, pareiksda- 
imi, kad-tokia rezoliucija 
f yra vietoje? ir kad Legis- 
’ latura turinti pilną teisę

Bostonas pagrožėtą. #

IŠVYDO ATOSTOGAUTI 

t Adv. WUMam Hęaly su 
žmona. Jr p. Jonaš Roma
nas išvyko ^atostogų j 
Maine valstybę, Adv. Hea- 
ly žmona yra p^Romano 
sesutė. '■< .: ■■

AMŠTAUIVIMO ORAII- 
suos piknikus ;

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

; i e vaikams. | 

; : Adresas i ? • |
933 E. l&^dway, .1- 

SO. BOSTOK MASS. i

. prašiame Spot Pdnd iug- 
plūčio 25 dieną įvyksta 
Maldos' ApaŠta 1 ą v į m o 
draugi jos piknikas. Nariai 
ir nares stropiai ruošiasi. 
Prižada muziką, žaislus, 
IMksmąJaiką jauniems ir 
seniems. Ypatingai . kvie
čia jaunimą dalyvauti, ';

Pehias skiriamasv Vasa
rinės mokyklos fondui.r

Teparemia visi gausiu 
atvykimu į < pikniką. - Sek.

GRAFTONE FILMUOJA

T! u

T

SO* BOSTON, MASS.
Td.1161 RoomSl

, 1 Rėsidence’:
1« Thomas Bk, Tėti. S. B. 1043

7 mėnesius. Jie nubausti* 
už tai, kad pasivogę auto
mobilius, “jau kelis kartus 
galvotrūkčiais lakstė po 
gatves pastatydami kitą 
gyvybes pavojun. Ketvir
tas jaunuolis, tos pftčios 
šaikos, John Wetzonis, 17 
m. guli miesto ligoninėje 
su policisto kulkos žaizda, 

i Jis tapo pašautas bandant 
jį areštuoti, praeitą sek- 

j madienio rytą. *
ši bausmė lai būna pa- 

[moka ir kitiems jaunuo-

”■ tHBff’ MHB ŽINOTINA, KAD

’ Vaiką paralyžius, .kaip 
Bostone, taip ir apylinkė-1 , „ - , _
se plečiasi.. Kasdien'uŽre-Įp^U18* gajima pelnyti 
gistruojama po keliolikai tokiu elgesiu*

re nuo tos ligos. Todėl pa- DŽIAUGIASI “DARM* farttaa vaikus awikai Bei LJlTlT. 
kiek galima higieniškai NIHTO” M PTOG8A- 
užlaikyti ir neleisti į bu-Į » 
rius, nes tą liga yra lim-L ’ Hm — 
panti. Apsireiškus pir- > 
miems simptomams — ve-Į ' . . '
mimui ir karščiavimui J Brocktono biznierius p* 
nieko nelaukus "kreiptis [Petras Bartkevičius štai 
prie gero gydytojo. j ką rasa apie ‘*Darhmmkon 

[radio programą, rugpjūčio
MEISĖGLĖn " " “Rugpiūčio 12, 1935 

IšOVIFčl HIQ > - Į“QerK>.i?parttainW’ Ra-
; ■ • iSUIn£uui? .did štabuį/

. So. Boston, Mass.
South Bostono Munici-f Tamstose •"

paliame teisme, teisėjas I ,' radiorugpiu-
Logan nuteisė tris jaunuo- W 10 dieną, tai buvo ma
ltus, būtent: Michael Kelly IoJ^ pusvalandis.. \:
19 m. nuo Athens SL, Mar- _ Qj.r^maln Juškai, p. 
tin Deviiie 18 m. nuo D St Knemui ir gerh.kum Jus* 
ir James Čorcorąh 22 m. kaimui samčiu širdingą ą- 
nuo Reto Sh, JSo.:-Bo^ to^
no kalėti. Pirmieji du nu- pinanti pusvaląndh Viskas 
teisti po du metu, o trečias buvo O* Ks> aem*' , _ ri,'.

" —‘-y."- J T.. — .,TSu aukštą pagarbą, j
jj į -j T t g Idį ; } Betra^ Bartkevičius?1...
U B fi l H B B I ] r ^ai ffems iš dauge-

| bminko”"Radio' programos 
Gerb. Klaušytojai reiškia 
savo įspūdžius ir padėką 

Į pTOgramoBŠtg^iams/'^ " 
LietąviąDarfeminką Są- 

jungoš -Cehtrd Valdyba ir 
“Darbininko” Vadovy b ė 
prašo Gerb. Protesijonalą 
ir\BiznieHą?^;yiabs:yišUo-; 
[menės paremti tą radio 
pusyaląndiĮ^skėlBimąiš ' ir 
dovąnėlėnfi^' Parėmusfems 
huoprdžiąi dėkojame. ■;

Buikhusias RestonuuukValrykto, 
kurioje yta skAutousi ▼ulgW4E 

gardžiauri gerymai.

Savininkai lietuviai.

374 W. BROADWAY, 
So. Bčrton, Maw.

Sekmadienį, rugp. 18 d. 1) siunčiant LDS* narių ’ 
j* Worcester loš Pro vi- mokesčius, naujų narių a- 
mce; South Boston loš plikaci jas, klausiant infor- 

macijų apie LDS. organi
zaciją ir kitais LDS. rei
kalais kreipiantis reikia a- 
dresuoti šiaip: LDS. Cen
tras, 366 W. Broadsvay, 
So. Boston, Mass.

2> pakeičiant adresą, tiž- 
siprfenumeruojant laikraš- 
t j “Darbininką”, siunčiant 
spaudos darbus, skelbi- 
<nu», atslklausiant kainą 
už prenumeratą, skelbi
mus, spaudos darbus, rei
kia siųsti šiuo adresu: 
“Darbininko” Administra
cijai 366 W. Broadivąy, 

sSo. Boston, llass,
3) straipsnius, korės* 

pondencijas, pranešimus ir 
kitokius rastus iailirašeiuĮ 
“Darbininkui” siųskite a- 
dręsti: “Darbininko” Re- 
dafecljui, 366 VY Broad- 
\vąy, So. Boston, Mass.

Gerb, LDS. kuopą valdy
bą, narių, “Darbininko” 
skaitytoju, bendradarbių 
ir rėmėjų prašome-viršui 
pažymėtą taisyklių prisi
laikyti, nes tuomi ne tik 
palengvinsite darbą, bet 
padėsite išvengti klaidą ir 
sutrrikdyhią*

-Kas migiijžinu hąšidejėH5 
nuo. jo klaidos keli o, 'tas įš-: 
gelbės jo siela nuo miyties' 
ir ■ apdengs daugybą puode- 
imą. <

So. 
dence; -------- -------- - ------ ,
Lawrcnce; Norwood loš 
Lowell.

Sekmadienį, rūgp. 25 d. 
Providence los So. Bosto- 

ine; Lowell loš Lawrenee; 
Worcester loš Nonvoode.

Dėl nepalankaus oro, pe
reitą sekmadienį negalėjo 
suvažiuoti visi ratehą ve
dėjai pasitarimui. Bet toks 
suvažiavimas įvyks greitu 
laiku. Vietą ir dieną pa
skelbsiu vėliau.

Viktoras Babilas.

ŠV. PANOS MARIJOS I

Rugpiūčio 15 dieną visos 
kataliką bažnyčios'. buvo 
užgrūstos žmonėmis.

sv, Petro parapijos baž
nyčioje per visas mišias 
buvo daug žmonių. Sumą 
laike ir pamokslą pasakū 
kun. Lunskis, svečias iš 
Lietuvos. ’

♦ ■.

Antradienį, rugpiūčio13 
dieną, kun. P. Virmauskis, 
SV. Petro .par. klebonas, 
LDS. Dvasios Vadas ir 
Kun. PrJuškaitis, N, F.B 
Švč. par. (Cambridge, 
Mass.) klebonas, Bostono 
Provincijos Kunigą Vieny* 
bes Pirmininkas buvo pa
vykę Lietuvos Vyčių, sei
mam Seimo pradžia buvo 
gyva, bet netaip ’ iškilmin
ga,, nes tik, antrą dieną į- 

’vyM
šios, kurias1 atnašavo su a- 
sista J. E. Vyskupas Mc- 
Auliff? ’ \

Kun. Virmauskis ir kun. 
Juškaitis grįžo iš seimo 
rugpiūčio 14 dieną. ■, ■,

. * > GARNYS, GARNYS!'

- Rugp. 13 d., Pranciškaus

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu* 
Ji yra baigusi 

' EAELTEN BIANOFORTM 

KOLEGIJĄ

444 E. Šixth Street, 
So* Boston, Mase.

dideli kambariai su cen- 
tralihiu apšildymu. Kaina 
labai prieinama. Atsišau
kite tuojau | “Darbininko”

366 W<LBroadway/ 
:So* Boston, Mašs.’.w ; ■

V ? MOTO
Mokykis barberiu,'kiir yra

iUEENiNNliUNUHt
. INO* ■•/ 

, LIETUVIU SKALBYKLA 
SkuUdnme fr. prosluuma visokius 
drtibttžhis. Mes paimmno ir pi'Ista* 
tome .drabužius visur, kn|p> ta{: 
So. .lWon, 'ėaiąhridgė, Bri^ttoh 
pbrdrestor ir kitur, I’jim<^inklto 
lt patyrsltc, timl gnuitatii fcfitunm* 

vittta už i»igfy kubui,
7-9 EUėry SL, So. Boston 

Tel go. Bbaton JZ923:. .

-SJ!!"-.'

prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias proyas. Daro vi- 

aus leg&lius dokumentus t 
ALT K St. (kampas Broačhvay) 

South. Boston, Mass.
Telefonas? Šou .Boston 2732 

t . : Namų.: Talbot2474 ?*■

JOHNJ, GRISAŪJS 
(GĖIGALIUNAŠ)

. ADVOKATAS

KAS VALANDĄ 
,» KASDIENĄ

Tel. 2660 ‘ ; - 1

Lietuvis Dantistas ' . . 1

A, L KAPOČIUS
,251 W. Broadway, So. Boston '
Ofiso valau<k>s nuo; 9 Iki 12. nuo-i 
liSO m* G it ūuo 6:30 M;S v. v. I 
SerMvmls nuo 9 iki 12 v, dieną. 
Suimtomis nuo 9. IkiVM vakare. 
Ned vilomis-nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(nagai eutartU . /- ■ /-

KAZ. J. KALINAUSKAS
5*i)»ębinink0oName . 
(anirta tūboB, Robth 1) ‘ • 
Etoudvty, 8o. Ėoitoh.

■ *r«. 8q, Botoa B35T ?
Bostono < *

60 Stato ŠI, Room 3KŽ6
T*t Hubbard 9396 

Ojnr«nlHHU SS Row?mont Street,’ 
SU. Taltot 2S7t Dortl*p«ter, Mase.

i*1 aLU

IŠPLAUKIA KASDIENĄ 
: i ■ 1a ■■ \ 1 - • ?
.f .Piimatykite puikiu? Bostpun Prie- 
plauki regiW%tgtįą^u&.okežino iiii- 

ivus,; tiMžiaiisiu> pasaulyje žiMj pKf* 
į tas. fcuvininkij laivelius ir istorijas 
. Vietas, r . ;
[r t’a^idžiiingkite yLnik'iaYit’
.laivais ir ’pnmatj-kįte *daug inteL-esigi 
gU. dalyku Nantasket Beacli. /

Skiinūij uiKzinzlžiai baltarm?, SvįrhV 
Hm laite, karintieji {uislviižlnetl jtirci- 
inls, palhikite ^Įeveitfjrį ar btisfj j 

>■ 'VViia.tf. DPT PftMh-iLžinčjimi.ri 
.Saukite: mjBbard 1009. '■
x V alkani h 1- Wtų. bilietas ten ir 
, atgal t’ec.j taikai iM ė mėtij, kėlM< 
^uG dovanai. . .-<• ''t . . ' ■ 
f Vakarais Kainos Snpiažintos 
t ši&kHiinfe dienomis nuo JI vak p. p.

ISeinuRc įL<įkttUnRenius;ir Šventes, kelki. 
L ne i Nantasket ir’, atgal tik

T«i. 4o. Batton 'S$2Q • | 
.MITOKATAI ŠALNAI
* DARBININKO KUIE.

MlMAfn.Jt .

Itonth Bofttoa, Mm

\ WWTRB> . 
iHM'Stlt.KhYfaf

NAN^^aE. cu:’0‘i jitAMbCAl C0-

DR. J. LANOŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR j 

CHIRURGAS,
, 534 E* Broadway j 

SouthBoston,Mass.... 
Tel. South Boston BTĮ2 *

Jielneatsiliepia'tai šąujęit: 
Aljfonąuin 9753 ■

j piūčio 18*d„ sekmadienyje,! 
■įvyks gražiojo, patogioje, 

I [erdvioje ir visiems mėgia- 
Įmojii Palangoje, (Methu- 

I en) Lawrenėė, Mass. .
I •ši vieta, 41įrai, visoje 
Amerikoje vienintelė tėra. 
Jos didumui Be. vieną kita, 

Į piknikams vieta, nebepri* 
llygstm Visais patogumais 

|| irgivisas viršyja. Ten gra- 
Iži pievą žaislams, puikus 

ĮįežeAs maudytis; erdvi 
Į svetainė įvairiems . . pasu 

įL/Toje gražioje vietoje, 
Į rugpiūčio 418, Cambridge 
Ijlietuvią parapijiečiai pik* 
[ Įninkaus. Prie šio pikniko 
[Į (visi uoliai rengiasi. Gas- 
l lpadinės kepa, verda, gami- 
Į ną skanius valgius* Vyrai 
Įjruošiasi visus trokštan

čius . pagirdyti skaniau-

Darbininkui nustatyta . . ’ 
Yra' laikas jau kas vyįfe .

* Laikrodžiui šešias išrausąs,
' -. Keltis, dirbtuvėn skubėti,
.. . Kad, sirenomis suūžus, : r 

Jau prie darbo ten stbvCti.
^euai dirbą jis per diena, 

Ašttionias valandas kasdiena, 
Už kurias mokėti gauna : ■

Į.; Vos trejetą dolcriulaj, .
...Su kuriais- ptagytehį stiiikiF- 

<. ^Nekartą jis ir badauna:.-. .,
Kas jam vargšui gal padėti, 

Kad-jis turi taip kentėti?-- * 
Gal likimo^taip jau lemta 
jam tekią gyvenimo naštai

* Per ’ diėnjį nusikamavęs,
, Sunkiai dirbęs - prakaitavęs, 

Vakarė vos tik' alsuoja ■. * 
Ir namo šuhldai žjghioja... < -

i. -

Lietuvis Anstolis — Constabto 
Licitatorius .

ROMAN J. VASIL
Apraudos ir Nejudomo 

Turto Agentas
409 ;Bro£dw>yį Room 4 
Sontk Boston, Mass.

■ Telefonai Parkway 1735-M.

< BALDUS
Perkraus- ( 

tome * 
'■ visus

PIGIAI
GREITAI

i SAUGIAI

326-828 W. Broadrcay 
TeL South Boston 4618

Te!TtoVbiridge 6330. ?

>•; <BEpŠTS) / > j 
omroMU

. - ; . , •'i* • v t.

Ofiso •Valandoj:. 2—4' ir 6—8

278 Harvard Street, . -
karap. hmm arti Central Sq-t 

Cambridge/linus* .

1 Busįvairių'žafelų.-Dabar S 
H madoje esantis sportas ar- I 
[klią lenktynės irgi bus, J 
[Matysite gražiausius ark- ‘ 
liukus lenktyniuojaut. Ii- j 

Jiąiihėjimą taipgi netruks. ! 
J Visi važiuokite Palangon, ; 
rugpjūčio 18į‘ o matysite j 
ko nematę Įr. visi džiaugsi- , 
tės.1 Autobusai -nuo bažny- < 
čios išeis po’7, 9 ir U vai. [ 
mišią. Įsigykite ą bilietus < 

j kelionės įr įžangos iš ank- .
;slo, 1 /

EDWARD L. HOPKINS

[? . ANTSTOLIS -r- APPR AISER, '
| \ I •_ '-..JĮ
į 362 West Broądnąy, " So. Boston* [ [

telefonas So. Boston 050t |

' Tet &m. Boston 3694

; STANLEY 
BOTTLINGCO.

