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ANGLIJOS KARO LAI
VYNAS KARIŠKUOSE 

PRATIMUOSE

ITALAI IŠŽUDĖ ANGLĮ-1 KLAIPĖDOS SEIMELIO pinigai labai daug pakenkė
JOS KARININKUS

Zeilah, Britų Somaliland 
— Ethiopiečiai pranešė 
distrikto komisionieriui, 
kad italai, užimdami Oga- 
den dykumas, nužudė Bri-

SUSIRINKIMAS |VYKS 
SPALIŲ 28

Seimelio atstovų daugu
mą sudaro vokietininkaiAlexandria, Egyptas, — 

Spalių 15, Anglijos karo 
laivynas pradėjo kariškus 
pratimus šiauriniame ga
le Suex kanalo ant pat ke- tų karininkus, kurie sau- eikliai paskelbė seimelio

Iri. v. no. rrAIZl T — k. 1-1—... ________ 14. — 4... „ T>_ t

Klaipėda, Lietuva —Bal
sų skaitymo komisija ofi-

lio, kur Italija gabena sa
vo kariuomenę į Afriką. 
Laivyno ekspertai sako, 
kad šioj vietoj Italija pir
miausia pultų Angliją jei 
pastaroji uždarytų Suez

gojo rubežių.

ITALIJOS VADAI 
SUSIPEŠĖ

rinkimų rezultatus. Pasi- ; 
rodo, kad lietuviai gavo 
tiek pat atstovų, kiek jie 
turėjo pirmiau, būtent, 
penkis. Vokietininkai ga-

lietuviams, neš Klaipėdo- Bolševiku Teismas Pasmerkė Sušaudy- 
je yra dar daug bailių ir * " ■
pataikūnų. |

Klaipėdos krašto naujas 
seimelis susirinks spalių' 
28 dieną.

___________ 1—4______

PRflF. VŪLOEMARAS
PRAŠO PASI^ILĖJIMO

mui Du Dainininkų Grupes Vadu
ITALIJA NERVUOJASI Maskva — Sovietų Rusi- gandą, ir kad Kievo distri- 

DEL ANGLIJOS GIN- jos teismas pasmerkė su- kte .esą sukurstę keletą
Maskva — Sovietų Rusi- gandą, ir kad Kievo distri*

KLAVIMOSI

Kaunas —• Prof. Augus- 
Addis Ababa — Ethiopi-vo 24 atstovus. 'tinas Voldemaras prisiun-

kanalą. Šiuose pratimuose jos valdžia oficialiai pra- Po tokio nepasisekimo te prašymą prezidentui 
dalyvauja apie 30 Angli- neša, kad tarp Mussolini Klaipėdos krašto gubėrna-: Antanui Smetonai, kad jį 
jos karo laivų. i ir gen. Emilier De ’Bono į- torius, kaip praneša N. Y. paleistų iš kalėjimo. Prof.

SUKOSĖDAMA IŠVEN
GĖ OPERACIJOS

vyko nesusipratimai. Pa- Times korespondentas, at-, Voldemaras buvo laiko- 
starasis verčiamas atsis-įsistatydino. mas Mariampolės kalėji-
tatydinti.

Narrovvsburg, N. Y. — 
Betty Kinney 7 m. buvo 
paguldyta ant operacijos 
stalo. Bet ji staigiai suko
sėjo ir operacijos jai ne
bedarė. Mat ji buvo prari
jusi švilpuką ir jai buvo 
pasiruošta daryti operaci
ją, bet kosėdama išspiovė 
prarytą švilpuką.

VYKSTANTIEMS LIETU 
VON ŽINOTINA

1. IŠTEKĖJUSIŲ MOTE-

mas Mariampolės kalėji- 
Iš visų 68,641 balsų lie- me, bet valstiečių sąjūdžio 

tuviai gavo 12,925 balsus, i laiku jis perkeltas į karo 
: Per 15 metų Lietuva išsi- kalėjimą Utenoje. Volde- 
• auklėjo tik 88 balsus dau-. maras buvo nuteistas už 
igiau, o vokiečiai 2,813 bal- suruoštą kariuomenės su
sų. [kilimą, nors jis tada buvo| kilimą, nors jis tada buvo

I Hitlerio gąsdinimai ir policijos sargyboje.

Lietuvos pilietė, ištekė
dama už svetimšalio, t. y. 
,ne Lietuvos piliečio, ąrba 
[kai jos vyras Lietuvos pi- 
į lietis priima -svetimos vals-

30 VALANDŲ DARBO ttybėš pilietybę, automatiš- 
SAVAITE BUSIĄS DAR- kai nustoja Lietuvos pilie- 

BO FEDERACIJOS |tybės. Jei einant jos vyro 
SIEKIS šalies (pav. Jungtinių A-j

Atlantic City, Spalių 14 mais, ji neįgija vyro pilie-: 
— Amerikos Darbo Fede- t 
racijos Kongresas prade- nenustoja teisių Lietuvos 
jęs šiame mieste, antrą sa- pilietybei, betgi teisių ne- 
vaitę savo posėdžių, vienu nustojimo faktą pripažinti ? 
balsu ir entuziastingai tegali tiktai Pilietybės Tei- P 
perleido rezoliuciją, kad 
didžiausias Amerikos Dar
bo Federacijos siekis atei
ty, būsiąs įvedimas šioj ša
ly 30 vai. darbo savaitės 
už tą patį atlyginimą. Tai 
esąs vienintelis būdas pa
naikinimui nedarbo.

BO FEDERACIJOS

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

Roma — Italijos valdžia 
tikrai mano, kad Anglija 
ruošiasi sutrukdyti italų 
žygį Ethiopijoj. Italija 
grasina Anglijai. Mussoli- 
ni nervuojasi. Anglijos nu
sistatymas prieš Italiją 
gali iššaukti karą Europo
je. Italija ne labai paiso 
ekonominio boikoto, kaip 
uždarymo kanalo, nes tada
nebegalėtų laisvai vežti 
kariuomenę ir ginklus į E- 
thiopiją.

ANGLIJA ATSISAKĖ 
IŠTRAUKTI LAIVYNĄ

šaudymui dviejų daininin- kartų ūkininkus sukilti, 
kų grupių vadus, o tų gru- ' Taip kaltino teisme su*‘ 
pių 22 narius nuteisė nuo imtuosius darbininkus, ku- 
3 iki 10 metų kalėjimam'rie dainavimu pelnė sau 
Sovietų valdžios agentai Į duoną. Sovietų teismuose 
teismui įrodę, kad tos dvi ' 
dainininkų grupės, važinė
damos Kievo distrikte ko- ve, nes bolševikai nepyi* 
lektyvų darbininkams dai

navusios prieš bolševikų,__ , _________________
režimą dainas ir tuo kėlę teismas įsakė į 72 valan* 
nerimą valstybėje. |das sušaudyti. Taip tik ga

ili daryti sovietų komunis
tų budeliai. Jeigu Jungt, 
Valstybių valdžia ir teis
mai laikytųsi sovietų bu* 

“ deliškų užsimojimų sušau- 
■ dyti visus, kurie nepasi-

kaltinamiesiems pasitei* 
sinti nei pasiaiškinti neda-

pažįsta žodžio laisvės. 
Štai, kad ir nuteistuosius

vių metrikų ištrauka ir j ja užstatą, kuris lygus į- 
vyro pilietybės įrodymais,[vežamų daiktų muitui. Ne- 
pilietybės Komisijai Kau-( išgyvenę vienerių metų, 
nan. kadangi ši procedūra svetimšaliai turi įmokėti 
yra gana ilga, tai visos muitą arba daiktus grąžin- 
šiuo reikalu interesuotos ti užsienin. Išgyvenę ilgiau 
moterys raginamos laiku kaip vienerius metus, lai- 
išsiaiškinti savo pilietybės (komi nuolatiniais Lietuvos 
klausimą.

Londonas — Britų mi- 
nisterių kabinetas griežtai 
atsisakė ištraukti karinius 
laivus iš Mediterranean 
jūrių, kur dabar stovi a- 
pie 150 ir saugo Gibraltar, 
Malta ir abu įplaukimus j 
suez Kanalą.

gyventojais ir jų įvežti Į 
męrikos Valstybių) įstaty-’n. LIETUVON VEŽAMOS dai*£tai, .at}6^ami nu.° D. 
mais, ji neįgija vyro pilie-! MANTOS ĖJUDIJlMAI l^uiro, «aip;W^fetuvos pi- 
tybės tai prmcipaUai jil amerikiečių, ari^t- .

tai grįžtančių Lietuvon ap-! Tokle Patys nuostata, 
sigyventi, ar 1
čių ilgesniam laikui Lietu-1

šių Komisija prie Vidaus v?^e Syv®11 b vežas su sa ,vo,-e paveldėtų užsieniuo- Ethiopijos su Italija prie- „... vim mantą, Įvairių vartotų P,., kuria kalti.
daiktų. varnai Keleiviai - - v T . "

ne; . t t . nepasirūpina gauti iš Lie-“oter1-.!st?.keJ.us^
Lietuvos Konsulatai ne- £ ĮjnsuiaStl} Ameriko-1™ P,liecui VT^gT- 

gali panašiais atvejais is- je liūdijimUi Ureikaiin?ų šių Lietuvos ^pihetybę_bei 
tiems daiktams įsivežti

Atlantic City, N. J.
tai vvk^tan-lve^a Lietuvon įve- merikos Darbo Federaci-.
. ._ 'žarnų palikimų, Lietuvos jos konvencija išėjo griež-

piliečių, gyvenančių Lietu- , tai prieš karą. Dėl karo

Reikalų Ministerijos Kau- daiktų*11 ^DaVnai^keleiviai se> ir kraičių-, įvežamų mė rezoliuciją, kuria kalti- in+nlrmucm T i O, U8 Italiją.

Be to nuteistiesiems so-i 
vietų teismas primetė ir 
daugiau nusikaltimų, bū
tent, kad Pir Išan, kuris 
persistatydavęs kaip “nau
jas ir galingas Mesijus”. , , . . , .. .
buvęs teistas už panašius duoda vergijaj,
nusikaltimus Uzbekistano | 
teisme; kad jis turįs tris 
žmones ir penkis moder
niškus butus ir kad jo gru-> 
pė jau nuo seniai dainavo

n.a,vi aaacma muvav +0-jus nuversti Dėdės Šamo tis nnpsinasi vntns antrini. , .i valdžią.
Darbininkai turi įsįtė*

Kievo grupės vadai, Tit- myti, kad per 18 metų so* 
sčenko Tiškovetz Golub ir vietų budeliai sušaudė mi- 
Ztotnik^Ztutmtsky7^są-WHijonus^nekaltų - darbiriin* 
vę Generolo Petluros, Bal- kų, kad ir gyvuosius dar** 
tarusių armijos vado vir^bininkus baigia badu ma*^ 
šininkai ir kaipo tokie jau rinti. * Tik vienais metais4; 
nuo 1921 metų vedę anti-[apie 10 milijonų darbiniu* 
revoliucijonierišką propa- • kų mirė badu.

tai čia turėtų sušaudyti vi
sus komunistus, kurie ne 
tik dainomis skelbia revo
liuciją ir perversmą, bet 
spauda ir gyvu žodžiu, or- 

dainas, kad^Allah'dievab fanizuotai kursto gyven- 
tis priešinasi vatos augini-i 
mui kolektyvėse ūkėse”.

t

.1

v

6,500 ERA DARBININ
KAI PASIRUOŠĘ 

STREIKUI

PILIEČIŲ KARAS 
AUSTRIJOJ

davinėti pasų ir privalo 
persiųsti paso prašymą/Lfetovonte'Sto. 
'su senuoju pasu, jungtu-

nuolatinio apsigyvenimo 
Lietuvoje teisę.

Automobiliai (nauji ir

18,000 ETHIOPIEČiy 
UŽMUŠTA

VALANDĄ

PO PIETŲ

I Vartotų naminių daiktų (vartOti) be muito nepralei- 
,be muito Įvežti leidimui! 
'gauti, reikalinga pristaty-i 
,ti Konsulatan sąrašą, 4-se

London, Spalių 15 —Čia 
gautomis žiniomis esą ita
lų orlaiviai sėja mirtį ir

šeštadienį, spalių 19 dieną, 5 valandą po pietų į- 
vyks Darbininko Radio Programa. Oro bangomis bus 
paleista į plačiąją visuomenę gražių lietuviškų dainų 
ir kalbų iš stoties WAAB, Boston, Mass.

Taigi šeštadienį pasukime savo radio aparatus 
ant 1410 kilocycles ir klausykime programos. Pasi
klausę parašykime kaip patiko.

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

Pranešėjo kalba.
3. Uždainuokim ..............................

Jaunuomenės daina ..................
Darbininko Radio Kvartetas

4. Kalba.
5. Ne margi sakalėliai ...................

Solo — J. Antanėlis
6. Roželė .............    Vertinis

Duetas — O. Grabijoliūtė ir Rapolas Juška
7. Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai.
8. Lopšinė ............................................... Naujalis

Jau pavasaris atėjo......... ............... Žilevičius
Darbininko Radio Kvartetas

Tokia tai šeštadienio, spalių 19 d. programa.

New York — Emergen- 
cy Relief Bureau darbinin
kai, kurie yra susiorgani
zavę į Association of Wor- 
kers in Public Relief A- 
gencies pareiškė protestą 
prieš viršininkus, dėl jų 

i nusistatymo paleisti apie|
J j

. Biuro! 
kad jie I

Vienna, Austrija — Mi- 
nisterių kabinetas gavo ži
nių, kad Austrijos Heim- 
wehr (namų sargyba) su-. . 
kilo ir maršuoja į Vienną. 
Mieste išstatė kanuoles ir 
laukia sukilėlių.

: džiami.
i Svarbu, kad keleiviai iš-

,U aąlaSą £« k to pasirQpintų aukš-| X
egzemplioriuose,^ smulkiai .^ ų iiūdiji-'tero^ ant ethiopiecių. Kur;„__^„.„ r----------
suminint ir aprašant veža-. b įsileidimas tik P51;**1 įs.orlaivio di-;1000 darbininkų be jokio
™"S!_^lktUS’ Parelšklme be muito užtrunka ir ten- desnl J>url ethiopiecių, ten|darbo ir pašalpos.

įka bereikalingai nervintis, paleidžia bombų lietų ne viršininkai sako, j.vj i.onaon, spalių 10 —
i Konsularinis mokestis už tlk paprastas sprogsta- rūpinasi paleistuosius dar- ,Prancūziia ir Anglija sku-

• moa K r* r ir dmmac Iznrmcj • i____ • __ j- • a •’ u

SKUBIAI SIUNČIA 
GINKLUS

suminint: į
i a) kad savininkas yra Konsularinis mokestis už . .. . ----- ----------------------
Lietuvos pilietis, nurodant • šiuos liudijimus yra 10 Ii- kurios foininkus įstatyti į WPA
paso ir serijos Nr., bei ko-ltų ($2.00). -.
kioje įstaigoje ir kada pa-1 ~ ‘ 
įsas išduotas;

b) kiek laiko (nuo kokių 
metų ir mėn. ligi kurių me
tų ir mėn.) gyveno užsie
nyje;

c) kad sąraše išvardinti
'daiktai tikrai priklauso

Jovaišas tam ir tam (vardas ir pa

Loudon, Spalių 15 —

Gudavičius

DARBININKO RADIO KONCERTAS

biai siunčia ginklus ir a- 
municiją Ethiopijai. Lig- 
šiol buvo draudimas vežti 
ginklus į Ethiopiją ir ji iš 
niekur ginklų negalėjo 
gauti, bet Tautų Sąjungai V 
nuėmus draudimą ginklai

! skleidžia mirtį ir terorą e- darbus. 
Ithiopiečių tarpe. Ir jie yra į . . . , .1 - - - - - - - - j Darbininkai pasiruošę
ivius ir neturi jokių prie- streikuoti, jeigu tik palei- 
'mnnin mm iii dziamiems darbininkams“ŠVENTASIS KARAS” nuo jų, aPsJglnt.L neduos darbu arba Dažai.PASKELBTAS ETHIOPI- £aip įs oro apdaužytus ir .““uos darbli arba Pasal 

joj j issklaidytus ethiopiecius i-
_______  -talų kareiviams lengva nu

veikti po priedanga tankų 
ir todėl jie maršuoja tolyn 
ir tolyn į Ethiopiją. Per 
pereitas keturias dienas, 
keturios italų divizijos pa
sistūmė per 30 mylių prie
kin. Per tą laiką ethiopie- 
čių išskersta net 18,000.

Lietuvos Generalinis , . - .. . .- . v , . >
Konsulatas. lvlsalbeJeSlal. Pne.s orlai’l

Addis Ababa, Spalių 14, 
: Karalius Haile Selassie su-

|varde) ir buvo jo vartoja-'žinojęs, kad “šventasis” E- 
imi, ar kad tuos daiktus į thiopijos miestas Aksum 

. Kelpša. keliautojas paveldėja; papuolė į italų rankas, ap-
- d) kada (mėnuo ir die-! siverkė. Tuoj pasišaukė A- 
na) bei kokiu laivu kėliau-i būną, Koptų Bažnyčios vy
to jas išvyksta Lietuvon,Iriausią galvą ir liepė pa- 
ir per kokį sienos peržen- j skelbti “šventąjį karą” at- 
gimo punktą pasieks Lie- I gavimui “šventojo miesto” 
tuvą. Aksum, kuris ethiopie-

Jei keliautojas nėra Lie-Įčiams yra kaip Mecca Ma- 
tuvos pilietis, tai pareiški-!hometonams. Imperato- 
me reikalinga nurodyti iki'riaus ašarų sujaudintas A- 
kurio laiko jis turi teisę būna pasižadėjo per baž- 
Lietuvoje gyventi. Svetim- nyčias paskelbti žinią po 
šalių (t. y. ne-Lietuvos pi- visą šalį apie Aksumo pa
liečių) vartoti naminiai tekimą į priešo rankas ir

| Biuro viršininkai įžiūri skubiai vežami. Loyd Ge* 
darbininkuose ir raudonų- °f£e, buvęs karo laiku An* 
jų propagandą. Raudonųjų 
ne raudonųjų, bet darbi
ninkai turi gyventi. Val
džia turi aprūpinti bedar
bius darbais arba pašalpa.

glijos premieru, sako, kad 
jau per vėlu ginklus ga
benti, nes italai bile dieną ; 
gali sunaikinti vienintelį \ 
geelžinkelį visoje Ethiopi* : ? 
joje.

NASHUA, N. H. — Sekmadienį, spalių 27 d., Šv.
Kazimiero par. bažnytinėje salėje įvyks Darbininko
Radio Programa, kurią išpildys choras, solistai, solis- daiktai Lietuvon įleidžia- sukelti visą tautą į taip 
tės ir muzikai.

Koncertas įvyks vakare. Prašome dalyvauti.
mi sumokėjus muitinėje vadinamą “šventąjį karą*’ 
pinigais ar banko garanti- atgavimui senosios sosti-

nes ir šventovės. Tokiu bū
du, manoma kad bus su
kelta skaitlingiausia armi
ja, kada nors buvusi E- 
thiopijoj ir atkreipta prieš 
Jsibriovusius ir jau- gana 
įsistiprinusius Italus.

BAISUS ŽEMĖS DRĖBĖ 
JIMAS RUSIJOJ

MUSSOLINIO SŪNAUS 
ORLAIVIS APŠAUDY

TAS t

Dievas ir Tėvynė 
Reikia mums mylėti, 

Tada ir vargelis
Bus lengviau kentėti 

K. C.

Maskva — Spalių 17 d., 
praneša iš Stalinabad, kad_____  .. .
Tovil-Dora, TadžikstanoĮvo išlėkęs žvalgybai į S* 
distrikte įvyko baisus že- thiopijos teritoriją. Virš 
mes drebėjimas, šimtas Makale miesto kuomet jis 
dvylika žmonių užmušta žemiau nusileido tapo iš 
ir apie 400 sužeista. Tai šautuvų apšaudytas. Su« 
jau antras žemės drėbė ji-1 grįžęs į savo * stovyklą or- 
mas toje vietoje laike vie-|laivio sparnuose rado 4 
nos savaitės. kulkų skyles.

