
Į DABARTIES
Į BILDESIUOS
POPIEŽIUS ŠELPIA KA

RO NUKENTĖJUSIUS

Castel Gondolfo, Italija, 
— Rūgs. 9, — Popiežius 
Pijus XI Ispanijos žmo
nėms nuo karo nukentė- 
jusiems skiria 300,000 li
rų (apie $15,780.00). Au
ka bus įduota Santanderio 
miesto viršininkams, ku
rie išdalins žmonėms.

' .---------
KATALIKAS TEISĖJAS 

DŽIAUGIASI ŠEIMA

Cleveland, Rūgs. 9, 
Teisėjas Hurd ir jo žmona 
džiaugiasi esą tėvai 15 
vaikų. Jie turi 8 sūnus ir 
7 dukterys. Teisėjas Hurd 
yra vienas iš veikliausių 
Člevelando pasaulio n i ų 
katalikų.
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PREZIDENTAS NENORI 
STREIKŲ

Art. Ona Katkauskaitė 
(KASKAS), 

Metropolitan Operos žvai
gždė. Ji savo atostogas 
praleisti vyksta į Hart-

to ka-New York — Po
da John Lewis, CIO vadas 
išėjo prieš nrez. Roosevelt 
ir bendrai prieš Demokra
tų partija, pareikšdamas, 
kad ii daug žadėjusi dar
bininkams, bet neištesėi”- 
si. tai prez. Roosevelt iš
leido pereiškimą rvšvj su 
Darbo Diena. Jis savo pa
reiškime nemini Lewis, o 
tik ragina industrijos ir 
pramonės vadus ir darbi
ninkus taikiu būdu iš
spręsti visus nesusiprati
mus. Darbininkams pata
rė mesti netinkamus strei
kų metodus ir imtis teisė
tu priemonių savo būklės 
gerinimui.-

Art. Marijona Rakaus
kaitė,

Lietuvos Operos žvaigždė. 
Ji savo atostogas praleisti 
atvyko į Jung. Valstybes, ford, Conn.

Artistės Katkauskaitė ir Rakauskaitė, rugsėjo 19 
d. dainuos Hartfordo Bushnell Memorial, lietuvių 
koncerte, kuris rengiamas parapijos naudai, paminė
ti kun. Jono Amboto 25 metų klebonavimo sukaktį.

Lietuva Keisis Kaliniais Su Rusija
---------------- I

Kaunas — Užsienių rei-.1 
kalų ministerija nusiuntė 
mūsų pasiuntinybei Mas- Į 
kvoje sąrašą 22 asmenų J 
kilusių iš Lietuvos, bet 
gyvenančių Rusijoj . Už
sienių reikalų ministerija 
prašo leisti jiems vykti į 
Lietuvą, o už juos pasiža
da atiduoti Sovietu Rusi- i 
jai atitinkamą skaičių ko-

SUŠAUDĖ 8 KOMISA
RUS SOVIETU UKRAI

NOJ
• v

NACIAI UŽDRAUDŽIA 
KUNIGAMS MOKYTI 

TIKYBĄ

Amsterdamas, — Rūgs. 
9, — Cologne nacių virši
ninkas pasiuntė J. E. ar
kivyskupui Kardin o 1 u i 
Schulte laišką, kuriame 
pasakoma, kad nuo šio 
rudens kunigams yra už
drausta mokyti tikybą 
viešose mokyklose. Naciu 
viršininkai yra nuskvrę 
pašau!ionis mokyt o i u s 
mokyti vaikus tikėjimo 
dalykų.

H*?crio rėžimas vis la
biau varžo Katalikų Baž
nyčią jaunuomenės auklė
jime.

v •

Maskva, Rusija — So
vietų budeliai sušaudė S 
apygardų komisarus Uk
rainoj ir Azovo distrik- 
tuose. Jie buvo apkaltinti 
kaipi “ardytojai sovietų 

munistų. Sąraše yra trys i agrikultūros programos”, 
kunigai, kaunietis Račas Be to 9 kiti nuteisti nuo 1 
ir kiti. Teko patirti, kad iki 10 metų kalėjiman. 
tuo reikalu Maskvoj mūsų 
pasiuntinybė pradėjo de
rybas su SSSR užsienių 
reikalų komisariatu ir da
bar laukiama sarašo iš Į 
Sovietų vyriausybės.
LIETUVOS DELEGACI

JA Į ŽENEVĄ

j- ,T J'j į -'f*-,—

BEDARBIU SKAIČIUS 
DIDĖJA

Kaunas — Paskutinė
mis dienomis, baigiantis 
vasaros lauku darbu sezo
nui, nradėio didėti bedar
biu skaičius. Šiuo metu 
bedarbiu registracijos i- 
staigose įsiregistruoja vis 

sesijos posėdžiuose Lietu- daugiau bedarbiu. Dau- 
vos delegacija. Delegaciia ginusia bedarbių atsirado 

Klaipėdoje.

Rugsėjo m. 10 dieną iš
vyksta į Ženevą dalyvauti 
Tautų Sąjungos rudens

KATALIKAI SULAIKĖ 
MIESTE TEATRĄ

sudarys užsienių reikalų 
ministeris Lozoraitis, pa
siuntinys Parvžiuie Kli-j 
mas. pasiuntinvs Ženevoj j 
Škima, nonia Čiurlionienė 
ir užsienių reikalu minis- | 
terio asmens sekretorius 
Bačkis. Posėdžiai prasidės 
rugsėjo 13 d.

PRANCŪZIJOJ 45.000
ISPANU PABĖGĖLIŲ

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisčs va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

t4 Italija Nutrauksianti
r

RADO
KATEDRĄ IŠNIEKINTĄ
Santander, Ispanija, —

Rūgs. 9, — Kada naciona
listai užėmė Santanderio 
miestą jie rado katedrą_____________________________________________
Statulų kalvos nudažysi ISPANIJOS “DEMOKRA- BOMBARDAVO JUNG. 
ir Vos nuvarei^ Pi™» ' TIJAI’’ GELBĖTI SU- I VALSTYBIŲ KONSULA- 
švkVI tavo LTv’l RINKTA $376.926 AUKŲ

Ryšius Su Rusija
ir jos nuverstos. Pirmą, 
sykį į metus buvo laiky
tos pamaldos viešbučiuose, 
ar namuose, nes visos 
miesto bažnyčips yra da
linai sunaikintos ar pa
verstos į sandelius. Var
pai išimti iš visų bažny
čių, tik vieno vienuolyno 
koplyčios varpki skambė- 
JO nacionalistams įėjus. | sus/organi2avo 
Vienuoliai ir kunigai pir- - -
mąsykĮ nuo karo pra- paskutiniu6JlrisS mėnesius 
džios x)2sirodCj vienuolis" — —- . . -
kais rūbais, „žįnonės juos 537^^ 
apkabinę bučiavo

Radikalai Didesnę Dalį 
Praleido Propagandai i

v •

New York — Jung. Val
stybės departmentas pra
neša, kad įvairios organi- 

. zacijos Amerikoje, kurios 
> Ispanijos 

“demokratiją” gelbėti per

apkabinę bučiavo ir ver-Į 
kė iš džiaugsmo, kad vėl j 
galės laisvai Dievą gar-į 
binti ir priimti šv. Sakra
mentus.

KARAS TOLIMUOSE 
RYTUOSE

TĄ KINIJOJ
I

Siunčia Karo Laivus Į 
Ispanijos Pakraščius

Londonas, —Rūgs. 9, —• 
Trys Anglijos ir trys 
Prancūzijos karo laivai

Chicago, III, — Rūgs. 9, 
— Šv. Vardo draugijos 
vyrai, Šv. Melo parapijos, 
sekmadienį no nietu vaik
ščiojo nrie Hamlin Teatro 
namo ir sulaikė šlykštaus 
paveikslo rodymą. Jie nei 
streikavo nei agitavo, tik 
priešinosi prieš nepado
raus veikalo rodvma žmo
nėms. Tas veikalas vra iš 
Europos partrauktas ir 
buvo plačiai išgarsintas, 
kad tik suau«nisieji tega
lės i teatra Įeiti, jis už- 
vardytas “Ecštasv”.

Teatro vadovvhė pama
čius būri kataliku vyru 
vaikščiojant, tuojau krei
pėsi į parapijos kleboną, 
prelatą F. A. Purcell. Pa
starasis paaiškino vvru 
tikslą. Paveikslas nebuvo 
rodomas, bet io vietoje ki
ti. Ir kitu miestu vyrai 
galėtų tai padaryti.

STEIGIAMA VYR. 
ŪKIO TARYBA

Praneša, kadKaunas
atitinkamose įstaigose ki
lo sumanymas prie Minis- 
terių Kabineto įsteigti vy
riausią ūkio tarybą, kurią
sudarytų įvairių ūkio ir neša, 
visuomenės organizacijų 
parinkti savo srities spe
cialistai. Vyriausia ūkio 
taryba svarstytų visus ū- 
kio ir finansų politikos 
klausimus ir, derindamosi 
su gyvenamuoju momen
tu, gvildentų gyvenimo 
patiekiamus reikalavimus.'

RUSIJOJ VĖL SUŠAUDĖ
10 ŽMONIŲ

APVOGĖ KLEBONIJĄ

Rock Ford, Col. Rūgs. 9, 
— Kada kun. P. Conwav 
bažnvčioje klausė išpažin
čių. vagis įsilaužęs į kle
boniją pavogė radio, laik
rodi ir daug kunigų dra
bužių.

Maskva, Rusija — Pra
neša, kad rugsėjo 5 d. Le- 
nir prade sovietų budeliai 
sušaudė 10 žmonių, kurie 
buvę kaltinami šnipinėji
me ir išdavime. Trvs iš 
sušaudvtu buvę virėjai. 
Jie gamine valgius, ku
riais užsinuodiję keliolika 
žmonių. Septvni kiti buvę 
kolchozų ardytojai. Kalti
namieji visi prisipažino 
“kaltais”.

Shanghai, Kinija, Rūgs, j_______ __ ___ _____
9, Trimis bombomis išplaukė į Viduržemio ju- 
apdraske Jung. \ alstybių ras> jęUr eina laivų karas 
konsulato namą ir užmušė tarp Ispanijos nacionalis- 
3 kiečius civilius _ir. Ve" tų ir radikalų. Jie apšau
ną Britų Sikh policininką. gOS saVo laivus jurose. 
Sakoma, kad bombas me-j Rusija gi kaltina Italiją 

uz jos dviejų laivų nu- 
skandinimą ir pavadina I- 
talus banditais. Italija 
tuo smarkiai įsižeidė ir 
jau pasirengus nutraukti 
diplomatinius ryšius su 
Rusija. Sakoma, buk Ita
lija prisidėsianti prie Vo
kietijos ir Japonijos prieš 
bolševizmą.

Gi Anglija ir Prancūzi
ja šaukia valstybių konfe-

te kiniečiai. Kiniečiai už
blokavo Yangtze upę že
miau Sidabro salos, kad 
Japonijos laivai negalėtų 
plaukioti. Kiniečių bloka
da apsupo ir Jung. Valst. 
laivus ir apsunkino ame
rikiečių išvežimą.

Amoy, Kinija — Japoni
jos kariuomene bombar
duoja šį pietinį Kinijos 
uostą Buklen provincijoj. 
Amerikiečiai navoj u j e. renciįą svarstyti Vidurže- 
Taingi pateko į karo su- mio jurų terorą, kur ne- 
kurį ir Jung. Valstybių susekami povandeniniai 
karo laivas Asheville. Ja- laivai nuskandina kitus 
poniečiai daugiausia bom- i laivus. Pakviestos yra: I- 
bardavo iš orlaivių. j talija. Jugoslavija. Grai-

Nanking, Kinija —Jung. Iki ja. Turkija. Egiptas, Al- 
Valstvbių ambasadorius banija, Rusija, Bulgarija 
Johnson įsakė Amerikos ir Rumunija. Rusija rei- 
konsulata Swatowe uždą- kalauja, kad būtu pakvie- 
““Li ir iš ten amerikie- sta Ispanijos radikalų val

džia. Yra abejojama ar to
je konferencijoje Italija ir 
Vokietija dalyvaus. Jos 
nieko bendrą nenori turėti

Jung. Valstybėse surinko 
, , bet iš tų pi

nigų tik $139,193 tepa- 
siuntė į Ispaniją, o liku
sius sunaudojo čia Ameri
koje propagandai.

jung. Valstybėse tokių 
organizacijų, kurios gelb
sti Ispanijos radikalu val
džiai užsiregistravo 23.

The American Commit- 
tee for Snanish Relief su
rinko $30.753.96 ir iš tų 
$25,793.72 praleido al
goms ir propagandai: iž
de tebelaiko $3,340.22, o 
Ispanijon nepasiuntė nei 
vieno cento.

