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Katalikas, kars neremia katalikHkor 
spaudos, neturi teisSs vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Kettelerls
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZ^O DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS 
___________________ _ ;jj I __ _

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAI^!

EINA NUO 1915 METŲ SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ RUGSŽJIS-SEPTEMBER, 13 D., 1935 M., No. 70.
..................- ■ —...................... r ■ ■ . ....- nJ

KAINA 6 OENtAl

1

i
Į

aKo“*,7S*nd“"* Mirė Emilija Vileišiene,
I Ta inskripcija arba užra
šas ant Kieliko verčiant 
iš lotynų kalbos skamba 
sekančiai: “Pius XI, iš 
Dievo Malonės, Šv. Tėvas, 
savo gerbiamam broliui J. 
Schrembs, Clevelando Vy
skupui, visai Vyskupijos 
dvasiškijai ir Amerikos iš- 
tikimiemsiems ir Kardino
lui P. Hayes, New Yorko 
Arkivyskupui, Septintą- 

1 jam Tautiniam Eucharisti
jos Kongresui rūgs. 23 iki 

>26, 1935 m., Jo Šventeny- 
, apvaikščiodamas su 

ralystė.” ’ " j jumis širdyje ir dalyvau-
Švenčiausiajai Jėz a u si jantis dvasioje, jus laimi- 

Širdžiai yra brangiausi tie įna-” 
mažutėliai, kurių kūnai y* • 
ra sužeisti ligos arba šiaip i 
kokios nors nelaimės. Tai! 
yra labai artimi Šv. Jėzaus I 
Širdies draugai, nes jie;

PALIEGĘ KŪDIKIAI
DUOS EUCH. KONGRE
SUI SAVO SUTAUPYTUS 

CENTUS

Devynioliko šimtmečių 
laikas nepajėgė sunaikinti 
ryšių, kuriuos Kristus į- 
steigė tarp Savęs ir mažų 
kūdykių, kuomet Jisai 
prašė Apaštalų nenuvari- 
nėti vaikučių nuo Jo, sa
kydamas: “Kenčiantiems 
vaikučiams neuždrauskite 
prisiartinti prie Manęs, 
nes tokia yra Dangaus Ka- bė, _ 1__j.“ »» -iitm

ALTORIŲ AKMENYS 
PAŠVENTINTI

________ __ Rūgs. 3 d. Msgr. Schmit 
lanko Jį koplyčioje ir ap- • pašventino Šv. Jono Ka- 
sako Jam savo vargus, i tedroj 120 akmenų, kuri? 
meilę, ir pasiaukojimą. 'bus vartojami altoriams 

Kartais svečiai lankyto- laikymui Mišių Cleveland 
jai duoda tiems vaiku- Public Auditorijoj laike 
čiams centų arba penktu- Eucharistinio Kongreso, 
kų, kad sau nusipirktų Tiek bus altorių, kiek yra 
saldainių praleidimui nuo- Jun. Vals. vyskupijų, bū‘ 
bodaus laiko, kuris jų am-|lent 120. Minėtos akmenų 
“* * turėtų būti links-i šventinimo r-—žiuje 
miausias. Vieno tų vaiku
čių galvon atėjo šventa 
mintis: taupyti tuos cen
tus, o paskui aukoti juos 
Šv. Sakramentui. Tą savo 
sekretą jis papasakojo ki
tiems. Trumpu laiku jie 
sutaupė 525 centus, ku
riuos jie įteikė Msgr. Be- 
gin, kad pastarasis per
duotų juos Kongreso ko
mitetui.

Rose Mary Johanna Gra- 
selli Paliegusių Vaikučių 
Prieglaudos Namai bus 
tinkamai užrekord u o t i 
Kongreso knygoje. Ir gali
ma drąsiai išsireikšti, jog 
Angelai Danguje jau se
niai įtraukė tą jų nepa
prastą auką į savo kny
gas.

> ceremoųij o s 
buvo labai ilgos ir reikš
mingos. V. G.

MEKSIKOJ KATALIKU 
ŽUDYMAI NESILIAUJA

ŠV. TĖVO SEKRETO
RIUS IŠPLAUKIA 

RŪGS. 14 D.
Msgr. Diego Venini, Šv. 

Tėvo privatis sekretorius 
ir Msgr. Grano, jo ceremo- 
nijantas, sėda laivan Rex 
rūgs. 14 d. ir plaukia į 
New Yorką. Jiedu vežasi 
su savim Šv. Tėvo Kieliką 
Kongresui. New Yorke jie 
susijungs su Kardinolo 
Legates svita ir visi kartu 
keliaus Clevelandan spe
cialiu traukiniu. Su jais 
važiuos šimtas kunigų ir 
daugybė paša u 1 i o n i ų.

POPIEŽIUS SIEKIA 
TAIKOS PASAULY

Vatikano Miestas — Šv.
Tėvas, kalbėdamas į apie, -innnn i-.. '

—--------------------------------1——

Rugpiūčio 26 d. Vilniuje mirė žymi lietuvė visuo
menininke Em lija Vileišienė - Jamontaitė. Ji buvo dr. 
Antano Vileišį) žmona. Seniai prieš karą Vilniuje be
gyvendama, bi vo visai atsidėjusi visuomeniniam lie
tuviškumo dar jųi. Ji dalyvavo įvairiose moterų drau
gijose, kur da; iriausia buvo vadove.

, Vokiečių c kupacijai esant, Vileišienė pasišventusi

Angliakasių Streikas

12,000 karo veteranus, ku- ■ djrbo labdaryl ės darbą Vilniuje. Ji globojo ir tvarko 
ne bUVO suvažiavę ir ku- mprorainin hptiflrnhiifi kuri vėlinu lankai hiivn nrivAr««
rių intencijai Katalikų 
bažnyčios Galva atnašavo 
šv. mišias Šv. Povilo — 
Be - Sienų bazilikoje, pa
reiškė, kad Jo ypatinga ir 
svarbiausia pareiga yra 
siekti taikos pasauly.

Šv. Tėvas kasdien mel
džiasi, kad pasaulio valdo
vai padėtų ginklus ir kad 

‘spręstų visokius nesusi
pratimus taikiu ir 
ringu būdu.

Tamulte De Las. Barran- 
cas Mexico, Rūgs. 10 —Čia 
policija nušovė tris katali
kus, kurie buvo iš minios 
ir bandė paliuosuoti polici
jos suimtą jų mylimą kle
boną Macario Fernandez 
Aguardo. Nukautųjų tarpe 
yra mažas berniukas, kurs 
laike to triukšmo garsiai 
sušuko: “Lai gyvuoja 
Kristus!” To užteko Mek
sikos budeliams — berniu
ką vietoje nudėjo. Kun. A- 
guardo per 9 metus slaptai 
teikė katalikams visokius 
dvasinius patarnavimus, 
už tai policijos buvo stro
piai gaudomas kol tapo 
sugautas.

HUEYLONGMIRĖ

kultū-

MEKSIKOS ATSTOVAS 
NUŽUDYTAS

Mexico City — Rugsėjo 
11 dieną tarp Meksikos at
stovų kilo ginčas, kuris 
baigtas susišaudymu. Vie
nas atstovas nušautas ir 
:rys sužeisti. Susikirtimas 
Įvyko tarp daugumos ir 
mažumos atstovų. Kada 
“dūmai” prasisklaidė, pa
sirodė, kad Manuel Marti- 
nez Valadez, daugumos at
stovas, nušautas.

ETHIOPIJOJ SUSIDARĖ 
MOTERŲ MIRTIES 

BATALIJONAS

mergaičių bendrabutį, kurį vėliau lenkai buvo priver- 
Visą savo turtą ji atidavė labdarybėstę likviduotis.

tikslams.
Prieš peni*

ma, velionė dar buvo atvykusi į Ameriką rinkti aukų 
skurstantiems Vilniaus lietuviams. Jos karšto patrio
tizmo dėka papyko iš Amerikos lietuvių parvežti į Vil
nių nemažai suaukotų pinigų ir daiktų, kuriuos ji a- 
tidavė lietuvių

Emilijos Vileišienės vardas Vilniaus krašte yra 
gerai žinomas.
lojosi ir rūpinasi jaunimo reikalais.

Velionė palaidota rugpiūčio 29 d. 10 vai. Vilniuje 
Rasų kapuose, kur yra palaidoti kiti Vileišių giminės 
nariai.

etą metų, jau sename amžiuje bebūda-

Vilniaus lietuviams. Jos karšto patrio-

moksleivių bendrabučiams.
----------------- • -- ---------- ------------------ -------------- * -Iki paskutiniųjų savo dienų velionė sie-

Anglija Reikalauja Tautų Sąjungos 
Akcijos Prieš Italiją

Addis Ababa, Rūgs. 11— j 
Ethiopijoj ir moterys ren
giasi gintis nuo užpuolan
čių italų. Čia susidarė mo
terų “mirties batalijonas” 
ir savo tarnybą pasiūlė 
karaliui Haile Selasie. Ka
ralius mielai priėmė pasi
siūlymą drauge su vyrais 
ginklu ginti savo - tėvynę. 
Tam batalijonui vadovau
ja turtinga ethiopiete 
Wayzaro Abebath Char- 
koze.

Baton Rouge, La., Rūgs. 
10, pagarsėjęs senatorius 
ir faktinas Luisiana vals
tybės diktatorius mirė nuo 
užpoliko kulkos. Penkios 
kraujo transfuzijos nega
lėjo ilgiau senatoriaus gy
vybės palaikyti ir 6:10 iš 
ryto persiskyrė su šiuo pa-X, v .v . .v *’ iryco persisKyre su šiuo pa-

Traukmys įseis is New sauiįu> ką tik pradėję savo 
X? se^.”aa<^®nl J11?,8, ypatingą politinę karjierą, 
22 d- pribus Clevelande kuri buvo ir jo mirties 
sekančio pirmadienio vi- > priežastimi. Skelbi a m 
durdienyj.
ŠV. TĖVAS PATS IŠRIN
KO KONGRESUI KIELI-

APKALTINO ŪKININ
KUS UŽ RIAUŠIŲ 

KELI^

Kansas City, — Rug. 11, 
Jung. Valstybių prokuro
ras iškėlė 15 bylų ūkinin
kams, kurie, atėjus Jung. 
Valstybių maišalui ir 
trims kitiems ■ WižžioS' atj 
stovams parduoti ūkį už 
nesumokėtus valdžiai mo
kesnius, sukėlė riaušes. 
Didžiausia bausmė už tokį 
nusikaltimą yra $500 arba 
metai kalėjimo.

Kaunas — Rugp. 21 d., 
specialiu sovietų lėktuvu 
išvežti į Maskvą šie komu
nistai: P. Pajarskis — An
dziulis, Kazys Juraitis, 
Malka Chodosaitė (žinomo 
namų savininko Kaune 
duktė), K. Labutis, M. 
Smėrelis - Levinas ir J. 
Mickevičius.

Darbininko” Radio 
Programa

už-Geneva — Anglijos 
sienių reikalų ministeris 
Sir Samuel Hoare^ kalbė
damas Tautų Sąjungos su
sirinkime aiškiai pabrėžė, 
kad Anglija laikysis visų 
sutarčių ir obligacijų, ku
rios yra padarytos ir bus 
padarytos Tautų Sąjun- 
go^^ir^įpgi. kolektyvia j 
priešihšiš ’ * prieš visokius 
niekuo neiššauktus užpuo
limo veiksmus.

Suprantama, kad Angli
ja taiko Italijai. Vadinasi, 
jei Italija išeis prieš Tau
tų Sąjungą ir puls Ethio- 
piją, tai Anglija stos E- 
thiopijai į pagalbą.

RESPUBLIKONAI VĖL 
VILIOJA PILIEČUS 

VIŠTIENA

Šeštadienį, rugsėjo 14 dieną, 2 valandą po pietų 
turėsime progą išgirsti gražių liaudies dainų ir 

kalbų per radio iš stoties WAAB, Boston, Mass.
Taigi kas turi radio, o kas savo namuose neturi 

tenueina pas savo kaimynus, tepasuka radio rodyklę 
ant 1410 kilocycles ir klausosi šiokios Darbininko Ra
dio

vėl

Skelbi a m a, 
kad Long pašautas ne vien 
Dr. Carl A. Weiss inicia
tyva, bęt tam tikra politi
nė grupe, kuri buvo griež
tai prieš jį nusistačiusi nu
tarė jį nužudyti ir tam 

gilų užsiinteresavimą Sep/tikslui traukė liosus. Iš
tintuoju Eucharist i n i u Įtraukusiam paskyrimą bu- 
Kongr^u; kuomet jis pats vo aišku, kad už neišpil- 
išrinko aukso Kieliką kaip' dymą paskyrimo gręsė
dovaną Kongresui. Jis'mirtis.Taspaskyrimaste- 
taipgi uždėjo ant to Kieli- ko nelaimingam jaunam 
ko parašą. ' akių specialistui Dr.

Kielikas yra apie 12 co-.Weiss, kurs ir-gi ką tik 
lių aukščio su keturiais E- buvo pradėjęs savo karjie- 
vangelistais ir keturiais rą kaipo gydytojas, ir 
Angelais, kurie laiko me- prieš save turėjo šviesią a- 
dalioną su alegorinėmis f i- teitį. Reiškia dėl politinių 
gūromis: Tikėjimo, Vii- skirtumų, du jauni vyrai 
ties, Mielaširdingumo ir (viens kitą išskyrė save iš 
Teisybės. gyvųjų tarpo.

Šv. Tėvas parodė savo

Šimkus

programos:
1. WAAB stoties pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Pranešėjo ir 

Vedėjo kalba.
3. Per šilą jojau :.............................

Darbininko Radio Kvartetas
4. Vai varge, varge ................. Šimkus

Solo — p. Margareta Mazgalienė
5. Pianino Armonika solo................... Pasirenkant

Armonistas — Vincas Mazgalis
6. Elze, Elze kur esi.................................. Herbert

Solo — Juozas Antanėlis ir Choras
7. Šią naktelę ..................................... Petrauskas

Solo — p. Margareta Mazgalienė
8. Pianino armonika ................. ... Pasirenkant

Armonistas — Vincas Mazgalis
9. Darbininko Radio Žinios

10. šaltyšius....... ..... .........................
Darbininko Radio Kvartetas

Draugijos, biznieriai ir profesionalai visus savo 
praneširtius ir skelbimus, kuriuos norite paskelbti per

Shenandoah, Pa. — An- “boss’ų prietelių, darbas, 
gliakasiai, jau suvirš me-iPo susirinkimo, nutarimo 
nuo kaip streikuoja. Lyg įnešėjas buvo gerokai su* 
šiol dar nematyt, kad šis , muštas. Peiktinas darbas, 
streikas būtų kiek gero“ 
padaręs. Kompanija dar 
nepasidavė angliaka šių 
reikalavimams. Angliaka
sių unijos tarptautinės 
valdybos nariai įsakė dar
bininkams grįžti į darbą.
Darbininkai, nepaisant to, nors su darbininkais susi* 
dar vis tebestreikuoja.

Vienos kasyklos ir ‘strip- 
pings’ darbininkai nutarė 
atsiskirti nuo Šv. Nikolo 
apskričio unijos kuopos ir 
grįžti į darbą. Šios kuopos 
pirmininkas tai išgirdęs, 
nusiskubino į tą susirinki
mą ir pakalbėjęs nariams, 
perkalbėjo juos, kad jie 
vėl nubalsuotų išvien su 
kitais šių apylinkių darbi
ninkais laikytis kovoje.

Šis “Knickerbocker” u- 
nijos nutarimas jei būtų 
perėjęs, būtų sudemorali- 
zavęs kitų 9 kasyklų dar
bininkus. Žinoma, jie ne
galėtų dirbti vistiek, nes 
kiti jų neleistų; jei ir leis
tų, daugiausia padirbtų 
kelias dienas, nes neturėtų 
kur padėti savo anglių, 
kadangi didžiosios išdirb- 
tųvės

Ateinant šalčiams, kom
panijos reikalaus anglių, _ 
ir turės kokiu nors būdu 
nusileisti darbininkams 
arba atsakyti užsakymus. . 
Tai būtų perdaug kompa
nijai nukęsti. Ji turės kaip

taikinti.
Buvo kalbama angliaka

sių tarpe, kad išbandytų 
planą, sulig kurio 7 iš šių 
10 kasyklų darbininkai 
grįžtų į darbą ir pamatytų 
kaip jų reikalaujamas 
“darbo išlyginimas” jiems 
paseks. Buvo kalbama, 
kad jei viena kasykla per 
kiek laiko nedirba, kitos 
irgi nedirbtų. Bet tai buvo 
tik kalbos, kurios davė vil
tį darbininkams, bet iš to 
niekas lyg šiol neišėjo.

Šie darbininkų vadai, 
mano nuomone, daro tą ką; . 
gali darbininkų gerovei. 
Daugelis iš jų, dirba ka- • 
syklose, kurios per visą 
laiką dirba. eBt buvo ir to
kių kasyklų, kurios retai/, 
kada dirbdavo; vadai tai ■ 
pamatę įsteigė Šv. Nikolo ' '

uvės ^arbininkai dar te- unijos kuopą.. Jei visH§^*~ 
lestreikuoja. Tas jų nu- bimnka'i pasitikės vadams,■-

balsavimas grįžti į darbą 
buvo kelių nesumaningų,

beabėjo, kovą laimės.
“Piltis”.

Fordaas Už Algų Kėlimą Darbininkams
Los Angeles, Kalifornija 

— Šiomis dienomis milijo
nieriaus Henry Fordo sū
nus Edsel Ford surado tik
resnį ekonominiam krašto 
gaivinimui kelią,

Edsel Ford sako, kad 
svarbiausias klausi m a s,New York — šiomis die

nomis respublikonai pra
dėjo kampaniją prieš pre
zidentą Roosevelt. Respu
blikonų partijos vadai įro
dinėja, kad prezidentas 
Roosevelt neišlaikęs savo 
pasižadėjimų ir vykdęs so
cialistinę programą, nutol- ________ c
damas nuo Demokratų sukilimą. 
partijos programos. Tad ninkai vyko užimti savo 
kitais metais siūlo rinkti vietas, kad vykdžius su- 
respublikoną ir vėl žada. pienuotą revoliuciją, bet 
kiekvienam piliečiui vištą valdžia susekė ir visus su- 
ir kitokių gerybių. ,emė.

PORTUGALIJOJ SUKILI
MAS NUSLOPINTAS

Lisbon, Portugalija, — 
Rūgs. 11, vyriausybei pa
sisekė sėkmingai nuslopin
ti prasidedantį prieš ją 

. Aukštieji kari-

kad vykdžius su-

Šimkus

> i;--------------------------------------- — * ----------- — ----- a . • ■ &

'radio ir laikrašty Darbininke siųskite adresu: Darbi
ninko Radio Komisija, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. arba pasakykite per telephoną So. Boston 2680.

LIETUVIAI IŠPERKA 
VILNIŲ? SUĖMĖ TRIS UGNIAGE

SIUS UŽ PADEGIMU
Š. m. birželio ir liepos 

mėn. Vilniaus lietuviai nu
pirko miesto centre iš pi
niginiai nusmukusių lenkų 
8 didžiulius mūrinius na
mus, provincijoje du dva-_____ _______ ____ r__
ru ir atidarė dvi dideles1'jos patalpas, kurios sude- 
pienines, paleisdami jų a- |gė padarydamos daug pa- 
pyvarton žymius kapita-ivojaus kitiems namams.

Provincetown, Rūgs. 11, 
čia suimta trys ugniage
siai, kurie kaltinami pa
tys prisipažinę padegę 
Sealship Oyster kompani-

lus. Visa tai perkama už 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
pinigus. — Tokiomis tai 
žiniomis peni savo skaity
tojus endekų “Dziennik 
Wilenski°. Be to, ta pačią 
žinutę įdėjo ir “Express 
Wilenski”. įvardindamas 
šitaip: “Nasze ulice, ich 
kamienice” (“Mūsų gat
vės, jų namai”).

Padegę dėl įspūdžių kokius 
gauna gesinant gaisrą.

kurį reikia išspręsti, tai 
darbininkų atlyginimo . 
klausimas. Darbininkai tu
ri būti apmokami taip, 
kad jie galėtų tinkamai 
gyventi, neskriausd a m i 
savęs ir savo šeimynų. Jei
gu darbdaviai dirbtuvėse 
nekels darbininkams algų, 
tai jos turės užsidaryti.