Aduvva, Spalių 13 —Mu- 
ssolinio sūnaus Bruno bu*I__X____________ i
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sy|i Darbininko' padįo

KŪDIKIO MALDA 
DIEVUI MALONU

•u >»yf

nTOrlĄMURADliSs
y bio si1OP TEL. SO< BOSTON 0558 j

JONO IMTO EILĖS

F • Naujų moderniškų na- 
t mų statyba prie Old Colo- 
f . ny Boulevard, South Bos- 
f/■tone, prasidės lapkričio 1 
v; A Būsią, statoma eilė dvie- KUR LAIKĄ PRALEISTI 
L Jų aukštų namų po 5 ir 6 ( 
t ? ir ^aparmenti- Atėjus rudens sezonui,

aukštų^ po’ 3, 4 jaunimas rūpinasi kur 
kambarius. Būsią 4105 praleisti smagiai laiką ii- 

kambariai dėl 1046 šeimy- gaiš rudens vakarais. 
»U- 1_______ ■ i L. Vyčių kuopa jau se

nai turi ištaisiusi net še-
- MAJORAS PROJEKTUO- šias bowling alleys, kur 

JA NAUJĄ ROTUŽĘ į kiekvienas gali pamankš- 
BOSTONUI (tinti savo kūną beritinėda-

U - -
Į .’

Tai yra labai------------ Imas boles. v
Majoras Mansfield pro- naudingas sportas kiek 

jektuoja Bostonui naują vienam, 
rotužę (City Hali). Ar bus ( . .
gauta dalis lėšų iš Federa- lad V1SI 
lės valdžios ar ne, bet pro- Pro^»

Tėveliai, jei norite, kad 
Jūsų vaideliai Imtų paklu
snūs ir geri, 'tai pratinkite 
juos prie pamaldumo. Nu
pirkite jiems specialiai iš
leistą mažytę maldaknygę 
“AĮaldų Rinkinėlis*’. Jos 
kaina tik 50c. Ją galite 
gauti, “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Cambridge, Mass.

DAKTARAI

naudokitės šia 
atsilankydami į 

jekto darymas “ bu7 veda-' bo*ling alleys~ P'

APIPLĖŠĖ hathaway talpos netik, kad nesutai-: ’ • vztipvKT '
piha visų departmentų, bet Į ' 
jau esą pasenę ir reikalau-:
ją nuolatinio remonto.1 Cambridge, Spalių 14 — 
Naujos rotušės pastaty-; p™k> ?eral apsiginklavę 
mas numatomas $2,500,.' Plesl,ka,’', ,fustate P™ šie- 
qqO |nos keliolika ofiso darbi-

___________ jninkų ir apiplėšė Hatha- 
way Baking Co., ofisą, 33 
Richdale Avė No. Cambri
dge pasigrobdami $4000.

APDEGĖ DU VAIKAI

................. .......... *....................... .
i Tel. So. Boston 0823
Į LIETUVIS DANTISTAS

|PR.H.V.CASPER
| Arti Municip&l Building
i 525 E. Broadway, S. Boston

Ofiso Valandos
j Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki 
B 5 ir nuo 0 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
|sas uždarytas subatos vakarais ir| 
: nedčldleninis, taipgi seredomls nuo | 

12-tos dieną uždarytas.
I Taipgi nuimu ir X-Ray = 
fši-.................. .................    -a

16.805; svetimšalių atvyko 
28.926, išvyko 27.308, tran
zitu pervažiavo 26.162, 
Pernai per tą patį laiką 

PADĖKA (Lietuvos piliečių atvyko
Šiuomi reiškiu širdingiausią padėkos žodį visiems ■ 10.728, išvyko 11.558; sve- 

ir visoms darbuotojams bei aukotojams mūsų parapi- i tūnšalių atvyko 33.155, iš
jos metiniam baliui spalių 12. Lai Gerasis Dievas gau-(vyko 32.002, tranzitu per- 
siausiai visiems už viską atlygina.

Nors ir šiais sunkiais laikais pelno parapijai at-! 
liks $301.18. Įeigų išviso buvo $446.18. Išlaidų susi
darė $145.00.

Tai graži ir gausi šiuom laiku parapijai pagelba. 
Visų prašau priimti mano širdingą padėką už pasidar
bavimą irf aukas.

Kun. Pranciškus Juškaitis,
Klebonas.

NEPAMIRŠKITE
Nepamirškite, kad šį va

karą, tuojau po Rožan- 
šiauš pamaldų mūsų para “~ną i/imejoponiaA? Bu

Tai gražus mūsų išeivi- ‘ 
jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki
nys.

“DARBININKO” Adm.
366 W. Broadvvay, 

South Boston, Mass.

Kilus gaisrui, 738 E. 6th 
St. So. Bostone du vaikai i 
apdegė. Elenor Quigge 2( 
metų, ir John Quigg 6 m. 
bežaisdami su degtukais 
padegė virtuvę ir patys! _
skaudžiai apdegė. Mažasis vyr4 U strytu

į su kepsniu po pazascia, o

PAGAVO VYRĄ SU 
KEPSNIU

Saržantas Foley, pama-

vargiai bepasveiks.

SUSIRINKIMAS

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašai, 
draugijos susirinkimas į- 
vyks, sekmadienį, spalių 
20 d., 1 vai. po pietų, para
pijoj svetainėje, 492 E. 
7th St.

Rast. J. Glineckis.

paskui jį rėkiančią moterį, 
leidosi bėgti ir pagavo. Pa
sirodė, kad tūlas Frank 
Dunn įėjęs į Kostick Deli- 
cątessen krautuvę ir pa
prašęs sandvičiaus. Kuo
met savininkė ruošė sand
vičių jis pasigrobė visą 
jautienos kepsnį ir pasilei
do bėgti. Bet čia pasitaikė 
j saržantas Foley ir jį paga
vo.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.

DARBININKO RADIO 
CHORO KONCERTAS

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Ęoston 2732

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3 

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

Tel. So. Boston 8520

ADVOKATAI ŠALNAI |
DARBININKO NAME

866 Broadvvay,
South Boston, Mass

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėllomls nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

DB. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 Ę. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonąuin 9753

Įžangos tikietai buvo iš 
anksto pardavinėjami. Ku
rie daugiausiai pardavė 
gavo dovanas. Pirmą do-

pijos salėje įvyks gražus činskienė, labai gražią 
vakaras. Bus rodomi Itali- Mont Matre Saldžiausios 
joje gaminti judamieji pa, |V. Jėzaus Širdies stovylą. 
veikslai — Bažnyčia Kata- Antrą dovaną — panele 
kumbose”. Be to, kalbės Monika Naujokaitė taipgi 
kleb. kun. Pr. Juškaitis ir labai gražią statulą. Tre- 
p. F. Razvadauskas, LDS
Centro iždininkas. Atėję į choristė, nepaprastai gra- 
vakarą visi būsite pilnai Ž1 kjyžiH‘ Yisos ^augiasi 
patenkinti. Bilietai ne. gražiomis dovanomis.

čią panelė Sofija Basiutė,

gražiomis dovanomis.
brangūs — 25c., vaikams Pelno iš baliaus atliks
10 centų. suvirs $300. 1 rsuvirs $300. Buvęs.

įvažiavo 25.708.
Su Sienos Kortelėmis 

, (registruojama tik išvyks
tant), šių m. rugpiūčio 
mėn. išvyko per Latvijos 
sieną 21.259 Lietuvos pilie
čiai ir 3.763 svetimšaliai; 
per Vokietijos sieną 26.488 
Lietuvos piliečiai ir 4.430 
svetimšaliai; per Vokieti
jos sieną — 30.426 Lietu
vos piliečiai ir 284.807 sve
timšaliai. Šių metų sausio 
— rugpiūčio mėn. išvyko 
per Latvijos sieną 209.947 
Lietuvos piliečiai ir 30.760 
svetimšaliai; per Vokieti
jos sieną — 168.265 Lietu
vos piliečiai ir 494.079 sve
timšaliai. Pernai sausio — 
rugpiūčio mėn. išvyko per 
Latvijos sieną 266.904 Lie
tuvos piliečiai ir 33.926 
svetimšaliai; per Vokieti
jos sieną — 341.822 Lietu
vos piliečiai ir 2.124.264 
svetimšaliai.

SVETIMŠALIŲ JUDĖJI 
MAS LIETUVOJE

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ 

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

CHARLIE & GHRIS
454 Broadway, So. Boston.

TIRE & BATTERY SERVICE
Tcxaco gąsdinąs ir aliejus

ATDARAS DIENĄ IR NAKTĮ
Automobiliams šildytuvai $6.75
Exide Batterics nupiginta 

kaina
Radios vertės $74.00, 

dabar už $10.00
Tel. So. poston 4000-4001

i Sekmadienį, spalių 20 d., | 
(Cambridge lietuvių para-; 
’ pi jos Gerb. Kleb. Kun. ( 
| Pranciškui Juškaičiui su- ■ 
I tinkant ir kviečiant, para- j 
Į pijos svetainėje, 7 vai. va-• 
į kare įvyks Darbininko Ra- 
I dio Programa.
• Programoje dalyvaus 
(Darbininko Radio Choras, 
Solistai ir Solistės ir Cam- j 
bridge lietuvių parapijos I 
Radio grupė, Solistai ir 
Solistės. 1

Taipgi .pakviestas ir vie- • 
tinis Radio choras, jo va-' 
,das p. M. Karbauskas ir; 
žymi solistė p-lė M. Gry-i 
baite.

Per 43 šeštadienių pus-, 
valandžius Gerb. Darbi
ninko Radio Klausytojai 
turėjo - progos klausytis 
gražių dainų, muzikos ir 
kalbų per radio iš stoties 
WAAB. Dabar visi turės 
progos išgirsti tuos pa
čius dainininkus, tik nau
jas dainas, svetainėje. Ti
kimės, kad į šį koncertą a- 
teis visi lietuviškų dainų 
mylėtojai, visi radio klau
sytojai ir visi, kurie nori, 
kad Darbininko Radię 
Programa išsilaikytų kuo- 
ilgiausiai, kad ji tobulėtų, 
stiprėtų. Taigi sekmadie
nį, spalių 20 diehą, 7 va
landą vakare, į parapijos 
svetainę tesusirenka gau
si minia žmonių pasiklau-

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

. LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Nekalto Prasidėjimo Pa 
nos Marijos parapijos cho-i 
ras smarkiai darbuojasi. 
Visi ir yisos su dideliu en
tuziazmu lankosi į repeti- pasais Lietuvos piliečių at- 
cijas ir ruošiasi prie ko tai Į vyjco 2.078; išvyko 1.995; 
paslaptingo. Vėliau bus svetimšalių atvyko 7.304, 
pranešta kur, kaip ir ka- į§ jų Latvijos piliečių 
da, bet dabar negalima pa- 1>621, Vokietijos — 4.788, 
sakyti. Estijos — 86 ir 809 kitų

Daug naujų narių prisi- valstybių piliečiai; išvyko 
rašė, kaip merginų, taip ir 8.894, iš jų 1.493 Latvijos, 

______.' 
vienas iš stipriausių cho- jos ir 
rlh

Susirinkime, kuris įvyko žiavo 5.123 svetimšalių, iš 
praeitą sekmadienį, vien-1 jų 1.564 Latvijos, 1.647 
balsiai nutarta rengti mil-i Vokietijos, 500 Estijos ir 
žiniškus šokius. Tuoj bu- 1.412 kitų valstybių pilie- 
vo išrinkta komisija, kuri čiai.
jau išdavė savo raportą, gių met sausio _ 
būtent: sofcią diena-Lap- pįūfiio mėn Lietuvos pilie. 
kricio 22, 1935, vieta -j atvyko 11.401, išvyko 
puikiausia Cambridge — • - -
galima sakyti ir Bostone— Į BIRENDAVO JA 6 ir 7 
tai yra Hotel Commander, kambarių flatas su centra- 
prie Harvard Sąuare, iįnįu apšildymu. 
Cambridge.

Visi su nekantrumu lau
kia tos dienos.

Š. m. rugpiūčio mėn. su

piliečių

Tel. S. B. 2805-R 
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Ižegzaminuoju akis 

VŽęgBsStti priskiriu akinius 
kreivas akis atltle- 
einu ir amblljoniš

kose (aklose) akyse sugrąžinu 
šviesą tinkamu laikai.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadvvay, South Boston

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

vaikinų, ų’^atyt, kad bus 6.439 Vokietijos, 58 Ėsti- 
1J " ■ 904 filių valstybių 
piliečiai. Tranzitu perva-

Šių metų sausio — rug-

Tel. So. Boston 9459

REARDON’S
FL0WER SHOP

Užlaiko vestuvėms bukietus 
pagrabams gėles.

JOSEPH W. REARDON
487 Broadway, So. Boston, 

Mass.

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir proslname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brlghton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarna

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

Tel. So. Boston 2923

ir

Kaina 
$30.00 į mėnesį. Atsišauki- 

j te: 53 Thomas Park, So. 
(Boston, Mass.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1936 m.
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokias Stogus 

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South ■ Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

BROADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokis 
namams materijolas 

312 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

JOSEPH W, CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsaniuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res, 
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA pigiai 20 
kambarių kampinis namas 
ir krautuvė tinkama ta- 
vernui. Laisnis galima 

Garantuoti Pataisymai gauti lengvai. Vieta labai 
Ištisas išvalymas ir nau-įtinkama bizniui. Dėl infor-i 

jas knatas .................$1.50. macijų rašykite Post Offi-
(Už garantuotą burnerio į- ce Box 12, Montello, Mass. 

$2.00.

Petras Šakalis, darbštus 
ir gabus choristas, sunkiai 
serga Cambridge Munici- 
pal ligoninėje. Jam buvo 
padaryta “appendicitis” o- 
peracija. Kad greičiau
sveiktų, choras užprašė .dėjimą...................... t
Šventas Mišias ir nusiun- | Taipgi, mes parduodame

DEL BUKNERS

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

te gėlių į ligoninę. Linki- geriausios rūšies burne-l 
me, Petrui, greit pasveikti, rius, kaip tai: Florence,! 
nes neužmiršk, kad mes tEverglow ir kitus.
norime, kad tu būtum mil- Burneriai dėl virtuvių,
nes neužmiršk, kad mes tEverglow ir kitus.

žiniškuose šokiuose, Hotel seklyčių ir skiepų nuo $20.
Commander. JRS iki $350.00. Del greito pa-

---------------- - tarnavimo
Tel. SOUth Boston 4649 
Roland Ketvirtis & Co.

322 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Commander. JRS

METINIS PARAPIJOS 
BALIUS

Kolumbus dienoj, spalių 
12, vakare, Eikš Ballroom 
salėje, įvyko Cambridge 
lietuvių parapijos metinis 
balius. Tasai balius jau tu
ri išsidirbęs savo gerą tra
diciją. Žmones jo laukia 
kaip kokios nepaprastos 
pramogos. Abelnai j šį ba
lių susirenka seni ir jauni 
parapijiečiai.

Šiemet balius buvo sėk
mingas. Žmonių buvo apie 
500, Visi linksminosi pado
riai ir gražiai. Daugelis iš 
kitataučių pastebėjo, kad 
tai buvo “nice, good, clean 
and happy crowd.’-

S DR. fiRADY
SPECIALISTAS

> N. Y. Universiteto Medicinos 
riją/ pirmiausiai praktikavo Ft. 

Hamllton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Latveli Hospitaly. gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. John’s Hospitalės; Medicinos eg- 
zamlnieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedaliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST., BOSTON.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTLING GO.

F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjas gerų minkštų

gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

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

C.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
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 BŲSH1VIĄNAS 
48 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. SIDLAUSKAS -
918 E. Broadvvay

Telephone South Boston 9367

S. BARASEVIČ1US IR 
SŪNŪS

( Seniausias ir Savistovia Šios
[ Valstybes
(LIETUVIŲ GRABORIUS IR
( BALSAMUOTOJAS
(Gyvuoja 26 metai. Patarnavi* 
j mas dienų ir naktį.
j TURI NOTARO TEISES

Ofisai:
>254 W. Broadway, So. Boston
[ Tel. Šou. Boston 2590
>113 Atneš St., Brockton, Mass.
i Tel. Brockton 390
( ’ Gyvenamoji vieta:
! 888 Dorchester Avė.‘ Tol OOlumbia 2537
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7-jo Eucharistinio Kongreso 
Clevelande Įspūdžiai

Trečiadienis, rūgs. 25 d.
DALIS n

128 altoriai su užžiebto
mis žvakėmis atrodo kaip 
miškas su degančiomis 

. Žmo- 
Vieni ei-i

...n.-pMaassįįeeit

l Iš Musų Veikimo Centro i
_ 4" -

T. Balčiūnaitė iš Philadel- 
phia, Pa. r

Spaudos ir sveikinimų 
komisija: kun. dr. Martu- 
sevičius ir M. Bigenis iš 
Philadelphia, Pa.

Finansų komisija: J. Tu* „ 
masonis iš Brooklyn, N. Į 
Y. ir K. Vaišnora iš Pitts*. 
burgh, Pa.

Negalėdamas ilgiau pa-* 
silikti šiame kongrese, j j* 
pasveikina komp. A. J. A*' 
leksis linkėdamas katali--’ 
kams didesnio vieningumo 
ir gyvesnio veikimo. Tuo 
pirmoji sesija ir baigiasi. -

(Bus daugiau)

-------------------------

A. L. R. K. FEDERACI
JOS 25-TO KONGRESO 

PROTOKOLAS

PAGERINTANAUJA.

Nereikia Įmokėti 
17c į Dieną 

Mėnesinė Mokestis 
Imant išsimokėjimui 
tereikia mokėti mažą 

nuošimtį.

, ' Trečiadienį, rūgs. 25 d. medžių viršūnėmis.
9:30 ryte iškilmingos Pon-.11^ tūkstančiah V—--— , 
tifįkalės Mišios buvo ori-!1^3, vjdun, kiti išeina ir ke-Į 
ginaliai pašvęstos vaiku-j^auja j Stadium tolyn į; 
čiams. Bet, perkėlus pa-!Paezeri* Visi skuba, bėga, 
maldas iš Public Audito- Seserys veda būrius mo-i 
rium į Stadium, galėjo kyklos vaikučių, kurie dė-; 
lankvtis abelnai visi žmo- geltonas spalvas tai ke-1 
nes. “Užtat ir prisirinko pušaites, tai vėliavUkes,. 
75,000 maldininkų. Šias ta* kaspinus.
Mišias atnašavo J. E. ar- Prisėdo pilna didžiulės 
chivyskupas F. J. L. Beck-stadium. Tuščių sėdynių; 
man iš Dubuąue. 'matėsi tik ten, kur saulė;

Einant į Stadium apie 8 labai kaitriai šildė. Pažvel- 
val. ryte, rašančiam teko į gus į susodintus vaikučius, 
užeiti į Public Auditorium atrodė, kaip jaunutės, ką j 
apačią. įėjus vidun pasi-,tik iš po lietaus išdygusios[ 
mato įstabus vaizdas: kur voveruškos, kuomet miške, 
nežvelgsi matosi vien tik‘atverti samanas. Čia gel-: 
altoriai ir žvakės. Ir be- tonuoja vaikučiai, čia juo-, 
veik prie kiekvieno alto-iduoja seserys ir kunigai, j 
riaus dega žvakės ir kimi-1 čia žėri ružavi rūbai vys-' 
gas atnašauja mišias? kupų ir archivyskupų. Ne-į 
Žmonės suklaupę aplink j paprastas gražumo vaiz- , 
meldžiasi. Kokia didelė das.
Katedra! Šimtas dvide-[ . . . ;
šimt aštuoni altoriai ir' Misiąs giedojo kunigų ir, 
tiek pat kunigų laiko Mi-;kUer’klJ chor“ viduryj a-: 
šias. Vienas jau žegnoja fenos’ P™, altoriaus, o ki- 
žmones, baigia Mišias, ki-.tas v^cių cho
tas da tik pradeda, kalba ras publikoj. Giedojo pa- ! 
ministranturą, trečio pa- Punkciui gregononiskas, 
kylėjimas. čia prie alto-!“1^’ An° lss?^
rių klupo žmonės, išklauso reiškimo, Clevelando vai-, 
Mišių, meldžiasi. Ten pa. kuciai giedojo gražiau ne-; 
sieny sustojus eilė einal^ Chicagos vaikų choras 
išpažinties, o ten toliau;Per pereitą Eucharistini, 
koplytėlėje kunigai dalina; uu±xų, pa- u viihuj i>a pat r

sirodė. jog negalima įeiti, kaip kalte prikalta.

rium į Stadium,

Prisėdo pilna didžiulės

Didesnė, greitesnė nauja EASY 
Skalbiamoji Mašina, kuri yra labai 
gražiai padaryta. Jos mechaniz
mas yra varomas šaštarnėmis. Ji 
yra labai produktinga ir ištvermin
ga. Pirkite dabar tai gausite aukš
čiausios VERTĖS, kaip kada 
NORS, už žemą kainą ir pilną ga- 
ranciją, kurią duoda EASY skal
biamoji mašina.