Kadangi tik gegužės 1 į^ti
d. įsigaliojo įstatymas, 
reikalaujantis įregistruoti ka(ja janoniečiai pradėjo 
tokias organizacijas ir 
valdžiai priduoti anyskai- tini unofa 
tas iš surinktų aukų, tai' 1 
kiek ir kas surinko prieš | 
gegužės 1 d. nežinoma ir 
nežinos. Galima tik supra- 

Į sti. jeigu dabar, kada val
džia reikalauja išduoti a- 
pyskaitą, nesiunčia kur, 
reikia, tai ir pirmiau ne
siuntė, o aukotojai tikisi, I 
kad jų aukos pasiekia Is
paniją ir tomis aukomis 
išgelbės Ispanijos “demo
kratiją”.

Taigi iš to aišku, kad 
Amerikos radikalams, au
kų rinkėjams ne Ispanijos 
“demokratija” rūpi, bet 
savo propagandos reika
lai. Ispanijos vardu veda 
radikališką - komunistiš
ką propagandą Ameriko
je.

I

Shanghai. RĮigs. 9. — 
Japonai iš lėktuvu paleido 
bombas ir pataikė i Kinie
čiu traukinį, apie 300 už
mušta ir nemažiau 400 
žmonių sužeista.

Anglija ir Prancūzija
pareikalavo, kad kur yra, 
svetimšalių apgvvent o s 
vietos būtu saugios, bet. 
Japonai tokį reikalavimą 
atmetė, sakydami, kad e- 
sąs karas ir jie neatsi
žvelgsią į svejy^ąšąlių bu
vimą.

Amerikos valdžia įsako 
savo piliečiams trauktis iš 
karo pavojaus.

Iš pietų nuo Peipingo 
miesto kiniečiai sulaikė 
Japonų veržimąsį.
GEN. FRANCO PRADĖ
JO OFENSYVA ATSIIM

TI BELCHITE

v •

ir iš ten
čiams išsikraustyti, nesv •

bombarduoti Kinijos nie- 
. tai amerikię- 

čiams susidarė rimtas p£- su Rusiją.’ Italija pareika-
I

!II1IIi

vojus.

I

Londonas — Čia gauto-Į 
mis žiniomis, prancūzų 
vyriausybė pranešė Di
džiajai Britanijai, kad ji 

nebegalinti priimti į sa
vo teritoriją daugiau 
pabėgėlių iš Ispanijos. 

Prancūzijoje dabar jau y- 
ra 45.000 ispanų pabėgė
lių.

“Press Association” pra- 
kad britų vyriausy

bė pavedusi prekybos mi
nisterijai painformuoti vi
sas britų laivininkystės 
bendroves apie prancūzų 
vyriausybės nusistatymą. 
Londone spėjama, kad 
prancūzų vyriausybės nu
sistatymas esąs susijęs su 
padėties Bilbao susinor- 
mavimu, kas leidžia pabė
gėliams sugrįžti į savo 
kraštą.

I
Hendaye, Prancūzijos - 

Ispanijos rubežius, Rūgs. I 
9 d. — Gen. Francisco 
Franco, Ispanijos sukilę-: 
liu vyriausias vadas pra-Į 
dėjo smarkią ofensvvą 
prieš radikalų valdžios 
karo jėgas, kurios užėmė 
miestą Belchite.

ADF. IŠBRAUKĖ 
CIO UNIJAS

New llaven, Conn. —
Šios valstybės Amerikos 
Darbo Federacija išbrau
kė apie 4000 nariu, kurie 
priklausė prie CIO. ADF 
Seimas 121 balsu prieš 23 
nutarė išbraukti 10 Con- 
neetieut unijų, prisidėju
sių prie CIO.
INTERPELIACIJA DĖL 
LIETUVIŲ PERSEKIO

JIMŲ

SMARKIAI NUBAUDĖ 
REDAKTORIŲ

4 Kaunas — Šiomis die
nomis Telšių apylinkės 
teismas “Kuntaplio” re
daktorių nubaudė 3000 lt. 
pinigine bauda arba 2 
mėn. arešto byloj su Tel
šių apygardos žemės tvar
kytoju.

Lenkijos laikraš čiai 
skelbia, kad atidarant 
Lenkijos seimo sesiją bus 
patiekta interpeliacija dėl 
lietuvių padėties Okupuo
toje Lietuvoje, šią inter
peliaciją esą pasirašius 
grupė seimo narių.
rusijaHreikalauja 
ATLYGINIMO Iš ITALI

JOS

Roma, Italija — Sovietų 
Rusija nasiuntė griežtą 
rota Italijai. kuria reika
lauja, kad Italija atlygin
tu už nuskandintus laivus 
Mediterranean vandeny
ne. Italija griežtai atsisa
ko atlyginti.

lavo, kad Anglija ir Pran
cūzija užtikrintu, kad tai 
nebus teismas išspręsti I- 
talijos kaltumą ar nekal
tumą. Rusija, gi pašiepian
čiai užklausė, kodėl Vo
kietija yra pakviesta į 
konferencija. Tarp Angli
jos ir Prancūzijos irgi nė- 

Prancūzija 
Ispanijos sukilėliai įtaria Angliją, kad ji bi- 

dideliais nuostoliais čiuliuojasi su Italija ir no-

SMARKŪS MŪŠIAI VA
KARINIAME ISPANI

JOS VANDENYNO 
PAKRAŠTYJE

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJA PRISIDĖJO

PRIE INTERNACIO- Hn 
NALO I

I
New York — Amerikos 

Darbo Federaci jos Tarvba 
nutarė prisidėti prie Pro
fesinių Sąjungų Interna
cionalo, kuris turi apie 
20,000,000 narių.

Hendaye, Prancūzijos— 
Ispanijos rubežius, Rūgs, ra sutarimo. 
9, 
su 
varosi pirmyn, kad užimti, rinti remti Ispanijos na- 
Sella upės vakarinį pa- cionalistus. Anglijos inte- 
krašt'į, apie 30 mylių į ry- resai tai reikalauja. An- 
tus nuo Gijon. Jeigu suki- glija gi įtarianti. kad
lėliams pavyktu užimti, Prancūzija palankiai lai
tai Valencijos valdžia ne- kosi su Rusija... Kas iš to 
tektų paskutinės tvirtovės viso išeis sunku pasakyti. 
Baskiįos įlankoje. Sukilę- Tokias krizes Europa yra 
liai užėmė miesteli Llanes pergyvenus, 
su uostu, 25 mylios i rv- ‘ ’ 
tus nuo Gijon. Radikalų 
valdžios kariuomenė ban- 
_ > atsilaikyti. Vvksta 
smarkūs mūšiai.

v •

. Rusijos vai- 
‘ dai su Itali ja dar nereiš
kia tarp jų karas, nors tai 

; galimas dalykas.

ISPANIJOS SUKILĖ
LIAI SUGAVO ANGLI

JOS LAIVĄ

ANGLIJA PASIRUOŠUS 
SKANDINTI ITALIJOS 

SUBMARINUS

Berlynas, Rugsėjo 9, — 
Vokietija atsisako daly
vauti Anglijos - P£ancūzi- 
jos konferencijoj, patai
kaudama Italijai, kuri ne
sutinka sėdėti prie vieno 
stalo su Rusija. Konferen
cija numatyta rugsėjo 10, 
Šveicarijoj.

Londonas, Anglija — 
Kadangi Vokietija ir Ita
lija boikotuoia konferen
ciją. tai Anglija vra pasi
ruošus paskelbti karą ju
ru “plėšikams” ir skan
dinti Italijos submarinus.

Paima, Mallorca — Is
panijos sukilėliu karo lai
vas sugavo Anglijos tavo- 
rini laivą ties Italijos sa
la Palermo. Anglijos lai
vas vežė 7,700 tonų Rusi
jos žibalo - aliejaus j Car- 
tageną. Ispaniją iš Rusi
jos. Tą žibalą - aliejų gavo

i

I
Į

Jung. Valstybėse automo- Batumo priepl aukoje, 
biliu nelaimėse užmušta Nors laivas plaukė no An- 
236 žmonės:
prigėrė ir 42 žuvo naši- parsidavęs Ispanijos radi-

ŠVENČIŲ METU ŽUVO
308 ŽMONES

Washington, D. C. —
Pranešama, kad Darbo
Dienos švenčių me t u1

30 žmonių giiįos vėliava, bet jis buvo 
žuvo naši- parsidavęs Ispanijos radi- 

linksminimuose. Daugiau- j jra]n valdžiai, 
šia nelaimiu įvyko 
fomijoj, Ulinoiuj, 
Pennsylvanijoj ir 
York.

Kali-i 
OhioJ 
New

CIO GRASINA LATVI 1 
DARBININKŲ STREIKU

Darbininkų Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų

šeštadienį, rugsėjo 11 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininktj Radio Programa, kurią išpildys daininin- 

knrnnani- P- Tamulionis su savo radio grupe iš Nashua, 
; į u N. H. ir Trijų žvaigždžių orkestras iš E. Bridgewater, 

tik" jos^nepriims darbinin- Mass- Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 •' t • • « -A • V* • • • • V v < • •

i
New York — CIO vadai

grasina laivu l______
joms nauju streiku, jeigu 
kų reikalavimo pakelti ai- kilocycles ir klausytis gražių lietuviškų dainų ir mu
gąs. I zikos iš WCOP radio stoties, Boston, Mass.



Penktadienis, Rugsėjo 10, 1937 DARBININKAS
“T

VIETINES ŽINIOS
( 9 -A

DARBO DIENOS PARA- ry į Europą. Per vasarą atlankė I 
DE DALYVAVO 20,000 dau" Europos vaistytų. Lietu-1 

n A T?RTXTT1VK’TT voje prabuvo virš 2 mėnesiu.
Lankė Iietuvižkus.kursus. Palan
goje. Jis dabar turės daug ka

Bostone, Darbo Dienoje papasakoti Southbostoniečiams. : 
įvyko gražus paradas, ku- ..Rugs-.]? d;oo ^a\X.ako\para’ • 
r i ame dalvvavo anie 26 piJOS saleje’ 492 E* 7th St Jam įPie J •’ rengia pagerbimo vakarienę.
000 darbininkų. Paradui _______ _
vadovavo Amerikos Dar
bo Federacija. Parade ne
šė didele iškabą su užra-į 
šu: “CIO yra mirus”. Da- Jau«,OTx
niel Tobin pasakė karsta Vasys. Aušros Vartų (AVorees- 
kalbą. Jis pasireiškė prieš ter, -- - -
organizavimą trečiosios 
partijos.

LANKĖSI

i

Į Antradieni, rugsėjo 7 d. Darbi- I 
ninko redakcijoj lankėsi kun. K. i

PARVAŽIAVO KUN. K. 
JENKUS

Rūgs. 7 d., grižo South Bosto
nan kun. K. Jenkus. Šv. Petro 
parapijos vikaras. Jis geg. 26 d. 
buvo išplaukęs, laivu Queen Ma-

DAKTARAI
■r

Tai Ro. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 !kt 12, nuo 
1 :30 ik! t? ir nuo 6:30 ik! 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena. 
Sukatomis uuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
i
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

KELIONEI I LIETUVAGRĮŽTA SESUTĖS KAZIMIE- 
RIETĖS

I

9 d..Ketvirtadieni , rugsėjo 
Seseris Kazimieriėtės, Sesuo Sal- 

'vaftOra (Aletla Kiburytė) ir Se
suo Adorata (Savilionytė), pru- 
leidusios pas savo tėvelius vie- 

Įnųtpik'ą, dienų atostogas, 
([atgal įtChicaga, kur pra

eidųsios pąs sąvo tėyet
ųepiką dienų įtostogas. išvyko 

jatgai įįChicagą, kur prairs mo- 
kytojavirno darbą. Sesuo Salva- 
tora moko vaikučius muzikos 
lietuvių parapijoj. Cicero, III., 
kur klebonu vra kun. J. Vaičiū- 
nas. Linkime Sesutėm sveikatos 

i ir iš-tvermės kilniame auklėjimo 
1 darbe.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

LEGIONIERIŲ BALIUS L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausias įvai
rių rūšių TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
BOK ILIAMS, VESTU V E M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. l’ristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

.. Pašaukit SOU-tii Boston 4147
’’ Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Šeštadieni, rugsėjo 11 d.. Lie
tuvių svetainėje. E St. įvyks A- 
merikos Legiono Stepono Da
rnius posto Moterų skyriaus ba
lius. Gros dvi orkestro*. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga 25 cen
tai. Visus kviečia Legiono mote
rų skyrius. Rap.