, Išdirbėjus gerų. minkstg ’ 
:•■ gėritaij, .

■ 7107 W, Sivth Street, 
So. Boston, MM .

Namai: 181 D. Bt., &o. Boston

•!MNMK

Seniausias ir Bavistpvfs žios
- ■ Valstybės

LIETUVIU GRABORIUS IR 
BAD3AMU0T0JA3

GyvtteM 26 metai. Uatarnavi.Į 
miia dieną, .iv nakt|. J

TUm MOTARO TEISES i
Ofisai.: .; ‘ Į 

2S4W. Broadw> So. Botūmi
Tel. Boti. Boston 2690 .

413 Ame» Bt., Brockton; Mm
Į Tel; .Broekton 390 * • - i

g 838 Dorchcster Avė.
tŽžfet žSŽt at—



■ , - DARBININKAS

t* S’

Kas girdėti .lietuvių
KOLONIJOSE

NiVFRUIII altoriams reikalingillll|MiniLL| HIAMi Įpapuošalai. Paskutiniu lai-
—- ------ Įku įteikė kun. Puidokui

šiomis dienomis kunigas reikiamą sumą pinigų pen-
ku įteikė kun. Puidokui

1 Feliksas Norbutas, St. Ri- kiemą arnotams ir dviem 
la’s f airiui nar. Vikaras knnnm. kurio dalvkai iaua’s (airių) par. vikaras kopom, kurie dalykai jau 

' išvyko dviem savaitėm a* “ s“ —L —syra atsiųsti ir vartojami 
mūsų bažnyčioj. Už tai 
garbė ir padėka tenka šv.

j Tos parapijos piknikas f Onos Draugijai, 
vyką sekmadienį, rugpiū-] --------
no 18 dieną, Lietuvių par- k Salem St.

ŠV. ONOS DRAUGUOS 
. ’ GRAŽI DARBUOTE

i Švt Onos Draugija iš vi» 
> yte bažnytinių draugijų 

i įaugančiai pasižymi savo
Įlarbštumu. Jos draugijos 
ląrėa nenUleidžia rankų 
geriems darbams nuo pat 
iiąvo įsikūrimo dienos. Ne- 
r >erseiilai tos draugijos pa
dangomis tapo įtaisyti 
į irezbiterijoj karpetai ir

. ŠUŪBAS
Rugpjūčio 10 dieną priė

mė moterystės sakramen
tą J. Martutaitis to Anelė 
Atkočaitytė. Liudininkais 
buvo E. Atkočaitis* O. 
Martutaitytė, V. Masaity- 
tė ir A. Atkočaitis.
’ Po iškilmingo šliūbo ir 
pokilio jaunavedžiai išvy
ko ‘medaus mėnesiui* pra
leisti nešisakydami kur. 
Laimingos ateities.

dieną, bažnytinėje svetai
nėje įvyko ‘Shower party3 
p-lę Anelę ŠestaviČiutę pa
gerbti. Susirinko apie 50 
jos draugių ir sunešė įvai
rių naudingu dovanų. Kaip 
visos gėrėjosi pamačiusios 
p-lės Anelės tėvelių dova
ną. Tai buvo gražus auk
suotas kryžius.

Vakarėlis greit prabėgo 
bejuokauj ant, bešneku
čiuojant ir bežaidžiant į- 
vairius žaislus. Net kitą 
dieną sutikai! kelias pane
les, kurios negali pamirš- 
ti kaip gera ir linksma ten 
buvo.

GREENFIELD, MASS.

' r

STKSft SVIES
P. a SjkM fr B. G. SykM 
LIETUVIAI. ADVOKATAI

MORWOODkMA88.
TeL Nbrvood 0330 

, Gyvenimo vieta:
32 Walnut Are.

Tel. Norwood 102^

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

494, E. Broaūway,r 7 
South Bofcton, Mus. 

Office: Tel. S. B. 1437 
4ėa 158. W. Tth St.B ....------

dieną ir naktĮ.

TW. ScrihBoston 0815

D. A. ZALETSKKS
Giiborins - Bahamnotoįaa

Patarnavimas dieną ir uąktj
Fanerai Home ir Res. >
OM lSUt Broadway, •

So. Boston, Mam. •

Vladas ir Magdalena Si- 
monavičiai susilaukė nau
jos šeimoj nares, kuri 11 
rugpiūčio pakrikštyta 
Margarėtos - Pranciškos 
vardui Kūmais buvo O. 
Makaravičienė to V. Drob
nys.

P-nia Uršulė Pazniokie- 
nė, uoli darbininkė parapi
joje, šiomis dienomis iš
vyksta į Chicagą, Seserų 
Kazimieriečiiį Vienuoly* 
nan, ku? yra jos mylima 
dukrelė Mikalina, pereitais 
metais išvykus noviciatan.

Linkime p, Pazhiokienei 
laimingos kelionės ir ma* 
lonaus svečiavimosi. Pra* 
šome pasveikinti sesutę 
Mikaliną ir nuo mūsų vi
sų. x

E. d. M.

PIKNIKAS
Rugp. 18 dieną visi pri

valote, atsiminti jei užmir
šote, nes Lygos parke į- 
vyksta didelis ir paskuti
nis parapijos piknikas. 
Bus jame visokių įdomy
bių ir linksmybių, kurių 
begalima aprašyti, bet rei
kia pačiam pamatyti. A.

loiSoOiss. i

DUNDULIS UINCH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius-ir iviefius 

valgius 'z : / 
ATDARA;

Nuo 6:30 ryto iki. 12:30 vakaro
1118 Washington St., 

Norwood, Ma«.

EDW. V. W*RAB0W

MHOft STAIGA
- Rugpiūčio 3 d. staiga mi
rė Kazimieras Valaitis, 
kuris dar tą pačią dieną 
dirbo ir 9 vai. ryte mirė. 
Nesuspėjo nei kunigo nei 
daktaro pašaukti.

A. a. Kazimiera* buvo 
geras lietuvis ir katalikas. 
Priklausė prie Saldžiau
sios širdies V. Jėzaus 
draugijos.

Laidotuvės įvyko rug
pjūčio 5 dieną iš Šv. Tre
jybes par. bažnyčios. Sal
džiausios širdies V. Jėzaus 
draugijos nariai suteikė 
paskutinį patarnavimą, at
lydydami velionį i bažny
čią, kas darė didelį įspūdį 
svetimtaučiams.
. Didžiulė šv. Trejybės 
par. bažnyčia buvo pilnu
tėlė. Trys kunigai laike šv. 
mišias už a. a. Valaičio vė
lę. Po mišių a. Kazimie
ro kūnas nulydėtas į Kal
varijos kapus, žmonės ly
dėjo važiuodami 50 auto
mobiliais. Visi draugijos 
nariai dalyvavo **in corpo- 
re-* laidotuvėse. Garbe mū
sų draugijos pirmininkui 
Alekuį Bteponkevičiui už 
tokį pasidarbavimą.

Velionis paliko nuliūdi
me žmoną, keturis vaikus, 
dvi sesutes Grėenfielde:- 
pp. Lopšaitienę ir Slonie- 

• nę ir brolį Lowell’y ir ke
lis brolelius ir sesutes Lie
tuvoje. \ ■ v

Te Aukščiausia duoda 
jam dangaus karalystėje 
vietą, o mes Čia pasimelsi
me už a, a. Kazimiero ve* 
lę.\ * Dėdinas.

CAMBRIGE LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DIDELIS

==S>

SEKMADIENĮ,

Rugpiučio t Aug. 18, 1935
PALANGOS PARKE,* LAWRENCE, MASS.

Bus įvairių žaislų, skanių valgių to gėrimų. Autobusai išeis po Mišių 
po 7:00,9:00 to 11:00 vai. ryte nuo Bažnyčios. Visų apylinkių lietuvius 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. RENGĖJAI

Pereitą savaitę, Norwoo- 
do ligoninėje padarė “ap- 
pendicitįs” operaciją Ado
mui Smolskiui, 10metų 
amž*. ir Kristynai KerŠiū- 
tei. . . , ■ ■/_ .

Ligoniai eina geryn. Vi
si jų pažįstami meldžias^ 
kad jie pasveiktų.' Soda- 
lietės ypatingai meldžiasi 
ir prašo Aukščiausiojo, 
kad jų sesutė pasveiktų 
kųogreiaausiai, kad ji su
grįžus vėl galėtų veikti.

Pirmadienį, rugpiūčįo 5

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BA1SAMUOTGJA8 ' 

1000 Washingtoh st.
.. NORWO0D, MASS.

TEL. Notwood 1503 ■
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005.

“ SEAL ĖSTATE*

Justice ofthe Peace '' '' 
, Visokios .rūSies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Bro&dway, So. Boston 

Tel. Sau. Bom1761
. * Resideacet *.

IŽO Marine Rd„ So. Boston * 
Namu tel.-: Sotu Boston 2483-W

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
to- Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves to 

iituktos daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi-
| moka, nes jie parduoda Šviežius produktus to maloniai 
įpatarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
ftad jų skelbimą matėte “Darbininkei

4'

TVIDAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenne, 

Tehphone Columbia 6702

29 Savin Hill Ąvenue, 
DORCHESTER, MASS. - - --- - .... ......

* ) .-■***-
; 45 Hampden^St,.
Tel. HIGhlands 4855
ROXBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Upyilas BaltražiįinM, Sev. .

490Broadw»y, Tel.S.BoetoaS12O

; K. ŠIDLAUSKAS -
9X8 E. Broaiway.

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS
502 E. Eighth St.,

Tel. Šo. Boston 9621 >

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

JETŪVO8 DtJKTEBŲ DE40S 
PO OlOBE MOTIHOS SVČ.

InnlnfnHEta MarkMenS, 
«25 M 8tl» SU SO. Boston, Man. * 
lel. So. Botom1298 
Ice-įlrinihink8 Ona Slaurlenč, 

T 443 BL 7th St, So. Boaton, Mum.
Tel. So. Boston. 8422. t 
rot Ralt. r- BronB ClunlonO, 
ŽbGould Št, Roxbury, Mtos. 
Tel Parkvray 1864-W 
b, RaK. -r Marijona MarkonlutK, 
88 Nuvirto 8t, Rosllndalt, Mm

Tel. Parkvray 0C58-W 
tolnlnMa Ona BtanluHnte,

106 Wtot 6th 8t, So. Boeton, Man 
varkdart -- Ona MlsglrOIenA 
1612 Colutabla Rd., So., Boeton, Mmo. 
^04 Globfia -* E. Jannlonlent 
X4280oliimMtM. So. Boeton, Mato, 

įrattfga eavo malrinkimua laiko lm« 
i gatrf Btaralnk* ktekrleM Mtaeeiu,

ŠV. JOBO EV. BL. PAŠALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA 

t
Pirm.—& Petrauikas, .. V

24 Thomoa PariąSo. Boston* Mum.
Vieš. pirm. — V. Matonis, ■ ; *

21 Sangcr SH So. Boston, Mmm.
Prot. Raitininkas — J, Glinecklt,

5 Thomas Park, 80. Boston, Hut 
Fln. Raitininkas — AHx* Narte-*,

16 Wlnfleld fit., SO. Boston, MiM 
Iždininkas *- A NaudiiOnas,

885 k Broadway, So. Boston, Mato. 
Maršalka — J. Zalkls,

■ T Wlnfleld St, So. Boston. Masa.
Draugija Miko susirinkimus kas tra

čia nedčldienl kiekvieno menesio. 
2 rat pn pietį}. Parapijos taI6j, 4P2 
K. fth SU So. Boston. Mam. o

7:80 vai. vakare, poUMnytlnej avė 
talMJ. ’

* P-nas Miškinis su savo 
šeima aplankė daug baž
nyčių, Katedrų ir paste
bėjo kanadiečių katalikų 

sivežė įvairių paveikslų ir 
devocionalų. <

Sveikiname p, Miškinius 
r linkime mūsų tėvui svei
katos, kad jis po šių atos
togų būtų sveikesnis.;* Te
suteikia jam Aukščiausia 
daug maldnių. Dėdinas.

Šioje kolonijoje apie sep
tyni mėnesiai atgal susi
tvėrė Šv. Onos draugija. 
Prie šios draugijas pri
klauso beveik visos lietu
vės moterys. Sveikiname 
jus moterys ir lenkiame 
jums galvas už parodytą 
darbštumą ir sumanumą.

Pereitą sekmadienį ši 
draugija rengė pikniką, 
bet dėl lietaus labai nlažai 
žmonių dalyvavo. Taigi 
šios draugijos piknikas, 
jei tik oras nepakenks, į- 
vyks Ši sekmadienį, rug- 
piūčio 18 3.

Šv. Onos draugijos val
dyba ir komisija nuošir
džiai kviečia visus į šį pa
skutinį šių metų pikniką 
atvykti. Dėdinas.

ATHOl, MASS. '

ir tobulinainų geležinkelių, ni: Padubysio, Merkio, 
varoma to didėlė naujų j Stakių. Nemaža tiltų rei- 
tiltų statyba, šiemet nau- kės pastatyti ir tiesiant 

bėjo kanadiečių katalikų jų tiltų statyba, to senų at- Kauno — Klaipėdos plen- 
didelį dievotumą. Jie par- naujinamas kaštuos 760.-1 tą. Visi šie tiltai statomi 

------------------------------Didžiausias Šie-.iš gelžbetono. Be to, apie 
met tiltas, statomas ties 100 mažesnių, seniau sta- 
Ukmergė, per šventosios tytų tiltų yra atnaujina* 
upę. Jis bUs 125 metrų ii*ima. Įpuvusios ar medžio 
gurno to kaštuos . 243.000.grybo paliestos dalys tuo- 
litų. Iš šiemet statomų di- jau pakeičiamos naujomis, 
dėsnių tiltų yra paminėti-1 . Tsb,

Milžiniškas Metinis

PT K NIK A SJL . toli - JBi tobt . Jk to toM’ mm ' MhiMb

• * Rengia . ;; .
LIETUVIŲ ŠVENTO JURGIO BAŽNYČIA

Šios kolonijos lietuvių 
tėvas p. Miškinis su savo 
Šeima buvo išvykęs į Ka
nadą taviem savaitėm ato
stogų automobiliu. Jie lai
mingai grįžo į namus pil
ni gražių įspūdžių iŠ Ka
nados. Gėrisi Kanados 
gamtos grožybėmis.

i LIETUVIS 

ĮOPTOMETRISTAS 
Į; ISegzaminuoJu akiai
F priskiriu aklnitusi
- kreivas akis atItie-5
I sinti ir amblijoniM- ę )
ikoee (ataoto) akyse BUgralinių 
i jįyiest tinkamu laiku. ; |
| J, L. -PAŠAKARNIS, O. D. f 
| 447 Broadva^ South Boaton į

•s

®
 - Tetartume / 

SO.BOSTO1I 
1058 ,

8AYVIEV 
MOTOR SERVICE 

ŠTUDEBAKEB -
• Automobili? ir Troką 

Acetatai*.
Talsom* visokiu Iždirby*®^ auto 
mobiliuA- Taisymo ir demonstrnvi- 

■•mof vieto:. ' -r-
1 Hamlin Street

\ . fe E. Elglith Si. / .
SOtim BOSTON, MASS, 

Jo«. JttfDGUSilnMU įr,Pto«it TroČMJfcair 
MLTlulDkal

LIETUVIS GRAB0R1US
(KAZYS ČASAS) 

Ofitoa: 400 Windior St. 
Teh Untverdty 4116 

Namai t 167 Waihin^ton St 
Tel: 1 Univerdty 9921 

Cambridge, Mase.

MORRIS SHOE STORE
LietuvisSavininkas

.' Užlaiko,' Valiausios Mados
: CEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ

Vyrams Lietuvių'išdirbtus •
OVERGLOBE ČEVERYKUS

; ' Darbinius irSventadieniniut '.
1152 Washington St, 

Norwood, • Mass.

* * Tel. 3368

ADAM WAITEIUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje. j :
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mas*.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St, Brockton

PERKU LIETUVOS BONUS
Ir moku beveik pilnus pi

nigus. PrisiųskitLietuvos 
Bonus registruotam laiške 
arba atveskit į mano krau
tuvę.

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

Siunčiu pinigus doleriais 
į Lietuvą, Lenki ją to Rusi
ją. Važiuojantiems į Lie
tuvą parūpinu pasportus 
to kitus dokumentus, v

Mūsų krautuve didelė ir 
pilna visokio tavoro. Lai
kome vyrams to moterims 
tvirtus ir plačius Čevėry- 
kus. Jaunimui gražiausių 
šilkinių marškinių,.
Moterims šindnių dresių.

