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J. E. Vyskupas T. Matulionis Ragina Siųsti Vaikus 
Į Lietuvių Katalikiškas Mokyklas

PASVEIKINIMAS
Nuoširdžiai sveikiname gerb. Tėvą Kazimierą 

Urbonavičių, mūsų brangti visuomenės vadą, su 
nauja vadovybe kaipo Pirmininką Kunigų Vieny
bės draugijos. Geriausios kloties!

Kun. F. A. Virmauskis 
Kun. F. J. Juškaitis 
Kun. K. C. Jenkus 
Kun. Juoz. Petrauskas. 
Kun. A. Petraitis 
Kun. J. Bakšys 
Kun. S. Vembrė

Kunigų Vienybes Seimas
Philadelphia, Pa. — An

tradienį, rugpiūčio 20 d., 
įvyko Kunigų Vienybės 
Seimas.

Seimas pradėtas iškil
mingomis šv. mišiomis, Šv. 
Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčioje, kurias atnaša
vo kun. K. Matulaitis iš 
St. Clair, Pa. Deakonu bu
vo kun. P. M. Juras iš 
Lawrence, Mass., subdea-į katalikiškai visuomenei, 
konu — kun. Karužiškis iš 
Cleveland, Ohio.

Ceremonijistu buvo kun. 
Vaškas iš Marianapolio. 
Dalyvavo J. E. Vyskupas 
Matulionis, keliolilra^kuni- 
gų ir būrys žmonių.

Giedojo vargonininkų 
choras iš Chicagos, vado
vaujant komp. Pociui ir 
vargonuojant komp. J. Ži
levičiui.

KUN. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS,

VOKIETIJOS VYSKUPU 
KONFERENCIJA

Fulda, Vokietija, Rugp. 
20. Čia susirinko visas Vo- 

I kieti jos katalikų Bažny
čios Episkopatas su Kar
dinolu Joannes Adolf Ber- 
tram priešaky, tartis Vo
kietijoj katalikų padėties 
reikalais. Susirinkimas, 
kuriartite dalyvauja bė 
Kardinolo 45 Vyskupai, 
vyksta prie uždarytų du
rų.

iš Duryea, Pa.; kun. Vaš
kas iš Marianapolio; kun. 
Em. Paukštis iš Chester, 
Pa. i

Seimas kreipė ypatingą 
dėmesį į mūsų jaunuome
nės — studentijos auklėji- ( 
mą. Pasižadėjo teikti viso
keriopą paramą mokslus 
einančiai studentijai, kad 1 
iš jos išeitų vadai mūšų

1 Labai gyvai ir nuošir
džiai gerb. kunigai svars-1 
te mūsų*katalikiškos spau-' 
dos išplatinimo įr patobu-j 
hK?n iš Che- mūsų išeivijos vadas, žymusis literatas, Kjg^^Vįę-
ster Pa skaitė naskaita nybės Seime isrinktas ši°s garbingos mūsų-vadų-or- 
aktuaUais katalikiškosios ganizacijos Centro Pirmininku ir Biuletino Redakto- 
akcijos klausimais. ’ rium- Sveikiname.

Nutarė leisti mėnesinį j 
biuletiną, kurio redakto-: 
rium išrinko Centro Pir-

AMERIKIEČIŲ SPOILT!
NINKU LAIMĖJIMAI

PHILADELPHIA, PA. (Žinios gautos telefonu). 
Rugpiūčio 22 d. šiandien, 6 vai. vakare baigėsi A. L. 
R. K. Federacijos 25-tasis Kongresas. Kongresas, pa
sinaudodamas J. E. Vyskupo T. Matulionio mintimis, 
priėmė rezoliuciją, raginant lietuvius katalikus siųsti 
savo vaikus į lietuviškas - katalikiškas mokyklas. 
Priimta apie 35 rezoliucijos įvairiais visuomeniniais 
reikalais. L. D. S. organizaciją ir laikraštį “Darbinin- 
f”, kongresas sveikino kaipo kovotojus už lietuvybės 

katalikybės teises ir priėmė rezoliuciją pageidau
jant, kad kiekvienas susipratęs lietuvis katalikas tap
tų šios organizacijos nariu;* skaitytų “Darbininką”, 
jame bendradarbiautų ir jį remtų visokiais būdais. 
Taip pat priimta rezoliucijų remti ir kitas centralines 
organizacijas ir įstaigas ir joms reikale padėti.

Į naują valdybą išrinkti šie visuomenės vadai: 
kun. Ig. Albavičius, Chicago, III.; kun. J. Balkonas, 
Maspeth, L. I.,.N< Y.; kun. J. Čepukaitis, Philadeiphia, 
Pa.; kun. Pr. Juras, Lawrence, Mass.; A. F. Kneižys, 
Boston, Mass.; A. Mažeika, Brooklyn, N. Y.; Dr. A. 
Rakauskas, Chicago, III.; L. šimutis, Chicago, III.; 
kun. J. švagždys, Brockton, Mass.

Garbes pirmininku pakviestas J. E. Vyskupas T. 
Matulionis.

Valdyba pareigomis pasiskirstys vėliau.

Seimo posėdžiai įvyko 
Adelphia viešbutyj.

Prezidiumą sudarė šie 
kunigai: J. E. Vyskupas 
T. Matulionis, Garbės Pir
mininkas; kun. J. Švagž
dys iš Brockton, Mass., 
Pirmininkas; kun. Jurgu
tis iš Bridgeville, Pa., Vi-Į 
ce-Pirmininkas; kun. J.’ 
Mockus iš Coaldale, Pa., Į 
Raštininkas.

Rezoliucijų komisiją: J. 
M. Pralotas J. Miliauskas

mininką ir“admihistrato- 
rium Centro Sekretorių. I

Kunigų Vienybės Centro • 
Valdybon išrinkta šie ku-’ 
nigai: Į

Kun. K. Urbonavičius, 
pirmininkas, kun. P. M.. 
Juras, sekretorius, kun. J.! 
Simonaitis, iždininkas.

Seimas pasižymėjo dide-Į 
liu rimtumu ir turiningu- . 
mu.

Dalyvavo apie 50 kuni
gu-

“Motinėlės
Pasibaigus Kunigų Vie

nybės seimui, toje pačioje 
vietoje vyko “Motinėlės” 
seimas, kurį vedė Centro 
Valdyba, būtent: Kun. Dr. 
J. Končius iš Mt. Carmel, 
Pa., pirmininkas, kun. J.

5 Seimas
Balkūnas iš Maspeth, L. 
I., N. Y., sekretorius.

Seimas pertvarkė ir pa
keitė konstituciją^

Kadangi Centro Valdy
bą renka kas du metai, tai 
ta pati valdyba eis parei
gas dar vienus, metus.

Vargoninin
Philadeiphia, Pa. (Tele

grama) — šis Seimas pra
sidėjo ir užsibaigė antra? 
dienį. Svarbiausiu nutari
mu buvo išleisti mėnesinį 
žurnalą — “Muzikos Ži
nios”.

Redaktorium išrinktas 
muz. Kulis iš Chicagos. 
Centro Valdybon išrinkti 
šie: Juozas Kudirka iš

kų Seimas
Chicag o s, Pirmininkas; 
Juozas Brazaitis iš Chica
gos, vice-pirmininkas; N. 
Kulis, sekretorius; B. Ja
nušauskas, iš Chicagos, iž
dininkas; J. Brundza iš 
Brooklyn, knygius.

Seimas pasižymėjo gra- 
1 žia dvasia ir pasiryžimu 
dirbti Katalikiškoje Akci
joje.

RADO DINGUSĮ ORLAIVĮ
Glendon, Wyo. — Lakū

nai beieškodami dingusio 
orlaivio pastebėjo ant La- 
ramie kalno kalvos nukri
tusį ir sudegusį orlaivį ir 
mano, kad tai jų ieškoma
sis. Su tuo orlaiviu keliavo

iš Indianapolis, Ind. Burn- 
side Smith, 47 m. susisie
kimo kompanijos prezi
dentas ir Dich Arnot, ae
rodromo vedėjas su savo 
žmona. Jiedu vyko medaus 
mėnesiui. Ir matyt jų or
laiviui miglose atsimušus 
į kalno viršūnę jie visi žu* 
vo.

Karo Debesys Tirštėja
LAIKOS KONFERENCI
JA PARYŽIUI PAIRO

Mussolini Pasiryžęs 
Kariauti

Lnglijos Ministerių Kabi
netas Renkasi Specialiu

Posėdin

Karo debesys Italijos-A- 
bisinijos fronte tirštėja. 
Niekas netiki, kad karas 
tarp tų dviejų šalių būtų 
išvengtas. Tik visi bijo, 
kad tas karas Afrikoje ne- 
išsiplėstų ir Europoje ar
ba visam pasauly. Įvykusi 
Paryžiuje taikos konferen
cija tarp Anglijos, Pran
cūzijos . ir Italijos pairo. 
Nors Italijai buvo siūlo
ma įvairios koncesijos ir 
kompromisai, kad tik ka
ro išvengus, bet ji nuo vi
sų atsisakė.

Matyt, kad Italija yra 
pasiruošus karui ir Musso
lini yra pasiryžęs ginklu 
ir krauju užimti Abisiniją 
be jokių kompromisų ją 
valdyti taip, kaip jam pa

jungą ir visas šalis nuro
dydamas kaip Italija atvi
rai ruošiasi sulaužyti vi
sas taikos sutartis, paktus 
ir tarptautinius taikos pa
sižadėjimus. Bet namie 
taipat smarkiai ruošiasi 
apsigynimui ir yra pareiš
kęs, kad jie gins savo tė
vynės nepriklausomybę i- 
ki paskutinio kraujo lašo.

BUSpNŪAiMĖJE 
UŽMUŠTA TRYS 

VIENUOLĖS

Del tokio Italijos nusi
statymo Anglija ir Pran
cūzija nuo jos nusikreipė.

Anglijos Ministerių Ka
binetas šaukiamas iš atos
togų specialiu posėdin.

Manoma, kad Anglija

VVashington, D. C. —
Rugpiūčio mėn. 17. d. “El
ta” iš Kauno praneša, kad 
Pasaulinio Lietuvių Kon
greso 'proga surengtos 
sporto rungtynės praėjo 
didelių pasisekimu. Van
dens^ sporte Šemaičiutė
/almėjo pirmą vietą 100 

’ metrų distancijoje, 400 
metrų — trečią vietą, šuo
liuose vandenin — penktą. 
Amerikietis Savickas 50 
metrų plaukime laimėjo 
antrą vietą; Kriaučiūnas
— trešią^4M Plėtrų plau
kime ant nughros pirmą 
vietą laimėjo Savickas, 
šuoliuose vandenin —Bud- 
rikas. Lengvoje-atletikoje 
110 metrų barjeriniame 
(hurdlęs) bėgime pirmą 
vietą‘laimėjo Knašas; 400 
metrų bėgime trečią vietą
— Janzanaitis. Rutulio 
stūmime antrą vietą lai
mėjo Kriaučiūnas; trečią
— Knašas .

Philadeiphia, Pa. (Tele
grama) — Trečiadienį, 
rugpjūčio 21 d., prasidėjo 
Federacijos Kongr esąs 
Pontifikalėmis Mišionps, 
kurias atnašavo Jo Eksce
lencija Vyskupas Matulio
nis.

SUSTREIKAVO 
ĮJRAIVERIAI

! Beverly, Mass. — Rugp. 
j 21, apie 200 trokų draive- 
| rių išėjo į streiką. Sustrei
kavo, kuomet kompanijos 
atsisakė pasirašyti jų uni
jos patiektus naujus kon
traktus vietoje išsibaigu- 

l šių senųjų. Naujuose kon- 
I traktuose reikalauj a m a 

Washington, Rugp. 21—10% algų pakėlimo ir 48 
Netoli Bowie, Md., ant ke- j vai. darbo savaitės per 
lio susidūrė ekskursinis. vienus 6 mėnesius ir 44 
busas su automobilium. vai. per kitus šešis. 
Nelaimė je žuvo penki žmo
nės ir 15 tapo sunkiai su
žeista. Užmuštųjų tarpe 
yra trys sesutės vienuo
lės.

RUSI JA IŠVIJO LENKIJOS
KSPUNUENTį

vo kuur-FK^urasri»'LavR: 
rence, Mass.; garbės dea- 
konais ~ kun. Jurgutis iš 
Bridgeville ir kun. P. Gar
mus iš Easton, Pa.; dea- 
konu kun. Paūlonis iš 
Brooklyn ir kun. Vaškas 
iš Marianapolio. Kun. Dr. 
Martusevičius ceremonijų 
vedėju.

Giedojo Vargonininkų 
choras. Turiningą pamoks
lą pasakė Vyskupas Matu
lionis.

Kongreso sesijos prasi
dėjo 11:45 ryte. Kun. Va- 
lančiūnas, ^vietinis klebo
nas atidarė Kongresą svei
kinimo kalba ir pakvietė 
Daktarą Rakauską vesti 
sesijas ir Vyskupą Matu- 

i lionį sukalbėti maldą. 
' Daktaras Rakauskas savo 
, įžanginėje kalboje džiau

gėsi katalikų atgijimu ir 
susirūpinimu Federacija.

Mandatų komisijon pa- 
• kviesta panelės Kernagy-

te, Pupiūtė ir Balčiūnaitė. 
Kongreso prezidiumas; 

Garbės Pirmininkai—Vys-* 
kūpąs Matulionis, kun. 
Valančiūnas ir kiin. Milu* 
kas.

Pirmininkas Daktaras 
Rakauskas . iš Chicagos J 
Vįee - Pirmininkai Tamke- 
^^us4rvPelėskas iš-Pitts*. 
burgh, Pa.; Sekretoriai — 
Mažeika ir Vilniškis iŠ 
Brooklyn, N. Y. ♦ .

Rezoliucijų Komisija — 
Kun. Juras iš Lawrence, 
Mass.; kun. Vaškas iš Ma
rianapolio, Mažeikienė iš 
Brooklyn, Unguraitė iš 
Philadeiphia ir A. F. Knei- 
žys, “Darbininko” redak
torius.

Sveikinimų ir Spaudos 
komisija: kun. Dr. Martu
sevičius ir Bigenis iš Phi
ladeiphia. Gauta daug 
sveikinimų telegramomis, 
laiškais ir žodžiu. Valdy
bos raportai išklausyti ir 
priimti. Dalyvauja 200 at
stovų ir svečių. Vyskupas 
savo kalboje ypatingą dė
mesį kreipė į spaudą. Iš
klausyta kun. Balkūno ir 
kun. Kripo referatai. Tuo 
ir baigėsi pirmosios die
nos sesijos.

Maskva, — Rugp. 19, — 
Sovietų Rusijos vyriausy
bė išvijo Lenkijos žurna
listą John Otmar Berson, 
kuris atstovavo Lenkų Te
legramų Agentūrą, ir pu
siau oficiališką valdžios

prašys Jungtines Valsty- Į laikraštį “Gazeta Polska”. 
bes talkon, kad Italiją su- Sovietų valdžia jį kaltino 
laikius nuo jos kariško žy- j rašiusį straipsnį, kuriame 
gio. Be to, Anglija mato į sakoma, kad Rusijoj, vie- 
reikalą tuoj šaukti ir Tau-i noje eksperimentalejė ū- 
tų Sąjungos specialį posė- keje esą maišoma bezdžio- 
dį padėties aptarimui ir nes su žmonėmis, kad iš 
veikimo nustatymui. Abi- tokio mišinio gimtu nauja 
sinijbs karalius despera- pagerinta Sovietų Rusijos 
tiškai kreipėsi į Tautų Są- gentkartė.

Streikas prasidėjo su j- 
sišokimais. Streikier i a i 
susistabdė Pickering CoaJ 
Co. trokus prie City Hali 
ir pradėjo juos gąsdinti. 
Paleista net vienas šūvis, 
ant svarbesnių kelių pa
statyta pikietai.

PRIĖMĖ NEUTRALUMO 
ĮSTATYMĄ

mo, kad davus progos 
jiems iškeliauti, ir uždrau
sti kariauninkių submari- 
nams turėti stotis Ameri* 
kos pakraščiuose.

GAVO DAUGIAU NEGU 
PADĖJO

Tvvib Pails. Idaho, Rųgo. 
20. — Tai pirmas turbūt 
toks atsitikimas, kad užsi
dariusios bankos depozito- 
riai gavo daugiau pinigų 
negu ten buvo padėję. Se- 
curitv National Bank of 
Pairfield užsidarė kovo 
mėn. 1933. Ligšiol depozi- 
toriai iš tos užsidariusio^ 
bankos gavo 113 nuoš. sa* 
vo depositų ir dar bankose 
esą likę pinigų dėl išdali
nimo. *

Kadangi karas Italijos 
su Ethiopija išrodo kaip 
ir neišvengiamas ir dėlto 
kitos Europos šalys ner- 
vuojasi, kad tas karo gais
ras Afrikoje neužkurtų ir 
visos Europos, tai Ameri
kos Senatas, bijodamas, 
kad ši šalis vėl nebūtų į- 
velta i kara. skubiai per
leido neutralumo bilių. Jei 
Kongresas jį priims tai 
jis virs įstatymu.

Sulig šio biliaus, drau
džiama išvežti iš Ameri
kos ginklus kariaujan
čioms Šalims, uždraudžia
ma Amerikos laivams, kad 
ir iš kitų šalių gabenti 
ginklus kariauto joms, už
drausti Amerikos pilie
čiams keliauti kariaujan
čių šalių laivais išskiriant 
90 dienų po karo pąskelbi-

UŽMUŠ! VAŽIUOJANT 
Į LAIŠKANEŠIŲ 
KONVENCIJį

Newburypott, Mass. — 
Rugp. 20, George E. Me- 
zerve, su savo žmona iŠ 
Hollis Centre, Me., savo 
automobilium vyko i laiš
kanešiu konvenciją į Bos
toną.. Važiuojant skersai 
geležinkelio, gre i t a s į s 
traukinys ant jų užvažia
vo ir užmušė.

GERB. SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI
* ;* -r

šį kartą. “Darbininko” 
Radio Programa telpa 8- 
čiame puslapyje.
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EXTRA SUSIRINKIMAS
Antradienį, rugpiūčio 27 

dien&, 8 vai. vakare, Šv. 
Petro par. salėje, septin
toj gatvėj įvyksta LDS 1- 
mos kuopos extra susirin
kimas. Visi nariai kviečia
mi būtinai dalyvauti, nes 
bus renkami atstovai į L. 
D. S. Cetro Seimą ir kiti 
svarbūs reikalai bus apta
riami.

' Valdyba.

PERSERGĖJIMAS
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_______ , nuo mūsų a- 
gentų tiesioginių įgalioji
mų. Neturinčius tiesiogi
nių įgaliojimų neva “Dfr- 
Dininko” agentus kuogręi- 
čiausiai reportuokite ‘Dar
bininko’ administracijai, 
policijai ar savo klebonui.

aevičienof, Jogmilnien e 1J 
Barauskienei, Smigelskie* 
nei) Miigirdfenei, V. Jaki< i 
tni, Barisui, Naudžiūnui, 
Wesfildienei, Kibartiėnei, 
Burbulienei, Ru s i e n e i, 
Smalskienei, Žičk i e n e i, 
Motiejūnienei, Stravins
kienei, į1. Štatskiui, šejef- 
kienei, E. Griėiūnaitei ir 
Marciulioniui iš Cambrid
ge. Rengėjai.

M*

TAISOMK IŠPARDUODAMERADIOS
GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558 

Inž. Stasys Beleskas, Sav. ' 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

DUSYK GEGĖ Į 36 
VALANDAS

IR CAMBRIDGE’IUS 
PASMERKĖ NACIUS

CAMBRIDGE, MASS.

Į SPOD PONO IŠVADA 
MAS

SUSTREIKAVO 155 NAU 
JO PAŠTO STATYBOS 

DARBININKAI

Gyvenamas 4 šeimynų ir 
kelių krautuvių namas, 
116 Mt. Auburn St., Cam* 
bridge, Mass., buvo du syk 
užsidegęs į 36 valandas. 
Abu syk gyventojai laiku 
pajuto gaisrą ir išsigelbė
jo-

Cambridžiaus miesto Ta
ryba išnešė rezoliuciją, ku
rioje smerkiama nacių 
žiaurus persekiojimas Vo
kietijoje katalikų ir žydų. 
Rezoliucijos kopijos pa
siųsta senatoriams ir kon- 
gresmonams.