I 
A- 14

23
30
23

Mass.) lietuvių parapijos ‘ 
klebonas ir kun. Drazdys, kuris i 
atvykęs iš Lietuvos skelbia misi- i 
ijas lietuvių parapijose.
I Taipgi lankėsi pereitą penkta- i 
dienį, rugsėjo 3 d. grįžęs iš Lie
tuvos mokytojas Pranas Galinis, i 
Jis papasakojo savo įspūdžius iš * 
(Lietuvos ir kitų Europos valsty- j 
jbių. Mok. Pranas Galinis pasi- ( 
‘žadėjo savo įspūdžius pradėti ra- ( 
syti Darbininkui nuo šio mėnesio 

'15 dienos. Taigi skaitytojams su
teiks daug įdomių žinių iš Lietut- 

!vos kaimo.
Sekmadienį, 

žo iš Lietuvos 
•Šv. Kazimiero 
Į (Woreester, 
i kun. J. Bakšys, Rochesterio lie- 
įtuviii parapijos klebonas, ir kun. 
Į K. Jenkus. Šv. Petro lietuvių 
(parapijos (So. Boston. Mass.) 
j vikaras. Pastarasis yra Bostono 
' Provincijos Kunigų Vienybės 
pirmininkas. Sveikiname sugrį
žusius iš Lietuvos ir prašome sa
vo įspūdžius pasidalinti su Gerb. 

[Darbininko Skaitytojais.
! j Pereitą šeštadienį lankėsi 
j i”Darbininke” J. B. Laučka. ‘A- 

j merikos’ redaktorius ir Kazys P. 
į Vilniškis. Lietuvos importo — 
Amlit Companv. Ine., vedėjas. 
P-nas Vilniškis sakė, kad biznis 
sekasi puikiai. Lietuvos importo 
pareikalavimai esą dideli.

Rugpiūčio mėn. pabaigoje lan
kėsi ‘Darbininke’ pp. Juozas ir 

[Lucy Dubauskai iš Waterbury 
Conn., kurie praleido-savaitę va- 
kacijų pas pp. adv. J. Gailius, 
gyv. 373 Center St., Dorchester, 
Mass. Juos lydėjo ponia Marijo
na Gailienė su dukrele Viviana. 
Svečiai gėrėjosi “Darbininko 
moderniška spaustuve, o 
pp. Gailių dukrelė Viviana 
intgresuota mašinomis.

I
I I

I 
i

TeL S. B. 2805-R |
LIETUVI s;"’?, j

SOPTOM ET R ISTASl

i
l

Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir

(aklose) akyse 
Šviesą tinkamu laiku.

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

akinius-1 
akis atltie-I 
amblijoniš-Į 

sugrųžinu i

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas 
(Ligoninė) 

Concord Rd. Billerica, Mass. 
Tel. Bill. 619.

534 Broadvvay
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.

SVEIKINIMAI NUO LAIVO

rugsėjo 
kun. A. 
lietuvių 
Mass.)

5 d. grį- 
Petraitis, ( 
parapijos 
klebonas;

ATLANKĖ NAUJĄJĄ 
ANGLIJĄ

nęs Šv. Gabrieliaus Pasionistų 
vienuolyne, Washington 
Brighton, Mass.

St.,

Pp. Matuzai. kurie pereitą žie
mą lankėsi lietuvių kolonijose A- 
merikoje su judamais paveiks
lais iš Lietuvos, rašo Darbininko 
redakcijai, kad jiem kelionė lai
vu vyksta gerai ir kad rugpiū
čio 29 d. jau buvo Cherbourge. 
Jie sveikina visus, o ypač Darbi
ninko skaitytojus.

j 
i
I
I 
I

BALTASIS ŠVEDU 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
(l’er Gothenburgą, Švediją) 

I Laivą išplaukimai iš New Yorko 
IKUNGSHOLM ______ Rugsėjo
I DROTTNINGHOLM .... Rugsėjo 
R GRIPSHOLM ............ Rugsėjo
■KUNGSHOLM ........_....... Spalių

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

IŠVYKO ATOSTOGOMS

vietas ir Įgavau labai daug ma
lonių Įspūdžių. Ypatingai džiau
giamės turėję progą būti Law- 
rence, Mass. pas pp. A. Rimus 
ir dalyvauti ALRK Federacijos 
Kongrese ir išgirsti T. E. Vvs- 

įkupo Ar. Reinio pamoks’ą ir k;>. 
i bas.

P-nas Adomas Rimas išaugim* 
pavyzdingą šeimynėlę. Jo žmona 
mirė trys metai atgal. Dabar gy- 

:vena su dviem dukrelėm: Zofija 
ir Alena. Du sūnų. Antanas ir 
Adomas yra vede ir augina šei
mynėlę. P-lė Zofija Rimaitė yra 
uoli parapijoje darbuotoja ir l::i- 
ja. Priklauso prie parapijos cho
ro ir prie kitų katalikišku orga
nizacijų. Daug darbavosi ren
giant Federacijos Kongresą. Tai
gi ir Laivrence pas pp. Rimus 
praleidome laiką labai linksmai 
ir maloniai. Patyrėme jų vaišin
gumą ir svetingumą.

Būvi "labai gaila skirtis mums 
su savo giminėmis, bot turėjome 
grįžti Į Chi^agą rugsėjo 3 <1. 

'Taigi visiems ir visoms takiame 
(nuoširdų ačiū ir sudiev!

Ieva Strazdauskienė, 
Sūnus ir Dukteris, 

Chicago. III.

c

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
šiais Metais Geriausiai

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORSINC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

Rugsėjo 6 d. pp. Jonas Glinee- 
kis ir Andrius Zaleckis. LDS ’ 
kp. nariai, išvyko atostogoms į 
Ncw Yorko ir Pennsylvanijos 
valstybes. Jiedu žada aplankyti 
buvusius bostoniečius, p. J. B". 
Laučka. Amerikos redaktorių, p. 
D. Averką. administratorių 
Brooklvne ir Wilkes Barre p. 
Antaną Navikų. Linkime pp. 
Glineckiui ir Zaleckiui malonių 
atostogų.

_____'

APSIVEDĖ
Rūgs. 4 d., apsivedė Baltra

miejus Koršukas su Pranciška 
Šunskiėne (Grigaliūnaite), gyv. 
134 Bowen St. Liudijo Adolfas 
Grigaliūnas ir jo žmona Ona.

Rūgs. 5 d., apsivedė Juozapas
Preitikis su Aniele Barauskaite, . Urbonavičiui, kun. kleb. P. Vir- 

jgyv. 105 Silver St. Liudijo Jonas mauskiui, kun. P.
Demskis, Stanislava Barauskai- 
jtė ir dar trys poros.

Tą pačią dieną susišliubavo 
(Jonas Ausevičius su Anele Vasi- 
jliauskaite, gyvi 175 Bowen St. 
Liudininkais buvo Jonas Firavi- 
čius, Bronislava Vasiliauskaitė, 
ir trys iitdš'^tobs. *

e?

GRANITE

Cte»i*ereW Er*c*»d te N«w

1BIG
?W«ITE FOK209 OTHEK BESIGMS SB«T«E~ 
pEMORIAL GRANITE C0,4 
A-—™ A5* MANCOM ST, —_
aSffM Quincy, Mass.

PADĖKOS ŽODIS
Nuoširdžiai dėkojame kun. K.

kluboRugsėjo 6 d. Kęstučio 
parke, East Dedham įvyko Lie
tuvių Piliečių draugijos piknikas. 
Piknike dalyvauti buvo pasiža
dėjęs Amerikos Legiono Stepono 
Dariaus postas ir jo benas. Bet 
posto benas pasirodė tik apie 6 
vai. po pietų. Piliečių dr-jos val
dyba nebenorėjo jo nei į parką 
leisti, nes tas benas buvo nuvažia
vęs į bendro fronto pikniką Mav- 

rnard, Mass. Klubo valdyba ir na- 
t riai jautėsi įžeisti. Pirmininkas 
į pareiškė per garsiakalbį, kad be- 
'■ nas gali vykti atgal iš kur atva
žiavo. Kilo skandalas. Bet klubie- 
čiai vėliau beną įsileido.

Klubo piknikas pavyko. Daly
vavo apie 700 žmonių. Rap.

I

9 9
ypaS
buvo į

Aukštikalniui.
S. J., deakonui A. Baltrušiūnui 
už dalyvavimą puotoje, guri bu
vo suruošta pagerbti klierikus 
jėzuitus. Jakimavičių ir Jaskevi- 
eių mūsų namuose, rugpiūčio 29 
d. ir už suteiktas dovanas ir 
linkėjimus klierikam.

- . ------ - i Taipgi dčkojaihcmūsų geroms'
Po šio buvo šliūbas Jono Klei- tprietelkoms ir prieteliams. kurie 

noto su Aniele, Žemaityte, gyv. i pagelbėjo mums suruošti tą puo- 
273 W. Broadūav. Liudijo Juo- t tą, ypatingai pp. Marksienei, J<->- 
zapas Kleinotas, Alena Marotto ikimavičienei. Lingevičic.nei. pp. 
ir trys kitos poros. I

LIETUVIŲ RAKANDŲ
KRAUTUVĖ

Kun. Jankus O. P., pasivažinė
jęs po Conn. valstybę, atlankė, 
rūgs. 2 d., Mass. lietuvių kuni
gus. Susipažino su šiais kunigais: 
K. Urbonavičių, K. A. Vašiu, Pr. 
Virmauskiu, Pr. Juškaieiu, Pr. 
Strakausku, S. Kneižiu ir J. Ple- 
voku. Kaikurių kitų nerado na
mie.

Tėvas Jankus yra gimęs ir au
gęs Amerikoje. Pragyveno ketu
ris metus Lietuvoje. Jis važinė
jasi su misijomis po lietuvių pa
rapijas.

Rūgs. 4, 5. 6, lankė So. Bosto
ne gimines ir pažįstamus kun. 
J. Vosylius, MIC. ir kun. J. Bi
zauskas, AHC.

Šiomis dienomis lankėsi So. 
Bostone ir Tėvas Alfonsas Pasio- 
nistas. Jis laikinai yra apsigyve-

Mavnarde bendrafrontininkų 
piknikas taip pat pavyko. Daug 
žmonių, ypač moterėlių patraukė 
I. J. Fox dovanoti kailiniai. Va
dinasi dėl dovanų kaikurie žmo
nės ir pas kipšą važiuotų. Adv. 
Bagočius dar kartą pasisakė, 
kad jis esąs socialistas, o tik so
cialistai ji išbraukę ir dabar jis 
prie jų nepriklausąs. Agitavo už 
bendrą socialistinį - komunistinį 
frontą. Kiti bendrafrontininkų 
kalbėtojai Lietuvą pastatė kaipo 
nekultūringiausia ir tamsiausia 
šalimi. Iš bendrafrontininkų nie
ko geresnio ir negalima laukti.

RAP.

KRIKŠTAS
Rūgs. 1 d., tapo apkrikštyta 

duktė Felikso ir Anelės (Šliužai- 
tės) Zaleckų. Kūmai buvo Simo
nas Aliukonis ir Alena Šliužaitč.

Rūgs. 5 d., tapo pakrikštytas 
sūnus R. Collniso ir Stanislavos 

j (Klepeckaitės) vardais Leonar
das - Manuelis. Kūmais buvo Jo- 
I nas Me. Mahan.

I
Į MARIANAPOLĮ

JI
I
i

Į
l

I I

Jakimavičiui, J. Leščinskui. Mar-
i ksui ir kitiems.

Juozas ir Marijona Jaskevičiai
Dorchester. Mass.

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FURNITURE CO. Į
326-328 V>'. Broadway, So. Boston ,

Tel. SOUth Boston 461S
’I

GRABORIAI

S, BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Gyven. riete: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

CHICAGIEČIU ĮSPŪDŽIAI IR
PADĖKA

Birželio 27 d. atvykome iš Chi- 
cagos praleisti du mėnesiu atos
togų pas švogerį Kazimierą ir se- 

( sutę Oną Andrijauskus, gyv. 
;Roxhury, Mass. Buvo atvykusios 
ir dvi Seselės Vienuolės Pranciš- 
kietės iš Pittsburgh: Sesuo M. 
Zita ir Sesuo M. Matilda. Sesuo 
M. Zita yra p. Onos Andrijaus
kienės sesuo. Seselės Pranciškie- 
tės praleido tris savaites atosto
gų Bostono apylinkėje.

Seseris Praneiškietės labai dė
kingos So. Bostono 
ra pi jos kleb. kun. 
kiui ir svečiui kun. 
stambias aukas Šv.
Vienuolyno koplyčios statybai. 
Taipgi yra dėkingos ir kitiems 
geraširdžiams už suteiktą para
mą Vienuolynui. Jos prisimins 
savo geradarius maldose.

t Mums buvo labai linksma ir 
malonu suvažiuoti pas pp. Andri
jauskus ir juos pasveikinti jų 25 
metų vedybinio gyvenimo sukak
tuvių proga. Pp. K. ir O. Andri
jauskai vra geri katalikai. “Dar
bininko” skaitytojai ir rėmėjai.