NAUJA 1936

EASY
THE EDISON SKOPS

39 BOYLSTON ST., BOSTON 
ir 31 kitose parankiose vietose.

Pirmoji diena — rugpiūčio j 
21 diena.

A. L. R. K. Federacijos 
25-tasis jubilėjinis kon
gresas, Philadelphia, Pa., 
prasidėjo Pontifikalėmis 
Mišiomis Šv. Kazimiero 
bažnyčioj, kurias atnašavo 
J. E. vysk. Teofilius Matu
lionis. Garbės arki-diako- 
nu buvo kun. Pr. Juras iš 
Lawrence, Mass.; garbės 
diakonais — kun. A. Jur
gutis iš Bridgeville, Pa., ir 
kun. Garmus iš Easton, 
Pa.; diakonais — kun. C. 
E. Paulonis iš Brooklyn, 
N. Y. ir kun. J. Vaškas iš 
Marianapolio. Kun. Dr. 

, Martusevičius buvo cere- 
'monijų vedėju.

Vargonininkų choras, 
vadovaujamas komp. A. 

j Pociaus, giedojo mišias ir 
Į kitas giesmes, kurios visus 
[žavėjo. Labai jaudinanti 
ir turiningą pamokslą pa
sakė J. E. vysk. T. Matu
lionis, kuriame ypatingai 

j plačiai apibudino katalikų 
įveikimo (akcijos) svarbą. 
!Jo Ekscelencijos pamoks- 
I las padarė labai didelį į- 

B spūdį į seimo dalyvius ir 
; jo patiektomis mintimis 

ThomaSjkongresas savo posėdžiuo-

ATSARGIAI SU UGNIMI!
Jei nori sužinoti kiek ža

los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš- 
čių, nusipirk knygutę “At-" 
sargiai su ugnimi”. Jos‘ 
kaina tik 10c. Užsakymus 
siųskite: “Darbininkas”/ 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B, G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washmgton St. 
Norwood, Mass, 

Tel. Norwood 0330
Oyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Nortvnod 1020

1

kad priėjus prie durių, pa- ir viršuj iki pat kurinio,'prisiegdino kun. 
Komuniją, žodžiu, visas talįntr^raž^u * pamokslą'iSirodė> J0g neSalima ieitL kaiP kalte prikalta. i F. Conlon. i vadovavosi"
Dievnamis paskendęs mal- a 3 ,g „ ų . 7 j Net ir durys uždarytos.1 Grekų katalikų pamal-1 Mišios buvo atnašauja-L. __
doje. Visur apsireiškia Eu-;PaS& + ’■ 0+5.^ Einant aplink aud. antru dos — Mišios yra labai ii- mos pakraštyj arenos ma-' ,™as kongreso Pose(^,s
charistinio Kongreso dva-;*yris -P ... kartu pasitaikė, kad poli- gos. Begalo daug giedoji- žiukėj stiklinėj koplytėlėj.1 Pirmoji 25-tojo_ kongre- 
šia aukščiausiame laips-i .lum’ ,urej? eJ.? . • ei jautas turėjo įeiti vidun, 190. Viskas grekų kalboj.. Bet tai buvo didžiausios so 8esĮJa prasidėjo tuoj
nyje. • 1 P?1** su Juo ^uvo proga ir,Gieda be vargonų, bet gra- Mišios, ką man teko kada;P° iškilmingų mišių, 11:45
————-- ■ ■— -|ku | man įeiti. - įžiai įspūdingai. Mišias at-išklausyti. Publika, kuri (vai. ryto, kurią atidarė

' įėjus vidun pasirodė našavo J. E. Basil Takach, netilpo Stadiume, antpa-ikun.I. Valančiūnas,vieti-
ta kvvu 7 Pittsburgho grekų dioce- liepimo, tapo suleista 4 vi-|nis klebonas sveikininįo

žmonių "pilna3 žemai ziJ0S Vyskupas. Pamokslą durį arenos, ant žolės. Gie-'kalba ir pakvietė dr. A. 
-----------£-------------sakė kun. T. Zatkovich. J o dota daug giesmių. Priėjus Rakauską vesti sesijas 

tema buvo “Eucharistija prie Pakėlimo sužibo tūk- Vvqk m Matnlinrii^ mikal- 
ir Orientalė Bažnyčia”. J. stančiai žvakių, aplink vi- ^- - maįdą Dr A Rakau- 
E. Kardinolas trumpai są Stadium aukštai ir are- ižane-ineie kakkalbėjo apie katalikų vie- noj. Pažvelgus iš arenos j ^fesv^noS^da. 
ningumą. Choras, tarp ki- viršų atrodė Dangus su f03® svelKin° Kongreso aa 
tų giesmių, giedojo Čai- daugybe mirgančių žvaig-Pareiksdamas dide- 
įkovskio “Trisagios” ir ždučių. Vaizdas, kurio jo- Ji džiaugsmą katalikų at 
Rimsky Korsakovo “Tėve kis liežuvis negali apipasa- į gijimu ir susirūpinimu Fe, 
Mūsų”. Mišios užsibaigė a- koti nė jokia plunksna ne-, deracija.
įpie antrą vai. po pietų. E- įstengs aprašyti. Suprasti Seka prezidiumo rinki- 
sant šį vakarą šv. Valan- to vaizdo gražumą reikia mas. Garbės prezidiuman 
dai ir vidurnaktinėms Mi- matyti pačiam savo aki- pakviesta J. E. vysk. T 
šioms Stadiume, visi sku- mis. Matulionis, kun. I. Valan

čiai eina namo. per garsiakalbį paskelb- čiūnas ir kun. A. Milukas.
■ Aštuntą vai. vakare šv. ta, kad Komunijos, kaip Kongreso prezidiumą su-

Vienatinis bonsuotas Florist’s 
Teleyranh Deli rerjj narus 

£to. Bostone
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur

THORNTON’S 
FLOVVER SHOP

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukietai ir Pagrabų gėlės 

—mūsų specialybė
Tel. ŠOU Boston 3198

111 Dorchester St. So. Boston.

grekų ritualo. Jau beveik 
pasibaigus vaikučių Mi-i įėjus viuun, pasiroue, 
sioms Stadiume, šio rašto j kad nėra ne kur kojos pa- 
autoriui teko irgi nuvykti! dėti, f 
į Auditoriją į grekų kata
likų Mišias.

Esant Stadiume tokiai, 
miniai žmonių, rodos, ki-i 
taip ir nemanytum, kad 
bus pustusčia auditorija.! 
Bet, koks nusistebėjimas.

BATCHELDER WHITTEMORE

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR
PIGIAI 

GREITAI 
SAUGIAI

FURNITURE CO. 
326-328 W. Broadway 

Tel. South Boston 4618

Lietuvis Anstolis — Constable 
Licitatorius

ROMAN J. VAŠU
Apdraudos ir Nejudomo 

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

Telefonas: Parkway 1735-M.

834 Mass. Avė Boston, Mass
Highlnds 1920

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice o f the Peace 
Visokios rūšies apdrauda ir 

slngas patarnavimas,
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residencė:

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

tel-

DR. A. VAITKUS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso valandos: 2—4ir7—8:39
63 Main St., Brockton, Mass.

Ofiso Tel. Brockton 4140

Namų Tel. Brockton 1364'

EDW. V. WARABOW 
(WRŲBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

I VCLl, V CXXkCLX V OV. VU, v*. * a* j vz ~ j v

.Valanda kunigams ir abel- buvo originaliai planuota, ,daro: Dr. A. Rakauskas iš 
rl G T i M I" i 4/"I Iridi rlirldoi mi _ ' /■'II, J —„ 1.r> r.Inai visiems žmonėms. Ce- dalinti tokiai didelei mi- Chicagos — pirmininkas, 

įlebravo J. E. Kardinolas niai nėra galimybės. Ir to- a. Paleckis ir J. Tamkevi- 
' Legatas.

ŠVENTOJI VALANDA
n V AL.,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINB į 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
C25 E. 8th S t., So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 1298

Vice-pirmlnlnkė — Ona SlaurienS, 
443 E. 7th SU So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rašt. — Bronė Clunlenė,
29Gould SL, West Rosbury, Mass., 
Tel Parkvvay 18G4-W

Fln. Rašt. — Marijona Markonlutė,
33 Navarre St., Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-AV
Iždininkė — Ona Stanlullutė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass
Tvarkdarė — Ona Mižglrdienė,

1512 Columbla Rd., 80., Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janušonlenė.

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

antrą utarųlnkij kiekvieno mėnesiu.

DRAUGIJOS VALDYBA Į
Pirm. — J. Petrauskas, .■

24 Thomas Park, So. Boston, Mass., 
Vice- pirm. — V. Medonls,

21 Sauger St., So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Gliueckis,

5 Thomus Park, So. Boston, Mass. 
Fln. Raštininkas — Albf Nevieta,

16 Wlnfield St., So. Bostou, Mass. , 
1 IŽdiulpkas — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — J. Zaikls,

I 7 Winfield S t., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedėldlen} kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston. Mara.

7:80 vai. vakare, pobažnytinfij sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas prptpkplų raitininką.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamliii Street 
ir E. Eighth St. 

tfOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

kiu būdu Mįšios užsibaigė £įus Pittsburgh, Pa. — 
apie dvi valandi, ankščiau vįce pirmininkaį jnž. A. 
negu, kad butų dalinama ;J Mažeįka ir R viIniškis 

; Komunija. ,g Brooklyn, N Y _ raS.
VIDURNAKTINĖS MI- j Nuo pirmos iki ketvirtos tininkai. i

ŠIOS 12 VAL. NAKTIES valandos ryte Clevelandas Rezoliucijų komisija • ku- * 
-- ------- ; buvo paplukęs keleiviais. |ni j Vagkas iš Maria.l 

Kas Clevelande atsitiko .Gatvekanai buvo uzsikun'inanolio A F Kneižys iš1 
rūgs 25 d., trečiadienio!šę mašinų pilnos ’ Magg; kun prJ
naktį, niekas neuzimrs, kol pekscių taip-gi keliauja vi-, 
gyvas bus. Nuvykus į Sta- sais šalygatviais į visas | 
dium apie dešimtą vai. jau puses miesto. T’1: 7“2: 
jokiu būdu nebuvo galima penktą vai. ryte miestas! N. Y. ir O. Unguraitė 
gauti ne tik sėdynės, bet "4-“" ■ Po
nė vietos atsistoti, taip bu
vo daug žmonių. Anglų 
laikraščiai priskaitliavo a- 
pie 175,000 žmonių.

Vienuoliktą valandą na
ktį prasidėjo šv. Valanda, 
kuriai vadovavo J. E. Vy
skupas Joseph Ė. Ritter iš 
Indianapolis. Giesmes ir 
“O Salutaris” ir “Tantum 
Ergo” giedojo choras ir 
visa minia.

Pasibaigus šv. Valandai i-ja fouvo apvaikščiojama, 
apie dvylilrtą naktį prasi“. Rytoj paskutinė diena 
dėjo Pontifįkalės skaity- Konsreso V G
tos Mišios, kurias celebra- —■.--------1--------------- *—*
vo J. E. apaštališkas dele- Tėvynės meilė yra pir- 
gatas Amlėto Cicpgnani. moji kultūringo žmogaus 

v. Vardo vyrų draugiją dorybė. Napoleonas.

Juras iš Lawrenėe, Mass., 
Tik apie!Z- Mažeikienė iš Brooklyn,j 

___________________7 ’ 7 TT - 1-5 iši 
atėjo į savo normalę tvar-, Philadelphia, Pa. 
ką.____________________1 Mandatų komisija: L,l

Ir taip tai, toj vietoj, ku-jKernagiūtg- E~ PuPiūt5 ir 
rioj Šarkis ir kiti atletai 
kumščiavosi ritosi, svaidei 
bolę, — šiąnakt vieton! 
kumštynių signalo, šus-, 
kambė jo per PakėlimąI 
švelnūs varpeliai, į kurių 
balsą nusviro tūkstančių 
galvos, sulinko keliai ir, 
susikaupę maldoje atidavė 

‘ garbę, Tam, Kurio šventė 
!čia buvo apvaikščiojama.

Tėvynės meilė yra pir-

Napoleonas.

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas 
Užlaiko Vėliausios Mados 

CEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuvių išdirbtus 

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir šventadieninius 

1152 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:

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

25 Enterprise St., Brockton

DARBIJMJ^AS
(THE W0RKER) <

Published every Tuesday and Friday escept Holidays sueh as J;
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIANR. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered ne second-class matter Sept. 12, 1015 at the post Office ąt Boatoh.

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for malling at speclai rate of postage provided for in Seetlon 1103 

Act of October 8, 1917, nuthorlaed on July 12, 19Į8 . “
SUBSCRIPTION KATES:

Domestlc ye&rly  ............ . ......... $4.00
Pareigu yearly  .......... . $5.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreigu once per week yearly.. $2.50

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama $4.00
Užsieny metams.......... ;..........   $5.00
Vienų kart eavaltėje metams .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metamą $2.00

DARBININKAS
366 West Broadway South Boston, Htak

Telephone South Boston 2680 >



DAKBIJUJiKAS
Klaipėdos Rinkimai

.jin* fj'i'

i^nteaclienia, spalių IŠ į, išfe

866 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

neštas Kristaus nieksiąs, < 
kurįs turi pątajsyti visu ; 
pirma žmogaus prigimtį, o ] 
tada sąvainu pasitaisys ir ; 
žmonijos santykiai, bet į 
neišvirkščiai. Dabar, pa
vyzdžiui jau komunistai į- 
vedė Rusijoj nepilname
čiams (net 12 metų vaike
liams) mirties bausmę, nes 
panaikinus moterystę, pa
liko vaikelius be globos, iš 
kurių atsirado ištvirkėlių 
ir vagišių gaujos. Ką gi ta 
mirties bausmė pagelbės? 
Tuo tarpu lyg jaū atsikra
tyta blogo, nes nėra kam 
daryti, paaugs kiti vaikai, 
vėl iš naujo žudyk, nes ir 
tie bus negeri.

Katekizme) nežinojimas 
veda žmogų atgal prie pa
gonybės. Kaip paukštis 
sutvertas lekioti, o žuvis 
po vandenį nardyti, taip 
žmogus sutvertas tikėti. 
Jeigu jis nesužinos apie 
tikrąjį Dįevą, tai jis viso
kiems burtams ir sapnams 
tikės, arba net senovės 
dievaičiams, kaip dabar 
jau Vokietijoj grįžtama 
prie senovės pagonystės. 
Gi Rusijoj, prašalinus ti
kėjimą į Dievą, buvo įsa
kymas Lenino paveikslus 
kabinti kambariuose ir de
ginti prieš juos lempeles, o 
mokyklose buvo sustaty
tos net giesmės, kurias 
priverstinai, .turėjo visi 
mokiniai giedoti prieš pa
mokas, atsigręžę į Lenino 
paveikslą.

Žmogus, neturėdamas ži
nių apie Dievą, negali Jo 
mylėti, nes kaipgi gali my- 
ėti dalyką jo pirma nepa

žinęs? O šiais laikais yra 
tokių šeimynų, kuriose ne 
ik nesupažindinama vai
sai su Kristaus mokslu, 
□et ir tėvai mažai nusima
no, o kartais daro viską, 
sad vaikai jokiu būdu ne
gautų žinių apie Jo moks
lą. Dėl to nestebėtina, kai 
vienoj vietoj, toli nuo mie
sto, atsilankęs kunigas už
klausė kai kurių asmenų: 
“Pasakykite, kada mirė 
Viešpats Jėzus |r už ką Jis 
mirė?” “Ar tai jau mirė, 
pasigirdo nusistebėjimas, 
mat mes čia toli gyvename 
ir negirdėjome”. Kitoj vie
toj užklausti vaikai neži
nojo, kiek yra dievų. Tada 
senis prisiartinęs pasisiū
lė už vaikus atsakyti ir 
pradėjo skaičiuoti: “Moti
na Švenčiausia, — vienas; 
Ponas Jezusas, — du; 
šventas Juozapas, — trys; 
Šv. Jurgis, — keturi ir dar 
vienas, a, kad ji kur die
vai, mat sena galva ir už
miršo, o! jau atsiminiau, 
migi penktas, tai šv. My
kolas”.

Ką kalbėti apie nemoky
tus vargo žmonelius, bet 
ir mokyti ne visi gali pasi
girti daug žiną apie Die
vą. Prisigaudo visokių pa
saulio žinių, paskaito be
dieviškus laikraščius, tai 
ir viskas. Sakykite, ką ga
lima iš tuščio kibiro pa
semti? Tai ką galima apie 
Dievą ir tikėjimą sužinoti 
iš tų rašytojų ar tų kalbė
tojų, kurie net užmiršo: 
“Tėve mūsų”. Argi gali 
kalvis pamokyti, kaip rei
kia dantis, ar akis taisyti, 
ar gali inžinierius pamo
kyti, kaip drabužius siūti, 
tai panašiai ir su tikėji
mu. Nebūtų, pavyzdžiui, 
jokiu nezaležninkų, jeigu 
žmonės pažintų Tikrą Baž
nyčią. Nori pažinti savo 
brangų tikėjimą, tai reikia 
griebtis tų knygų, kurios 
yra Bažnyčios patvirtin
tos išsirašyti tuos laikraš
čius, kurie yra leidžiami 
kataĮikiškoj ir tikybinėj

dvasioj, lankyti Šventadie- ku moterystės klausimas, 
niaiš bažnyčią ir klausyti stengtis pas nuodėmklausį 
pamokinimų, tik tuo būdu'paklausti, arba nusipirkti 
pažinsime Dievą ir išmok-(tuo klausimu Bažnyčios 
Sime Jį garbinti ir Jam'patvirtintą knygą. Kas 

dar neturi didelės meilės 
prie Švenčįausio Sakra
mento, tegul skaito tuo 
klausimu knygas. Kas ne-

o kartais net mano, kad 
labai gudriai išsireiškė. O 
paklausk jų: “O ar protą 
matei? O gal neturi, kad 
nematei”, tai tuojau užsi- 
gaus ir reikalaus, kad atsi
prašytum.

Imkime kitą dalyką. Ka
talikas neturėdamas žinių 
apie moterystės Sakra
mentą, galvoja, kad gali
ma padaryti atsiskyrimą 
(divorsą), o tuo tarpu taip 
aiškiai Kristaus pasaky
ta: “Žmogus palįks savo 
tėvą ir motiną ir laikysis 
savo pačios, ir du bus vie
nas kūnas. Ką tat Dievas 
sujungė, žmogus tenepers- 
kiria” (Mork, 19, 5). Da
bar, nežinančiam tos tie
sos apie moterystės Sakrą- 
mentą, aiškink, kiek nori, 
kad tavo atsiskyrimas, 
gautas pas žmogų teisme, 
ar kur kitur, nieko tau ne
padės, nors tų atsiskyri
mo dokumentų prisikrau
tum iki lubų savo namą, 
arba, jeigu po tikros mote
rystės mėgintum gauti an
tras jungtuves, tai tegul 
tau civilių jungtuvių pri
rašo milijoną ir bilijoną, 
visi tie dokumentai tik pa
prasčiausi popierėliai, nes 
tu esi katalikas ir niekas 
tau antrų jungtuvių nega
li duotai, bet ar tikės tas, 
kuris apie moterystę nė 
mažiausio supratimo ne
turi, bet jis dar išpūtęs a- 
kis aiškins, kad būtų daug 
geriau, jeigu valdžia įves
tų civilius šliūbus ir atsi
skyrimus, nors vargšelis 
užmiršta, kad toks reika
lavimas yra priešingas pa- 
grindiniausioms katalikų 
tikėjimo tiesoms.