Kalbėdamas apie NRA, . 
Edsel Ford pareiškia, kad 
jis buvo ir yra priešingas, 
kad vyriausybė kištūsi į 
privačių įstaigų reikalus.

Pramonė pati be jokios 
pašalinės pagelbos gali 
tvarkytis taip, kaip jai y- 
ra geriau, sako r Edsel 
Ford.

“Jau dabar dirbtuvėse į- 
vedama 40 valandų savai- . 
tė. Jei pasirodys, kad yra . 
naudinga ir reikalinga į- 
vesti 30 valandų savaitė, 
tai ir tas bus padaryta”,’ 
sako. įford. .

Ford; sako, kad artimo
je ateityje bus dirbami au
tomobiliai, kurių inžinas 
bus užpakalyje. Tai nieko 
nepaprasto, nes ir dabar 
jau, rodos, viena kompani
ja dirba tokius automobi
lius.

•. J '
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IKI VELYKŲ VISI ŽYDŲ 
VAIKAI TURI APLEISTI

GRĮŽTA 16 KALINIŲ Iš MOKYKLAS
SOV. RUSIJOS | 

Jų tarpe 3 kunigai i Berlynas —-• Sulig naujų 
jnazių įsakymų, visi žydų

Spaudos pra- vaikai iki Velykų turi ąp* 
—“'‘nĮleisti pradines vokiečiu 

' . Turės eiti j

■j

Kaunas — I _ 
nešimu, šiomis dienomis 
Lietuva ruošiasi pasikeis-mokyklas. Turės eiti pu 
ti su Sov. Rusija kaliniais, i jiems atskirai įsteigtas

Į Lietuvą grįš 16 kalinių, j mokyklas. Naziai nenori, 1Tikrų draugų netrūks’ w _ . _ .. .. ____ _ ____
nei vienam,, kuris jų ver-. jų tarpe 3 kunigai: kun,!kad žydukai maišytusi su 
tas ir pats moka būti Josiukas,kun. Juodukas ir/‘gryno vokiečių kraujo” 
draugu. kun. Mačiukas. ‘vaikais. . ?
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Penktadienis, Rugsėjo 13, 1935
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• D. S« Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-tasis Seimas 

skelbiamas spalių 8 ir 9 d. d., šių metųy Auš- 
ros Vartų lietuvių parapijoj, tVorcester, Mass.

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

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos savo 
sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui, kad prieš 

‘ SEIMĄ galėtume paskelbti organe “Darbininke”.
L. D. S. Centro Valdyba: 

Dvasios Vadas
Kun. P. Virmauskis 

Pirmininkas
Kun. J. švagždys 

Vice-Pirmininkas
V. Kudirka

Į Iždininkas
j P. Razvadauskas
f Sekretorius
r A. F. Kneižys.

automobiliu belikę tik 
1,500.

Komisijonierius sako, 
kad tai kiekvieno piliečio 
pareiga, jeigu žino kas tu
ri nelegaliai užregistravęs 
savo automobilių, pranešti 
policijai.

....... .gžJĮIBlNffiO&f.
tata

i ’ TAIsbMEiRPĄRDVOpAM^iADIOS

Į GARSIAKALBIAI 'j ̂ NLEY’S KABIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

į Inž. Stasys Bėleskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mąss.

tŽStUŠĖ BERNIUK^

BANKIETAS SPORTI
NINKUS PAGERBTI

traš,- kuris be sustojimo 
gros. Pelnas šio baliaus eis 
mokyklos naudai. Todėl 
visi ruoškitės ateiti. Tikie- 
tus pirkitės. Laikas trum
pas. Parap.

Spalių 3 d., šv. Petro pa
rapijos salėje, 492 Ę. 7th 
St. įvyks Lietuvos Vyčių 
Algirdo 17 kuopos bankie- i 
:as pagerbti baseball rate-1 
io narius ir kitus žymius j 
ietuvių sportininkus. Ban- < 
kietas bus šaunus ir didin
gas su turininga progra-^. 
ma. Rap. I

Boston Elevated aptar
navimo trokas užmušė 
Brighton’e, Mass. berniu
ką Frank Jubett 6 m., o jo 
draugą Paul Killilea ir-gi 
6 m. sunkiai sužeidė.

i NAUJŲ NAMŲ STATY 
I MO VIETA SO. BOSTO

NE

VIETINES ŽINIOS

Iš Washingtono gauta 
i žinia, kad valdžia savo 

__ | naujų namų statymui So. 
ATSARGIAI SU UGNIMI ! ®ostone. . praplėtė^ vietą. ,_____ _______ i Dar oasirmko tuščią ze-

Jei nori sužinoti kiek ža- ša'e Columbus
los padaro skaitymas be- Park- ,Bus Pastatyta gyve- 
dieviškų knygą ir laikraš- .nam% &?se
čiu, nusipirk knygutę “At- Sales apsigyventi 1300 sei- 
sargiai su ugnimi”? Jos “y?* Ja® tikslu! valdžia 

išleis $7,000,000. Darbas

Jei nori sužinoti kiek ža

sargiai su ugnimi”, 
kaina tik 10c. Užsakymus 
siųskite: __

TŠVYKO REKOLEKCI
JOMS

Pirmadienį, rugsėjo 9 d. 
išvyko atlikti rekolekcijas 
Šv. Jono Seminarijoj kun. 
P. Virmauskis, Šv. Petro 
par. klebonas, kun. P. Juš- 
kaitis, N. P. P. M. parapi
jos (Cambridge) klebonas, 
kun. J. Skalandis, airių 
par. (Peabody, Mass.) vi
karas ir tos kolonijos lie
tuvių Dvasios Vadas, kun. 
J. Petrauskas, šv. Roko 
par. (Montello, Mass.) vi
karas.

dirbęs ir Blaivininkų kuo
poje.

Stud. Antanas J. Jurge
laitis yra “Studentų Žo
džio” ir “Darbininko” ben
dradarbis. Linkime stud. 
Antanui sveikatos ir iš
tvermės užsibrėžtąjį tikslą 
siekiant. Lai Dievas jį lai
mina.

•. ‘ : “Darbininkas”, S™1 Padėsiąs.
366 W. Broadway, So. Bos- i Nau jasai plotas žemės 
ton, Mass.

SUSIRINKIMAS
Altaristų susirinkimas 

Įvyks penktadienį,> rūgs. 
13 d., 4 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje.

[turi 23 akrus. Ant tos že- 
; .mės ir lietuvis Valaitis tu- 
’ ri savo biznį.

VAIKŲ PARALYŽIUS 
MAŽĖJA

PRANEŠIMAS

IŠVYKSTA KOLEGIJON

TIK UŽ 10 CENTŲ
“Darbininkas” yra gavęs 

iš Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti savo 
draugui įdomią atvirutę, 
tai1 įsigyk jų. Prisiųsk 
“Darbininkui” į konvertą 
įdėjęs 10c. ir gausite 12 at
viručių.

P-nas Antanas Vaisiaus- 
kas praneša LDS. 1 kp. na
riams, kad jei kurie nori 
paremti stud. B. Laučką, 
tai knygučių gali gauti 
“Darbininko” administra- 
cijoj pas p. Alfonsą Pocių.

Sekmadienį, rugsėjo 15
DAKTARAI

misijos trumpas susirinki-' pagelbininkas ir visi dar
nias. bininkai-ės džiaugiasi gra-

Perskaityta atskaita pa- ’ žiomis pikninko pasekmė- 
rapijos Gegužinės, įvyku-mis. Pajamų išviso buvo 
sios birželio 16 d., kurios $174.75. Pelno kiek liks 
pelno buvo virš šešių šim
tų dolerių.

Už tokią sėkmingą dar
buotę kun. Virmauskis ir 
pirmininkas p. Širka išrei
škė padėkos žodį komisijai 
ir padėjėjams.

Susirinkę vienbalsiai nu
tarė surengti

bininkai-ės džiaugiasi gra-

dar nėra žinios. Buvęs.

PARAPIJOS METINE 
PRAMOGA — BALIUS

Kasmet lietuvių Cam- 
bridge’iuje parapija turi 
savo metinę “Reunion”.

i metais įvyko- ‘ Parapijos Praeitais u
naudai “Beano Party”: I lapkričio 12. Šįmet toji 

Kun. K. Jenkus apsiėmė pramOga visų laukiama

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

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

faeltEn PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ 

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

d. išvyksta Providence Ko- į Boston, Mass. Rūgs, 
legijon (Domininkonų Ko-j 14 d., 9 valandą rytą para- 
legija) jaunas, darbštus jPijos svetainėje 492 E. 7th 
a—a -4.—t ist;, prasidedaŠy. ęetroi 

parapijos berniukams ’ir 
mergaitėms tikybos ir lie
tuviškos kalbos pamokos. 
Mokytojauja Seserys Jė
zaus Nukryžiuoto iš Cam
bridge, Mass. Visi trys pa
rapijos kunigai ragina vi
sus mažutėlius leisti iš
mokti apreikštos religijos 
ir tėvų kalbos.

Rūgs. 15 d., 1:30 valan
dą po pietų, bažnyčioje ir 
bažnytinėje salėje praside
da berniukams - mergai
tėms vien religinės pamo
kos. Mokytojaus Seserys 
Jėzaus Nukryžiuoto iš 
Cambridge, Mass.

jaunikaitis, -Antanas -»X 
Jurgelaitis. Jis yra baigęs 
^Boston Latin High School. 
^V. Petro parapijoje Anta
nas labai gražiai darbavo
si visose jaunimo draugi
jėlėse. Jis yra nemažai 
i— ' .... '——i

Tel. So. Boston 0823 ė
LIETUVIS DANTISTAS I

DU. M. V. GASPER |
Arti Municipal Building | 

525 E. Broadway, S. Boston j
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki | 
5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofl-1 
sas uždarytas subatos vakarais ir š Į 
nedėldienials, taipgi seredomis nuo| Į 

12-tos dienų uždarytas. į
Taipgi nuimu ir X-Ray |

I Sveikatos departmentas 
i praneša, kad vaikų para- 
I lyžius nebetaip smarkiai 
plinta. Rugsėjo 11 dieną, 
kaip praneša, buvo tik 
trys susirgimai. Taipgi 
praneša, kad per paskuti- 
nias 48 valandas Fall Ri- 
ver mieste nebuvę nei vie
no susirgimo.

Sveikatos deparmentas 
mano, kad toji vaikų liga 
nebeplinta ir greitu laiku 
bus leista atidaryti moky- 

i klas.

būti to parengimo vadu. 
Art. R. Juška ir V. Širka 
išrinkti jam pagelbėti.

Rengimo komisijos na
riais apsiėmė šie darbuo
tojai bei darbuotojos: V. 
Kališius, VI. Brazauskas, 
panelė A. Majauskaitė ir 
ponios Marksienė, Slatke- 
vičienė ir Jeskevičienė.

Rengėjams palikta teisė 
reikiamų padėjėjų pasirin
kti (kooptuoti).

Ruošiamoji “Beano Par- 
ty” įvyks parapijos salėje, 
492 E. 7th St., Sp. Boston, 
Mass., ketvirtadienį, rūgs. 
-Sept. 19 d., 8 vai. vak.

Galop komisija nutarė 
daiktų nekolektuoti, ta
čiau, jei kas duotų naujų, 
gražių dovanų, priimti.

MIRĖ SINKEVIČIUS

i

1

KADA ŽYDI SIELA?

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Įsigykite įdėmią knygu
tę — “Kada žydi siela”. 
Šv. Jėzaus Širdies Seserų 
leidinys. Jos kaina tik 10c. 
Užsakymus siųskite: 

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

Rugsėjo 11 d., 2:30 vai. 
po pietų mirė Julius Sin
kevičius, gyv. 915 E. 4th 
St. savo namuose, po ilgos 
ir sunkios vėžio ligos.

Laidojamas šeštadienį, 
rugsėjo 14 d. 9 vai. ryte iš 
Šv. Petro par. bažnyčios su 
mišiomis Naujos Kalvari
jos kapuose.

Paliko nuliūdime žmoną 
ir tris suaugusius savo 
vaikus ir du augintinius.

Priklausė prie S. L. Šv. 
Kazimiero draugijos.

Laidotuvėse patarnauja 
graborius p. Juozas Kas- 
peras, kurio ofisas yra 494 
E. Broadway.

REUNION, įvyks Colum- 
bus dienoje, Spalių 12, 
Eikš Bali Room, Central 
Sųuare, Cambridge.

Įžangos tikietai jau par
davinėjami. Asmuo dau
giausiai tikietų išparda- 
vęs gaus nepaprastai gra
žią dovaną, Gražiausi po
relė, mokanti suktinį suk
tis, laimės nepaprastą si
dabrinę taurę, kurią gra- 
boriai D. ir F. Zaletskai 
aukoja. Girdėtis, kad bus 
ir daugiau įvairių laimėji
mų. Tėiiiykite pranešimuo
se.

Gaspadinės iš anksto 
ruošiasi prie pagaminimo 
skanių valgių. Rūgščių ko
pūstų su lietuvišku skilan
džiu ir taukine tame va
kare, kas tik norės, galės 
gauti. O kad visiems būtų 
skanu valgyti jau yra pa
imtas labai geras orkes- 
a .................................... ............ -.......  E 

Tel. S. B. 2805-R Ė 
LIETUVIS I

OPIOM ET RISTASi
Išegzaminuoju akis f 
priskiriu akinius; 
kreivas akis atltie-| 
einu Ir amblijoniš-š 

koše (aklose) akyse sugrąžinu f 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D, 
447 Broadway, South Boston |

3

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABpRIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
TROwbridge 7880
TROwbridge 6434

Ofisas:
Namai

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

DUEEN ANN LAUNMY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir pro.sjname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tomu drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
Ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimų už pigių kalnų.
7-9 EUery St., So. Boston 

Tel, So. Boston 2923

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves- 

tuvhj ir pavienių, asmenų.
JURGIS 0. STUKAS 

453 Broadway, 
South Boston, Mass. 

Tol. Šou. Boston 2029 
Tel. Nor. 0242

ALENA S. STUKlENfi 
< ■ iB81'Washingtoh St., 

Norwood, Mass.

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

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

vaikams.

KOMISIJONIERIUS 
PRADĖJO KOVĄ PRIEŠ 
NELEGALŲ AUTOMO

BILIŲ LAIKYMĄ

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 16 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 i. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

“BEANO”! CAMBRIDGE, MASS,

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAIUUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass. “'
“ Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2&74

JOHN J. BENGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3I . Residence:
18 Thomaa Pk, Tel. S. B. 1043

..

’Tel. So. Boston 3520•?' 'lei. oo. Boston aozu | mingron, iv±;

? ADVOKATAI ŠALNAI Komisiior
DARBININKO NAME

866 Broadtfay, 
South Boston, Mass

Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis Mass. valstybės 
apdraudos komisijonierius 
paskelbė vajų prieš tuos 
automobilių savininkus, 
kurie gyvena didžiajame 
Bostone ir savo automobi
lius užregistruoja ir laiko 
kur nors mažuose mieste
liuose, kur automobilių ap
draudos kainos labai že
mos.

Keletą dienų atgal vals
tybės apdraudos komįsijo- 
nierius gavo iš Wiliųmg- 
ton, Mass. nuo selektmonų 
apie 200 asmenų sąrašą, 
kurie turi užregistravę sa
vo automobilius tame mie
stelyje, bet gyvena Bosto
ne ir apylinkėje, kur auto
mobilių apdraudos kainos 
daug aukštesnės. Iš sąra
šo surasta, kad vienas Bo
stono policininkas ir vie
nas gaisrininkas turi užre
gistravę automobilius Wil- 
mington, Mass,# o gyvena

Komisijonierius De Cėl- 
les sako, kad jis pastebė
jęs Chelsea automobilių

251

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas >

L. KAPOČIUS
W. Broadway, So. Boston

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutartį)

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOtJR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Taipgi, pritaikau akinius. 
534 E. Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai saukit:
Algonąuin 9753

------- --- . . t r--- ■ - - ■ - - . ; - -

i- jęo VyAIVlOCČl auvumuuLHų 
savininkų žymų sumažėji- 

Jmą. Pav. 1929 m. iš 3,000

Tel. Trowbridge 6380.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

1 Rūgs. 5 d., vakare, po iš
pažinčių klausymo, bažny- 

j tinėje salėje įvyko Šv. Pet
ro parapijos veikimo ko-

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIU
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
(MatataiaitaMMMHMMMaMMrii

S

Tel. South Boston 0815

D. t. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

PIKNINKAS PASISEKĖ
Rugsėjo 8, Spot Pond 

valstybės parke Cambrid- 
ge parapijiečiai, Mokyk
los naudai, turėjo išvažia
vimą. Diena buvo apsi
niaukusi ir vėsoka. Buvo 
tikrai rudens oras. Del tos 
priežasties nebuvo galima 
tikėtis gausios publikos. 
Paskui dar atsirado pora 
blogos valios asmenų, ku
rie atkalbinėjo žmones 
nuo važiavimo i pikniką. 
Nepaisant visokių kliūčių, 
žmonių du pilnutėliai au
tobusai nuo bažnyčios iš
važiavo. Pavienių automo
bilių buvo apie penkiasde
šimts. Valgiai ir gėrimai, 
kurie buvo nuvežti, išėjo.

Į pikniką buvo atsilankę 
kun. K. Jenkus, So. Bosto
no vikaras ir kun. J. Pet
rauskas, Montello vikaras. 
Matėsi nemažai ir pasau- 
lionių inteligentų.

Gerbiamas Klebonas, jo

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR 
PIGIAI

f GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadvvay 
Tel. South Boston 4618

PIGIAI TAISOME 
STOGUS 

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

Lietuvis Anstolis — Constable 
Licitatorius

ROMAN! VASIL
Apdraudos ir Nejudomo 

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

Telefonas: Parkway 1735-M.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice of 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.: Soti. Boston 2483-W

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY
DOTTUNG CO.

F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjus gerą minkštų 

gėrimą.
107 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.
Namai: 181 D. gjt., So. Boston

C.

DARBIJUFIKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays sueh as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgįving and Christmas
-------------- by --------------

r SAINT JOSEPR’S LITHUANIAN R. 0. ASSOCIATION OF LABOR
j Entered na second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston.

Mass. under the Act of March 3, 1870
j Acceptance for mailing at speclal rate of postage providėd for In Seclion 1103
i Act of October 8, 1917, authorlaed on July 12, 1918
| SUBSCRIPTION RATES:
i Domestic ^early ............. .'........... $4.00

Foreign yearly ................  $5.00
I Domestic once per week yearly $2.00

Foreign once per \veek yearly.. $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams....................... $4.00
Užsieny mettdns ........   $5.00
Vienų kart savaitėje metams .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

darbininkas
366 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

Telephone 
80. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER 
Automobiliu ir Trakų 

Agentūra.
Taisomo visokių išdirbys^ių auto
mobilius. Taisymo' ir demonstravi
mo vietų:

1 Hamlin Street 
ir E. Kighth St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
<Zoe. A’fltmtNttnKM Jr Poicr Trečiokas 

savininkai

S, DARASEVIČIUSIH i
SŪNŪS :

[ Seniausias ir Sąvistovis šios [
| . ValstybSs
! LIETUVIŲ GRABORIUS IR
I BALSAMUOTOJAS
'Gyvuoja 26 metai. Patarnavi-
j nuis dieną ir naktį.
' TURI NOTARO TEISES !
• Ofisai: • .
1954 W. Broadtfay, So. Boston
; TOL Šou. Boston 2590 ,
113 Ames St., Brockton, Mass. 