Krautilvė atdara ir va
karais iki 9 Valandos.

Prašom aplankyti mus.
Petras Bartkevičius 

AMERICAN DRV GOODS 
STORE

678 No. Mato Street, 
MONTELLO, MASS.

k i

Rugpiūčio 7 d. kleb. kun. 
P. Juraitis, Vasarinės Mo
kyklos vaikučiams suruo
šė pikniką.

Ryte visi vaikučiai susi
rinko į bažnytinę svetainę 
ir susitvarkę apie 70 vai* 
kūčių, vadovaujant klebo
nui kuii. Juraičiui, nuėjo 
pas p. Šalkauskus, kur 
prie gražaus upelio vaike
liai žaidė ir bėgiojoė

Kleb. kun. Juraitis vai
kučius pavaišino šalta ko
še ir saldžiais gėrimėliais.

Vakarui atėjus vėl visi 
susirikiavę grįžo prie baž
nyčios nuo kur pasiskirs
tė į namus.;

Visi vaikučiai labai dė
kingi klebonui kun. Jurai- 
čiui už pikniką ir vaišes.

Atholietis. 7

KLAIPĖDOS UOSTE 
PRAKTIKUOJASI STU-

DENTAI SUOMIAI

Rugpiučio-Aug. 18,1935
f T TK’nPTTVlTT

tdUtuA lJ V JtŲ JuJfaAjnkEjp 

Brbokšide Avė. nuo Salem St. . * •
Bradford, Haverhill, Mass.

Gerbiamieji Vietiniai ir Apylinkės Lietuviai to «

? Šis piknikas tai bus vienas iš didžiausių, nes jis 
turėjo įvykti Birželio - June 9-tą, bet dėl priežasties 
lietaus buvo atidėtas lig šiam laikui. Taigb rengėjai 
turėjo didesnę progą prirengti dar geriau ne kaip bū* 
tų buvę. Todėl užtikrinant, kad visi būsite pilnai užga
nėdinti. Bus didelis dainų programas. Įvairių žaislų ir 
sporto. Puiki Lietiiviška ir Anglišką Orkestrą.-

Širdingai Kviečiam Visus, * : • * .
. • ' ; -’ -V / BENGBJAI.

Milžiniškas Metinis

PIKNIKAS!
Rugp-Aiig. 17 ir 18,1935

ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.

. Klaipėdos uoste kas va
sarą studentai ir Kauno 
aukšt. techn. mokyklos 
mokiniai atlieka prakti
kos darbus. Šią vasarą 
uoste jau praktikuoja iŠ 
viso 10 asmenų. Praktikos 
darbams prašėsi du suo
mių studentai, s kurie šio-; 
mis dienomis turi atvykti.

DIDELĖ TITŲ STAUBA
LIETUVOJE ’

. Paskutiniuoju metu Lie
tuvoje yra labai susirūpin
ta susisiekimo pagerinimu, 
nes jgeras susisiekimas y- 
ra krašto vispusiško kuL 
tūrinio to medžiaginio ki
limo pagrindas. Greta nau
jai tiesiamų kelių plentų

Sukatoje šokiai prasidės ? :30 vai. vak. ir trauksis 
iki vėlumos. Nedėlioja bus piknikas su grąžto progra
ma. Taipgi bus .visokių pamarginimų. Ūkininkai 
trauks virvfc su miesčibnhns. Laimėjusieji gaus kebą 
alaus. Piknike bus skanių fartneriŠkų valgių ir gėri
mų.Subatoje, kas pasižymės šokiuose, tam bus duota 
dovana. Bus ristynės. Risis atvykęs iš Chicagos mil
žinas mažu ūkininku. Bus lenktynės;' vyrų, moterų ir ’ 
vaikų. Laimėjtisieji gaus dovanas* Taipgi dainuos.pui- 
kus chora^. Įžanga visiems dykai.

VisusliUOŠtodžiaikvieČia. t

DARBININKAS
't (THE WQRKER)

' Pnbliahed ėvęty Ttiė»<Uy and Friday excepi HoliJ&ya BUdh aa 
New Year, Good Frid»y, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, ThanksRivinj and Chrtomaa
.1 į,,.hy »■ .... —-.■ •' . ’ " ■

SAINT JOB1PH‘8 LirWAMIAME. O.JJ38O(HATlOltOF LABOM
Entered a* tocond^dato in»tt«r Sapt 18. O at tha >o«t aftlce at Btotoa.

Mua uiHkr tto Act Mureh. 1, 1170
Acceptanee for mtlUnt at apedat rate ofpo«t»<aprovtaed for ta Seettaa 11(18 

Act ot OctoUr A Itlt/antirarM oa Adly Ig 1018* ’
šuBScnmioN rates: j

Domeatic yearly ......♦,<8400    
Foreirn yeariy .............. 86.00 Ufetey Matam .. 
DotoMtlc tmct >ar mak yearly 82.00 Viena kart aavaMU 
Fbmlgtt tmce par week yearir., 82J0 ----------- ‘

BAEVOnMKiUI
866 Wart Broad way o M

PRMNUltMRATOB KAINA: 
AsHtRtojt totoMto

• . a&M
__,___ MTtotm MMtUM ». 8100 

Utotonylkart MvtoMh Mtoam |1.0Q

-

VMM



DARBIKIJ<)<AS
■rr

jE V Ylįli jįjĮftlM,* jLTz J TPi.ttIi|lXX jgfr v*. C*-*. m*UIz lllvUU. aJaUmULtVJV Jf * *•* | * r ' «< /- •< ♦ *». • . . j, < 4**1 | *£5*. v.*--3 L V J-vvILJ JIaavSLCuIkK

ktų. Apylinkių ūkininkai , 96 kultūriniai ūkiai, kurie Hu uolių parapijonkų pa-įba« nuniitcs.Ar tas tik ne-Išridentum Synodus*. 
pajuok^ _ nusigyvenusi sudaro U3.442 ha tenoro ±S*Nj"rS,,

SSiA. L. R. K. Federacijos 25-to

KONGRESAS ĮVYKSTA RUGY. 21 Į® 22 DR.

NUOTRUPOS

f

■:.

Telefonas: JPlaia 136a

f

J*

I? B

e-

Pirmoji Diena — rugp. 21 d.— Posėdis L

NEPAPRASTAS 
JUBILIEJUS

buvo įsteigti kultūringi ar 
pavyzdingi ūkiai. Juos ve-

rai taip buvo nusigyvenę, 
kad jų savininkai neturė
davo ne sekios, ne gyvu
lių, nė kitų kasdieniniam 
gyvenimui reikalingų dai-

pagerinimui ir praplatini
mui savo fabrikų.

Mail. order firmos skel
bia biznio pagerėjimui

kelti žemes ūkio kultūrą (sūrius, 
ir ūkininkus moko naujas- 
nių ūkininkavimo būdų, 

■ ' ’ Tsb.

Gruborim ir Bulsamuotoju 
423 S. Paea Street . 
BALTIMORE, MD.

«.m i m.»i.i i i ii, u ,i m, iii ■■■ i »ny ■ i

LJ šįmet rugpiūčio 8 d. su! 
Įkako 25 metai nuo paskalį ■ 
himo labai svarbaus dėl 
kreto Popiežiaus Pijaus Xil

366 VV. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

METUVIS GRAB0RIU8 
k Bulsumuotojai 

637 S. Paca St 
BftltaH Md.t 

l\ničktuv£se patarnauju gerai 
it pi#*11’* Pakabus panihSiu, 

’ Hoo ri5-»100-$150 ir 
aukičirvtt 

Te! - Suuth 0083 .

?rnktadieai«, JLugpiičio 16, 103v .

NEDUODA PASAKYT 
TEISYBES

Bolševikai daro mums priekaištų, kad padedame 
Hitleriui ir Hearstui ir nepasakome visos teisybės a- 
pie Sovietų Sąjungą. Na, kas, kas, bet šitie priekaištai 
tai (jau aiškiai netikslūs. Aš nemanau, kad ne tik “Dar- 

. bininkas” bei “Draugas”, bet net ir bet koks katalikų 
laikraštis būtų kada nors pritaręs ar padėjęs Hitle
riui. Bolševikėliai patys tai žino, nes, matyt, uoliai 
Skaito katalikų laikraščius, bet jie priimk tokią keistą 

\ išvadą dėl savo pažiūrų siaurumo. Jiems atrodo, kad 
jei kas puola komunizmą, tai tas tuo pačiu jau pade
da fašizmui, tartum jau nebūtų kitokių pasaulėžiūrų 

. kaip tik komunizmas ir fašizmas. Pasaulyje yra daug 
klaidų, bet kad jos ir būtų tik dvi, vadinasi, komuniz
mas ir fašizmas, tai jos abi katalikams nepriimtinos, 
nes viena ir kita žiauriai persekioja tikėjimą. Klausi- 

į mas tik gaU būti: kuris yra blogesnis — komunizmas, 
4 ar fašizmas? •

Atsakymas j tą klausimą kol kas neaiškus. Ko
munizmas yra žiauresnis, bet už tai fašizmas gudręs- 

: nia ir tuo būdu katalikų tikėjimui abu lygiai kenks
mingi. Tačiau ir Čia tenka apsidrausti. Mussolinio fa-fintui iauia,u rupuius n 
šizmas gudrus, bet Hitlerio apykvailis, taigi ir Čia mes ūkio kultūros kėlimu, 
skirtingumas neutralizuojasL Kai dėl žiaurumo, tąi, (Greta naujakurių žemių, 
nors fašizmas žiaurus, siauras ir fanatiškas, bet žiau
rumo ir kraugeringumo srity jis turi užleisti komuniz
mui neginčyjamą pirmenybę. ' žmonijos istorijoj nė! 
vienas fanatizmo vajus, neišskiriant ne 
sektos, nėra išliejęs tiek kraujo kiek bolševizmas. Taip 
pat kultūros atožangos atžvilgių ne viena socialė bei 
politine sistema nėra tiek nušuoliavusi į barbarizmą 
ir pagonįzmą kiek komunizmas. Taigi atžagareivišku- 
mo žvilgsniu komunizmui priklahso pirmenybes vaini- 

t-c kas. čia tai ir'fašizmas toli nuo jo atsilikęs. 5 - \
Kaip- matote, mes stengiamės ponams komunis- 

- tams nors kiek teisybes pasakyti, bet jie neduoda. Vos 
į‘ . tik išsižiojame perspėti darbininkus apie tikrąjį sovie- 

gyvenimą, kaip komunistai tuojau protestuoja ir 
iškiša savo nuobodžias, nudėvėtas ir netikslias paša- 

T kas apie komunizmo gerovę’ .. j J
Bet kodėl jie taip desperatingai bijo fašizmo? 

‘Aišku, dėfco. šeši milijonai vokiečių, tarp jų ir uoliau
si komunistai - spartakai, kurie prieš kelis metus bu
vo balsavę, už komunizmą, dabar visi urmų perėjo Į 
narių - fašistų eiles. Suprantama, kad toks nelauktas 

. faktas įvarė šiurpulių į komunistų nugarą.' Kas ’ to
liau? Visi tik žiūri, ką darys Knaš vožd” (mūsų vadas) 
Stalinas. “Vožd’ius”, žinoma, ne toks kvailas, kad kam 
atidengtų‘savo įspūdžius, bet jis negali nematyti, -kad 
Mussolini daug stipriau sėdi ant sosto. “Ergo:— ko
munizmas, ar fašizmas —what*s the difference?” 
taip pasakytų ^vožd”, jei žinotų lotynų, lietuvių ir 
anglų kaitoj - t.

Čia nutrauksiu.savo pasaką. Lai patys komunis
tai savo jautrioj sieloj ją užbaigia. 7 K

smę. Grįžtančias Sesūiei ‘ 
sveikiname^ ir linkimu 
joms daug Dievo malonių®

Baltimorės Kronistas. ®Kiek Lietuvoje Yra Kultūrinių Ūkių
Ankščiau Lietuvoje bu-ida žemės ūkio žinovai. Iš 

vo tik stambesni dvarai ir Į tokių ūkių apylinkių gy- 
dvareliat Tada jie buvo;ventojai gauna reikalingų 
laikomi kultūringais ir pa* i žemės ūmo žinių, patys 
vyzdingais ūkiais. Tačiau j pamato, kaip ten ūkiniu-1 
iš tiesų dvaruose anais lai- į kaujama, koki javai sėja- j 
kais ne aukštesnės žemes; mi, koki gyvuliai laikomi j < 
ūkio kultūros nė gražaus ir tt. Dažnai pavyzdingus 
pavyzdingumo nebūdavo, i bei kultūringus ūkius ap- 
Prieš patį didįjį kąrą dva« lanko ūkininkų ekskursi*

jos xr juose stengiasi gau-1 karą rugpjūčio 9 d., mūsų- 
ti naujausių žemes ūkio]parapijos visuomeninio

ties ūkininkavimo/ . ’ (nepaprastas, tikrai šėimi- 
šiuo metu Lietuvoje yra niškas, baliukas. Dėka ke;

“FREE LUNCH” BAL IU viams gerai žinomas b«- de&buvo tel 
4> KAS menus, gardzię lietuviškų mažutėliams nuo 7 me$

Pereitą penktadienio -va- Rolauža,randasi Mercy h- staIa Tas dekretas svar 
karą rugpiūčio 9 d., mūsiri garinėje. Serga nervų liga taus nors jis buvo5, mūšvi • 

— visuomeninio gan sunkiai, nes Jankuj-laiIisms tačiau buvo tiff
žinių bei pasimokyti pa- centro kambariuose jvykodai nėra geidžiamų o tiems dapildvmas kito to naties

X , . Jį T" IMUO Jlia UU.VU . nilISl'l ”

1 I laikams, tačiau puvo tilj

■R^e^na?^4 W^’|Eimharistijo3 Popiežiaus
J.5L?utį Įte- Į fšĮC^to 1905 metais ‘Sacrs 

n ku -
ZtTnauXX SS-|vad£amą^free^ daugr±' iSSKS k^‘-P0"ia Stepone SiHn- Ui, daug dirbo savo 8^ 
ruigų ūmą yra oiauuų pagamiuo trjs tu-. W Kun. Juozo Jasaičio ,-u važine vra laisva nur
dėti ^steigti 1922 ^meteis r*n—nuodėmes ir jie 

metais. sirupmo lietuvišką sūrį. Ka jo pastangoms, labai tur? £Tvna inteneiia Kacr"" ~
Kultūringi ir pavyzdingiĮpųg Ona Babiliutė atsineJpuikiai nusisekė. įvertini^ n
ūkiai Lietuvoje padeda še į balių net du didoku darni savo prietelį, kaipĮDaDrastasidvižllbag sukav

p-lė Ona Radzevb kun. Jasaičio mamytė taip čiūtė ir ponia Oną^Petku- patsai kunigas kiti gi- fcu?K Medelis įprašė vist
vaikučių, ir ra« tikį iškeptus piragu.s* Po— ligonio, kuomet jiems |p*jTĮQ suaiimisiim ketvirta *

nia MatarausHenČ pasM-'sydytpjas pavėlina būti.
pino didele dėžę sūriu, ^i- Turimu vilties, kad neužiL ^ TDattgį Emimo šven- ragėliu - pretzeliu. Ponas r nrl’oiQM } ■■ - -- SV?n
[Šilanskas pristatė užtekti-:;
ma^’visiems Amerikoniško 
[sūrio ir crackerių, b mūsų 
sulietuvintas Airis prietė- 
liuš. Vincas Rėffly atvežė 
tikrai juodos lietuviškos 
duonos prie silkių. Tai bu* 

• . vo tikra puota. Visi vaka-
1) L’;30 vai. ryto iškilmingos pamaldos šv. Kazimiero k.o dalyviai gavo valgyti

bažnyčioje. . Jo Ekscelencija Vyskupa^ Teofilius Į kiek tik norėjo ir vis dy- 
Matulįonis celebruos pontifįkalės šv. ATišias ir pa- kai. Pasistiprinę šiek tiek,

■ “sakys pamokslą. ’ ; • kai'kurie svečiai palose
2) 11:00 vai. Kongreso atidarymas-šv. Kazimiero pa- pinoehle, kiti nitrii, o nio- 

o rapijos salėj; 324 Wharton St. Kongresą pradės terėles tai padainavo gro*
f vietos klebonas, didžiai gerb. Kun, I. Valančiūnąs Hetuviskai. Svečiams

ir rengimo komisijos pirm. Pranas Pūkas. -- pataręvo p-les Ona Nage-
a) atkalba J, E. Vyskupas^ėofilto

■ £atski$^&HnėVS;
3) Mandatų priėmimas. t . ... / . . . - • ianskienė. -Kiek atsimenu
4) Kongreso prezidiumo ir komisijų rinkimas. . I tarp svečių buvo matyti

j Pertrauka pietums. y > ; , • sekantieji: Jonas ir Alęk-
'■ < posėdis II. j , gandro Jončai, Juozas ir
1) Sveikinimai.: • Elzbieta Makaraųskai,
2) Centro Valdybos raportai. . - V y \ Kristupas ir Stepone &P
3) “Federacijos Skyrius parapijos gyvenime”, — kun. Ilanskai, Jonas ir . Prane

Jono Balkūno iš Mašpeth, N. Y. referatas: , Mockevičiai, Antanas ir O- 
' Diskušiios ė ■ . ■ " na Ivaškai, Vincas ir Mag-

4) “Iš Mokyklų išėjusio. Jaunimo Organizavimas”,—- Vaskevicim, Vincas ir
• ' kun. Jono Kripu iš Watėrbury, Conn. referatas. v^r
* ■ Diskusinės *' - •' ■ |zas ir Kotryna Kvedarai,

VįkaietĄ^ -^Gražus Koncertas. .
. jvieiaij ^'elikšas irOnaPėt-. 