’ Dėl ko, pavyzdžiui, kai 
kurie . neįpa* išpažinties? 
Vėl aiškus ženklas, kad 
nežino katekizmo tiesos, 
kurią paskelbė patsai Kri
stus, duodamas Apašta
lams - kunigams valdžią 
išrišti žmones iš nuodė
mių, sakydamas: “Imkite 
šventąją Dvasią,

1 nuodėmes atleisite, 
. jos atleistos, ir kam sulai-
■ kyšite, jos bus sulaikytos”
■ (Jon. 20, 23). O atleisti ar 
sulaikyti nuodėmes kuni-

i gas negalės, jeigu jų neži-

saulio mokslus žinosi, bet 
nežinosi pagrindinių tikė
jimo tiesų, — nieko neži
nai. štai garsingiausio 
mokslininko šv. Augustino 
žodžiai prieš Manichejus: 
“Viešpatie, Tiesos Dieve, 
argi tau patinka tas, kuris 
žino pasaulio mokslus? 
Nelaimingas žmogus, ku
ris žino visus tuos moks
lus, bet Tavęs nepažįsta. 
Laimingas tas, kuris Tave 
pažįsta, nors nieko kito 
nežinotų”.

Štai kur didžiausia šių 
laikų pasaulio klaida. Dau
gybė žmonių nusigręžė 
nuo Dievo, o knibinėja po 
pasaulio purvynus ir ma
no, kad kažinkoks auksas 
ten slepiasi. O tuo tarpu 
didžiausias mokslo Vyras, 
pats Dievo Sūnus, begali
nė Amžinojo Tėvo Išmin
tis, kuris negali suklysti, 
nei kito suklaidyti, nuolat 
kartoja ir kartoja: “Žmo
gau, ką tau padės, nors tu 
ir visą pasaulį nupelnysi, 
bet jeigu savo sielą pra
žudysi” (Mat. 16,26).

Tai matydamas Šv. Tė- 
ivas, nuolat primena kuni-

įc- . - Klaipėdos rinkimai pralaimėti, vadinasi, tuo at- 
žvilgiu pralaimėti, kad gauta tik tiek atstovų, kiek

|| buvo pirmiau, o tikėtasi gauti daugiau kaip pereituo- 
r sę rinkimuose..Pilno gi laimėjimo, t. y. daugumos lie- 
r tuvių atstovų tur būt nė nesitikėta gauti. Bet vis tik 

apsivilta, nes buvo manyta, kad lietuvybė padarė Klai-
! pėdoje didelį žingsnį pirmyn. Faktai parodo ką kitą.

. Tačiau reikia atsiminti, kokiame momente buvo 
r rinkimai ir su kokią opozicija lietuviai turėjo susidur-

' ti. Kaip Silezijos, Saaro ir šlezvigo balsavime, taip ir 
į Klaipėdos rinkimuose vokiečiai sukuopė visas savo'or- 

ganįzuotas pajėgas, kad rinkimus laimėtų. Buvo iš-
< leista milijonai markių spaudos ir prakalbų agitacijai 

jt visoms užkulisinėms priemonėms, kurių vokiečiai 
turi daug ir be jokių skrupulų jas vartoja, įskaitant 
šmeižtus, grasinimus ir papirkimus. Pats Hitleris ug
ningomis kalbomis įkaitino vokiečių šovinizmą. Su to
kiomis priemonėmis lietuviams pernelyg sunku buvo 
kovoti. Per penkioliką metų negalima atlietuvinti tas, 
kas buvo nulietuvinama per šimtmečius. Pasirodo, kad 
Klaipėdos krašto lietuviai nepasižymi karštu lietuviš
ku patriotizmu. Jie daugiau žiūri į medžiaginę negu j 
dvasinę pažangą. Per šimtmečius jie susigyveno su vo
kiečių šeimininkavimu. Kas aršiausia, jie pabūgo vo
kiečių grasinimų, kad balsuojant už lietuvius jie užsi
trauks ant savo sprando negailestingą vokiečių kerš
tą, kad Klaipėda bus prijungta prie Vokietijos. Tie ir 
kitoki apsiskaičiavimai tiek paveikė klaipėdiečius, kad 
jie matė daugiau naudos balsuoti už vokiečių negųlgams, kad jie daugiausiai 
lietuvių kandidatus. Rezultatas išėjo toks, kad vokie- j aiškintų žmonėms pakraš
čiai laimėjo didelę didžiumą seimo atstovų — 24 prieš čiausias tikėjimo tiesas,

■ 5. Atsiradę tokioj mažumoj, lietuviški kandidatai jau- kurios telpa katekizmo, o

f

į

k

!
k

šiais metais tai net skiria 
gruodžio mėnesiui intenci
ją, kad visi labiau pamylė
tų katekizmą, o tėvai kuo 
į daugiausiai rūpintųsi su
pažindinti savo vaikus su

sis bejėgiais būsimam Klaipėdos seimely.
Iš tų rinkimų lietuviams teks daug ko pasimoky

ti. Veikiausiai, tai Lietuvos šviesuomenė jau nusima-; 
no, kas toliau darytina ir, atėjus sekamiems rinki-! 
mams, žinos, kokios klaidos ir netikslumai yra veng-! 
tįni. Bet ar susilauksim sekamųjų rinkimų ? Gal šie Katalikų Bažnyčios tieso- 
jau bus paskutiniai? Na, nereikia būti jau taip peši-'““- —- - -— ■
mistingiems. Pralaimėjimas rinkimų sudarys, žinoma, 
kietą kasdieninio gyvenimo kovą ir darbuotę. Ant 
kiekvieno žingsnio teks kamuotis su vokietininkais, 
bet tas užgrūdins Lietuvos veikėjus. Klaipėda bus kie
ta mokykla mūsų valdininkams, bet tik iš kietos mo
kyklos išeina tikslūs darbuotojai. Antra gi vertus, ta
riamas vokiečių laimėjimas turės sustabdyti karingus 
vokietininkų žygius. Juk dabar nėra jiems nė reikalo 
negi pasiteisinimo pulti Klaipėdą su ginklais rankose. 
Pralaimėti rinkimai gal nustūmė tolyn karo pavoju.

K.

Lietuvoje
Štai, pas mus Lietuvoje, apdovanoti Gedimino ir ki

tokiais ordinais, “veikia” 
ir “storojasi”. Nenuosta
bu, kad mūsų šalelėj krizis 
siaučia ir dar ilgai siaus. 
Kada visam tam ateis ga
las — sunku pasakyti. 
Tuo gi tarpu norima, kad 
užsienių lietuvių spauda 
šviesiomis spalvomis puoš

vis čiumpama “žuvų”. Pri
simenam pagarsėjusio tau 
tininkų veikėjo, paštų val
dininko direkt. Adolfo 
Sruogos bylą. Tokių veikė
jų kiek ankščiau buvo vi
sa eilė, štai, dabar turime 
šviežią riebią “žuvį” — J. 
Lapeną, “Maisto” direkto-

r.:.
š'-'

1

v

,mis, ypač leisdami juos į 
! katalikiškas mokyklas.

Darosi, iš tikrųjų, keis
tas dalykas, kai bemisijo- 
nieriaudamas nueini į kai 
kurias šeimynas, ypač tas, 

.kurjįos pametė lankiosios 
Bažnyčią ir paklausi vieno 
kito dalyko, tai tuojau 
matai, kad didžiausia tikė
jimo metimo priežastis, ir
gi nežinojimas paprasčiau
sių tikėjimo tiesų.

Jeigu žmogus žinotų 
nors kiek katekizmo, argi 
jis statytų save ant juoko 
su tokia kalba. Sakysim, 
vienas kitas, drįsta pavar
toti tokį neapgalvotą išsi
reiškimą, kaip va: “Kas gi 

į matė tą Dievą”? arba vėl ____
panašus pasakymas: ‘Kur-Inos, taigi reikalinga nuo- 

■ gi yra ta žmogaus siela?
, Joks gydytojas 
i rado žmogaus 
. visą žmogaus 
. galvos iki kojų

dar nesu
sietos nors 
kūną nuo 

__r__ xr _____ _____ ___________ r______ r___ o _ išmėsine- 
rių. Labai gaila, kad šitos , tų savo skiltyse gimtosios jo”. Tokie, ar panašūs iš- 
“žuvys” čiumpama tik ta-į šalelės Lietuvos gyveni- i sireiškimai daro didžiau- 
da, kai jos pasidaro labai į mėlį; norima, kad užsie-^ią gedą jam pačiam, bet 
riebios, kai perdaug nu-mių lietuviai lengva širdi- ypač tam, kas klauso te
tunka, kai jų padaryti iš- mi mestų metropolijon sa- kios kalbos, nes noroms 
eikvojimai siekia milijo-:vo sunkiai uždirbtus dole- nenoroms darosi apie tą
nus ir dešimtimis milijo-! rius, pesus bei milreisus, 
nų, o gal ir dar daugiau, kuriuos įvairūs “veikėjai” 
Juk nuo visuomenės visa i sunaudoja savo asmens 
yra slepiama. O kiek tokių'reikalams. Prisiminkim V.

K. Račkauską. Jis liko tei-| 
sus ir dabar dirba Užsie
nių lietuviams remti drau
gijoj. Gal ir J. Lapenas 
liks teisus, juk jo visi žy
giai teisėti, kaip ir V. K. 
Račkausko žygiai liko tei
sėti. Gaila, kad nesisten- 

_______ giama blogybėms kelią iš- 
rūs tautininkų veikė jai J anksto už akių užbėgti, -t.

“žuvų” dar atsirastų, jei, 
štai, sakysim, vieną gra
žią dieną ima ir įvyksta 
perversmas, jei dabarti
niai mūsų šalies šeiminin
kai būtų priversti pasi
traukti, užleisti vietą ki
tiems. Mat pas mus nėra 
dabar tinkamos kontrolės. 
Tat nenuostabu, kad įvai-

Pažinkime Katekizmą
Kai kam iš Gerbiamųjų 

Skaitytojų gal atrodys, 
kad mano šis paraginimas 
pčrdaūg vaikiškas įr ne- 
moksliškas. Girdi, “Pažin
kime Katekizmą”, juk tai 
čia mažų vaikų darbas, o 
suaugusiems reikia 1 
•daugiau pažinti negu ka-

Kam 
tam

dengiu išpažinimas. Arba 
vėl šaukia, kai kurie spi
riasi, girdi: “Kunigas tok
sai žmogus, kaip ir aš, 
kaip jis man gali atleisti 
nuodėmes?” Bet vargšas 
užmiršta, kad Kristus yra 
Dievas ir duodamas šven
tąją Dvasią kartu duoda 
kunigams galybę, tai tada 
ne žmogus atleidžia nuo
dėmes, bet Dievas per įga
liotą žmogų-kunigą.

Dabar dar vienas daly
kas. Pasaulio galvočiai 
laužo savo galveles, iš kur 
atsirado tarp žmonių blo
gas? Dėl ko vienas kitą 
skriaudžia, dėl ko turtuo
liai išnaudoja neturtingus, 
dėl ko karai, nesutikimai 

Begalvodami

žmogų nuomonė, kad jis 
arba nesveiko proto, arba 
tikėjimo dalykuose nė 
kiek nesiorentuoja. O šv. 
Raštas apie tokį tiesiog ir 
sako: “Neišmanėlis tarė 
savo širdyj: nėra Dievo”. 
(Ps. 13).

Katekizmas mums aiš
kiai sako, kad Dievas yra 
gryna dvasia, o žmogaus pasaulyj? 
siela irgi ne kas kita, kaip prirašo pilnas knygas, mė- 
Dievo paveikslas arba pa- gina padaryti pasaulio po- 
našumas, taigi irgi dvasia.,litikoj atmainas, revoliuci- 
Dabar, žinant, kad Dievas jas, bando sulyginti tur- 
ir žmogaus siela yra dva-guolius su vargšais, atim- 
sia ir tuojau reikalauti j darni iš anų turtus, arba 
Dievą ir sielą matyti že-net išžudydami, kaip pa
uliškomis akimis, tai tokia,darė nelaimingoj Rusijoj, 
pati nesąmonė, kokia bū-‘žodžiu, nori išnaikinti blo- 
Įtų reikalaujant, kad ledas r* - -------- ” ’ " ”

tekizmas! Ne, Brangieji, 
ir dar kartą, ne! Katekiz-'lų reikalaujant, kad ledas gą iš pasaulio, bet tie pa- 
mo pažinimas yra didžiau- šildytų, o ugnis šaldytų, j šaulio taisytojai užmiršta 
sias mokslas, arba mokslų arba du ir du, kad nebūtų paprasčiausią . katekizmo 
mokslas, ■nes^kaįekifem’aš^kdturP, bet penki. Bet žmo-ltiesą apie pirmapradę nuo- 
mus supažindina su Jėzaus | nes, nežinodami net pa-dėmę, kuri žmogaus pri- 
Kristaus mokslu, be kurio prasčiausių katekizmo tie- gimtį pagadino ir kad vie-’ ’  7   7'     I*- .-r-----------------e -------------------------------------(O r x—o-   — ■ —  

ko negalima būti išganytu. Įsų, tokias nesąmones kai- nintėlė priemone iš to blo- 
ca- Nors tu didžiausius pa-.ba visai nė neparausdamijgurno išsigelbėti, tai at-

Sime Jį garbinti ir Jam 
tarnauti.

Klausykime Bažnyčios, 
nes jai paliko Kristus mo
kymo valdžią, sakydamas: 
“Eikite ir mokykite visas moka atlikti gerą išpažin- 
tautas... mokydami juos tį, visomis jėgomis tegul 
laikyti visa, ką tik esu stengiasi apie tai sužinoti, 
jums įsakęs” (Mat. 28, o kas apleidžia šventadie- 
19). Tai yra svarbiausia niais šv. Mišių auką, nie- 
ir didžiausia Kristaus Baž-, ko nelaukdamas paskaito 
nycios užduotis, o mūsij apie šv. Mišias, nes po lai- 
brangiausia ir neatmaino- | ko baisiai gailėsis, kad per 
ma pareiga jos klausyti, , vėlai sužinojo ir negalės 
nes štai ką Išganytojas sa-' pataisyti, o Mišių apleidi- 
ko apie paklusnybę apaš- mo nuodėmė amžinai " 
talams: “Kas jūsų klauso, 'grauž jo sąžinę, 
tas manęs klauso; kas jus 
niekina, mane niekina. Kas 
gi mane niekina, niekina 
tą, kurs yra mane siun
tęs” (Luk. 10, 16). Tas 
Kristaus įsakymas nėra 
atmainomas, nes Jis pasi
žadėjo savo žodžių nieka
da nemainyti: “Dangus ir 
žemė praeis, mano gi žo
džiai nepraeis” (Mat. 24, 
35).

Šv. Tėvas, skirdamas 
gruodžio mėnesio intenci
ja, visus katalikus ragina 
daugiau užsiimti savo tikę 
jimo pažinimu. Kam neaiš-

žodžiu, kas pažins savo 
tikėjimą, tam nebus bai
sūs įvairūs užmetimai, ku
rių dabar randasi kiekvie
nam žingsnyj; jis juos lyg 
muses vienu rankos moste
lėjimu nubaidys. Toks 
žmogus niekada nesuklys; 
kadangi jis seka Kristumi, 
kuris yra: “kelias, tiesa ir 
gyvenimas” (Jon. 14, 6) ir 
“Kas mane seka, nevaikš
čios tamsybėse” (Jon. 8, 
12).

Jūsų brolis Kristuje,
Kun. J. Bružikas S. J.

Auksines Smiltys
(Iš angliško verte 

Kun. Ant. M. Karužiškis)

XVI.
KĄ MALONINGAS ŽO
DIS GALI PADARYTI
Kaip maloningas yra ge

rasis Dievas, ir kaip suma
nus Savo maloningume.

Tikrai išrodytų it Dievas . 
turėjo pašventimą mūsų Į 
sielos vienos širdyje, taip:

skriaudos? Ar aš negaliu 
prisiminti praeityje sielą, 
kurią Dievas pasiuntė man 
kad suraminčiau, kad at- 
vesčiau atgal pas Jį, ir ku
ri nuėjo nuo manęs liūd
nesnė, labiau nusiminus, 
toliau nuo Dievo, kad aš 
užgyniau jai žodžio iš ma
no širdies?

į Kaip skaudus yra susi
krimtimas kurs paseka ne

palaidus Jis yra stebutoim?'lon^n^u?n?.’. neme^u^»
arba nepaisėjimą parody
me mūsų meilės kitam.

Mano Dieve, neleisk man 
niekad daugiau pasiųsti 
sielą nuo savęs be žodžio 
iš mano širdies!

tais apie mus, taip nepa
vargstantis Jis tose, mažo
se atydose, kurios ant že
mės yra teikiamos tiktai 
mylinčių širdžių jų meiles 
siekiams.

Vos diena praeina, kadi
Dieviškas Gerumas nepri-j VISIEMS ŽINOTINA, KAD 
veda mus ant žodžio arba|
daikto kurs, nors savyje' 1} shmeiant LDS nari 
nerejkšnungas, yra Jo ap-]moįesiauS( naujų narių a- vilktas ypatinga dorybe i plH£acijas;Wau^ant infor- 
dėl musų; ir jei tik mes e-l* .juJ -e LDS orpmi. 
šame atydus, šie daiktai, į-.r‘kit LDS6rei.
palieka mums geros mm- « kreipiantiS reikia a- 
ties arba nuopelningo dar-, dresuoti LDS Cen_ 
bo proga. I 366 W. Broadway,

Boston, Mass.
| 2) pakeičiant adresą, už- 
: siprenumeruojant laikraš
tį “Darbininką”, siunčiant 
spaudos darbus, skelbi
mus, atsiklausiant kainų 
už prenumeratą, skelbi
mus, spaudos darbus, rei
kia siųsti šiuo adresu: 
“Darbininko” Administra
cijai. 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

3) straipsnius, kores
pondencijas, pranešimus ir 

' kitokius raštus laikraščiui 
“Darbininkui” siųskite a- 
dresu: “Darbininko” Re
dakcijai, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. .

Gerb. LDS. kuopų valdy
bų, narių, “Darbininko” 
skaitytojų, bendradarbių 
ir rėmėjų prašome viršui 
pažymėtų taisyklių prisi
laikyti, nes tuomi ne tik 
palengvinsite darbą, bet 
padėsite išvengti klaidų ir 
sutrukdymų.

perskaityti Dievo mokini-1 
mą visame apie mus! Kad, Į 
virš visa ko, mes būtume 
klusnesni, skaistesni!

* * *
Aną dieną išsireiški

mas, kurį netyčia užėjau, 
atskleidęs knygą laukia- 
mąjame kambaryje, suža
dino visą sveikų minčių ei
lę.

Šis buvo tas išsireiški
mas: Žodįs nuo manęs, žo
dis nuo mano širdies, būtų 
užbėgęs šiai nelaimei.

Kokia buvo ta nelaimė 
aš nežinau. Gal tai buvo 
kas nors labai didelio, kas 
nors kas apsunkino visą 
gyvenimą, kas nors kas 
palenkė širdį per daugelį 
metų, kas nors labai dide
lio savo pasekmėse, kas 
padarė sielą Dievui sveti
ma. * ♦ *

Taip, ši neaiški eilutė 
buvo ypatinga malonė Die
vo skirta pamokinti mane 
sveikos pamokos.

Ar aš negaliu atsiminti 
laiką savo gyvenime kuo
met žodis iš mano širdies 
būtų užbėgęs daugybei

Tur būt, daugiau yra 
žmonių, kurie daug gerų 
progų yra pražiopsoję, 
kaip žmonių, kuriems jų . 
tikrai nebuvo.

La Beaumelle.t %
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PARAPIJOS VĄKARIE- ,riai visi sueina į vieną 
NE bendrą šeimyną, ir savo

-  vakarienėje išvien yisi da- 
Parapijos vakarienės ko-.lyvauja.

mitetas ir rengėjai, laikei Jau nuo seniau buvo su- 
susirinkimą, spalių 16 d. darytas vakarienės komi- 
š. m., ir iš raportų paširo- tetas, būtent: Katalikių 
dė, kad visas darbas eina Moterų Klubas vadovauja 
kuopuikiausiai. Ponios E- visu darbu. Gerb. Kun. Au- 
milija Milienė, Jieva gustinas Petraitis, garbės 
Thompson, Ona Liutkienė,! pirmininkas, p. J. Thomp- 

’son — pirmininkė, p. M. 
[Urmoniene — vicė-pirm., 
!p. E. Milienė, raštininkė, 
p. M. Sčiukienė, iždininkė, 
p. E. Kupstienė ir p. O. 
Staliulionienė iždo globė
jos, p. J. Žemaitis žadėjo

NE

Jau nuo seniau buvo su-

Ona Bruožienė ir Ona Žu-' 
rinskienė, visu smarkumu į 
eina per visus biznierius,’ 
rinkdamos aukas.