Tol. Brookton 390
! vidte :
; • 838 Dorchester Avė.
* Tel. Oolumbia 2537
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PRASIDĖJO MOKYKLA

PAVYZDENGA KLASE

Šv. Ą|fonso parapijinė 
mokykla atsidarė pirma
dienio rytą, rugsėjo 9 d. 
su miniomis į šv. Dvasią. 
Kun. dr-as Mendelis atna
šavo šv. mišias. Bažnyčia 
buvo arti pilna žmonių. 
Po mišių kun. Mendelis pa
sakė vaikučiams gražų pa
mokslą, kuriame jis ragi
no vaikučius imti berniu
ką Jėzų sau už pavyzdį — 
augti metuose, išmintyje 
ir malonėje pas Dievą ir 
žmones. Kadangi šv. Al
fonso mokykla yra katali
kiška - lietuviška mokyk- 

- la, tai visi vaįkučiai moks
lo metu privalo kreipti y- 
patingą domę į tikybos ir 
lietuvių kalbos pamokas. 
Tarp savęs visuomet turi 
kalbėtis lietuviškai, kad 
lietuvių kalba įsisunktų į

tikimės, kad virš 300 žmo
gių atsilankys į t, vakarą 
iš kurio būrio turėtų lik- 
;i gražaus pelno parapijos 
naudai. Bilietas yra gan 
pigus, tik 35 centai. Ge
riausio pasisekimo rengė
joms!

jų patį kraują; kad ir ap
leidus šv. Alfonso mokyk
lą jie niekados negalėtų 
užmiršti savo kalbos. Baž
nytinės atidarymo mokyk
los apeigos užbaigtos su 
palaiminimu ŠŠ. Sakra
mentu, kurį suteikė kun. 
Antanas Dubinskas. Gerb. 
Klebonas Lietuvnikas bu
vo matomas sanktuarijo; 
laike pamaldų. Iš Sesučiį 
mokytojų gauta maloni ži
nia, kad šįmet mokykloje 
pirmą dieną daugiau vai
kučių užsirašė negu buvo 
pereitą metą. Labai džiu
ginantis apsireiškimas! 
Garbė tiems tėvams, kurie 
įvertina savo * parapijos 
mokyklą ir leidžia jon sa
vo vaikučius. Kad ir kiti 
tėvai pasektų tu patrijotų 
garbingą pavyzdį!

BALTIMOEIEČIAI MYLI 
“DARBININKĄ”

Malonu pastebėti kaip 
mūsų parapijos žmonės 
sekmadieniais prie bažny
čios durių perka “Darbi
ninką”. Beveik kas sekma
dienis arti 100 egzemplio
rių yra parduodama prie 
bažnyčios ir. kas savaitę 
du-tris užsiprenumeruoja 
visiems metams į namus. 
Valerijonas Strazdauskas. 
Barbora Muzdeikienė, Al
fonsas Stalionis, Stanislo-

Penkios iš septynių mer
gaičių baigusios šv. Alfon
so mokyklą pereitą birže
lio mėnesį užsiregistravo 
ir lanko Seton High mer
gaičių katalikišką mokyk* 
lą. Jos yra Valerija Maka- 
rauskaitė, Pranė Kriau- 
Čiunaitė, Eleonora Magda- 
šauskaitė, Anelė Paškaus- 
kaitė ir Aldona Jončiutė. 
Čia vėl tėveliąms yra gar
bė, kurie įvertina katali
kišką auklėjimą ir leidžia 
savo mergaites katalikiš- 
kon mokyklon. Gaila tik, 
kad ne visos septynios ga
lėjo tai padaryti.

-- ‘---- I
MARIJOS VARDO Į 

DIENOS MINĖJIMAS

vas Sideravičius, ir Petras 
Navickas pereitą savaitę 
prisidėjo prie nuolatinių 
“Darbininko” skaitytojų. 
Girdėjau kun. Mendelį kal
bant, kad lankydamas pa
rapijiečius prieš Kalėdas 
stengsis kiekvienoje šei
moje surasti arba užrašy
ti bent vieną katalikišką 
laikraštį. Todėl paskubė
kite užsiprenumeruoti, kad 
nereikėtų kęsti gėdos ku
nigams atsilankius, jog 
jūsų namuose nėra katali
kiško laikraščio.

Ketvirtadienį, rugsėjo 12 
d. Marijos Vardo iškilmė
je daug mūsų .parapijos 
Marijonų pirma atėjo baž
nyčion šv. valandon, kad 
pagarbintų savo dangišką 
Globėją, o po pamaldų vi
sos susirinko į parapijos 
visuomeninio centro kam
barius. Ten, vadovybėje 
ponios Marijonos Čižaus- 
kienės, visos gražiai lietu
viškai sudainavo, pasilink
smino, viena kitai linkėji-
mus įteikė, taip, kad buvo 
<uo tikrai pasidžiaugti at
silankius į tokį vakarą. Il
giausių metų visoms šv. 
Alfonso parapijos Marijo- 
noms!

NAUJAS VYSKUPAS

ŽIEMINE PAMALDŲ 
TVARKA

PIRMAS KORTŲ 
LOŠIMŲ VAKARAS

Penktadienį, rugsėjo 13 
d. vietinė Moterų Sąjun
gos kuopa pradės kortavi- 
mų vakarų sezoną mūsų 
salėje laikydamos pirmą 
“Card Party” parapijos 
naudai. Kadangi šis bus 

.pirmas šį rudeni toks va
karas, ir kadangi Moterų 
Sąjunga didžiuoiasi dide
liu veikėjų skaičiumi, tai

Pereitą sekmadienį, šiek 
tiek orui atvėsus, grįžta 
pamaldose žieminė tvarka. 
Suma vėliau laikoma 11 
vai. ryte, vietoj 8:30 vai. 
Iki po paskutiniam vasa
riniam piknikui, kurs į- 
vvks sekmadienį, rugsėjo 
22 d., sekmadieniais miš
parų nebus, bet po mišių 
11 vai. bus tuoj palaimini
mas su ŠŠ. Sakramentu. 
Po vasaros karščiu, šv. 
valanda vėl bus laikoma 
kas ketvirtadienis 7 vai. 
vakare. Šv. valandos metu 
bus kalbama novėnos mal
dos į šv. Pranciškų Ksa- 
verietį.

Prelatas lyeton, šv. Onos 
parapijos klebonas ir per 
25 metus Baltimorės arki
vyskupijos ŠŠ. Vardo vy
rų Dr-jos vyriausias dva
sios vadas, šv. Tėvo tapo 
pakeltas į vyskupus. Jis y- 
ra skiriamas padėjėju J. 
M. Vyskupui Brennan, 
Richmond, Virginia, vys
kupijoj. Vyskupas Brenan 
jau du metai kaip kenčia 
ligos prispaustas ir negali 
atlikti savo pareigų. Kad 
parodyti kaip didžiai įver
tina prelato Ireton nuo
pelnus ir išreikšti savo dė
kingumą dėl jo darbų ŠŠ. 
Vardo Dr-jos augimui ir 
klestėjimui, visų parapijų 
ŠŠ. Vardo Dr-jos nariai 
daro planus ir renka au
kas, kad įteikus tinkamą 
dovaną savo dvasios va- 
dui. Mūsų parapijos vyrai 
ir neatsilieka. Pereitą sek
madienį, kuomet virš 200 
vyrų buvo prie Dievo Sta
lo, buvo padaryta tam tik
slui ypatinga rinkliava.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
43 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
ROKBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway

Telephone South Boston 3967

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

Prot Rafit. — Brone ClunienS, , 
29Gould St., West Roibury, Mass. 
Tel Parkvvay 1864-W

Fln. Ra5t — Marijona MarkoolutS, 
83 Navarre St., Rozllndale, Masa.

Tel. Pnrkway 0558-W 
Iždininke — Ona StnnlūlIutO, 

105 West Oth S t, So. Boston, Mass 
TvarkdarG — Ona Mizglrdienū,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Masa. 
Kasos Globėja — E. Janufionlenū.

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

antri utarnlnkg kiekvieno menesio,

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

j Pirm. — J, Petrauskas,
! 24 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Vice- pirm. — V. Medonis,

1 21 Sanger St„ So. Boston, Masa.
Prot. Raštininkas — J. Glineckis,

!. 5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Fln. Raštininkas — Alb.“ Neviera, 

16 IVinfield St, So. Boston, Mass.
' Iždininkas — A. Naudžiūnas, 

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Maršalka — J. Zuikis,

7 Winfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija įniko susirinkimus kas tre 

čia nedddienl kiekvieno menesio. 
2 vai. po piety, Parapijos salfij, 492 
E. Ttb St.. So. Boston. Masu.

7:80 vai. vakare, pobnžnytlnOj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite? 
pas protokolu raitlnlnkę.

DARBININKAS 
Ffiimiii į. į ... ..................................................................................  „n .. ................n i ii. ■

DIDESNE -GREITESNE
NAUJOS 1936

EASY
Skalbiamos Mašinos
Perkant ĖASY Skalbiamą Mašiną, 
štai ką gali daugiau gauti už savo 
pinigus:

DIDESNĮ KUBILĄ—didesnę dra
bužiams įtalpą,
DIDESNĮ SUKAMĄJĮ APARATĄ 
<— kuris greičiau suka maŠhla, 
NEKOMPLIKUOTĄ ŠASTARNIĄ 
— kuri pagreitina skalbimą, 
NAUJĄ GRIŠTUVĄ — Didesnius 
automatiškus molius, kurie grei
čiau vandenį išspaudžia, 
NAUJAS GROŽIS — GUMINĖS
PAKOJOS — EASY VISAM AM- ' 
ŽIUI PADARYTA

Telefonuok ar ateik DABAR — pa
matyk šias

NAUJAS 1936 EASY MAŠINAS

Ir Tik

4930
Nereikalinga Įmokėti

THE EDISON SKOPS
39 Boylston Street, Boston 

ir kiti 31 skyriai patogiose vietose.

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA
Rugsėjo 14 dieną, Šv. 

Petro parapijoj prasidės 
katekizacijos pamokos, 2 
vai. po pietų ir rugsėjo 16 
dieną, 4 vai. po pietų. Pa
mokos įvyks du kartu sa
vaitėje, ir į tas pamokas 
turi ateiti visas jaunimas, 
kuris nelanko katalikiškų

mokyklų. Prašome tėvų, 
kad būtinai prisiųstų vai
kus, nes jiems tikybos pa
mokos būtinai reikalingos, 

Neužtenka vaikui išmok
ti kasdieninius poterius ir 
priimti Pirmą Komuniją. 
Tai tik pradžia mokslo. 
Pažiūrėkime kiek valandų 
vaikai praleidžia viešose 
mokyklose, ir tik per kele
tą metų kiek teišmoksta.

Patys vyrai įnešė, kad 
kiekvienas narys turėtų 
aukoti bent po centą už 
kiekvienus metus, kuriuos 
Prelatas Ireton ištarnavo 
ŠŠ. Vardo Dr-jai. Kaip te
ko sužinoti, nors ir ne visi 
aukavo po 25 centus, - ta
čiau didžiuma tai padarė. 
Labai gražu, kad ir mūsų 
lietuviai vyrai neatsilieka 
nuo kitų garbingame dar
be.

Baltimorės Kronistas.

PARAPIJOS VEIKIMO 
KALENDORIUS

Šyvos Kumelės juokdariai 
grįš į Baltimore spalių 6 
d., ŠŠ. Vardo Dr-jos meti
nis oisterių rostas lapkri
čio 10 d. Tarp kitų pramo
gų žemaičių veselė, zuiku
čių balius, pp. Čižauskų 
Dzimdzių, fonių, naujieny- 
bių, ir senų giesmininkų 
vakarai turėtų sutraukti 
daug publikos. Kiekvienas 
vakaras atsilankusiems 
teiks ką nors naujo, ne
paprasto. Be abejo visi 
Baltimorės Lietuviai ne 
vien tik įdomiai skaitys 
veikimo kalendorių, bet vi- 
są-širdžiai prisidės prie jo 
įvykdinimo. Raulas

Mokslas labai išpalengvo 
pasiekiamas.

Taigi katekizmo pamo
kos nėra tik, kad priimtų 
Pirmą Komuniją. Kateki
zacijos pamokos yra, kad 
supažindinti jaunus ber
niukus ir mergaites su 
Dievo ir Bažnyčios įsaky
mais, kad jie žinotų ką 
reiškia tikėjimas į Dievą, 
žodžiu, tikybinės pamokos 
yra, kad išlavintų protą ir 
palenktų širdį prie Dievo 
ir artimo meilės.

Ciceronas, kalbėdamas 
apie pagonių Rymiečių ga
lybę sako, kad kitos vals
tybės turi didesnę kariuo
menę, kitų valstybių ka

Trečias metinis šv. Al- 
Į fonso parapijos pamaldų 
ir pramogų kalendorius 
atlankė visus Baltimorės 
lietuvius pereitą trečiadie
nį. Jame randame gan įdo
mių pranešimų 1935-1936 
metų veikimo sezonui. Lei
dėjai savo paaiškinimo žo
dyje praneša, kad dvasi
niai, svarbiausias gal įvy
kis mūsų parapijoj šiame 
veikime sezono, tai bus 
DIRMAVONĖ, pirmą ge
gužės sekmadienį, 1936 m. 
Tą pačią dieną ryte para
pijos vaikučiai priims pir
mą šv. Komuniją.

Tarp pramogų, tikrai ne 
vieną nustebins riebuilių 
ir šaltanosių vakarienės.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi gurainkltCs "Darbininkę^ ,

Kalbant apie chorą, reiš
kia pasakyti, kad labai 
sunku palaikyti choristu^ 
Kažin kodėl? Dėl mažiau-, 
sios priežasties bėga ižf.” 
choro. Taip yra visose pa*{ 
rapijose. Choras savo gie
dojimu dvigubai meldžiasi, 
Jeigu norime gauti DievcL 
malonių, tai turime mels* . 
tis, nes be maldos nėra iš* 
ganymo. <

Šiomis dienomis susirgo 
senė Mičiulionienė. Jos 
vaikai, jau suaugę* labąį 
gražiai ir pavyzdingai jaja 
rūpinasi. Kaip tik pamatė, 
kad motinėlė silpnesne^ 
tuoj pašaukė kunigą. Lą- 
bai gerai, kad vaikai rupi* 
naši savo motinėle. Kaip 
jie savo motinėlės neužį * 
miršta, taip ir jų vaikai 
jų neužmirš.

Sekmadienį, rugsėjo 8 dū 
šios diecezijos katalikai 
minėjo J. M. Vyskupo Gal* 
lagher vyskupavimo 20 
metų sukaktį. Mes esame 
laimingi turėdami Vyskū* 
pą Gallagher. Linkime 
Jam ilgiausių metų vysku* 
pauti šioje diecezijoje.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Moterų Sąjungos 54 kp. 

rengia “banco” ir šokių 
vakarėlį, rugsėjo 29 d., šv, 
Jurgio parapijos * salėjė. 
Pelną skiria parapijai. 
Rengimo komisijoje yra: 
M. Valatkevičienė, M. Vaf- 
čiūnaitė, O. Kremblienė, GI 
Škulienė ir kitos..

Sunkiai serga Dukterų 
draugijos pirmininkė R, 
Bandzienė. Ji jau kelinta 
savaitė kaip guli namuose. 
Linkime jai pasveikti.

Korespondentė.

leidžia, negerbia, nešelpia. 
Tai dažniausiai atsitinka 
dėlto, kad vaikui nebuvo į- 
spausta į jų protą ir širdį 
ketvirtasis Dievo įsaky
mas.

Taigi siųskite savo vai
kelius į šią katekizacijos 
mokyklą, nes tai yra tėvų 
ir vaikų gerovei.

riuomenės yra geriau išla
vintos, gabesnės ir taip to
liau, bet mes esame, galin
gesni užtat, kad mes turi
me viltį į aukštesnę Esybę, 
kuri viltis pakėlė mūsų u- 
pą ir sielą. Mūsų galybė 
yra mūsų tikėjime, nes 
per mūsų tikėjimą mes sa
ve iškeliame viršui mūsų 
kūniškų reikalavimų.

Tėvai nesiduokite savo
vaikams įsikalbėti, kad jie 
viską supranta ir žino. Su
praskite, kad tokioms pa
mokoms nėra galo. Vaikai, 
kurie lankys šias pamo
kas kasmet vis geriau su
pras savo tikėjimą ir jie 
bus tėveliams džiaugsmas, 

Kunigai prisiklauso la
bai daug nusiskundimų 
nuo senelių tėvų apie savo 
vaikus, kad jie juos ap

SUES & SYIEL 
P. A. Sykes ir B. G. Sykes • 
LIETUVIAI ADVOKATAI

i Ofisas z
SANBORN BLOOK 
681 Washington St. 

) NORWOOD, MASS.
Tel. Norwood 0330, 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1020

Jau artinasi ruduo. Bet 
kol dar nėra šalčių ir snie
go naudokimės gamtos 
grožybėmis. Šv. Petro pa
rapija rengia dar vieną 
pikniką, sekmadienį, rug
sėjo 22 d., Beechnut Gro- 
ve, kur visi turės progos 
pasilinksminti. Taigi kvie
čiame visus Detroito lietu
vius atsilankyti į šios pa
rapijos pikniką ir links
mai ir naudingai praleisti 
laiką.

Marion Goodrum, phili- 
piečio duktė, sunkiai su
sirgo Receiving ligoninėje. 
Ji per keletą metų serga 
nervų liga, bet dabar kaip 
tai nagais persidrėskė vei
dą ir užsinuodijo. Jos pa
dėtis nėra blogesnė, bet 
gali būti.

Jonas Baguckis, plačiai 
žinomas šioj parapijoj, ke
letą dienų praleido Harper 
ligoninėje. Jam kas ten 
buvo akyje. Dabar jau 
jaučiasi geriau.

Antanas Stankus, pla
čiai pažįstamas biznierius, 
susirgo ir nuvežtas Recei
ving ligoninėn. Liga neži
noma. Jis per keletą savai
čių nesijautė gerai; krau
jas pradėjo bėgti iš bur
nos. Negalėdamas kraujo 
bėgimo sulaikyti turėjo 
pasiduoti ligoninėn. Linki
me jam greito pasveikimo, 
nes jis yra uolus parapijos 
choro narys.

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR: 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Broekton 2005

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir šviežius 

valgius i
ATDARA:

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

Norwood, Masa.-

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas ;
Užlaiko Vėliausios Mados 

CEVERYKŲ • KALIOŠŲ - SLIPIŲ
Vyrams Lietuviu išdirbtus 

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir šventadieninius 

1152 Washington St, 
Nomood, Malt.

Tek 8368

ADAM WAITEKUNAS;
LIETUVIS GRABORIUS

VirS 13 metų, kaip - tarnauja
Lietuviams Montello ir apylin-

Laidotuvių Jitalųa : .
124 Ame* 8t, Brtttkton, Matt.

Gyvenimo vieta:
25 IntaipriM St, Broekton



JT T

1^ (EKUmiONB
taMa

omamus ■■■ta

DAEBIMJtKAS 366 W. BROADWA Y 
SO. BOSTON, MASS.

L m i. .■ 111 i ■ - .

[Rooseveltas ar Smithas?
? . Bolitiškąme Amerikos akiraty atsiranda vis įdo- 

mesnių apsireiškimų. Štai pasklido žinia, kad garsų-
< sis Al. Smithas busiąs kandidatu į Prezidentus iš De- 

įnokratų pusės. Jo kandidatūrą norįs pravesti laikraš
tininkas Hearstas. Kaip tai galima? Juk 13 metų ąt- 

’ vgal Hearstas su Smithų buvo dideliausi politiški prie- 
į Igį. Bet laikai pasikeitė. ĮĮęarstas kažkodėl labai nu

sistatęs pripš Rooseveltą ir jam bet koks kandidatas 
' yrą geras, kad tik pajėgtų Rooseveltą nugalėti. Iš kur 

toks neprietelingumas Hearsto prieš Rooseveltą?
Sųųku susekti užkulisinės politikos sūkuriai. Vi- 

\ sokeriopos politikos kryptis pareina nuo asmeninhi 
politikierių interesų. Skaudžiausia, kai viens kitam 

■ suduoda per kišenių. Šiuo atveju Rooseveltas tur būt 
. nusikalto ne tik Hearstui, bet ir visiems Amerikos pi- 
į niguočiams. Jei jį vadina diktatorium, fašistų, o kiti 

F net komunistų, tai tur būt jis ką tokio nori pravesti, 
Jįąs labai nepatinka Amerikos kapitalistams. Įdomus 
incidentas su Rooseveltu išsivystė paskutiniame Ko- 
žįinterno (Komunistų Internacionalų) Kongrese Mas- 
Jįyoj. Iki šiol komunistąi buvo smerkę Rooseveltą kai- 
pp fašistą. Išsijuosę peikė NRA, organįzavo streikus ir 
t. t. Įr staiga vįenas komunistas Dimitrov kongrese 
pareiškė, kad fašistas tai ne Rooseveltas, bet tie stam
būs kapitalistai, kurie jį atakuoja. Taigi taip lyg išei- 

' na, kad Rooseveltas komunizmui prietelingas. Taip 
bent mano Dimitrovas. Komunistai dabar nebežino, 
kaip t^ pareiškimu sugrumuliuoti ir į kurią pusę sa
vo politiką pasukti. Gali būt, kad ir Hearstas, aršus 
komunistų priešas, dėl to taip ant Roosevelto įniršo. 
<Bet ir pats Rooseveltas vargiai bebus patenkintas dėl 
tokio komunistų bičiuliavimosi, nes jie tuomi gali su- 

į f teikti Amerįkos prezidentui meškos patarnavimą. Ir 
[ pirmieji’to nelaukto patarnavimo apsireiškimai — tai 
i iŠkišjmas Smitho kandidatūros.
į Ar Smithas turi šansų laimėti — tai jau politikos 

^ specialistams spręsti. Eiliniam žmogui iš šalies žiū- 
- rmt atrodp, kad jo kandidatūra labai suskaldytų De- 
į mokratų partiją, o susiskaldžius kaip gi galima lai- 
t mėti? K.

h

Gyvenimo Žaizdos
Kad šių laikų gyvenimas Amerikoje yra pilnas 

žaizdų, tai kiekvienas pripažins. Retas, vienok, būtų 
: paleidęs, kad šios šalies gyvenimas buvo žaizdingas ■ 
prieš 1930 metus. Prieš depresiją veik visi manėme, 
kad buvome įžengę į tokią laimingą gadynę, kad ne
turtas ir skurdas jau buvo tapę praeities dalykas. 
ManėVie, kad užstojo amžina “prosperity” — gerovė. 
Ekonomistai išrodinėjo, kad ekonominiai gyvenimo į- ' 
statymai jau susekti ir kad krašto ekonominis ir fi
nansinis gyvenimas jau tvarkomas pagal tuos įstaty
mus. Surėdymas, sakė jie, bus dar labiau tobulinamas 
ir gerovė didinama, kai ekonominiai ir finansiniai į- 
statymai labiau paaiškės ir kai gyvenime jie bus la
biau taikomi. Kaip astronomai, fizikai, chemikai, sa
kė mokytieji, suseka gamtos įstatymus, taip ekono
mistai suseka ekonominius ir fizinius įstatymus. Prak
tiškas gamtos įstatymų pritaikymas gerino mūsų 
tęclimką. Iš kitos pusės ekonominių ir finansinių įsta
tymų taikymas gyvenime stiprino mūsų ekonominius 
ir finansinius gyvenimo pamatus.