Šiais laikais žmonės pa
siskelbia esą agentais, ku
rie vardu asmenų, organi
zacijų ar įstaigų užrašinė
ja ^narius”, renka “au
kas”, prenumeratas, ir tt. 
. Užtat tankiai girdžiama 
anglus per radio ir mato
me jų spaudoje, kad daug 
neagentų pasivadina agen
tais. Jie yra apgavikai.

Šiuomi norime priminti 
atsargumo reikalingumą 
ir “Darbininko” priete- 
liams. Gerbiami “Darbi
ninko” prieteliai būtinai

Rugp. 25 d., įvyksta di
džiulis Maldos Apaštalys- 
:ės ir Amžinojo Rožan
čiaus draugijų išvažiavi
mas Spod Pond gražiuose 
aukuose. Išvažiavime ti
kimasi daug įžymių sve
čių.-Dabar po Seimų, tai jų 
daug lankosi. Rengėjai 
stengiasi išvažiavime tu
rėti Tėvus Pasionistus Al
fonsą ir Gabrielį, kuriuodu 
lankosi Lawrence, ir Jono 
Kalinausko mokinių smui- 
korių orkestrą. Kviečiami 
visi. Įžangos nėra.

P. S. Jeigu tą dieną lytų, 
tai išvažiavimas įvyks se
kantį sekmadienį.

Nepatenkinti savo fore- 
manu, 155 darbininkai dir
bantieji prie statomo nau
jo Parcel Post namo, prie 
South Station išėjo į strei
ką.

4 ŽUVO, 0 4 IŠGELBĖT!
LAIVO NELAIMĖJE

M

KUN. PR. AUKŠTIKAL
NIS, S. J, SVEIKSTA

PALEIDO NORMA 
MILLEN

MIRĖ JIM TOLAND

PADĖKA
Šiuomi nuoširdžiai dėko

ju visiems darbininkams 
ir darbininkėms, aukoto
jams bei dalyviams praei
tame musų parapijos pik- 
ninke — Palangoje. Lai 
gerasis Dievas visiems 
gausiai už viską užmoka.

Kun. F. J. Juškaitis,
Klebonas.

PARDAVIMUI
Parsiduoda kampinis su 

bučernia ir groceme na
mas, graži vieta ir tinka
ma bizniui. Galima pirkti 
biznį ir namą atskirai. At
sišaukite:

A. BARKA, 
52 Bonair St.

Somerville, Mass.

Rugp. 21, iš Dedham ka
lėjimo tapo paleista Nor
ma Brighton MiĮlen? ku
rios vyrąs neperšenai ta
po nužudytas elektros kė
dėj už žmogžudystę api
plėšiant banką. Norma tė
ra tik 20 metų. Ji yra pro- 
testonų ministerio duktė, 
bet apsivedė su žydu, kurs 
buvo banditas ir už tai jai 
prisėjo nukentėti.

Staiga, nuo širdies ligos 
mirė Jim Toland, savinin- 
<as gymnasiumo, kur mū
sų tautiečiai Jack Shar- 
tey, Juozas Vinča, Juozas 
Versiackas ir kiti treni
ruodavosi.

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

'vaikams.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO.

Kun. Pr. Aukštikalnis, 
S. J., pradžioje liepos mė
nesio lankėsi Chicagpje ir 
ten buvo susirgęs uždegi
mu aklosios žarnos. Šv. 
Kryžiaus ligonbūtyje buvo 
padaryta operacija. Ope
racija gerai pavyko. Da
bar kun. Pr. Aukštikalnis 
išvažiavo į jėzuitų vienuo
lyną pasilsėti trims mėne
siams netoli New Yorko.

ATOSTOGAUJA

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS D. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3 

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

866 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas: 
60 State St.t Room 826 

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: .33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Doręhester, Masa.

TeL So. Boston 3520

ADVUKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME 

866 Broadw>y,
South Boston, Masi

Apie 20 mylių nuo Nun- 
tucket švyturio, žvejų lai
vą “The Juneal” ištiko ne
laimė. Pirmadienio ryte 4' 
vai., laivas sprogo ir nu
skendo. Keturi žvejai tapo 
išmesti nakties tamsoje į 
vandenį, o kiti keturi nu
skendo su laivu. Išmestuo
sius vandenin užpuolė ryk- 
iai (sharks). Žvejai plau- 
kinėdami vandeny visi: ~
bęndrai gynėsi iki išaušus . ® annirinl
pamatė plūduriuojantį lai- . Uraug ja, s o su 
velį, kurian visi sulipo. Vė- kmie, fugP- 18 d., ure a- 
liau iuos namates Norve- ma mmty’ kad Lietuval gijos laivas “Belp^mela’' 
išgelbėjo ir atvežė j Bos- M šžlstančiusP aaI 

----- 1--------------- cius, vienbalsiai nutarė sa
vo Lietuvos bonus sumoje 
$300 pailginti penkiems 
metams. Tai sektinas nu
tarimas.

PAVYZDINGAS 
NUTARIMAS

63 NETEKOlAISNip
63 asmenys Mass. vals

tybėj, viena diena neteko 
automobiliaus vairavimo 
laisnių. Mat praeitą šešta
dienio vakarą buvo pada
ryta “ablava” ant girtų 
vairuotojų ir jų pagauta 
63. Registratorius Good- 
win visiems suspendavo 
bei atėmė laisnius. Auto
mobilistai, saugokitės.

Metinis lietuvių parapi
jos piknikas įvyko “Palan
goje” rugp. 18 d. Diena 
buvo puiki, šilta. Keturi 
pilni autobusai nuo baž
nyčios išvažiavo. Priva
čiais automobiliais taipgi 
daug privažiavo. Buvo la
bai linksmas, gražus, lie
tuviškas išvažiavimas.

Apart vietinių kunigų 
dalyvavo ir So. Bostono 
kunigai: F. Virmauskis, 
K. Jenkus ir Lunskis iš 
Lietuvos svetys.

Kiek teko nugirsti įeigos 
neblogos buvo. Pelno gal 
atliks apie $400.—

Gerb. klebonas ir jo pa- 
gelbininkas didelei dėkin
gi visiems darbuotojams, 
veikėjams ir aukotojams.

Buvęs.

MUZIKUS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky* 

to ja, moko muzikos pianu* 
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

444 E. Sixth Street,
So. Boston, Mass.

F. VAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

OUEEN ANN LAUNDRY,

STRIKO CAFE,

DAKTARAI

Brolis Roy (Kulpinas), 
gavęs porą savaičių atos
togų praleidžia pas gimi
nes. Lankė savo sesutę 
Westfield, Mass. Dabar 
vieši pas brolius So. Bos
tone. Penktadienį laivu 
grįžta Baltimorėn mokyto
jautų Brolių Ksaveriečių 
mokykloje.

Rugp. 19 d., Boston Sa- 
natoriume, Mattapan, mi
rė nuo džiovos Antanas 
Kovėra, 45 metų, gyvenęs 
Bennett St., Bostone. Paė
jo iš Kuršėnų. Amerikoje 
gyveno nuo 1917 metų. Pa
laidotas rugp. 21 d., 9 vai. 
ryte, iš šv. Petro bažny
čios šv. Kryžiaus kapuose, 
Malden, Mass.

VIEŠA PADĖKA
Tariame širdingą ačiū 

visiems, kurie prisidėjo 
bent kokiu būdu, surengi
mui vakarienės kun. J, 
Pauliukoniui, MIC., kun, 
A. švedui ir Blaivininkų 
Seimo delegatų pagerbi
mui. Dėkuojame dvasios 
vadams: kleb. kun. F. Vir- 
mauskiui, kun. K. Urbona
vičiui ir kun. K. lenkui už 
visokeriopą paramą. Dė- 
kuopame muz. R. Juškai ir 
visiems dainininkams už 
programos išpildymą. Dė- 
kuopame visiems svečiams 
atsilankiusiems į vakarie
nę ir taip darbininkams ir 
aukuoto jams: Navickienei, 
Lingevičienei, Barolienei, 
Kilmoniutei, Brazauskie
nei Kazmauškienei, Valan-

DARBININKO” OFISO VALANDOS

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais' nuo>8 :00fv.ll 
ryto iki 8 vai. v&kare. Kitomis dienomis nuo 8:00 
Vai* ryto iki 6:00 vai. vakare.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DD. M. V. G AS PER
Arti Munieipal Building 

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

NUo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl 
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedCldieninls, taipgi seredonjis nuo 

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

Lietuyis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston j
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subutomis nUo 9 iki 6 vai. vakare. 
NedeHomla nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

OR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS 

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South feoston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
AĮgonguin 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso- Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass*

GUBERNATORIUS GRĮŽO 
SU GEROMIS ŽINIOMIS

Puikiausias Restoranas-Valgykla, 
kurioje yra skaniausi valgiai ir 

gardžiausi gčrytnai.
Savininkai lietuviai.

374 W. BROADWAY, 
So. Boston, Mass.

Kun. J. Plevokas, Cam- 
bridge vikaras, išvyko 
dviem savaitėm atosto
gauti. Visi linkėjam gero 
poilsio po sunkaus darbo.

INC.
LIETUVIŲ SKALBYKLA

Skalbiame Ir protiname visoklua 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brlghton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

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

Tel. So. Boston 2923

Antradieny į Bostoną iš 
Washingtono orlaiviu su
grįžo Massachusetts gu
bernatorius James M. Cur- 
ley. Sugrįžo su geromis 
žiniomis. Washingto n e, 
Federalės valdžios atsto
vai prižadėjo paskirti 
Massachūsetts valstybei, 
dėl įvairių konstrukcijos 
projektų $72,000,600.

Charlestown Navy Yard 
tuoj gaus užsakymą dėl 
dviejų karo laivų, kurių 
konstrukcijai bus išleista 
$32,000,000. Taip pat Bou- 
rne bus greit statoma už 
$2,900,000 armijos kareivi
nės. Kitos sumos eis pože
minio geležinkelio, ligoni
nių statybai, uosto gerini
mui ir panaikinimui pavo
jingų geležinkelių perva
žiavimų.

Gubernatorius patenkin
tas savo kelione ir nuveik
tu darbu Washingtone iš
gaunant tokius stambius 
pinigų paskyrimus. Dėlto 
darbų turės daugiau atsi
rasti šioj valstybėj.

PARDAVIMUI
Parsiduoda namas su 

krautuve. Krautuvėje yra 
užlaikoma mėsa ir alus. 
Vieta gera ir puikus biz
nis. Atsišaukite: 336 K St., 
So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS
Aukojusiems, sušelpti 

studentą, kuris eina moks
lus Lietuvos Upiversitete, 
pranešama, kad dovhnų iš
dalinimas perkeliamas iš 
25 d. rugpiūčio į 29 d. rug
sėjo.

LDS. 8-ta Kuopa.

FOTOGRAFAI STUKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynų, vcs=. 

tuvių ir pavienių asmenų.
JURGIS O. STUKAS 

453 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. Šou. Boston 2029 
Tel. Nor. 0242

ALENA S. STUKIENE
' 1 681 Wa8hington St.,

Norvvood, Mass.

Mokslas — galybė.
□................................. .....

APIPLĖŠĖ AUKSINIU 
DAIKTŲ KRAUTUVĘ 

VIEŠBUTY

REIKALINGA
Moteris arba Mergina 

prie namų ruošos darbo.
Kreipkitės:
Daktaras J. Landžius, 

534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass, 

Tek So. Boston 2712

IŠSIRENDAVOJA

■E 
= Tel. S. B. 2805-R Ž
i LIETUVIS f

lUPTOMETRISTASl
Išegzamlnuuju akis: 
priskiriu akinius | 

Š kreivas akis atitie- •
sinu ir amblijonlš-: 

ikose (aklose) akyse sugrąžinu | 
= šviesą tinkamu, laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. į 
Į 447 Broadway, South Boston Į

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

Išsirendavoja 5 gražūs 
dideli kambariai su cen- 
traliniu apšildymu. Kaina 
labai prieinama. Atsišau
kite tuojau į “Darbininko” 
ofisą, 366 W.' Broadway, 
So. Boston, Mass.

MOKYKLA
Mokykis barberiu, kur yra eks

pertai mokytojai ir duodama 
daug praktikos. Mokykla įsteigta 
1880 m.

HALL’S BARBER SCHOOL, 
873 Washington St. Boston, Mass.

Antradieny, pietų laike, 
keturi banditai, vienas iš 
jų su kulkosvaidžiu, už
puolė Hodgson Kennard & 
Co., krautuvę, Ritz Carl- 
ton viešbuty, ant kampo 
Arlington ir Newbury gat
vių ir apiplėšė ją, pasi
grobdami $60,000 vertės 
deimantų. Banditai su sa
vo brangiu grobiu nudūmė 
automobiliu 'sdvaiš keliais. 
Visi Bostono detektyvai ir 
policija pasileido jų ieš
koti. Ar jiems pasiseks 
juos pagauti, kitas klau

psimas.

Lietuvis Anstolis — Constable 
Licitatorius

ROMAN J. VAŠU
Apdraudos ir Nejudamo 

Turto Agentas
409 Broadway, Room 4 
South Boston, Mass.

Telefonas: Parkway' 1735-M.

BALDUS 
Perkraus- 

tome 
VISUR 
PIGIAI 

greitai
SAUGIAI

UTHUANIAN 
FUBNITURE CO. 

826-328 W. BroaduNiy 
Tel. South Boston 4618

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

./ustice o/ the Peace
Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namu tel.: Šou. Boston 2483-W

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE 

STVDEBAKER 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių ISdlrbysčlą auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir Ė. Nįghth St.

- tSOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Kattočiunas ir Pel&r Trędiąkas 

savininkai

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS 

‘ (KAZYS 0ASAS)
Ofisas:

X Tel:
Namai: 1Ū7 Washiagton St.

Tol

Camliridge, Mass.

<09 Windror 8t. 
Univenity 4116

Univenity 9221

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY
BOTTLING CO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjus geru minkštų

gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.
Namai: 181 D. 8L, So. Boston

S. BARASEVIČIUS IR | 
SUNOS

Seniausias ir S&vistovis iioi
Valstybė*

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BAL8AMU0T0JA8

Gyvuoja 26 metai. Patarnavi-] 
inas dienų ir naktį.

TURI NOTARO TEISES l

Ofisui: i !
54 W. Broadvrhy, So. Boston! Į

Tel, Soti. Boston 2590 j j
118 Ame* St., Brockton, Mms. >

Tel. Šrookion 890 ,1 !
| GyveHomė/i vieta: !į
[ 838 Dorobener Avė. [į

(t



23, 1985

“Darbininko” Radio
E90E0B9I ■ta DARBININKAS

Programa
KARDINOLAS- LOWELLiO 

GARDĖS SVEČIAS
RADO DU DIDŽIULIUS 

BRAVORIUS
Jo Eminencija Kardino

las O’Connell, šį šeštadie
nį vyksta į savo gimtinį 
miestą — Lowellį. Ten į- 
vyksta Amerikos Legijono 
Mass. valstybės suvažiavi-

North Pepperell, Mass.— 
Hamborg farmoje policija 
užtiko du didžiulius bra
vorus, kurie nelegaliai va
rė degtinę. Bravorų vertė 
siekia $50,000. Suimta trys 
vyrai, visi iš Bostono.

šeštadienį, Aigpiūčio 24, 2 vai. po pietų iš radio 
stoties WAAB, Boston, Mass., vėl turėsime progos 
klausytis Darbininko Radio programos, kurią išpil
dys Rudio kvartetas ir solistai, sudainuojant gražias mas šeštadieny""bus ~iš- 
lietuviška? dainas. . kilmingas paradas. To pa

prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1410 ki- 1 ra(jo žiūrėti, kaipo garbės 
locycles 2 vai. po pietų ir klausytis iki 2:30-valandos. I svečias vyksta ir Jo Emi- 
Pasiklausę parašykite kaip patiko programa. Rašyki- I nencija. 
te adresu: Darbininkas 366 W. Broadway, So. Boston,! 
Mass. arba WAAB. Station, Boston, Mass. !

1. Radio Stoties Pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo ir Prane- ■ < . ___ _šėio kalba ' Ketvirtadienį, rugpjūčio ras buvo tokios proporci-
3 Oi Skauda ealvele Aleksio 22 d- “Darbininko” įstai-1 i<?s, kad sužeista 15 zmo-6. ui saauaa galvelę - ...... ................  AieKsi. . lankėsi LDS ir “Dar-‘nnJ lr nuostolių padarytaDarbininkę Radio Kvartetas ,r ! g^nko” prieteltai ir rė-už $100,000. Ir ugnelė pra-
4. Paukšteliui . . . . .......... Zemaitls mėjai, būtent: kun. Aug. dėjo hitlerininkus koroti.

Duetas A. Grabijoliute ir , Petraitis, Šv. Kazimiero --------------
r A. 1L.X S Jokubauskaite. ........... parapijos (Worcester, AIKTRIIA Kflfi II?5. Čia klastas liūdnas ......................... Žilevičius; Mass ) klebonas, kun. S. 1

Darbininko Radio Kvartetas
6. Darbininko Radio Žinios.
7. Leiskit į tėvynę ..........................

Solo — Juozas Antanėlis
8. Oi lekia, lekia..............................
9. Klip-Klap.....................................

Darbininko Radio Kvartetas

-VĖL GAISRAS VOKIETIJOJ

Lig šiol viskas vyko ge
rai, tik vienas lakūnas už
simušė. Orlaiviui sugedus, 
jis su savo mekaniku šoko 
lauk. Jo parašiutas neišsi
skleidę ir jis užsimušė. 
Mekanikas laimingai nusi
leido.

Šiuos kariuomenės pra
timus seka, Japonijos, Vo
kietijos, Kinijos ir kitų 
šalių aukšti karininkai.

UĮlri'toi^

JUBILIEJINĖ 25-KIŲ METŲ
caM

3.

VAKARIENĖ

. ■ Munich, Vokietija, rug-' APLANKĖ DARBININ- pįu£į0 21. Kilo gaisras na- 
i ; muose, kur randasi Švei

carijos konsulatas. Gais-

ABISINIJA VARTOS PRIEŠ 
ITALIJĄ NUODUS, MU-

RENGIA ŠV. ONOS DRAUGIJA

Rugsėjo ld., 1935
ŠV. PRANCIŠKAUS PAR. SVETAINĖJE, 

ATHOL, MASS.

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 50c.
Šv. Onos Dr-ja minėdama 25 metų jubiliejaus su-SĖS. LIŪTUS IR NET ■ kaktį, puikiai prisiruoše prie šios vakarienės, kad pa-

’ I n J-.r-.rlr.-*atun nrynASirc- 5z* imlm-m ahaia Lino

SKUNKES

Žilevičius ; Mass.) klebonas, ___
'Vembrė. “Worcesterio Žo-j 
,džio”, “Darbininke” redak- 

Gudavičius torius ir kun. J. Bakšvs,'
| Šv. Jurgio parapijos (Ro-i Vienna, — Rugp. 21, 

Čiurlionis chester, N. Y.) klebonas. |“Weiner Zeitung” oficia- 
........ N. N J Kun. J. Bakšys po sun-” lūs valdžios organas įdėjo 

1 kaus darbo baigiant naii- -
' josios bažnyčios statybą, 

Darbininko Radio Programos Vedėjas ir Prane-,kuri buvo iškilmingai pa- 
šėjas Rapolas Juška; akompanuotoja p-lė Marijona! šventinta rugpiūčio 11 d. 
TreinaviČiūtė. j atostogauja belankydamas
' ~ I savo draugus. Linkime su-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LOŽES

ITALIJA

dideliu antgalviu straips
nį, kuriame aiškiai išeina
ma, už Italiją. Giriama 
Mussolini, už jo atvirumą, 
kad jis atvirai pasisako, 
kad jis nori daugiau že
mės ir turtų Italijai, todėl 
ir ruošiasi užkariauti Abi
siniją.

Kadangi Abisinija yra 
dar pusiau laukinis kraš
tas, tai ir jų kariavimo 
Dūdas nebus visiškai mo
derniškas. Jie tikisi už- 
nuodinti šulinius, paleisti 
liūtus ir tse-tse musės, ku
rios įkandimas apkrečia 
žmogų miegamąja liga.’ 
Bet svarbiausias prieš ita
lų kareivius ginklas busią 
skunkės. Nevisai skunkės, 
bet tokios civet katės, ku
rių “aromatas” esąs daug 
smarkesnis negu ameriko
niškos skunkės arba lietu
viško šeško. Abisiniečiai 
tas kates vartos vietoje 
nuodingų dujų.

i vaišinus atvykusius svečius, šioje vakarienėje bus 
> graži programa ir garsių kalbėtojų. Todėl kviečiame 
Atholio ir apylinkes lietuvius dalyvauti.