Mes labai užganėdinti pp. An-
A. Lušienė su dukrele drijauskų malonumu ir vaišin- 
išvyko atostogomis ir gurnu.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERViCE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trobų 

Agentūra.
Taisome visokių Išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi 
mo

Šiomis dienomis, keletas
mūsų parapijos jaunikaičių
vyksta į Alariaiiapolį, Ameriko-

I je vienatinę Lietuvių aukštesnio 
g mokslo įstaigą.

Šių jaunikaičių tarpe randasi
| ( Bronis Rusteika, kuris grįžta į
| kolegiją antrą metą; Vladas Bra-
I zauskas, Jr.. kuris taipgi stoja į
į; antrą metą kolegijos. Taipgi grį-
f! žta P. Lemežis ir A. Janušonis.

. Naujų studentų tarpe yra Jonas
I Bernatonis.

Verta čia
j virš minėtų
i iš jų buvo
j altoristai ir
! nuoliai.

Ponia
I Adelina _
lankosi Lackaivanna, N. Y. Ap- i Atostogų metu aplankiau So. 
lankė Our Lady of Victory tau- Bostoną, Cambridge, Brighton. 
tinę šventovę ir kitas istorines Jamaica Plain. Bedford ir kitas 
vietas. kraščio “Darbininko” platinto-

iš 
iš-

lietuvių pa- 
P. Virmaus- 
Kemėšiui už 
Pranciškaus

! JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. 
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

ADVOKATAI
BROCKERT’S ALE

I

I

ŠOKIAI

pažymėti, kad iš šių 
jaunikaičių, keturi 

Šv. Petro parapijos 
visi navvzdingi jau- 

Pranelis.

PIRMI METINIAI

r*

3 d

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvray) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., T«L S. B. 1046

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję j tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet rėikalausite.

vieta:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočinnas ir Pcter Trečioku* 

savininkai

MONARCH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Stfkaktuvėms.

Valandos Sekmadieniais:
6—10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
FuneraI Home ir Bes. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

Rengia Stepono Dariaus Auxilliary 
ŠEŠTADIENI, RUGSftJO-SEPT. 11 d., 1937 

Lietuvių Salėje ant E ir Silver Strs. So. Boston.

BOSTON BRANCH 
j410 Columbia Rd.,

Seutli Boston M ►

PHONE
So. Boston 

2271

Bus dvi orkesttos, skanūs valgiai ir gėrimai? 
Kas ateis, nesigailės. Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Įžanga 25c.
Visus Kviečia RENGĖJOS.

’S

P. J. AKUNEVICH IR SUNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486. .
BROCKTONO OFISAS: Tel. Broekton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.
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Bernardas Koraitis

1

m a-

rus.

i
K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

i

CREMO ALEI

vusios lengvuoju atuomo-

>

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!
ĮVAIRŪS skelbimai

Cremo Brewing Co

2 • ? CZ *

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VČ.

čių moterystės sakramentą. A- 
peigų metu mūsų jaunas energin-

SUIMTI 56 ISPANU VY
RIAUSYBININKU A- 

GENTAI VARŠUVOJE

»

*

VIENINTELIS AUGA
LAS LIETUVOJ

ma, jei tik ne lis, parkas bus 
pilnas svečių. Kun. Dubinskas, 
vyriausias užvaizdą, žada links
mą laiką visiems, kurie tik atsi
lankys.

PERSEKIOJA UŽ LIE
TUVIŲ KALBĄ

Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

REIKALINGA padėti prie ruo
šos darbu mergina. Darbas pas
tovus. TelefonuoUte: ASP 9692.

NELEIDŽIA KIELAI 
SKRISTI

RYGOS APYG. TEISMO 
PIRMININKAS

' bai buvo iškilmingi.
elektros

žvakės ant altoriaus, 
mūsų parapijos kunigai buvo liū-

Š. m. rugp. 17 d. 5:30

PARAPIJOS MOKYKLA
Parapijinė šv. Alfonso Mokyk

la prasidės antradienį, rugsėjo 
14 d. 8 vai. ryte su šv. mišiomis, 
Šįmet vėl mokykla bus nemoka
mai ir knygos dykai. Vasaros 
metu ne tik mokyklos kambariai, 

i bet ir visas mokyklos namas bu- 
į vo atremontuotas nuo stogo iki 
skiepui. Darbas kainavo arti 
3,000 dorelių. Sugrįžę vaikučiai 
turės kuo pasidžiaugti.

Bažnyčioj 
šviesos ir 
Visi tris

VARGONININKAS paieško 
vietos. Meldžiu kreiptis šiuo ant
rašu:

VINCAS J. BURBULIS,
339 Broad St., 

Hartford, Conn. (3-10)

DIDESNES MEILES 
NIEKAS NETURI

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

KRIKŠTAI
i Tą patį sekmadienį net 
nauji parapijiečiai buvo įrašyti į 

, būtent, Rober-

PO VILAS lilSIlMANAS
4b Cresceni Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue 

DORCHESTER MASS

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.

„ - *> * * ' .-

prie Nazareto 
susitiko 

Viena bnw» 
kita Rūta.

čioj buvo net trįs šliūbai ir tris 
j krikštai. Parapijoj veikimas pra- 
i deda atsigauti po vasarinių kar- gas naujas vargonininkas Gerar- 
i ščių, o rugpiūčio mėn. tai ir šu- das Kaprišiūnas gražiai pagrojo 
į tino gerai. Kaip dieną, taip nak- 
I tį žmonės buvo prakaito apipilti.
Džiaugiasi žmoneliai sulaukę vė
sesnio oro.

Baltimorės Žvalgas.

Kaip žinote, I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, pereitą mėnesį skelbė “AU
GU ST SALE” — Didelį Išpardavimą, kuriame buvo labai nupigintos kailinių kainos. 
Lietuvės moterys ir merginos, kurios neturėj o progos tuo išpardavimu pasinaudoti, Ber
nardas Koraitis, šios firmos atstovas gavo leidimą vykti su dideliu kailinių pasirinkimu į 
lietuvių kolonijas 100 mylių Bostono apylinkėn ir parduoti kailinius tokia pat nupiginta 
kaina, kaip AUGUST SALE. Taigi, moterys ir merginos, parašykite B. Koraičiui laišką ar 
atvirutę, kad jis atvyktų su naujausios mados kailiniais į Jūsų namus ir pažiūrėti, kaip pi
giai galite kailinius nupirkti. Jo atvykimas nesudarys jokių Jums išlaidų, nežiūrint ar 
Tamstos kailinius pirksite ar ne. Tik parašykite atvirutę, o jis su malonumu pas Jumis at
silankys.

Pirmininkė — Eva MarkslenA
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankieng, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Bronė Cunfenė,

29 Oonld St., W. Rozbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. Rašt. — Marijona Marknnlutė. __
4115 IVashington St.. Rosilndale, Mass.

telefonas: Plaza 1350.

’ONAS GRF.BLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paea Street
BALTIMORE. MD

ŠLIŪBAI
Pradedant 3 vai. po pietų sek

madienį, rugsėjo 5 d. kas pusva
landį nauja porelė įstojo motery
stės luoman. Pirmutiniai buvo 
Steponas Urbonas ir Aldona 
Brazytė: juos sekė Petras Mali
nauskas ir Emilija Pakalniškytė; 
po jų Vincas Bendorius ir Mag
dalena Valatkaitė. Visi trįs šliū-

VASARAI BAIGIANTIS
Su rugsėjo mėnesiu baigiasi žibėjo visos 

vasara ir žmonės pradeda grįžti 
nuo marių ir vandenų miestan.

B. KORAITIS IŠVYKSTA

KUN. DUBINSKAS NAMIE
Mūsų uolusis ir kuklusis kun.

Dubinskas, kuriam buvo padarv- 
. ta gerklės operacija keletą sa- 
. valčių atgal, grįžo šeštadienį žy

miai pasveikęs ir atsilsėjęs. Kaip 
girdėjau jis turi planus sudaręs 

• kaip Sodalicijai, taip ŠŠ. Vardo 
dr-jai, kurioms jis dvasiniai va
dovauja.

PASKUTINIS 1937 M. 
PIKNIKAS

Paskutinis šių metų parapijos 
išvažiavimas įvyks paprastoj vie
toj Arion Parko, sekmadienį, 
rugsėjo 12 d. Kadangi maudytis 
j^u truputį pervėsu, tai mano-

ir pagiedojo. Tą pačią dieną 5 
' vai. po pietų p-lė Bertba Čepur- 
naitė paėmė sau už vyrą svetim
tautį Alfredą C. Behr. Visoms 
naujoms porelėms Baltimorės 
Žvalgas linki ilgiausių meti] ir 

trts visų jiems reikalingi] Dievo
’ lonių.

$2 50) nprffavp 
Bet ji neištarė 

anlraJtiniinn žn- 
širdvje nebuvo

Barbora Smith. Sveikiname nau- 
Lai jų vaiku

čiai auga džiaugsmui ir surami 
nimui savo gimdytojų!

Į

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

SV. JONO EV. BL. PASALPINe 
DRAUGIJOS VALDYBA

l
I
-Pristatau Iee Creamą ir užkau- 

Povilas Baltrušiūnas, sav. džius piknikams ir visokiem? 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120 parenjrimams

I

NEDUŠTAMI KIAUŠI- I 
NIAI

TRIGUBA IŠKILMĖ
Kadangi net trįs Marijos die

nos pripuola savaitės laikotarpy 
— Jos gimimo diena, nisfsėio 8 
d.. Vardas Marijos, rugsėjo 12 d. 
ir Septyni Sopuliai, rugsėjo 15 
d. — sekmadienį visos tos trįs 
Marijos iškilmės bus minimos 
per mišias 8;30 vai. ryto. Mišios 
bus su išstatymu ŠŠ. Sakramen
to atnašaujamos visų parapijie
čių intencijai ir p. Kaprišiūnas 
turi priruošęs ypatingą muzikalų 
programą.

I
I___________________

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie

žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę
nasakvkite. kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
------- :---------------- ---------------- :-----------------------------------------------------------

7:30 vtl. vakare. pohažnyt1n*J avė 
tafngj
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Rašo T.
i rūmuose buvo nustebinti 
.................................  Visi 
girdėjo apkaltinimus, visi 
sužinojo apkaltintojo gy
venimą. Jo tėvas ir moti
na seniai buvo mirę. Jis 
dar tik 16 metų amžiaus, 
jo brolis dvidešimts astuo
nių.

Tėvams mirus, vyresny
sis brolis globojo jaunes
nį, bet tasai nevisuomet 
norėdavo jo klausyti. Su
sidėjęs su blogais drau
gais, papildė didelę vagys
tę ir, štai dabar nuteistas 
ilgiems metams į kalėji
mą. Jis kaltas, bet jo bro
lis siūlosi už jį tą didelę 
bausmę atlikti. Ar berei-

DVI MOTINOS
Viena vakarą, mėnulio tokia brolio kalba, 

pilnatyje, 
miestelio šulinio 
dvi motinos.
Marija, kita Rūta. Abi 
motinos turėjo po vieną 
sūnų, kiekviena visa savo 
vilti ir džiaugsmą turėjo 
padėjus savo sūnuje. Tr a- 
biejų sūnūs sulaukė bai
sios gvvenimo pabaigos.

Marija pasakojo Rūtai 
apie savo Sūnaus gražu
mą: kad Jis buvęs gra
žiausias iš visu, ir 
tik dešimts metu 
Jis ant Kalvarijos 
mirė. Ta Sūnaus 
mirtis ir dabar 
motinai ašaras. _ _____
kus jas nuo akiu, ii malo- į vyzdžio? 
niai tarė Rūtai: “Dabar ----------------
pasabvk man apie savo; GIRTUOKLIO SAPNAS 
sūnų”.

Rūta atsakė: “Ak, ma^o 
buvo gražus kain 
malonus kain angelas”.

Paskiau ji nutvjn, palen
kė aalva ir menulio šjHa. 
soie buvo m°tvti kain a- 
šaros riedėio nėr ios 
skruostus. Mariia 
iauta išreikšdavo n nAfan-. 
sė: “1 _ 
tavo sūnus?”

Rūta verkdama nusbal- į 
šiai atsakė: “Aš esu moti-' 
na .Tūdn Jskariintn”.