Tokias džiuginančias mintis skleidė garsių uni- 
vęrsitetij profesoriai, garsūs bankininkai, pramonin
kai, biznieriai. 1926 metais šio straipsnio rašytojui y- 
ra tekę išklausyti visą eilę prelekcijų, kurias skaitė vie
nas žymus Harvardo universiteto profesorius - ekono- 

. mistas. Tada didelės depresijos išvakarėse mokytas 
profesorius tvirtino, kad Amerikoj “poverty” jau e- 
santi “practically abolished”, kad gyvenimas esąs į- 
statytas į tokias vėžes, kad blogų laikų jau nebūsią. 
Tuo laiku komercijos sekretorium buvo Hooveris. 
Profesorius gyrė jį ir jo išmintingus žingsnius gerin
ti Amerikos pramonę ir didinti jos prekybą. Darbai 
ėjo gerai, bizniai klestėjo. Kas tada galėjo atsilaikyti 
ir nepasiduoti optimizmui?

Jau 1928 metais teko klausyti debatų, kur radi
kalas huvusis prof. Neąring kritikavo kapitalistinį su- 

- Rėdymą, o kitas tą surėdymą gyrė. Kapitalizmo gynė
jas šaipėsi iš radikalų. Girdi jūs pranašaujate revoliu
ciją, aiškinate, kad biednieji einą vis biednyn, o tur- 

Į tingieji turtingyn, bet gyvenimas girdi tp nepątvirti- 
lį" Xįąs; girdi masių padėtis perėjąnti. Į tą atsakydamas, 

p-nas SLcott Nearing neparodė, nei ištolo jaučiąs prisi
artinančią katastrofą. Jisai pripažino, kad automobi- 
lįai, radio ir kaikurie kiti dalykai dar turį rinką. To
liau jis senu būdu išvedė, kad fabrikų gaminiams rin
ka susiaurėsianti ir prasidėsią blogi laikai.

Tai-gi raudonųjų prakalbiųinkas nenujautė, kad 
jau esame katastrofos išvakarėse ir nei kiek nepra
mato tikrąsias “gerųjų laikų” ydas, dėl kurių katas
trofa įvyko.

Hooverio i|rinkįmąs.‘ prezidentu žyjpiąi pakėlė 
Žmonių optimizmą. Žmonės tikėjo, kadjpjįfį tąip^-kąįp^ 
Hooveris žadėjo: “two cars in every garage” ir“chį- 
ęken in every pot”.

Ęet andai atėjo ruduo 1929 metų. Belaukiant dar 
. geresnių laikų, besitikint dar didesnės “prosperity”,

K.

t .

t

kada kepti karveliai lėks iš padangių, sų dideliu tren
ksmu sprogo “stockai”. Kas tik buvo prisipirkęs sto- 
ckų (šėrų), tas viena diena neteko savo investytų pi
nigu. Tada tai atsivėrė pirmoji šių laikų gyvenimo ( 
žaizda. Nepavyko jos užgydyti. Įr pradėjo bėdos sek- j 
ti viena po kitai, kaip iš pasakiškos Pandoros dėžės, j 
Darbai ėmė mažėti, bizniai męnkėti. fime sprogti ban- : 
kai. Namai ir žemė ėmė pigti. Ir kitokių gėrybių kai- j 
nos ėmė pulti. Visų vertybių kainos nupuolė. It kokia 
gangrena apėmė pramoninį, finansinį ir bizninį gyve
nimą. Turtingasis Dėdė Šamas virto tikru Lozorium. ;

Medžiaginio pakrikimo nebuvo gana. Sekė žmonių 
doriškas gedimas. Kai bankininkai ir visokios finansi
nės įstaigos nusuko žmonėms milijonus dolerių, tai 
neteisingumo dvasia persimetė ir į mases. Ir paprasti 
žmonės ėmė nemokėti skolų, rendų ir nepaisyti kito
kių obligacijų.

Šitaip sunegalavus ekonomiškam krašto organiz
mui, pradėta rūpintis jo gydymu. Čia neliesime visų 
būdų, kuriais šio krašto pramonė, bizniai ir finansai 
buvo pertvarkomi ir gaivinami. Pasitenkinsime tik 
viena gyvenimo problema, iškilusia iš depresijos. Yra 
tai bedarbių aprūpinimas.

Kai atsirado milijonai žmonių be darbo, tai nebu
vo galima tikėtis, kad jie galėtų verstis savomis jėgo
mis. Juk daugelio jų sųtaupos buvo žuvę subankruta
vusiuose bankuose. Nebuvo galima tikėtis, kad trum
pu laiku pramonės ir bizniai suims juos į darbą ar tai 
iš liuosos valios ar iš prievartos. Reikėjo pripažinti, 
kad bedarbiams reikia pašelpą teikti ir kad tam rei
kalui žut-but reikia lėšų surasti. Tada pasigirdo bal
sų, kad Amerika turi visokių gėrybių užtektinai ir nie
kas neprivaląs 'badauti. Prezidentas Rooseveltas savo 
inauguracinėj kalboj pareiškė: “No one shall starve”.

Geras daiktas nedaleisti žmonių iki bado, bet be
darbių šelpimas pavesta netikusiu, nepraktišku būdu. 
Bedarbiams pradėta teikti pašelpa, kaip elgetoms “al- 
mužna”. Savigarbos jausmą turintieji ir nedarbo 
spaudžiami tolinosi nuo “almužnos”, nenorėjo misti iš 
terbos. Bet kiek rasi žmonių su savigarbos jausmu? 
Iš kitos vėl puses, kai kitos išeities nėra, tai ne vie
nam ir savigarbos jausmas išgaravo. Toliau, kai mili
jonai atsirado ant “reliefo”, tai žmonės greit su tuo 
apsiprato, ir mitimas ir terbos neišrodė nei pažemini
mu, nei dorišku žvilgsniu prasižengimu. “Reliefas” ta
po “respectable”.

Dabar, vienok, jau paaiškėjo, kad “ręliefas” suga- 
f dino daugelį žmonių. Kaikurie ant “relięfp” esantieji 

ne tik nesirūpina darbo susirasti, bet kartais jo neima, 
’ jei ir siūloma. Girdi valdžia maitina, rėdo, pastogę 

duoda. Tai kuriems galams dirbti. Juk buvo žinių, kad 
“reliefininkai” tik pasityčiojo iš farmerių, siūlančių 

’ darbą. Kaikurių buvo nurodyta, kad apie 75 nuoš. 
reliefininkų esą pilnai patenkinti savo padėtimi.

Kas-gi negalėjo išanksto pramatyti, kad “relie
fas” prie to prives?

Amerika yra pasižymėjusi praktiškumu, bet be
darbių šelpimą taip nepraktiškai pavedė, kad pras- j 
čiau nei paskutinis besmegenis negalėjo padaryti. Gy
dant svarbiausiąją gyvenimo žaizdą, ne tik ji nepagy
dyta, o dar daugiau žaizdų atverta.

Buvo galima tikėtis, kad Amerikoj, tokioj prak- j 
tiškoj šaly, bedarbiams “almužnos” pavidale pašelpa 
nebus teikiama. Buvo galima tikėtis, kad atsiradus 
bedarbiams ir pasirodžius, kad jiems reikalinga pa
šelpa, tuoj bus pradedami visuomeniški darbai. Tokių 
darbų niekur Amerikoj trūkti negali. Su maža išimtim 
Amerikos miestai yra labai nešvarūs, pilni šiukšlių ir 
visokio brudo, pilni netikusių namų, duobėtų gatvių, 
apirusių šaligatvių. Kad Amerikos didmiesčius pa
versti į civilizuoto krašto miestus, tai reikia be galo 
daug darbo padėti.

Kai depresija atėjo, kai atsirado keletas milijonų 
bedarbių ir kai tiems bedarbiams užlaikyti turėjo būt 
skirta daug milijonų dolerių, tai, rodės, buvo atėjus 
proga Amerikos miestams apsicivilizuoti. Rodos, na
tūralu buvo nustatyti taip: kas tik reikalauja iš vi
suomenės paramos, tas visuomenei už tai turi atidirb
ti. Už tam tikrą pašelpą bedarbis turėjo atidirbti prie 
miesto įvairinimo, gražinimo, dailinimo. Bet nueita ki
tais keliais.

Kąi pašelpa pradėta teikti visiems jos prašan
tiems, tai prie jos ėmė grūstis ne vien tikri vargšai. 
Prie to lovio ėmė grūstis visokie godišiai, begėdžiai, 
tinginiai. Aibės tokių pašelpgavių. žmonės privatiškai 
žino, o kaikurie jų pateko ir teismo atsakomybėn. Bu
vo tokių, kad metė darbus, biznius ir pasidavė ant “re
liefo”. Tokių dalykų nebūtų įvykę, jei kiekvienas re- 
liefininkas būtų turėjęs už gaunamą pašelpą atidirbti.

“Reliefas” prifabrikąvo keletą milijonų kroniškij 
tinginių. O miestai skęsta didesniame šiukšlyne, negu 
seniau. 1 . (

Kad bedarbių šelpimas nuėjo netikusiu keliu, tai 
ne vien Washingtonas kaltintinas. Čia kaltė puola ir 
ant atskirų valstybių, ant miestų ir apskritai ant vi
sos Amerikos visuomenės. Depresija atėjo dėl to, 
kad žmonės perdaug išlaidžiavo, perdaug rizikavo ir 
kad kreditas buvo perlįuosąs. Dąbąrnkpvoje^ų depre
sija Washiiigtdno vyriausybė perdaug išlaidžiauja, 
perdaug rizikuoja ir brenda į perdidęlę skolą.

Ar vyriausybė susilaikys laiku nuo perdidelio iš- 
laidžiavimo, tai paaiškės tur būti tik segamam kon
gresui susirinkus. A. Z.

KAIP BUS RENKAMAS 
liElUm SEIMAS

Nesenįai Lietuvos Prezi
dentas pasirašė ir paskel
bė naują Lietuvos seimų 
rinkimtį įstatymo pakeiti
mą. Pagal tą pakeitimą, 
rinkti seimą dabar turės 
teisės Lietuvos piliečiai, 
ne jaunesni, kaip 24 metų 
amžiaus, o būti .renkamais 
į seimą — ne jaukesni, 
kaip 30 metų amžiaus. Į 
seimą negali, bųti' rankami 
tie asmenys, kurie priėmė 
Lietuvos pilietybę, bet 
kartu turi ir svetimos val
stybės pasižądėjirpą pri
imti juos tos valstybės pi
liečiais; asmenys, priklau
sę prie organizacijos, kuri 
yra teismo pripažinta tu
rėjusi tikslą atimti Lietu
vos nepriklausomybę arba 
atplėšti Lietuvos teritori
jos dąlį, jeigu nuo to teis
mo prapažinimo nėra pra- 
slinkę 5 metai. Seimo rin
kimuose negali dalyvauti 
teismo nusmerktieji arba 
į teįsmą patraukti atsako
mybėn piliečiai, rinkimų 
metu esantieji 
suimtiesiems.

Be šių naujienų, į įsta
tymą yra įvesta ir dar kai 
kurie pakeitimai. Ankš- 
čiau bųdavo patiekti rinkti 
ištisi sąrašai ir rinkikai 
turėdavo balsuoti už visus 
sąrašus. Dabar bus bal
suojama ne už sąrašą, bet 
už atskirus asmenis. Lie
tuva bus padalinta į Apy
gardas ir kiekviena apy
garda rinks tam tikrą ats
tovų skaičių. Kiekvienas 
balsuotojas galės balsuoti 
už tiek asmenų’, kiek jo a- 
pygardoje bus renkama 
seimo narių. Tuos asmenis 
jis dabar galės laisvai pa
sirinkti iš. kandidatų sąra
šo. Už kiekvieną pasirink- 

; tą kandidatą, balsuotojas 
galės paduoti tik vieną 
balsą. Bus balsuojama 
spausdintomis kortelėmis. 
Jose bus pažymėta vieno 
kandidato pavardė, var- 

. das, amžius, užsiėmimas.
Visų kortelių išvaizda bus 
vienoda ir be jokių ženklų. 
Rinkimų dieną nebus va
roma jokia agitacija.

Išrinktieji į seimą atsto
vai, pradėdami eiti parei
gas turės duoti priesaiką 
arba iškilmingą pasižadė
jimą. Priesaika bus tokią: 
“Prisiekiu Visagalio Die
vo akivaizdoje, kad būsiu 
ištikimas Lietuvos Respu
blikai, saugosiu Lietuvos 
ir Valstybės Konstituciją 
ir kitus Lietuvos Valsty
bės įstatymus ir sąžiningai 
eisiu seimo nario pareigas. 
Taip, Dieve, man padėk”. 
O iškilmingas pasižądėji* 
mas bus toks: “Pasižadu,, 
kad būsiu ištikimas Lietu
vos Respublikai, saugosiu 
Lietuvos Valstybės kons
tituciją ir kitus Lietuvos 
Valstybės įstatymus ir są
žiningai eisiu seimo nario 
pareigas. Teesie, kaip pa
sižadu”. Seimo narys, ku
ris atsisakys duoti priesai
ką arba iškilmingą pasi
žadėjimą, nustos buvęs 
seimo nariu.

Tuo pačių laiku buvo pa
keistas ir Klaipėdos kraš
to seimelio rinkimų įstaty
mas. Pakeitipae sąkorpa, 
kadį seimelį negąles.būti 
renkąųii tokie patys asme
nys, kurie negąlį būti ren
kami į seimą. Pakeitimu 

; įvedama ir nauja tokia 
pat, kaip ir į seimą, rrnki- 
fnų tvarka, pagaliau ir 
Klaipėdos krašto atsto
vams nustatytą privaloma 
prįesąiką > ąjba^jiškilmiųgas 
pasižaUėjimąs. *

Tėvynės meilė yra pir- 
moji kultūringo žmogaus 
dorybė. Napoleonas.

dliečiai

y ' *c

«
B endras Frontas”

— su

namųose

Bendro fronto propagandą bolševikai, kad vąro 
ta} varę. Regina dėtis su protestantais. Pakenčia mi
tinguose jų maldas ir aiškina, kad visiškai natūralu 
proįestantąms melstis, o bolševikams tų maldų 
pagarba klausyti. Bando įr prie katalikų prisišlieti:
jūs, girdi, tijcėkitę kiek tik norite (iš kur toks nuolai
dumas?!) tik stokite su mumis j bendrą frontą kovoti 
prieš fašistus, nes — komunistams jau galas. Tų pa
skutinių žodžių bolševikai netaria, net smarkiai prieš 
juoą protestuojama, bet nfes juos čia pavaduojanti ir 
ištrąukiąme žpdį iš jų burnos. Kad komunistams sun
ku, tai matyt iš jų desperatiškos propagandos prieš 
fašizmą ir iš to nuolaidumo, kurį jie laikinai parodo 
savo idėjos priešams — krikščionims. Kaip bolševi
kai gretinasi prie katalikų, galima matyti iš šitų žo
džių (“Laisvė”, No. 194):

“Komunistai juk nereikalauja, kad katalikai issižadotų. savo 
dievų (taip ir rašo Dievo vardų su maža raide — “Darb.” prier.). 
eidami į bendrų frontų. Jie gali tikėti (aeių už malonų leidimų — 
“Darb.”),- tai jų dalykas. Komunistai sako: jūs tikėkite, o mes 
netikėsime, bet pavojus yra mums visiems didelis, todėl susivieny
kim ir nugalekim tų. pavojų bendrai/o paskui vėl galėsim kas sau 
veikti. Ėjimas j bendrų kovų prieš fašizmų nereiškia, kad einantieji 
turi patapti visi komunistais, bedieviais, bepoteriais. Ne! Komunis
tai tokio bendro fronto nesiūlo.”

Truputį kitaip yra kalbėję anų dienų bolševikai, 
kada jie išžudė 28 vyskupus, virš 12,000 eilinių dvasiš
kių ir milijonus tikinčiųjų žmonių. Truputį kitaip kal
ba ir Rusijos bolševikai, kurie dar tebekalina šimtus 
dvasiškių ir tūkstančius tikinčiųjų; kuriems prakti
kavimas relegijos yra nusikaltimas prieš valstybę; 
kurie laikraštį “Bezbožniką” (bedievį) bruka į rankąs 
jeiekvienam darbininkui ir raudonarmiečiui ir kurie 
visą spaudą, teatrus, kino ir radio naudoja bedievybės 
propagandai. Iš kur toks tono pakeitimas? Iš kur tas 
avinėlio kailis?

Bet tiek to. Imkime dalyką kaip jis stovi ant sta
lo. Kokia praktiška katalikams nauda iš to bendro 
fronto su bolševikais? Naudos jokios, bet užtai žalos 
laibai daug. Bendru frontu nugalėjus fašistus, kas to
liau katalikams bus darytina? Aišku, kad tada teks 
Įcovpti prieš įsigalėjusius komunistus, nes jie dar ar
šesni katalikybės priešai negu fašistai. Reiškia, pir
miau sustiprinti savo priešą, kad paskui sunkiau bū-

1 tų su juo kovoti. Ne. Ačių už tokią komunistišką mai- 
1 šalieną. Mes verčiau vadovausimės sveiku protu, ir su 
' Dievo ir tikybos priešais nieko bendra neturėsime.
; Kad bolševikai yra Dievo neigėjai, tai matyt iš to, 
’ kad jie griežtai atsisako rašyti Jo vardą su didele rai

de, kaip viso civilizuoto pasaulio yra priimta. Keistas 
čia jų pasiaiškinimas: *

“Kada mes kalbame bendrai apie dievų, rašome su maža “d”, 
kadangi yra daug tikybų, daug dievų. Kuomet rašome apie kurį 
dievų atskirai (pav. katalikių dievų Jehovą), mes tų žodį rašome su 
didžiąja “J”. Mes šitaip rašome dėlto, idant nesudaryti painiavos 

' žmonių galvose, bet ne tam, kad kurį nors dievų žeminti, o kitus 
1 aukštinti”.

To užtenka. Komunistai pripažįsta daugelį dievų, 
vadinasi, yra pagonys. Bet pagonys yra ir fašistai, 
taigi svarbiausiame klausime komunistams giminin
gi. Tai kam jie pešasi? Reiškia, kad neįžeistų fašistų 
ir kitų stabmeldžių, komunistai įžeidžia visus krikš
čionis, kurie Dievo vardą visuomet rašo su didele rai
de. Taigi aišku, kad neapykanta krikščioniškam Die
vui sumaišo komunistų logiką. Nenorėdami “sudaryti 
painiavos žmonių galvose”, jie patys neviltingai susi
painioja. “Ja zaputalsia v sobstennych dannych” (Aš 
susipainiojau savo daviniuose), — tai tipingas bolše
vikų pareiškimas.