RENGĖJOS.

BERLINEŽUV018 ;
ŽMONIŲ

Berlin — Kasamao nau
jas tunelis po Herman Go- 
ering’o gatve, vienoje vie
toje įgriuvo. Toje nelaimė
je žuvo 18 darbininkų dir
busių tame tunely. Keturi 
darbininkai išgelbėta, bet 
visi sunkiai sužeisti su su
laužytais kaulais.

rence — Lawrenc’e, Wor- 
cester su Norwood — Nor- 
wood*e.

Rugsėjo 2 d., Providence 
su Lowell — Lowell’y, - 
Lawrence su Worcester ' 
Worcester'y, So. Worces- 
ter su Norwood — Nor- 
wood’e.

SPORTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

REIKALAUJA 20 VAL i50.000.000 žmonių, ku-i iiLinnLnUjn vU Inu 1 riems reikia teikti pašalpą, i
DARBO SAVAITE |Ar-gi negeriau būtų jiems;uhiiuu oą i hi i e j duoti darbOj 0 ne pašalpą ?

----------- i Amerikos Darbo Fede- Vokietijoj sulig Hitlerio 
i dekretu panaikintos visos 

Albany, N. Y. - Rugp. tUrtaSFwn‘ SS valP ^bo sa: konflskuotas- 
ac jos pre dentas, vaitę šioj šaly, tuomet be- darbai slvaiL išnyktų--

Darbo Federacijos New ^rmai savaime išnyk tų-1 
Yorko valstybės/ 72-tame sutraukti atgal j dar- į
suvažiavime, reikalavo A-i 
merikos industrijoje įbesti 
30 vai. darbo savaitę. Nu-! 
rodė, kad šioje šaly yra i 
11,000,000 bedarbių. Pridė-' 
jus jų šeimynas, pasidarys

NUSKENDO GAZOLINO 
KIBIRE

I

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Worcester, Mass. — 
Rugp. 20. — Myter Burke, 
27 m. turėjo paprotį, arba į 
didelį norą uostyti gasoli-1 
no dujas. Šiandien jo lavo- j 

Inas rąstas už jo tėvų na- 
! mų su galva gazolino kibi- 
i re. Matyt jis beuostyda- 
' mas gazoliną kibire, apal-1 
x no ir jo galvai atsidūrus 

kibire, prigėrė. i

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

' Ofisas'*
SANBORN ĖLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD. MASS. 
Tel Norwood 0330

Gvvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel Nnrunod 1020

MĖSOS STREIKAS 
CHICAGOJ

Pagarsėjęs Detroito šei
mininkių “mėsos streikas” 
(dėl mėsos brangumo) 
pradėjo plėstis ir Chica- 
gos, stoch y ardų distrikte. 
Streikierkoms vadovauja 
Cecilija Zagorski.

KONGRESAS IŠSISKIRS 
TYS RUGP, 24.

Pawtucket, R. I. — Trys 
šerniukai 8 ir 7 metų žu
vo smėly, kuomet jie žai
dė smėlio kasamame urve 
ir tas smėlis juos užgriu
vo.

L. VYČIŲ N. A. SVIEDI
NIO LYGOS ŽAIDIMAI

Rugpiūčio 25 d., rateliai 
loš šiose vietose: Provi- 
dence su So. Boston — So. 
Boston’e, Lowell su Law-

Pirmadienį, rugpiūčio 26 
d., įvyksta sporto ratelių 
menedžerių, kapitonų ir 
komisijos susirinkimas, 
parapijos svetainėje 492 
E. 7-th St. So. Boston. Vi
si kviečiami šiame susi
rinkime dalyvauti.

V. J. Bubilas.

g

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

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

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

VVashington — Jungt. 
Valstybių Kongreso pirmi
ninkas Byrnes užtikrino 
prez. Rooseveltą, kad Kon
gresas iki sekančio šešta
dienio pabaigs savo būti
niausius darbus ir išsiskir
stys.

DIDŽIULIAI ARMIJOS 
PRATIMAI VYKSTA 

NEW YORK VALSTYBĖ

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

K. ŠIDLAUSKAS 
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

ta

Šiomis dienomis į Pine 
Camp, New York apylin
kes yra sutraukta apie 
56,000 Jungt. Valstybių 
kariuomenes. Ten vyksta 
ant didelės skalės kariuo
menės pratimai (maniev- 
rai). Kanuolės baubia, kul
kosvaidžiai tarška, orlai
viai birbia, taip kaip tik
rame kare.

JONAS GLINEOKAS 
502 E. Eighth St., 

Tel. So. ^Boston 9621 i L. D. S Seimas
DRAUGIJŲ VALDYBŲ II 

ADRESAI i
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE į 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. I

Pirmininke — Eva Marksienfi, , 
025 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vice-plrminlnkfi — Ona SiaurienS, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot RaSt. — Brone ClunlenO, , 
29GonId St., West Roxbury, Mass. 
Tel Parkvny 1864-W

Fln. Ra5t. — Marijona Markoolute, 
83 Navarre St., Rosllndale, Mass.

Tel. Pnrkway 0558-VV
Iždininke — Ona StanlullntO,

105 West Oth St., So. Boston, Mass
TvarkdorO — Ona MizglrdlenO,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janufionlene.

1420 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką kiekvieno mčneslo,

DRAUGIJOS VALDYBA Į 
i 

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Purk, So. Boston, Mass. | 

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

Prot. Raštininkus — J. Glineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb." Nevieta, 
16 VVlnfleld St., So. Boston, Mass.

Iždininkas — A, Naudžiūnas, 
885 E. Broadway, So. Boston, Mass.

i Maršalka — J. Zaikls,
| 7 Winfleld St., So. Boston, Mass.
Draugija įniko susirinkimus kas tre

čia ned^ldlenĮ kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salSj, 492 
E. 7th St... So. Boston. Mnss.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-tasis Seimas 
skelbiamas rugsėjo 23 ir 24 d. d., šių metų, Auš
ros Vartų lietuvių parapijoj, VVorcester, Mass.

Visos LDS. kuopos ir apskričiai prašomos iš
rinkti atstovus ir pagaminti naudingi} įnešimų 
seimui.

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos savo 
i ® sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui, kad prieš 
j jį SEIMĄ galėtume paskelbti organe “Darbininke”.

Ii H

7:80 vai. vakare, pobažnytinfij sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkltOn 
pas protokolą raBtlnlnkę.

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.

y
H

y

r

DUNDULIS LUNGH
Lietuviška Valgykla 
Gamina skanius ir šviežius 

valgius
ATDARĄ:

N^o 6 :S(Hytcr iki’12:30‘ vakaro
1118 Washington St., 

Norwood, Mass.

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

CEVERYKŲ • KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvhj išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir šventadieninius

1152 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tel. 33G8

ADAM VVAITEKONAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virs 13 metų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin- 

kėje.
Laidotuvių Įstaiga:

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

25 Enterprise St., Brockton

HNUSIŠYPSOK"
Surašė J. K. M.

-JUOKAI! JUOKAI! JUOKAI!
"* ,<T*wr , - ' •ja

VIENATINĖ TOKIA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJ

Tik ką išėjo iš spaudos.

| 160 įvairių įvairiausių juokų. 150 didelių puslapių
y Ant puikiausios popieros su gražiais apdarais.

Kaina tiktai $1.00

LAIDA APRIBOTA. SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!

3

•j

H|į jums viešai bekalbant panaudoti ir savo klausytojus prajuo- a 
kinti. I

TEATRŲ RENGĖJAI — Štai medžiagos ruošiant scenai | 
veikalėlius. Publika šiomis dienomis ištroškusi gert) juokų.

| LIGONIAI — Štai neišsemiamas šaltinis linksmo ūpo su- | 
J kėlimui ir nuobodumo išblaškymui. Jūsų prieteliai negalėtų I 

tinkamesnės dovanos jums suteikti. |

TĖVAI — Štai proga įsigyti sveikų ir švarių juokų knygą ’ 
savo vaikučiams prigimtoj kalboj vakarais paskaityti. L

KELEIVIAI — štai vieniems keliaujant draugas, kuris ? 
per visą kelionę juokins ir kaip bematant prabėgs laikas.

Šią knygą nusipirkę nesigailėsite užtai, kad tai retenybė ? 
mūsų kalboj. Nepamirškite, kad tai ne vienam paskaitymui to- | 
kia knyga su tokiais juokingais nupasakojimais. Pakartotinai j 
teks tą knygą susiieškoti ir iš naujo skaityti. Tad pasinaudo- | 
kitę proga ir kol jų esama Įsigykite sau ir savo draugams.

KALBĖTOJAI — Štai pilnutėlė knyga parinktą juokų

n

I

PERKU LIETUVOS BONUS
Ir moku beveik pilnus pi

nigus. Prisiųskit Lietuvos 
Bonus registruotam laiške 
arba atveškit į mano krau
tuvę.

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

Siunčiu pinigus doleriais 
į Lietuvą, Lenkiją ir Rusi
ją. Važiuojantiems į Lie
tuvą parūpinu pasportus 

’ir kitus dokumentus.
Mūsų krautuvė didelė ir 

pilna visokio tavoro. Lai
kome vyrams ir moterims 
tvirtus ir plačius čevery- 
kus. Jaunimui gražiausių 
šilkinių marškinių .
Moterims šilkinių dresių.

Krautuvė atdara ir va
karais iki 9 valandos.

Prašom aplankyti mus.
Petras Bartkevičius

AMERICAN DRY GOODS 
STORE

678 NO. Main Street 
MONTELLO, MASS.

♦

Reikalaukite 
“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE, 

366 W. Broadvvay, , 
So. Boston, Mass.

DARBIFUJIjCAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesdąy and Friday except Holidays sueh aš 
Nevv Year, Good Friday, Memorial Day, Indopendence Day,

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---- by —:------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIANR. C. ASSOOIATION OF LABOR
Entered n« eecond-class matter Sept. 12, 1915 at the poat Office at Boaton.

Mass. under the Act of March 8, 1870
Acceptance for malUug at speclal rate of postage provided forln Section 1105 

Act of October 8, 1917, nuthorlted on July 12,1918
SUBSCRIPTION RATBS:

DomeStlc yearly .................  .į $400
Forelgn yearly ............ .. $5,00
Domestlc once per week yenrly $2,00 
Fore!gn once per week yearly.. $2,60

PRENUMERATOS KAINA t
Amerikoje metams $4.00
Užsieny metams $5.00
Vieną |mrt savaitėje metams .. $2,00
Užsieny 1 kart savaitėje matams $2.00

DARBININKAS
866 Weit Broadvvay South Botton, Mm*.

Telephone South Botton 2680
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2680 DAJ?BIJlip()<AS 366 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

HITLERIS IR DIEVO- 
APVEIZDA

“Mažųjų Armija" ir , Seserys- 
Mokytojos

< , Neperseniai Hitleris yra pasaką “Penkiolika 
itįetų atgal aš neturėjau nieko, tik tikėjimą ir valią. 
Dabar išjudinta vokiečių tauta ir valdžia. Ar tai bū
tų galima be Aukščiausiojo Dievo pagalbos? Taigi mes 

" esame kas esame ne prieš Apveizdos valią, bet sulig 
įjos”. Atrodo, kad tikėjimo engėjas, laisvės prispaudė
jas ir pagonizmo skelbėjas būtų pasielgęs sulig Die- 

į vo Apveizdos įkvėpimo. Tik, deja, tokią nuomonę Hit
leris pats apie save pareiškia. Sveikojo pasaulio nuo- 
:;monė visai kitoniška. Begriaudamas bet kokį tikėji- 
: mą ir gražindamas senovės vokiečių stabmeldystę, 
Jiitleris negali būti Dievo Apveizdos exponentas, ne
bent tik neigiamu būdu. Visokias sielvartas, nelaimes, 
ligas, persekiojimus mes vadiname Dievo leidimu. 
Kiek Apveizdos sąskaiton įeina leisti Hitleriui kan- 

—Jkinti Vokietiją, mes negalime suspėlioti, bet labai gali 
būti, kad jis yra Dievo bausmės įrankis. Kuriam tiks
lui istorija iškišo Hitlerį pirmyn, tai bus aišku tik vė
liau. Dabar tik žinom, kad jis yra nepakenčiama kliū
tis ramiam gyvenimui susitvarkyti.

Bet Hitleris nevisados yra toks ramus Dievo va
lios skelbėjas. Vieną kartą jis yra pareiškęs: “lai ne- 
Iprieteliai manęs nekenčia, tik nekenčia ir kodaugiau- 
‘siai nekenčia”. Jau čia matome Hitlerį kitokioj švie
soj: neapykantą sėja, neapykantą pjauna ir, kas ar
šiausia, neapykantos pageidauja. Tas jau nesuderina- 
ma su Dievo Apveizdos idėja. Taigi aišku, kad besi
gindamas Dievo Apveizda, Hitleris tik veidmainiauja, 

įo čia jis natūralūs — besiblaškąs avantiurnikas. Prie 
\ ‘jo natūralaus neramumo bei nervuotumo prisideda ir 
• ekonominis Vokietijos krizis, kurį riksmu - trukšmu 

^Hitleris mėgina užmaskuoti. Bet krizis yra ir tai di
delis krizis. Vokieti ja politiškai ir ekonomiškai izoliuo
ja; žmonėms trūksta darbo ir maisto; gyventojų per- 
pilnai — verkiant reikia atgriebti prarastąsias koloni
jas, bet ųėra pajėgų šokti prieš visą pasaulį. Prie to, 
Vokietijos senos apkarpytos, lenkų koridorius kaip 
Jcoks pašinas skaudžiai erzina vokiečių kūną. Taigi 
“Hitleris blaškosi ir šen ir ten. Išjudino vokiečių tau- 
■tą, tas tiesą, bet pernelyg padilgintai tautos energijai 
-reikia dirvos išsilieti, o čia nėra kur. Mėgino kištis į 
-Austrijos reikalus ir gavo per nagus. Terorizuoja Lie
tuvą, bet ir čia nieko nepešė. Taigi tas perdidelis tau- 
tos išjudinimas yra daugiau minusas negu pliusas. 
■Atrodo, kad artinasi laikas, kąda Hitleris turės trauk- 

v jtis iš kur atėjęs. Pažiūrėsim,’ką jis tada kalbės apie 
3)ievo Apveizdą. K.

t

i

Vyskupas Motiejus Valančius
1801—1875

: Referatas skaitytas i
2 Blaivininkų 24-tame 1

Seime, rugpiūčio 11 d., i 
y .1935 metais.

a Bevartodami mūsų isto
rijos, įvairių metraščių ar 
perijodinių spausdinių la
pus, susiduriame su dauge- 

. liu asmenybių, kurios gar- 
r įmigai, nepaprastu būdu 

yra prisidėję prie lietuvių 
tautos pagerinimo ir išvy- 
ptymo. Randame pasižy- 

į paėjusių asmenų, kurie sa- 
j.. Vo giliu tikėjimu, savęs at- 
| šižadėjimu bei nenuilsta

mu artymo meilei atsida
vimu, begalo daug padarė 
lietuviams. Turėjome gar
bingų Vyskupų ir kunigų, 
kurie rūpindamiesi savon- 
yelėmis, mėgino ne tik ti
kintiesiems, bet bendrai 
yisįems tautiečiams page- 

"tinti gyvenimo sąlygas, 
taip, kad kiekvienas žmo-< 
gus galėtų laisvai garbinti 
savo Dievą ir Sutvėrėją, 

i jokių kliūčių, kaip valsty- 
| bes taip kitų žmonių, ne- 
Į kliudomas. Turėjome gar- 
f bingų tautos vadų - vals- 
|. įybininkų, kurie visą savo 
į gyvenimą pašventė tam, 
f kad šalis garbingai, laisvai 
| . bujotų, atneštų žmonėms 

laimės ir sugyvenimo. Tu
pėjome pasižymėjusių lite
ratų, idealistų ir kitų vi
suomenininkų - altruistų,

1 . kurių vienintelis tikslas 
1 buvo kodaugiausia gero 
į įmonėms atnešti ir prĮe 

g jo užsibrėžto tikslo visus 
galinius,budus bei priemo
nėm taikė. šiuOsgstrbih'gus 
pilnus mūsų istorija pasi
didžiuodama mini, įvai
riais paminklais juos lyg 
gyvai atvaizduoja ir ger
bia ir šių asmenų garbę bei

y ■ t

liginio ir tautinio letargo j Valančius taiposgi nusi- 
ir susiradęs talkininkų, manė, jog viena vyriausių 
tiesiu keliu ėjo prie pasi- liaudies skurdo priežasčių 
rinkto tikslo. O ir sunkiai yra žmonių tamsumas, to- 
per visą savo gyvenimą 
darbavosi. Kaip atsidėjęs 
sunkiai dirbo, taip vaisiai 
ir buvo gausūs. Valančiui 
bevaldant vyskupiją, bau
džiava panaikinta, žmonės 
ima apsišviesti, valstiečiai 
stojo į gyvenimą pilnatei
siais piliečiais greta kitų 
luomų, santykiai tarp bau
džiauninko ir dvarponio 
dabar jau pakenčiami, ti
kėjimas randa žmonių šir
dyse pastovią ir brangią 
vietą.

Kaipo kunigas ir gimna
zijos kapelionas, Valan
čius visuomet švietė doro 
gyvenimo pavyzdžiu ir į- 
domiai aiškino tikybos pa
mokas. Sąžiningai ėjo sa
vo prievoles, įgyjo moki
nių prisirišimą ir rūpinosi 
tarp jų palaikyti nesutep
tą dorą. Į seminarijos jau
nimą tuo metu įsimetė 
šaukiančių nusidė j i m ų. 
Jaunieji bandiniai į kuni
gus kažkaip šalinosi nuo 
dvasiškijos, pamaldumas 
ir atsakomybės dvasia ė- 
mė juose atvėsti. Valan
čius, pastatytas žemaičių 
seminarijos rektorium, 
pradėjo jos atgaivinimo 
darbą. Stipria ranka paša
lino jon įsiskverbusius blo
gus papročius, įvedė reika-1 
lingą tokiuose atsitikimuo- i 
se griežtą drausmę, ir; , . v. - .s_. , -i
tvarką; permainė net pa- pamokinančių idėjų kū
čių įstaigos išvaizdą. Rū- PomLs “®Slno , “’^mti ir! 
pestingai žiūrėjo kad re-1 Svlestl tvarkyti kaimo 
guliariai būtų dėstomos; £mon®s’ Valančiaus rastai ° - - - buvo lyg tie saules spindu

liai ar gaivinantis balza- 
! mas, kuris gaivino kaimie
čių vargus bei skurdą ir 
rodė jiems kelią į švieses
nę ateitį. >.

Pavyzdingas bažnyčios 
ganytojas, Valančius rūpi
nosi taiposgi ir tautos da
lykais. Gerai numanyda
mas lenkų ir rusų tikslus 
Lietuvoje, jis stengėsi,Ino gubernijoj žmonės bu- 
kiek galėdamas išlaikyti vo pametę gėrę degtinę, 

i tautinius papročius, švies- Net ir šviesesnieji darbi- 
I damas lietuvius lietuviš- ninkai, palankūs lietuvių 
komis knygomis. Valan- kultūros plitimui, pritarė 
čiaus būta ir neblogo di- jo darbams ir juos parė- 
plomato. Jo mokėta priei- mė.
ti prie kiekvieno, prade- Tik deja, kad nelemtas 
dant nuo mažo vaiko ir 63 metų sukilimas prieš 
baigiant general guberna- rusų valdžią netikėtai su- 
torium ir net caru. Žino- trukdė vyskupui taip pul
davo, kada ir kaip atšaki- kįaį sumanytą ir plačiai 
nėti į rastus, mokėdavo ir varomą blaivinimo darbą, 
raštų aiškinimosi būdą pa- vis dėlto, įsižiūrėjus į tų 
vartoti naudingą. laikų aplinkybes bei sąly-

Be abejo didžiausi Va- gas, stebėtina kiek vysku- 
lančiaus nuopelnai padary- pas Valančius yra pada- 
ta blaivybės platinime. Čia ręs blaivybės atžvilgiu. Jis 
jis įdėjo daugiausia pa- blaivybės idėjai tiek daug 
stangų, visą gyvenimą tai- pasidarbavo, kad joks-lie
ke visas įmanomas prie- tuvis nė prieš jį nė po jo 
mones degtinės giltinę nu- nėra nuveikęs. Jis net va- 
smelkti. Tuo laiku net ir dinamas lietuvių “Blaivy- 
svetimtaučiai buvo pašte- bės Tėvu”; jis, tiesa, rūpi
nėję, jog Lietuvoj randasi nosi žmonės apšviesti ir 
begalo c* _ ’ .........................
Lietuviai net briste brido I 
degtinėj, nežmoniškai ją 
lakdami skriaudė ne tik 
save ir savo šeimas, bet ir 
visai šaliai užtraukė blogą 
vard*ą ir dvasios tamsumą, 
susmukimą. Valančius, 
dirbdamas blaivybės dar
bą, susilaukė nemaža ir 
kliūčių bei trūkumą, ta
čiau šių ydų nepabaugin
tas, stengėsi kaip galėda
mas kariauti ir nugalėti | 
šią nelemtą, apverktiną' 
žmonėse įsiskverbusį gir-1 
tybės likimą.