Mūsų šeimyniška vaka
rienė, įvyksta tik vieną 
kartą į metus, todėl yra..--. x ------ 7------ . . -
visų šventa pareiga, tą su- PubliM palinksminti su 
prasti, kad nėra nieko gra- ;muz^a dainomis, 
žesnio, kaip parapijos na-j Taigi širdingai kviečia-

Aukštikalnaįtė, Jonas Ba
činskas, Jonas Ridikevi- 
čius, Alfonsas Kunigonis, 
Edvardus Leonavičius.

Sekmadienį dalis mūsų 
kuopos nuvažiavo į pusme
tinį suvažiavimą, kuris į- 
vyko Palangos Parke, 
Lawrence, Mass.

Lawrence-io kuopa gra
žiai visus priėmė ir palink
smino muzika ir užkan
džiais; abelnai visi, kurie

Tel. 3-5710

GREENVVOOD DAIRY

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MILLER
ADVOKATAS

me į parapijos balių, kurs 
įvyks spalių 22 d. 7:00 šv.| 

; Kazimiero parapijos 
■ tainėje.
! Lauksime.

Mūsų pienas ir Smetona 
užganėdina visus.

sve- VVORCESTER, 
MASS.

RINKIMAI
Office

Room 401 WORCESTER,
Slater Bldg. MASS.

spa-

THE PEOPLE’S
S AVINGS BANK

Draugiško Patarnavimo Bankas
450 Main Street,' VVorcester, Mass.

Skersai Gatvės Nuo City Hali

ŠLIUBAIbuvo Lawrence turėjo j
“good time”. |

J. Bačinskas, 1 Beauchemin - Jaruševičių
L. Vyčių 26 kp. korespond, i te

Praeitą šeštadienį, spa- 
REDAKCIJOS ATSAKY- Uių 12 d., moterystės sa- 

MAI Ikramentą priėmė p. J. Be-
 .auchemin su p-le Magda

lena Jarusevičiute (Smith) 
Jaunųjų liudininkais buvo 
p. Ona Janavičiūtė ir p. J. 
Šmith.

Worcester, Mass. — Ži
nutė apie L. Vyčių 26 kp. 
balių suvėluota.

NAUJAS LIETUVIS 
MOKYTOJAS

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Grabortus ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.

Atdara
Dieną ir Naktį

Tel.
Dial-5-5898

I Praeitą antradienį, 
lių 8 d., Worcesterio mies
tas rinko savo viršininkus, 

į Nors keletą lietuvių šau
lių vyrų nominavosi, bet 
i dėl prieš pat rinkimus įvy- 
įkusių smarkių peštynių, o 
gal ir dėl lietuvių visuome
nės nesusipratimo, rinki
mai jiems neišdegė.

Rinkimų rezultatai:
Primary Results

MAYOR

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

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

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Daukantas - Jokubauskai- 
tė

Trečiadieny, spalių 16 
d., šv. Kazimiero bažny
čioje laike iškilmingų šv.

Šį rudenį Bostono Kole
gijos direktoriatas pakvie
tė Antaną Čenį dėstyti 
chemiją pirmųjų metų stu-.mišių 9 vai. moterystės sa- 
dentams Bostono Kolegi- kramentą priėmė p. Sta- 
joje. Jis taipgi pats studi-^nislovas V. Daukantas iš 
juos chemiją, kad gautų (Gardner, Mass. su p-le Ur- 
aukštesnį laipsnį (M.A.). v ’ m

Mok. Antanas Čenis yra 
baigęs Šv. Kryžiaus Kole
giją šių metų pavasarį, 
kur jis pasižymėjo kaip 
gabus studijozas ir atle-

D. MAŽEIKA
Geriausi, moderniškiausi ir 

draugiško patarnavimo lietu
vių savininku KIRPYKLA ir 
barzdaskutykla.

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

GREEN MOUNTAIN 
DAIRY 

SAVININKAS — JUOZAS 
BALTRAMAITIS

"VVorcester To Webster Road
Visokių Valgių, Užkandžų ir 

Gėralų 
PARDUODA.

Kai-tik Pravažiuosi Pirmą 
“TRAFFIC LIGHT“ kairėje.

[Kelley (D) ........... 11.636
Mahoney (D) ........ 8,484
Brady (R) .............. 2,958
Cookson (R) ........ 16,566

Alderman-At-Large
Cook (R) .............. 4,370
Inett (R) .............. 13,299
iWare (R) .............. 1,738
Donuhue (D) .......... 10,178
Wells (D)................ 8,679

i School Committee - At
' Large
■Bjorkman (R) ......  9,527
[Grenier (R) .......... 2,026
Harpin (R) ............... 5,672
jO’Shea (R) ............... 1,621

LIET. VYČIŲ 26-TOS 
KUOPOS ŽINUTES

VANITY 
STUDIO 
Lietuvis 

FOTOGRAFAS
PR. ŠATAS 

Puikiausi 
Paveikslai už 

žemiausią 
Kainą

24 MILLBURY STREET 
Worcester, Mass.

“Daugiausia Gėlių Už Jūsų 
Pinigus’’

pas

GEORGUS FLOWER
SHOP

30 TrumbuU St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėles siunčiamos per pasiun
tinį į visas dalis pasaulio’*.

Per pereitą mėnesinį su
sirinkimą daug svarbių 
dalykų nutarta. Mūsų jau
nimas žada suvaidinti gra
žius veikalus žiemos sezo
ne.

1 Kun. S. J. Vembrė yra 
direktorium teatrališko 
skyriaus. Taipgi nutarė į- 
steigti “Arnoto Fondą”, 
kad įtaisius mūsų bažny
čiai vyčių jaunimo vardu 
gražų arnotą už $125.00 
su šv. Kazimiero paveiks
lu. Buvo iš anksto kalba
ma apie prisirengimą su
rengti balių naujų metų iš
vakarėse.

Komisija išrinkta ir ki
tame susirinkime išduos 
raportą. Komisijoje yra: 
Pranciška Paulauskaitė, 

| Alena ir Lilija Karpavičiū
tės, Alena Semaičiutė, Ko- 
jtarina Kacevįčiutė, Ona 
[Bataičiūtė, Viktorija Au- 
gustinavičiūtė, Elzbieta j

GROCERNE ir BUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. WORCESTĘR, MASS.

DIAL 5-6367

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

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sią kairią. Mokant tuojau arba 

issimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St,
WORCESTER, MASS-

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.

NATIONAL BOTTLING
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai 
Išdirbame gerus minkštus gė
rimus. Geriausias patarnavi
mas vakarėliams ir piknikams 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

495 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

šule T. Jokubauskaite-Ja- 
cobson, worcesteriete. Mo
terystės sakramentą sutei
kė kun. S. J. Vembrė. Jau
kiųjų liudininkais buvo — 
!p. Bronius Daukantas ir p- 

tas. Jis gavo B. S. laipsnį.: lė Bronė Sidabriutė. Gra- 
Mok. Antanas Čenis yra žiai lietuviškai porelei lin- 
Kastanto ir Onos sūnus, kime laimingo ir gražaus 
gyv. 70 Upsala St. šeimyninio sugyvenimo!

ŽlHYNA^

MOKYKLOS VAIKUČIAI 
LANKE KEPYKLĄ

Pereitą penktadienį, šv. 
Alfonso parapijines mo
kyklos aukštesnių skyrių 
mokiniai, vadovybėje savo 
mokytojo Sesučių Ęfre- 
mos, Marijonos ir Edmun- 
dinos, atlankė BOND duo
nos ir piragaičių kepyklą. 
Visas būrys pėksti numar- 
šavo apie 3 milias nuo mo
kyklos iki kepyklai, o ten 
jiems buvo parodymą kiek 
darbo ir lafto paima iš
kepti kepalą “duonos mū
sų kasdieninės”.

Įėję kepyklon mokiniai 
visu pirma buvo nuvesti, 
kur tešla yra maišoma. 
Ten buvo jiems išrodytos 
įvairios mašinos, kurios 
tešlą 'išminko ir prirengia 
darbininkams, kurie (Įirba 
vienas aukštas žemiau. 
Nusileidus žemyn sve
čiams buvo parodyta ma
šinos, kurios tešlą supiaū- 
sto ir prirengia kepimui, 
Tame pačiame aukšty ma
tė mokiniai pečių į kurį 

■ blėkės, tešla t pripildytos, 
nuolat keliauja. Ta kelio- 

i nė paima nuo 38 iki 50 mi- 
, nučių. Pakol nueina iki ki- 
, to pečiaus galo, tai darbi- 
. ninkas išima jau iškeptą 
. duoną.
į Šį įdomų ir gan pamoki- 
. nantį aplankymą truputį 
sugadino netikėtas lietus. 
Grįždami namon daugel 
mokinių sušlapo ir nuvar
go, tačiau valgydami kąs
nį duonos visi prisimins 
kokią ir kaip ilgą kelionę 
tas duonos kąsnis turėjo 
nuo ūkininko lauko iki 
vaikučio “sandwichio”.

ŠV. ALFONSO MOKYK-J mi darbininkų, ypač Lietu-
LOS ALUMNIEČIŲ 

SUSIRINKIMAS

1 Šv. Alfonso Mokyklos 
'pirmas rudeninis alumnie- 
l'čių susirinkindas įvyko pa
rapijos visuomeninio cen
tro kambariuose pirmadie
nį, spalių 7 d. Kadangi tą 
vakarą įvyko taipgi atsi
darymas vakarinių miesto 
mokyklų, tai susirinkusiu

vių čia Amerikoje, būklės 
klausimai. Gal gerb. Ka
nauninkas savo gabia 
plunksna, dabar būdamas 
Amerikoje, vieną kitą da
lyką darbininkams nu
švies? Kodėl ne?

PRIERAŠAS:— Gerb. 
Kan. F. Kemėšis LDS Sei
mo prašomas pasižadėjo 
“Darbininkui” rašyti.

moKyKm, lai susirinKųsių 1 . , _______________________ ~

būrys nebuvo taip dįdelis.^ALTIMORĖJE DARBI- 
Tačiau buvo padaryti ke- NINKO ŠEIMA NUOLAT

________1---- AUGAj Ii svarbūs įnešimai. Buvo!
I nutarta laikytį susirinki- Per pereitas dvi savaites 
mus ir pasisvečiavimus Baltimorėje, net 13 naujų 

I antrą antradienį, Buvo į-1skaitytojų prisidėjo prie
----- ------------- —a nešta ir svarstyta turėti,kasdien didėjančios DAR- I ..i™. VTKTTATTrn v •__ TA__ •

Pianos — Radios 
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai • 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON’S
TrumbuU St. Worcester, 
Tel. 49430 Mass.

20

MODERNIŠKA LIETUVIU 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bačinskas, 
Sa,vii?iiĮk;»f3 

.r • ■________ . Ji, ••'t''.*_____Mes visuomet užlaikome 'švie
žią tavorą, Pamėgykite mūsų 
patarnavimą. Už pristatymą 

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

“study club” ir buvo visų 
I nutarta, kad į sekantį su
sirinkimą pasikviesti pp. 
ĮČižauskus į talką kas link 
(rekreacijos programos. O. 
[Matulionis, Anelė Maka- 
l rauskaitė ir Juozas Kveda- 
ira buvo išrinkti į komite-| nauja i s

SUNKIAI SERGA

TIK UŽ 10 CENTŲ

Gan plačiai visiems Bal* 
timoriečiams žinomas Pi
jus Adomaitis sunkiai ser
ga. Taip pat senas šios ko
lonijos gyventojas Augus*

i
bus kun. dr-as Juozas 
Manns, vyskupijos vice-i 
kanclerius; subdi jakonų;
bus kun. Kazimieras Kei* 
došius, o ceremonijų mą* 
gistro vietą užims kun. 
Antanas Dubinskas. Jam 
padės Juozas Strazdaus- 
kas. ' :

Atlaidų pamokslininkų'.; j 
sąstatas, kiek man tekd1 
sužinoti, bus sekantis: se* ' " 
kmadienio vakarą pamok*' 
slą sakys kun. drro Mende*-' 
lio brolis, kun. Jonas P. 
Mendelis, ką tik grįžęs iš 
Romos; pirmadienio ryte, 
kun. E. Paukštis iš Ches- 
ter, Penna. o vakare, kun. 
Mikolas Daumantas iš Gį-t 
rardvillės, Penna.; antra-* 
dienį ryte, kun. Leonas 
Praspalius iš PhiladelphL 
jos, o vakare užbaigos pa
mokslą pasakys kun. Vik
toras šimkonis iš Wana- 
mie, Penna.

Pirmadienį ir antradienį 
šv. mišios prasidės 5:30 v. 
ryte ir bus atnašaujamos 
kas 45 minutės. Sumą to
mis dienomis bus su -asista 
i j bus laikoma 9 vai. ryte. 
Tspažintįs bus klausimos ■ : 
rytais per mišias ir vaka-' J 
rais po pamaldų. Atlaidai" " ; 
užsibaigs antradienio va*, 
karą su milžiniška ir gra* 
žiai prirengta procesija. 
Klebonas Lietuvnikas nuo
širdžiai kviečia visus Bal- 
timorės Lietuvius ateiti į . 
pamaldas ir pasinaudoti 
dvasinėmis malonėmis, 
teikiamomis atlaidų metu,

ALTORIAUS IR ROŽAN
ČIAUS 1-OS KUOPOS 

KORTAVIMŲ VAKARAS

PIRMA RIEBUILIŲ 
VAKARIENE

Ilgai laukta ir plačiai 
garsintą Riebuiliy vaka
rienė įvyko mūsų parapi
jos salėje pereitą sekma • 
dienį. Svečių susirinko ne
mažas būrys. Visiems bu
vo įdomu žinoti koks val
gys yra tie riebuiliai. Visi 
spėliojimai buvo veltui, 
nes riebuiliai įvairiuose 
Lietuvos kampuose turi į- 
vairius vardus. Tačiau at- 
silankusieji nebuvo apvilti. 
Mūsų šeimininkės ištikrų- 
jų moka riebuilius . virti. 
Jei ne klistu, tai kun. 
Mendelis, tos vakarienės 
autorius, pats suvalgė a- 
pie pusantro tuzino tų rie- 
builių. Taip jie buvo gar
dus. Panašiai ir kiti sve
čiai gėrėjosi riebuilių va
kariene. Žvalgui ne iš vie
no teko išgirsti, kad per-,' 
maina buvo labai pagei-i 
daujama. Paprastai tai 
dešros su kopūstais, bet tą 
vakarą nė dešrų, nė kopūs
tų nesimatė ant stalų. Dar L - „ - - - . -
sako, visi, kad jie lauks I tjnas Rulkys randasi payo* 
ŠALTANOSIŲ vakarie- Ijmgam padėjime: senatve 
nės, nes iš vardo jau 
skamba kas nors nepapra
sto, kas nors įvairesnio. 
Pamatysim!

Nežiūrint blogo ir lietin* Ą 
go oro pereitą penktadie
nio vakarą, vis vien 1-mos Y? 
Altoriaus ir Rožančiaus 
Dr-jos kuopos kortų loši
mų vakaras nusisekė gan >. 
gražiai. Pelno parapijai li
ko 75 doleriai. To vakaro 
gražios pasekmės priklau* 
so to vakaro šeiminiu- 
kėms, būtent, ponioms Pe- 
tronei Adomaitienei, Onai 
Augaitienei, Onai Bikule- : 
vičienei, Marijonai Bruz- 
giutei, Apolonijai Butkie
nei ir Veronikai Čeplins* 
kienei. Jos tam vakarui . 

! daug dovanų surinko, sta< 
lūs papuošė ir nenuilstan-; 
čiai dirbo per visą vakarą. 
Sekantis tos dr-jos kortą-, 
vimų vakaras įvyks po 40, 
valandų atlaidų, penkta*: 
dienį, spalių 25 d.

įBININKO seimo. Daugiau 
ir daugiau lietuvių mėgsta 
įskaityti Darbininką, nes 
Baltimorės Žinynas kas 
savaitę talpina daug žine
lių iš mūsų kolonijos gy
venimo. Susipažinkit su 

f „ j DARBININKO 
tą, kad prirengti veikimo šeimos nariais. Jie yra Jė- 
programą sekančiam susi-;va Akelaitienė, Apolonija 
rinkimui.

KAN. KEMĖŠIS
BALTIMOREJE

Visai netikėtai, grįžda
mas iš Darbininkų Sąjun
gos seimo, VVorcestery, 
gerb. Kan. Kemėšis aplan
kė Alfonso parapijoj 
- kunigas/ Jis papasakojo a- 
pie gražią seimo nuotaiką 
ir apgailestavo, kad pačia
me DARBININKE nėra 
dažniau ir giliau gvildena-

(Butkienė, Ona Babiliutė, 
Marijona Čižauskienė, Ma
rė Kulokienė, Jonas Levic
kas, Stasys Lukpetris, 
Magdė Lukoševįčiutė, Ve
ronika Masundukienė, Ma
rijona Norkienė, Kazys 
Jankūnas, Marei joną Pad- 
varskienė ir Karolius Ur
bas. Visiems-nąujięiųsviųū- 
sų^ skaitytojams ^linkime 
ilgiausių metų DARBI
NINKĄ skaityti ir tarp 
savo kaimynų ir pažįsta-; 
mų jį platinti

ir visiškas nusilpnėjimas 
pasveikimą daro beveik 
neįmanomu. Tačiau labai 
linksma išgirsti, kad p-le. 
Darata Martynaitė, kuriai. 
padaryta operacija Bon 
Secours ligoninėje, jaii 

_______ [sveiksta ir netrukus mano .
Sekmadienį, spalių 20 d.l^U.žti namo. Ponia

per sumą 11 vai. ryte mū- jGnuckunaite *5
sų parapijoj prasidės ®udowood ligom- ',
tinės 40 valandų Atlaidų Į ir tikisi, kad neužil* < 
iškilmės. Mūsų gabus mu> gajės grįžti pas savuo- r 

sius. Kaip tik to visiems ir . 
linkime! žvalgas, -

40 VALANDŲ ADORACI 
JOS ATLAIDAI

tinės 40 valandų Atlaidų 
įškilmės. Mūsų gabus mu-"" 
zikas vadas, art. Jonas Ol
šauskas, turi prirengęs y- 
patingas mišias ir mišpa
rus pritaikintus iškil
mėms. Choras įtemptai dir 
bo per šešias savaites ir

sim ką' nors tikraDm^hiŠr 
ko.

Pįrmą atlaidų dieną Su* 
mą atnašaus kun. dr-as L, 

•Mendelis. Mišių dijakonu

“Darbininkas” yra gavęs 
iš Lietuvos gražių atviru-' 
čįų. Jei nori pasiųsti Savo ', 
draugui įdomią atvirutę, 
tai įsigyk jų. Prisiųsk 
“Darbininkui” į konvertą
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS !
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Žinios Iš Lietuvos
KAUNO VICEBURMIS- 

TRU IŠRINKTAS P. 
RUSTEIKA

Iš 33 Balsų gavo 19. — 
Nevieningumas Lietuvių 
Frakcijoj. — Viceburmis-

dukteriai taip pat smar
kiai žaibo nuplikintos ran
kos. Žmona su dukterimi 
nugabentos ligoninėn. Mer 
gaitė paguldyta gydyti. 
Žaibas po medžiu buvo už-

-ĄR PRALOTAS ALEKSANDRAS DAMBRAUSKAS kas ir yra visos žmonijos įžymybė. (Beje, jis yra pa- prie durų) priimdinėjo
: VIEN TIK LIETUVIŲ TAUTOS DIDVYRIS? Įrašęs veikalų ir prancūziškai ir dar kitomis kalbomis).1 nuo svečių p-lė Ona Šalom- 

r • “ j Kada tarptautinės kalbos, idėja nugalėjus visas' skaitė; kitos gi mergelės-
(Paštabinis straipsnis, pabrėžtas paminėjimui praloto (kliūtis, trukdančias jai jos pirmynžangoje, užtrijum-!darbuotojos dirbo įvairius
Aleksandro Dambrausko 75 metu gimimo sukaktuvių fuos praloto Dambrausko vardas, kaipo labai įžymaus darbus. . . M

' Panelė Ireną Žadeikytė, Rugsėjo 24 d. V. R. Mi- P™ žmonllJ su,° zalb?
/n.v+a nisterio buvo naskirti nau- Prunustas ir apsvilęs nusi-

trui nustatyta 2.009 algos. mergaites bliuskelę, 
 kurią kiti užgesino. Gulė-

proga).