Dar vienas dalykas. Vardą “Jehova” komunistai 
rašo su didele raide, tur būt dėlto, kad jį vartoja iš
imtinai žydai ir kartais protestantai. (Katalikai to 
vardo beveik visai nevartoja). Kokia gi raide komu
nistai rašo Kristaus vardą? “Laisvės” redaktorius do
vanos man už tas vylingas spąstas, kurias čia ant jo 
užstačiau, nes žinąu, kad jam bus sunku į tą klausi
mą atsakyti. Mat, toks dalykas, kad patys “ištiki- 
miausieji” komunistai ir Kristaus vardą rašo su ma
ža raide (nekartą tai esu matęs); taigi rašant Kris
taus vardą su didele raide, redaktoriui bus nejauku 
įstoti į neištikimųjų eiles. Nemalonumas nemalonumu, 
bet vis dėlto būtų pravartu sužinoti jo atsakymą.

Koktu matyti, kaip antraeiliai bolševikai savo 
naiviais ir vaikiškais aiškinimais norį užglostyti ko
munistų pažiūras į Dievą. Juk visiems tai Žinoma, kad 
komunstai rašo Dievo vardą su maža raide dėl grynos 
Dievui paniekos, norėdami tuomi paneigti bet |cpkią 
Dievybės idėją. Jie tai daro dėl paniekos ne tik katali
kams, bet ir visiems krikščionims rusams ir protes
tantams. Yra žinomas faktas, kad bolševikijoj griež
tai uždrausta rašyti ar spausdinti Dievo vardą su di
dele raide. Jų cenzoriai gali per neapsižiūrėjimą šį tą 
praleisti, bet Dievo vardo su didele raidė niekados ne
praleis. Net cituodami svetimus žodžius, jie iškreipia 
rašybą ir Dievo vardą būtinai su maža raide pastato, 
nors autoriaus buvo priešingai aprašytą. Yra taip pat 
žinoma, kad komunistai buvo ir bus aršiausi nepriete
liai bet kokio tikėjimo ir kad tikybos paneigimas yra 
principialinis ir vienintelis jų tikslas. Apie ekonomi
nius jų žygius sarmatą ir Žmogui pasakyti.

Įr kaip gi mes katalikai galime dėtis į vieną fron
tą su Dievo neprieteliais? ’ Udarnikas.

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus* . 1-—.r, ,Miltou,
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VANITY 
STUDĮO 
Lietuvis 

FOTOGRAFAS 
PR. ŠATAS 

Puikiausi 
Paveikslai už 

žemiausią. 
Kairią

24 MILLBURY STREET 
Worcester, Mass.

“Daugiausia Gelių Už Jūsų 
Pinigus” 

pas 

GEORGE’S FLOWER 
SHOP 

30 TrumbulI St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį j visas dalis pasaulio”.

Dial 6-1944

POPE OPTICAL CO.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių.

397 Main St., Worcester, Mass.

Tel. 3-5710

GREENWOOD DAINY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WOR0ESTER, 
MASS.

Tel. 2-8186

A. J. KITKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabu
žių visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL- 

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

< WORCESTERIO ŽODIS į
KA7IMIFR0 PAR-4A 'Anglijąs lietuvių kolonijų,išusirinkimas buvo gan gy- vvi i\ru-imi uitu rnn abejonės, yra Worces-j vas ir įvairus. Visi įdomiai 

ter, Mass. Iš šios kolonįjąs ' 

nybių, kurięjau darbuąja- 
isi pievb, Tėvynės, ar Šios

I NATIONAL BOTTLING
I COMPANY
f Lozoraičiai — Savininkai
| Išdirbame gerus minkštus gė- 
| rimus. Geriausias patarnavi- 
| mas vakarėliams ir piknikams 
= bei išvažiavimams.
i Tel. 3-6525
I 495 Millbury St.,
I WORCESTER, MASS.
B"*... ..........      I

džiojoj karėj”. Tai labai < 
įdomi knygutė, kuri nu- . 4 
šviečia karo baisenybes, - i ’ ne9 ] 

Jos kai? ;
na tik" 10c. Įdėję į konver-
tą 10c. pasiųskite “Darbi
ninkui” ir tuojau gausite » 
šią knygutę. • <' >

2 Įsigykite ją tuojau, 
| nedaug jų turime. Joj

AUŠROS VARTŲ PARAP. Piliečių Klubo susirinki
mas įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 16 dieną, bažnyti
nėj salėj, 8 vai. vak.

Prašome visų Amerikos 
lietuvių piliečių, kaip se
nų, taip ir jaunų, šiame 
svarbiame susirinkime da
lyvauti.

Suprantamas dąiktas, 
kad mes lietuviai worces- 
teriečiai tik susispietę, vie
nybėje galėsime parodyti 
reikšmę savo balši^. Tada 
tik su mumis pradės skai
tytis įvairūs politikai, ku
rių algas mes apmokame 
per taksas. Ypač jduni vy
rukai ir merginos, kurie 
turite 21 metus jūsų lau
kiame šiame susirinkime. 
Reikalui yra mūsų parapi
jos svarbūs ir tiktai jūsų 
balsais galėsime juos at
siekti.

iišklausė raporto iš įvyku
sio. metinio L. V. seimo 
Hartforde, kurį smulkiai 
ir gražioje formoje prane
šė seimo delegatė p. O. 
Zinkiūtė.

Vienbalsiai nutarta rem
ti ir savo energingu darbu 
prisidėti prie vargšų šei-

ŠV. MARIJOS VARDO yra kilę daug kilnių asmę-
DRAUGIJA nybių, kurie jau datbuoja- 

Piknikas ' si Dievo, Tėvynės, ar šios 
Didžiausios lietuvių ka- šalies, Amerikos naudai ir 

[gerovei. Ir šiandien Wor- 
cesteris gali pasigirti gra
užiu būreliu savosios — lie
tuviškosios inteligentijos 

„ii; skaičios jaunuomenės, - Dag-;ibos bei “Tae 
kurie susispietę į 4 bazny- PaeaĮD,os Dei 
tinius cho™, bei 2 skait- 
hngi L. Vyčių kuopas. Čia 
randasi taipgi garsi ir di
delė lietuvių sv. Kazimiero 
mokyklą, kurioje moksli
nimo ir auklėjimą darbą 
vadovauja pasišventę lie
tuvaitės Seselės Kazimie- 
rietės. Mokykla yra didelė 
ir ruiminga, kurioje gali 
sutilpti virš 500 mokinių, 
randasi 26 Waverly g-vės, 
gražiai L. Vyčių puoštu 
frontu, šiemet mokslo me
tus joje pradėjo vadovauti 
13 Seselių; šiemet atsidąrė 
taipgi ir 9-sis skyrius bei 
Junior High. Mokyklos ir 

i Seselių viršininkė yra Se- 
sup M. Beątricija, energin-

■ ga ir gabi Seselė. 
į Mokyklos mokslo metas 
• prasidėjo rugsėjo 4 d. iš

kilmingomis šv. mišiomis 
bažnyčioje, laike kurių ku
nigas Aug. Petraitis pasa
kė pritaikintą dienai pa
mokslą.
Skyrius Skaičius Mok.

talikių moterų Worcęstery 
šv. Marijąs Vardo dr-jos 
susirinkimas į’Cryko pirma-' 
dieny, rūgs. 9 d. Susirinki- 
man atsilankė gan daug. ą-. 
pie 300 narių. P. Elz. Kup
stienė, draugijos pirminin
kė, atidarė susirinkimą. 
Tarpe daugelio klausimų 
buvo nutarta surengti di
delį pikniką abiejų para
pijų — šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų naudai. Pik
nikas įvyks nigs. 15 d. 
Maironio parke. Todėl 
draugija nuoširdžiai kvie
čia visuomenę iš toli ir ar
ti atsilankyti ir paremti a- 
bi parapijį. Per susirinki
mą draugijon įsirašė p. O- 
na Lukosevičiutė, 17 m., ir 
p. Ona Zinkiūtė, 22 m. 
Nuo šios dienos per 3 mėn. 
bus dykai įstojimas nau
joms narėms nuo 16 — 25 
metų. Lauksime naujų na
rių draugijon ir skaitlin
gai atsilankyti parapijų 
piknikan. Reporteris.

28 d., vadovaujant Labda
ringai draugijai; taipgi 
prisidėti visa energija prie 
parapijos vakarienės, kuri 
įvyks spalių 22 d. Tai bus 
vienas ir garbihgas mūsų 
jaunimo pasirodymas vi
suomenėje.

Išrinktą taipgi komisija 
surengti artimoje ateityje 
didelius šokius ir rengtis 
prie keletos teatrų. Mat 
jaunimas rengiasi prie a- 
teities parapijoje ir visuo
menėje darbo. Dieve padėk 
jaunajai kartai eitų gražiu 
vyčių konstitucijos dva
sios keliu!!!

PAGERBĖ KATAKINĄ

JAUNIMO PIKNIKAS 
Rugsėjo 22 d.

MOKYKLA
Viena iš garsiausių ir 

skaitlingiausių Naujosios
Mokytojos
Sesuo M. Beatricia
Sesuo M. Virgilia
Sesuo M. Henrietta
Sesuo M. Sabina
Sesuo M. Klementina
Sesuo M. Gregoria
Sesuo M. Liliana
Sesuo M. Natalina
Sesuo M. Rozalina
Sesuo M. Krisanta
Sesuo M. Verona

Devintas
Aštuntas
Septintas 
šeštas 
Penktas
Penktas ir Ketvirtas
Ketvirtas
Trečias
Antras
Pirmas

39
45
42
4$
38
31
31
32
30
24

—Tikyba,
Lietuvių Kalba, 
Anglų Kalba ir 
Literatūra, 
Algebra, 
Muzika, 
Lotynų Kalba,

a

BILUS LUNCH
Lietuviška Valgykla

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

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

Diai 2-9025

MODERNIŠKA LIETUVIU 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bačiiiskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome švie
žių tavorą. Pamėgykite mūsų 
patarnavimą. Už pristatymą 

nieko, neskaitome.
344 Millbury St., Tel. 5-5746.

Viso
Devintame Skyriuje dėstoma:

Pasaulinė Istorija, 
Virimas, 
Siuvimas,
Manual Training, 
Physical Culture, 
Piešimas.

358

Pas ponus Martiną ir 
Margarįetą Levanavičiųs, 
24 Vale gatves, įvyko va
karėlis, pirmadienį, rug- 
piūčio 26-tą. Susirinko a- 
pie 50 giminių, pažįstamų 
ir draugų pagerbti Katari- 
ną Karšokaitę, ponios Le- 
vanavičienės seserį, ir au
gintinę, kurios sutuoktu
vės su Juozu Alavošiu į- 
vyks rugsėjo 28-tą, šv. Ka
zimiero bažnyčioj, 9-tą va
landą. Katarinos Karšo- 
kaitės tėvai yra seniai mi
rę, ji nuo jaunų dienų gy
veno pas savo seserį, M. 
Levanavičienę, kuri rūpes
tingai išauklėjo. Juozas A- 
lavošius, Petro ir Petronė
lės sūnus, 109 Houghton 
gatvės, yra pavyzdingas 
lietuvis jaunikaitis. Sve
čiai ir viešnios apdovano
jo būsimą jaunąją puikio
mis dovanomis. Visi atsi- 
lankusieji buvo svetingai 
priimti ir pavaišinti.

Visos, Jaunimo draugi
jos, būtent, Vyčių 116 kp.. 
Choras, Studentų organi
zacija ir Sodalicija smar
kiai rengiasi prie savo me
tinio pikniko, kuris įvyks 
prie Aušros Vartų bažny
čios, rugsėjo 22 dieną, pa
rapijos naudai.

Kadangi tai paskutinė 
gegužinė šių metų,, tat ren
gėjai kviečia visus tėvus 
jr draugus skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Kviečiame ir iš kitų ko
lonijų savo gausius priete- 
lius pas mus pasisvečiuoti. 
Būsime gerai pasirengę 
jus priimti.

Bus sporto programa, 
vadovaujant Jonui Mana- 
sui ir Jonui Bačinskui.

Gros garsus Worcesterio 
Hill Billies orkestras iš 
maždaug 20 asmenų, šv. 
Kaziimero parapijos cho
ras palinksmins savo žavė- 
jančiomis dainomis, vado
vaujant muzikui Žemai
čiui. Malonu matyti tokį 
susitarimą, prielankumą, 
kuris gyvuoja jaunimo 
tarpe abiejose parapijose. 
Taipgi bus “Beano” loši
mas, bus skanių užkandžių 
ir gėrimų.

Galėsite laimėti įvairių 
įvairiausių dovanų. Lauk
sime atsilankant,

Rengimo Komisija 
Bronius Barysas, Juozas 
Leikus ir Tarnas Stoškus.

Jurgis Žibąs, gyvenantis 
4 Marcus g-tvės (So. West 
Cutoff) staigiai pasimirė 
penktadienio rytą, aprū
pintas „ šv. Sakramentais. 
Velionis-išgyveno Worces- 
teryj virš 28 metus.

Paliko nuliūdime žmoną 
ir ketvertą vaikų: dvi duk
teris ištekėjusias.

Laidotuvės įvyko pirma
dienį, 9 vai. iš Aušros Var
tų bažnyčios, kur gedulin
gas mišias atlaikė klebo
nas kun. K. A. Vasys.

šeštadienį, rugsėjo 14 d., 
9 vai. ryte susižieduos p- 
nas Baranauskas iš Prin- 
ceton, Mass. su gerai žino
ma slauge p-le Veronika 
Snarskiute. Panelė Veroni
ka yra Asst. Supervisor 
Memorial ligoninėje.- Lin» 
kime geriausios kloties.

Taigi reikia sveikinti pageidautina, kad sųsipra- 
darbščias Sesutes, prašant tę lietuviai katalikai at- 
V. Dievo palaimos joms ir siustų daugiau vaikučių, 
visai mokyklai, o taipgi

SĄJUNGIETĖS

Moterų Sąjungos susi- 
rinkiman 5 d. rugsėjo, Są- 
jungietės džiaugiasi jau
nomis narėmis, matyda
mos jas susirinkimuose.

pagelbėti parduoti tikietus 
ir atsilankyti į parengimą.

Atsilankius klebonui ku
nigui A. Petraičiui, sąjun- 
gietės pažadėjo gausiai 
aukoti parapijos rengia
mai vakarienei, ir paėmė 
tikietų parduoti.

Po susirinkimo įvyko va
karėlis Centro pirmininkę 
p. T. B. Mažeikienę, Centro 
iždo globėją p. V. Shea, 
seimo delegates, V. Kučin-

LABDARYBĖS DR-JOS

F, A. VAIŠNORA, M, D.
(VEIKSNER) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
96 Vernon St., Tel-5-7810 

Ofirfo Valandos:
10-12, 2-4 hienos,—6-8 Vakare 

SEKMADIENIAIS 
SULYG SUTARIMO

WOROESm, M4ČS.

Tel-6-7810

Tel. 6-6753, Namai Tel. 4-9141 
” 3-3760

FRANK J. BURBUS
ADVOKATAS

Office:

633-642 WORCESTER,
Slater Bldg. MAfiŠ.

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MILLER
ADVOKATAS

Office
Room 401 WORCESTER,
Slater Bldg. MASS,

y

A

M. A. CIVINSKAS & 00.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojag 

340-342 Harding St 
WORCESTER, MASS.

Atdara Tel.
Dieną IF Naktį Dial-5-5898'Magdalena Daugėlienė, 45 

m. amžiaus. Nuliūdime pa
liko savo vyrą Joną, sūnų 
Albertą, ir tris dukreles: 
Teresę, Ritą, Eugeniją ir 
tris brolius Petrą Landžių, 
Worcestery, Mass, Anta
ną, Merville, BĮ. ir Vincen
tą, Lietuvoje, ir vieną se
serį Oną Giedraitienę.’Iš
kilmingos laidotuvės įvyko 
antradienio ryte iš jos 
brolio Petro namų, 46 Pro- 
vidence g-vės. Gedulingas 
pamaldas šv. Kazimiero knygos kaina buvo 50c., 
par. bažnyčioje atlaikė ku- j dabar parduodame po 25c. 
nigas Aug. Petraitis; baž- Su prisiuntimu 30c. Rašy- 
nyčia buvo pilnutėlė žmo- ; kitę: “Darbininkas”, 366 
nių, kurių tarpe buvo ats- W. Broadvvay, So. Boston, 
tovės iš Marijos Vardo dr-i Mass.
jos, Moterų Sąjungos, j ------ -----—
draugės ir pažįstamos. j KARAS, KARAS!

Grabnešiais buvo: A.1 
Kudarauskas, V. Goštau-J 
ta, V. Valatka, Jonas, Ju-į 
liūs ir Juozas Daugėlos. I 
Tapo palaidota Notre Da
ine kapinėse, kame kun. S. 
J. Vembrė atkalbėjo pas
kutinio atsisveikinmo mal
dos žodį.

SUSIPAŽINK SU 
JERUZALE

Jei nori arčiau susipa
žinti su Jeruzale ir kito
mis šventomis vietomis, 
kur mūsų Išganytojas 
kentėjo ir mirė, tai nusi
pirk knygą “Kelionė į Pa
lestinos Žemę”, kurią pa
rašė kun. P. Gonkus. Šios

D. MAŽEIKA
Geriausi, moderniškiausi ir 

draugiško patarnavimo lietu
vių savininkų KIRPYKLA ir 
barzdaskutykla.

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

■ ‘•'I

GREEN MOUNTAIN 
DAIRY 

SAVININKAS — JUOZAS 
BALTRAMAITIS

Woreeater To Webster Boad
Visokių Valgių, Užkanįžą ir 

Gėralų 
PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi Pirmų 
‘TRAFFIG LIGHT” kairėj.

Labdarybės draugijos 
susirinkimas įvyko rug- 
piūčio 20-tą* dieną. Atsi
lankė daug narių. P. Ka- 
tauskas, Labdarybės drau
gijos pirmininkas, atidarė 
susirinkimą. Apkalbėjus 
draugijos reikalus, buvo 
pranešta apie mortgičiąus 
apmokėjimą. Skolos už 
Maironio Parką apmokėta 
$2,500., kadangi Bancroft 
Bankas pripažino draugi
jos pinigus $1300. ir $800.- 
50. Tokiu būdu mortgičio 
skola susimažino. Kadangi 
reikėjo apmokėti grynais 
pinigais, tai atsirado drau
gijoj narys, kurs paskoli
no $7,000. Taigi nuosavy
bė pasįliko vien lietuvių 
rankose. Lietuviai turėtų 
rašytis prie šios draugijos, 
nes ji yra viena iš turtin
giausių lietuvių organiza
cijų Worcestery.

Gėlių dienos raportas iš
duotas. Visi dokumentai į- 
teikti advokatui Milleriui. 
Gėlių diena įvyks rugsėjo 
28-tą dieną.

*
j

Pasaulio Didysis Karas 
yra prarijęs milijonus 
žmonių gyvasčių. Jis buvo 
vienas iš baisiausių karų 
nuo pasaulio pradžios. Štai 
kun. J. F. Jonaitis, karo 
kapelionas parašė knygu
tę “Mano patyrimai di-

Jaunosios sąjungietėš 
nutarė turėti ir atskirus 
susirinkimus. Ką jos 
veiks, ateitis parodys.

Rengia “Whist party” ir »
! StaTęrvTStkienę V“ir 

, naujas nares pagerbti. 
Taipgi išduota seimo ra
portai. Centro pirm. T. B. 
Mažeikienė savo kalboje 
pareiškė norą, kad visos 
narės dirbtų vienybėje, 
tuomet ir organizacija 
ąugs. P. V. Shea, pareiškė, 
kad nors jį yra ištekėjus 
už svetimtaučio, vistiek 
myli lietuvių tautą ir turi 
poro su lietuviais dirbti ir 
draugauti.

Skanius užkandžius pa- 
ruoše 5-tos kuopos valdy
ba. V. Ųiutkienė.

; tuvių klubo salėje. Tikie- 
tai jau pardavinėjami. Pel
nas skiriamas sušelpimui 
:mūsų dviejų narių: našlės 
p. Čiginskienė ir p-lės J. 
iNastaravičiūtės, kurį jau 
labai seniai serga. Taipgi 
prašome ir kitų draugijų

AR GĖLIMO 
VARTOK KAPO - SALVE

ši mostis yra garantuota ar pinigui 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.