šiam tikslui pasiekti, I spaudžia, tačiau pasisėmę 
Valančius turėjo ieškoti Vyskupo Valančiaus iš- 
talkininkų. Todėl važinė- tvermės dvasios, nepapra- 
damas po parapijas steigė stos išminties, nepailsta- 
kur galėjo vadinamas mo uolumo bei stiprios ir 
Blaivybės Brolijas, kurių nepalenkiamos valios, į- 
nariai ne tik patys pasiža- stengsimą, ir, mes_mūsų 
įdėjo? nevartoti4 svfeigįha^i- t^ųtįėčius" lietuvius prives- 
čių gėrimų, bet ir kitus ti prie rimto susipratimo 
patraukti po savo blaivini- mesti girtuokiavimą ir 

: mo darbo vėliava. Valan- vesti dorą pavyzdingą gy
čius mokėjo taip vaizdžiai, venimą.
įtikinančiai ir nuoširdžiai’ A. J. Miciūnas (L. K.)

4-^1 Vienas daugelio pedago- yra žmonių tamsumas, to’ gijos uždavinių yra auk- 
dėl jis ryžosi visomis je- hgti vaikus taip, jog jie 
gomis kovoti su šia nelem- augdami kūnu ir protu ne
to ydą. JPąsistatęs sau tik- taptų vien tik žinių pilnais 
slą sviesti liaudį. Valan- maišais, bet kad Salia 
cius pirmiausia aptiese vi- mokslo įsigytų ir išsidirb- 
sas parapijas mokyklomis. tų gražių, švelnių, gerų 
Lankydamasis parapijas jausmų. Jausmai yra dva- 
ragino tėvus leisti vaikus sios nuotaika arba būklė, 
į mokyklą, o senuosius net ig jausmų sprendžiame a- 
ragino mokytis skaityti ir I pįe žmogaus dvasią. Kai- 
rašyti. O kad žmones tu- kurie iš prigimties turi 
retų ko skaityti, Valan- daug ir gerų jausmų, ta- 
čius pats rašė jiems tiky- čiau yra galima šiuos jau- 
binio ir kitokio turinio pa- Smus įskiepint į tokią šir- 
mokomas knygas. Steigė dį, kuri iš prigimties, ryš- 
taiposgi viešus • knygynus kiai išsitariant, yra bejau- 
ir knygų krautuves, iš ku- smė. Aplinkybės, kuriose 
rių žmonės sėmėsi apšvie-1 vaikas auga daug kuo pri- 

prje gerų jausmų 
įdiegimo ir klestėjimo. 
Nemažesnės vertės turi vi
sokį geri paraginimai ir 
paakstinimai. Paimkim du

tos, kaip tikybinės taip iri 
tautinės. Po kurio laiko ne 
tik jaunuomenė gerokai 
apsišvietę, bet ir senieji iš
moko lietuvišką knygą 
skaityti, ją pamilti ir buvo 
jau pasiryžę už ją kovoti.

Valančiaus gabumai kai
po rašytojo Įsidėmėtini? 
Jo kūrinių skaičius ne per 
didžiausias, tačiau rinkti
nis, turiningas. Valančius 
dirbo literatūrai, kad nu
rodytų ir patobulintų šiek 
tiek žmonių širdis, kad pa
vedėtų juos per dorą ir 
šviesą į laimingesnį gyve
nimą, kad tie žmonės bū
tų Dievui meilūs, svietui 
dailūs. Šiam tikslui jis per 
savo raštus vartojo kaip 
tik didaktiką, praktiškų

pamokos, pats davė tvar- 
| kos ir. stropumo pavyzdį, | 
mylėdamas darbą visus į 
ragino gerai eiti pareigas, 
žodžiu, žymiai pakėlė ku
nigų auklėjimą ir mokslo 
programą ir išauklėjo iš
tisą eilę dorų ir mokytų 
kunigų, iš kurių paskui 
susilaukė didelės paramos 
būdamas vyskupu.

Valančius, be abejo, la
biausiai pasižymėjo kaipo

- vyskupas. Gavęs vyskupi- | 
1 ją, Valančius tuojaus pasi-; 
Į rūpino ją geriausiai pažin-1 
ti ir tuo tikslu išvažinėja ; 
po visas parapijas. Kiek-'

kalbėti apie girtybės pa
vojų bei žalą, o apie blai
vybės kilnumą bei naudą, 
jog žmonės tuo metu susi
graudindavo ir šimtais 
šliedavosi prie blaivybės 
brolijų. Valančius žmones 
patraukdavo daugiausia 
savo pavyzdžiu. Pats vi
suomet buvo tvarkingas, 
stiprios valios žmogus, 
mokąs visame kame susi
valdyti, viską savo laiku 
ir vietoj atlikti. Gilus jo ti
kėjimas, neperlaužiama 
valia, nepaprasta išmintis 
žmonėms buvo lyg šventa 
neklaidinga tiesa. Valan
čius taiposgi daug rašė 
blaivybės reikalais ir ska
tino kitus savo prietelius 
ir pažįstamus kunigus ir 
kitus žmones kelti aikštėn 
blaivybės svarbumą bei 
naudingumą, ‘ o girtybės 
žalą bei pavojingumą. Ru
sų valdžia visaip kliudė 
blaivinimo darbą, bet Va
lančius, slaptai darbuoda
masis, savo tikslą priėjo. 
Kai kurį laiką visoj Kau

nuopelnus patys žmonės iš, 
burnos į burną mini ir, 
skleidžia. i

Šių garbės ir pagarbos|
nusipelnusių tautiečių -
vadų tarpe randame vieną • Y J. parapijoj . atydziai •

kiai kenčiančius katali
kus, Argi gali būti kas 
gražesnio? Visas kitas 
smulkmenas žineles apie 
“Mažųjų Armiją” galite 
sužinoti nuo:

“Mažųjų Armijos” Ka
pitono, Marian Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

Šiame prakilniame darbe 
daug gali pagelbėti vie
nuolės - mokytojos. Jos, 
rodos, pedagoginiu žvilgs
niu galėtų paraginti savo 
aukštesnius prisidėti prie 
šio taip kilnaus sumany
mo. Jos labai gerai su
pranta jų širdis ir sugeba 
jas paveikti. Jos kasdien 
susieina su mažais ir net 
suaugesniais, kuriems len
gvai galėtų šią mintį pa
reikšti. Kodėl lig šiol taip 
dar nepasidarė — nežinia. 
Rodos, joms tikslas dabar 
ypatingai turėtų patikti m 
būti artimas. Juk diegi
mas ir mažučių širdis nors 
darbuotis Dievo Garbei, 
Bažnyčios naudai ir mel- 
dimasis už kankinamus ir 
persekiojamus katalikus 
tikrai priklauso prie auk
lėjimo. Vienuolės - moky
tojos kaip tik tai turėtų 
pastebėti, suprasti ir vei
kiai pradėti vykinti. Visi 
noriai sutinka tokiam tik
slui dirbti kai paraginami. 
O kas moka geriau už Se
seris - Mokytojas vaiku
čius prie šio darbo para
ginti?! Jeigu pridera dieg
ti ir lavinti paprastus gra
žius jausmus, tai juo la
biau priderėtų skiepyti 
Dievo ir artimo meilę. Vai
kai iš mažens pripratę pa
sišvęsti mažuose dalykuo
se, suaugę pašišvęs daug 
didesniuose dalykuose.

Šalia Seserų - Mokytojų 
labai daug gali nuveikti, 
nors gal truputį sunkiau, 
kunigai, tėvai ir visi, ku
rie 'įstengia šiokios tokios 
įtakos į jaunesnius pada
ryti. Visų pagelba reika
linga.

Taigi, 
stokime 
“Mažųjų 
daugiausia sveikų, jaunų, 
energingų jėgų patrauki
me. Akstinas.

pavyzdžiu. Štai du vaiku. 
Vienas auga tamsiame, 
surūkusiame, iš apsileidi
mo apiplyšusiame name, 
Apylinkės gatvės purvi
nos, dulkinos, nykios. Jo 
tėvai surūgę, pikti ir aš
trūs. Jie niekad vaiko ne- 
pamokina gero, tačiau 
nuolatos bara ir muša, 
Dabar, antras vaikas au
ga priešingose aplinkybė
se : namas, nors paprastas, 
bet šviesus ir Švarutėlis; 
viskas tvarkoj; tėvai link
smi. švelnūs ir išmintingi. 
Reikalui esant, vaiką, tie
sa, pabara, bet taipgi pa
moko ką reik gero daryti. 
Aišku, jog pirmasis vai
kas užaugęs ir pats bus 
surūgęs, nesukalbam a s, 
šiurkštus, priešgina, žo
džiu — niekam tikęs. An
trasis, tačiau, bus links
mas, malonus, švelnus, už
jaus nelaimingą ir reikale 
bus visiems prietelis.

Būtinumą vaikuose išla- 
vint gerus ir gražius jaus
mus labai gerai suprato 
seni lietuviai, kurie rūpi
nosi kiekvienu atveju juos 
nuolatos vystyti. Štai, kas 
nors pabeldžia į grintelės 
duris. Durys atidaromos 
ir į vidų įleidžiamas varg
šas - elgeta. Ištarus jam, 
“Garbė Jėzui Kristui”, tė
vas ar motina tuojaus 
kviečia elgetą prie kros
nies truputį prisėst ir su- 
sišildyt. Elgeta dėkoda- 

|mas sėda. Kalba poterį. 
Motina nusiskubina kama- 

Įron iš kur atsineša didelį 
duonos bakaną. Visi vai
kučiai stovi, ar susirietę 
sėdi, ir viską stebi ir tėmi- 
ja. Motina atriekia duo
nos, tačiau ne pati paduo
da elgetai, bet liepia vie
nam mažesniųjų paduoti 
jį vargšui. Kitą .kartą ki
tam vaikui duoda paduoti 
vargšui kiaušinį, ar mė
sos.

Tokiu būdu jie įskiepin- 
davo į savo vaikų širdis 
užuojautos jausmus. Tuo- 
mi tėvai pamokindavo vai
kus visad pasigailėt ne
laimingo ir visad jam pa
dėti. Panašiais būdais la
vindavo ir kitus jausmus.

Nevienas gali paklausti: 
“Bet kągi bendro turi šis 
mano pasakojimas su šio 
straipsnio užvardinimu?”

Štai ką. Kiek laiko atgal 
Marijonų Seminarijoj su
sikūrė misijonierių sekci
ja. Jos pirmininkas palei
do savo balsą į visas pu
ses, šaukdamas bendra- 

įkūrė

neatidėlioda m i 
į darbą ir j šią 

Armiją” kuo

KIEK LIETUVOJE GAISRAI 
SUNAIKINA MIŠKŲ

Lietuvoje kiekviena i s 
metais gaisrai sunaikina 
gana daug miškų ir prida
ro nemažų nuostolių. Ap
skaičiuojama, kad nuo 
1930 m. ligi 1935 metų 
pradžios gaisrai Lietuvoje 
sunaikino apie 2.860 hek
tarų miško, kuris yra į- 
kainuotas 442.400 litų. Y- 
pač daug gaisrų miškuose 
buvo 1934 metais. Tada iš
degė 1483 hektarai miško, 
įkainuoto 243.000 litų su
mai. Gaunama žinių, kad 
ir šiemet Lietuvoje jau 
buvo keli didesni miškų 
gaisrai.

Ne visus gaisrus pasise
ka išaiškinti. Yra patirta, 
kad maždaug 70% visų 
miškų gaisrų įvyksta dėl 
padegimų ir tik apie 30 %\ 
dėl kitų priežasčių. Pade
gimų būna keršto tikslais
— tyčia ir per apsirikimą
— netyčia, kada numeta
ma miške neužgesintą 
degtuką ar nuorūką. Šie 
gaisrai dažniau kyla prie 
kelių, takų, aplamai, žmo
nių lankomose vietose. 
Bet jie labai didelių nuos
tolių nepadaro. Kur kas 
nuostolingesni padegimai 
iš blogos valios, keršijant 
girininkui, eiguliui ar net 
valdžiai. Padegimai kerš
to tikslais dažniausia į- 
vyksta atskirose miško 
dalyse, kur greitai nepa
stebima, dar keliose vieto
se ir dėlto atneša didėlių 
nuostolių. Tsb.

įsižiūri kur kokių trūku
mų, blogumų; atradęs pa
rapijos valdyme taisytinų 
dalykų, duodavo savo nū- 1 
rodymų ir griežtai reika-1 
laudavo, kad tie nurody
mai būtų griežtai vykdo
mi. Neieškodavo didesnių 
vaišinimų ir bereikalingų 
iškilmių; tenkindavosi pa
prastu, nuoširdžiu priėmi
mu. Valančius patsai mėg
damas tvarką, stengėsi ją 
įvesti visose bažnyčiose. 
Rūpinosi taiposgi. visose 
bažnyčiose įvesti vienodas 
maldas ir vienodus papro
čius.

Dirbdamas tikybos ir do
ros darbą, Valančius su
prato, jog kunigai šiame 
darbe jo svarbiausi įran
kiai, todėl jis ir rūpinosi, 
kad tie įrankiai būtų geri 
ir tikslūs. Valančius ir pa.- 
sirūpino pakelti švietimą 
ir dorą gyvenimą kunigų 
tarpe. Tas darbas nebuvo 
jam sunkus, nes jis jau 
pats turėjo . išsiauklėjęs 
geroką skaičių pavyzdingų 
kunigų. Steigė knygynus, 
kad būtų kunigams ko pa
siskaityti ir kasmet rengė 
kunigams penkiadie nes 
rekolekcijas. ’ kurios gaivi
no ir palaikė jų tarpe do
rybės gyvenimą. Versda
mas kunigus užsiiminėti 
mokslu ir pavyzdingai eiti 
sąyo,pareigas,įrengę jiems 
kasmet * dėkbnijos kvoti-

asmenį. Vyskupą Motiejų | 
Valančių, kuris begalo į 
daug pasidarbavęs lietuvių 
tautai ir kurio darbų vai
siai net ir šiandie plačiai 
ir gąrsiai nuskamba. Šiau
dinė Lietuvių pastogė pa
gimdė ir išaugino šį gar- 
mingąjį sūnų, kuris ne tik 
>ats pagarsėjo, bet ir visą 
sietuvą pagarsinę. Netur
tingųjų ūkininkų vaikas, 
Žemaitijos gilumoje gi
męs, beveik savo pastan
gomis išėjęs mokslą, pen
kiasdešimtuosius met u s 
žengdamas, paima į tvir
tas žemaitiškas rankas 
Vyskupo lazdą ir garbin
gai 25 metus valdo Žemai
čių vyskupiją. Vyskupą 
Valančių mes minime kai
po vyskupą, rašytoją, or
ganizatorių, blaivintoją, 
mokytoją ir panašiai. Ke
liais žodžiais neįmanoma 
aprašyti jo veiklą. Tat, 
mėginsiu tik iškelti žymes
nius jo nuopelnus, lietuvių 
tautai nuveiktus.

Vyskupui Valančiui te
ko gyventi ir darbuotis 
tais laikais, kai Lietuvą 
gaubė sunkios, visai nepa
vydėtinos sąlygos. Rusijos 

, vyriausybė skaudžiausiais 
' įstatymais buvo surakinu- 
’ si visą bažnyčios veikimą. 
_ Švietimas žmonėse buvo 
‘ islopinamas, santykiai tarp 
_ baudžiauninko . ir ^dvarpo

nio buvo lsi8ar& suvaržyti? __________ ___7________
Vyskupas Valančius, ma- mus. Tokiu būdu Valan- 
tydamas tokią apverktiną čius laikė savo rankose lyg 
valstiečių padėtį, pasiryžo organizuotą visą vyskupi- 
išbudinti žmones iš šio re- jos kunigiją. .

daug karčiamų. | blaivinti lyg tėvas rūpina
si savo vaikus prižiūrėti, 
sergėti ir globoti.

Mes, Blaivininku Susi- 
vienymo nariai, daug ko 
galime pasimokyti iš Va
lančiaus asmenybės. Ir 
mes gyvename sunkius lai
kus, kada lietuviai pagar
sėjo kaino girta tauta, gy-

darbiautojų. Jis 
“Mažųjų Armiją”, pats 
buvo jos aukščiausias ka
pitonas ir dabar reikalavo 
kareivių, karininkų ir au
kštesnių aficierių. Tiesa, 
turėjo keletą kareivių, ta
čiau toli gražu — nepa-čiau toli 
kankamai.

KaikUrie 
mažesnieji, 
kvietimą 
tuojaus susibūrė į kuopas, 
išsirinko savoyvadą ir pri
sirašė prie “Mažųjų Armi
jos” norėdami iš vien dir
bti jos kilniam tikslui.

jaunuoliai ir 
perskaitę jo 

laikraščiuose,

venąme tokius laikus ka-1 ?, J°s Kimiam tikslui, 
da tano Iver mada, net va- N°rs’ sakau, pnsirase ke-da tapo lyg mada, net va
dinamas žmoniškumo žen
klas, vartoti svaigalus ir 
mokėti juos vienu mauku 
numaukti. Taip sunkios 
sąlygos ir mūšų veikimą

lėtą pulkų, bet sulyginus 
su tuo, kiek pulkų. prie 
šios “Armijos” turėtų pri
klausyti ir kiek kapitonas 
jų geidžia, tai esamųjų 
pulkų visai nežymu. Būti
nai reikia daugiau. Prie
šas stiprus, gudrus ir- at
kaklus. Maldos gi didelė 
galybė.

“Mažųjų Armijos” gai
rės yra kuo idealiausios— 
'dirbti didesnei Dievo Gar
bei, Bažnyčios naudai ir 
sielų išganymui. “Mažųjų 
Armija” meldžia už sun
kiai dirbančius misijonie- 
rius, persekiojamus ir ėun-

Tinginyste — jauno Žmo- 
Igaus kapai. AL Stgimiį
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24 MILLBURY STREET 
Worce8tei', Mass.
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POPE OPTICAL CO.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių.

397 Main St., Worcester, Mass.

Tel. 2-8186

A.J. RAKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausių drabu
žių visai Šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

BEA’S BEAUTY ' 
SHOPPE

P-lė Petronėle Paruliutė, savininkė

156 Green Str. ant Kelly sq.
Tel. 60055, Worcester, Mass. 
LIETUVAITES, dablnkitės pas 

lietuvaitę *
Finger VVaves, Manicuring, ( 

Permanant Waving, Shamppo.

Tel. 3-5710’

GREENWOOD DAIRY
Mūsų pienas ir. Smetona 

užganėdina visus.

WORCESTER, 
MASS.

CHARBONNEAU'S
Catholic Art Stop and

BOOK STORE
Lietuviškos Maldaknygės, žva
kės, Rąžančiai, Stovylos, ška
plieriai, Paveikslai ir Rėmai 

Sulig Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS

Tel. 54516
10 Trumbull St.,. Worcester

MODERNIŠKA LIETUVIŲ 
KRAUTUVĖ

UŽLAIKO
JONAS B. BAČINSKAS

(SŪNUS)
344 Millbury St. Tel. 5-5746

; Namų, Ūkių, Pirkimo, Parda
vimo Reikalus Veda

JONAS V. BAČINSKAS
(TĖVAS)

Pianos — Radios 
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON'S
20 Trumbull St. Worcester, 

Tel. 49430 Mass.