Pralotas Aleksandras 
Dambrauskas

pionierio tos idėjos, bus aukso raidėmis įrašytas. Ne-! j
prošalį bus pažymėti ir tai, kad pralotas A. Dambrau-Įyra duktė čia visiems žino-Jnisteri° buvo paskirti nau- 

______ . uolaus dar-1T Kauno viceburmistro 
į daug pasitarnavo. Ne veltui net vienas socialistų laik- buotojo, gerb. Kazio Žadei-Irinkiniai‘ Seniau yįcebur- 
raštis, kartą bardamas tūlą veikėją už tai, kad jis už kio, kurio uolumu ir kan-|?listru P' Pik^lin^,i3' 
mažiausį net patarnavimą lietuvybei nori atlyginimo, trybe dar taip neseniai bu,:bet tam įsejus iVa.lst. Ta.- 
rašė: “Kunigas Aleksandras Dambrauskas su pagal-vo pagerbtas mūsų klebo-i^^ ^uto^tuščia"

| skas, su Esperanto kalbos pagalba, ir lietuvybei labai mo biznierio irMes, žemiau pasirašę 
praloto Aleksandro Dam
brausko nuoširdūs gerbė
jai, jo 75 metų gimimo su
kaktuvių proga, linkėdami 

; viso to, ko trokšta jo kil
nioji širdis, pareiškiame, 

7 .kad jis yra ne vien tik lie
tuvių tautos didvyris, kaip

• Jį visi mūsų laikraščiai, 
minėdami tas sukaktuves, 

; apibudino, bet sykiu yra ir 
Visos žmonijos didvyris. 
Jo nuoširdus įdomavima- 
sis ir nenuilstama darbuo
tė tarptautinės kalbos idė- 

į jai, įstūmė į tarpą tų, ku
riais įdomaująs ir gerbia 
ne viena kuri tauta, bet vi-

: sa žmonija. Tat, kaipo įžymus veikėjas lietuvybės sri
ty, jis yra didvyriu lietuvių tautos, bet, kaipo pionie- 

•rius tarptautinės kalbos idėjos, jis yra didvyriu ir vi
sos žmonijos. Kiek jis paaukojo brangaus laiko tarp
tautinės kalbos idėjai galima spręsti iš to, jog garsus 
kalbų žinovas (sako mokėjęs 40 skirtingų kalbų) inž. j 
Antanas Grabauskis, ankščiau buvęs ’ valopukistu ir 
esperantininku, užsimanė ir pats sukurti moksliškai 
dirbtinę kalbą ir piršti žmonijai ją už tarptautinę. Su
manyta — padaryta. Po keletos metų protinės dar
buotės, kalba buvo gatava vartojimui. Bet pirm negu! 
ją skleisti pasauly, paklausė, kaipo žinovo, praloto A- 
leksandro Dambrausko, ką jis mano apie tąjį projek
tą. Pral. A. Dambrauskas, kaip sakoma, į tai atsakė, 
maždaug, šiais žodžiais: “Jei dar nebūtų tarptautinės 
kalbos — esperanto, kuri, kaip jums atrodo, dar ne 
visiškai tobula, tai jūsų projektas būtų visų projektij 
tobuliausias. Bet dabar ne! Gerai pastudijuokite tąjį 
dalyką, tai pamatysite, kad Esperanto kalba iki šiol 
viršija viską”. ’ “ *’ ~ '

Ir pral. Dambrauskas neapsiriko. Inž. Grabauskis 
tris metus tyrinėjęs tą dalyką, vėl sugrįžo prie Espe
ranto kalbos.
: Toliau pral. Dambrauskas, kuris lietuviams dau
giau žinomas slapivardžiu Adomas Jakštas, buvo na
riu ir garsiojo komiteto: Delegation pour l’adoption 
(Tune langue auxiliaire Internationale. Dr. Liudas Za- 
menhof’as, sukūręs tarptautinę Esperanto kalbą, gei
dė, kad jos vartotojai, taip sakant, nesuskaldytų į tar- 

•- mes. Tat, šalę jos gramatikos, pagamino ir veikalą: 
Fundamento de Esperanto, kurio stiliaus visi esperan
tininkai privalo laikytis, nes tame veikale yra kuo 
gražiausio stiliaus esperantiški kūriniai, o tarpe jų ir 
daugiausiai eilių iš po plunksnos pral. Dambrausko, 
Be to, jis daug yra parašęs įvairių raštų Esperanto 
kalba. Juos skaito, per juos šviečias žmonės įvairiau
sių tautų, genčių ir rasių. Dėl to pralotas Dambraus-

rašė: “Kunigas Aleksandras Dambrauskas su pagal
ba Esperanto kalbos išgarsino Lietuvą visam pasauly, 
bet jis už tai nei kokio atlyginimo nereikalauja, kaip 
pats kad darai”. * * *

“Tai Jakštas - Dambrauskas, veikėjas garsus, 
Jis kovės ir kaujas plunksna vis už mus. 
Ir kanklėmis savo už mūs tėvynę 
Jis kovės taipogi ir kaujas nūdien. 
O ir Esperanto, kalbos tarptautinės, 
Idėją jis skleidžia labui mūs tėvynės. 
Tėvynę — Lietuvą, kaip žinom, jis myli 
Karščiau, negu save, todėl ir netyli...
Bet ją, it geraldas, pasauly garsina 
Ir plunksna sava ja bei kanklėmis gina; 
Bei, gintų, kaip Vytis,^jos kilnųjį vardą, 
Ir laisvę taipogi, nors žūtų, kaip žūva 
Kur žygiai, ką gina mūs garsią Lietuvą. 
Tad Jakštui - Dambrauskui vainiką paruoškim 
Ir jį, kaip didvyrį, met juo nūn’ papuoškim; 
Kaip Romos Cezarį, arba Cincinatą, 
Pagerbkim taip visi Dambrauską prelatą 
Už jo nuolatinę kovą dėl tėvynės 
Didvyrių praeities ir mūsų gadynės 
Ir mūsų taipogi, tai yr’, prastų žmonių.

Arba kaip Vytauto, kuris ginant tėvynę, 
Žalgirio laukuose kryžiokus sutrynė...

Kazys Dryža, 
Pranas Pūkas, 
Kazys Vidikauskas.

rito į ravą. Skardinė lėkš
tę, kuria seniui buvo at
nešta valgyti, 
visai pajuodo.

Rūgs. 23 d 
smarkiai lijo

nuo žaibo

I • , , r,. , . jnustro vieta ouvo tuščia, smaraiai ujo
nas Kun. Ignas Zimblys, ]O;j0S vakacija buvo aiškina- Giedraičiuose.

.taip pat 
ir žaibavo 

Vienas žai-
gimimo sukaktuvių proga. ma ekonominiais sumeti-|bas pataikė Zanėnų kaime 

V. j mais. Tačiau vakar vėl bu- į Sabaliausko namą, kurį
~~—; ■ Jvo išrinktas naujas vice- uždegė ir pritrenkė atosto- 

, būtent buv. gaujančio pasienio polic.
__  _____ 4 Ministeris,1 Sejono žmoną ir 6 mt. vai- 

;K. of C. auditorijoj vyks- afS pulk. Step. Rusteika. ;kutį, kuriuos vos pavyko, 
ta katajikiškų misijų pa- Vakarykščiam Kauno m.!įkasus į žemes bei mer-

iPraplatinimui^ Šv. Tikėji- notvarkėj buvo tik vienas,Be to, po truputį pritren-

Į ra nuo 10 vai. ryto iki 10 
i vai. vakaro. Įžanga dykai. I r
I Tad vertėtų, kad ir lietu- 
'viai gausiai atlankytų tą 
j parodą. Parodos rengėjai 
'šiaip visus kviečia: “Var
du mūsų Šventos Bažny
čios mes labai įkainuosime 

i jūsų atsilankymą mūsų 
'pirmon viešon parodon.

1 Nuo spalių 15 dienos iki burmistras, 
i spalių 21 d. San Domingo; vid. Reikalų 

ta katalikiškų misijų pa- ’ 
rodą. Tą parodą suruošė 'tarybos posėdy iš viso die-|kiant vandenin, atgaivinti. 
'Praplatinimui Šv. Tikeji- notvarkėj buvo tik vienas,Be to, po truputį pritren- 
jmo draugija. Paroda atda-1 punktas — naujo vicebir- kė šeimininką ir žentą.

m ;v; m .gtr0 rinkimai Iš 06 ta- Namas sudegė. Sužeistieji
Į rybos narių dalyvavo 32, skubiai išvežti į* Ukmergės 
be to, apskr. virš. Sidora- 'apskrities ligoninę, nes ap- 
vičius. Kadangi turi teisę deginti. Gaila, kad čia ne
balsuoti ir burmistras, tai ra gero gydytojo (dabar 
iš viso balsų buvo 33. Bur- atvykęs ir nori apsigyventi 

■ mistrui Merkiui pasiūlius,1 daktaras felčerio teise- 
jpirmiausia buvo slaptu mis). Zanėnų kaimas nese- 
I balsavimu sprendžiamas niai išėjęs i vienkiemius, 
j klausimas, dėl to ir Sabaliausko tro-

K. V. i kiek viceburmistrui mo- besiai buvo naujai statyti, 
keti algos. Sakoma, kad įtrenkęs per

Žydų Balso” redakt.! a^ar4 kaminą.
Dambrausko taip gerbkim vardą, kaip Maironio, ---------------> i__i__-rr_.x_._A_ —z-------xxx------  į šiame mieste yra WDAS!

(radio pranešėju lietuvis,, Rubinšteinas pasiūlė pa-i Tauragėj tą pačią dieną 
i jaunuolis p. Kazimieras! likti senąją algą, būtent ryto apie 6 vai. per Taura- 
į Kisielius. Jis gimęs ir au-11.500 lit. algos ir 500 litų gę ir apylinkes perėjo la- 

 gęs šv. Kazimiero parapi- reprezentacijai be atsis- bai smarki ir labai žalin- 
Snaliu 13 d ivvko šv ir lank^s Jos mokykl^-jkaitymo. 19 balsų daugu- ga perkūnija. 7 pėst. pulko 

p ų y ’! Yra vedęs lietuvaitę, taip mu tas pasiūlymas ir buvo kareivinių rajone nutren-
IX «v. pcAx«.-.FJriullLa,rf. Tik staiga kilo kė 6 arklius ir arčiausiai

pijos. Tai graži ir pavyz-1 karšti ginčai dėl posėdžio buvusį kareivį. Kareivį vė
liau pasisekė atgaivinti.

P-nas Kazimieras Kisie-' Prof. Žilinskas ir k. nu- Mieste prekybininko Fal- 
lius turi aiškią ir gražią į rodė, kad per vėlai buvo tino buvo pritrenkęs du 
'vkaibą. i išsiųsti į posėdį pakvieti- vaiku, kuriuodu, pašaukus

Jo tėvelis yra zakristijo-jmai, todėl siūlė posėdį ati- gydytoją, po ilgų pastan- 
d. "rugsėjo Šv. Jurgio par. nu Šv. Kazimiero parapi-1 dėti. Tačiau daugumu bal- gų pasisekė irgi atgaivinti. 

Radio .joj- Tai darbštus ir malo-,sų posėdis buvo pripažin- Mieste daug sugadinta te- 
naus būdo žmogus ir daug i tas teisėtas, ir buvo priei- lefono ir elektros laidų.

' pasidarbavęs katalikiškoje:ta prie viceburmistro rin- anvimvan
ir tautiškoje dirvoje. kimų.

I P-nui Kisieliui linkime TryS kandidatai, 
sveikatos, kad jis per ilgus Kun> v. Mironas kandi- 
metus galėtų linksminti i datu pasiūlo ats. pulk. St. ka^vę> v 
mus per radio ir kelti lie- lRUSteiką, prof. Žilinskas— 
tuvių vardą.

PHILADELPHIA, PA
Spalių 13 dieną įvyko a. 
kun. J .J. Kaulakį, buvu

sį šios parapijos kleboną 
atminti paminklo pašven
tinimas. Paminklas pasta
tytas ant a. a. kun. Kaula- 
kio kapo šventoriuje, šalę 
bažnyčios. Šventinimo iš
kilmės buvo įspūdingos.

a.

GRYBŲ BALIUS
Spalių 20 dieną, Šv. Ka

zimiero par. svetainėje į- 
vyks taip vadinamas Gry
bų Balius. Rengėjai smar
kiai darbuojasi, kad balius 
būtų sėkmingas. Bus ir šo
kiai ir kitokių įvairenybių.

Gerb. Klebonas kun. Va- 
lančiūnas nuoširdžiai kvie 
čia visus parapijiečius 
gausiai ateiti.

, J • • , , |-L1<X vcvięo llCLUVdlLę, L <11 {J imu tas p
Vardo draugijos prakal- t iž gv Kazimiero para-, priimtas 
bos. Buvo žymių kalbėto* , - — - - - 1
jų; dainavo šv. Kazimiero į inga lietuviška porelė, i teisėtumo, 
par. choras. M. B. | ]

NAUDINGA PRAMOGA iškalbą'
Sekmadienio vakare, 29 ,

svetainėje įvyko 
and Card Party pramoga, 
suruošta vietinių mergelių 
Sodaliečių. Ir šioji pramo
ga buvo labai naudinga, 
nes mergelės - darbuoto
jos sugebėjo naudai para
pijos uždirbti net su virš 
šimtą dolerių. Gaspadinė- 
vedėja šios pramogos bu
vo p-lė Ona Lukoševičiutė, 
pirmininkė Sodaliečių dr- 
jos; tikietus (prie durų) 
pardavinėjo p-lė Irena Ža- 
deikytė, o tikietus (irgi

Tauragės apylinkėj irgi 
padaryta daug žalos.

1 Gargasų km. (Tauragės 
valšč.) perkūnas nutrenkė

’ DUAL-OVEN COMBINATION $ 
VIRTUVĖMS PEČIAI

Kurie Yra Padaryti Stipriai ir Ilgiems Metams
85

IR AUKŠČIAU

St. Digrį, o inž. Bačelis— 
31 inž. S. Banaitį. Iš to paaiš

kėja, kad dėl viceburmis
tro kandidatūros lietuvių 
frakcijoj vieningos nuo-, 

Spalių 9 d. visi šv. Juo- ™3 nebuv°l TaiP Pat 
zapo mokyklos vaikučiai vienybes nei a- 

, susirinko į salę, kur įvyko SU0Jant- Nuba savus pir- 
, labai graži ir įspūdinga isyk^’ pasirodė, ad i 

U programa paminėjimui 1 urną pateko viena kor- 
i Vilniaus užgrobimo die- e Per^auS*

J. Poškienė

SGRANTON,- PA.

Kensčių km. sudegino 
tvartą.

Gurklių km. irgi sudegė 
tvartas. Daug kur trenkė į 
medžius. Lietus su perkū
nija truko apie 2 valandas.

“R.”

LIETUVIŲ LATVIJOJE
SMARKIAI SUMAŽĖJO

PADARYTI GERAI, KAD KEPTŲ GERAI 
Jie yra gražus ir gerai šildo

Latvių spauda skelbia 
šiemet daryto Latvijoje 

M nos. Todėl reikėjo balsuoti dar gyventojų surašinėjimo
gi Pirmiausiai visi atsisto- kartą. Už p. Rusteikos galutinius davinius. Gy

ventojų skaičius nuo 1930 
metų yra padidėjęs iš 
1.900.045 iki 1.950.502. Vi
sas padidėjimas tenka lat
vių tautybei. Mažumų gy
ventojų skaičius yra žy
miai sumažėjęs. Latvių iš 

’ per penkerius

jardas

5—ŠMOTŲ KUKNIAI SETAS
Visi Porceliniai

Silverware setas, ir 23 šmotų 
Arbatinis setas Uždyka

$ 22.50
Vertas $39.50

3—ŠMOTŲ MIEGAMO 
KAMBARIO SETAI

Klevo ar Riešuto
Keturiu Stulpinių lova

$39.00
Vertes $69.00

4—STULPINĖ LOVA — SETAI 
Klevo ar Riešuto, 

Springsinis matrasas su stipriomis 
sprenžinomis

$ 19.00
Vertės $35.00

KARPETAS .. 
KABINETAS 

GALAI ......
BALDŲ

5—šmotų nenudažytas KUKNINIS Setas .....
3—Šmotų METALINĖ LOVA :........................

Lova ir springsai .................................
GRINDIMS UŽDENGTI KLIJONKA jardas 
KAVAI VIRTUVAS ...........................................

$ 4.95 
.59 

$19.50 
.95

$ 9.95 ANT GRINDŲ PASTATOMA LEMPA SU SHADE
$12.50
$19.95

39c.
95c.

TREPAMS 
KUKNINIS 
STALAMS

5 AUKŠTAI AUKŠTOS RŪŠIES

LOUIS DROUIN, Sav. FRANCO-AMERICAN FURNITURE CO 
117 Broadway, Lawrence, Mass.

PRIEŠAIS TEATRĄ

. Už p.
į į ję sudainavo “Te Gyvuoj' kandidatūrą buvo paduota 
| Mūs Tauta”. Pabaigus dai-!19 kortelių, 9 prieš ir 5 su- 

nuotį vienas mokinys atsi- silaikė. Už Digrį 13 balsų,
| stojo ir visiems paaiškino, prieš 20, už Banaitį 9, 

šios dienos prasmę ir vaiz-! prieš 24. Tuo būdu skel- 
džiai atpasakojo kaip len- biama, kad p. Rusteika iš- 

n kai sulaužė sutartį ir ne-j rinktas viceburmistru, ir 
| teisingai užgrobė mūsų so-'posėdis baigiamas. Netru- 1.394.957 
| stinę. Po to grupė mergai- i kus naujasis viceburmis- metus padaūgėjo iki 1.472. 
| čių pasirodė scenoj ir ra- Įtras duos priesaiką ir pra- 612. Iš mažumų daugiau- 
| gino stoti į karą, kad Vii-;dės eiti pareigas. šia sumažėjo lenkų — iš
g nių atgauti. Ateina bernai-1 --------------- 59.374 iki 48.949, gudų —
| čiai ir kaip kareiviai kai- ; PERKŪNAS PRITREN- iš 36.029 iki 26.867, vokie- < 
U ba, kad dėsAūsas pastan- KĖ APIE DEŠIMT čių — iš 69.855 iki 62.144. 
| gas kariauti prieš lenkus. , ŽMONIŲ Lietuvių skaičius sumažė
ti Kareiviams ir mergai- ----------- j0 iš 25.885 iki 22.913.
| tems užbaigus, vieni ber-, Rugsėjo 23 d. pro Kauną Latvių skaičius žymiai 
t naičiai graudžiai išpasako- ir kai kur praėjo smarki padidėjo Rygoje — visais 

ja Vilniaus netekimo pa--audra. Perkūnijos metu 3 proc. ir dabar sudaro 
M sėkmės. Baigia savo gra-, UIjanovos kaimo laukuose 63% sostinės gyventojų, 
y žias eilutes šaukdamas: | (už “Maisto”, Kaune) sė- Didesnis jis ir sodžiuose— 
" “O Vilniau, kaip galime ta-Įnis su vaikais ganė gyvu- Į iš 79,9 proc. pakilo iki 81,- 
y.ve užmiršti!” Į liūs. Žmona atnešė valgyti. 4 proc. Lietuvių sumažėjo

Galingai mokyklos cho- Į Pradėjus lyti visi susėdo; ir sodžiuose ir miestuose.
u ras sudainuoja “Ei Pašau, po medžiu. Šalia atsigulė Sodžiuose 1930 m. buvo 
i Ii, Mes be tavęs Nenurim- 
P sim!” ir tos dienos progra* 
f ma baigėsi Lietuvos him- 
5 uu. Alenutė.

ir šuo. Ir į tą medį trenkė 1,27 proc. visų gyventojų, 
perkūnas. Senis apkurto.‘dabar yra 1,11 proc. Mies- 
vaikui nudeginta ranka, tuose buvo 1,52 proc., da
žnumai sužeista koja, o,bar yra 1,3 proc.
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KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONUOSE

AR NORI ŽINOTI IR KįIR NORI ŽINOTI ffi Rį Kįję, 
wMiiFORNiiį?