9;t| vai. ryto 4u atstari moterų w vyrų posėdžiai, kai) oįa j. Rejįuvipnė, Pe- 
‘ J r « t- I tronė Adomaitienė. Mari-

) “Gimdymo Kontroles Kfeusimąs”, —,Dr. Antano IjGna Norkienė, Ona Augai- 
Rakausko iš Chicagos, Dl. referatas. < tiene, Magdė Palovienė, E-

\5ryrų posėdyje: _ . . - • . tmilija Remeikienė, Ona
' _ . magistro Juozo Galminiene,:MarijonaMa-

Kriščiūno iš Čhicago, Rl. referatas, Į žeikiene, Kotryna Alekna-. |;jėtaS,v.?>Įik.ĘĮSw
Ina Griučkuniene. Ona 
j RukŠtelienė, Ona Voltarie- 
I ne, Ona Pečiulienė, Mari- 
j joną Kūlokięnė, Anele Za* 
bloekienė, Mortą Kėidošie- 
ne, Agota Jonaitienė, Ona 
Pautienienėf Apblo n i j a 
Butkienė, . Julijona Pau- 

[lauskienė, Julijoną Murau- 
Jskienė, Petrone Lapinskie

ne, Jonas Letkauskas, VI. 
Stuikys, Magdė Lukošąi- 

Į čiutė, Rože Barauskaite ir
Ona Nageliutę. Kadangi 
šeštadienį nereikia eiti. į 

( darbą tai visi svečiai link- 
Išminėsi iki vėlyvai valan
dai. Visų bendra nuomonė 
buvo, kad panašūs vakarai 
ateityje turėtų būti suren
gti duoti progą visiems 
šeiminiškai lietuviško s e 

j aplinkybėse gražiai vaka
rą praleisti. Kitas toksai 
vakaras ar tiktai ne įvyks 
po mišparų į dangų ėmimo 
P-lės šš. dienoje? Linkime 
jam geriausių pasekmių*

Sllkęs Mėgstąs.-

SERGA PETRAS 
ROKUIŽA 

I . J

Jau ketvirtą savaite kaip 
visiems Baltimorės Lietu-* keliančią harmoniją —gie

sius dvarininkus, nes iš 
tikrųjų buvo iš ko juoktis. 
; Jau atgavus nepriklau
somybę ir pravedus žemės 
reformą, Lietuvoje buvo 
imta labiau rūpintis ir že<

nis.

|) fenda^ - .

j Pertrauka pietums. .
' 1 posėdis II.
1) Sveikinimai.. • ; ė; iK
2) Centro Valdybos raportai. . u ;
3) . “Eederaeijoš Skyrius parapijos gyvenime”;

;, Diskusijos.r.:. -V - 1■-! 'P '■ \

Kaikurię, užtardami per- No. Dakotoj pirko 50 mi- 
sekiojamūs žydus Vokieti- j Ii jųnųsvarų sviesto. Pra- 
joj, primena, kad Vokieti* įšo,kad valdžia ir dabar 
ja dėlto susilauks to, ko»toje valstybėje sviestą pir- 
susilaukė Ispanija. Girdi ktų. Kadangi ganyklos sie- 
Ispanija, žydų netekus, ė- met labai geros, tai pieniš- 

... — - .. . kų produktų gamyba-ten
didesnė, negu ’ normaliais 
metais.

susilaukė Isp

'? mus smukti. Taip busią ir 
Vokietijai. Ką žydai pada
rė Bpanijaį sunkų išspręs
ti, nes- tai įvyko senai ir 
mums mažai žinomam 
krašte. Bet mes žinom, ką 
žydai padarė Rusijai.

Buvusis; Vokietijos kai
zeris pjąsaiįiį įspėdavo gel
tonuoju pavojum. Pabarti-, 
nis Vokietijos valdovas 
Hitleris su geltonaisiais Chain krautuvės skel- 
japonam susibičiuliavo ir bia nattja 
gąsdina pasaulį raudonuo-;biznv •
jų pavojum — Rusijos; - 
bolševizmu. ‘ ,

: Buvusio prezidento Hob- 
verio kailis niežti ir jis a- 
teinančiais metais nori 
gauti progą išnaujo persi- 

. imti su Rooseveltu. Hoo- 
v'eris negali užmiršti savo 

» baisaus pralaimėjimo. Bet 
nei respublikonai, neį de
mokratai su Hooveriu rim
tai nesiskaito. f

Elektros prekių pardavi
mas padidėjo, j ;

Per liepos menesį plieno 
Idarboi ėjo gėriau, negu 
per birželio menesj.

Padidėjo vario ir cino 
suvartojimas. ; -

Padidėjo maliavos par
davimas. 2 ‘

Nesąžiningi pffcz. Ropse- 
. velto priešininkai leidžia 

gandus/ būk prez. Roose- 
velto sveikata silpnėja.

• . '

Nėrth Dakotos farme-
riai atsišaukė į Agrikultū
ros Departmentą, kad pa* 
rūpintu jiems sviesto rin-

1 metais valdžia

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus .mūsų išeivi

jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki
nys. , *•.

“DARBININKO” Adm.
366 W. Broadmy, 

South Boston, Muss. *

' kun. Joiio Kilpo iš Watėrbury, Conn. referatas.
■ DĮsikusijos.

Vakarę — 7:30 vai. — Gražus Koncertas.
f. Antroji Diena Rugp. 22 d. — Posėdis Ė0t«^,

Moterų posėdyje: . ' <. r < _f.

Rakausko iš Chicagos, Dl. referatas.
A \Vyrų posėdyje: 4: <
2) “Vyras šeimoj ir VĮsuomenej”,-

2/ uit -_ "’riT

Diskusijos., . ' : > . „ w -
Konferentąi diskusijoms.-^bus pakviesti laike Koii-1 MenėjJMare Bruzgiutė, O 
greso. .
Pertrauka pietums. \ \ -

7 J Posėdis IV.
1) Kongreso Komisijų Yaportai.
2) Rezoliucijų svarstymas.
3) Nauji-įnešiinai: ,k - ,
4) Valdybos rinkimai. . ;
5) Kongreso uždarymas. ■
' • Vakare Kongreso Bankietas. '

Trečioji Diena — Rugp* 23 d, .
Gerb. atstovai bus vežiojami po Philadelphijos 

istorines vietas ir j Seserų Kazimieriečių aukšto mok-j 
slo įstaigą “Vilią Joseph Maria”. •

‘ APSISTOT VIETOS * .
Atstovams rekomenduojama Adelpbia viešbutis, 

13th and Chestpųt St. ’ ; r 1
Norintieįi apsistoti pas- žmones turį kreiptis į 

p-lę Oną Unguraitę, 333 Wharton St., Philadelphia, Pa.
Kelrodis: Nuo Pėnnsylyania ir Reading stočių im

ti gatvėkarį No. 9 antj Arcb St*, kuris eina j pietus 
South 4th St. ir važiuoti ild Wharton St. (Arėk St. y- 
rą riėnas blokas f šiaurius nuo stočių.)

^ISI KVIEČIAI g KONGRESU
• Kadangi Kongreso visuose posėdžiuose gali daly

vauti kaipo svečiai ir neatstovai, tod^L kas tik yra 
liuesas nuo pareigų gali ateiti ir pasiklausyti įdomių, 
turiningų svarbiais visuomeniniais klausimais atsto
vų'kalbų ir hjūdu būti džlyriąiš Šio istorinio organi
zuotoje Amerikos lietuvių katalikų visuomenėje įvy
kio — A. L. KAK Federacijos 25-to Kongreso.

c 0 Dr. A. Rnliimskas,
' J Federacijos Pinn.^

&aip3'tik to i^IinkiT^o; prllmtt Sv. Komunijį '. 
, .y „ i?-” U3, . nes toksai vra troškimaikuizai BaLimores K^9ę^*tav.ėKėngregarijos Sakral 
tas. Fetyai, sveik greitai .< Komoj, gavo ragiį t

nime tarp , kitų mtenėnrl KUN. JONAS MENDĘ- Mendelis pabrėžė viet •
LIS BALTIMOREJE W būtent, kad visi žmo| 

—7-—- s _ nes tą dieną atmintų šyr 
Sekmadiėnį Js sakyklos Popiežių Pijų X; icacS.. 

buvo pagarsinta, kad kun. savo maldose .jie prašytį 
d-ro Menulio .brolis Joųas Aukščiausiojo tos malo f 
atvyks į Baltimore paskų- n§s> ,kad Dievas regimail 
tinę dieną šių menesio ir ženklais duotų BažnyčiosT' 
laikys musų parapijoj j>ir- yaiažiai. žinoti PopiežM -, 
mas įskilmmgas šy. misiad esant šventu ir veri 
sekmadieni, rogsejo l_d.jįU ^ešai būti. įrašytų įl / 

■ Kun. Jonas _Mendehs nėra rašytu į šventųjų, Knygas! . 
svetimas musų ^parapijai. Nėra abejonės, kad dau f 
Dar kįenku Judamas jis gei paklausys kunigo ragi ( 
atvykdavo pas.3av® ^?bĮnimo ir per žolinę švenw. 
ir reikalui prisejus jis dir- dalyvaus Eucharistinėjel. 
bdavo piknikuose ir kituok puotoje. . Fedelis 
se parapijos pramogose’p _ \ M
Kadangi Jonų Jonas ką tik pa^apttag ;
lankęsi Lietuvoje, ir ten} 
matė ir kalbėjosi su gimi-K KALENDORIUI . 
nėmis kąikuriiį mūsų pa- 7 ' 7 *
rapijiečių, tai mūsų bažny-l 
čią, jo primicijų dienoje, zmoti, kad kun. Mendelu . 
bus pilna, kadišvystų nau-kas. metą leidžiamas _Pa- 
ją dvasios vadą . Kristaus. Pamaldų vir Pra^ ■
vynyūe. Primicijų mišios pri?gų Kalendorius jau be-p _ . 
įvyks 11 vai. ryte. . ( veik užbaigtas ir bus pa» 
’■ ;, .. - siųstas parapijiečiams pir- : 

pią ^ugsėjo savaitę. Jame 
SESUTES KAgMįLBus- Baltįmoriečiai ros daug'

TĘS GRĮŽTA t permainų, daug naujieny- : 
, -—.y—- ■ .. . bių: bus ką skaityti ir kuc - '

Man teko sužinotų , kad įdomautis. Lauksim. " 
p. Juozas Ma^arauskas irl ____ •.......—
p. Jonąs Grebliauskąs ket- ■ yj»URVASARINIS 
virtadienj, Žolines syente- PARAPIJOS PIKNIKAS 
je, vyksta į Juozapo Man-Į . . ,
jos Vilią, parsivežti iš tenskirta*?, darbuotis I Trecias iš eiles šią vasa- 

parapijos piknikas -

vaikneiaF laužiasi kain|Wf' ?ARK, sekmdie-|: .našlaičiai netekėdavo S ni’ra?Piasi° Į» d- Kun 
SSJ globėiu prastai
kun M^rlHianripš vaiku- lrilko gaspądonus, žada VM ■. ^imižas atfiveda s:ivo sienis linksmil draugišM 
kariuomenę, tačiau vaiku-SSbSlidrmumeiĄ:, taviau vainu* -** ■qrfttho<s kn^pSJ
šiai visf Ugėoi savo Sesu-? 
cių, nes jie jas,myli. Perei-Į??,Sa Todėl nrašo visu M 
ta ir šj mėnesi kuomet 
ra giedotų mišių, tai vai.
kilčiai labai gražiai kalba n ^Y^^uitaucius atsivežu Mariios ražaičiu per kaip
kuėiai labai gražiai kalbaF svetimtaučius atsivežti 
i&sUKaSkun£ UtinĄgili būtf.iiėtuviai'. 
lužiiūtTi&ičiS kiai«y-| Bajorės Kromstas. 
mu arba kitais bažnyčios 
darbais, tai viena iš vyrės- 0 pnrm iinnvio 
nilijij mergaičių vadovau- JUNAd UntDLlAUuhAd 
ja. Per pereitu^ kelis sėk* j 
madienius Aldona Palo-Į 
viūtė aiškiai ir gražiai va
dovavo rožančiaus kalbe-j 
jime. Orui šiek tiek atvė- į 
sus, Sesutėms * ir pp. Či-| 
žauskams grįžus iš atos
togų, bendros bažnytinis 
giedojimas bus atnąujin* 
tas. Kun, Mendelis karts 
kurtėmis pareiškė savo 
troškimą, kad visi žmonės 
bendrai giedotų bažnyčio
je, nes toksai giedojimas 
permaino nebylias ..bažny
čios sienas i sielą dangun

'•K*-r\ -♦ir



Penktadienis, Rugpiučio 1C, 193& DARBININKAS
W !*8S

VANITY 
STUDIO 
Lietuvis 

FOTOGRATA8 
PR. ŠATAS 

Puikiausi 
Paveikslai už

tA7/^Dr|izvc?nr|,Ėvmn rj/iF^TdW ŲKCJZaJi 1 fciKlU. JuUUlb =
F. A. VAIŠNORA, M. I

to millbury strakt 
Worceit«r, Maai.

Diaį 64514

POPE OPTICAL 00.
ALBERTU. BARKER

' A\
Registruotas Optometrritas
Jeigu Jumis vargina nįK 

, atsilankykite pas mumis dėl 
. ■? akinių. ' jį' ■

307 Main St, Vforcester, Mass.

zTeL 2-8186

j'Dvi iniilcios Krautuvės
į Užtaikome puikiausiu drabu* 
j žiu visai šeimynai Persitikrin- 
Į kito! Taipgi, parduodame. RA

MOS aparatus ir ABC SKAD- 
. BIAMAS, MAŠINAS. '

372-376 MiUbury Si. 
Worcester, Mass.

BEA’S BEAUTY I
SIIOPPE j

-• . ■■ - . ' j P-IC PctronėtC PamUiltC, saviuinl^. į 
il56 Green Štr. ant Kelly sų’
* Tel. 66055, Worcestęrr Mąsš. |

I.mi’UVALTiSS, ihrblDkm pas ' 
lietuvaitę i

Idnger . VVaves, Manicuring, 
Pcrmanent Waving, Shampoo. j

Tel. 3-5710

Mųsų pienas ir smetona 
užganėdina visus.