I
NUO REUMATIZMO SKAUSMO

SOOTKOOS DRUG CO.

90A Millbury St. Tel. 2-9592.
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA 

% VAISTINĖ WORCESTERYJ

Antradienį, nigs. 10 d. 
parapijos salėję įvyko mė
nesinis susirinkimas, į ku
rį susirinko apįe 100 jau
nų energingų jaunuolių.

L. VYČIŲ SUSIRINKI
MAS

LAIDOTUVĖS
Magdalena Daugėlienė
Praeitą šeštadienį savo 

namup^e, Gręen g-vės,/po, 
siinkios >.: ligos p&sšįhffi

THE PEOPLE’S

SAVINGS BANK
Draugiško Patarnavimo Bankas

450 Main Street, VVorcester, Mass.
Skersai Gatvės Nuo City Hali

GROCERNE ir BUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. VVORCESTER, MASS.

I)IĄL 5-6367• . . : U. . ^**4. , ’ * •’ , -

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

• v

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
GLENWOOD ir ATLANTIC

Virtuves Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sią kainą. Mokant .tuojau arba 

išsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St,
WORCESTER. MASS.

Pianos — Radios 
GĘUNQW 

ELEKTRIKIMIAI

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome rėifceluvau-lietuviais

20 Trumbull St 
Tel 49430 . Matą.

4d
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I' PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
SHENANDOAH, PA

L- •

:

Į MĘSOS STREIKAS
Shenąndoah’e, mes o s 

Streikieriai jau antra sa-

I bet šįmet mūsų biznieriui Gerbiamieji Rukšįai 25 matytų įvairiausių dalykų | žmones nuo gatvekario į 
parama ypatingai reika- metai atgal susituoke vie- galima būtų prirašyti ke-l pikniką. Kiti parapijiečiai 

įlinga. Biznieriai tai su-.tinėje šv. Kazimiero baž- lėtą tomų knygų. Taip jis, taip pat pasekė klebono 
I pranta ir nuoširdžiai žada nyeioje. kaip ir jo gerbtinoji žmo- pavyzdį. ' '
paremti savo gausiu daly-1 Ponia Melanija Rukšienė na, nors jinai yra iš bajo- 
vovimu naran: ina naroneri.'vrfi ha-irvrii Irilmpa CJimP ' «... 1.r.vavimu parapijos parengi-1 yra iš bajorų kilmės. Gimė rų kilmės, yra. abu karšti darbininkai 
muose, ypač šiame “ox (iš tėvo Dežiderijušo Rače- Lietuvos tėvynainiai “1

¥

intts VoiV šiame uA io lcvu juietuvos tėvynainiai u*
’ roast” piknike, sekmadie- vičiaus ir motinos Lauren- tarp savęs kalba vien tikdeltn kad “i- 15 d- tinos Monstavičiutės - Ra- UetuviSkli ir laikraščius,

irn ' Programa bus įvairi, šo- cevičienė, Juodeikelių kai- taip vietinius —Amerikos, ’oteSV“aaUt k*i riu° 2 vaL iki 8 VaL “eL™šk&PaLW-±^?‘P ’riš.Lietuvos, skaito 
sos kainų, eina savotišku 
keliu. Vieton tvarkingu ir' 
sumaniu būdu reikalautų 
Sumažinti kainas, jos vie- 

‘ tbs krautuvininkus pikie- 
tuoja ir neleidžia pardavi- 
rieti mėsos; taipgi vartoja 

. prievartą. Žinoma, žmo- 
iies, kurie nori mėsos, eina 
.arba į mėsos kompanijas 
arba išvažiuoja iš miesto. 
Taip darydami skriaudžia 
Smulkiuosius biznierius ir 

. patys streikieriai laužo
Streiką.

vakaro.
Autobusai nuo bažnyčios 

išeis po 9, 10 ir 11 valan
dos mišių. Prašome įsigy
ti kelionės ir įžangos bilie
tus iš anksto. Įžanga į 
parką 75 centai.

menkoje jinai gyvena jau vien tik lietuviškus. Gerb. 
per virš 30 metų. Ji yra,1 Adomas Rukšys Ameriko- 
kaip ir jos vyras, nariai je jau 30 metų. Su gerbia- 
Šy. Jurgio parąpijos; jinai mu Adomu Rukšiu, daug 
taip-gi priklauso įr prie viską mačiusiu, patyrusiu, 
draugijos Šv. Rožančiaus, bei daug skaičiusiu ir mo- 

Gerbiamas Adomas Ruk- kyčiausias profesorius, ne
M. Bigenis šys prieš 62 metus gimė vįen paprastas žmogus,

SPORTAS
* . ■ * .

LAWRENCE LAIMĖJO 
eAMPIJONATA

Pikniko komitetas ir 
l nuoširdžiai 

darbavosi. Garbė visiems.
P. G. Rap.

PROViDENGE, R. I,

rence laimėjo p. Hurley 
dovanotą taurę.

Lawrence ratelio vedėju 
buvo p. K. Venčius, o Nor- 
woodo p. A. Karšis.

Viktoras J. Bubilas, 
N. A. Lietuvos Vyčių 

Sporto Komiteto ir Lygos 
Pirmininkas.

Pranešame, kad Law- 
rence Šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos baseball 

i ratelis laimėjo Naujosios 
| Anglijos Lietuvos Vyčių 
Čampijonatą baseball loši
muose, pralaimėdamas tik 
vieną lošimą per visą se
zoną. Norwood laimėjo an
trą vietą, pralaimėdamas 
tik du lošimu per visą se
zoną. Norwbod ir Lawren- 
ce pralošė po vieną lošimą, 
lošdami prieš viens kitą 
per visą sezoną. Providen
ce užima trečią vietą; Lo- 
węll — ketvirtą; So. Bos
ton — penktą; Worcester
— šeštą; ir So. Worcester
— septintą.

Taigi tokiu būdu Law-

M NOKS TURĖTŲ 
DARYTI

Norwoodo Lietuvių Base
ball ratelis, per vasarą lo- 
šis Lietuvos Vyčių lygoje, 
nepatenkintas dėl Hurley 
taurės paskyrimo ne dėlto, 
kad Lawrence Šv. Pranciš
kaus parapijos ratelis ne
būtų užsitarnavęs, bet dėl
to, kad Lietuvos.. Vyčių 
Sporto komitetas labai ne- 
tvarkiai vedė lošimus.

Lietuvos Vyčių Sporto 
Komitetas sudarė taip, 
kad Norwoodaš negalėtų 
laimėti taurę, kada rugsė
jo mėnesy Worcesteris ne
pasirodė prieš Lawrence 
ir tokiu būdu atidavė Law- 
rencui du lošimu.

Dabar, jeigu Lawrence 
būtų pralaimėjęs vieną 
žaįdimą su Worcester, ka
da Worcester nepasirodė, 
tai Norwoodas būtų išėjęs 
lygiomis su Lawrence, nes 
Norwoodas laimėjo lošimą 
su Providence rugsėjo 1 
d. ir taipgi su So. Boston 
du lošimu rugsėjo 8 dieną.

Taipgi kyla klausimas 
kas atidarė vartus Provi- 
dence’ui, kad jie neturėtų 
atvykti į Norv/ood?

Lietuvos Vyčių Sporto 
komiteto sušauktame susi
rinkime, kuriame turėjo 
dalyvauti visų ratelių ats- 

, tovai, dalyvavo tik Nor- 
woodo. Tame susirinkime 
buvo nutarta, kad ratelis, 

( kuris nedalyvauja dvie
juose žaidimuose turi būti 
išbrauktas iš lygos ir jei
gu tas ratelis laimėtų žai
dimus, tai jam neturėtų 
būti priskaitomi laimėji
mai. Štai Norwoodas pra
lošė vieną žaidimą su Wor- 
cester, ir Worcester nepa
sirodė prieš Norwoodą ir 
Lawrence. Šis įvykis auto
matiškai, imant dėmesin 
komiteto nutarimą, panai
kina Worcesterio laimėji
mą mūsų kreditui ir to pa
sekmės, kad Norwood yra 
lygiomis laimėti taurę.

Taigi mes esame įsitiki
nę, kad Lawrence ir Nor- 
wood stovi lygiomis. Be 
to, Lawrence su Norwood 
lošė du žaidimus ir laimė
jo po vieną.

Norwoodo lojalūs rėmė
jai jaučia, kad Norwoodo 
rateliai Sporto Komitetas 
leistų dar lošti su Lawren- 
ce už čempionatą ir taurės 
laimėjimą. Bet jeigu Spor
to Komitetas mano, kad 
lošimai užbaigti ir Law- 
rence turi gauti taurę, tai 
mes ir tuo pasitenkiname, 
nes Lawrence baseball ra
telį sudalo geri sportinin
kai ir geri lošėjai ir jie la
bai gerai supranta kas yra 
tikri sportininkai, šia pro
ga mes norime pasveikin
ti Lawrence sportininkus 
kaip laimėtojus taurės ir 
mes tikimės lošti dar dau
giau žaidimų su jais ki
tais metais ir pasigerėti 
jųjų draugiškumu.

Prie tokios tvarkos, koki 
buvo šiais metais mes ne
galėsime būti lygoje. Bet 
jeigu kitais metais paims 
lygą vesti kas nors, kuris 
sugebės nustatyti tvarkiai 
lošimus ir prižiūrės, kad 
lošimai įvyktų, tai ir mes 
prisidėsime. ■ ■■ 2______

Nonvoodo Lietuvių Base
ball Ratelis,

K. A. Mickūnas, Jr. < 
Antanas Karšis 
Petras Volungevičius*

IŠLEISTUVES J
Rugsėjo 1 d., išvyko į : 

Chicagą mokslą tęsti klie- I 
rikas A. Kacevičius. Jį iš- : 
leisti susirinko nemažas 
būrys draugų ir pažįsta
mų, tarp kurių buvo kle
bonas kun. J. Vaitekūnas 
ir Providence augęs ir 
naujai įšventintas kun. 
Švedas. Kleriko Kacevi- 
čiaus tėvelių pavaišinti, 
svečiai suteikė išvažiuo
jančiam jaunam klierikui 
dovanėlių ir palinkėjo 
kuogeriausio pasisekimo

■ baigti mokslą.
PIKNIKAS

Rugsėjo 15 d., Šv. Onos 
draugija rengia savo meti
nį išvažiavimą Klaipėdos 
parke. Iš pikniko darbščių 
rengėjų teko sužinoti, kad 
jos tikisi sėkmingo išva
žiavimo. Piknike bus įvai
rių valgių ir gėrimų. Gros 
naujas orkestras. Kadangi 
pelnas nuo to išvažiavimo 
skiriamas naujai bažny-. 
Čiai, tai turėtų visuomenė 
paremti.

Šioje kolonijoje lankėsi 
iš Lietuvos agentas p. J. 
Baronas, kuris pardavinė
ja Vytautė Didž. Albumą, 
išleistą Lietuvoje. Rap.

GRĮŽO IŠ LIETUVOS

Lietuvoje, Papylės parapi- . .. na<Hkalbėti joje iš tėvų, Juoąo Rųkšio turetII pasikalbėti.
“Proga tųjų sukaktuvių, 
Reiktų duot’ ir man lauktuvių 
Ponui Rukšiui ir Rukšienei, 
Tartum mūsų karalienei. 
Bet kad tuščia mano spinta... 
Tai lai viskas dėl jų plinta 
Nuo Dievulio, iš augštybės, 
Kaip iš rago, brol’, gausybės”.

Kazys Vidikauskas.

ir motinos Jievos Liriaus- 
kaitės - Rukšienės. Jis — 
Adomas Rukšys kaip rusų 
kariuomenės puskarinin- 
kas, dalyvavo Rusų - Japo- 

, nų karėje. O po karo, pen-
"I rugsėjo 1 d. apkrikštyjo
' Šv. Kazimiero par. bažny-

KRIKŠTYNOS
Rugpiūčio 9 d. pp. Juo

zapas ir Konstancija 
(Skupeikiutė) Šiauliai, gy
venanti 307 Wharton St. 
susilaukė sūnelio, kurįŠio streiko vadovės suti- i 

kusios krautuvininkų ats-!
P tovus, reikalauja mėsos |«oirXrdu Tamošių?
> kainas sumažinti 20%

Kąs manytų, kad krautu-1 
vininkai yra kalti, kad mė-; 
Sa brangi, tik todėl, kad į 
jie yra biznyje. Visai ne
žiūri, kad valdžia ūkinin- | 

į kus privertė 20 nuošimtį | 
P savo gyvulių užmušti ir 20 
v nuošimčių mažiau auginti; 
L ' taipgi, kad vakaruose 

sausra daug pakenkė. Gal 
r nesugeba suprasti, kad 
f biznieriai daug d 
į • moka už ]

miau; kad įmant visas ap
linkybes, biznierius tik 
tiek uždirba, kiek seniau 
uždirbdavo — kad jie mė
sos kainų nenustato. Jei
gu tai būtų streikas prieš 
mėsos trustą, tai gal ir bū- 
*tų galima pateisinti r 

r ■ Pennsylvanijos valstybės
kolegijos mokytojas, mė- 

į šos ekspertas, prof. P. T.
įžiegler, streikinink. ė m s 

N mėgino tai išaiškinti, kad 
t. žmonės savo smulkiųjų

i Krikštatėviais buvo p.
i Konstantas Skupeikis ir p.
1 Agnieška Ambrosaitė.
I Krikšto Sakramentą su- 
i teikė kun. L. J. Praspalius.

M. B.

kis metus buvo jurininku. 
Tai daug visko yra matęs 
ir patyręs. Iš jo vien tik

NAUJOS PORELEI

šeštadienį, rugpjūčio 31 
d.,' 4 vai. po pietų Šv. Ka
zimiero par. bažnyčioje.

i kun. Dr. V. Martusevičius 
imonf _p ^ suteikė moterystės Sakra- 

įmentą p. Vincui Zimontui 
|ir p. Onai Simonavičiutei.
I Taipgi tą pačią dieną su- 
Į jungė moterystės ryšiu p.
Vincą Gurgždą ir p. Julę 
Seliutę. Liudininkais buvo 
p. Alena Paulauskaitė ir 
p. Petras Sėlius.

Abiem porelėm linkime 
i linksmo ir laimingo gyve- 
I nimo.

LAIDOTUVES
į .. biznierių neskriaustų ir ——
j streiką vestų prisilaikyda-Rugpiūčio 28 d. netikė- 
t mi teisingumo dėsnių. j tai patiko nelaimę, tapo 
į • Streiko vadovės steng- užmuštas Julius Katelia-
į damos savo reikalavimus1 vas» &yv* 7931 Harley Avė.
I Sustiprinti, mėgina kituose Velionis buvo 20 metų am-
L apskričio miestuose suor-, žiaus, gimęs šv. Kazimiero

t

Pa.; G. Kaplanaitė, Chica- 
go, III.; L. Kaplanienė, 
Chicago, III.; J. Klimavi
čius, Brooklyn, N. Y.; M. 
Jurkūnas, Newark, N. J.; 
N. Kupčinskaitė, Stony 
Brook, L. I., N. Y.; A. Ba- 
pienė, Stony Brook, L. I., 
N. Y.; A. Mažukelis, Broo
klyn, N. Y.; O. Mankienė, 
Chicago, III.; J. Norbutas, 
Waterbury, Conn.; J. Pili- 
pauskas, ‘Studentų žodžio' 
redaktorius, Thompson, 
Conn.; B. Sykes su žmona, 
Norwood, Mass.; O. Švagž- 
dienė, Brooklyn, N. Y.; S. 
Vitaitis, “Tėvynės” redak
torius, N. Y. C.; J. Zamu- 
levičius su žmona, Pitts- 
burgh, Pa.; J. Žurlis, Buf- 
falo, N. Y.

Visi patenkinti kelione. 
Jura buvo rami tik kada 
perplaukė per tą vietą kui* 
buvo praeitą vėtros, kuri 
siekė Floridą, jura buvo 
gerokai įsupta. Tą vietą 
perplaukė laivas po 24 va
landų jau po tos vėtros ir 

| jura vis dar buvo įniršusi, 
’bpf n pi lemi Tnrnp keleiviu

KOLONIJOSE
Įkas girdėti .lietuvių

iiĮĮiTniĮTĮmimiutftitfHįUiuigii

FEDERACIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS
A. L. R. K. Federacijos Naujosios Anglijos Aps

kričio nepaprastas suvažiavimas įvyks rugsėjo 29 d., 
2 vai. po pietų, šv. Juozapo par. svetainėje, Rogers St., 
Lowell, Mass.

Visi šio apskričio skyriai prašomi išrinkti atsto- 
;. Bus išduotas raportas iš Federacijos Kongreso.

Šio suvažiavimo dienotvarkę paskelbsime vėliau.
A. L. R. K. Federacijos N. A. Apskričio Valdyba 

vDvasips Vadas Kun. P. Strąkąuskas 
Pirmininkas VI. Paulauskas » 
Raštininkas B. Jakutis.

vus.

ganizuoti moteris, kad vi-j parapijoje. Paliko nuliūdi- 
sos išvien veiktų šiame įme savo tėvelius.
mėsos streike. j Laidotuvės įvyko rugsė-

Pastebėtina, kad visuo-1 d- Šv. Kazimiero 
se miestuose, kur tik toki ?ar. bažnyčios su trejomis 
mėsos streiką organizuoja, iškilmingomis šv. raišio
tai vadovės buvo lietuvės mis> kurj.a_s atnašavo kun. 
ir sekėjos ateivės iš Euro- L Valančiūnas, kun. Dr. V. 
pos. Veik visuomet varto-' Martusevičius ir kun. L. 
ja prievartą. Daugelis bu- ^^spalius.

. vo pasodintu kalėjiman už 
žiaurų elgesį.

Bendras žmonių jausmas 
yra netiek prieš patį strei
ką, kiek prieš streikierių 
neteisingą elgesį.

Patarnavo graborius p. 
• A. Stankus.

Teilsisi ramybėje.
M. B.

25 METU VEDYBINIO
Shenadoah’rietis. GYVENIMO SUKAKTU- 

------------- I VES'
PHILADELPHIAi PA. ’ Tarp ricmondiecių gerai 

žinomi viengenčiai, gerbia
mas Adomas Rukšys ir jo 
gerbtinoji žmoną, ponia 
Melanija Racevičiūtė-Ruk- 
šienė, sekmadienį pirmą 
rugsėjo, minėjo savo 25 
metų susituokimo sukak
tuves gražiu naminiu ban- 
kietuku; o “Darbo Dieno
je”, 2-rą rugsėjo tų sukak
tuvių dėlei, Šv. Jurgio baž
nyčioje, kunigas Ignas 
Zimblys solemnizantų, ger
biamų Rukšių intencijai 
atnašavo šventas mišias.

Gražus būrelis svečių — 
prietelių gerbiamiems Ru- 
kšiams linkėjo kuogeriau- 
sios kloties; o kai kurie 
net, kaip ve, pavyzdžiui: 
gerbiamų Racevičių šeima, 
šimkevičių, Jocių, Jene- 
liūnų ir kiti solemnizan- 
tams malonėjo suteikti 
dar ir gražias atminčiai 
dovanėles.

Šv. Kazimiero parapijos ; 
pramogų rengimo tikslu į- ■ 
Vyko parapijiečių susirin- ; 
kimas, rugsėjo 8 d., tuo- 

. , jaus po sumos, parapijos 
svetainėje.

Šiame susirinkime para- 
pijiečiai labai entuziastin- 
gai pasižadėjo darbuotis 
parapijos naudai. Nutarė 
surengti taip vadinamą 
f‘ox roast” pikniką, rugsė- 
jo 15 dieną, Gedimino par- 

; ke, Chews Landing, N. J. 
į . : KleBonas kun. I. Valan- 
( čiūnas nuoširdžiai kviečia 

visus parapijiečius ir kai
mynus, biznierius ir profe- 

l . sijpnalus' į tą parapijos 
pikniką gausiai suvažiuo
ti, kur linksmai ir naudin
gai bus proga praleisti lai-

i . Są. •
* Šios parapijos biznieriai 

f ' yra geri parapijos rėmėjai,

NORWOOD, MASS.
šeštadienį, rugpiūčio 31 

d. pp. Petras Kodis ir Mar
celė Arbočiūtė priėmė mo
terystės Sakramentą, Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje. 
Liudininkais buvo p-lė O- ] 
na Kodytė ir S. Arbočius. 
Šv. mišias atnašavo jau- ; 
nųjų intencijai ir jiem su
teikė moterystės Sakra-1 
mentą kleb. kun. S. P. 
Kneižis.