NATIONAL BOTTLING
COMPANY 

Lozoraičiai — Savininkai

i © j®®©®®®©®®®®®®®©®©©®®®
< i 
f F

WORCESTERIO ŽODIS į
Katalikiškoji Spauda

(Tąsa).
Tiesa, mes šiandien dažnai dejuojame, kad per- 

maža pas mus, lietuvius, laikraščių skaitoma, kad per- 
mažai domimasi spauda. Senieji mūsų žmonės gal ir 
neskaito, bet jaunimas skaityti skaito, tik reikia pa
žiūrėti, ką jie skaito. Katalikiškų laikraščių ir tikrai 
rimtų katalikiškų knygų skaitoma visai nedaug. Gau
domi visokie sensaciniai šlamštai, gėrimasi įvairių nu
sikaltimų ilgiausiais aprašymais. Jei tuo keliu eisime 
ir toliau, tai tikrai galime pasakyti, kad nueisime j 
pražūtį. Niekas nepastoja kelio tiems nuodams, kurie 
krinta į jaunimo širdis iš bedieviškos spaudu. Kuria
si įvairios gyvulių globos draugijos, net valdybės lei
džia atitinkamus įstatymus, bet jaunimo dorovės rei
kalais ar daug rūpinamasi? Ar visokie spausdinti 
šlamštai ne laisvai platinami, ar daug daroma, kad 
šie kenksmingi spausdiniai nepatektų į dorovingas 
sveiko jaunimo rankas? Į šiuos klausimus nerasime 
patenkinamo atsakymo. Dėlto į sąžinę turinčius kata
likus tenka sušukti: jei branginate savo namus ir są- 
vąją šeimą, uždarykite duris netikusiai spaudai! Vel
tui mes kalbėsime gražiausius pamokymus, veltui ro
dysime gražų pavyzdį ir statysime puikius ateities 
rūmus, jeigu įsileisime į savo namus blogąją spaudą, 
tai visas mūsų gražus darbas subiręs į dulkes. Prisi
dėkime prie katalikiškos spaudos. O tokią pareigą tu
ri kiekvienas, kam brangus Dievas, kam brangi lietu
vybė ir tėvynė. Kas nori gyventi, turi alsuoti; o alsa
vimui tinka tik grynas oras. Tad šiukšles ir dūmus 
šluokime lauk iš savo namų, o leiskime tyram orui, 
Kristaus dvasios orui, mus atgaivinti. Tada ir visas 
mūsų gyvenimas bus sveikesnis, bus malonesnis.

e) SĄŽINES ŽVILGSNIU
Spaudos reikalai nėra koks nors mums svetimas 

dalykas, bet mūsų pareigų dalis, mūsų sąžinės reika
las. Kaip už visus mūsų darbus teisia sąžinės balsas, 
taip jis turi teisti ir už spaudos reikalų apleidimą. 
Kol.yra galioje Kristaus žodžiai: “Kas jus, apaštalus 
ir jūsų įpėdinius, niekina, mane niekina! Kas yra ne 
su jumis, tas prieš Manę!., tol katalikams bus sunki 
nuodėmė skaityti ir palaikyti tokią spaudą, kuri mi
na po kojomis mūsų švenčiausią tikėjimą, tą tikėjimą, 
kuris yra mūsų gyvenimo kilniausias pasididžiavimas, 
didi paguodą, minties .valandoje, ko mus .išmokino mū
sų mylimoji motinėlė...

(Bus daugiau).

Dfąugiško Patarnavimo Bankas
450 Malti* Street, Worcester, Mass.

Skersai Gatvės Nuo City Hali •

THE PEOPLE’S

SAVINGS BANK

pos, kun. V. Čižauskas, 
Tėvas Marijonas, kurs šie
met yra baigęs aukštus 
Teologijos mokslus Ange- 
licum universitete, Italrjo- 
;e su Licencijalo laipsniu, 
i <un. Čižauskas darbuosis 
Marianapolio Kolegijoje 
profesoriaudamas ir ruoš
damas gyveniman išeivi
jos ateities vadus. Linki
me jam geriausių pasek
mių plačiame darbo ir mo
kslo lauke!

AUŠROS VARTŲ PARAP.
KONCERTAS — $1500.00 

DOVANOS
Nepaprastas Aušros Var

tų parapijos koncertas su 
$1500.00 dovanų išlaimėji- 
mu, įvyks Darbininkų Die
noje (Labor Day), rugsė
jo 2 dieną, 7:30 valandą 
vakare, bažnytinėje salė
je. Tikietai jau senai par
davinėjami. Įžanga į tą 

i koncertą kainuoja kiekvie-
NAUJAS REKTORIUS • nam $1.00, nežiūrint ar tai 
Garsioje Tėvų Augusti- . Ya*ka* , ar suaugęs, 

jonų - prancūzų vedamoje) pirkęs j tą koncertą 
Assumption, Kolegijoje j- tikjetą, jis ne tik isgirs 
vyko permainos. Del silp- P.U'^ausĮ koncertą, bet tū
nos sveikatos atsistatydi- *;es Pro^ Paginę

Garsioje Tėvų Augusti-

Assumption, Kolegijoje į- tikietą, jis ne tik išgirs

ŠV, KAZIMIERO PAR-JA s,™s

no nuo kolegijos vadovavi
mo gerb. Kun. Grescent 
Armanet, A. A., ir jo vietą 
užėmė gerb. Kun. Rod. 
Martel; A. A., kuris buvo 
per pastaruosius 12 mėtų 
: ninėtos kolegijos vice-rek- 
toriumi. Gerb. * Kun. C. 
Armanet yra paskirtas 
Assumptionų ordeno vika
ru provincijolu Amerikos 
ir Kanados provincijose ir 
ateityje apsigyvens Wor- 
cestery, Mass. Jisai išbu
vo 23 met. šios kolegijos 
rektoriumi. Gimė šiaurine^ 
je Prancūzijoje 1886 met., 
gi 1903 met. tapo šio orde
no vienuoliu.

dovaną. Dovanoms skiria
ma $1500.00; pirmoji do
vana bus $600.00, antroji 
— $300.00, trečioji — 
$100.00,' dvi po $50.00 ir 40 
po $10.00. Dienos jau bai
giasi. Koncertas arti. To- 
delei šiuomi primenu vi
siems tikietų pardavė
jams, kad skubiai pardavi-

gerėjo ir pradėta priimti 
naujus darbininkus. Kom
panijai reikalinga dau
giausia mašinistų, todėl 
kurie tokius darbus-moka, 
turi gerą progą.

SVARBI ŽINIA

Praeitą savaitę, rugpiū- Praeitos savaitės penk-
JL X VU* KJU* V U* A V V/ • X Vx*ik A V4 • w

čio 18 d. mūsų bažnyčioje tadieny jau sugrįžo 6 se- 
tapo išdouta atskaita apie serys. Kazimienetes po va- 
įvykusį pirmame šio mė- j sar!įiių atostogų is Chica- 

■ nėšio sekmadienį parapi- $?> ^1. Laukiama dar dau- 
jos pikniką. Paaiškėjo, ?laa sugrįžtančių su nau- 
kad piknikas davė gryno Ja ?ieaiat viršininke - per- 
pelno $850.00 ir visokerio- detme’ kurlos Pyades sav0 
pu žvilgsniu labai pavyko. į mokyto javimo darbą mū- 
Jame dalyvavo tūkstanti- SU ir didžioje pa-

i nes žmonių minios, vienin-1 rąpijmsi® mokykloj. Mok- 
i gai dirbo parapijos visos. sį^s prasidės rodos apie
katalikiškos draugijos, iš 
kurių savo darbštumu ki
tas pralenkė L. Vyčių 26 
kuopa ir didysis parapijos 
choras. Jame dalyvavo 
visi Worcesterio lietuviai 
kunigai, profesionalai ir 
biznieriai. Garbė šv. Kazi
miero parapijos dvasios 

i vadams ir šauniems-darbš- 
tiems parapijiečiams!

■ 15 d. ateinančio * mėnesio. 
Geriausios kloties ir pasi- 

I sekimo linkime sugryžu- 
sioms iš atostogų, nenuils
tančioms prakilniame dar
be sesutėms!

SVEČIAS IŠ EUROPOS
Penktadieny, rugpjūčio 

16 d. buvo atvykęs, mūsų 
parapijon svečias iš Euro-

GROCERNE irBUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. . WORCESTER, MASS.

DIAL, 5-6367

i Išdirbame genis minkštus gė-.| 
Irimus. Geriausias patarnavi-j 
imas vakarėliams ir piknikams! 

bei išvažiavimams;
■ Tel. 3-6525 =

495 Millbury St., i 
. W0R0ESTER, MASS.
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Namų savininkai, 
galite sutaupyti 20 centų 
ant kiekvieno dolerio, ap
drausdami savo namus 
nuo ugnies per L. J. Pau
lauską, seniausią lietuvių 
agentą. Tie, kurių ugnies 
apdrauda baigiasi, kreip-

ATVYKSTA Iš LIETU
VOS

Kastancija Žilinskaitė, iš 
Graužiu kaimo, Josvainių 
valsčiaus. Kėdainių aps
krities, Lietuvos, atvyks
ta į Jungtines Valstybes, apmauna uaigiasi, iv 
laivu President Harding, | kitės dėl informacijų, 
rugpiūčio 16-tą dieną. Ji * ’ « iš
vyksta į Hartford, Conn. 
pas savo giminaitį, Kas
tantą Tarną.

Vincas Keršis, iš Jokėnų 
kaimo, Varėnos pašto, A- 
lytaus apskrities, Lietu
vos, yra jau priėmęs visus 
reikalingus dokumentus ir; y
atvyks į Worcesterį, kitą <^rau^°>s agentai.

JŪS

nėtų tikietus, visi sujustų 
šiose paskutinėse dienose; 
o ypatingai nepavėluoti 
sugrąžinti išparduotų ti- 
kietų galus, pinigus, ir 
neparduotus tikietus. Ži
nokite, kad niekas ne
lauks, traukimas įvyks 
koncerto metu, užtai neat- 
siteisimaš laiku gali pąda- 
ryti jums daug nemalonu,-1 
mo, o kitiems skriaudos, i 
Tikiuosi visi laiku viską1 
sutvarkysite.

Koncerto dovanos jau 
žinomos, bet gal kam žin- 
geidu būtų žinoti kas ta
me koncerte dalyvaus. 
Koncerte dalyvaus žy
miausios Naujosios Angli
jos lietuvių muzikalės pa
jėgos. Kas nežino p-lės A- 
polonijos Stoškiutės ir p. 
Rapolo Juškos? Juodu ta
me koncerte dalyvaus ir 
išpildys svarbią progra
mos dalį. Apart jųdviejų 
dalyvaus šv. Kazimiero pa
rapijos ir Aušr,os Vartų 
parapijos chorai ir visi žy
mieji Worcesterio daini
ninkai. Šios kolonijos cho
rai po gabių vedėjų vado
vybe pp. J. Žemaičio ir J. 
Balsio yra pagarsėję ir jų 
programos įdomios, gra-: 
žios ir malonios. Tad gali-i 
ma jau įsivaizdinti, koks| 
gražus bus koncertas.

, , Kun/ K. A. Vasys.

Draugijos remia Aušros 
Vartų. parapijos koncertą. 
Sekančios draugijos paė
mė po tikietų knygutę, 
$10.00 vertės: LDS. 108 
kp., Marijos Vardo Dr. 
Moterų Sąjungos 69 kp., 
Susivienijimo 98 ir 4! kuo
pos, Šv. Vardo Jėzaus Dr? 
Kitos dar rengiasi ir tik
rai taip pat padarys. Gar
bė prakilnioms draugi- 

, joms, kurios remia prakil
nius tikslus.

L. J. Paulauskas, 
Tel. 4-7957 ;10A Vernon St.

- VVorcester, Mass.

Vladas ir Marijona Pa- 
leckai susilaukė sūnaus. 
Praėjusį sekmadienį kun. 
J. J. Bananas pakrikštyjo 
vardu Ričardas. Kūmais 
buvo Baltrus Marčiukaitis 
ir Marcelė Aleksandravi
čiūtė.

IEŠKOMA AGENTŲ
| Du darbščiu lietuviu, vy- 
|rai ar moterys, reikalau
jami .tapti gyvybės ap- 

Puiki 
mėnesį.' Jisai išplauks iš Pr°ga .ir ateitis tinkamam 
Roterdam, laivu Staten- a?“eluu,1.- ?.us suteikiama 
dam, rugsėjo 14-tą dieną. į?0 nuošimčių bendradar- 
Katarina Pilipaviči e n ė, i įiav“a? lr. įsmokytidar- 
vaikino teta, nuo 14 Suf- į° Kreipkitės Į:
field gatvės, prisiuntė jam! ru<3entlal Insurance Co., 
laivakortę. 332 Main gatvės, kambaris 

' 407, VVorcester, Mass.

Penktadienyj, rugpiūčio 
16 dieną besimaudydamas 
Ukėsų Kliubo maudynėse ! 
prigėrė Martinas Gužaus- I 
kas. Sekantį pirmadienį] 
palaidotas Prancūzų kapi
nėse su bažnytinėmis apei
gomis iš Aušros Vartų 
bažnyčios. Velionis buvo 
nevedęs, nieko geru neat
sižymėjęs. Kaip tai vi
siems reikia būti pasiren
gusiems, nes nežinai kada 
mirsi.

F. A. VAIŠNORA, M. D.
(VĖIKSNER)1 

LIETUVIS GYDYTOJAS «
96 Vernon St., Tel-5-781^

Ofiso Valandos;
10-12, 2*4 Dienos,—-6-8 Vakare

SEKMADIENIAIS ' 
SULYG SUTARIMO

WOROESTER, MASS. I

Tel. 5-6753, Namai Tel. 4-9141 
" 3-3760

FRANK J. BOBELIS ;
ADVOKATAS

Office:
638-642
Slater Bldg.

WORCESTER, 
MASS. :

4

Tel-6-5452, Namai—Tel. 5-2079,

ANTHONY J. MILLER
ADVOKATAS

Office
406-408

Slater Bldg.
WORCESTER

MASS.

M. A. CIVINSKAS & 00. .

LIETUVIS 
t

Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St. 
VVORCESTER, MASS.

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

Tel. 43501 arba 4-8865

JUOZAS J. DIRSA
* Graborius ir Balsamuotojaš . 

“Funeral Parlors" ir Namai“ 
r anį

13 ELLSWORTH ST. • 

Išnuomojam Automobilius - 
Visokiems Reikalams.

D. MAŽEIKA
Praneša visiems savo kostu- 

meriams ir draugams, kad jis 
persikėlė iš 26 Ward St. į nau
ją vietą, 12 Vernon St. (Lie
tuviu Ūkėsio Klubo Name).

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

WORCESTER, MASS.

GREEN MOUNTAIN.
DAIRY 

SAVININKAS — JUOZAS 
BALTRAMAITIS 

Worcester TA Webster Road

i' 11' 
ii

Visokių Valgių, Užkandžų ir
Gėralų J

PARDUODA į
Kai-tik Pravažiuosi Pirmą į 

“TRAFFIC LIGHT” kairėje, j

NUO REUMATIZMO SKAUSMO
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO - SALVE
ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo- 

Salve rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. 
Geriausia mostis dėl ramatų ar kitų Skauduolių. Mes patys 
darom ją ir Garantuojam. Siunčiam per paštą su mielu noru 

bile kur.

SOOTKOOS DRUG CO.
90A Millbury St. Tel. 2-9592.

VIENINTELIS LIETUVIŠKA 
VAISTINE WORCESTERYJ

VVORCESTERIEČIŲ ! 
BŪRYS IŠVYKO Į

CHICAGĄ į
Pereitą sekmadienį, rug- 

piūčio 11-tą, Jonui Alavo-! 
šiui vairuojant savo auto-1 
mobilį, išvyko būrelis mo-! 
terų ir viena mergaitė į Į 
Chicagą. Jų tarpe yra po-! 
nia Petronė Ąlavošienė, p.| 
Bunikienė, p. Kasakaitie- 
nė, p. Ąugunienė ir pane-j 
lė Baniūtė. Jos sustos ap
lankyti didelius miestus 
pakelyj ir aplankys gimi
nes ir pažįstamus Chica- 
goje. Jos aplankys lietu
viškas įstaigas ir Dariaus- 
Girėno naują paminklą, 
Chicagoje.

DARBŲ YBA
,, Nortop kompanijos dirb

tuvės vėlimas žymiai pa

BILL’S IIINCH
Lietuviška Valgykla

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

Gaminame šviežius ir skanius 
valgius. Malonus ir greitas-pa
tarnavimas. Persitikrinkite.
VINCAS ŠNARAS-Savininkas

Dial 2-9025

Praėjusį sekmadienį įvy
ko Moterų Sąjungos 69 kp. 
piknikas. Oras gražus, bet 
žmonių susirinko mažai. 
Nežinia, ar tai žmonės tin
gi, ar prakilnių piknikų 
nemėgsta. Vienok darbš
čiosios sąjungietės ir iš 
mažai padarė visgi pelno 
apie $60.00. Pelną paskyrė 
pusiau parapijai ir savo 
kuopai.

“Daugiausia Geliu Už Jūsų 
Pinigus"

pas

GEORGE’S FIOWER
SHOP

30 Trumbull Si.
Krautuvės Tel. 5-1384

Namo Tel. 5-3524 
‘Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį į visas dalis pasaulio**.

gŠ BLUE R1BB0N DAIRY
$

!

MOŠŲ VARDAS GERAI ŽINOMAS

22 Spruce St.

$
s 
r

T . 5-0945 
leL 6-1889

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “Worcesterio Žody”

MILLBURY FURNITURE
COMPANY *

Baldai. Kilimai, Naminiai. 
Rakandai. Radios ir Elektri- 
kiniai GfeUNOVV šaldytuvai.

GLENWOOD ir ATLANTIC
Virtuvės Pečiai

Geros rūšies baldai už žemiau
sia kainą. Mpkąnt tuojau, arb^ 

išaįmokėjimui. ' v
Dial 2*5936

178-200 Millbury SL,
KORCEŠTER, MASS.
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„ bARBININKAS .

! PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
PITTSBURGH, PA.

APVEIZDOS KALNAS

ANTROJI DIENA
Kun. F. X. Foley iš Mt. 

Mercy Kolegijos skaitė re
feratą “Delinąuent Child”

MINFDC MII I 2 PA garbei ir nemirtinų sielų mlNtnO NlILLij r Al fabui darbuotis. Nors ta

•4*
t? S-

pi jose trustisus. Visa jo 
kalba buvo tai politinis 
“spyčius”, raginant visus 
balsuoti už republikonus KUN. JONO MENDELIO

PRIMICIJOS
-oS5k?nolienisI rHgpiūč4 ALFONSO PARAPI-. - . . . . . . 18 d. 1935 metų visuomet vaianaeiei, aisimmus, aau.Apie naują įstatymą, ku- iliks atmint4ina diena p° tnimpo gyvenimo šia- JOS PIKNIKAS

ris pereitam Pennsylvam- šv Pranciškaus Asižiečio iĮStremimo slėnyje pra
jos legislaturos sesijoj, y istorijoj, nes tą Slded,a amzinastis, atsimi- 
Harrisburg’e buvo patvir-,.gien^es turėjį,į- irma’ ..... ...

ateinančiuose rinkimuose. 
Tai pasaka didžiausių 
kvailysčių.

auka yra didelė, nors vi
siškai pasišventimas nėra 
l'engvas, tačiau atsiminus 
kad mes visi čia esame tik' 
valandėlei, atsiminus, kadi

t _______ | kuriame patarė mokyto-
Antrasis Šv. Pranciš-b’oms būti sympatingom

' kąus Seserų Mokytojų Sei-iYaikuciams>. nes nepilnai
: nįelis įvyko rugp. 2, 3, ir 4 težinome visus jų būdų 

dieną. Tikslas šio seimelio painumus bei aplinkybes,
‘ buvo pareikštas Gerb. Mo- kuriose jie gyvena. Turi-
' tyn°S vaikučių “7 tintas, kuris liečia l^ontro- i laiko pirmas“ iškilmingas Įso parapija piknikas, ku-

Dievo garbe, moky------  w„ kumgmk^ pnmmyas m® kad,risJjuvo^visais atžvilgiais
■Dėka mūsų gerb Klebonolklt.as kunigas atnašaus.pasekmingas. Pelno dar 

juos nuo i i^eaune is Komiteto na- Anteno Ežerskio pa- ?“.lslas Prle 1° sustingusio nežinoma. Nežiūrint to, 
kuns gailinai pristatė savo Mas - stangoms dienos iškilmės kuno, atsiminus tą uzmo- kad diena buvo abejinga,

, tent: j „ 
tojų pažanga, ir mokiniu ^ams, 
naudai.“ 11___ _ ____

y Obalsįs — Pranciškietė • susikrimtimo,

ris pereitam Pennsylvani-
__ __ Rugpiūčio 18-tą, Arion 

nūs, kad kaip šiandien jis į Parke vėl įvyko Šv. Alfon-

nes tas jiems daro lę bažnyčių nuosavybių,, 
daug malonumo ir daugel nieko nepasakė. .
kartų išgelbėja juos nuo] Nekurie iš komiteto na-

Mokytoja persiėmusį Šv.h________
Pranciškaus Dvasia, turi gyvenimą. " V reikalaudamas $11.00 už
tapti panaši į Kristų, Didį-[ Pakviestas gerb. kun. J. nuėjimą ant kapinių tris jį Mokytoją. ------ “ . - . . v.- .