į .AVORCESTER,

Praeitų sekmadienį, rug- j 
piūčio XI d.. įvyko didelis ’ 
nknikąs Maironio parke ; 
visos Naujosios Anglijos j 
lietuvos Vyčių. NęžiūrinL ! 
kad pasitaikė gan lietinga)] 
ir apsiniaukusi diena, pub* j 
likos piknike buvo gan 
daug, šį pikniką rengė su- : 
sidėję abi Vyčių kuopos 
26 ir 116, pirmininkaujant 
p. Vincui. Kereišiui ir pJ 
Juozui Leikui. Svečių ma
tėsi iš daugelio kaimyni
nių kolonijų: Atholio, Nor- 
,wbodo, Lawrence, Lowel- 
lio/Bo, Bostono, Cambrid-. 
ge, Speneer, Waterbury 
ttc. Svečiai piknike pra
leido gan linksmai: iki1 so
čiai prisilošę *‘Kazys-Bea- 
no” lošimo, pasišoko, pasi
maudėm prisilošę daug do
vanų —* žodžiu henuboda- 
vo. Girdėti, kad gryno pel
no padaryta! virš $100.00. 
Valio lietuviškas, katali
kiškas, pa Lietuvos Vyčių 
vėliava stojęs jaunimas, 
kurs moka* netik linksmai, 
dorai pasilinksminti, bet 
taipgi, ir rimtai; - dorai 
dirbti “Dievui ir Tėvynei^ 

: obąlsiapis. ■ Pažymėtina, 
kad šv., Kazimiero parapi
jos. Vyčiai auga skaičiumi, 
jau dabar 26 kuopoje ran
dasi 165 nariaii vėliau lau
ksime daugiau. Susipratu
sia lietuviško jaunimo. 
Lauksime;, taipgi ir dau^

[ THEi PEOPtE^S
i SAVINOS BANK
? LrjHL ur ji* sKuNoCekiJLJKiakt B

Draugiška Patarnavimo Bankas $ 
450 Mam Street, * tVoreester, Mass. 
' o Skersai Gatvės Nuo City Hali J

i CHARBONNEAU’S
Catholic Art Stop and

• ; BObK ŠTORĘ
Lietuviuos Maldaknyges, žva
kes, RMančiai, Stovylos, Ška
plieriai, PaVeikšlai ir Rėmai

‘ Sulig Jūsu Reikalavimo
> TAISOME LAIKRODŽIUS

• ' Tel. 54516 ■. < • ,
į 10 Trumbull StK Wbrcester 
. J AT-,. ,r ir .IIIHM i > KiiDt ■'-'raiįa.M. ,. /.'r. y

MODERNIŠKA LIETUVIU

gražių įspūdžių iš tos lie
tuvių kolonijos.

JONAS SlMKONIS IAI-

:• Jonas šimkonie, gerai ži* 
noma’s vietinis /bėgikas, 
laimėjo lenktynėse, Brigh- 
ton,Mass. ir dabar -yra 
Naujos Anglijos 10,000 
metrų čempionas, širnko- 
nis laimėjo į M minutąs ir 
26 sekundas. '

'ves, ir p-lei Jevai M. Geru
lytei, iš 23 Ward g-vės. 
Jaunųjų palydovais buvo 
p, Carmėn Loconte ir p-Iė 
Anelė C. Geruliutė, jauno
sios sesutė. Po vestuvhį 
apsigyvens ant 23 Ward g* 
vės. ,

Linkime laimingos atei
ties! \

Petronėlė Mitrikevičiūtė
Jonas ir Petronėle {Plit> 

nikaite) Mitrikevičiai lie
pos 1 į susilaukė gražios 
dukreles, kuri rugpmčio 4

tyti Metro-Goldwyn judo- 
mųjį paveikslų *Ab* Wil- 
dęrnesš”. Cecelia Parker ir 
Erič Linden suvaidins 
svarbiausias rolęš. Tie du 
šimtai ekstra lošėjų turės 
užsiregistruot, kaip tik 
rašUne bus atidaryta tam

v _ J tikslui, Manoma, kad bus
giau panašiu parengimų ir perdaug ąorįnčių imt daly- 

<v vumą veikalo ^persta^
■ ( Grartonas Ū mil. nuo Worr

e

[ JONAS B. BAČINSKAS 
r ■". ■ ,(šuw) ■ ’
344 Millbury St. Tek 5-5746 

•Namų, Ūkių, Pirkimo,, Parda
vime Reikalus Veda

JONAS V. KAČINSKAS
P ’ '"' d (TĖVAS) ' ••■ ■'•

k Pianos Radios *
GRUNOW ’

’ ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI .

Parduodame lengvomis
, ’ Sąlygomis

? Per '30 metu pateukinanvlai 
turėjome reikalus su lietuviais

GHARBGH’S
29/Trcmbull , Worto$W,

Tel. 40430 Mass. -

Juozas .Gudukas ir pi Ma
rytė Plitnikaitė. Krikšto 
sakramentą* suteikė kun. 
Š. J. Vembre. • :

•/ V LAIDOTUVES.Ua— : ::
? v Milius

RUgpiūcid 7 d. netikėtai 
pasimirė Julius Milius, iš 
25 Columbią g-vėsž Velio
nis turėjo ;|au 75 metus 
amž. gimęs,; Merkinės'pa
rapijoj, Lietuvoje; Nuliu* 
dime paliko žmonų Karoli- 
nų (KibildButįJi 'du šunų 
Petrų ip Antaną, vienų se
serį \Lietuvoje Moniką 
.Stravinskienę ir 2 anūkus 
Worcestery išgyveno apie 
25 metus. Laidotuves įvy
ko TUgp. 9 d. su iškilmin
gomis, pamaldomis, kurias 
'atlaikė kun. Aug. Petrai
tis. Grabnešiais buvo: R. 
Čaplikus, A. Danilevičius, 
J. Stašaitis, J. Laukaitis, 
V. Burdulis ir J; Metriie- 
vięiųš. Palaidotas'šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvėse pa
tarnavo graborius p. Juo
zas Dirša. Amžinų atilsį 
duok velioniui, Viešpatie!

A. L.. R. K. Moterų 04- 
jungos 69 kuopa rengia 
piknikų,, sekmadienį, rug- 
piūčio 18 dieną, prie savo 
bažnyčios Aušros Vartų 
darže. Senesniems ir jau
nesniems yru proga pasi
linksminti. Tai mes 69 kp. 
komisija ir valdyba kvie
čiame visus Wdrcestėry ir 
apylinkės, jaunus ir senus 
ir mūsų ^sesutes Sąjungie- 
tes 5-tos kuopos dalyvauti 
su mumis tame piknike. 
Mes prisiruošusios priimti 
visus ir pavaišinti. gar* 
džiaįs gėrimais, skaniais 

-• ši mestis yra>; gat&ntiioto ar pildami gražinami. Apie Kapo- Valgiais it salta koše. Bus 
Salęo rezultatu? ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. j!y03į°.vjPI’^į*a^a:*

, Geriausia mostis dėl rąmata ar, kitų Skauduolių. Mes patys Ji Apskričių virves_ trauKi- 
darom ja ir Garantuotam. Siunčiam per pasta su mielu poru Aaumeci% Vlimecjų

i . - - bile kur ■ ? -L ?■■ n* Suvųlkiecnj bus binzų
r .'"V *’ - • ž rinkimas,siūlų vyjimaš ir

. SOOTKOOSBRUG CO. ’ ^bulviųnešimas.. Laimeju-
l S»* iiiUtary Si... _

ITENINTeLE LIETUVIŠKA bus labai linksma praleisti
VAISTINE VVORČESTERYJ laikų piknike.

v. pašome visu parapijie-

vakarų. . ?. . .
' L. wčię'$ElMAš:' ;

Kaip' žinome, rugpjūčio 
3, 14, 15 d. : Hartforde',

Conn. įvyksta visos Ame
rikos Lietuvos Vyčių meti
nis seimas, kurs apsvars
tys daug ’ klausimų, lie
čiančių mūsų išeivijos lie
tuvišku jaunuomenę ir jos 
ateitį Į minčių seimą įšvy-

Jr Naujos Anghjosjfe iš 75 Hamil-
L. Vyčiu atstovas: n-le O- x ■ «.**na Zinkiutėm pTv&mtaš*’“ ^ves- Pamergėms bu. 
Staliulionis, kaipo 26 kp: 
atstovai. Išvyko ir dau
giau vyčių, bet tik kaipo 
si'd^t^ns“5VvčtaSėrilas,.Kuži^^’ • tūnojo 
1: & y ų * Įbrolis, p. V. Rasimas ir J.1 < . . | Jonės. -■ ' .
KUN. AUG. PETRAITIS Moterystės. Sakramentą 

—i——. ’ Lsutęikė kun. S. J. Vembrę,
i Praeita šeštadieny kun.’ —~ ~" •
Aug. Petraitis išvyko į' DAudręa. - Geruliutė
Rochęster, N. Y. lietuvių .
koloniją, kame dalyvavo - šeštadieny, rugp, - šu
naujos bažnyčios pašventį- gust 10 d. 8 vai. toje pat 
nime, kuri tapo pastatyta bažnyčioje Kum Aug. Pet
kun.Jono.Bakšio ir para*>raitis moterystės sakra- 
pijonų rūpesčiu ir lėšomis.‘mentą suteikė p. Jonui 
Antradieny grįžo pihias DAndrea,^ iš? 6 Glazęn g*’

| ’; nuo |
| .. ? AIR GĖLIMO •- * f

cester, Mass.

Kučihskas * Čąpliutė ; 
šeštadieny,. rugp. - au- 

gust M d. 9 vai. šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje 
amžinu moterystės- rysiu 
tapo ; sujungti p., Juozas 
Kučinskas, iš Sterling, 
Masst, ir p-le Maryte - A* 

ton g-ves. Pamergėmis 'bu? 
YŪ: p. Alena Čąpliutė, Jau-, 
nosies sesutė; p. N. Sema- 

"lu’aite, p./M. V. Kučinskai- 
svečiai. Laimingo sekinio- gi -.P- Pet-

Kučinskas,

Į Joties.

Lietuvos Karu Aviacijos Laimėjimai
Lietuvos karo aviacija 

pradėjo kurtis sunkiais 
kovų dėl Lietuvos nepri
klausomybes laikais. Tų 
metų pradžioje Lietuvoje 
nebuvo ne vieno žmogaus, 
kuris nuodugniai pažinti} 
aviacijų. Tačiau k?riuc’ 
menės vadovybė, nieko nč\ 
laukdama, 1919 metų pra
džioje pradėjo kurti inži
nerijos kuopų, iš kurios iš
augo Šiandienine Lietuvon 
karo aviacija.
. Pačioje pradžioje Lietu* 
va neturėjo nė -vieno lėktu
vo, Pirmasis lėktuvas Lie
tuvos aviacijai atiteko 
IMS metais įš įolševlkų, 
kaip karo grobis. Kiek-JaL 
ko praslinkus,. Vdldetijoje 
buvo nupirkti dar 8 nauji 
lėktuvai, o po kelių dienų ‘ 
Lietuvos , kariuomenė iš i 
bolševikų ateme‘dar 5 nau
jus, gerus lėktuvus;? 191Ū 
motais karo stacijos va- 
gaVybė turėjo daug vargo, 
kol parūpino lėktuvams 
degamos;*— tepamos mė? 
džiųgos ir atsarginių da-. 
lin< \ Aviacijos, techniškai 
ųprūpinimo s žymiai page
rėjo, Ikąi 'Lietuvos katino- 
meilė paėmė Radviliškį. PO 
šio, šiandien labai garsai# 
it žymaus mūšio, Lietuvai 
teko didelis karo aviacijos 
grobis. Iš jo vėliau pavyko 
atnp.ujinti ir sudaryti’ dar 
keliasdešimt lėktuvu- Tai 
va, kokiais sunkiais keliais 
ir didelėmis aukomis, buvo 
sudaroma Liefuvos karo a- 
Viacįjos užuppųaž^ų; Ma
tomai kad pirmieji Lietu-; 
vai? atitekusieji lėktuvai 
buvo ir krauju paimti iš 
priešu, per Lietuvos lais
vės kanis.. ‘V-
; Stingant savų ?lakūnu, 
TS1O m. kovo' 12. d. buvo j* 
steigta karo aviacijos mo
kykla. Ji parengė fr išlei
do karininkus lakūnus, 
žvalgus, it lakūnus pilotus,. 
pUskarininldus. pilotus, 
motoristus ir mechanikus. 
Pamažu- augo fr eskadrilių 
skaičius; Gabesnieji kari- 
uinkai buvo siunčiami į 
svetimų kraštų karo aka
demijas ir specialias mo
kyklas. Todėl šiandien Lie
tuvos karo aviacijai saVo 
srities žinovų bei specia
listu jau netrūksta. Avia
cijai daug padėjo ir kas
kart - tobulėjančios jos 
dirbtuvės, šiandien? jos at
lieka ne tik sudėtingus 

giečių sunešti; visas kny
gutes, kurios buvote pasL 
ėmę parduoti. Širdingai 
kviečiame. .

Valdyba ir Komisija

lėktuvų atnaujinimus, bet 
jau nuo 1925 metų stato ■ 
visa eile plačiai žinomo ir 
gabaus lėktuvų konstiuk- 
tonaus pulkininką inž. A* 
Gustaičio suprojektuotus, 
netik mokomus,, bet ir 
naujausius kautynių ■lėk
tuvus, aAnbo° vadinamus. 
įKiek tobuli “Anbo’\ rodo 
praėjusiais metais puikiai 
pavykęs aviacijos viršinin* 
ko pulk. inž. Gustaičio va
dovaujamos eskadr i 1 e s 
slaidimos aplinkEuropą, 
Pagaliau^ skraidymai po 
Pabalfro valstybės, Soviė<

(tų Rusiją ir tt.
Lietuvos karo aviacijai 

F, oro erdvė sunkiai pasida
vė. Pėr nepriklausomybės 
karus žuvo 1 lakūnas ir 2 
lakūnai buvo sužeisti, 
transatdantiniame skridi
me žuvo 1 lakūnas (kap. 
3arius>, 25 lakūnai žuvo 

įvairiose lėktuvų avarijo
se. šiandien Lietuvos karo 
aviacija, turėdama iū mė
tų, patyrimų ir daug skau
džių aukų, drąsiai raižo, 
plieno sparnais, oro erdvę 
ir šviesia viltimi žiūri j a-, 
teitį, nes ji turi glaudžius 
santykius su plačiąja vi
suomene, kuri ? jų myli ir 
teikia, visokiai?!opos para* 
mos. Ypatingai toks dar
nus kuro' aviacijos ir vi
suomenes bendradarbiavi
mas pasireiškia per meti
nes aviacijos šventęs. Ta
da visuomenė pati savo ą- 
kimis turi progos įsitikin
ti ir pamatyti dideliusJia- 
rd ' aviacijos' MmejimuSr 
kali pati paskraidyti ir pa
žiūrėti . įvairių pavojingų 
skraidymų ore, kuriuos 
taip meistriškai atlieka 
Lietuvos lakūnai. Tsb.

VOKIEčilliumiLIE’

LIETUVIS GYDYTOJAS 1
SGVernonSt, TeU-781(|

Ofisu Vulaudoa:
į 1042, 24 Dieno*,-M V*kan 
j SEKMADIENIAIS 
į SULYG SUTABIMO 

WOROESTEA MASB.

Tel. 5 6753, Namui Tel. 43141 
” 3-8760

FBAHK J. BOMB
ADVOKATAI

Office; . ‘
633-642 W0BCWH»
SlaterBldg. ' MAjf.

—... ,'!.ri . ",l|- I 11 ' . 1 ................

TeI-5-5452, N*m*i—Tel. Mll

MtWIYJ.HUB
ADVOKATAS

■OffiCO; > r
Aoe-408 ytonauna
Slater Bldg. MAM^.

.. .........  T', l f..