Mariia kruntpleio. Prieš 
ja. stnvėio motina to. ku
ris už trisdešimts sidab 
r iii /Anie 
Jos Sūnų, 
nė vieno 
džio. ios 
reanvlrantos ar ko^š+n: 
joq akvse matėsi na«i«r»i- 
lėiimas ir moilė. .Ti išken
tėjus tokiu*? didelius skau
smus pilnai suprato kitos 
motinos širdies skausmą. 
Ta kita motina, prisimi
nus baisia savo sūnaus 
mirti . nasikorima, nasi- 
daro nuliūdus, bet anie ii 
kalbėjo su meile, kai kiek
viena motina kalba amo 
savo vaika. nežiūrint ka 
jis būtu padaręs, ar kain 
mmikaltes. ii nenustoja io 
mviėius. nenustoja jo ne
šiojus savo širdvie.

Mariia. suraminus Rūta, 
grižo i savo name1! si» 
vandens kibiru, mastyda
ma anie du medžiu: viena, 
ant Kalvarijos kalno art 
kurio Jos Sūnus kvbnjo,| ___
kitą, nrie Kedrono finelio, čioti, 
kur Judas Iškąri jotas 
virve pasikoręs kvhoio. 
meldėsi motina - Rūta 
nelaiminga, sūnų.

kain.
atgal, 
kalno
baisi

ištraukė
Nubrau- ^ia meilės gražesnio pa

_ I_________3 _ O

( Vienas vyras, kuris va- 
'-j- i karus ir didesnę pusę nak- 

’ ties praleisdavo karčia- 
mose, vieną rytą atsikėlęs 
nasakojo, kad iis turėjęs 
baisų sapną. Jis mate® 
keturias peles. Viena bu
vus labai nutukus ir išsi- 
pūtus. kita buvus akla, o 

Kas buvo dv> sumenkę Ir iis
[Sako: Kazin ka tas sap
nas galėtu reikšti?”

Jo dvylikos metų sūnus 
į nedrąsiai tarė: “Tėveli.i 
tai nesunku atspėti. Ta 
didelė, išsipūtus pelė, tai 
saliunininkas, kuriam 
tamsta atiduodi visus pi
nigus už gėrimus. Mama 
ir aš. tai tos dvi sumenkę 
peliukės,. nes mes mažai 
ka turime valgyti ir men
kai kuo apsirengti. O ak
loji pelė, tai tamsta, tėve
li. neš jei tamsta nebūtum 
aklas, bet pamatytum 
kiek blogo girtuokliavimu 
H^rai sau ir mums, tai 
taip nedarytum”. Tėvui 
toks sanno paaiškinimas 
nepatiko.

i ________
TĖVŲ NESUTARIMAS—• 

NELAIME

100 Mylių Bostono Apylinkėn
i

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LENKAI UŽDRAUDĖ 

LIETUVIŠKUS LEIDI
NIUS

411 washington street 
BOSTON, MASS.

Varšuva — Lenkų vi
daus reikalų ministerija 
uždraudė platinti Lenkijo
je eilę lietuviškų laikraš
čių ir knygų.

tinaitė atsakė lietuviškai 
— šešių auksinų. Ta Donia 
supyko ir pasakė: “Prze- 
klęta litwinka”. Lietuvai
tė atsakė atvirkščiai. Taio 
abi ir persiskyrė. Tačiau 
netrukus ta ponia atėjo su 
kažkokiais vyrais ir J. 
Akstinaitę nusivedė į 
Druskininku policija. Ten 
ta lietuvaitė buvo ištardy-

• • v . . i iitiv juaiuj ii vuiiumu m šlakiu. ; iiiualj paiupyuH uuvu liu-
ta, jai surašytas protoko- Pereitą sekmadienį musų bažny- dvtojais sudėjimo įžadų priiman- 
las ir kelias valandas iš - -
laikyta areštinėje.

PARAPIJOS VEIKIMO 
KALENDORIUS

Kasmetą apie rugsėjo 1 d. vi
siems Baltimorės Lietuviams yra 
išsiunčiamas ateinančio veikimo 

1 sezonui viso meto kalendorius, 
šįmet tas kalendorius pasirodys 
truputį vėliau, nes 1938 motai 
bus auksinio parapijos jubilie
jaus metai. Kaip tik šį rudenį 
sukanka 50 metų nuo įsikūrimo 
Lietuvių Kataliku parapijos Bal- 
timorėj. Tą sukaktį tinkamai ap
vaikščioti reikalinga daugiau lai
ko, kad numatyti ir nustatyti Į- 
vairius to jubiliejinio meto įvy
kius. Kalbėjau su kun. Mendeliu. 
Jisai numato kad 1937-1938 me
tų Pamaldų ir Pramogų Kalendo
rius pasirodys apie 1 d. spalių 
mėn.

i

Vienas kinietis chemi
kas išrado būdą padaryti 
kiaušinius nedūžtamais. 
Kiaušiniai, eksporto tiks
lu, tam tikru būdu ap- 

i traukiami kalkių sluogs- 
niu, kuris taip sutvirtina | 

.lukštą, kad jį galima tik 
didele jėga pramušti, o iši 
antros pusės tuo pat būdu 
sunaikinama esančios ant 
kiaušinio bacilos ir jis ap- 
saugojamas nuo gedimo 
daug ilgesniam laikui. Šis 
išradimas ūkio sluoks
niuose sukėlė didelio susi
domėjimo.

Kalifornijoj daugel i s 
kiaušiniu eksporto ben
drovių ši išradimą jau 
plačiai naudoja.Buvo sekmadienio diena. 

Viena mergaitė nrisispv- 
rus prašė tėvo, kad jai 
leistu laiveliu ežere pasi
važinėti. Tėvas jai už- 
draudė. Visi ios karšti 
maldavimai ir ašaros tėvo 
nusistatvmo nepermainė.

Kada iis išėio pasivaikš- 
__ 2, mergaitė pradėjo 

91 - motinos prašvti. kad jai 
T* leistų, nes jos kitos drau- 
už gės važiuoia ir ii nenori 

viena pasilikti. Motina jai 
leidimą davė, tik liepė tė
vui apie tai nesakvti. 
Mergaitė linksma išbėgo 

. iš namu.
Už kelių valandų užėjo“Jūsų malonybe, teisė-į Už kelių valandų užėjo 

jau, leiskite man eiti i ka- baisi audra. Radio prane- 
lėjima. už mano brolio nu-1 
si kaitimus. Jis jaujas, jo 
visas gyvenimas bus su
ardytas”. ’

Teisėjas, ir visi teismo

šė anie keletą šiuroulingų 
relaimiu. Sugrįžęs į na
mus tėvas džiugiai sako 
savo žmonai, kain jis iš
mintingai padaręs, kad

Kaunas — Amerikos J.
Valst. valdžia, kaip mus 
informuoja, atmetė lietu
vio lakūno Kielos prašy- krikštų knygą, 
ma leisti jam skristi be tas» Stallingų (Bagdonaitės) sū- 
<niqtniimo New Yorkas_ nus; Jur8is’ Adomavičių (Bene-SUStOJimo l\ew ioms šiunaitės) sūnus, ir svetimtautė 
Kaunas. Kaip žinoma, A- ~ 
merikos Jungtinės Valsty- jasrimių tėvelius.
bes yra nusistačiusios ne
duoti leidimą dėl įykstan- 
čių katastrofų.

Rugpiūčio
v -

Varšuva
20 d. Varšuvos žydu kvar
taluose buvo padaryta 
kratų, o paskui suimta 56 

-y asmenys. Jie kaltinami

II
Tankai Vilniaus krašte 

lietuvius persekioja už tai,.teikę pagalbą vyriausybi- 
kad jie kalba lietuviškai. , nįnkams.

Neseniai Druskininkuo- _________
kain rašo -Vilniaus Ry-l I1ETUV0.I UŽSIMUŠK 

tojus’ Nr. 64. buvo toks 1- 
vvkis. Vietos lietuvaitė 
Tn1ė Akstinaitė nunešė i 
Druskininkus pardu o t i 
grvbų. Turguie prie jos 
nriėio kažkokia ponia ir

mininko lavoną šį rytą 
sunkvežimiu išvežė į Ry
gą. Jį išlydėjo vienas tei
sėjas ir veiionies žmona.

Už Biržų apie ketvertas 
kilometrų kelio iki KilučiųUUlllv l/i IkVliV Iaka

vai. Tauragės — Skaud- ežero, šis ežeras gamtos Q 41 z\4-_ e _ a_____ •____ ___ _  _ __ * I

i
j

Plrmlnlnkan Juozas SvasrMys, 
601 fith St.. So. Roston, Mam. 

Vlce-PIrm. Albinas Neviera.
16 WfnfieM St., So. Boston, Mass. 

Prot RaSt Jonas GMneckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaAt Aleksandras I va Aka,
1514 Cotumbla Rd.. S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tulelkls,
I 100 Bowen St., So. Boston, Mass.

~ ~ . .uaraantH .vroav mikik.
Tel. Parkway 0658-W 7 IVfofleld St, So. Boston, Mase.

Iždininkė — Ona Stanfnllnte, Draugija laiko susirinkimus kas trr
106 West 6tb St, So. Boaton, Mase. oedėl<llen| kiekvieno mėnesio.

TvarkdarC — Ona Mlzglrdlenė, Pnraplk'S salSj, 492
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass E 7th S1” So- Boston. Mass.

Kasos Globoja — Ona Sfanrlenf,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. _

Draugus mito atiM rinktiniu laiko kftu . Viliais drancf jos reikalais kreipkite
MrtM ataavUnlrtt ■ i i a 1 ■■■ ■ t

lenkiškai paklausė, kiek ii,vil®s Ple"te- už.8 kil™ct‘ sąlygų tvarinys, o ne ver 
nori už grybus. Julė Aks- ?»*», Tauragės, ------- • - ”•
_______ " vusios lengvuoju atuomo- 
dukters neleidęs laiveliu i P^^j8 Latvi jos pi- 
važiuoti i ežerą. Dar jam liecius ištiko skaudi ne
tebekalbant. įėio nolicistasĮ laimė: vienas užsimušė 
ir pranešė, kad audros vietoje ir du lengvai susi

žeidė. Automobiliu važia
vo: Rygos apygardos teis
mo pirmininkas, du teisė
jai, vienas advokatas ir 
pirmininko žmona. i

Aštuntame kilomet r e 
latviu mašina norėjo ap
lenkti kitą lengvąja maši
ną, bet dėl perstaigaus 
pasukimo 

automobilis nuslydo į 
griovi ir net tris kartus 
apsivertė. Mirtinai susi
žeidė ir vieto je mirė Ry
gos apygardos teismo 

pirmininkas;
lengvai susižeidė vienas 
teisėjas ir advokatas, o 
kiti liko sveiki. Susižeidu- 
sieji nugabenti į apskri- šis plotas nugarmės van- 
fioa liBAnino Toiamn

ir pranešė.
metu laivelis ežere buvo 
n n verstas ir visos mergai
tės prigėrė: nrigėnis ir iu 
duktė. Jos kūną ištraukė 
iš ežero ir jau atveža Į 
namus.

Koks baisus tėvams šir
dies skausmas, vnač moti
nai. kuri tikrai jautėsi 
kalta.

važia-1 jrU prakaito padaras. Ki
lučių ežeras tuo įžymus, 
kad jame auga vienintelis 
visoj Lietuvoj augalas a- 
garas.

Šalimais Kilučių ežero 
vra Kilučiu kaimas, šis 
kaimas prieš keletą metu 
pergyveno siaubingos bai
mės valandas. Tada viena, 
gražia diena staiga nei iš 
šio nei iš to susvvravo 
vieno ūkininko daržinė ir 
po keleto akimirkų nu
garmėjo žemėn. Pasirodo, 
kad požeminis vandenin
gas sluoksnis buvo iš- 
graužes esančio ginso klo
do dali ir toje vietoje i- 
griuvo daržinė. O žmonėm 
vnač senesnieii. nakėlė di
džiausi alasa. kad Balti inc 
jūra nuo Rv«-os li'ri Biržų 
iau išsigranžusi žeme ir 
viena gražia diena visas

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as seeond-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
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Anglijos kunigų ir orga
nizacijų vardu), kun. K. 
Paulionis, Kunigų Vieny
bės sekretorius, (Kunigų 
Vienybės vardu) ir p. J. 
Laučka.

Kalbų metų įterpta bu- 
j vo graži ir muzikalė dalis. 

*5’i Muz. p. J. Jankaus veda-

Kardinolas O’Connell
J. E. Kardinolas William H. O’Connell šiomis 

dienomis mini 30 metų sukaktuves kaipo Bostono Ar- 
kivysKupas. 1907 m. mirus Arkivyskupui VVilliamsui, 
Vyskupas Sufraganas William H. O’Connell pradėjo 
valdyti Bostono arkivyskupiją ir jau 30 metų sėk
mingai ją tebevaldo. Vienas stambiausiųjų jo nuopel
nų yra tas, kad Bostono Arkivyskupo sostą papuošė 
Kardinolo titulu, nes 1912 m. jis tapo pakeltas i kar
dinolus. Tais laikais tik vienas Amerikoje Kardinolas 
yra tebuvęs — tai Kardinolas Gibbons Baltimorėj. 
Dabar jų vra keturi: New Yorke, Chicagoj, Philadel- 
nhiioj ir Bostone.