Sekmadienį, rugsėjo 1 d. 
p. Aleksandras Kamendu- 
lis ir p. Bronislava Peąiu- 
konytė iš Norfolk priėmė 
moterystės Sakramentą, 
šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje. Jungtuvės buvo 
iškilmingos su šv. mišio- 
mis, kurias atnašavo kun. 
S. P. Kneižis. Liudininkais 
buvo net aštuonios poros. 
Laike mišių jaunieji priė
mė šv. Komunij’ą. Jaunieji 
išklausę šv. mišių nesis
kubino iš bažnyčios, bet 
laukė gauti palaiminimo 
Šv. Sakramentu, kas su
darė labai gražų pavyzdį.

papuošti gėlėmis.
Vestuvių bankietas įvy

ko jaunosios tėvelių na
muose. Svečių buvo iš 
Lynn, Hudson, Boston, 
Norwood, Pennsylvania, 
New York ir kitų vietų. 
Vestuvės buvo tikrai lie
tuviškos.

Jaunieji “medaus mėne
sį” praleisti išvyko kur, 
bet nepašakė tik sugrįžę 
žada apsigyventi City 
Mills.

Linkime abiem porelėm 
sukurti gražias lietuviš
kas katalikiškas šeimynė
les.

vidence, R. I. Mūsiškis ra
telis laimėjo,

E. d. M.

CLEVELAND, OHIO
Švedų Amerikos Linijos 

motorlaiviu Kimgsholm 
rugsėjo 9 d. ryte atplaukei bet neilgai. Tarpe keleivių 
iš Lietuvos sekanti kelei-1 buvo daugelis iš Pasaulio

Lietuvių Kongreso dalyviai:
nis Kongresas ivvks šiame I S’ Atkočiūnas, Detroit, vių. Viso grįžo 1145 kelei- 
miAc+o Biio-ca-irTSą ri iv-Mich.; E. Gečas, ScrantonJ viai. Reporteris.

Septintasis Eucharisti-

mieste, rugsėjo 23 d. ir tę
sis iki 26 dienos.

Visos katalikų parapijos 
Į rengiasi smarkiai, kad pri
imti iš visų kraštų atvy
kusius maldininkus.

Jau sudarytas iš visų 
parapijų chorų vienas di
džiulis choras iš 3,000 gie
smininkų.

Šv. Jurgio lietuvių par. 
chorui prieš suvienijant 
vadovavo kun. A. 
kis ir muzikas 
Greičius.

Kun. Vincentas 
kutaitis, šv. Jurgio par. 
klebonas daug darbuojasi, 

’ kad į šį Kongresą atvyks- 
tantieji lietuviai būtų tin
kamai aptarnauti. Jis pra
šo parapijiečių išnuomuoti 
svečiams kambarius.

Altorius iF_ laiptai buvo j Jeigu kas turi ir gali iš-

Sekmadienį, rugsėjo 1 d. 
mūsų baseball ratelis lošė 
su Providence rateliu Pro-

Petrei-
Vincas

G. Vil-

ART-BRIC SIDING 
will modcmiie your kome

nuomoti kambarius, tai te
nueina klebonijon užregis
truoti.

Draugijos taip pat gra
žiai prisideda. Katalikų 
Federacijos 30 skyrius au
kavo $50.00 Kongreso rei
kalams. Kitos draugijos 
taip pat aukojo. Vėliau 
bus nurodyta svečiams ke
liai ir vietos. Pola.

PIKNIKAS PAVYKO
Šv. Jurgio par. piknikas, 

rugpiūčio 18 dieną pavyko. 
Gausiai susirinkę žmonės 
turėjo progos pasiklausyti 
gražių liaudies dainų, Kle
bonas kun. V. G. Vilkutai- 
tis daugeliui patarnavo 
automobiliu, atvėždamas

Pagražinkite savo namus, kad jie puikiai ir 
turtingai atrodytų vartojant BIRD ART-BRIC Si- 
ding apmušant namo sienas.

Art-Bric Siding apmušant namą, tikrai yra 
labai ekonomiška. Be to, gražiai moderniškai pa- 
puošite savo namą, kurio niekad nereikės molia- 
voti.

Bird Art-Bric Siding yra pa
daryta įvairių gražių spalvų. Lei
skite mums parodyti Tamstoms 
šio materijolo pavyzdį ir apkai- 
nuoti kiek visas materijolas kai
nuotų pagražinimui Tamstų na
mo.

BAY STATE LŲMBER Co.
136 SOUTHAMPTON IR CUMMINGSST., 

(arti Andrew Square)
TEL. HIG. 6502 BOSTON, MASS,
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[10 sv. MAIŠELIS 

CUKRAUS 47c. BROCKTONO BIZNIO APŽVALGA ■
!

DIDELIS KENAS
Evaporated PIENO 5c

THE GREAT SCOTT CoJcigaretai, saldainės ir tt. .

DIDELIS 14 oz. Batelis Q
TUHEIČIŲ KEČIAPO <7 Ve

DIDELIS KENAS 
RŪGŠČIŲ KOPŪSTŲ

DIDELIS KENAS 
Kalifornia PIČIŲ 14c
ORANGE PEKOE 
ARBATA 
MAIŠELIS SVARAS 
(šaukštas dovanų prie kiekvieno pkg.)

THE GREAT SCOTT
Main Street, Brockton, Mass.

(SKERSAI PjlOSPECT ST.)

Darbininkų Išnaudotojai

The Great Scott Co. ran
dasi ant Main St., skersai 
ProSpeet St, Brockton, 
Mass., kuri užlaiko groce- 
rį ir kitąkius kenuotus da
lykus. .

Ši įstaiga parduoda vi
sokius valgomus dalykus 
daug pigiau negu kur ki
tur, neatsižvelgiant, kada 
pirktumėt

Atėjęs į šią krautuvę pa- 
Įsiimk pintinę ir pasirink 
[daiktų tokių, kokių pats 
nori, o paskui pardavėjas 
juos suriš gražiai ir man
dagiai patarnaudamas.

Šioje krautuvėje parduo- 
[dama šviežiausi ir geriausi 
[produktai su garancija, 
rjei nepatiks, galima atsi
imti pinigus.

Mes turime pasveikinti 
šią įstaigą, už teikiamą 
žmonėms tikrą ir gerą pa
tarnavimą. Skl.

Čia dirba patyrę vaisti
ninkai, kurie sutaiso vais
tus labai atsargiai pagal 
gydytojo recepto. Taigi, 
norintieji gero, teisingo ir 
mandagaus pątarnavimo, 
tai visuomet kreipkitės į 
šias vaistines, ir. ten rasite 
pilną pašitėnkiųimą.

d m

KUR MANAI GYVENTI?

IRIS PHARMACY

Po sunkių ir ilgų nedar- sau, kad ir negražiu būdu, 
bo metų, gerbūvis vėžio kapitalo prisigrobščius. 
šuoliu grįžta atgal. Roose- ’ Kapitalistai ar komunis- 
veltas stengiasi, kiek gale- tai darbininkams nieko ge
damas, pagerinti šalies [ro neduoda: vieni darbi- 
gyventojų būvį, o turtuo- ninkus išnaudoja, duodami 
liai deda pastangas, kad jiems tik alkio atlyginimą 
pakenktų gerovės gražini- ir kiti taip pat juos išnau- 
mui, ir, kiek galima, dar doja ir dar prievarta ver- 
ilgiau nedarbą, bloguosius čia juos veltui jiems dirb- 
laikus čia palaikytų, kad 
milijonai vargšų darbinin
kų negautų gęrespių pra
gyvenimo sąlygų ir-užtik
rinto sau rytojaus darbo 
ir uždarbio.

Minios darbininkų skurs
ta ir badauja: čia dėl tur
tuolių šykštumo, kurie 
pelną šiais vadinamais ne
darbo laikais milijonais 
žeria sau kišeniun, o savo 
broliams darbininkams tik 
trupinius atiduoda; o ki
tur dėl visokių pramušt
galvių fašistų, nacių ar 
komunistų tvarkos milijo
nai žmonių skursta, ku
riems ne tik, kad neduoda
ma tinkamo už darbą atly
ginimo, bet dar atimama 
ir paskutinis duonos kąs
nis (pav. Rusijoj), ir pa
liekama jie nežinomam li
kimui - badui, o patys ko
munistų vadai, gyvendami 
kaip milijonieriai, perša 
visam pasauliui Rusijos 
pragarą ir badą, norėdami 
dar ilgiau pasaulyj betvar
kę, bedievystę, persekioji
mą tikėjimo, nedarbą, ir 
visokias suirutes palaiky
ti, kad tik dar daugiau

ti. Nei su vienais, nei su 
antrais darbininkams ne
pakeliui. Ypač komunizmo] 
reikia vengti, kaip ūgnieš, | 
kuri viską sunaikina ir, 
vėliau, netekusi degamos 
medžiagos, užgęsta, palik
dama tik krūvą degėsių ir 
pelenų. Kaip Ugnį galima 
užgesinti vandeniu ar že
mėmis, taip ir komunizmą 
galima sugriauti ir panai
kinti tik Kristaus Bažny
čios Mokslo šviesa, palai: 
kymų Katalikiškos Bažny
čios, platinimu katalikiš
kos spaudos ir ugdymu 
krikščioniškos asmenybės.

Todėl kiekvieno darbi
ninko yra pareiga savo ka
talikiškas įstaigas remti ir 
palaikyti, vien tik gerus ir 
katalikiškus laikraščius! 
skaityti ir savo vaikus tik 
į katalikiškas mokyklas 
leisti.

Tie, kurie katalikiškų į- 
staigų neremia ir savo vai
kus leidžia į mokyklas, 
kur vaikai auklėjami ne
katalikiškoj dvasioj, yra 
nelyginant tėvynės išdavi
kai, nes jie patys geruoju 
atiduoda savo priešui gin
klą, kad juos pavergtų. L.

Iris yra dvi vaistinės, iš 
kurių viena, 238 Main St., 
kita 1035 Main St. Telefo
nai Brockton 6770. Ši vais
tinė išpildo visokius recep
tus, parduoda visokius 
chemikalus ir guminius 
dalykus.

ši įstaiga sparčiai auga 
ir plečiasi biznyje dėlto, 
kad jos patarnavimu žmo
nės yra patenkinti. Čia 
parduodami dalykai yra 
pirmos rūšies ir už priei
namą kainą.

Šiose vaistinėse užlaiko
ma įvairios rūšies cigarai, 

[vaivadijos įstaigos susirū
pino Trakų Lydos’’pilių 
griūvėsiu, o taip pat kitų 
istorinių liekanų likimu. 
Šiuo metu ir Trakuose ir 
Lydoje yra tvarkoma pilių 
griuvėsiai. Trakuose at
naujintas viršutinis bokš
tas, o dabar konservuoja
ma balinė salė. Darbai ža
da užtrukti iki rugsėjo 
mėnesio.

Jeigu manai gyventi A- 
merikoje, įsigyk Amerikos 
pilietybės popieras, nes 
lengviau gausi darbą ir se
natvėje pragyvenimui pen
siją. Atvažiavimo dieną ir 
laivo vardą dėl savo kos- 
tumerių aš surasiu veltui, 
kurie ateis į mano drabu
žių krautuvę. Kurie kreip
sitės laišku tuo klausimu, 
tai prisiųskite $1.00 išlai
doms.

Amerikos piliečiai, ku
rie esate pasiturę, galite į 
Ameriką atsikviesti savo 
tėvus, brolį arba seserį. 
Laivai dideli — greiti, o 
laivakortes pigos. Krautu
vė atidara ir vakarais.

Petras Bartkevičius 
(Agentas) 

678 N. Main St., 
Montėllo, Mass.

CAMBELLO CO0PERATIVE 
BANK

1106 Main St., Franklin Bldg., 
Campello, Mass.

Tel. 2197
Parsiduoda;1 Šerai.

Už įdėlius nuošimčiai mokami 
SKOLINA PINIGUS DĖL 

NAMU 
58 metai manyj-e.

KAIP LENKAI 
NUSIKALSTA

Okupuotoje Lietuvoje
LENKAS KUNIGAS NU
KENTĖJO DEL TEISY

BES

Trakų klebonas Malymč 
Malicki neleido skambinti 
bažnyčios varpais per Pil- 

■ sudskio laidotuves. Varpi
nėn įsibrovusius 8 patrio
tiškai nusiteikusius gim
nazistus užrakino ir visą 
naktį pralaikė kaip kalėji
me. Be to, kitą dieną pa
maldų metu pasakę pamo
kslą, kur šių dienų lenkai 
buvo išvadinti stabmel
džiais: “Maršalo lavoną 
padėjo ant patrankos* kaip 
balybną — stabą, o pro ša
lį ėjo mirties pabūklai ir

jų nešėjai — kariai, nes 
miręs yra buvęs jų profe
sijos meistras...” Teisingas 
kunigas energingai gynėsi 
ir'prašė išteisinamas, nes 
panašiai kaip jis yra nusi
teikę ir keli tūkstančiai jo 
parapijiečių. Jie buvo at
vykę net pas vaivadą Vil
niun ir demonstravo ties 
jo langais su bažnytinėmis 
vėliavomis. Teismas nu
baudė teisybę parbėgusį I 
kleboną pusantrų metų ka
lėti.

Lenkijos statistikos biu
ras paskelbė duomenis už 
ii ketvirtį šių metų, iš ku
rių matyti, kaip lenkai 
daugiausia linkę nusikals
ti. Pasipriešino policijai 
1.631, skatino nusikalsta
mam darbui — 1.776, są
moningai leido apyvarton 
padirbtus pinigus — 919, 
padirbimais ir suklastoji
mais nusikalto — 1.763, 
padegė turtą savo ar kito 
— 515, užmušė — 309, mė
gino užmušti — 322, sun
kiai sužeidė kūną — 317, 
nužudė vaikus — 281, plė
šikavo — 389, vogė —116.- 
868 (tame būtų vagysčių 

1—21.742), gyveno kitus 
versdami paleistuvauti — 

12.866 ir apgavo — 7.478 
asmens. Viso nusikalto 
135.134 asmens.

TRAKŲ IR LYDOS 
GRIŪVĖSIU PRIEŽIŪRA

Vilniaus ir Naugarduko

VERČIA LENKINTI 
PAVARDES

(CLASSIFIED)

M. H. WALSH DAIRY
Gamintojai geriausios rūšies 

PIENO ir SMETONOS 
Specialia vaikams pienas 
348 Oak St BroCktofi 2110

VVASHBCRN BAKERY 
INC., 

PUIKŪS KEPfclAI 
Stėnos ir PYRAGŲ 

507 Pleasant St.
Tel. Brockton 5401

NESULAIKYK SAVO VAIKĄ 
NUO AKIŲ EGZAMINAVIMO

Jei reikalingi akiniai, mes turime specialius vaikams 
stiprius akiniams rėmus, 
labai žemos.

ISEGZAMINUOJAMOS AKYS 
Ar Leisi į Mokyklą Savo Vaiką 

Su Netikusiu Regėjimu?

Įmokėkite 50c. ir paskui mo
kėkite po 50c. į savaitę.

J. J. ZABARAUSKAS, 
Registruotas Optomętristas, y- 
ra vedėjas ir jis kuo puikiau
siai Jums patarnaus.

i. Mūsų kainos vaikų akiniams

198 MAIN ST.I SAVAITĘ
AKINIAI IŠSIMOKEJIMUI

. ... į------------.-..r- ■ . ................................v - /TT j" , •)

Pranešimas!

!

i

DUNLOP TIRE & 
RUBBER CORP.

Vartok ‘Dunlops’ dėl saugumo 

EMIL JOHNSON, Sav.
72 Legion Parkvvay 

Brockton 3640

J. J. KELLEHĖR

Akinių Pritaikintojas

Darbą atlieka atsakančiai

63 Main St. Tel. 1060

■įį

McGLINCHEY &
russeLl

FUNERAL HOME
Tel. 254-R; 446 Main St.
Pagrabams patarnavimas ir 

Automobiliai.

i i

Į
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dinti areštais ir pabauda. 
Viršutaite priversta buvo 
antrą prašymą rašyt, savo 
pavardę pakeisdama “Wir- 
szutowna”. Bendrai čia 
prašymų rašymas paskuti
niuoju metu pagarsėjo 
buvo net teismo, byla. Mat, 
vykstantiems p L.at v i j o n ■ J 
duonos kąsnio ušsidirbti | 
reikalingi pasai. Pasus | 
duoda valsčius, bet reikia g 
prašymas rašyt. Prašymus | 
Apsoje rašo ‘Biuro Podan’ip 
uj auksiną, o Vaičiaus raš- 
tininkėlis H. Rožyk už 50 
ir 20 sk. Žmonės, neturė
dami pinigų, ieško, kad 
kas parašytų visai veltui 
ir kreipiasi į lietuvius in
teligentus, skaityklos ve
dėjus. * Vietinė skaityklos 
vedėja p. V. Misiūnaitė šį 
pavasarį parašė tokių pra
šymų apie 200. Tatai tepa
tiko minėtam H. Rožyk’ui 
(konkurencija!) ir skait. 
vedėja buvo patraukta at
sakomybėn “za nielegalne 
pisanie podan”. š. m. 16 d. 
Apse Apygardos teismas 
svarstė t^ bylą. Nors H. 
R. ir prisiekė, kad skaity
klos vedėja rašiusi apmo
kamus prašymus, tačiau 
liudininkai, kuriems buvo 
rašyti prašyriiai, įrodė tie-' 
są. Teismas p. Misiūnaitę 
išteisino.

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

| Nauja mešos ir groseria,krautuvė. »Joje. yra J® 
| pilnas pasirinkimas visokių valgomų daiktų. |

Perkant reikia mokėti cash.

KUŠKI HEALTH SYSTEM
Esame Specialistai 

Electron - Garinių Mineralinių. 
Vanų ir mankštinimų.

INFRA-RED BAKING 
Jalmar Kiiski, Vedėjas

153 Main St. Tel. 2336.

John Sousa

682 N. Main St.

Kili

Montello, Mass.

2^
If YOUORDER

-1

kCOKE i

Namų: Ofiso:
Tel. 7933 Tel. 4009

STEPHEN C. 
VISHINSKAS

Advokatas
63 Main St., Brockton, Mass.

DR. GEORGE 
WAKELING

Osteopathic Specialistas
Gydytojas ir Chirurgas

Tik pagal sutąrtį
50 Ash Št. Tel. Brockton 4776

LEON W. RAND
Autorizuotas Fotografas 

Imame visokias fotografijas ir. 
gražiausio kūdikio kontesui 

skiriamos dovanos $220.
Pabandyk Juos

153 Main St. Tel. 7740.

ŠIS BANKAS VISIEMS

Taupyk su mumis

BROCKtON SAVINOS BANK
Main ir Court St.

ĄP.SA (Breslavės ap.)— 
Valsčiaus valdininkams 
nepatinka lietuviškos pa
vardes. Jadvyga VirŠutai- 
tė ir Y. Krivelytė, norėda
mos išsiimti pasus, para
šė tuo tikslu prašymus 
valsčiaus valdybai ir pasi
rašė, kaip mokėjo lietuviš
kai, pav., ‘Viršutaitė’. Val
dininkas H. Rožyk ir kiti

Įėmė įvairiausiais žodžiais 
koliotis, • pav.> “djable”, 

’šwinia litewska” bei gąs-

Jei nori visuomet būti 
linksmas ir turėti gerą 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kuri. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpsta l60 į- 
vairių įvairiausių juokų— 
Juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina tik $l.u0. 
Užsakymus siųskite:

“DARBININKAS” 
306 W. Broadway, 
So. Boston, Masė.

WINTER
PRICE PROTECTION PlAN
AVON COAL & SRAIN C«.

Across Erom Avon Ralroad Station 
TEL. 8990 AVON, MASS.

Remikihię tuos profesijoUalus (t biznleHits, kurie 
skelbiasi “tlarbiniūkė” ir ^toirbihmfib” Radio Prog- 
rainoje.

IRIS PHARMACY
BROCKTONE DIDŽIAUSIAS

DRUG STORE.
Specialia išpardavimas •

Bayer Aspirin 100 ui 47c.