M. A. CIVIN«KisaOO. j

Oratorius ir BotaumidĮflM 

340-342 Harding St ;

Atdara ’ TeL
Dieną ir Naktį DiaLIMM

Tel. 43501 arba

JUOZAS J, KIBS11
Graborius ir BalsajnuotOM 

^PunerarParlon^ B Iim 
. v ant

'/ 13 ELLStVORTH ST. | 

. Išnuomojam Automobilio**!
., Visokiems Reikalam*. 3

ū. MtŽEKA ,
Pranešę, visiems savo ko| 

meriams* ir draugams, k»J 
persikėlė ii 26 Ward k į si 
3% vietę,12 Vėtrom St (1 
tuvių ūkžsio ’KIuto ton*)*

r Lietuviška Valgykla
? 29-31 Grafton St

(Kampo Franklin St)
Gaminame Šviežios ir skanins 
•valgius. Malonus ir greitas pa
tarnavimas. persitikrinkite.
VINCAS MNARAS-Bavinmkas

. Dili 2-9025

Jau buvo rašyta, kad vd- 
kiėČiai suiminėja Lietuvos 
pasienio gyventojus, juos 
išgabena į Vokietijų, ap
kaltindami fariamu šnipi
nėjimu. Tačiau iš tiesų to
kio šnipinėjimo “svetimos 
valstybės naudai” visai 
nė?a, nes šuimtiejį nemo
ka vokiškai. Taip, šių me- 
ti| kovo mėnesį ties^Kudir- 
kos Naumiesčiu vokiečių 
pasienio policija suėmė ir 
nugabeno! Tilžės kalėjimų 
už “šnipinėjimų” Lietuvos 
pilietį J. Norkūnų. Ligšipl 
jis laikytas Tilžės kalėji
me, dabar buvo išgabentus 
net į Berlyną. - Tai vienas 
iš daugelio tos rūšies pa
vyzdžių. Vokiečiai nekal
tus vokiečių piliečius sui- 
minėja ne už “šnipinėji- 
mą”, bet keršydami už val
stybės išdavikų nubaudi
mų. * , Tšb

-.. -r-.- .i.- -n- t i .................. r,. ...... ;

“Geras katal&iškas hnk* 
rastis jna ’ nuolatine misi-

. f-

& JONAITIS
12 Vęruon SL, 1

GKĖEN MOUNTA 
DAERY 

SAVININKAS JUO!

IV^reėstet To AVebstęr B
VHokil mfciadi

Gėralų *.
a - PARDUODA

Kai-t|k Pravažiuosi Pir
“TRAEEIC LIGHT” k«

“Bangiausi* Gėlių Už JM 
Pinigus“
• pas . ’ 1

GEORGE’S FUMEri
SHOP |

1 SOTrumbuUSt 1
Krautuvės Tel. MM 1

Namo Tel. MM J 
“Gčlvs siunčiamos per P*M 
tinj i visas dalia p*s*n]lkįĮ

I 

0
INATIONM BOTTUNG
I COMFANY -'j 
| Lozoraičiai ** Savininkai . : 
| I^lirbąinc, gerfta: minkštto.
| rinius. Geriausias nataraavi- 
pia^ vakareliams ir piknitoms 
i bei iSvažiavinjuijjs. ' . ..aI 
1A>

uj

_ _ jšvažiaHmmps. '
( ' Tcl. 3-6525
495 Nlittbury St:, 

ivtmncsTKR.

s •.r 
Į 
Ė 
5 

f-j 
H 
Į

j

GROCERNE irBUCERNE
i JONAS ir ONA KUNDROTAI
[. . ■ SAVININKAI ■ .
Į BS.rtejJN AVĖ. . WORCES®p«, MASS.

• ■' . P11L r> -6 i«7

čiiį niekur tų dienų nėišva-j 
žinoti, bet ateiti į šį pikui-1 
kų. .

Visas pelnas yrą skiria- , v 
mas niūsii naujos bažny-if* 
eibs fondan. Nepamirškite j* 
18-tų dienų, rugpjūčio. Pra- įj*

U

BLUE R1BB0N DAIRY
MCSV VARDAS GER U ŽINOMAS

22 Sprųce St« ,.į? ^*6-1889

v

ii 
ft

MIUBUBY Fim|
COMPAOT *

BaUii, Kilimai Naroigf 
Rakandai. jRadios ir Nlef 
kiniui GHUKO1V
GLENWOOD ir ATU||

Virtuvė* Mtal g 
Gews rfižiee baldai ui hN

f

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “VVorcesterio Žody” ; . « ' 1VOBCKSTER* MAflK ‘L
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tente, Ztagpiūšio 16, 1&35 x .$•1? DARBININKAS 6.
e

|f PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
gali, kad jį priimtų 
džios CCC.

KUN. VALANčIŪNO ATVIRAS LAIŠKAS SAVO 
PARAPIJIEČIAMS

į PHILADELPHIA, PA.
j. Mano mylimieji Kazimieriečiai! Štai K. Sąryšio 
j ir A. L. R. K. Federacijos susirinkime, rugpiūčio 6 d., 
i š. m., svarstant Katalikų Federacijos Kongreso, kuris 

įvyksta musų parapijos namuose, reikalus, kad visi

gresas, į kurį suvažiuos iš 
visos Amerikos katalikiš-| 
koji lietuvių veikiančioji j 
inteligentija. Bus svarsto
ma nuodugniai katalikiš-1 
kos akcijos tobulinimas ir 
kiti svarbūs pasitarimai.

Jubilėjus prasidės su * 
tam tikromis pamaldomis 
šv. Kazimiero parapijos

I atjaustų ir žinotu kas yra daroma besiruošiant prie i bažnyčioje. Dalyvaus gar- 
[ Kongreso ir kas įvyks Kongreso metu ir kaip bus vyk-! bingas svečias iš Lietuvos, 
j domi Kongreso nutarimai, nutarėme ir Philadelphijos;.• Vyskupas T. Matu- 
i parapijŲ klebonai apsiėmė gauti laikraštj “Darbiniu-
į- W’ Per kiek laiko, kad jis lankytų šių parapijų lietu- jubilėiinis koncer-l
i Vių namus. Taipgi priimkite laikraštj “Darbininką” ir;^ kurį išpilįys $uvažia-i 

mano linkėjimus taip, kaip kad aš pats per tą laiko- vę lietuviškų bažnytinių
’ tarpį lankyčiu u s. ! chorų vedėjai. Po antros
į-j- Be to visur yra daroma katalikų spaudos vajus. | dienos sesijų, vakare, bus 
į ? Philadelphijoje dar to veikimo neparodėme. Katalikų1 nepaprastai skani vakarie-
* Bažnyčia ne tik ragina, bet įrodo, kad mūsų šventa pa- nė.

reiga būti katalikų spaudos apaštalais. | Čia dabar apie nieką tiek
Dėlto mano rūpesčiu laikraštis “Darbininkas” a-!daug neužgirsi, kiek apie

! ' JL® ____ m______ 1_______ J •• »__S j___j____  __  •__  ____•___Vari Til_'

į į patapijų klebonai apsiėmė gauti laikraštį “Darbiniu-

kutinės dienos su tikietų 
įsigyjimu.

Trečiadienį rugp. 21 d. 
įvyksta koncertas. Progra
mą išpildys Chicagos Var- 
goninkų Sąjungos Choras. 

I Vargoninkų Sąjungos 
i Seimas įvyksta 20 dieną 
Jrugp., Philadelphia, Šv. 
i Kazimiero parapijos sve- 
• tainėje 338 Earp St. Taip- 
i gi ta proga net 16 vargo
nininkų atvyksta iš Chica
gos. Nuoširdžiai visus 
kviečiame į Philadelphią.

i Dalyvaukime Kongrese ir 
Kongreso vakaruose. Nė 

: vienas tenelieka namuose.
Federacijos Rengimo 

i Komisijos narė.

DARBININKAI
St. Nicholas miesto ang

lių kasyklų darbininkų u- 
nijos nariai nubalsavo ne
dirbti kai Suffolk kasyk
los nedirba. Jau su virš sa
vaitė kai didžioji anglių 
kasykla nedirba, šių apy
linkių Conciliation ’ Boarčj 
atsisakė kištis kol darbi
ninkai negrįš prie darbo. 
Kasyklų komitetas ir uni
jos oficialai taip pat ne
galėjo nieko padaryti.

“Pūtis”.

SCRANTON, PA.

SHENANDOAH, PA.
tėjo pas Tamstą, kad jį skaitytum, su juo apsipažin- ateinantį Federacijos Ju-į
tum ir ant toliau “Darbininką” užsirašytum. bilėjinį Kongresą. Visi lau-|

Su gilia pagarba, kia su nekantrumu. O la-|VtcltMJ
JŪSŲ KLEBONAS. blausiai rūpinasi mūsų | A. L.

J. E. VYSKUPAS
T.- MATULIONIS i 

Šv. Kazimiero par. (Phila-' 
delphia, Pa.) bažnyčioje,' 

“j. R. K. Federacijos

NEPRIKLAUSOMOSE 
KASYKLOSE

Netoli Shenandoah’o, Ta-
; gerb. klebonai, kad viskas Kongresą pradedant, at- I?aqu^ šaįyKAr’

, Dėkojame visų trijų Philadelphijos lietuvių para- jšsiP!1dytų pilnumoje, kaip našaus iškilmingas šv mi-
' niki Gerb Klebonams už nuoširdžia ‘‘Darbininkui” ik kad yra planuojama. Kon- šias, pasakys pamokslą ir gus> DUV0 užmuštas neairI pijų Gerb. Klebonams uz nuoširdžią Darbininkui ik- Q rengė1ų yra pasiry.l sute’ik^s ganytojišką paiai > bant savo nepriklausomoj 

šiohnę paramą jr įskeltus sumanymus laiškais ir pa-, į kag ' mini g y J P | kasykloj.
reikštus žodžiu Darbininko redaktoriui, besilankant svečiai būtų patenkinti, |--------------------------------- ' Jo sūnus, Vincas, įėjęs į

| gerais įspūdžiais. Abejo-' nė-Smith paeina iš Šaulių'vo tėvui. Pamatęs tėvą 
ir nuoširdumas ! n^s n^ra» kad viskas pasi- miesto. Laimingos kelio- veik palaidotą anglyse,

įzavvunui^, |_______ ! Jo sūnus, Vincas, įėjęs į
j Fhiladelphijoje, sekmingesniam “Darbininko” išplati- r grįžtų į savo parapijas su skričio. P-nia M. Oslapie- skylę norėjo pagelbėti sa- 

nimui. 1------ -—a ----tninv +
j Bet Gerb. Klebonų sumanymas
! neatsieks tikslo, jei Gerb. lietuviai katalikai tiems su- 
i manymams nepritars ir nepadės įvykinti. Katalikų

Sąryšys ir Federacijos skyriai jau pareiškė savo pri- 
į tarimą ir nutarė imtis spaudos platinimo darbą. Ar 
, Tamsta, Gerb. Skaitytojau, pritarsi ir stosi į katali

kiškos spaudos apaštalų - platintojų ir rėmėjų būrį?
Gerb. Klebonų ir K. Sąryšio ir Federacijos skyrių 

? dėka, siuntinėsime laikraštį “Darbininką”, kad Tams- 
ta su juo susipažintum, jį pamylėtum, jį padėtum iš-

k. platinti. Mes sveikiname Tamsta kaip “Darbininko” 
į r Šeimos narį - skaitytoją.

A. L. R. KAT. FEDERA
CIJOS KONGRESAS IR 

SEIMAI

vai-1 dovaujant ir paragintos 
kleb. kun. J. Kuro, buvo 
nuvykusios į Juozapo Ma
rijos Vilą praleisti links
mai dieną.

Po ilgos kelionės visos 
džiaugėsi puikia Vila ir a- 
pylinkę. Visos choristės 
linksminosi, vaikščiojo ir 
gėrėjosi įdomiomis gamtos 
grožybėmis, o labiausiai 
džiaugėsi Seselių vaišingu
mu ir malonumu.

Žinau, kad Seselės Kazi- 
mierietės maloniai priimtų 
ir kitas Sodalietes ir cho
ristes, kurios panorėtų at
silankyti į jų Vilą. Užtik
rinu visoms, kad praleisi
te linksmai laiką ir patyr- 
site Seselių nuoširdumą.

Rengdamos savo išva
žiavimus pas Seserys nesi
gailėsite. Ten Buvusi,

ang-

Liepos 14 d. Scrantono 
jaunametės choristės, Se
serims Kazimierietėms va-

NEPAPRASTAS VISUOMENES SUSIDOMĖJIMAS 
A. L. R. K. FEDERACIJOS 25 KONGRESU

Gal niekad praeity nebuvo tiek daug susidomėji
mo A. L. R. K. Federacijos Kongresu kiek šiemet. A- 
merikos lietuvių katalikų visuomenė įsisiūbuoja veiki- 
man it jūra. Ji žino gerai, kad katalikybės ir lietuvy
bės gyvybė, aukšti religiniai tautiški idealai to iš jos 
reikalauja. Tik jie yra mūsų visuomenės tikslu. Šiam 
tikslui toji visuomenė gyvena ir dėl jo yra pilna pasi
aukojimo.

Tenka manyti, kad šių metų kongresas bene bus 
vienas skaitlingiausiu atstovais. Savo programa jis 
sudomins visus Amerikos lietuvius. Šiame kongrese 
dalyvaus J. E. Vyskupas — kankinys Teofilius Matu
lionis, o taipgi ir vietos vyskupas.

A. L. R. K. Federacijos 25 Kongresas bus 1935 m. 
rugpiūčio 21 ir 22 dd., Philadelphia, Pa. Kongresas 
prasidės iškilmingomis pamaldomis šv. Kazimiero 
bažnyčioje/ Kongreso posėdžiai bus Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj, 324 Wharton gatve.

Lietuvių katalikų visuomenės ir jos vadų akys ne- 
bereikalo atkreiptos šiais metais Philadelphijon. Čia 
juos laukia dideli, svarbūs visuomeniniai darbai. Su
važiavusiems visuomenės atstovams teks užantspau
duoti katalikybei ir lietuvybei mūsų visuomenėje ir 
jaunime tolimesnės garantijos dokumentą.

Kongreso programoje yra indėta keturi labai 
svarbūs klausimai. Juos patieks kongresui gabūs re
ferentai.

Referatus skaitys: 
Bendriems posėdžiams
1. Kun. Jonas Balkūnas — “Federacijos skyrius 

parapijos gyvenime”.
2. Kun. Jonas Kripas — “Iš mokyklų išėjusio jau

nimo organizavimas”.
Atskiriems posėdžiams
a) Moterų posėdžiui
3. Dr. Antanas Rakauskas — “Gimdymo kontro

lės klausimas”.
b) Vyrų posėdžiui.
4) Magistras Juozas Kriščiūnas — “Vyras šeimoj 

ir visuomenėj”.
t (Atskiri moterų ir vyrų posėdžiai bus rugp. 22 d. 

ryte).
Tik sujungta, vieninga pajėga darosi reikšminga 

gyvenime. Federacijos skyrius parapijoj yra organi
zacijų, kuopų, draugijų, ir pavienių parapijiečių cen
trų, cementuojančių visos parapijos organizuotas ir 
pavienius jėgas į vieną organizatyvį kūną. Jeigu mes 
tikime posakiui — vienybėje galybė, tuomet tokis or- 
ganizatyvis kūnas parapijoje yra ta vienybėje galybė. 
Be jos katalikišką akciją parapijoje nėra galima pil 
nai realizuoti.

Kad mūsų džiaugsmas, idealizavimosi jaunaja 
karta, kuri, mums pasitraukus, turės užimti mūsų vie
tą, nepaliktų bergždžia svajonė, bet būtų šimtą nuo
šimčių realizuotas, šio kongreso atstovai turės galuti
nai nustatyti atatinkamą jaunimo organizavimui pro
gramą.

Jokia sveika kūnu ir dvasia tauta kalbėti apie 
gimdymo kontrolę neprivalėtų. Mūsų tautai piršti sau 
šią ligotą mintį įr su šiuo klausimu surištą laipsnišką 
tautos mirtį yra ne pakeliui. Ekonominė pusė ir ne
sveikata tam tikruose atsitikimuose reikalauja, būti
nai su šiuo klausimu susipažinti ir pritaikinti bei įgy
vendinti jį kur reikia nelaužant natūralių gamtos tie
sų. Kitais žodžiais, vien tik teisėta gimdymo kontrolė 
tegalima pripažinti.

Vyro vaidmuo šeimoje ir visuomenėje yra svarbiu 
faktorium. Su viena ir su kita jis yra surištas begak 
svarbiomis, atsakomingomis pareigomis. Jų yra daug 
ir įvairios. Kiekvienam vyrui yra svarbu koplačiau 
šiai savo pareigas pažinti, šis kongresas ateina vy 
rams į pagalbą.