Tačiau ne vien tik Kardinolo titulu Kardinolas 
O’Connell yra papuošęs Bostono Vyskupiją. Ir kitais 
atžvilgiais jis ją pastatė ant reikiamojo lygmens. Be 
123 parapijų, kurios jo administracijos metu buvo su
organizuotos, Bostono Kardinolas įsteigė Pasionistii 

* vienuolyną, Šv. Elzbietos ligoninę, Emmanuel Kolegi
ja, pastatydino Vyskupijos namus, visiškai atnaujino 
šv. Jono Seminariją. Kataliku veikla, jam bevaldant 
tiek sustiprėjo, kad išėjo priekin ir užima vadovau
jančią rolę. Jis pats yra Katalikų Hierarchijos Deka
nas ir Katalikų Universiteto Washingtone vyriausioji 
galva.

Kardinolas O’Connell pasižymi nepaprastais pro
tiniais gabumais, tvirta energija ir neišmatuojamu 
darbingumu. Susilaukęs jau 78 metų, rodos nejunta 
tos amžiaus naštos ir veikia tarsi būtų pačiam gyve
nimo stiprume. “Jaučiuosi, ačiū Dievui, — sako Jo E- 
mir.encija — taip pat sveikas, kaip ir 30 metų atga
lios. Aš savęs neapgaudinėju: Žinau, kad man jau su
kako 78 metai. Tame amžiuje žmogus gi negali turė
ti jaunuoliško pajėgumo dirbti, bet užtai ateina pa-, 
galbon ilgametis prityrimas. Didžiausias mano troš
kimas yra dirbti Dievo darbą man įprastu kukliu ir 
nužemintu būdu, kad pasitarnaučiau visuomenei ka
da ir kur tik galiu”.

Tuose žodžiuose glūdi Jo Eminencijos darbuotės 
planas. Jis veikia apgalvotai, tvirtai ir ištvermingai. 
Visuomet pasiekia savo tikslą, bet niekad neieško re
klamos bei viešumo. Tiesą pasakius, dideliems žmo
nėms reklamuotis nereikia. Jų darbai kalba už save.

Kardinolas O’Connell pasirinko tikrai vyrišką 
šūki bei emblemą: vigor in arduis — stiprybė sunke
nybėse. Tam šūkiui jis buvo ištikimas ištisus 30 savo 
vyskupavimo metus. Nevisada ramiai jam buvo ėjęs 
gyvenimas. Nemaža atsirasdavo priešų, kurie mėgino 
kenkti tam tvirtam Bažnyčios Kunigaikščiui, bet visi 
jų pasikėsinimai nuėjo veltui. Dabar, susilaukęs gar
bingo amžiaus, ramiai, kaip nugalėtojas, gali pažvelg
ti i buvusias kliūtis ir džiaugtis, kad Apvaizdos pa
dedamas, jas nugalėjo. Tegyvuoja garbingas Kardi
nolas dar ilgus, ilgus metus. K.

Darbo Švente
Amerika, darbo šalis, mini darbo šventę. The La

bor day — darbo diena — čia minima jau gana seniai. 
1882 m. the Labor Knights — Darbo Riteriai — darė 
didelį paradą New Yorko mieste, pirmąjį rugsėjo pir
madienį. Nuo to laiko įvairios Jungtinės Amerikos 
valstybės, viena po kitos, užvedė pas save tą dieną 
kaipo legalę šventę. Dabar ji švenčiama visose J. Val
stybėse.

Tasai darbo pagerbimas Amerikoj atėjo savai
me, be jokių sukrėtimų bei perversmų. Visi čia jau
kiasi darbininkais, ar dirbtų fizinį ar protinį darbą. 
Toj dienoj įvairios darbo organizacijos didžiuliais 
paradais bei eisenomis pareiškia visuomeninę savo 
reikšmę ir vis didėjančią darbo galybę. Kas įdomiau
sia, kad Amerikoje, bent ligi šiol, darbas, apskritai 
imant, nepareiškia jokios neprietelingos krypties taip 

- vadinamai “buržuazinei visuomenei”. Ir tas žodis 
“buržuazinė visuomenė” čia buvo nežinomas. Jį neper
seniai tik atsigabeno svetimšaliai agitatoriai. Tai ne
reiškia, kad Amerikoje santykiai tarp darbo ir kapi
talo būtų sklandus ir prietelingi. Anaiptol. Kova tarp 
jų eina nuolatinė ir susikirtimai įvyksta dažnai. Bet 

. tose kautynėse ‘buržuazinė visuomenė’—‘the public’, 
kaip ją čia vadina — stovi nuošaliai. Ji pasilieka žiū
rovo rolėje. Ji temyja, kuri pusė — darbas, ar kapita
las — turi tiesą. Ji visados palinkus stoti už darbinin
kus, bet kartais pastebi, kad darbininkų vadai eina 

' klaidingu keliu ir darbo reikalą pastato nepageidau
jamoj šviesoj: laužo sutartis, naudoja sabotažą, ardo 

x nuosavybę, žodžiu, daro viską, kad tik sukurstytų

Neilgai teko matyti A- 
merikoje J. E. Vysk. M. 
Reinį, ne ilgai teko juo 
džiaugtis ir gėrėtis jo pa
mokslais ir prakalbomis. 
Po pustrečio mėn. sun
kaus darbo Jis vėl grįžta į 
tėvynę prie savo darbo;: 
prie universiteto, prie Vil
kaviškio seminarijos ir 
prie Vyskupo pareigų.

Brooklyniečiai turėjo 
dar progos pasimatyti su 
J. Ę. Vysk- Reiniu rugpiū
čio 31 d. įr išgirsti Jo at
sisveikinimo žodį, nes tą 
dieną “Amerikos” redak
cija Apreiškimo parapijos Traviata), 
salele suruošę Jo Eksce-i piapigtg M ž,jdžiūts 
lencųai išleistuvių vaka- žiai kambįn0 Wa,tz 
nenę, kurioje dalyvavo 11 jp G flat ch ino p.]g M 
kunigu ir apie 300 asmenų Rt iūnaits aražiai su. 
is keturių Brooklyno pa--dainavo solo. <-Kur baku. 
rapijų. i gg samanota”, —Šimkaus,

8 vai. ateina į Apreiški- akoiųpanijuojant 
mo par. kleboniją p, J. 
Laučka, “Amerikos” re
daktorius ir p. K. Krųšip- 
skas, “Amerikos” leidėjų 
valdybos pirmininkas pa
kviesti Jo Ekscelenciją ir 
svečius - kunigus į vaka
rienę. Ekscelencija ketu
riolikos kunigų ir minėtų 
pasauliečių lydimas eina 
į salę. Įeinant J. E. Vys
kupui ir svečiams į salę 
pasipylė griausmingi ap
lodismentai ir šauksmai: j 
valio. Vakarienę atidaro 
p. K. Krušinskas, pareikš
damas šio pokylio tikslą 
ir pasveikindamas Jo Ek-| 
scelenciją ‘Amerikos’ var
du, paskirdamas vakaro 
vedėju n. J. Laučką.»Mal- 
dą prieš vakarienę sukai- j 
bėjo pats Vyskupas. Prie ■ 
stalo, gražiomis gėlėmis 
papuošto, sėdėjo šie: kun. 
P. Garmus, Easton. Pa. 
klebonas, kun. A. Milukas, 
Seserų Pranciškiečių ka
pelionas, L, I., kun. M. J. 
Brundza. Seserų Kazimie- 
riečių kapelionas, New- 
town. Pa., kun. K. Paulio- 
nis, Šv. Jurgio par. kle
bonas. Brooklyn, N. Y., 
kun. J. Vaitekūnas, Provb 
dence, R. I. klebonas, kun. 
S. Stonis, Jersey Citv, N. 
J. klebonas, kun. M. Dau
mantas, Girardville, Pa. 
klebonas, kun. V. Matulai
tis, St. Clair, Pa. klebo
nas, kun. A. Drazdys, Sa
leziečių atstovas, kųn. dr. 
J. Starkus. Marianapolio 
kolegijos Conn. prof., kųn. 
J. Vosylius, MIC., kun. P. 
Lekešis, kun. J. Laurinai
tis, kun. J. Kartąvįčįus, p. 
Krušinskas ir p. Laučka.

Atsisveikinimo kalbas 
pasakė šie: kun. P. Gar
mus, (Pennsilvanijos Ku
nigų ir organizacijų var
du), inž. A. J. Mažeika 
(Liet. Vyčių vardu), kun. 
S. Stonis, kun. dr. J. Star
kus, (Marianapolio kole
gijos ir vvaterburiečių 
vardu), p. K. P. Vilniškis 
(Romuvos klubo ir Liet. 
Kat. Studentų ir Profesio
nalų Sąjungos vardu), ku
nigas J. Vaitekūnas (N.
— , ----------------- y -------- , _

mas Apreiškimo parap. 
choras gražiai išnildė ke
turias dainas: “Ei, pašau-į 
Ii!” — Vanagaičio. “Lais
vės Varpą”, — Vanagai
čio, “Jaunimo Giesmę”, — 
Naujalio ir “Taurių dai
ną”, — Verdi (iš operos

i muz. J.1
Jankui. P-lės A. Maslaus- 
kaitė ir A. Dragūnaitė su
dainavo Vanagaičio due- 

;tą: “Naktis svajonėmis 
j papuošta”.

Kaip choras su jų vadu, 
taip ir kiti muzikos daly
viai susilaukė didžiausių 
ovacijų. Įdomiausia tai 
buvo Ekscelencijos kalba, 
Jo atsisveikinimo žodis a- 
merikiečiams. Jis kalbėjo
50 min., tačiau taip vaiz
džiai, taip įdomiai, ir taip 
įspūdingai, kad, rodos, 
kalbėjo tik 5 min. Visi at
sidėję jos klausėsi. Štai 
Vysk. Reinio kalbos turi
nys:

“A
;bėjo
i Vienybės dr. kviečiamas, 
kad susipažinti čia su mū
sų tautiečių katalikišku 
ir tautišku veikimu ir kad 
jiems, kiek galint, padėti; 
kad apsipažinti su Ameri
kos kultūra ir bendrai su 
Am. gyvenimu. Kelionė 
pavyko vigais atžvilgiais. | 
Mano maršrutą nustatė 
Kunigų Vienybė, taigi 
tuom man nereikėjo rū
pintis įr tas padėjo per tą 
trumpą laiką aplankyti 
daug lietuvių kolonijų ir 
daug ko pamatyti. Už tai 
aš reiškiu giliausią padė
ką Kunigų Vienybės drau
gijai, o ypač jos pirmi
ninkui kun. J. Balkūnui ir 
sekretoriui kūn. P. Jurui. 
Visur buvau maloniai pri
imtas, netik lietuvių, bet 
ir kitataučių. Aš dėkoju 
Bažnyčios hierarchij a i: 
Šv. Tėvo atstovui. Kardi
nolams, Arkivyskupams 
ir Vyskupams už leidimą 
man čia misijonieriauti 
lietuvių tarpe, kurie taip 
pat gėrisi lietuvių dar
buote ir susitvarkymu. 
Pav. Newarko N. J. Vys
kupas Walsh, su kuriuo 
šiandien atsisveikinau te
ko kalbėtis su viršum va
landą laiko, taip domėjosi 
Lietuva, 
gražią 
miems
lams. Man teko aplankyti
51 parapija Amerikoje ir

i
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i

įi j šią sali, kai'I 
C^Tehcija, Kunigų

kad net įteikė 
auką atatinka- 
Lietuvos reika-

klasių kovą. Visuomenė, kuri pati susidaro iš darbi
ninkų, greit permato, kad tokia taktika kaip tiktai 
kenkia darbo interesams. Visuomenė nenori klasių 
kovos, nes čia, vidutiniškai imant, klastų kaip ir nėra 
— visi lygūs piliečiai. Tada ji (visuomenė) pareiškia 
savo nepasitenkinimą ir ima boikotuoti netikslų ir 
gramozdiškai vedamą streiką. Rezultatas būna toks, 
kad stręikas lieka -pralaimėtas.

Darbas eina tiesiu keliu ir pažingsniui užima pa
čią svarbiausią gyvenimo viętąK kuri jam teisėtai pri
klauso. Tik gaila, kad kaikųrie nepašaukti, nenusi
maną ar nesąžiningi darbo “vadai” daug sutrukdo jo 
pažangą. k.
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P-LE MARE SHUCK — ŠUKEVIČIUTE 
LIETUVAITĖ — TEATRO ŽVAIGŽDĖ

Neseniai Paryžiuje įvyko Europos žvaigždžių 
kontestas. Antrą vietą laimėjo p. Marė Shuck (Šuke- 
vičiūtė), kurios gimtoji vieta yra Shenandoah, Pa. 
Kadangi ji buvo amerikietė, todėl jai nebuvo galima 
paskirti pirmoji vieta.