• VM INO &

iMtaJtaNo.SSS 
BROCKTON, MASS.
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DAR-BtNINftAŠ . nuli įiiii imi

Rytinių Valstybių Žinios
i WATERBlfflY, CONN.
LEITENANTAS MATAS
- BALANDA IŠVYKO 

KALIFORNIJON

. " Šiomis dienomis, kaip 
jau buvo rašyta šiame lai
kraštyje, žmogžudys lietu
mis, Latvynas, kuris nužu
dęs Stanislovą Gružą aš- 
iuoni metai atgal ir kuris 
dabar gyvena Kolifornijo- 
je, tapo suimtas ir du Wa- 
terbury’o detektyvai, lei- 

_ tenantas Stevens ir lietu
vis, mūsų geras parapijie
tis, Matas Balanda, jau iš
vyko Kolifornijon jo par
sivežtų. Kitas detektyvas, 
Juozas Bendleris irgi lie
tuvis (garsaus vaistininko 
ir aldermono Jono Bendle« 
rio brolis) buvo pasiren
gęs taip pat važiuoti. Kaip 
jau vieną sykį rašiau, Po
nas Balanda galėtų nemen- 
Ką knygą parašyti apie 
savo nuotykius su krimi
nalistais. Man jisai pasa- 

> įojo keletą atsitikimų, tai 
klausant net plaukai stojo
si. Gal kurią dieną Matas 
Balanda teiksis papasako
ti juos visus jaunesniam 
žmogui, kuris parūpins 
spaudai tą visą.

land, Ohio. Jiedu tikri wa- 
terburiečiai ir per ilgus 
metus palaiko lietuvių 
garbę “bowling alleys”, 
les penki broliai Dulskiai 
jowlydavo. Tai buvo tais 
laikais Waterburyje sen
sacija. Matyti, kad jie ne
pamiršo bowlyti, nes aną 
vakarą Jonas Kairis, vedė-Į dirba pas Warner Bros.

PARVAŽIAVO PAS 
TĖVUS

Šiomis dienomis atsilan
kė atostogoms Waterbury- 
je pas savo tėvus kita gar
si kino (Movies) dalyvė, 
artistė, Sirley Abromavi
čiūtė (Shirley White). Ji

jas Šv. Juozapo Bowling 
alleys mane pašaukė ir su
pažindino su gražiais, lyg 
matytais per sapną vei
dais.. O gi Dulskiai! Malo
nu matyti, kad tiedu bro- 
iai puikiausiai atrodo ir 
beveik “bytina” visus ki
tus brolius bowling alleys. 
Laikykitės, Dulskiai! Tai 
yra buvę garsus vyčiai ir 
darbuotojai parapijoj, bet 
dabar visi, rodos, apsive
dę ir gražiai gyvena.

BARANAUSKAITE 
SARATOGA SPRINGS

GRĮŽO IŠ LIETUVOS

Mūsų senasis lietuvis, 
graborius, Jonas Dielinin- 
&as, tik ką grįžo iš Lietu- 

- Vos, kurią jisai su savo 
* žįnona aplankė šią vasarą. 

Jiedu puikiai atrodo. Por 
pas Dielininkas man pasa
kojo kaip jam tenais sekė- 

j. si. Gyrė begalo Lietuvos
p : ir lietuvių kultūrinę pa-
j žangą ir džiaugtis tegalė-
Į jo visais savo įspūdžiais,
į Be to, jisai parsivežė ir ap-
|< dovanojo gintariniais dai-
f ktais kaikuriuos savo prie-
; tolius, tarpe kurių turiu
1 laimės ir aš būti. Ačiū
į jam, ir jo pasakojimais te*
J galiu džiaugtis, kad Lietu-
į - * va sparčiai žengia pirmyn.

Mūsų garsi žvaigždė, wa- 
terburietė, Julė Baranaus
kaitė (Judith Barron), ge
ra lietuvaitė ir katalikė, 
dabar darbuojasi kaipo 
“features artists”, žvaigž
dė dainininkė Saratoga 
Springs, New York. Jos 
sesutė Marė ir draugė Ju
lė Šniečkiutė ją aplankė 
pereitą savaitę ir sulyg 
Waterbury Dem o c r a t. 
džiaugėsi ir gėrėjosi mūsų 
waterburietės lietuvaitės 
gražiu balseliu. Julė yra 
dainavus visur. Vieną mė
nesį ji Miami, paskui Kali
fornijoje, Chicago, ,New 
York ir tt. Linkime Julei 
prasimušti dar aukščiau 
ir net pasiekti Lili Pons.

Movies Studio, California. 
Ji dalyvavo paveiksluose, 
bet vis gauna trumpą ro
lę. Pavyzdžiui “Red-head- 
son Parade” paveiksluose. 
Vėl grįžta Kalifomijon da
lyvauti naujuose paveiks
luose. P-Iė Abramavičiutė 
yra gabi smuikininkė, šo
kikė ir dramatikė. Be to 
gražiai moka mėgsti ir ki
tų rankų darbų dirbti. Pri
žadėjo atsiųsti į mūsų ba- 
zarą vieną kitą dalykėlį. 
Dėkų jai ir “Good Luck”. 
Ji nesenai laimė jo • “Knox 
Beauty Cup”, kurią man 
pačiam teko matyti. Jos 
sesutė, Marė Abromavičiū
tė, dabar yra “Miss Water- 
bury”; Malonu matyti, kad 
nepamiršta tėvų ir dažnai 
juos aplanko.

svečiai, kaip tai senas wa« 
terburiečiams gerai pažįs
tamas kunigas Jonas Bak
šys, kuris neseniai pasta
tė naują bažnyčią Roches- 
teryj, New York. Lankėsi 
ir kunigas Skripkus, Sese
rų Praneiškiečių, Mt. Pro- 
vidence, Pittsburgh kape.- 
lionas. Be to, lankėsi kuni
gai Abromaitis ir Lutkus. 
Malonu matyti, kad visi 
viršminėti kunigai gerai 
atrodo.

Lankėsi kitas svečias, 
Jonas Kaukas (Mato Kau
ko brolis) iš Detroit Mi- 
chigan. Jonas diktas vai
kinas, dirba Ford Kompa
nijoje. Teko daug įdomių 
dalykų išgirsti iš lietuvių 
detroitiečių gyvenimo. Jo 
brolis Matas dabar serga 
ir linkime jam greitai pa
sveikti.

GRĮŽO Iš ATOSTOGŲ

ŠĮ

ĮĮ

WATERBURY SAVINOS BANK į
WATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

Waterbury'o Savings Bankos Brooklyn *o Skyrius gali aprū> M 
pinti tavo visus Lankos reikalus.

Tos pačios Lankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury j j 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn ’o Bankoje. Taipgi H

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

CONNECTICUT LITHU- 
ANIAN CATHOLICS’ 

VEIKIMAS

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS 
TRAVELER’S CHECKS 

FOREIGN DRAFTS

Jei nori sužinoti, kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa
baigą. Šią knygutę yra 
parašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c. Su prišiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. į> 

793-797 Bank St. |ii
Nors biskutį pervėlu, bet ; 

visgi gal suspėsiu į spau
dą parašyti, kad CLC arba 
Connecticut Lithuanian 
Catholics (visos Connecti
cut Valstybės jaunimas) 
turės savo metinę Field 
Day (Olimpiadą) prie La
ke Quassapaug, netoli Wa- 
terbury’o. Bus kaip ir per 
pereitus trejus metus bė
gimų, šokimų, plaukimų ir 
visokių sporto įvairumų. 
Šokius amerikoniškus ir 
lietuviškus gros Timmie 
Crow’s 12 dalių Colonial 
Orkestras. Bus visokių 
“punių už visai menką kai
ną tik ketvirtą dalį dole
rio. ,

Gerbiamieji lietuviai! 
Jūs skundžiatės, kad mūsų 
jaunimas maišosi su sve
timtaučiais ir su jais apsi- 
veda. Sumanytojai šios di
džiulės lietuvių katalikų 
organizacijos iš visų lietu
viškų parapijų, kaip tai: 
Hartford, Wąterbury, New 
Britain, NeyyvĮHaven, Brid- 
geport, Ansonia ir Bristol 
tai daro, kad pritraukus 
nors sykį į metus visus lie
tuvius jaunikaičius ir lie
tuvaites, kad jie galėtų 
per sportą .įr suvažiavi
mus susipažinti. Mums tai 
sekėsi, nes iki šiol kiek po
relių susipažino, tai tiek ir 
apsivedė. Mes darbuosi
mės, tik mus remkite, o 
matysite, kad lietuviai ga
li pasirodyti. Taigi visi ir 
visos važiuojame į CLC 
Field Day prie Lake Quas- 
sapaug.

Kviečiame visus lietu
vius, o ypatingai jaunimą 
ir jų vadus ir kitų valsty
bių, kaip tai: Massachu- 
setts, New York ir kitus.

gą kalbelę apie Lietuvą ir 
jaunimą. Jis džiaugėsi vy
čiais, ypatingai jų įvyku
siu vakarėliu, rugpiūčio 30 
d., kur buvo įvairių valgių 
ir turininga programa.

Programą išpildė vyrų 
choras ir solistai.

P-nas Pranas Zdankus 
viešėjo pas p. Kauklius, 
kur jį pagerbti buvo su
rengta privatiška vakarie
nėje. Gerb. svečias gėrėjo
si vyčių veikėjais. Iš čia 
p. Zdankus išvyko į Chica- 
go. Ten sutvarkęs savo rei
kalus, žadėjo atvykti į 
Keamy ir čia apsigyventi. 
Linkime gerb. svečiui ge
riausių pasekmių ir lauksi
me sugrįštant. Rap.

NEW BRITAIN, CONN.

MIRTIS PAKIRTO 
GYVYBĘ

Rugsėjo 3 d. mirė a. a. 
J. Ramanauskas, apie 54 
m. amžiaus, nevedęs. Pa
laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis šv. Marijos ai
rių kapuose. Laidotuvėse 
patarnavo graborius A. P. 
Karlonas.

Lai būna jo vėlei amžina 
ramybė. T. M.

Manant apsigyventi A- 
merįkoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway,

I So. Boston, Mass.

ELIZABETH, N. J.
PALAIDOTA PARAPI

JOS DARBUOTOJO 
ŽMONA

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

' Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

Rugsėjo 2 d. iškilmingai 
palaidota parapijos trusti- 
sto ir seno parapijos ne
nuilstančio darbuotojo Po
vilo Kirvilevičiaus žmona 
Alena, kuri ūmai mirė po 
operacijos. Žmonių buvo 
pilnutėlė bažnyčia. Buvo 
laikomos penkerios mišios. 
Laike mišių .giedojo para
pijos chorais ir Solistais V. 
Pronskie’tis. Tokių iškil
mingų laidotuvių nieks ne
atsimena. Parapijonai šir
dingai pagerbė savo dar
buotoją gausingai atsilan
kydami ir desetkai karų 
lydėjo į kapines. Lafiai 
gražiai pasielgė draugijos 
ir šiaip pavieniai asmenys 
vietoje menkų gėlių puokš
telių užprašydami daugy
bę mišių ir ekzekvijų, tik
rai katalikiškai ir pavyz
dingai. Ilsėkis Alena ra
miai žemelėje. Ilgai minės 
Tavo malonų būdą ir šir
dingą apsėjimą draugijo
se. Parapijonai širdingai 
reiškia užuojautą vyrui 
Povilui, savo ilgamečiu!, 
nenuilstančiam trustistui. 
Paliko liūdesyje vyrą ir 
vedusią seserį.

Raporteris.

ĮSTEIGTA 1903 
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500
New Britain 321

IŠVAŽIAVO Į MOKYK
LAS

Šie lietuviai vaikinai iš
važiavo mokytis: į Lietu
vių Kolegiją Marianapolis 
išvyko Vincas Urbonas ir 
Albinas Gurklis, naujas 
studentas. O Jurgis Vil- 
čiauskas išvažiavo į St. 
Bernard’s Seminariją, Ro- 
chester, New York, kur 
klebonauja kunigas Jonas 
Bakšys. Yra ir daug kitų 
kaip tai, Juozapina Stok- 
niutė, kuri važiuoja su 
Girdžijauskaite į Mt. Pro- 
vidence arba Pranciškie- 
čių Akademiją. Linkime 
visiems geriausios kloties.

IŠ DARBININKŲ 
GYVENIMO

North Juge kompanijos 
darbininkai šiomis dieno
mis laimėjo algų pakėli
mą. Algos pakeltos 10 cen
tų ant kiekvieno gauna
mos algos dolerio. Tokios 
algos bus per tris mėne
sius. Po trijų mėnesių, jei 
darbininkai nebus paten
kinti nustatytomis algo
mis, tai ir vėl gali reika
lauti pakelti.

Šios kompanijos darbi
ninkai pereitą pavasarį su
sirašė į uniją ir vieningai 
laikosi. Yra nemažai ir 
lietuvių darbininkų.

Nedarbas dar nesumažė
jo. Daug darbininkų, ypa
tingai iš jaunesniųjų ne
gauna darbo. Tiesa, kalba, 
kad bloglaikis jau praėjo, 
bet tik kalbos. Tikrenybė
je darbininkai negauna 
darbo; bankos iš darbinin
kų atima namus už nesu- 
mokėjimą nuošimčių už 
paskolas, ir dabar kelia 
nuomas nuo dolerio iki 

Jeigu 
1 darbininkas negali sumo- 
I keti nuomos, tai meta į 

Pažymėtina, kad 
....Taipgi Nutarta “f

bai pragarsėjo praeitais1 metinius kuopos sokius 
(painter), ne stogų arba metais prieš Kalėdas. Mar j lapkričio mėnesy.
stubų, bet ant audeklo ii lonū matyti, kad vis dau- į Vyčiai organizuos vyrų 
popierio. Be tp jisai turi giau ir daugiau, ypatingai' chorą. Organizatoriais pa- 
“iškalęs” nemažai rimtos iš jaunesniųjų f ‘ •- •
nnaain'na Cfnl Ir-i-iv* i n rlinno 1

ŽINIOS IŠ GARSAUS 
HOLLYWOOD MIESTO 

IR GRAN CANYON

i Gerb. Prof. Aleksis, ku- 
; ris retai kada ima atosto

gas (neš jis tikrai turi 
jauną kraują ir visuomet 
pilnas energijos) grįžo ne- 

Į senai iš Pennsylvanijos, 
| kur jisai praleido savaitę 
[ atostogų. Teko man kalbė- 
Į ti su gerb. profesorium, ir 
L> džiaugiaus sužinojęs, kad 
U jisai aplankė Pennsylvani- 
j jps įžymesnias vietas kaip 

tai, “Garso” redakciją, Se
sučių Nukryžiuoto Prie-

- glaudą, Elmhurste ir tt. 
Tenai jam teko džiaugtis 

j it gėrėtis minėtų Sesučių 
yęikla ir pirmynžanga. Jis 
Slitiko aukštai gerbiamą 
prelatą Miliauską, kuris y- 

"•.rą įdėjęs širdį į tą prie- 
į ; glaudą. Taigi kaip mato- 
I ffte gerb. prof. Aleksis pra- 
,Leido savo atostogas kaipo 

tikras lietuvis, katalikas 
iį* inteligentas žmogus.

Šiomis dienomis broliai 
Račiai (Antanas ir Ka
zys), kurie per metus (iš
skyrus vasaras) užlaiko ir 
veda Littlė Snack Valgyk
lą, New Yorke, dabar lan
ko “Garsius Cowboy Wes- 
tus”. Atrašė iš Hollywood, 
Californija, bet nepasako 
kuriuos artistus jiedu ten 
matė. Paskui jie šovė tie
siog į vieną 
buklų vietą 
on, Arizona, 
už regulerų 
žinučių bei atvaizdų iš tų 
garsių vietų. Kazys ir An
tanas yra gabūs vaikinai, 
geri lietuviai,ir praktikuo
janti katalikai. Kazys jau 
senai veda valgyklą, New 
Yorke, o dabar su savo 
broliu Antanu turi savo 
biznį ir gerai jiem sekasi. 
Antanas yra buvęs vedė
ju Waterbury Country 
Club (Golf) ir ilgus metus 
tenai gražiai ir pavyzdin
gai darbavosi. Jisai ne
menkas artistas, tepliorius

Tel. 755

JOSEPH S. KANU
DANTISTAS

476 Main St., 

NEW BRITAIN, CONN.

; i

SVEČIAI IŠ TOLIMO 
LIETUVIŲ MIESTO

pasaulio ste- 
Grand Cany- 
Dėkoju jiem 
siuntinėjimą

Antanas Mažeika, nau
jas graborius, balsamuoto
jas, ką tik baigė savo gra- 
borystės mokslus, McAlis- 
ter School of Embalming, 
New York. Linkime nau
jam profesijonalui kloties 
lietuvių tarpe.

HARRISON-KEARNY, N.J.

Šiomis dienomis Sconvil- 
le’s ir Waterbury Clock 
Shop priima daug naujų 
lietuvių darbininkų. Jau a- 
tėjo daugelis dėl metrikų 
ir darbų. Matyti, kad 
Clock Shop ketina sufabri
kuoti daug Mickey Mouse 
laikrodėlių, kurie taip la-

Rugsėjo 3 d. įvyko Lie
tuvos Vyčių kuopos susi
rinkimas, Šv. Vardo drau
gijos svetainėje.

Susirinkimą vedė kuopos 
pirmininkė p. A. Stankiū- 
tė. Svarbiausiu klausimu 
buvo tai N. Y. ir N. J. Lie
tuvos Vyčių apskričio su
važiavimas, ] 
šioje kolonijoje, rugsėjo 
22 d. Nutarta surengti šo-p . 
kius delegatams pagerbti. Į fa

kuris jvyks Pen^. “enesiui. 
c v I nnrhiYiinlrna narvo

NOVENA

“iškalęs” i 
poezijos. Gal kurią dieną 
iš Antano susilauksime lie
tuviško DaVinci arba 
Rembrandt. Džiaugiamės, 
kad jisai netingi ir tinka
mai moka savo atliekamą1; ; šiomis dienomis water-________ ___________ _

buriečius ir savo namiš- laiką sunaudoti. Tai pui- 
; jįius aplankė įžymūs lietu-,kus pavyzdis kitiems mū- 

yįai svečiai. Kas jie per,sų lietuviams vaikinams,
- . vieni? Na, tai broliai Duls-.kurie labiau mėgsta gerti, 
\ Šiai, kurie dirba Cleve-jnegu tverti.

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanjey St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
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.

Hartford, Conn. — La Sa- 
lette Tėvų baž. prasideda 
Novena į La Salette Moti
nėlę 11—19 dd. rugsėjo. 
Taip pat ir Altamont, N. 
Y. La Salette Seminarijoj. 
Visi gali joje dalyvauti su
sivienijant intencija su kh 
tais. Bendroji intencija 
nusidėjėlių atsivertimas ir1 
taika.

Pagalios buvo atspaus
dinta nauja La Salette Mo
tinėlės Apsireiškimo kny
gutė, kurią galima gauti 
Hartford, Conn., Alte- 
mont, N. Y. pas La Salette į 
misijonierius.

vo ir valdžia už nesumokė- 
jimą nuošimčių ir skirtą 
dalį sumos. Tai tau ir val
džios pagelba.

Miestas paskendęs skolo
se. Taryba svarsto taksų 
kėlimą. Pragyvenimo kai
nos, galima sakyti, tris sy
kius aukščiau pakilo kaip, 
kad buvo metai atgal. Y- 
patingai brangi mėsa.

Bendrai imant darbinin- 
voje ir L. R. K. S. A. 165 ,kų gyvenimas sunkus ir 
kp. korespondentas. P-nas'nepavydėtinas. Iš kitur at- 
Pranas Zdankus pasakė,važiavusiam į šį miestą 
vyčiamš gražią ir turinin- darbas sunku gauti.

Vyčiai organizuos vyrų

_ j lietuvių i kviesti pp. Velyyis ir Zig- 
gauna dirbti. Daugelis išimuntas Deškevičius.
to jaunimo neturėjo ką 
veikti per kelis mėnesius, 
o dabar neturės laiko ant 
kampų stovėti, bet galės 
dirbti ir savo tėveliams 
pagelbėti.

Susirinkiman atsilankė 
garbingas svečias, buvęs 
Lietuvos Vyčių organo 
“Vyčio” redaktorius p. 
Pranas Zdankus, kuris ke
turis metus gyveno Lietu-

LANKĖSI
Šiomis dienomis Water- 

buryje lankėsi kunigai

Jei kiekvienas gautų, kot 
trokšta, kam tada būtų- 
dar kai kas? - I

NOTARY Telefonas;
PUBLIC STagg 2-5043

IMnHEW P. BM1AS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS
GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nulludimo valandoj kreip
kite pus mus. Patarnavimas yra 
nltikrlntas Ir ui prieinam* kalu*.
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