Be šių yra ir daugiau svarbių ir aktualių klausi 
mų, kuriuos kongresas svarstys. Vilniaus ir Vilnijo 
— *Lietuvai teisėtai priklausančio trečdalio jos žemių 
klausimas taip yra susijęs su mūsų visuomene, kad b 
jo toji visuomenė nemano nei žingsnio žengti. Klaipė 
dos reikalams irgi visuomet stovi sargyboje. Kaip piil 
miaus visuose taip ir šiame kongrese tie klausima 
bus gyvais ir tokiais jie pasiliks iki nebus atitaisyti 
skriauda.

p. p. mėgino ištraukti, bet tėvo 
1 svoris ir anglių uždengi- 

galima daugiau delegatų DALYVAUKIME FEDE- m^ buvo persunkus^—ne
atvažiuoti į šį svarbų Ju-! t__
bilėjinį Federacijos Kon- i 
grešą, kurs įvyks broliš- — ■■ 
kos meilės mieste Phila-' 
delphia, Pa. Tad laukia- jarbas 
me!

Pr. Pūkas. ouiauft.olJuic avcvi ucię
Visais Kongreso (0 ypaįingai garbingąjį Hughes, bedirbdamas su 
, informacijos de-t svečią Jo“ Ekscelenliją:sav<?.tė™' tapo užgriūtas 
=" kreiptis vyskupą T. Matulionį. Tai: ^evas Js !ko S<vas’

istoriškas įvykis Federac/| ^žeJst^o 
jos Kongresc turėti lietu- D SK1 _ sužeistas, o
vį Vyskupą ir minėti tos sūnūs nesuspėjo pabėgti 
oreanizaciios 25 metu su-' Darbininkai turėjo dirb- kakt? 3 U |U 12 valandli ko1 atkas^

„ j • 'kūną.Federacijos Kongresas į- 
vyksta rugp. 21 ir 22 die- * 
nomis. Tai bus apvainika-! 

, vimas visų Seimų. Federa-

seks, kaip kad yra numa- nes! 
tyta. Tik meldžiame kiekį

RACIJOS PARENGI- 'galėjo nieko padaryti.
MUOSE | Darbininkai dirbo 5 valan-

I Federacijos Kongresas ^as a^as^ lavoną.
i jau čia pat. Paruošimo1 . . “T

eina prie galo.' Biskj tohau nuo She- 
Kiekbus džiaugsmo kai nandtoaho’. ? ne TGr°ve 

'sulauksime svečių delega- “lesko P^8^’ Lester
P. S. ’ 

reikalais, informacijos dė
lei, malonėkite ] 
šiaip:

Rev. I. Valančiūnas, 
324 Wharton St.

Philadelphia, Pa. 
arba:

Action). J. E. Vyskupas 
Matulionis laikys Šv. Mi
šias, nes vietinis J. E. Vy-! 
skupas O’Hara dėl sveika
tos pataisymo turėjo pasi
traukti į atostogas. J. E.' 
Vyskupui Matulioniui a- 
sistuos Dr. Kun. L. Mende-. 
lis iš Baltimore ir Dr. 
Kun. Batutis iš Philadel- 
phijos. Taipgi Jo Eksce-

Philadelphia, Pa. — Dar 
tiek daug aukštų svečių 
Philadelphijos lietuviai ne- 

t turėjome, - 
i. Kongresą ir į Seimą yra 
;; pasirengę ‘ “
,!j Vyskupas, daug kunigų, 

advokatų, daktarų, vargo- lencija pratars ganytojiš- 
,i ninku, giesmininkų, profe- ką žodį. '

sionalų, biznierių, studen- Po pamaldų Federacijos 
y tų ir kitų mūsų tautos vei- posėdžiai prasidės Šv. Ka- 
į kėjų. zimiero par. svetainėj, 324
Įj Rug. 20 d., prasidės A. Wharton St.
į; L. R. K. Vargoninkų 24- Atstovai, kurie iš ryto 

tas seimas. 8 vai. laikys užsisakys pietus, tiems
n Šv. Mišias vargoninkų bus pagaminta mokyklos 
į! Dvasios Vadas iš Eliza- rastaurante. *

beth, N. J., energingas vei- Tos dienos vakare įvyks 
i kėjas, Klebonas Kun. J. Vargoninkų Sąj u n g o s 
? Simonaitis. Vargonin k ų Choro Koncertas, tai ne- 
jj seimo posėdžiai prasidės paprastų giedorių, garsių- WVxV
8 10 vai-, Šv. Kazimiero pa- jų artistų, puikiausių pro- ka(j sugrįžusios į Phila. j Daug jų išpirkta. Malonėk biednųjų name. 

Wh^°tS gVe^alnėJe» 324 iesonų vargoninkų balsai g-aiėtu plačiai papasakoti i kitę greitu laiku isigvti ti-! gai. išnagrinėję

kiek šįmet į

atvykti. J. E.

ANTRAS SEIMAS
r Tą pačia, rugp. 20 d. A. 
r L. R. K. Kunigų Vienybės 
į Seimas prasidės su šv. Mi- 
IJŠiomis 9 vai. šv. Mišias 
I laikys daug pasidarbavęs 
| lietuvių reikalams Klebo- 
j pas Kun. V. Matulaitis, šv. 
i Kazimiero parapijos iš St. 
1 Clair, Pa. Jam asistuos du 
j Kabūs veikėjai Klebonas

P Tiiroc iŠ T.owrpn-

greso antra diena, rugp.
22 d. Iš ryto 9 vai. metinės 
Šv. Mišios už A.A. vietinį • 
kleboną Kun. J. Kaulakį ir, 
buvusį Federacijos uolų 
veikėją. Po pamaldų tęsis Į 
posėdžiai etc. Vakare 8 va-, 

_ ___ _  _______  landą įvyks jubilėjinė mil-i 
Kun. P. Juras iš Lavvren- žiniška vakarienė. Bilietas 

į ęe, Mass. ir Klebonas Kun. tik $1.00. 
IfF. Juškaitis ' ''

Miss Ona Unguraitė, 
333 Wharton St., 
Philadelphia, Pa.

P. P.
UŽMOKESTIS

Lietuvis Aleksandras 
IŠVAŽIAVO ei jos Kongreso reikalai, Scandel (vardo lietuviškai

x 'tai mūsų visų lietuvių ka- nežinau), kuris per pasau-
Liepos 17 d. išvažiavo į talikų reikalai. Todėl visų linį karą pasižymėjo savo 

Viso Pasaulio Lietuvių mintis dabar atkreipta į narsumu ir įsigyjo Ameri- 
Kongresą Kaune p-nia A- Federacijos Kongresą. kos Congressional Servi- 
milija Stanislovaitienė ir Ketvirtadienį rugpiūčio ce ir Prancūzų Croix de 
p-nia Morta Oslapienė - 22 d. įvyksta iškilminga Guerre kryžius, dabar 
Smith. Kaip delegatės jos į vakarienė, 8 vai. vakare, gauna savo “užmokestį”, 
turi tam tikrus įgalioji-1 Šv. Kaz. parapijos svetai- Nedarbo metu Aleksam 
mus nuo Liet. Romos Ka-' nėję. dras negalėjo gauti ęiarbo.
talikų Amer. vietinio Fe-1 Pasižadėjo dalyvauti Jo Pamėgino įstoti į valdžios 
deracijos skyriaus. i Ekscelencija Vyskupas T. CCC., bet kada jis neėmė 

Kongresui užsibaigus,. Matulionis. Bus šauni pro- pašalpos, tai ir CCC nepri- 
gerb. delegatės žadėjo ap- i grama, kurią pildys mūsų ėmė.
lankyti netik savo gimti- J gerb. delegatai ir svečiai. Jis buvo priverstas ieš- 
nę, bet ir plačiąją Lietuvą,j Tikietai jau platinami.'koti pašalpos apskričio 

vargoninkų balsai gaiėtų plačiai papasakoti į kitę greitu laiku įsigyti ti-gai, išnagrinėję jo padėtį, 
isp1 Idys šauniausias meno- ką mate ir girdėjo senoje j kietą. Parduodami bus tik randa, kad jam reikia tik
slias kokių Philadelphijoj tėvynėje Lietuvoje. I iki pirmadienio, rugp. 19 tai gero darbo, kad pa- 
dar negirdėta. Įžanga tik^ p_nįa A. Stanislovaitienė d. Pranešama, kad nebūtų sveiktų protu ir fiziniai. 
50 centų. ' paeįna Sereikių kaimo,1 išmetinėjimų ir nesigailė- Buvusieji draugai karo

Kat. Federacijos Kon-, Lygumų parap., Šaulių ap-, tumėte, belaukdami pas- metu, stengiasi kiek- tik

Juškaitis, Cambridge, Pelnas Seserims Kazi-i 
ji Mass. J. E. Vvskupas da-; mierietėms, JPranciškie- 
’! lyvaus Kun. Vienybės Sei- tems ir Nukryžiuotoms.

mo Mišiose. Posėdžiai Ku-1 Penktadienį,^ Ekskursija 
/ nigų Vienybės prasidės po 
X pamaldų Viešbutyje Adel- 
J phia, 13th artd Chestnut 

; St 
i Ten pat po pietų ir Mo- 
į tinelės Seimas, kurios tik-

’ 5 Mas rūpintis, kad lietuviu 
i Į jaunuomenė siektų aukš
lį, tesnių mokslų.
j] Trečias iš eiles tai Kon- 
1 jKresas. Rugp. 21 d. A. L.

į R, Kat. Federacijos 25 ju- 
• bilėjinis Katalikiško Vei- 

klmo Kongresas (Catholic

,į svarbesnes istoriškas vie
tas ir į Seserų Kazimierie- 
čių Vilią.

Pahriežęs — planą, kvie
čiu visus ir lieku jūsų 
laukdamas

Kun. Ig. Valančiūnas, 
Šv. Kazimiero Par.

Klebonas.

LAUKIAME
Šio mėn. 21, 22 dd. įvyks 

mūsų kolonijoje Jubilėji- 
nis 25 m. Federacijos Kon-

I w ? t* T ‘
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CHICAGOS PROVINCIJOS L. R. K. PARAP. VARGONINKŲ KONCERTAS
Šį chorą veda ir jam akompanuoja žinomas kompozitorius, Bethoveno kon

servatorijos steigėjas ir vedėjas, muz. Antanas Pocius. Šių metų .rugpiūčio 15 
d., šis choras dalyvaus Šv. Kazimiero Parapijos Svetainėje, 22nd and Jane Sts., 
Pittsburgh, Pa. Pradžia 8:00 vai. vakare (D. S. T.). Pelnas Šv. Pranciškaus Se
serų Vienuolynui. Įžanga 35c. ‘ Dr. A. Rakauskas, Federacijos piro
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NEponsET 
PRODUCTS

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

iš savo pardavėjų - krautuvininkų reikalaujame, kad jų

Šios organizacijos biznis, biznieriai krautuvininkai yra remem.i BIRD FINANCE COR
PORATION. Mes atsakome už pardavėjus ir garantuojame, nes mes žinome, kad jie darbš
tus ir tinkamai patarnauja. Mes 
darbas butų atsakantis.

Tel.
5030

STOGAS
RYNOS IR VAMZDŽIAI
SIENŲ APMUŠIMAI
PASTOGE
MIEGAMIEJI KAMBARIAI

VIRTUVE
PRIEANGIS (PORCH)
RUSJS
GARAŽAS

BIRD THICK BUTT SHINGLES BIRD ART BRIC SIDLNGBIRD 1NSIII.ATED B 1C S1DING BIRD INSULATING BCAšfJ BIRD REFOKSEI V/A Į.BGAk!' BIRD AMERICAN V.'ALLBOARD BIRD PLASTIC CtMENTBIRD EMULSI PAIN7S
BIRD LIGŲ® RODĖ CGATING

Tel.
5031

69-73 NORTH MONTELLO STREET
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Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN. venti LDS. narys, p. V. 

Vaznis. Jis pereitais me
tais buvo išvykęs į New 
Yorką dėl susidėjusių gy
venimo aplinkybių.

Sveikiname savo darbštų 
narį ir kviečiame vėl dar
ban. T. M.

per šį pikniką. Tad daly-'bus obuolių balius. Pelnas
1 i '•r 5 r\ cintrzv zlril-rr ’ yMIGlOlI d 11 YVm^GnilG "P V* <1 C/I-

kad LIETUVOS

■ . Rugpiūčio 5 d. iškilmin-
į gai užbaigė vasarinę mo-
į kyklą vietos katalikiškų

parapijų vaikučiai. Iškil-
į- mes įvyko 3 vai. pp. Šv.
į. Marijos airių par. bažny-
[ cioje palaiminimu su Šv.
» Sakramentu. Iškilmėse da-
: lyvavo ir Jo E. Vyskupas
* McAuliff iš Hartford. Jis
Į .* Suteikė vyskupišką palai-
I Jninimą vaikeliams ir vi-
į šiems dalyviams. Vaiku

čiai, pasižymėję moksle
-—• gavo dovanas. Dalyvavo 
- nemažas būrelis ir lietū-

yių vaikučių iš Šv. Andrie-1 Falls "pamatyti krioklį, 
jaus parapijos su savo Dv.; Rugpiūčio 11 dieną p. Vil- 
šVadu, kun. A. Vaškeliu, niškis pasuko į Rochester,

vauk lietuvi, o savo daly
vavimu paremsi mūšų a- 
viaciją!

NEWARK. N. J
A.

pusiau su parapija. Prašo
me kitų draugijų tą dieną 
nieko nerengti.

JPranašas.

REDAKTORIUS ATOSTO
RUSE

“Amerikos” redaktorius, 
p. Kazys Vilniškis lankėsi 
Kanadoje: Montrealy, To
ronto ir kitur, o iš Kana
dos pasuko į Niagara 

i krioklį.

i Jjietuvių vaikučiams šią 
Vasarą pamokas skelbė 
įkun. P. P. Kartonas, Rei- 

f, inondas Matulevičius, Nor- 
f ihal School mokinys, J.

tėvulis, panelės M. Karlą- 
haitė, A. Urbonaitė ir A. 
Poškiutė, baigusi mokyto
jos mokslus.

■ < RADIO STOTIS WNBC
į 1380 KILOCYCLES
- Porą savaičių atgal at
sidarė neperdidelė radio 
stotis. Jos viršininkai 
kviečia įvairių tautų ta
lentus išpildyti programą, 

į - Antradieniais 6:45 vai.
vakare dainuoja mūsų jau
nas solistas B. Kazakevi- 

< čius; ketvirtadieniais 5:30 
Ival. iki 6 vai. vakare dai

nuoja mūsų du Kazimie
rai, būtent, K. Žalnieraitis 
ir K. Kavaliauskas ir ok- 

> tetas; penktadieniais 11 
| valandą ryte skambina 
f - pianu mūsų gabi pianistę, 

p-lė Izabelė Jenkeliunaitė. 
. Pereitą ketvirtadienį la
bai gražiai lietuvius svei
kino ir pasakė turiningą 
kalbą mūsų klebonas kun. 
A. Vaškelis ir varg. K. 
Žalnieraitis.

I < Patartina visiems lietu- 
■ viams klausytis lietuviškų 

programų per radio iš sto- 
* ~ ties WNBC, 1380 kilocyę-
f les ir pasiklausę pasiųski- 
; me savo įspūdžius laišku-
p čiu minėtai radio stočiai.
! Adresuoti reikia šiaip:
t Station WNBC, New Bri- 
[ tain, Conn.

į valandą 
f - pianu ir

N. Y. ir dalyvavo Šv. Jur
gio par. naujos bažnyčios 
šventinimo iškilmėse.

A. S. Trečiokas iš New- 
ark, N. J. rašo “Darbinin
kui” nuo* laivo, plaukian
čio Lietuvon:

“Geriausių linkėjimų iš 
Vikingų žemės “Viking 
Cruise ship”.

“Plaukiame 25 lietuviai; 
septyni iš jų yra Amerikos 
lietuvių įgalioti atstovai į 
Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresą, Kaune. Viskas 
labai gerai, o ypatingai 
vanduo labai ramus.

A. S. Trečiokas”.
Šioji ekskursija pasiekė 

Lietuvą prieš pat Kongre
są, kuris prasidėjo rugpiū
čio 11 dieną ir baigsis šio 
mėnesio 17 dieną.

BROOKLYN, N, Y.
PIRMAS AVIACIJOS 

PIKNIKAS!