P-lė šukevičiutė baigė Shenandoah aukštesnę 
mokyklą, ir įgyjo laipsnį Drexel Institute, Philadel- 
phijoj. Muzikos studijavo Muenchine, Vokietijoje, ir 
pastaraisiais laikais ji vaidino vyraujantį vaidmenį 
dvejuose kino veikaluose. Vieversys.

viena Kanadoje (Montre- 
al), (viso Amerikoje yra 
118 liet, parapijų) ir pa
sakyti 67 pamokslus baž
nyčiose ir 46 kalbas salė
se. Įteko.dalyvauti septy
niuose seimuose, būtent:; 
Liet. Studentų ir Profe
sionalų, Thompson, Conn., 
L. Kat. Darbininkų, Na
shua, N. H., Vargoninin
kų, Bostone, Mass., Kuni-j 
gų Vienybės, Pittsburghe, j 
Pa., Liet. Vyčių, Daytone, | 
Ohio, Liet. Kat. Moterų' 
Sąjungos, Chicagoje, UI. 
ir L. Kat. Federacijos, — 
Lawrence, Mass. Teko ap
lankyti keletą Lietuvių 
Dienų, būtent: Maspetho, 
N. Y., Thompsone, Conn., 
Scrantone, Pa. ir Kazimie- 
riečių Juozapo Marijos 
Viloje, Newtowne, Pa. Iš
mėginau visas susisieki
mo priemones: ir automo
bilius ir autobusus ir sub- 
way ir traukinius ir net 
orlaivius, aplankydamas 
ir pietinę Amerikos dalį: 
Kaliforniją, Los Angeles 
ir St. Francisco, taigi nuo 
Atlantiko ligi Ramiojo 
vandenyno pakraščių. Per 
interview su kitataučiais 
spaudos atstovais buvo 
prosros išgarsinti lietuvių 
vardą ir visa Amerikos 
spauda nuo Atlantiko ligi 
Ramiojo vandenyno gra
žiai pažymėjo mano apsi
lankymą ir bendrai Lietu
vą. Ir netik anglų spauda, 
bet ir lenkų ir ukrainie
čių. Čionykščiams lietu
viams reikalinga yra di
desnė tėvynės meilė, i- 
mant pavyzdi iš mūsų 
protėvių, kurie taip nar
siai kovojo su rusų val
džia, ginant savo kalba. 
Knygnešiai turėtų būti 
mums visiems pavyzdžiu. 
Daug jų paguldė savo gal
vas šaltuose Sibiro kal
nuose, o tačiau už lietu
vybę narsiai kovojo ir ląi- 
mėkfcJĮąv. per didyjį karą 
milžinai susikovė ir jy so
stai- subyrėjo, gi Lietuva 
nyterįotą įr vįsąįs atžvil
giais nuvarginta kėlėsi iš

griuvėsių ir atgavo Nepri
klausomybę (plojimas). 
Beginkliai, neprityrę, ne
turėdami pakankamai nei 
amunicijos, o tačiau lai
mėjo. Tai padarė tautos 
vieningumas ir pasiryži
mas. Daug padėjo ir ame
rikiečiai lietuviai. Garbė 
jums, Broliai, už tai! Len
kai smurtu užgrobė mūsų 
sostinę Vilnių 1920 m. Ir 
tą lietuviai būtų atsiėmę, 
tik svetimų valstybių ka
riškoji komisija lietuvių 
žygius sustabdė. Bet Vil
nius vistiek bus atvaduo
tas (plojimas). Lietuviai,Į 
.galima sakyti, liko be nie
ko, ypač be pinigų, nes 
žlugo ir rusų rubliai ir vo
kiečių markės. 1923 m. 
kaip važiavau, kaipo ats
tovas, į Genevą, tai Ber-' 
lyne už pietus sumokėjau 
45 milijonus markių. Tai 
bent pietūs! 1922 m. Lie
tuva įvedė savo valiutą — 
litą, kuris yra pastovus li
gi šiai dienai. Sutirpo do
leris, frankai, anglų sva
ras, lenkų zlotai, italų ly
ros, latvių latai, gi Lietu
vos litas išliko tvirtas ir 
nepajudinamas (gaus u s 
plojimas). Tai vis lietu
viškos dvasios atsparu
mo reiškinys. Lietuviams,; 
kaip ir kitoms tautoms,: 
čia gręsia ištautėjimo pa
vojus, tačiau daug yra ir 
atsparos centrų, tik juos 
reik palaikyti. Tvirtos 

lietuviškos šeimos, pa
rapijos, mokyklos, sei
mai, chorai, draugijos, 
spauda, Lietuvių Die
nos. įvairūs išvažiavi
mai ir piknikai — tai, 
vis lietuvybės tvirtovės.

Reik melstis už Tėvynę, 
kad ji visais amžiais pasi
liktų nepriklausoma ir bū
tų šviesi Kristuje, kad jo
je klestėtų katalikybė ir; 
dorovė. Ir tėvynėje lietu-, 
viai dirba, ypač Katalikų 
Veikimo Centras (K.V.C.) 
Lietuva šviečiasi ir žen
gia prie kultūros ir prie 
katalikiškos - pasaulėžiū
ros. Rengdamasi prie kat.

universiteto, renka mos 
tam tikslui auįtos, studen
tai siunčiami spfecializuo- 
tįs į užsieni, daromos pa
skaitų ejlės kat. pasaulė
žiūros sustiprinimui. Lei
džiamas žurnalas “Kos- 
mos”, kurio redaktorium 
yra prof. Dovydaitis, ku
riame gvildenama gamtos 
santykiavimas su tikyba. 
Ir kitos valstybės juo gė
risi, tik gaila, kad jis per 
maža tur prenumeratorių, 
reiktų jį palaikyti ir užsi
prenumeruoti. Ačiū Kuni- 

i gų Vienybei, aš turėjau 
progos pamatyti Ameri
ką, pamatyti jos didybę, 
pasigerėti jos kultūra, pa- 

i žanga ir teknika. Važiuo
jant šiandien iš Eliza
beth. N. J. i Brooklyną, 
N. Y. per 1 minutę suskai
čiau prasilenkiant su vir
šum 100 automobilių. Per 
1 minutę! Tai koks judėji
mas visoj šaly?! Ir man 
asmeniai šis apsilanky
mas labai naudingas, 
daug čia pasimokinau, y- 
pač lankydamas universi
tetus, muziejus, knygynus 
ir mokyklas, daug gera ir 
naudinga patyriau. Grį
žęs į Lietuvą būsiu drą
sesnis, visuomet atsimin
siu amerikiečius ne tik 
santykiavime, bet ir savo 
maldose. Lankydamas pa
rapijas pasigerėjau, kad 
lietuviai čia gražiai susi
tvarkę, tur gražias bažny
čias, mokyklas ir sales, 
uoliai lanko sekmadie
niais pamaldas ir daug ei
na šv. Komunijos. Tai 
gražus dalykas, kurio ne
reiktų užleisti, nes Bažny
čia visus ragina prie daž
nos Komunijos. Baigda
mas šią savo atsisveikini
mo kalbą linkiu visiems 
visada pasilikti gerais ka
talikais ir visada ištiki
mais lietuviais. Dar kartą 
ačiū visiems už visą gerą. 
Ligi laimingo pasimaty
mo Lietuvoje...” Baigė 
Ekscelencija savo kalbą. 
Ekscelencijos kalba paly
dėta didžiausiais ploji
mais ir valio šauksmais.

Choras dar sudainavo 
Vanagaičio “Ulonus” ir 
štranso “Dunojaus val
sas”, kuris sužavėjo publi
ką. P. Laučka padėkojo 
Jo Ekscelencijai už gražią 
kalbą ir kad teikėsi atsi
lankyti į šią vakarienę. 
Pasiūlė visiems sugiedoti 
Tautos himną, taigi visi 
sustoję gražiai jį ir sugie
dojo. Po to Ekscelencija 
sukalbėjo maldą ir papra
šius palaiminimo, visiem:; 
suklaupus, suteikė ir ga
nytojišką palaiminimą.

Čia dar reik pridurti, 
kad iš profesionalų matė
si vakarienėje šie: dr. B. 
Vencius, advokatai J. En- 
dziuląitis ir Kl. Vokietai
tis, laidotuvių direktoriai: 
J. Garšva ir šalinskai, ra
dio pranešėjai: J. Ginkus, 
p. Dulkė, J. Dumčius ir J. 
Mačiulis, menin. Subačius, 
muz. J. Brundza su žmo
na, p. M. Vensevičienė su 
dukrele Onyte ir kiti. Bu
vo svečių ir iš kitur. Iš 
Providence, R. I. buvo at
vykę mokytojai J. Šimke- 
vičius ir O. Tamulytė ir 
Vytė Juzė Vaitkūnaitė. iš 
Eastono. Pa. muz. Pikučy- 
tė ir Vaškevičiūtė, iš Jer
sey City Vyčiu Apskr. 
pirm. L. Ketvirtis ir kiti.

Vakarienė praėjo gra
žiausiu pasisekimu.

z " v

Ši iškilminga vakarienė 
pasiliks ilgai dalyvių at
mintyje. Sudiev, Kilnusis 
Ganytojau! Laimingos ke
lionės! Rijūnas.
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LAWRENCE, MASS. ; dintas.
Manau pravartu pasida

lyti žiniomis su šio laik-

“Kas Die- 
Karaliau- 

Saulė Teisybės Iš- 
Tamsybės Rū-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

kųs !’r “Kas Sveikai Pro 
taųja Tas Ne Vergauja”.

Aušrelė.

I
, -r-——-.

Rugsėjo G, Ląbor Day, raščio skaitytojais ir pra- 
mūsų klebonas, kun. P. M. nešti kokie dar obalsiai 
Juras, išvažiavo į semina- i 
riją atlikti metines reko
lekcijas, Sugrįš šeštadie
nį, rugsėjo 11 dieną,

bei išsireiškimai buvo 
gražiai išrašyti ant dide
lių kortų ir išdėti aplink 
svetainėje. Štai jie:

“Kristus Mūsų Kara
lius”. “Ramybė Ir Išgany
mas”. “Visame Sek Kris
tų”. “Išmok Melstis, Mo
kėsi Gyventi”. “Kristus 
Mūsų Kelias, Tiesa Ir Gy- 

; venimas”. “Vienybėje Ga
lybė Jos Laikykis”. “Tik
roji Laimė Su Dievu Gy
venti Ir Mirti”. “Su Dievo 
Pagalba Ir Mokslo Galy
be, Sustosim Į Darbą Su

Pąląnga tampa poilsių 
vieta net ligoniams. Prie 
ponų Jaskelėvičių yra ap
sistojęs iš Pennsylvanijos 
tūlas kunigėlis, kad atitai
sytų savo sveikatą.

- - ——————

KONGRESO ATBALSIAI
Teko nugirsti nuo vei-! 

kėjų, kurie dalyvauja į-' 
vairiuose seimuose, daug, 
pagyrimų už surengimą Dvasios Stiprybe: Išnyks 
tikrai šaunaus Kongreso.' šalininkai Nakties”. “LL 
Vienus žavėjo iluminuotas tuviais Esame 
estradoje kryžius, kuris • 
prisiminė, kad “tame žen-i likt”, 
kle pergalė”. Kitiems gra
žus Didžiojo Katalikų Ak
cijos Popiežiaus Pijaus 
XI, ragino Kongreso daly
vius imtis Katalikiškos 
Akcijos.

Kai būtų gera, kad ta
sai šūkis “Būkime vienos 
minties, širdies ir veiki
mo, kuris aukso raidėmis 
buvo išrašytas virš galvų 
prezidiumo, būtų įgyven-

“Lie- 
Užgimę. 