PIRMOJI DIENA

juos nuvesti į kriminalinį Barkauskas pristatė bilą niiq4opirp nrf^ kesnį, kurs yra mums vi- prieš piet labai gražiai nu-on “į įspūdi ’ kad «ems žadėtas, visą tai tu: sišyietę, žmonių buvo la
jas atsiminus tik galima au*.lktl primicijantui bai daug susirinkusių bet

gėrėtis ir. džiaugtis Rū- drąsos, jėgos ištvermes jo ant nelaimes apie 6-tą, va-
® ____ ___ ■ ctrontn Šou Irimo kIIATYIPI’

(Vaitkevičius savo kalboje'kartus —pažiūrėti kaip 
[pabrėžė reikalingumą Kat. kasa duobę; Barauskas,

■ Seimelis prasidėjo su Šv. Tikybos mokslo pedagogi-' už $14, kad važiavo į Pott-
'■ Mišiomįs, laike kurių cd- koje, jeigu norime duoti sville’pas advokatą.

lebrantas gerb. kun. J. vaikeliams idealus visam1 Žmonės vis nekantriai
- ’ Skripkus išaiškino šv. Tė-! gyvenimui. Idealai tai tik- laukia kada vyskupas pra- 

vo laišką į vyskupus, ku- riausias būdo lavinimas, šalins šituos trustisus taip
*7- nigus bei vienuolius —- rei-' Prašė, kad stengtumems kaip naujas Pennsylvani- 

kalu žmonių katekizavimo.Iišnaikinti melą ir suktybę! joj įstatymas leidžia. 
Svečias gerb. kun. A. Va-jis vaikelių širdžių, kad į-] ------- —
lančįus, suteikė palaimini- ] diegtumėm meilę link Šv.( Mūsų klebonas, kun. J.

j mą su Švenč. Sakramentu. Sakramentų, - kad para-1 A. Karalius, išvažiavo į<Be abejo džiaugėsi primi- i Nepaprastai gražų ir 
A J. Posėdį atidarė gerb. kun. j gintum vaikelius .^prie a- Philadelphia, dalyvau t i1 ei jauto kun. Jono Mende- jaudinantį i ,
,Valančius su malda. To-paštalayimo. Apaštalavi-, Vargonininkų, Federacijos į jįį senį tėveliai, džiaugėsi nrimicijanto tėveliai prie 

kpliunRA tn- ir T/nnicni VipnvklPR Qpi- • _________________ atr -ir»o Sulrlmi-na

:s bei vienuolius — rei-! Prašė

’=>*•.
J-..

' pas advokatą.
žmonės vis nekantriai

lantic City, kur jie mano 
išbūti iki Vargonininkij 
Seimo. Iš laiškų ir atviru
čių, kuriuos gavo jų prie- 
teliai Baltimorėje, tenka 
sužinoti, kad p. Čižauskas 
su pagelba saulės ir sū
raus marių vandens, ban
do atpildyti savo išsisė
musias jėgas. Kuomet su
grįš į Baltimore ir veistom 
darban, tai daina ir muzi
ka pajus atostogų vaisius. 
Remiantis praeitimi nėra

nestinao^ir darbščios Jė- šventam pašaukime. Pa-I landą kuomet lietus ūžti- reikalo būti pranašu, kad 
zaus Nukrvžiuoto Sesutės mokslininkas prašė • visų I ko, labai daug žmonių va- numatyti jog ateinantis 
. . v • . * . -v-. . susirinkusiu ant iškilmių žįavo namo, kiti pasilikę veikimo sezonas parapijoji r. 1 r i 1 i t i pasimelsti už nauia kuni- šoko, dainavo gėrėP ir vai-, bus gan įdomus ir .gan tur-
dienos iškilmių. Jos išpuo
šė bažnyčią, jos prirengė 
vaikučius procesijai, jos 
gražiai apkaišė altorius 
gėlėmis, jos prisidėjo prie 
visų tų darbų, kurie žy
miai pagrąžino visą dieną.

pasimelsti už naują kuni
gėlį, kad Dievas jį laimin
tų, kad jam duotų reika
lingas malones išganyti 
savo sielą ir sėkmingai 
vesti išganymo takais sier 
las pavestas jo globai.

Nepaprastai gražų ir 
Į reginį sudarė

liapš sekė Šv. Pranciškaus mas sukels vaikeliuose to- ir Kunigų Vienybės sei- ho kįtį gimines sulaukę šv. Komunijos. Suklaupę! 
Vienuolyno Imnas. Į kį ūpą ir meilę tikėjimo, muose. “Pūtis” 1 ’šios dienos, bet nemažiau | ant altoriaus trepu iš savo

Seimo vedėja sesuo .mekas. iš jų negales to i gal džiaugėsi patsai mūsų sūnaus rankų, jie priėmė
Klarina pakvietė svečią p. tikėjimo išpiešti. į MAIZEVILLĘ " gerb. klebonas ir visi šv. > Jėzaus kūną. Džiaugsmo
Manwiller. direktori Re- TREČIOJI DIENA Pranciškaus parapijos ašaros byrėjo ne tik peri

šoko, dainavo gėrė ir val
gė iki vėlaus laiko, nes po 
lietaus vėl žmonės pradėjo 
linksmintis. Gaila, kad lie
tus išsklaidė žmones anks
ti.

Pikniko vedėjas buvo 
mūsų smarkus kun. An
tanas Dubinskas. Jam pa
dėjo: P. Makarauskas, Jr

tingas dainos ir muzikos 
srityje.

KUN. K. KEIDOŠIUS
GRĮŽO Iš CHICAGOS

Mūsų parapijos vikaras 
kun. Kazimieras Keidošius 
kurs buvo išvykęs su savo

Letkauskas ir A. Ivoš’ka. 
Mūsų geros gaspadinės, 
kurios moką gerai vėžiui 
sriubą virti ir žuvis kepti, 
tai S. Šilanskienė, O. Re- 
kuvienė, M. Jasaitienė, Q. 
Rukštelienė, O. Ivoškienė, 
O. Nageliūtė, M. Lukoševi- 
čiutė ir Zablockienė. Prie 
vartų sargai: P. Radzevi
čius, K. Pakalniškis, J. Bu
delis, J. Karalius, K. Pu-

lyvauti abitų priėmimo iš
kilmėse Šv. Kazimiero Se
serų Vienuolyne, rugpiūčio 
15 d. jau sugrįžo į Balti- 
more. Kun. Keidošiaus se
sutė Marijona tą dieną ga
vo sesers Kazimierietės a- 
bitą ir liko priimta į Nau
jokyną. Draug su Keido- 
šių Mariute, dvi kitos Bal- 
timorietes priėmė seserų 
vienuolių abitus, būtent, 
Marijona Čeplinskaitė ir 
Alicija Juškeliutė. Čeplin- 
skaitės mamytė irgi daly
vavo iškilmėse ir matė sa
vo dukrelę' prie Dievo al
toriaus sudedant papras
tus vienuolės įžadus. Lai
mingos mergaitės išgirdu- 
sios Kristaus balsą. Mes 
čia Baltimorėje galime tik 
jas nuoširdžiai pasveikinti 
ir pasakyti joms, kad mes 
melsimės, kad Dievas jas 
laimintų ir duotų joms rei
kalingą ištvermę jų šv.

i pašaukime.

Pranciškaus parapijos | .. .
žmonės. '.iU raukšlėtus veidus, bet

Primicijų iškilmės prasi- i įr Per veidus susirinkusių-

Manwiller, direktorį Re 
seąrch Bureau ’of Pitts- 
burgh Schools. Savo kal
boje apie demokratiją, jis' School of Today”. Sesuo 
pabrėžė reikalingumą į-į M. Juozafina “Muzika Mo-' 
čįiegti ir ugdyti vaikų šir-! kykloje”. 1
dyse gyvą supratimą reik- j Sesuo M. Fides Shepper- vyksta Šv. Liudviko atlai- jantui ir kitiems kuni- nėms, 
šmės to žodžio “demokra-1 son Ph. D., žymi istorikė dai rugp. 25 ir 26 dd. Tvar- gams nuo klebonijos iki dalyviams! x “■
tija” jeigu norime sušilau- ir autorė, kalbėjo apie ka bus sekanti: Sekmadie- bažnyčios durų. Vedamas | 7ao1 po mišių sekė pa-;kevičius ir P. Dubinskas. 
kri geresnių piliečių. Pa- “Dvasią Asyžiaus”, Kaput ny vakare, bus iškilmingi kryžiaus ir skaitlingo ai-: laiminimas su SS. Sakra-j gek;ug nardavė J Mazu- 
kviestas kun. A. Valan- cinas Tėvas Jonas — mišparai, 7:30 vai. Pamok-' toriaus tarnų bųrio, pas- mentu, po to kun. Pnmici-, rev. «iug y Kvedarą ir M. 
čius, savo kalboje, kvietė “Pranciškonų Istorija”. (slą pasakys kun. A. J. De- kui kuriuos sekė gražiai į-pantas suteikė savo kum- į pa§kaus’kas prįe garo

Zihus vesti jaunimą prie- Po šitų referatų sekė Šv. gutis, Shenandoah. Po pa-i vairiaspalvįąi papuoštos j giską,.^palaiminimą kiek-|k . papraSįaj išsijuosę 
"Kristaus, ypatingai atsi-Kazimiero Mokyklos vai- maldų bus klausoma iš- mergaitės, kurios nešė pui-1 vienam pavieniui iš j Jasaitis ir V/Čep-
-žvelgiant į Šv. Tėvo pra- kūčių programa, kuri susi- pažinčių. Pirmadieny, mi- kiai papuoštą primicijų at-1 lankiusiųjų. Visul?irma Žilinskas. Jiem padėjo J. 
lŠymą katekizacijos darbe.1 dėjo iš visokių dainelių, šios bus kai 7:00 ir suma minimo paduškaitę. bursą, laimino savo brolius kum-e Žakas J 
. ........................ .. .............. ...  ■ ■ ' ' “ per sumą kun. j ganyto  jaus lazdąir kyĮę-.g™ dalyvavusiusiškilme- Šilanskas. ’ 6 

--------------------- ---------■ —■
-7— -------.«— --—'■t----------r— ’—u -------—e 7^' .v'---- —t; ----------J—-•----- M. Radzevičiūte ir M. Bu-- ^loba. Jeigu norime dorą linksmino seseles ir sve- kilmingi mišparai. Kun. V. Draug su juo ėjo gerb. ku- minimas visų vienuolių ir, Prie saldainių rei- 

"Tik tada galime tikėtis, j nimu, kurį suteikė Tėvas lą. L 
/'kad mūsų jaunimas bus Jonas, pasibaigė šis nau- taiposgi

TREČIOJI DIENA
Sesuo M. Klara skaitė 

referatą “The Junior High
GILBERTON, PA.

ATLAIDAI
JL X XXXXXX^XJ IMlkAAAIlVM £JX CA.KJA . X ------- — ' *•

'dėjo 10:30 vai. ryte. ŠS. iu bažnyčioje. Laiminga
' Vardo vyrų dr-ja sudarė, valanda primicijantui, lai- 

Šv. Liudviko parapijoj į- garbės sargybą primici-1 minga jo tėvams ir gimi- 
- • ■ - ........... ’ ““—, laiminga visiems

kviestas kun. A. Valan- cinas Tėvas Jonas — mišparai, 7:30 vai. Pamok-' toriaus tarnų b,ūrio, pas- mentu, po to kun. Pnmici 
čius, savo kalboje, kvietė “Pranciškonų Istorija”. tol° A T

Tolini -mn L. 4-., nn. 1 r n.

į “Religija turi būti įgyven-. muzikos, šokių bei dėklą- kai 9:00; į 
dinta mūsų jaunuolių šir- macijų. Akademijos or- M. Daumantas pasakys čių varpų puokštę,

’ dyse kol jis dar po mūsų kestras per visą seimelį pamokslą. Vakare bus iš- primicijantas bažnyčion, i įminės.

‘ ir šventą jaunimą turėti, čius. Su malda ir palaimi- Nanorta pasakys pamoks- nigai J. Kasakaitis iš Pitt- Į vaikučių dalyvavusių pri-
"Tik tada galime tikėtis, j nimu, kurį suteikė Tėvas lą. Pirmadienio vakare ston, Pa., kurs buvo archi-; micijose. .A1^

-prirengtas į piliečius ne dingas seimelis. *
Sesuo M. GabrieŪe,

Seimo Raštininkė.

bus mergaičių 
procesija. Chorą diriguos 
prof. A. Mensick. ‘T.”• - tik šios garbingos, respub-

* - likos, bet ir dangaus ka-[ 
p 'ralystės”. Gerb. kun. J.l

’ Skripkus sveikino ir linkė-
*. jo pasekmės mūsų seime-1
|- ’liui. Toliaus kalbėjo gerb.]

. Motyna M. Aloiza, svei-i
Į ; ' Akindama ir linkėdama dva- '

: ' “•■sinio bei moksliško pasise-1 
. . kimo seimeliui;

rengėjoms ir
^džiaugsmą, kad mūsų vie-

; ^uohja jau gali surengti kad §itas susirinkimas! 1936, klebonas kun. Matu- 
\ ,oklus ??imellljs. Tarp kit- buv0 sušauktas, kad pa- laitis pagarsino iš anksto

ko prašė, kad atsižiurę-1 aiškinti apie skoią> kurios apvąikščiojimą 20 metų 
tumėm ų vaikučių pasi- yra $26,737, ir kad reikėtų! jubilėjaus nuo įsisteigimo 

A šventimus ir atsižadėjimus atmokėti $737., tuomet lik- šv. Kazimiero parapijos 
• apleidžiant viešas mokyk- tų $26.000 ir reikėtų mokė-, St. Clair, Pa. Taigi visi 
- las ir, kad stengtumems ti $260 kas mėnesį vietoj rengiasi kiek galėdami pa- t ko geriausiai __ _ c - - , v v. , ,
j; kinti kad pamylėtų mteų guSra^mažaT taTnįitarte' £7^

SHENANDOAH, PA. ST. CLAIR, PA.

' .4*

PARAPIJOS ŽINIOS
Rugpiūčio m. 11 d., taip 

vadinamas parapijos ko-

Bažnyčios pataisymas iš 
lauko jau užbaigtas. Išro
do visai kaip mūrinė, o 
kaštuos n’edaug. Dabar So-

dėko j? mitetas sušaukė parapijos dalicija Šv. Teresės ren- ; dievobaimingai 
pareiškė mįtįngą Miliauskui atida- giasi prie tolimesnių patai-!^ri^cl.lavnto tėveliai. Kitoj

_ _____  I a *•_ i______niicjoi nrzrrY’rirnIm IrlnnnThrus susirinkimą, paaiškė-'sų^

___ ____ ____ . Ant galo ėjo 
presbyteras jaunam kuni- į žmonės prie Dievo Stalo 
geliui, K. Klevinskas iš kur Primicijantas kiekvie- 
Minersville, mišių dijako- no spaudė galyą ir laimino 
nas; V. Kupstas, subdija- m 
konas, L. Mendelis, primi- 
cijanto brolis, ceremonija- 
rijus, ir parapijos klebo
nas, kun. A. Ežerskis.

Prasidėjo šv. mišios. Už 
groteliu sankturijume prie 
misijų kryžiaus, susikaupę 

meldėsi

Artinantis metams i t>usėj užgrotelių klūpojo

buvo sušauktas, kad pa-1 laitis pagarsino iš anksto
kun. Jono broliukas Kri
zostomas, sesutės Alicija 
ir Felicija ir kun. Jono du 
švogeriai, Pliusčikas ir 
Vasiliauskas. Iš kunigų 
sanktuarijoi matėsi J. M. 
Prelatas J. Miliauskas,

kėjo smagios linksmos pa
nelės tai gi O. Radzevičiū
tė pardavinėjo saldaines 
su pagelba S. Leikaus. 
Tarnaitės, kurios gražiai 
darbavosi, buvo N. Keido- 
šiūtė, N. Magdašauskaitė, 
A. Paloviūtė ir L. Valcec- 
kiūtė. O tarnai buvo kaip 
sakant “Head Waiter”: V. 
Stuikys, J. Kvedarą, P.
Lesciukauskas, A. Bara-(njajs 5:3o yal. po pietų y-

Šios pirmos primicijos ■ "^1% fr A Rėkus1 Vtei i w st?buklinS°
mūsų parapijoj ilgus me- ^ei?eiK.ls A. Kękus. v įsi i Medahkelio novenns na. 
tus pasiliks žmonių atmin- dar^miikai dHba’ maldos angliškai. vo
tyse. Kun. Jonas Mendelis5 i ir|baimingos parapijos mote-
nėra visai jaunas. Jis jau i manda£lai aptarnavus. nenorėdamos, kad
turi 35 metus amžiaus. H-i Gaila, kad daugiau biz-; vien tik anglai garbintų

ŠŠ. Trejybės ženklu. Ypač 
gražų įspūdį padarė laimi
nimas savo sesutės Jevos 
Vasiliauskienės kurį ant 
ranku laikė savo 8 mėne
sių sūneli. Kun. Dėdė abu
du palaimino ir nuošir
džiai pasveikino.

mūsų parapijoj* ilgus me-

STEBUKLINGO MEDA- 
LIKELIO NOVENA LIE

TUVIŠKAI

Jau 8 mėnesiai kaip mū
sų parapijoj ketvirtadie-

! Medalikėlio novėnos pa-
i. Dievo-

juos paten- $320 Kadangį kasoj pį^'puošt bažnyčią įr kleboni-]kun. A. Sinkevičius isPly- 
rmicni * - J r i - nppn inhilpiim i mouth ir kun. Mulholland,; gų yia Hiuzai, tai nutarta jUDUejUSl ppnrifl Po mišin1 nemokėti. Susirinkime bu- prasidės. Mergaites is So-jls ^ams, renna.ro mišių 
vo pranešta, kad atmokėjo dalicijos jau eina per biz- ®Xa^eb-los įspūdingą ir 

• i taip vadinamą “ judgmen- nierius kolektuodamos dėl iškilmei pritaikintą pamo- 
"ita” suvirs JR550 klphnnni pikniko, kuris įvyks 25 d., kslą pasakė musų geną.

mokyklas. Sesuo Marija
Angelą perskaitė referatą
“Lietuvių Kalba ir Mes”.
Jame seselė pareiškė pa-.Įa>» suvirs $550 klebonui 
v°.iaus istautejimo ir pa-:ug s kaštus

I Antras dalykas dėl ku- 
[rios šitas mitingas buvo 
'šauktas, tai kad paaiški-

negu

davė būdus, kuriais gali-' 
me prieš tai kovoti.

. - į. Toliaus sekė Sesers M.; 
t Lucillės referatas “7 

vįškų Vadovėlių Varto ji-
! mas”. Išaiškinusi būdus, 

7*^ kuriais tinkamiausiai tie 
vadovėliai gali būti varto- 

į < jaini mūsų mokyklose, se- 
f-’£ sėlė dėkojo Motynai Dovy-I 
f/' dai ir Motynai Aloizai už 
i. narūpinimą mūsų mokyk-

7 loms tų vadovėlių.
£ Dr. B. Confrey, Acting 
/./•Dean Mt. Mercy Kolegijos 
I ir autorius knygos “Kata- 
i ■/;• ūkiškoji Akcija” išaiškino 
į su pavyzdžiais kas tai yra 
!<= 7 Katalikiškoji Akcija. Sa- 
į , vo trumpa bet energinga 
f < -kalba padarė didelį įspūdį 
; į visus seimelio narius.

pikniko, kuris įvyks 25 d., 
šio mėnesio, pataisymui 
bažnyčios.'