SUGRĮŽO GYVENTI
: Šioje kolonijoje gyvenęs

šama, 
DAINA ansamblis per se
kančias dvi savaites per
traukia savo radio prog
ramą. ♦

Pirma po atostogų prog
rama bus perduota oro 
bangomis kaip paprastai 
penktadienį nuo 7 iki 7:15

Gražiai Dainuoja
Rugpiūčio 2 d., 10:15 iš 

ryto per ‘Amerikos’ radio 
programą, kurią veda p{ J.’ valandą vakaro, rugpiūčio 
Mačiulis, gražiai suskam- 123 d,, iš stoties WLWL

VISIEMS ŽINOTINA
Šv. Cecilijos choras šį 

metą švenčia savo 30 me- 
darbuotės™ sukak t’u v e s3lbė;i Jaunamečili švelnūs bal, 1100 kilocycles, New York. 
Taiiri lankričio 17 diena lseliai’ išpildydami liaudies Lietuvos daina taipgi ruo- 
sekmadienį rengia didelį dainas- Tai buvo Sv- Jur- šiasi prie rudeninio kon- 
KONCERTĄ, šį įvykį pa- Sio parapijos priaugančių; certo, kuris įvyks rugsėjo 
minėti: ryte bus šv. mi- choro dalis, kuriai vadova-'29 d., Labor Lyceum salė- 
šios už gyvus ir mirusius,vo J. Brundza. Jaunutės’je, 947 Willoughby Avė., 
choro narius, kur ir cho-'choristės daug gavo kom-' Brooklyn, N. Y.

x * ” > * * ’ Klausovas.

VAKARiSAKYSE

LlJįL, SĮ ĮVyKĮ pa- x r------- --------- » į — •—>------------e’z --e—j

ryte bus šv. mi- choro dalis, kuriai vadova-Į29 d., Labor Lyceum salė-
-r -r, -r 947 Willoughby Avė.,

choro narius, ]
ras atgiedos, p vakare pa-plimentų už gražų dainavi- 
rengimas parapijos salėj 
—KONCERTAS, šis kon
certas bus nepaprastas, 
nes yra užkviesti visų pa-

mą. P. Mačiulis ir'“vaišes” 
joms iškėlė p. Ginkaus pa- 
lociuje. Ponia Ginkuvienė 
džiaugėsi gražiu dainavi-

rapijų chorai iš New Jer- mu įr pavaįšįno choristes i 
VdiS; su šalta ir skania šaltoko-! gi niekas nieko tą dieną v R !

nerenkite, o visi būkite se* K*
choro Jubilėjiniame kon
certe.

Atminkite, kiek choras 
yrą p.er Jtą. laiką pasidar-. 
bavęs mūsų bažnyčios ir 
išeivijos labui. O kiek Lie
tuvos labui, tai manau visi 
žinote. Nebuvo to paren
gimo, kuriame nebūtų bu
vęs choras. Taigi šį kartą 
viską pamiršę, eikime su 
jaunimu minėti tą svarbų 
įvykį.

Rengimo Komisija.
J. Ponelis, Jr.
E. Poneliutė
M. Sakevičiutč
P. Kilda
O. Valukoniutė t 
Z. Stankus.

“LIETUVOS DAINAI”

BROOKLYN, N. Y.
LIETUVOS DAINA 

ATOSTOGOSE 
Radio klausytojams 

muziką mylintiems prane-
ir

Vakaras padangėj
Vakaras akyse 
Atvyksta ja? tankiai 
Ir ilsis mintyje. 
Jazminai išpylę.
Kvepalų dvi saujas, 
Vakaro mėlynėj
Girdžiu žiedai kraunas. , 
Kiekvienam žiedely;- 
Baltam ir nekaltam. 
Klūpi jau vargelis, 
Mirtis arti tartum.

Br. Orimas,

Detroito Žinios

»
i!

i!

Aero
N. Y.

Dariaus - Girėno 
klubas, Brooklyn, 
rengia savo pirmą pikniką 
š. m. rugsėjo 2 d. — La
bor Day — Klaščiaus par
ke, Maspeth, L. I. Taigi šis 
klubas prašo plačios lietu
vių visuomenės dalyvauti 
šiame piknike ir paremti 
jaunuolių darbą, kurie 
stengiasi tapti sparnuotais 
lietuviais. Kaip jau žinote, 
jaunuoliai turi savo mo
kamąjį lėktuvą “Sparnuo
tas Vytis” ir jau savo nau-. KJ.VJV & y --------- - .2 *»-------------- -----

ir veikiąs vėl sugrįžo gy- I jas jėgas parodys mums

fcHimiFSlIinĮf

SPECIALIAI

RUGPIŪČIO 12—17

NATION — WIDE KRAUTUVES

CORN FLAKES Kellogg’s 
TOMATO SOUP Campbell’s 
FRIEND’S BEANS 
NATION - WIDE ARBATOS

34 Bellevue Avė.. 
Montello, Mass.
79 Savvtell Avė., 
Montello, Mass.

35 Intervale St., 
Montello, Mass.

Cor. Ames & Webster Avė., 
Montello, Mass.

pakelis 7 c. 
kenas 7 c.

2 dideli kenai 29c.
2 (10c. pak) 15c.

Orange Pekoe arba Formosa
KAVOS svaras po 19c., 23c. ir 29c.

NATION-WIDE SERVICE GROCERS

WATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

Waterbury’o Savings Bankos’ Brooklyn ro Skyrius gali aprū- įį 
pinti tavo visus bankos reikalus.

Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn'o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St.

iį

nas narys laikytųsi įstaty- “Darbininkas” eina du 
[kart savaitėje: antradie-mų.

Nutarta rengti išvažia
vimą prie vieno iš gražiau
sių ežerų šioje valstybėje. 
Išvažiavimas įvyko perei
tą sekmadienį. Visi nariai 
dalyvavo ir linksmai pra
leido dieną.

Lietuvių kolonijose tu
rėtų būti draugijos, kurios 
ruoštų išvažiavimus ir va-j

niais ir penktadieniais.
Mes žinome, kad “Darbi

ninkas” yra populeriškiau- 
sias laikraštis, nes jis pa
duoda daugiausiai žinių iš 
lietuvių kolonijų, Lietuvos 

’ ir viso pasaulio. Yra kata
likiškas laikraštis ir ver

gtas daug daugiau pinigų 
™ "rXUaSs"aVĮt ne^i° Prenumeratos kai- 

ina- T‘k užsiprenumeruoki- 
me ir gausime jį laiku į 
savo namus.

tų praleisti linksmai dieną.1 
Šio įšvažiavimo rengėjai 
buvo šie: Anelė Jozunaitė, 
Marė Jozunaitė, A. Šven- 
dris, S. Stasiukonis, K. Mi- 
trikas ir K. Balnius.

ŠV. PETRO PARAPIJA darbe. Vyskupas Matulio
nis papasakojo apie kitų 
vargus ir kančias sovietų 
kalėjimuose ir Solovkų sa
lose.

Jo Ekscelencijos kalbos 
visi atydžiai klausėsi ir 
dėkojo už tai ką iš jp suži
nojo.

Pereitą ketvirtadienį lan
kėsi šioje kolonijoje J. E. 
Vyskupas T. Matulionis. 
Detroito lietuviai būtų la
bai maloniai Jo Ekscelen
ciją priėmę ir pagerbę, bet 
nežinojo kfcda jis atvyks 
į Detroitą. \

Kun. J. Čižauskas, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
pasikvietė Jo Ekscelenci
ją pas save dalyvauti pa
maldose. bebuvo galimy
bės pranešt; apie tai žmo
nėms, bet Vistiek susirin
ko pusėtinas būrys žmonių 
į pamaldas ir į prakalbas.

Tarpe visu skaitlingų 
sveikinimų, Jūsų pirmo 
prizo laimėjimo proga, lei
skite pasveikinti ir mums.

Del Jūsų nenuilstančio 
darbo, mūsų tėvynės var
das garbingai skambėjo 
svetimtaučių lūpose.

Linkime Jums ir toliau 
ta pačia energija tęsti sa
vo darbuotę.

Daina kiekvienam lietu
viui yra brangi ir reikš
minga. Daina mums pri
mena, mūsų tėvynės gar
bingą ir gilią praeitį. Per 
dainą mes tik išlaikėm sa
vo kalbą ir daugelį papro
čių, kurie mums taip ma
lonūs ir dabar. Mūsų pro
tėviai pradėdavo ir baig
davo savo darbą daina.

Nuo to ir mūsų tėvynė 
buvo pavadinta “Dainavos 
Šalis”.

“Lietuvos Daina”, lai tas 
Jūsų laimėjimas sužadina, __ t_____
kiekvieno lietuvio širdyje, kalbos svetainėje/Vysku- 
dar didesnę meilę dainai ir ■ pas Matulionis susirinku- 
bendrai lietuviškam me-, siems papasakojo iš dar
nu!; kad su bendra tautie- • bininkų gyvenimo ir kata- 
čių palaima būtų dar leng-, likų būklės Rusijoje. Pa- Trinu iv ?>«

Artinasi sportininkų die
na, kuria ruošia Detroito 
sportininkai pagerbti lie
tuvius sportininkus, kurie 
lošia New Yorko basebal- 
lininkų rately. Toji diena 
tai rugpiūčio 19. New Yor
ko lošikai loš su Detroit

Šios savaitės ketvirta-1 
dienį, įvyko Jaunesniojo 
choro išvažiavimas Detroit 
beech pas pirmininkės, šio 
choro vedėjos artimą. Vis
kas kuopuikiausiai pavy
ko. Labai ramiai ir links
mai praleido dieną. Šio iš
važiavimo dalyviai nuo
širdžiai dėkoja Jonui Al- 
kevičiui, kuris labai nuo
širdžiai patarnavo savo! 
automobiliu. Dėkoja Kle
bonas ir visas jaunimas.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

ĮSTEIGTA 1903 
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500
New Britam 321

Tel. 755

Jo Ekscelencija vysku-1 Navin Field. Po lošimo į- 
pas Matulionis atvyko į'vyks bankietas sportinin- 
Detroitą iš Čhicagos. Nors' kus Tamulį ir Brauką pa
buvo nuvargęs iš kelionės, gerbti. Jeigu kurie norite 
bet kiek užvalgęs atėjo į [dalyvauti, tai bilietų kai- 
pamaldas. Jam patarnavo $1-50. 
kunigai: Masevičius, Va- _Z__ lo_i: Masevičius, Va- Vakare įvyks susirinki-
laitis, Urba ir vietinis kle- mas Lietuvių svetainėje, 
bonas. Pamaldos buvo Jeigu kas iš lietuvių nori 
trumpos. J. E. Vyskupas 
Matulionis pasakė trumpą 
pamokslėlį apie reikalin
gumą vienybės ir ragino 
tėvus siųsti savo vaikus į 
lietuviškas katalikiškas 
mokyklas, kad vaikeliai iš
moktų gerai savo tėvų 
kalbą ir pamylėtų savo 
tautą.

Po pamaldų įvyko pra-

ateiti ir pamatyti lietu-! 
vius sportininkus, tai pra
šome. Ten bus geras or
kestras, malonios vaišės ir 
tt. Nepraleiskime tos pro
gos suteikti lietuviams 
garbę. Pažiūrėsime kiek a- 
teis mūsų sportininkus pa
gerbti.

Šios Lietuvių dienos ren
gėjai, vadovaujant S. Sta- 
niuliui, daug pasidarbavo. 
Daugiausiai pasidarbavo 
vadas p. Staniulis? > Jis 
daug pinigų ir laiko pralei
do šią dieną rengdamas.

Šią savaitę buvo toks į- 
vykis: Kleb. su jaunimu iš
važiavo ir jį pasekė jo šu
nelis. Vakaran klebonas su 
kitu vyru įsėdo laiveliu | 
pasivažinėti. Besiiria n t ( 
laiveliu pastebėjo ką tai1 
judantį vandeny. Sulaikė i 
laivelį ir laukia kas čia1 
bus, nes tamsumoje nebu-1 
vo galima pažinti. Priplau- 

• kė prie laivelio klebono 
i šunelis, labai pailsęs. Paė
mė šunelį į laivelį ir nusi
vežė. Tas parodo kaip yra 
prisirišęs šunelis prie šei
mininko. Iš to galima susi
daryti sau pavyzdį. Klebo
nas daug labiau myli savo ( 
žmones ir dėl jų darbuoja
si, bet kaip mažai yra žmo-' 
nių, kurie taip labai prisi
rištų prie klebono.

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

476 Main St.,

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruoŠęs patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktį 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

viau tą darbą dirbti ir kel- pasakojo kiek darbininkas Į Kartu Su juo darbavosi: 
ti tautos brangenybes sve-1 uždirbą ir kad to uždarbio U. Brazis, M. Baronas, F.

.. XX.. !_______ *J t  ____________________•_______s IZAminflrnc ITzifCJianlr-O C!

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVĖ — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raštai. Pardavinč- 
jami lietuviški laikraščiai Ir knygos 

Užeikite ir būsite patenkinti
433 Bark St., Hartford, Conn.

_ Šią savaitę atsilankė iš 
Čhicagos lietuvių vargoni-j 
ninku choras. Jis išpildė 
koncertą Lietuvių svetai
nėje. Dalyvavo daug žmo
nių. Labai retai žmonėsii ZYCĮM. ! ■ —-- --------------- f ------ --------------------------> -

'neužtenka pragyvenimui.’Kaminskas, V. Verseckas, - ,v ,
- “ -........................ V. Bendoraitis, F. Tauti- gali išgirsti tokią progra-

nis, P. Telauskas, A. Lit-: mą. Taigi pagirtinas cho- 
vaitis ir kun. Masevičius. ras, kad taip_ gražiai su- 
Visi aplankė daug biznie- dainavo. Žmonės negali at- 
rių ir profesijonalų. At-i sidžiaugti.
spausdino programas su' --------- -
skelbimais. . j Kas sekmadienis truks- 

susirinkimas įvyko rug- tie, kurie taip giria tą lro-| Vadinasi ši Lietuvių Die- ta “Darbininko” pavienių 
piūčio 4 d., kuriame nutar- jų’ nei vienas į jį neva-na išgarsinta Detroite ir a- egzempliorių. Vaikai nu- 
ta rengti išvažiavimas bu- šiuo ja gyventi, o jei kuris pylinkėje. Tuo norima pa- į siskundzia klebonu, kad

rugsėjo mėnesyje. Vietą čiausiaijbėga atgal, 
paskelbsime vėliau. Išva-

timtaučiu akyse.
M. Juozapaitytė 

E. Bartkevičiūtė.
! Jo Ekscelencija sako, kad 
i šiandien ir Amerikos dar
bininkai skursta ir vargs
ta, bet nepalyginsi to skur
do ir vargo, kokis yra Ru- 

j sijoje. Visiems darbinin- 
Moterų Sąjungos 35 kp. kams aišku ir iš to, kad

• v • • 1 »- • i • a • • • > >

G. BROOKLYN. N. Y.
kad taip gražiai su-

antra sekmadieni nuvažiuoja, tai kuogrei- rodyti, kad lietuviai yra per mažai užsako laikraš- 
ruSėio mėnesvievSta kiaušiai bėga atgal. susipratę ir moka pagerbę čių. Bet žmonėms buvo pa- rugsejo menesyje, vietą ___ ____Žmonės prašė ir norėjo, ti savuosius, pagarbos už-’ aiškintą, kad siunčiant di- 

kad Jo Ekscelencija papa- sitarnayusius.giorrirnsi Irnmlaįinn iširto* J u |U. pttptl- LietU VIRIS; delį pUndą, PaŠtūS UOpriS'ziavimo komisijon įeina. gakoti ie gav yVen- esame ir tokiais būkime.
M. Brangaitiene ir S. Ja< tus vargug ka£ei^Ru. .
kopcionyte. [sijoje, bet Jis'apie save

Orui atvėsus, .---------- . . — .

i r* r ,
tato prieš sekmadienį. Tai
gi ar nebūtų geriau, kad 

Jaunimo draugijos susi- norintieji skaityti “Darbi-

NOTĄRY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
^BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS 

GRABORIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.

sąjungie-! visiškai nenorėjo kalbėti į rinkimas įvyko ir buvo la-ninką”, jį užsiprenumeruo- 
ttės rengia pirmą vakarą,; dėl savo kuklumo ir pasi-.bai įdomus ir''turiningas. (tų metams, pusei metų ar 

'f spalių 20 d. svetainėje. Tai aukojimo ganytojavirfio 1 Diskusuota, kad kiekvie-, nors mėnesiui.

t
V (s

Puikiai (rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. NulIudlmo valandoj kreip
kitės pas mus. Putarnuvlmua ynu 
uitlkrintas ir ui prieinam* kalu*.
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