' 7 " šių ir daržovių galima pfr-
Tai yra apie tolimus va- ktj iabai pigiai. Kitą įtartą 

karus Kaliforniją ir kitas daugiau parašysiu.

J. J. ĘEŲLEHER

Akinių Pritaikinto jas
Darbą atlieka atsakančiai

63 Main St. Tel. 106(|

PUIKŪS KEPĖJAI 
DUONOS ir PYRAGŲ 

507 Pleasaht St. 
Tel. Brockton 5401

ŠIS BANKAS VISIEMS
Taupyk su mumis

BROCKTON SAVINGS BANK
Main ir Court St.

........... į. * “— *

BROCKTON'O BIZNIO APŽVALGA
ACME KOOFING CO

vakarų valstybes, atsiliep
kit per Darbininką ir gau
site atsakymą.

Lietuvių visur pilna, bet, 
žinoma, nė taip skaitlingai 
kaip rytinėse ir centrali- 
nese valstybėse.

Los Angeles, Kai. mieste 
ir jo apylinkėje yra lietu
vių apie pustntro tūkstan-, 
čio. Jų užsiėmimas, darbai 
yra labai įvairūs. Siuvėjų | vasaros atostogas dirbo 
gal bus daugiausiai. Kele- prie tabako. Jono ypaty- 
tas turi aludęs ir apie po-! bes seminarijos vyresniųjų 
rą valgyklų. “Gas Sta- taip buvo įvertintos, kad 
tions”, garadžių ir keletas šįmet jisai turi už garbę 
dirba prie automobilių tep- pareigauti seminarijos li- 
liojimo. Didžiausias skai-! goninėje. Ten yra papro
čius dirba judamųjų pa-'tys kasmet parinkti du 
veikslų Studijose. Yra ne-1 klieriku, kurie yra semina- 
mažai lietuvių aktorių, bet rijos gydytojaus pagelbi- 
kad jų niekas nežino, jie ninkais. Tat, Jonas, ne tik 
nesireiškia lietuviais. Pa- lavinasi gydyme sielos li- 
prastų vargšų darbininkų ’gų, bet ir kūno ligų. Garbe 
yra daugiausiai ir jie da-'mūsų vyskupijai ir tautai, 
bar miesto pašalpomis gy- ’ — J X i-------- ? ’ ’
vena.

Čia prieš kelioliką metų 
apsigyvenę veik visi turi 
savus namus, kai kurie ir 
po keletą, kurie dabar nori 
parduoti. Yra gera proga 
Rytinių valstybių lietu
viams, kurie turi kapitalo 
ir nori ramiai sau gyventi, 
tai gali pirkti iš savų lie
tuviu namus. Interesuotus 
galėčiau suvesti į pažintis 
ir padėti įsigyti nuosavy- ' 
bes. ]

Rytinių ir Centralinių 
valstybių pasiturinti e j i 
lietuviai, kurie norėtų sau 
ramiai užbaigti gyvenimo 
dienas, tai geriausiai būtų 
Los Angeles ir apylinkėje.

J. K. Mikas.

WESTFIELO, MASS.
NAUJIENOS

Spalių 20,1935. — Jonas 
K. Jutkevičius išvažiavo į 
Montreal, Kanada tęsti 
kunigystės mokslą. Per

Acme Roofing Co. ran
dasi Abingtone, tel. Rock- 
ląnd — 249-W. Jie yra a- 
gentai Johns-Manville pro
duktų.

. šiandien jau nėra reika
lo rūpintis, kaip pataisius 
namą, kad jis būtų gražus 
ir stipras. Jei nori, kadi 
Jūsų namas atrodytų gra
žiai, tai apdeng jį Johns- 
Manville sidingėms, ku
rios duos namui gražią iš
vaizdą, o žiemos metu lai
kys namuose šilumą, šie 
sienų apdangalai yra pa
daryti iš nedegamos me
džiagos J-M Asbestos, ku
rie niekad nesudegs ir ne
reikės jų moliavoti.

J-M Inprovement Planu 
tamsta gali labai prieina
moms sąlygoms pataisyki 
savo namų stogus ir pri
statyti extra kambarį.

Šios įstaigos patarnavi
mu ir darbu visi yra pa-

tenkintij-4iž tai jiyra įsi
gijusi gerą vardą. Taigi, 
kam reikalinga taisyti na
mus, kreipkitės Acme Roo- 
fing Co. Skl.

KUR MĄNAI GYVENTI?

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 pasitarę, galite į 
Ameriką atsikviesti savo 
tėvus, brolį arba ^seserį. 
Laivai dideli — greiti, o 
laivakortės pigos. Krautu- 

i ve atidara ir vakarais.
Petras Bartkevičius 

(Agentas)
678 N. Main St., 
Montelld, Mass.

IŠKILMINGAS PRIĖMI
MO BANK1ETAS

ACME ROOFIHG CO,
ABINGTON, MASS.

Mes specilizuojames stogų ir 
1 sienų apdengimu

TEL. 249-*^.

CAMPELLO COOPERATIVE 
BANK

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

Tel? 2197
Parsiduoda Šerai.

Už įdėlius nuošimčiai mokami 
SKOLINA PINIGUS DĖL 

NAMU 
58 metai biznyje.

McGLINCHEY & 
RUSSELL

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

Automobiliai.

Namu:
Tel. 7933

Ofiso:
Tel. 4009

Ądvo|<atas
63 Main St., Brockton, Mass.

DR. GĘORŲE
VVĄKEĮJNG

Oateopathic Specialistas
Gydytojas ir Chirurgas

Tik pagal sutartį
50 Ash St. Tel. Brockton 4776

DUNLOP TIRE & 
RURBĘR CORP.

Vartok ‘Dunlops’ dėl saugumo

EMIL JOHNSON, Sav.
72 Legion Parkway 

Brockton 3640

D0WD FURNITURE CO. Ino.
Congoleum rūgs 36X54 —98c. 

pirmiau buvo kaina $1.67
335 Warren Avė.
prieš Motor Reg.
Tel. Brockton 600

Seniausia krautuvė Broektone

kad jam taip gerai klojasi.

JURGIS NAUDŽIUS

Jeigu Jurgiui pasiseks 
ward 5 politikoje bus išti- 
kryju garbė. Ten gyvena 
ir buvęs gubernatorius E- 
ly, ex-Majoras, ir dabarti
nis Majoras, keli policijan- 
tai. Laimės mūsų jaunam 
biznieriui ir politikieriui.

Lenkų parapijoj yra su
sitvėrus Katalikiškos Ak
cijos Draugija. Jurgis J. 
Naudžius tapo užkviestas 
lapkričio 1 d. pasakyti an
glų kalboje prakalbą apie 
Katalikišką Akciją. .

Mūsų Šv. Kazimiero pa
rapijos, jaunimas irgi turi I Rugsėjo 29 d., šv. Jurgio 
panašią draugiją, kuri vą-, parapijos svetainėje suvai- 
dinasi Westfieldo Lietuvių dinta komedija “Amerikos 
Katalikų Jaunimo Klubas. > dovanos Lietuvoje”. Vaidi- 

yra nimas žmonėms patiko.
Vaidino šios: p-lės B. Urb- 
šaitė, J. Liutkiūtė, A. Gar-

Atvykus į Eucharistinį 
Kongresą J. E. Vyskupui' 
Matulioniui, šios parapijos i 
klebonas kun. V. G. Vilku-, 
taitis jį taip pamylo, kad 
pasikvietė Jo Ekscelenciją į 
vėl atvykti į Clevelandą.1 
Jo Ekscelenciją pagerbti 
rengia bankietą spalių 24 
d., š. m. Bilietai jau plati
nami. Parapijiečiai noriai 
perka. Bankietas įvyks pa
rapijos svetainėje.

TRIS PHARMACY
BROCKTONE DIDŽIAUSIAS 

DRUG STORE 
Specialis išpardavimas 

$2.50 Užkandžiui dėti skrinutė 
su Veeum bateliu, dabar už 

$1.39.

KUŠKI HEALTH SYSTEM
Esame Specialistai 

Electro - Garinių Mineralinių 
Vanų it mankštinimų.
INFRA-RED BAKING 
Jalmar Kiiski, Vedėjas 

153 Main St. Tel. 2336.

M. H. WAJLSH DAIRY 
Gamintojai geriausios rūšies 

PIENO ir SMETONOS 
Specialia vaikams pienas 
348 Oak St. Brockton 2110

OSCARSONS 
UPHOtŠTERING CO.

Išdirbėjai seklyčių setų. 
Taipgi taisome senus baldus ir 

matrosus
Matrosai pertaisomi už $3.00
Mes paimame ir pristatome

679 Centre St. Brockton
TEL. 7737

LEON W. RAND
Autorizuotas Fotografas 

Imame visokias fotografijas ir 
gražiausio kūdikio kontesui 

skiriamos dovanos $220.
Pabandyk Juos

153 Main St. Tel. 7740.

Vietiniams lietuviams y- 
ra malonu pranešti apie 

u:4.« 4-------kuris ieško
! pažangos kitose srityse, 
i tai yra, politikoje. P. Jur
gis J. Naudžius, vietiniuo
se laikraščiuose paskelbtas 
iš ‘Ward 5’ kandidatas į 
miesto kbnsulmonus. Jisai 
yra baigęs kolegijos moks
lus ir taipgi mokinęsis 
Montrealio Universitete, 
Kanadoj. Jisai gerai kalba 

i lietuviškai, angliškai ir 
prancūziškai, bet tuo jis 
nepasitenkina, jis lavinasi 
ir lenkų kalboje. l^Iat Jur
giui lenkų kalba svarbu ži
noti.

Bet ar ne reikės jam ir 
dimo istoriją paduosiu ki- rusų kalbos pasimokinti, 
tą kartą. | Miesto dalyje, kur jis gy-

Ūkininkai čia neturi po-'vena ir ieško politiškos lai- 
ilsio. Jie vienus laukus nuėmęs, yra daug slavų kata- 
ima, kitus apsėja ir apso- likų, kurie turi savo para- 
dina. Jie žino kas ir kada piją.

Pragyvenimas yra piges-l.it iaunuolj 
nis kaip kitose valstybėse. J.’.17 * . . na •za n ©tyq IrnČia nėra tokių audrų, nei 
tiek daug lietaus kaip ki-l( 
tose valstybėse. Lietus čia j 
lija gruodžio, sausio ir va- ' 
sario mėnesiais po kelias ; 
dienas, bet paskui per 8 ar : 
9 mėnesius labai retai ir 
mažai kada lija. Perkūnė
lis tik kartą į metus pasi-: 
skelbia. Žiemos nėra; snie-' 
go yra tik kalnų viršūnėse, i 
Kalnai apgaubia visą Los i 
Angeles rytų kraštą.

Yra labai daug įvairių! 
medžių, kurie žaliuoja žie
mą, ir vasarą. Yra labai 
daug palmių, kurių atsira-

dirbti dėl gerovės lietuvių 
tautos ir Katalikų Bažny-
čios._ Netolimoj ateityj, ti,- kauskaitė, pp. J. Salaševi 
kimpR rusi Imi Irti crprn na. m____ - t r_________kimės susilaukti gerų pa
sekmių iš šitos Draugijos.

Jurgis Jonas,

gėla Norkūnaitė, Ona Zap- tuvio kunigo nėra, tai jis 
nickaitė, Alena Alaburdaį- ir paskirs. Taigi lietuviai 
te, Alena Didikiūte, Vero- laukia naujo lietuvio ga- 
nika Vilkišiūtė, Sofija nytojo. Jurgis Spurgis 
Kriaučiūnaitė ir Jonas Ka-I 
cinskas. Turime atiduoti 
garbę ūkininkams už jų 
gražų pasidarbavimą pa
rapijai.

čienė, P. Glugodiehė. Vyrų 
roles vaidino: A. Navarc- 
kas, A. Alekna, Pr. Gailiu- 
jnas, Pr. Sutkus, J. Aniu-
r’s, A. Komaras, J. Derius, 

•P. Miliauskas, V. Jokubau-
„ , . . T, skas, P. Janušaitis, A. Vi-Euchanstmj Kongresą.^ E Navickas> A. 

viS1 atminsime ilgai. _ Tai, Svetkauskas jaunimas,
buvo nepaprastai ispudm-; gokėjai ir 3^^. 
gas ir gražus. , KaJibą pasakė kieb. kun.

Sv. Jurgio par., kurios j Vilkut?itįs Tėvas J Bru- 
klebonuyrakun. V.G. Vil-iy1^^.111?’ ievaS ™ 
kutaitis, vikarais kun. J.' tj ’ ’ ;

a j-- i -x- • 1 Tr -n Programai pasibaigus į- Andziulaitis ir kun. K. Pę-, ko |okiai i/kortavSimaį. 
treikis, buvo apsistoję /aimjyusieji gav0 dovamJ. 
daug svečių kunigų betų-, y labai linJ.
vių ir kitataučių. Visi at- |sm įr ^udi^ai. Pelnas 
naasvo sv. misiąs nuo 5^^ ar i?ai. Vak 
vai. ryto iki vidudiemoi surengė L.R.K.S.A. i42 kp. 
prie visų trijų altorių. Per ■ & r
visą savaitę buvo pilna 
bažnyčia žmonių.

GLEVELAND. OHIO

NAUJASIS ORKESTRAS
Kelios savaitės atgal su

siorganizavo naujas or
kestras. Orkestras susida
ro iš Jono Matošaičio, A- 
palijono Valentino, Juozo 
Saulėno, Jono Zunkos, ir 
Stasio Kundroto, 
naujai orkestrai.

G. Koresp.

Lawrence Biznio Apžvalga
LIMEll, MASS.

P DR. J. R. LEAVTTT 

Optometristas
| Ofiso vai. nuo 9 iki 12 ir 
į nuo 1 iki 5 vai. po pietų 
| Sekmadieniais ir vakarais 
| • pagal sutartį.
į 574 A Essex St. Law. 31623

BACK BAY STUDIO
Paveikslai traukiami

DIENĄ ir NAKTĮ

277 Jackson St. Lawr. 28828

I Plumbing - Heatiug - Elektrikiniai reikmenys.
’ Oarey stogams mateli j olas,
> Bucas maliava — aliejai — varnišiai
i Sienoms popiera —tstatybai hardwaris ir įrankiai, 
į SĖKLOS — daržams įrankiai ir trąšos.

| ESSĘN HARDWARE & PLUMBING SUPPLY Co.
I “Gyva Krautuvė”

TEL. 9000 UŽDYKA PRISTATOME
565 Essex St., Lavvrence 

“THE HOUSE OF BETTER SERVICE”

BROADWAY MATTRESS CO.

Aukštos rūšies matrosai

Specialistai perdirbėjai
440 Broadway, Lawrence 29846

TAI!

perdirbame, sterėlizuojame ir 
padarome kaip naujus— $2.50 
Parduodame naujus plunksnų 
ir pūkų matrosus ivholesale 

kaina
ESSEX MATTRESS CO.

388 Common St. Tel. 30489 
Lawrence, Mass.

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie ekelbUel "Darbininke” tikra! 
verti skaitytojų paramos.

300 metų po Kristui, kojcįe 
jų buvo paročiai ir kaip 
pirmieji krikščionys buvo 
persekiojami dėl tikėjimo. 
Vakaro pelnas skiriamas 
‘Darbininko’ naudai. Įžan^ 
ga 25c., vaikams 10c. Kas 
ateis, nesigailės, nes vei
kalas labai' gražus ir ver-> 
tas kiekvienam pamatyti.

Kada šis veikalas pirmą 
sykį buvo rodomas Chica- 
goję, teatruose įžangos bi* 
lietai buvo po $1.50, o da- 

r bar Tamstos tuos pačius beti ką tik grįžusį is Lie-i ... ... - v

GARDNER, MIRS.

LAWRENCE, MASS.
Sekmadienį, spalių 13 d., 

Šv. Pranciškaus salėje bu
vo suruoštas “Darbinin
ko” naudai vakaras. Skel
btu laiku gerb. kleb. kun. 
Pr. M, Juras pradėjo prog-1 
ramą pristatydamas^ kai

Valio

IŠVAŽIAVO Į AKADEMI
JĄ

Spalių 10 d. išvažiavo A- 
lena Andruškevičiutė į Šv. 
Pranciškaus Akademiją 
baigti High School moks
lus. Linkime p-lei Andruš- 
kevičiūtei pasisekimo.

Dzūkele

ŪKININKŲ VAKARIE
NĖ

Sekmadienį, spalių 6-tą 
įvyko Ūkininkų Vakarie
nė. Vakarienė labai puikiai 
pavyko, nes publikos buvo 
daug ir jį buvo labai pa
tenkinta. Tarp svečių ma
tėsi kun. Vaitekūnas iš 
Provindence, R. L, kun, 
Vosylius iš Thompson, Ct., 
Proi. Pilįpaųškas, Jonas 
Rakauskas, A. Kiburys, 
ponios Kiburienė ip Gailiu- 
niene. Taipgi buvo daug'ir 
svetimtaučių svečių.

. Vakar vedėju buvo vie
tinis klefr. kuri- P V. Stra- 
kauskas. Programa susi
dėjo iš dainų ir kalbų.

Dainų programą išpildė 
Juozapina Narinkaitė, An-

DAYTON, OHIO
Spalių 1 dieną įvyko Mo

terų draugijos vakarėlis, 
kuris labai gerai pavyko. 
Pusę pelno paskyrė Šv. 
Kryžiaus parapijai. Tokie 
vakarėliai įvyksta antra
dienio vakarais. Juos ren
gia jei ne Moterų draugi
ja tai Draugijų Sąryšys.

kuris labai įdomiai papa
sakojo savo įspūdžius va
žinėjant po Lietuvą. Jo 
kalba publikai labai pati
ko, matyti, publika norėjo, 
kad jis ilgiau kalbėtų.

Po advokato kalbos A. 
Peldžius parodė įdomius 
judamuosius paveikslus — 
“Bažnyčia Katakumbose”. 
Paveikslais žmonės taipgi 
buvo labai patenkinti, nes 
iš jų galima buvo daug ką 
pasimokyti.

“Darbininko” adminis
tracija yra labai dėkinga 
kun. Pr. M. Jurui už skirtą 
Salę ir visiems, kurie atsi
lankė į šį vakarą. Visas 
vakaro pelnas buvo pa
skirtas “Darbininko” pa
laikymui. Akmenėlis.

NETEKOME KLEBONO 
i *

Du menesiai atgal mūšų 
klebonas kun. Š. Bystfas 
išvyko1 Lietuvon apsilan
kyti. Šiomis dienomis ga
vome žinią,'kad kun. Byš- 
trąs apsigyvena Lietuvoje. 
Dabar eina klebono parei
gas svetimtautis ' pėkol 
gausimo lietuvį' kunigą. J? 
E. Arkivyskupas praneša

MONTELLO, MASS.
PAMATYKITE GRAŽIĄ 

DRAAĮĄ
Ateinantį šekmadienj, 

spalių 20 d., 7:3Q vai. va* 
kare, šv. Roko par .saloje 
įvyks gražus vakaras, ku
riame judamuose paveiks
luose bus perstatyta “Baž
nyčia Katakumbose” ar^ą

MISIJOS
šioje kolonijoje nuo spa

lių 6 dienos iki 13 d. įvy
ko misijos, kurias skelbė 
Tėvas J. Bružikas, S. Ji 
Žmonės gausiai lankėsi ir 
klausėsi Tėvo Bružiko tu? . 
riningų pamokslų.

Lietuviai labai džiaugia* 
si, kad Tėvas Bružikas ap
lankė šios kolonijos lietu? 
vius katalikus ir paliko 
tiek daug gražių atsimini* . m. mų.