Iš tos priežasties laukia- 
■ ma daug svečių ateinan-

T • i OCtlAlVUclO. vdX XY.cLkX M<Xdl*3XkX v • • J “I" *
^H'-nus apie naują provą kurį C1OJ ™delio3.

išėjo Pennsylvanijoj. Šitąj Reikia paminėti dar ir 
naują įstatymą apsiėmė tą, kad Lietuvių dienos de- 
paaiškinti tūlas Pijus legatų susirinkimas įvyks 
Bierštonas. Jis aiškino, į čia ateinančioj nedėlioj pa- 

|kad Suvienytų Valstybių darymui‘sąskaitų iš pelįo 
■ir Pennsylvanijos konsti-'tos dienos, t. yra 15 rugp. 
tucijas, demokratai nori šįmet Lietuvių diena pasi- 
pakeisti. Todėl jis ragino,] sekė geriau negu kada 
kad visi balsuotų prieš nors. Oras buvo visą dieną

saulėtas ir šiltas — užtat 
žmonių prisirinko iš visų 

konstitucijoj bus įdėtos kraštų. Buvo čion iš New

konstitucijos amendmen- 
tą. Jis aiškino, kad jeigu

pataisos kurių demokratai 
nori, tai tuomet vyskupai

York, New Jersey, Con- 
nectięut, buvo čia iš Wil-

ir kunigai viską valdys, o kės Barre ir Šcranton. Už- 
žmonės neturės balsu. Ir tat ir pelno tikimės šįmet 
kad, jeigu pakeis konstitu- daugiaus negu kada nors, 
ciją, tai panaikys ir para- Vietin.Vietin.

klębonas kun. Antanas E- 
žerskis. Savo pamoksle jis 
pabrėžė reikalingumą kaip1 
pasauliečiui žmogui taip 
kunigui trijų dieviškų do
rybių, būtent, tikėjimo vil
ties ir meilės. Pamoksli
ninkas priminė primicijan- 
tui, kad priimdamas kuni- 
erystės šventinimus jis pa
darė didelę auką..» Tapda
mas kunigu jis paaukavo 
Dievui savo rankas, kad 
laiminti žmonės ir šventina 
ti daiktus; jis paaukavo 
savo kojas, kad nešti Kris
taus evangeliją, nešti su
raminimą, nešti patį Kris
tų Kristaus krauju atpirk
toms sieloms; jis paauka
vo savo lūpas, kad Kris
taus vardą dažnai minėti; 
jis paaukavo visą savę, 
kad vien tik Kristui, Jo

turi 35 metus amžiaus. H 
ga ir kaip kartais gan var- ] nierių nepribuvo, bet gal 
ginga buvo jo kelione ku- •! jie laukia atsilankyti į pa- 
nigystėn, tačiau Dievui|skutinį parapijos pikniką,! 
padedant, sulaukė tos die- ’ kuris įvyks vėliaus. Būtų' 
nos, kad tarp saviškių ir _ 
už saviškius jis galėjo at-Ogiausiai dalyvautų, — 
našauti šv. Mišias. Kaip (tenka sužinoti, I_ 2 __
kun. Joną taip jo tėvelius! gražių ir įdomių pamargi- 
nuoširdžiai sveikin ame.! nimų, tai išanksto visi prb 
Kaip jam taip jo tėveliams I sirengkite važiuoti.
linkime ilgiausiu metu! Athena.

MArija novėnos metu, pri
vertė kun. Mendelį išversti 
novėnos maldas lietuviš
kai. Aną dieną kalbant su

linkime ilgiausiu metų!
Tretininkas.

ELMHURST, PA.
IŠKILMES NUKRYŽIUO

TO JĖZAUS SESERŲ * 
VIENUOLYNE

Rugpiūčio 24-tą dieną 
10-tą valandą iš ryto Šv. 
Mišių metu įvyks didelės 
iškilmės Seserų naujoj ko
plytėlėj. Su giliai reikš
mingomis ir įspūdingomis 
apeigomis bus suteikta ap
vilkimai 5 kandidatėms. 
Iškilmių metu šios kandi
datės prie altorėlio naujoj 
koplytėlėj pareikš savo 
nofą atsižadėti pasaulio ir 
pasišvęsti visiškai Kris
taus tarnybai po Nukry
žiuoto Jėzaus vėliava ir

WXXcLCXo» JDLXul£ į kjva

gražu, kad kuoskaitlin- kun. Mendeliu man teko 
* * dalyvautų, nes! sužinoti kad novėnos kny- 

, kad bus|2felė yra jau priruošta ir 
trumpam laike bus ats- 
pauzdinta. Parsiduos egz. 
no 10 centų. Užsakymus 
jau dabar galima siųsti 
kun. Mendeliui.

Baltimorės Kronistas.CIŽAUSKAI VIEŠI 
ATLANTIC CITY

po sunkių Moterų Sąjun- ( 
gos Seimo darbų Hartfor- 
d’e, Conn. artistai Čižaus- 
kai ilsisi prie marių At-[

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GBEBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.priims per sugraudinan-' 

čias ceremonijas Nukry- ( 
žiuoto Jėzaus ir Sopulin
gos Motinos abitą ir nau
jokių baltą velioną.

Visus, o visus kviečiame 
atsilankyti į šią iškilmes.

CNAS. B. IUGHAUSIAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo $75-$100-4150 ir 
aukočiau

Tel. — South 0083

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmčiau. 1

renna.ro
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SVARBUS PRANEŠIMAS NAUJOSIOS *

ANGLIJOS LIETUVĖMS MOTERIMS
ii. J. FOX DIDŽIAUSIA AMERIKOJE KAILIŲ IŠTAIGA

SKELBIA
YRA DIDELIS 

RACCOON KAILINIŲ 
PASIRINKIMAS

Didžiausį kailinių išpardavimą baigiantis Rugpiučio mėnesiui, kuriame galima 
sutaupyti didelę sumą pinigų.

PONAS KORITES, lietuvis I. J. FOX’O atstovas, pataria pirkti kailinius ateinančiai žiemai 
DABAR. Reikalinga tik mažas įmokejimas.

Šis I. J. FOX’O JUBILIEJINIS IŠPARDAVIMAS yra naujoje, puikioje septynių aukštų kraų-: 
tuvėje, kurioje yra įrengta vėsinamoji sistema.

Šiame I. J. Fox Rugpiučio išpardavime, pirmą sykį šios įstaigos istorijoje kailinių kainos yra numa 
žintos iki 25 nuošimčių. P-nas Fox tą darydamas turi mintyje padaryti tikrai JUBILIEJINIUS METUS.

Ateikite pažiūrėti, o ponas Korites padis Jums išsirinkti vėliausios Paryžiaus mados kailinius.
Ė »*♦*!

51

L J. Fox šiame biznyje turi daug patyrimo. Jis n

perka tūkstančius kailių iš sykio ir už tai gauna M £ M B B
daug pigiau negu kiti. Be to, jis pats juos siuva ir ne

-reikia mokėti tarpininkams. Todėl perkant šioj krau- 41 ] WASHINGTON STREET
BOSTON, MASSACHUSETTS 

PRIEŠAIS FILENE’S KRAUTUVES
tuvėj Tamstos sutaupysite daug pinigų.

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

Lietuvių sportininkų die- 1 
na, rugpiūčio 19 d., pavy
ko kuopuikiausiai. Dienos 
apvaikščiojimas prasidėjo 
Navin Field, kur New . 
Yorko ir Detroito rateliai < 
lošė. Prieš lošimą buvo ap- j 
dovanoti sportininkai lie
tuviai Vytautas Tamulis ir I 
Jonas Brauka. Abiem bu- ] 
vo padovanota po puikų : 
skūrinį kelionės maišą ir 
po sidabruotą indą su ge- 1 
riausiais linkėjimais ir pa- 1 
rašų nuo Detroito lietuvių. - 
Pasižiūrėti lošimo suėjo 
didelis būrys lietuvių, . 
tuomi pagerbdami savo 
tautiečius lošėjus.

Po lošimo, 7-tą valandą 
vakare, buvo surengta pa
gerbimo puota Bartum ho- 
telyj. Kadangi tas nebuvo 
viešas parengimas, tad ir 
dalyvių buvo neperdidelis 
skaičius. Tarp šios dienos 
rengėjų, dalyvavo visi trys 
Detroito klebonai, keletas 
profesionalų ir biznierių. 
Po skanių užkandžių, šv. 
Petro parapijos klebonas 
perstatė rengimo komisi
jos pirmininką S. Stanulį, 
kuris perstatė visus rengė
jus. Ponas Stanulis padė
kojęs visiems už sūnkų 
darbą tos dienos pasiseki
mui pareiškė, kad tai pir
mą kartą detroitiečiai lie
tuviai vieningai pasidar
bavo savo tautiečių pager
bimui. Po to keletą žodžių 
prakalbėjo‘J. Brauka, pa
reikšdamas, kad jplstėvė- 
liams bus daug didesnis 
linksmumas už dovanas 
negu jam pačiam. Buvo 
labai malonu išgirsti jau
nuolį lietuvį puotoje prisi-

menant apie savo tėvelius.
V. Tamulis taip pat nuo- 

širdžiai pareiškė savo dė
kingumą už dovanas ir su
teiktą garbę.

Vėliaur lietuvių svetainė
je, vadovaujant V. Ben
draičių!, buvo didelis priė
mimo pokylis Tamuliui ir 
Braukai. Abi svetainės, a- 
patinė ir viršutinė buvo 
prisigrūdę žmonių. Gera 
muzika grojo abiejose sve
tainėse, tad visi dalyviai į- 
vairiai besilinksmindami, 
praleido vakarą kuopui- 
kiausiai.

Nors Tamulis ir Brauka 
nėra detroitiečiai ir mažai 
prieš šį vakarą buvo pažįs
tami, bet vistiek lietuviai, 
laimėję sporto srytyje 
augštesnes vietas, užtat 
detroitiečiai parodė savo 
pagarbą. Teisybė, sakoma, 
kad lietuviai yra viens ki
tam pavydūs, bet Šiame 
reikale nė mažiausio pavy
do nebuvo užtat, kad ne
davė progos pavyduoliams 
į šį darbą įsikišti. Buvo 
tokių, kurie iš anksto ti
krino, kad be jų pagalbos 
parengimas nebus pasek
mingas, bet jaunimas tai 
nugirdęs, nutarė tokius vi
siškai prašalint.

INC.

Ši krautuvė yra prieinama kiekvieno kišenini. 
Čia galite pirkti kailinius išsimokėjimui įvairiems 
terminams. I. J. Fox krautuvėje visuomet yra vėsu 
ir patogu.

Atsiminkite, atėję į krautuvę visuomet reikalau
kite p-no Koraičio, kuris padės Jums prisirinkti. Jis 
yra pritaikęs kailinius šimtams lietuvaičių ir jo pa
tarnavimu visos patenkintos.

Antanas Stankus, šios 
parapijos žinomas biznie
rius, buvo per kiek laiko 
sunkiai susirgęs. Nors ir 
biznierius žmogus, visgi 
rasdavo laiko su choij’u da
lyvauti ir visuos reikaluos 
padėti. Linkime greito pa
sveikimo.

staiga susirgo. Buvo tuo- 
jaus pašauktas gydytojas, 
kuris kuogreičiausiai pa
šaukė ambulansą. Tuom 
tarpu buvo pašauktas ir 
šv. Petro par. klebonas, !]<ė pas Kulbokus jų anūkė 
kuris atvažiavęs rado Ii- Smalskiūtė ir jos motina 
/vayia -imi z\ /-m T j t * i •»

Pereitą savaitę, atsilan-

r.

Bernardas J. Korites

parapijai garbės. Pamaty- vienos geros katalikiškos
kitę dar kartą, tur būt ir 
paskutinį. Kavaliauskutį, 
kuris neužilgo sieks aukš
tesnio išsilavinimo. Jis yra 
geriausias metikas iš Det
roito lietuvių tarpo. Nepa
mirškite vietos, dienos ir' 
valandos: Atkinson Field,1 
rugpiūčio 25 d., trečią va-j 
landą po pietų.

draugijos. Dabar yra ge
riausia proga susipažinti 
su nariais šių organizaci
jų ir prie jų prisirašyti. 
Nepamirškite. Rugsėjo 1 
d. dalyvaukit piknike.

PAVYŽDiNGAJMONĖ

žeistiems darbininkams 
teikiama pirmoji medici
nos pagalba. Darbininkų 
dviračiams laikyti fabri
kas kieme yra įrengęs tam
tikrą pastogę. Kaip žįnb* i 
ma, fabrike dirba 78 dar- .1 
bininkai. Dėl remontų dar- j 
bų, atleidus darbininkus j 
vieną mėnesį atostogų/ j

Marė Ceplauskienė, 53 
metų amžiaus, kuri gyve
no 8070 Cahalan St., stai
ga mirė. Tą pačią dieną 
jautėsi gerai, buvo rami ir 
linksma. Pietums ji pasi
gamino grybų, nuo pernai 
mętų padėtų induose. Nors 
jos šeimyna perspėjo ją, 
kad tie grybai išrodė suge
dę, ir valgiui netinkami, 
bet ji nepaisydama jų per
spėjimo, grybus suvalgė ir

gonę jau vežime. Ilgai ne
laukdamas išklausė išpa
žinties ir suteikė paskuti
nius sakramentus, nes pa
stebėjo, kad ligonė visai 
silpna. Vos nuvežus į ligo
ninę, mirė.

Nors velionė nepriklausė 
prie parapijos, bet palai
dota krikščioniškai su baž
nytinėmis apeigomis.

Iš tokių palaidojimų, pa
rapijoj tankiai susidaro _ _ 
nesusipratimų ir piktumų Gabrieliaus ‘parapiją/ Ten 
ant klebono. Parapijonyą pabuvęs keletą mėnesių 
sako, kodėl laidot tuos, persikėlė į Užgimimo pa- 
kurie neriamia parapijos, rapiją if ten išbuvo iki 
Tame yra daug teisybės, šiam laikui. Būdamas Dėt-1 
Nekurie žmonės, kuriems " ” 1 ’ 
centas labai sunkiai parei
na, visgi suranda būdus 
parapiją paremti. Antraip, 
kunigui sunkiausia atsisa
kyti. Tat Žmonės susipras- 
kime. Visi lietuviai nuo 
gimimo yra krikščionys, 
tik šios kartos yra be kri
kšto, pagonių, žmogelis 
prisiklausęs laisvamanių 
“mokslo”, apleidžia bažny
čią, nors širdyje palieka 
krikščionybė. Tat paklau
syk žmogau ką kalba tavo 
sąžinė ir elgkis dorai, kad 
turėtumei laimės. Ką duo
da žmogui tie, kurie išplė
šia tau tikėjimą- Ar kokią 
žemišką gerybę? Ne! Ką 
reikštų laimėjimas visokių 
pasaulio gerybių prapūl- 
džius savo sielą. Apsigal
vok žmogau laiku, kad 
kartais nebūtų pervėlu.

iš Gary, Ind. Jai Detroitas 
labai patiko.

Kun. Leonas Praspalius, 
kuris per keletą metų dar
bavosi šioj diecezijoj, ap
leido Detroitą ir išvyko į 
Philadelphijos dieceziją. 
Būdamas čionai, pirmiau
siai buvo Hastings, Mich. 
Po šešių mėnesių atvyko į 
Detroitą ir apsistojo visai 
vasarai Šv. Petro parapi
joj. Iš ten persikėlė į Šv.

Lietuviai nepamirškite! 
Rugsėjo 1 d., Beechnųt 
Grove įvyks didelis pikni
kas, rengiamas Susivieni
jimo ir Šv. Petro draugi
jos. Visi atsilankykite su
sipažinkite su šių draugi
jų nariais. Kiekvienam

Į Bene viena pavyzdin- jie“s . apmokėtas 
igiausių įmonių Kaune yra
Lietuvos degtukų fabri- d- ^užtęsimo
kas, kuriame darbininkai i r^ontoLa
turi geriausias darbo sąly- 4ar Pus^ 
gas. Darbininkams specia
liai fabriko direkcija įren-

nė dėl remonto užtęsimo

Už tą laiką direkcija dar-. 
bininkams išmokėjo algą.

— * x» • v’14- * • v 14- * Darbininkams atlyginimasge pirtį su šiltais ir saitais
dušais. Ambulatorijai yra mokamas normaliai. Fabrr 
taip pat įrengtas pavyz- riko tvarka labai pAten*| XXCLX XCX>XkJ« AklVIl V AVAAvUAAi Jkzvv V UlAiM Jkzw V J *-*

verta priklausyti nors prie dingas kambarys, kur su- kinti darbininkai.

roite, lietuvių tarpe dar-1 
bavosi tik Šv. Petro para
pijoj. Kitos parapijos sve
timtaučių. Linkime geriau
sių pasekmių naujoj vie
toj. _____

Rugpiūčio 25 d., Atkin- 
son Field bus Šv. Petro ir 
Šv. Antano parapijų base- 
ballninkų susirėmi m a s. 
Neapleiskite šio lošimo nei 
vienas parapijietis ir pa
remkite savo atsilankymu 
savuosius. Lošimas prasi
dės 3-čią valandą po pietų, 
tad kiekvienas, kuris mėg
sta tokius lošimus bus tik
rai patėnkintas, nes yra 
surinkti geriausi lošėjai. 
Mątėmę kiek'daugįlietuyįų 
būvo žiūrėti lošimoj kur 
reikėjo mokėt mažiausia 
$1.40. čia nebus jokios 
mokesties, o išląimėjimaą 
suteiks , vienai ar antrai

CONN.THOMPSON
MARIANAPOLYJ

METINIS KOLEGIJOS

PIKNIKAS
PIRMADIENI,

LABOR DAY Rugsėjo 2d., 1935m.
Gražiame Marianapolio Kolegijos parke Labor Day įvyks piknikas.' 

Tai paskutinis šios vasaros išvažiavimas.
Pikniko ruošimu rūpinasi Kolegijos Rėmėjai, šv. Kazimiero parapi

jos, VVorcester, Mass. ir šv. Petro parapijos, So. Boston, Mass. Kolegijos/, 
Rėmėjai ruošia šį pikniką, kurio pelnas yra skiriamas kolegijos naudai.^

10 valandą ryte (vasaros laiku), kolegijos koplyčioje bus šv. Mišios * 
ir bus suteiktas palaiminimas švenčiausiu.

Naujosios Anglijos Lietuviai Katalikai!Skąitįipgąį^ąly^ukite.^ia- į 
suvažiavimepiknike, pareįkšdami šiaimoksloįstaigai? savo palan-me suvažiavime - piknike, pareįkšdami

kurną ir savo skatiku paremdami šį didelį švietimo darbą.
, Visus Lietuvius nuoširdžiai kviečia — RENGĖJAI, ■<

i

1 fct-



f. PeptoAi^nis, Rngft&čio 23, 1935 ., darbininkas- c ♦ ** t *■ • w .
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Rytinių Valstybių Žinios
fWATERBORY, CONN

L KUN. BISKIO GIMIMO; diena
Šiomis dienomis water- 

i. buriečiai lietuviai turi lai
mes turėti kunigą daktarą 
Ęįąkį. Štai šiomis dieno- 

; nąįę įvyko jo gimimo die-

žiavo ir iš jo sužinojome, 
kad jaunimas taisosi ir la
bai karštai darbuojasi, 
kad iškeltų. vyčių kilnius 
obalsius: “Dievui ir Tėvy
nei”. Radome gražų jauni
mo būrelį iš visos Ameri
kos. Ten radome ir nenu
ilstamą jaunimo tarpe dar-

trys. Toliau seka komedija 
“Kiaušiniai”.

“Laivininkai” suvaidina 
Atsim. par. berniukai.

Seka dialogas “Mauškė 
ir sūnus”.

Šv. Jurgio par. berniu
kai suvaidina komedijukę 

____  _ __ __ _ “Kepėjai”, o Mąspetho 
buotoją kunigą Valančių. | mergaitės pašoka vieną 
Vien jo buvimas pridavė (šokį.
man įkvėpimo. Tik pamąs-1 Pasibaigus programai, 

i tyk, iš Chicagos atvyko ir j gerb. Kar. Ang. par. kle-

‘ . ■' H

i!

i!

WATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

Okupuotoje Lietuvoje 
LENKAI PERSEKIOJA i LENKŲ MOKINIAI STO- 
VILNIJOS LIETUVIUS

b na. Jo draugai ir prieteliai 
sužinoję nuo kitų, surengė

> Birthday Party. Gražus ( x
'■ tortas su žvakutėmis buvo dar ne vienas. O jeigu visi bonas kun. J. Aleksiūnas 

papuošalu. Visgi didžiausi' jaunieji dvasios vadai bū- oadėkuoja atsilankiusiems 
kaltininkai buvo Waterbu-1 tų kaip jis ir kunigas Gra- ir seselėms Kazimierie- 
t^*o Studentų Kuopa, ku- i deckąs ir keli kiti, tai lie-1 tems, kurios per taip 
riai kunigas Biskis rodei tuvių ateitis

r ikišiol didžiausią užuojau-; būtų kuogražiausiai užtik-(vaičių, laiką, po du kart į

i!
8

vu^ | lvahkd, nai ivfk? uaiM u;

Amerikoje trumpą, vos tik šešių sa- I}*

Waterburyro Savings Rankos Brooklyn ’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

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

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS

i!

j tą<r Vakaro vedėju buvo se-: rinta. Tiek to.
pas mūsų veikėjas Juozas i Seimą labai gražiai ve- 

' Dubauskas. Tai buvo “su- idė p. Poška. Labai turinin- 
Į pfise” kunigui Biskiui. Į gą referatą skaitė kuni- 
I . Dalyvavo kunigai Gra- 
? deckas ir Kripas ir jauni- 
į ipo būrelis. Linkime kuni- 
’ gui Biskiui sulaukti ir ki- 
; tų metų pas mus Water- 
Į būryje. Ilgiausių Metų!
Į NAUJAS LIETUVIS

BROLIS

> vašiomis dienomis mažai 
į kam Waterbury žinant iš- 
į važiavo lietuvis jaunikai

tis, Vincas Sauris į Mary- 
Į knoll, “ New York tapti 
į broliuku. Tai aukštas ir 
‘ labai gražus bei naudingas 
i pąšaukimas. Sveikiname 
p jaunikaitį Vincą Siaurį.
! Tepaseka ir kiti V. Siau- 
į rį. Testoja jauni vyrai, 
j lietuviai į Marijonų Vie- 
į nuolyną. LaSalette Tėvai 
t, jau beturi tik 6 ar 7 lietu- 
- vius broliukus.

savaitę atliekant pamo
kas, sugebėjo taip puikiai 
ir gražiai išmokyti vaiku
čius ir suruošti tokį gražų 
malonų ir jaukų vakarėlį, 
kokio dar čia nebuvo.

Po klebono kalbos, sugie- 
damas Lietuyos himnas ir 
prasideda šokiai, kurie tę
sės iki pusnakčio.

Vakarėlis labai puikiai 
pavyko. Žmonės skirstėsi 
namo patenkinti, pakilu
siu ūpu, sužavėti mažųjų 
gražiomis dainelėmis, pui
kiais vaidinimais,- kokių 
negalėtum nei garsiam 
Radio City namatyti.

Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Rankoje.
793-797 Bank St.

Šv. Kazimiero Draugijos 
Tverečiaus skyriaus pir
mininkas Jurgelėnas ir jo 
brolis Romualdas ištre
miami iš pasienio juostos 
trejiems metams. Taipgi 
įsakyta Adutiškio klebo
nui kun. Krištopaniui Sto
rastos išsikelti iš Adutiš
kio.

VYKLAUJA PRIE ADMI 
NISTRACIJOS UNIJOS

' ŠVENTO VARDO KORTŲ 
BALIUS

gas’Vaškas. Jisai nurodi
nėjo senesniųjų ir pirmųjų 
mūsų vyčių darbuotojų 
darbus ir troškimus. 
Mums telieka juos sekti ir 
pildyti.

Buvo ir daug kitų įvai
renybių, kurias aš manau 
kiti aprašys, nes man ne
teko visą laiką būti ir tai 
patyrti. Bendras įspūdis 
buvo kuogeriausias ir ma
no širdyj tiktai virte virė 
džiaugsmas, kad jaunimas 
taip gražiai darbuojasi ir I Būtų labai gera ir gražu, 
taip gražiai kaip kad kuni-! kad dažniau tokie gražūs 

vaikų parengimai čia būtų 
padaromi, kas duoda daug 
progos mūsų mažajam 
jaunimui išmokti lietuviš
kai kalbėti ir dainuoti, ir 
pratintis jau nuo mažens 
organizuotam gyvenimui, 
Dievui, tėvynei ir lietuvių 
tautos gerovei dirbti.

Praeivis.

taip gražiai kaip kad kuni-] 
gas Urbonavičius —- Jonas 
Kmitas rašė neseniai Dar
bininke, kad reikale ir mū
sų jaunimas galį gražiai ir 
taisyklingai lietuviškai 
prakalbėti. Garbė vyčiams 
ir jų vadams. Laikykimės 
tiktai!

BROOKLYN, N. Y.
- k- 7

PRANEŠIMAS

VILNIAUS KRAŠTE 
AUDRA SUNAIKINO 

DAUG DERLIAUS

Visiems Marianapolio 
studentams praneša m a, 
jog — Rytinių Valstybių 
studentai tūri atvykti į ko- 
egiją rugsėjo m. 3 dieną; 
Vakarinių gi — 4 dieną.

Kun. Dr. J. Navickas, 
Rektorius.

NEW BRITAIN. CONN.

j Švento Vardo Draugijos 
i puošniuose kambariuose.
I pirmadienio vakarais į- 
į’ Vyksta įdomios card par- 
p ties arba kontestai. Tai 
i naujienybė mūsų parapi- 
j joje. Tai bus tur būt per 
k visą žiemą. Ir aš manau 
; prisidėti, nes ir aš mėgstu 
L lošti. Be to aš noriu ir 
į šiame laikrašty parašyti, 
i. Žinoma, aš tik tada para- 
' šysiu, kada man pasiseks 
į pralenkti savo priešus.

ŠIS TAS IŠ VYČIŲ
SEIMO

Turėdamas kiek laiko 
i ‘ nuvykau pas savo gerą ir 
L seną pažįstamą, jauną da- 
( bartini Hartfordo lietuvių 
| parapijos klebono kunigo 

• Amboto pareigas einanti 
kunigą Ražaiti. Radau jį 
darbais, rūpesčiais ir dvie
jų seimų dalykais - daly- 

< kėliais užsiėmusį, bet link
smą, kaip paprastai jau- 

-• nos energijos dvasios ku- 
: nigą. Kartu su manim vy
ko profesorius Aleksis ir 

: kųpigas Biskis. (Čia norė
čiau pasakyti paslaptį wa- 

V terburiečiams. Jeigu vyks- 
1 tiki seimą, tai važiuok su
j mūsų gerbiamu profeso- lankę”.
j rium. Jis žino istoriją be- 
> „Veik visų organizacijų ir

Dabar visoje Lenkijoje 
varoma didelė Vilniaus 
krašto pažinimo propa
ganda. Daug kur iškabina
mi gražesni Vilniaus vaiz
dai, išleidžiama nemaža 
žymesnių Vilniaus krašto 
vietų aprašymų. Pirmiau
sią tokia Vilniaus krašto 
pažinimo propaganda Len
kijoje varoma per mokyk
las. Valdžia norėdama, 
kad mokyklos mokiniai 
vasaros atostogų metu 
daugiau lankytų okupuotą 
kraštą ir jame galėtų il
giau pagyventi, ties Lietu
vos - Lenkijos administra
cijos linija įsteigė net 885 
lenkų stovyklas. Supranta
ma, kad jose stovyklau
dama Lenkijos jaunuome
nė dar labiau lenkins Vil
niaus kraštą. Į paminėtas 

i stovyklas jau suplaukė ke
li tūkstančiai jaunimo iš 
Lepkijos.

Dainuos šv. Cecilijos 
choras, vadovaujant varg. 
K. Žalnieraičiui, L. N. 
Varpo choras, vadovau
jant J. Bružauskui, ukrai
niečių choras, vadovau
jant prof. Haptick.'

Bus įteikta Postui Lietu
vos vėliava, kurią įteiks 
Gen. Konsulato atstovas. 
Dariaus - Girėno Aero 
Klubo lakūnas A. Kiela, 
orlaiviu atskris iš New 
Yorko.

Taipgi pasižadėjo daly
vauti ir Jack Sharky, pra
šant advokatui T. Kubi
liui.

Taigi programa įvairi ir 
turiningą. Kviečiama visa 
apylinkės visuomenė da
lyvauti šiame piknike, ku
ris bus vienas iš istoriškų 
piknikų.

Bus ir užkandžių bei gė
rimų, kuriais rūpinasi 
stambus legijonierius E. 
Zdančiukas. Atsilahkę ga
lėsime viską pamatyti, iš- ri sunaikino gana daug 
girst bei paragaut.

Nelaimingas Vilniaus 
kraštas sunkiai kenčia ne 
tik nuo žiaurios lenkų oku
pacijos. Ten dažnai žmo
nės net badauja. Atmena
me, kad prieš dvejus me
tus didelės liūtys, audros 
ir kitos gamtos nelaimės 
sunaikino visą Vilniaus 
krašto derlių, o jo gyven
tojus tada buvo ištikęs 
žiaurus badas. Laisvosios 
Lietuvos gyventojai ir už
sienio lietuviai, išgirdę a- 
nie pavergto Vilniaus kra
što skurdą, tuojau ėmėsi 
šelpimo darbo. 1933 me
tais tik gausiomis laisvu 
lietuviu aukomis vilniečiai 
buvo išgelbėti nuo žiaurios 
bado mirties.

Čia dabar vėl iš anapus 
demarkacijos linijos atei
na neramios, nedžiuginan
čios žinios. Ten liepos mė
nesio viduryje vėl siautė 
didelė audra su ledais, ku-

GARBINGOS VIEŠNIOS
Pereitą savaitę lankėsi 

pas savo motinėlę ir gimi
nes, sesutės Kazimierietės 
ir Pranciškietės. Kazimie- 
rietė, sesuo Serafiną, (Ona 
Veselkaitė), atvažiavusi iš 
Lietuvos, Šventažerio pa
rapijos, pagyvenusi neku- 
rį laiką New Britaine, iš
vykus į Chicaįją prieš dvi
dešimts metų;’|stojo į Šv. 
Kazimiero lietuvių seserų 
vienuolyną, kur jau pen
kiolika metų kaip darbuo
jasi Kristaus vynuogyne. 
Gavusi progds atlankė sa
vo gimines, dėdę Veselką 
ir kitus.

Pranciškietė, sesuo So
fija, (Šilingiutė), gavus 
paskutinius šventimus š. 
m. rugpjūčio 13 d., aplan
kė savo brangią motinėlę, 
sesutes ir broliukus, kurie 
visi čionai gyvena ir ap
lankė savo mirusiojo tėve
lio kapą. Visiems namiš-latydos automobilių vaira- 
kiams ir pažįstamiems bu- vime.

Taipgi mūsų mieste sa-

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies* Šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

tStfifGTA 1903 
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500
New Britain 321

OROLIETUVOS DAINA 
BANGOMIS

Iš stoties WLFL, 
kilocycles, New York, su 
šiuo penktadieniu, rugpiū- 
čio 23, nuo 7 iki 7:15 va
landos vakaro, Lietuvos 
Daina ansamblis po atos
togų, perduos oro bango
mis savo kultūringas pro
gramas. kurias galima gir
dėti ir Kanadoje. Progra
mos yra perduodamos 
kiekvieną penktadienį mi
nėtu laiku.

Lietuvos Dainos koncer
te, kuris įvyksta rugsėjo 
29, Labor Lyceum salėje, 
949 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y., kaipo so
listas, dalyvauja artistas 
Antanas Banys, kuris šios 
vasaros New Yorko di
džiulėje dainų šventėje, 
laimėjo žymią vietą.

Raporteris.

PUIKUS PARENGIMAS 
šeštadienio vakare, rug- 

piūčio mėn. 17 dieną, apie 
aštuonias, eidamas gatve, 
netikėtai ties Karalienės 
Angelų par. sale pamačiau 
nemažą būrį Vaikų.

— Na, kas dabar ten? — 
pamaniau sau, — eisiu pa
žiūrėti. Įeinu vidun, pilnai 
anga vaikų. Stoviu ir žiū
riu. Netoli stovintis ber
niukas man sako:
— Tamsta, tikietai po de

šinei.
Žiūriu, matos tarp vaikų 

stalelis. Vaikai, pamatę 
Įmanė, pasitraukia į šalis, 
padarydami man taką.
— Tik vienas kvoteris, — 

tarė prie stalo 
berniukas.

Paimu tikietą 
salę, kuri randas 
aukšte. Čia vaikų dar dau
giau, o tarp jų stovi dvi 
sesutės Kazimierietės.

Salėj randu apie tris de- 
sėtkus žmonių. Atsisėdu ir 
aš. Laukiu, kas bus. Tarp 
sėdinčių matos 
dvasiškių.,

Neužilgio. salės prieša
kyj pasirodė kelios dešim
tys jaunų mergaičių, ku
rios, jaunai mergaitei pia
nu pritariant, labai gražiai 
sudainuoja “Sveiki atsi-

Būrelis Atsimainimo pa
rapijos jmergaičių nadai- 

ir 
, visos bendrai padeklamuo
ja “Tėvynė” ir “Pučia vė
jas”, o berniukai suvaidi
na trumpą komedijėlę ‘Ka
miu iečiai’.

“Kokia senė” monologą 
labai puikiai atlieka viena 
mergytė.

“Lietuvos Prezidentas” 
komediją suvaidina Kar. 
Ang. par. vaikai, o mer
gaitės padainuoja “Ačiū, 
ačiū” ir “Gegutė raiboji”.

Šv. Jurgio par. mergai
tės atlieka šokį viens, du,

sėdintis

ir einu į 
trečiam

keletas

aa idŲi|uo iiici uauai

į j<ju seimų. Pasiklausęs jo nuoia “Rašysiu raštelį” i 
* V i n i V O irk «PHTYIA alcrHa vieno knnrlvoi no rlalrl nmn aį ir žinai kaip seime elgtis 
A ir tt. Nors pats profeso- 
f rius man dažnai sakė, kad 
į iati nebeis į seimus taip. 
£ kaip praeityj, bet kur tau? 
į Jis pergeras katalikas ir 
|- lietuvis nesilankyti į sei- 
į ųius. Garbė jam ir lai jis 
4 niekuomet nesi maino! 
’ Mums jaunesniems va- 
K dams kaip tik reikia to

kios paspirties iš pręfeso- 
į riąus Aleksio).
f. > INuvVkome. Kun. Gradec- 
f kas pirmiau mūsų nuva-

1100

AVIACIJOS PIKNIKO 
PROGRAMA

NELAIMINGOS MIRTYS 
IR LIGOS

Rugpjūčio mėnesį, Conn. 
valstybėje žuvo 30 asme
nų automobilių nelaimėse. 
Šiuo reikalu, pereitą sek
madienį buvo perskaityti 
bažnyčiose J. E. Hartfor
do vyskupo McAulift laiš
kai, atsišaukiant j visuo
menę, kad kreiptų daugiau

šiųmečio laukų derliaus. 
Nukentėję ūkininkai bijo, 
kad ir šiemet Vilniaus ( 
krašte neprasidėtų toks 
žiaurus badas, koks buvo 
1933-1934 metais. Tsb.

Tel. 755

vo labai malonu susitikti Taipgi mūsų mieste sa- 
ir pasikalbėti su tokiomis vaitės bėgyje atsirado du 
viešniomis. paraližuoti vaikai 9-12 me-

Sesuo Sofija yra gimusi i tų amžiaus. Sveikatos de- 
ir augusi New Britaine ir partamentas susirūpino ir

Dariaus - Girėno Aero 
Klubas rengia pirmą Avia
cijos Pikniką — rugsėjo- 
sept. 2 d. — Labor Dav, 
Klasčiaus Parke. Per šį 
pikniką jaunuoliai paro
dys savo jėgas aviacijoj. 
Žemaitis'— A. Mikalaus
kas skraidvs “Sparnuotu 
Vyčiu” viršui parko, o P. 
Šaltanis iš “Sparnuoto 
Vyties” šoks su parašiutu. 
Taipgi dalyvauja ‘Norbert’ 
lėktuvų modeliu klubas su 
savo rankų darbo lėktuvė
liais — konteste. Lietuvi, 
dalyvauk ir paremk šį pik
niką savo atsilankymu, o 
jaunuoliams padėti kilti į 
aukščiausį laipsnį aviaci
joj.

Pikniko pradžia 2 vai. n. 
o., o programa prasidės 
lygiai 3 vai. Perkant iš 
anksto tikietus laimėsi du- 
ru dovaną ir tikietas tik 
40c., o prie durų 50c, A. A.

vos tik sulaukus 22 mete
lių amžiaus, pačioje gra
žiausioje jaunystėje pasi
aukojo Dievo Garbei bei 
artimo meilei. Lai sutvėrė-' 
jas laimina jų pašaukimą 
ir lai jų kilnų gyvenimą 
paseka ir kitos mergaitės.

Skaitlingas būrys sesu
tės Sofijos giminių bei pa
žįstamų susirinko ją pa
sveikinti įteikdami jai do
vanėlę. Dalyvavo kleb. 
kun. A. Vaškelis, kun. P. 
P. Karlonas ir kun. V. Ra
žaitis.

paraližuoti vaikai 9-12 me-

deda pastangas šią ligą 
sulaikyti. Patartina 
siems tuo susidomėti.

vi-

RENGIA PIKNIKĄ
New Britąin’o lietuvių 

legijono, Stanley Ryiz 
Post No. 4 ir moterų Au- 
xiliary, rengia didžiulį 
pikniką, kuris įvyks 25 d. 
rugpjūčio š. mv., Shuetzen 
Park, Barnesdąle, Conn. 
Šiame piknike užkviesta 
ir pasižadėjo dalyvauti šie 
asmenys, chorai ir legijo
nai: Dariaus - Girėno 1- 
mas Postas iš Brooklyn, 
N. Y., jie bus uniformuoti, 
latvių ir estų delegacija. 
Bridgeporto legijono 5 
Postas, Waterburio legijo- 
nas ir vietiniai visų tau
tų legijonieriai.

MEILĖS TAURĖ
Šiomis dienomis, adv. T. 

Kubilius ir kiti buvusios 
parodos komisijos nariai, 
nupirko “meilės taurę” ir 
įteiks* Waterburio Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos 
Drum’o vaikučiamSį kurie 
taip gražiai pasirodė daly
vaudami New Britain pa
rodoje, liepos 27 d. ’

Taure bus įteikta su už
rašu nuo visų New Britai- 
n’o lietuvių. Šį gražų su
manymą iškėlė adv. T. Ku
bilius, kuris ir pats daug 
pasidarbavo, kad šią paro
dą padarius pasekmingą. 
Lai jiems esti širdinga pa
dėka. T. M.

HARTFORD, CONN.

rą susidaręs visų draugijų t 
ir kuopų komitetas, kuris 
stropiai rengiasi pasirody
ti Hartfordo publikai. Lie
tuviai turės specialę dieną, 
kuri jau ir nuskirta, bū
tent, rugsėjo 27 d. Šioje 
dienoje lietuviai pasirodys 
su dainomis, lietuviškais ’ 
šokiais, tautiniais rūbais' 
ir kitomis pramogomis. Iš-, 
kilmės įvyks Colt’s parke. j

Spalių 12, sykiu su kitų t 
tautų organizacijomis, lie-' 
tuviai dalyvaus ir parade,! 
turės įrengtą flotą. Mat, 
spalių 12 d. jau bus ter- 
centenarialių iškilmių už
baiga, tai visos Hartfordo 
organizacijos "dalyvaus pa
raduose. Kiekviena tauta 
kiekviena jų organizacija, 
stengsis kuoiškilmingiau- 
siai pasirodyti.

Lietuvių organizacijos ir | 
kuopos nesigaili lėšų, o iš-1 
rinkti atstovai darbo ir( 
jėgų. Beabėjo, pasidarys 
didelės išlaidos surengi
mui dienos ir dalyvavimui 
parade, tat Hartfordo 
draugijų komitetas savo 
posėdy rugp. 19 d. nutarė 
surengti balių, kuris įvyks 
spalių 5 d. Be to dar yra 
išrinkta komisija, kuri 
vaikšto po pramoninkus ir 
renka aukas. Komisija pa
sižadėjo aukojusių pavar
des paskelbti laikraščiuo
se.

Chorais, šokiais ir kita 
muzikale programa rūpi-. 
naši varg. Burdulis, o tau
tiniais drabužiais komisi-,

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.

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių Ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai {galiojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 

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

Stropiai rengiamasi prie 
tercentenarialių iškilmių.
Connecticut valstybė įsi- ______________ __ ___

steigė 1635 metais, taigi ja iš patyrusių lietuvių -1 
šįmet Conn. gyventojai pa- lietuvaičiu. Floto surengi-1 
mini savo protėvių darbus, mui paskirta komisija iš 
Neatsilieka ir lietuviai. Y- jaunųjų. SekysJ

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTNEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai |rengtoa dvi koplyčios duo 
dninoa mylimiem* pašarvoti do
vanai. Nuliūdimo valandoj kreip
kite* pas mus. * Patarnavimas yra 
uktikrluta* ir ui prieinami kalni.
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