Šios kolonijos lietuviai 
savo bažnyčios neturi, bet 
glaudžiasi prie airių. f

Misijų metu daug žino* 
nių atliko išpažintį; Ypa* 
tingai mūsų jaunimas gra* 
žiai pasirodė. Garbe jauni
mui! ’ *

Tėvas Bružikas išplatiną 
“Darbininką” ir kitus ka* 
talikiškus laikraščius. Dė
kojame Tėvui Bružikui ui 
gražius ir turiningus pa* ' 
mokslus ir pamokinimus. '

iš kanceliariją, kad kaip1 nyčia Katakumbose’ am 
tik* jis gaus lietuvį kunigą Fkbiola. Į šiuos paveikslus 
~ ’,J diecezijos, . nes aįvykė pamatysite kokiais 

vyskupijoj lie-drabužiais žmonės dėvėjo
iš kitos . 
Cincimiati

atvyks* pamatysite kokiais

...

'S

•-‘T

1l

J

Darbai neblogai eina. Y* į 
ra dirbtuvių, kur labai ge
rai dirba. Bendrai su dar* j 
bais šioje kolonijoje 
blogai. Jaunuoli* \

'i
< 4



NFW RRITAIN C(1NN I Šv. Cecilijos choras su- [ 35 kp. rengiamą obuolių^5, 
liLif DnilHlllj UUI Iii jainavo jar keletą daine- balių, kuris įvyks spalių jįdainavo dar keletą daine- balių, kuris įvyks 

lių. Vakafro programa už- 20 dieną. Baliuje gros ge-jį 
baigta himnu. ra^ orkestras ir bus kito-

.... kių įvairumų. Visi dalyviai H
Šio minėjimo rengėjais turęs progos prisiskinti o-Hl 

buvo V.V.S. komisija, kuri buolių, bet jei ką pagaus^ 
susidėjo iš šių asmenų: p. skinant, tai tą pasodins į JĮ 
J. Janušonytė, K. Kava- ■ “kalėjimą”. Moterys pasi-

j. Tamašauskaite, S. Gri- geidavimus, nutarta atei-

GRAŽIAI MINĖJO VIL- 
1' : NIAUS UŽGROBIMĄ

Spalių 10 dieną, š. m., 
;' Lietuvių svetainėje įvyko 
| L Vilniaus užgrobimo 15’me-i 
_ tų sukakties minėjimas. ■ ųauskas įr r žalnieraitis. gailės daugiausiai nuken 
[. programą pradėjo p. P‘.Qarbę ir padėka jiems už

kių įvairumų. Visi dalyviai li

L

h Poškus atitinkamą kalba
‘ ir pakvietė Šv .Cecilijos 

chorą, vadovaujant varg.
; ‘K. Žalnieraičiui, sudainuo-

gražų pasidarabvimą.

NETEKO AKIES

‘ti keletą dainelių. Chorasį §įomįs dienomis Edmun- 
_ - - . . Ujdas Vidukinas, 12 metų

amžiaus vaikutis, neteko 
kairės akies. Nelaimė atsi
tiko kada Edmundas kar-

. pradėjo programą Lietu-
- vos ir Amerikos himnais

ir Malda žuvusiems ka-'
riams.

Turiningą kalbą pasakė^ įar^u su sav0 draugais 
> / klebonas kun. A. Vaškelis,1 
i ‘Taipgi gražiai kalbėjo ku<
j nigas J. J. Ambotas, mū- ,mundas lenkėsi pasiimti 

sų išeivijos vadas, nese- pOpįerą nuo grindų, o tuo 
v mai grįžęs iš Lietuvos. Jis metu kitas jo draugas lai- 

pareiškė, kad Lietuvos da- kg žirkles ir jų smailuma 
bartinės valdžios valdy- ■ įdūrė į akį. Tuo jaus buvo 

r. mas nėra pilnai demokra- nuvestas pas gydytoją, o 
. tiškas, bet tikimasi, kad į§ įen nugabentas į Bari

kada nors pagerės. Kalbė- ford ligoninę, kur gydyto
jo apie įvykusį Pasaulinį jai su Dievo pagelba išgel- 

F. Lietuvių Kongresą, ūki-.įėjo dešine ją akį, bet kai- 
' Pinkų streikus ir tt. ireja turėjo išimti.

į Gana įspūdingai kank-! „ ... . ...
■ lėmis skambino p. K. Kai “iam,e gilią uzuojau. 

L valiauskas ir A. Valinčius, ą Edmundui ir jo teve- 
i ■ dainavo K. žalnieraitis ir h.am- Lal. ^,evo apVŽ12^ 
K V. Malinauskas. jrupmasi jų likimu. T. M.

I Kartonas apie Vilniaus | G. BROOKLYN, N. Y.
reikšmę Lietuvai. Patrio-I _______

’j. tinę kalbą pasakė kun. J J šįos kolonijos moterėlės 
Vaškas, MIC. iš Thomp- j suė jusios labai plačiai kal- 
son, Conn. ba apie Moterų Sąjungos

iš popierio orlaivius, rug
sėjo 15 dieną, š. m. Ed-

<

KOLEGIJOS RĖMĖJU SEIMAS

i

i

I

WATERBDRY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

H ganavičius, T. StoČkus, J. nančią vasarą 
jį Balanas. “Vyčių Dieną”,
l! PrezidiPrezidiumas užima vie-

surengti

Paprastai, turėdavo ge

tėjusių ir tuos apdovanos į į 
dovanomis, būtent, pirmąjį 
dovana—gražus laikrodis; 11 į 
antra — elektrikinė lem-iji 
pa; trečia — dėžė saldai-U J 
nių. Įžanga 40 centų. Są-|j! 
jungietės visus nuoširdžiai ji 
kviečia dalyvauti. Balius į- į į 
vyks 7 valandą vakare, jj 
Šv. Jurgio par. svetainėje,.^. 
207 York St. ' M. B. I“

BROOKLYN, N. Y.

Waterbury!o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

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

' turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

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

793-797 Bank St.

KRISTAUS KARALIAUS šventėje spalių mėne
sio 27 dieną - sekmadienyj įvyksta Rytinių Valstybių 
Marianaoolio Kolegijos Rėmėjų šeimas.

Nuoširdžiai kviečiu visus mūsų Kolegijos geruo
sius Prietelius — Gerbiamuosius Dvasios Vadus, žy
miuosius Visuomenės Darbuotojus ir pasiaukojusius 
švietimo darbo Rėmėjus — į metinį Rytinių Valstybių 
Kolegijos Rėmėjų seimą!

Visos Rėmėjų kuopos yra nuoširdžiai raginamos 
iš kalno išrinkti savus atstovus. Vykstantiems į sei
mą atstovams nėra ribuoto skaičiaus: juo daugiau 
atvyksta svečių, tuo geriau. Kiekvieno skyriaus ats
tovai seime galės išduoti raportą iš savo veikimo.

Iškilmingos pamaldos bus 10 valandą ryte. Pie
tūs svečiams 12 valandą. Posėdžiai prasideda 2 vai. 
po pietų. Seimas baigiamas iškilmingu švenčiausio 
Sakramento palaiminimu.

Marianapolis yra Amerikos Lietuvių šventovė. 
Šio švietimo židinio reikalai yra artymi kiekvieno su- 
sipratusio lietuvio kataliko širdžiai: kiekvienam yra 
svarbu žinoti kaip mes gyvuojame, kur mes žengiame, 
ko iš mūsų laukia visa Amerikos Lietuva. Kartu yra 
malonu laikas nuo laiko ir pati įstaiga aplankyti.

Todėl visus nuoširdžiai kviečiame ir laukiame at- 
■Vykstant.

Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC, 
Kolegijos Rektorius ir 
Rėmėjų Organizacijos Pirmininkas.

Gerb. Klebonų Dėmesiui
| Turime gražių Uždušinei Dienai Konvertų ir 

. | Lapelių su lietuviškais parašais. Kainos labai pri- 
i einamos. Su lapeliais ir persiuntimu tik:

Už 300...
Už 500...

Už 1000...
Už 1500...
Už 2000...

.$2.75 
$3.25 
.$4.50 
.$6.00 
.$7.75

Malonėkite siųsti užsakymus,

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

A.L.R.K. Didž. N. Y. Fe
deracijos apskr. spalių De
vintos minėjimas Apreiš
kimo par. salėje buvo labai 
įspūdingas. Programa su
sidėjo iš dainų ir kalbų.

Žmonių buvo apie 500.
Programą vedė apskr. 

vice - pirmininkas J. P. 
Mačiulis.

Pirmiausiai programos 
dainų dalį išpildė Kar. An
gelų par. choras, vedamas 
muz. P. A. Dulkės.

Kalbėjo K. Krušinskas ir 
K. Vilniškis.

Po jų Apr. Pan. par. cho
ras, Vedamas J. Jankaus, 
atliko kitą programos dai
nų dalį.

Toliau kalbėjo Fed. aps
kričio pirmininkas kleb. 
kun. N. Pakalniškis.

Baigiantis prakalboms, 
atėjo Dariaus ir Girėno 
lietuvių legiono postas, ve
damas K. Jurgėlos, ir atli
ko savo ceremonijas.

Susirinkę dalyviai sugie
dojo tautos himną, kuom 
ir buvo programa baigta.

Dalyvis.

UYICt, N. Y.

į į tas. Posėdžių pirm. A. Ta- gužinę, bet šiemet rengs 
mošįūnas kviečia Vyčių “Vyčių Dienąr

! j organizacijos steigė ją,-tė- programa.
LvąM. P, Norkūną, tarti P. Razvadauskas refe- 
|į pirmus suvažiavimui žo- ruoja apie atvykimą Pava
dį džius. Po jo kalbos tęsėsi sarininkų. Kaip jau žinote 
^į sveikinimai, žodžiu sveiki-pavasarininkai atvažiuoja 

'no p. Razvadauskas. Jis šį rudenį, gruodžio mene- 
UI savo kalboje linkėjo N. sy. Atvažiuoja keli kalbė- 
įi!Anglijos apskr., įvykdinti tojai, du artistai ir daini- 
įį užsibriežtus, kilnius tiks-jninkai, taipgi atsiveža 
! lūs, išplatinti — plačiai rankdarbių parodėlę.
Ij'savo organą “Vytį”, va- 
!jljaus metu sutraukti visą 1 
p i katalikišką jaunimą po ■ 
Jį Vyčių vėliava. Baigdamas :

J pabriežė: “Lai Naujos An-; 
glijos Apskritys, būna pa
vyzdžiu visai vyčių orga-; 
nizacijai”. ^Taipgi, P. Raz- : 
vadauskas perdavėjinkėji- : 
|mus ir nuo Ceųtro pirm, 
inž. A. J. Mažeikos. j 

Nuoširdžiai sveikino ir 
vietinės parapijos klebo
nas kun. P. Juras. Jis vi
suomet buvo nuoširdus 
vyčių draugas, rėmėjas, : 
organizatorius ir šitą kar
tą pabrėžė: “Vyčiai gyvuo
kite, dirbkite ir atsiekite 
aukščiausio idealo”. DėJ 
svarbių priežasčių, gerb. 
klebonas negalėjo visą lai
ką dalyvauti su mumis.

Telegrama sveikino: ku
nigas S. J. Vembrė. Už 
sveikinimus visiems ačiuo- 
jama.

Po sveikinimų, mandatų 
komisija pareiškė, kad su
važiavime atstovauja iš 6 
kp. 94 atstovai.

Seka protokolo skaity
mas. Po to nebaigti reika
lai, bei raportai.

Sporto raportą, iš Vyčių 
baseball lygos išdavė: J. 
Bačinskas. Raportas pri- 

' imtas ir pasižadėta ki- 
■ tiems metams geriau su- 
1 tvarkyti., Taipgi nutarta 
' pradėti Bowling lygą žie
mos sezone. Priimta, ir, 

. sporto reikalais palikta 
rūpintis sporto komisijai, 
atsiklausiant Apskričio 
pirmininko. Norintieji im- 

’ ti dalyvumą sporte su vy
čiais, stokite į Vyčių orga-

, nizaciją. 
į Pikniko raportą išdavė' 
. Apskričio iždininkas p. 
. Puzara. Pelno liko $63.70.
Raportas priimtas. ,

Kas link įvedimo Naujos.1 
Anglijos skyriaus “Vyty” 
raporto nieks neišdavė,

i nes skyriaus redaktorius j 
• kun. S. J. Vembrė nedaly-i 
’ vavo, nors šiek tiek aiški-1 
?no J. Bačinskas. Tuo pasi-j 

y-,teirauti palikta apskr. p ir-j j DC. „ ■ i...: -rr

.” su įvairia

įj|Vą M. P, Norkūną, tarti

tik-ką iš Vilniaus krašto 
atvykęs jaunuolis Valiū
kas ir kun. S. Stonis, Pa- 
tersono . parapijos klebo
nas, kuris nesenai grįžo iš 
Lietuvos. Išnešta prieš len
kus protestas. Parinkta

visą naktelę ailioję alutį 
su “sliekais”, ‘Ray’ Dimit- 
riko orkestrai grojant, į 
taktą marinatą po salę pa
nešioję, visi sekmadienio 
rytą su liūdnais veidais ir 
skausmu krūtinėj, kad ne 
visas alus pateko ten, kur . . . ,
turėjo patekti, užmiršę net bUS Pasl’Jstos
pianui duoti vardą, iškiū
tino į namus pasiskųsti 
namiškiams.

Rengėjai ramindami sve
telius, žadėjo artimiausiu 
laiku sudaryti jiems pa
lankias sąlygas tas klaidas 
pataisyti. Uždą.

Prierašas. Šiaip ar taip, 
bet Uticos jaunimą už to
kias “krikštynas” reikia 
papeikti. Kiekvienas susi
pratęs jaunuolis ir tėveliai 
tepastato sau • klausimą: 
Kur mes einame? Ar gi 
nebegalima vakarėliuose 
apseiti be pvaigalų, kad 
sekmadienio rytą nereikė
tų “kiūtinti į namus su 
liūdnais veidais ir skaus
mu

Šv. Jurgio lietuvių para
pijos lietuvių bažnytinis 
choras iki .šiam laikui ne
turėjo nuosavo piano ir 
tas jam sudarė daug nepa
togumų ir sunkumų slink
tis pirmyn su bažnytinė
mis giesmėmis ir liaudies 
bei kitomis dainomis. Kar
tais ir vakarėlį surengus1 
aiškiai jaučiama, kad trū
ksta maloniausios vakaro 
programos dalies, tai su
tartinos lietuviškos liau
dies dainos. Vietos katali
kiškosios organizacijos, 
atjausdamos choristų pa
dėtį, jiems prašant, davė 
piniginę paspirtį aukų pa
vidale ir jie aną penkta
dienį pianą jau įsigijo.

Naujai įgytam pianui 
į “pagerbti”, choristai spa
lių 5 dieną surengė šokių 
vakarą: “Krikštynos” bu
vo gana jaukios ir links
imos. Jose, be vietos ir 
kaimyninių miestelių lie
tuviško jaunimo, dalyvavo 
net ir rochesteriečiai, iš 
kurių žinoma dainininkė 
p. C. Nevada, vakaro prog
ramai paįvairinti, sudaina
vo porą gražių dainelių.

Senesnieji taipgi dalyva
vo ir jaunimui, ypatingai 
prie baro, nei kiek nepasi- 

; davė.
Tai taip broliai beveik

krūtinėj”.

NEWARK, N. J.

Vilniui Vaduoti Sąjungai. 
Pardavinėta Vilniaus pa
sai ir ženkleliai. Būtų ge
rai kad Vilniaus pasus ir 
ženklelius pardavinėtų ir 
toliau. Vilniaus pasą pri
valėtų turėti kiekvienas 
lietuvis bei lietuvaitė. Pa
dirbėkime.

A. S. Trečiokas.

Vyčiai juos kviečia ir jų 
tikslas, supažindinti dau
giau Amerikos jaunimą su 
Lietuvos ir kaip galint, 
juos lietuvinti ir traukti į 
Vyčių org. Tikimės, kad 
susilauksime pritarimo ir 
iš plačios lietuvių visuo
menės.

Suvažiavimas baigtas 
gražioje nuotaikoje, malda 
ir Vyčių, Amerikos ir Lie
tuvos himnais.

Po posėdžių Lawrence’o 
vyčiai, gražiai priėmė ir 
skaniai pavaišino atsto- • 
vus.

Pasisotinę, pasilinksmi
nę, visi skirstėmės namo 
pilni energijos dirbti Vy
čių obalsiui “Dievui ir tė
vynei”.

M. Matulaitė,
Korespondentė.

Iš LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMO

VIENUOLINE LUOMĄ 
PAŠAUKIMAS 
KUNIGYSTĖN

Lawrence, Mass. — Spa
lių 13 d., šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos parke, 
Palangoje, gražios koply
tėlės salėje įvyko L. Vyčių 
N. A. Apskričio pusmeti
nis suvažiavimas. Apie 3 
vai. po pietų, Apskričio 
pirm. V. Kereišis malda a- 
tidarė posėdžius. Taręs 
sveikinimo žodžius, ėjo 
prie prezidiumo rinkimo.

Išrinkta šie: A. Tamo
šiūnas — pirm., Athol, 
Mass.; J. Leikus — pagėl- 
bininkas, So, Worcester, 
Mass.; L. Tetulytė —‘rast. 
So. Worcester, Mass.; J. 
|Bačinskas — pagelb. — 

•. Mass. Taipgi

VILNIAUS GEDULO 15 
METŲ SUKAKTUVIŲ 

MINĖJIMAS
Newarko Lietuvių Ben

dras Komitetas spalių 9-tą 
dieną, 8-tą vai. vak. suren
gė Lietuvių salėj gražų 
Vilniaus gedulo minėjimą. 
Šv. Cecilijos choras, ved. 
muz. A. Stanišauskui, su“jWorcester, Mass. Taipgi 
vaidino “Į Vilnių”. Kalbė-^uvo išrinkta, mandatų ir 
jo J. Tysliava, vietos kle- j rezoliucijų komisija į ku- 
bonas kun. Ig. Kelmelis, rią įėjo: F. Paulauskaitė,

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

Jaunikaitis ar mergaitė 
manantieji stoti į vienuo
lyną ar norintieji arčiau 
susipažinti su savo pašau
kimu, įsigykite kun. P. 
Saurusaičio parašytą kny
gą “Vienuolinė Luomą ir 
patarimas apie pašaukimą 
kunigystėn”. Jos kaina 20 
centų. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBL1AUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

DRAMOS,' sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. "LIURDO STEBUKLAS“, 
4 aktu drama. Dalyvauja 21 moteris. Šios knygutės kaina......  65c. i

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija čiur- j 
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina................................. 15c.’

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų v; ^ereiSlUl.
programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų.......30c. į Is įvykusio Seimo Hart-

ESUMAS m Dramos dalis "Gims Tautos Genius”, parašė kun. ■ forde, raportą išdavė J.
L’ VGYLIUKINGAŠ“VYRAS/2 aktų“kometa ir” CIOIUKAŠ; mo- i Bačinskasjš kurio sužino- į 
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 kad Vyčiai bando įSlgy- 

... *;*;-**■.•.....*v............ . 15c. jti savo namus ir daug 
.x............................... " naujų visokių pagerinimųJ

___ ______________ _  ______ P. Razvadauskas kvietė: 
KNARKIA PALIEPUS Į-no akto komedija. Sulietuvino Ginei- visas kp., kad, kaip galint,1 

tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris, pagelbėtų Centrui, įsigyti 
KaUSNiEGAS," 4-rių“veiksmu ’di^a.'Vert  ̂v/ i namą. Jis pabriežė namų I

■ “ reikalingumą, kur visi,
gražiai į tai atsiliepė. Pa-' 
sižadejo surengti po vaka
rėlį Centro naudai. Lauk
sime. Į

Kadangi nuotaika buvo1 
gera ir noras sukelti fi-, 
nansų Centrui, tai nutarta 
surengti šokius Apskričio 
— Centro naudai, šokiai, 
įvyks Bostone,

Pildantį pereito seimo pa-

vyrai ir 3 moterys.............................          .
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant1 

žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K....s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras...................................  50c.

ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys.............................................. 35c. į
UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para

še Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot..... 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 

dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagu. Ubagų Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina..... ...........  . .. 35c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime pas
kui”, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” .......................... 15c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidėlutis. Dalyvauju 4 asmenys — 4 vyrai..............  15c.

Visus užsakymus prašome siųsti:
"DARBININKAS”

366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

CHAS. B. KUCHADSKAS
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 0033

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošes patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktį 
visiems Conneeticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Tel. 6-1036

JONIS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių Ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai JgaHoJImai. rastai, raniavtnū* 
Jami liefuviSki InikraSčial Ir knygos 

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