Lietuviais Turime Pasi- 
“Į Darbą, Broliai, 

Virs Į Vyrą! Šarvoti Mok
slu Vien Giliu! Paimsime 
Arklą, Knygą, Lyrą Ir Ei
sime Lietuvos Keliu!” 
“Tas Ne Lietuvis, Kurs 
Liežuvį Pamins Brangios 
Lietuvos, Kursai Savy Už
muš Lietuvį Tėvynės Iš
gama Pastos”, 
vui Tarnauja - 
ja”. “ 
blaškyk

“OPEN HOUSE”
Užpereitą sekmadienį, 

visi parapijonys turėjo 
progos aplankyti atnau- j 
jintą Seselių vienuoįyną, 
nes ta diena buvo skirta 
dėl “open house”. Tuojaus 
po pirmųjų Šv. Mišių ir 
taipgi po sumos grąžus ir 
gausingas būrys parapi- 
jonų, Seselių lydimi, perė-i 
jo visą namą. Visi gerėjo-' 
si gražiu darbu ir geru 
skonįu parenkant pritin
kančius dažus ir popieras 
įvairiems kambariams. Ta 
visa garbė ir padėka ski
riama mylimam ir auksa- 
širdžiui klebonui, kuris 
netik skatino kitus į dar
bą bet ir pats dirbo. Jam 
tikrai pritinka priežodis: 
“Kas dirba, tam ir Die
vas padeda”. Iki šiol Die
vo Apveizda laimino šią 
mažą parapijėlę ir tikiuo
si, kad ir ateityje seksis 
jei tik žmonės išvien 
savo darbštuoju 
darbuosis. Vienu 
visi patenkinti.

4—J-l. .''S8g^BC8CqHWPW 
S. M. Agota ir S. M. Juo- 
zapina su palydove Miss 
M. Muląueenn iš Šv. Teo
doro parapijos aplankė 
kleboną. Rugp. 31 d. visai 
netikėtai labai retas sve
čias atsilankė, tai buvo 
kun. Magistras J. Hickey, 
O. S. A. D. D. (Augustini- 
jonų Ordeno generolas) iš 
St. Monica Augustinian 
International College, Ro
me, Įtąly, apžiūrėjo para; 
pi jos nuosavybę ir pagyrė 
savo pavaldinio darbuotę.

Šiomis dienomis atosto: 
gauja pas mamytę, pran? 
ciškonų vienuolis, ^Brolis 
Silvestras, gerb. Noreh 
kienės sūnelis. Džiaugiasi 
ne tik mamytė, bet ir se
sutė Katarina, brolis Sil
vestras ir visi kiti gimi
nės. Lai Dievas duoda jam 

• ištvermės malonę iki ga
lui.

ai

• w

ŠVENTE ’
Sėštadięny, rugpiūčio 28 

d. įminėjome vieną iš di
džiausių Aųgųstinij o n ų 
Vienuolijos šventę — Šv. 
Augustina. Tą proga buvo 
laikomos iškilmingos Šv. 
Mišios, o po Mišių suteik
tas PąĮąįniinĮmas su Švč. 
Sakramentu.

Mėlynakė.

* v. - - -r ■*_
lifimės Amerikos golfo čampiona- 
tą. Pagaliau atėjo laikas, jis lai
mėję. Visi pradėjo Šūkauti ir 
džiaugtis, kad štai omahietis lie- 
tuvisjtapo golfo karalius.

Laikraščiai pažymėjo, kad 
Goodmanas lietuvis ir kad lietu
viškas kraujas nemoka pasiduoti 
priešui.

. o paskui 
tai progai pritaikytą programą. 
Taip pat Jonui bus įteiktas pini
ginis bursas. Vietinis.

rėįo/žinoti, ąr Jonas Goodmanas kietą spalių 3 dieną.

Profeslonalni. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoju paramos.

i

su
Vadovu 

žodžiu

SVEČIAI
Nors gan toli gyvenam 

nuo Chicagos, bet svečiai 
mūs kampelio neužmiršta. 
Užpereitą penktadienį, dvi 
Šv. Kryžiaus Seselės —

MOKYKLA
Rūgs. 7 d. buvo regis

truojami nauji mokiniai, o 
rūgs. 8 d. su iškilmingo
mis mišiomis ir Šv. Sak. 
Palaiminimu prasid ėjo 
mokykla. Visi gerai žino 
mūsų klebono obalsį: — 
“Daugiau mokinių parapi
jos mokykloje”. Tėvai, su
sirūpinkite savo vaikeliij 
auklėjimu ir pildykite Šv. 
Bažnyčios norą katalikiš
kai auklėti savo vaike
lius. Pasiaukokite vien tik 
iš meilės dėl savo vaikelių. 
Negailėkime centų, nes 
Dievas gražįs šimteriopai.

WQBGESTER, MASS,
SĮjRKĄ 98 kp. metinią pikni

kas Įvyks sekmadienį, rugsėjo J? 
d. Ąušros Vartų parapijos parke. 
Bus įvairių valgių ir gėrimu. 
Jeigu tą dieną lytų, tai piknikas 
Įvyks parapijos svetainėje. Ren
gėjai kviečia visus dalyvauti šia
me piknike.

98 kp. nariai džiaugiasi, kad 
persikėlė Į kuopa muzikai Či
žauskai. .Jiedu; žada palinksminti 
dainelėmis pikniko dalyvius.

A. Žemaitaitis.

PAGERBIMAS
Dabar jau visi tik kalba apie 

Jono . pagerbimą. Chamber of 
Commerce rengia labai dideli 
priėmimą stotyje, parodą, o pas
kui įpietus. Kiekvienas golfo klu
bas įlmahoje rengia bankietą.

Mes. lietuviai taip, pat nepasi- 
liksime su pagerbimu. Jis vra 
mums artimiausias ir brangiau
sias. Mes parengsime dideli ban-

JAMES B, C9TTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

r

♦ - Iucorporated 1923

MONTREAL GANAOA
Rugpiūčio 28 d. š. m. Šv. Ka

zimiero lietuvių parapijoj lankė
si J. E. vyskupas M. Reinys iš 
Lietuvos, darbingasis Ganytojas 
mūsų parapijos bažnyčioje atna
šavo šv. mišias ir pasakė pamok
slą. Tik gaila, kad mažai žmonių 
turėjo progos išklausyti Jo Eks
celencijos pamokslą, nes mažai 
kas žinojo apie jo atvykimą.

T- Pubauskas.

9MAHA, NEBRASKA
LIETUVIS .T. V. GOLFO 

ČAMPIONAą
Rugpiūčio 28. buvo nepaprasta 

diena Omahoje. Visi neramiai 
laukė ir klausėsi radio. Mat. no-

APSAUGOK JAUNAS BRANGIAS AKIS,
MOKINANTIS TEIKIANT UŽTEKTI

NAI ŠVIESOS

SIGHT MĘTĘR Pamieruos šviesą Jūsų namuose

Štai, ir vėl Didž. Bostono atsidaro viešosios 
mokyklos, kurios turi aukštą standartą ir kurias 
lanko netoli pusę milijono vaikučių.

Prasidėjus mokykloms, vaikučiai turi mokytis 
ne vien mokykloje bet ir namie per ilgus mėnesius 
nekuriems tą priseina daryti prie silpnos šviesos ir 
už tai jauni būdami pagadina savo akis.

Kaip galima žinoti kiek vaikams mokinantis 
reikalinga šviesos? Ta. klausimą palikite atsakyti 
Boston Edison, kuri be jokio atlyginimo Jums at
sakys. Tik pašauk Boston Edison Co. ir ateis žmo
gus su tam tikru instrumentu — Sight Meter... ir 
išmanios kokia reikalinga yra šviesa Jūsų namuo
se. Už tai Jums niekas nekainuos.

Sight Meter pasakys - parodys 
ar Jūsų namuose yra perdaug 
šviesos ar permažai. Patyręs toje 
srityje asmuo duųs Jums tikrą 
nurodymą be jokių Jums išlai
dų. tik patelefonuok.

I

I

i

IRON COMPANY
Presįdept, H. P. BLUMENAUER
Vicc-President, F. D. BRISSE
Treasurer, R. J. NELSON

GUARANTEED 
MALLEĄBLĘ IRON CASTINGS

Office and Foundries
72—90 Albany Street VVorcester

--------- Telephone 3-5414----------

BEST VVISHES TO OUR MANY LITHUANIAN
FRIENDS

DEALER OF D & H COAL

965 Millbury Street Tel. 3-6307 VVorcester,

SVEIKINU VISUS LIETUVIUS

JOSEPH J. DIRSA
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Laidotuvių Įstaiga ir Rezidencija
113 Ellsworth St., Worcester, Mass,

Tel. 4-3501 — 4-3865
Z" ’

COMPLIMENTS OF

EASTERN OIL COMPANY
124 GfeeĮĮ Street

»

z VVorcester, Mass

Gpt The Mąxin>um for Your Tire Dollar

ALLSTATE Tires — Crusader Type
The Only Tire With The 
Įfo Esception Guarantee

America’s greatest tire valu< . 
Guaranteed to wear 12 full 
mąnths. Drive in and let us 
rnotint a full sėt on your car! 
You štili pav only the sam>- 

low prices.
' SEARS L0W PRICES:
' Šize Price

4. 40-21 ......
4. 50-20 ..... .
4. 50-21 ......
bther Nizet 1‘roportitmatcly Lotr

Liberal Trade-Ip Allowance
Toward ALLSTATE Heavy Duty Tięes

i

3

1

SEAKS. ROEBUCK AND CO.
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(kas girdėti, lietuvių
KOLONIJOSE

LIETUVIŠKA BAKŪŽĘ SKI
RIA DARIAUS - GIRĖNO 

GARBEI

Montello, Mass. — šios 
nijos lietuviai 
Broektono terų aikštėje lietuviš
ką bakūžę. Tos bakūžės dedikaci
ja įvyks sekmadienį, rugsėjo 12 
d., 4 vai. po pietų. Ceremonijose 
dalyvaus Lietuvos Konsulas p. J. 
Budrys ir kiti žymūs asmenys. 
Gros Amerikos Legiono Stepono 
Dariaus posto 317 iš So. Bostono 
benas.

Kviečiami visi lietuviai daly
vauti. Tesusirenka ne tik Broek
tono. bet ir iš kitų kolonijų lie
tuviai prie Ames ir Intervale St.. 
kur susigrupuos paradui ir iš 
ten maišuos į Broektono fėrų 
stadiumą. Susirinkite 2 vai. po 
pietų. Susirinkime gausiai, kad 
nebūtu gėda svetimtaučiams pa
sirodyt i.“ KOMISIJA.

kolo-
baigia pastatyti

į
' — ' i i r-,

L Marijona Saulenaitė. Jungtu
vių bankietą skėlė jaunosios tė- 
į vėliai savo namuose.

Jaunoji p. J. Saulenaitė 
mokytoja.

Linkime visoms jaunoms 
jiems linksmo ir malonaus 

.......... I binio gyvenimo.
j • ? t- • 1 / Ą 2.

Petras Rakauskas.’, yra baigęs 
Marianapolio Kolegiją ir mokosi 
Romoje. So. Bostone veikė dau
giausia L. Vyčių 17 kuopoje.

Vestuvių bankietą iškėlė pp. 
Adomaičiai. Dalyvavo daug sve
čių ir viešnių.

buvo

pore- 
vedv-

DARBININKAS

NORV/OOD, MASS.

Rugsėjo 5 d., Šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje priėmė 
Moterystės Sakramentų p. Juozas 
Tamulevičius iš Brockton ir p. 
Veronika Dalelytė 1 vai. po pie
tų. Liudininkais buvo jaunosios 
sesutė Bronė ir R. Daubas, A. 
Jecytė ir J. Balanta, O. Taiutyte 
ir K. Tamulevičius.

Jungtuvių bankietą iškėlė jau
nosios tėveliai. Dalyvavo daug 
vietinių 
New Yorko, pp.
Čepai, iš Montello 
kevieiai, ir So. 
neckiai ir kiti.

i Jaunoji p-lė 
sė prie. Choro

svečių ir viešnių ir iš 
Bagočiūnai ir 
— pp. Bart- 

Bostono pp. Gli-

Dalelytė priklau- 
ir Sodalicijos.

šeštadienį, rugsėjo 4 d. priėmė 
Moterystės Sakramentą p. Petras 
Rakauskas iš So. Bostono ir p. 
Valerija Adomaitytė Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje. Sa
kramentą suteikė kleb. kun. S. 
P. Kneižis ir jaunavedžių inten
cijai atnašavo šv. mišias. Liudi
ninkais buvo jaunojo brolis p. 
Rakauskas ir p. Alena Jasionvtė.

P-lė V. Adomaitytė buvo veik
li narė chore ir parapijoje. P-nas

Rugsėjo 6 d. laike šv . mišių 
jaunavedžių intencijai, kleb. kun. 
S. P. Kneižis suteikė Moterystės 
Sakramentą p. Tadui Paulinskui 
iš Cambridge ir p. Juzei Saule- 
naitei. Liudininkais buvo p. J. 
Sakevičius iš So. Bostono ir p.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenime Vieta: 

32 1VALNUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

•ASME.V/Š-K.4K ZMT.4K.V.4 F/Jf4.<

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

R C A VIGTOR
VISŲ BANGŲ

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.

Worcester, Mass.

Tel. 2-3381 Domestic and
Delivery Imported Branda

EDVVARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtine, Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki 
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki 
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 8-1944 

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Man

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GP A BORTUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WaahingtOD 8t. 
NORVOOD, MASS. 
TEL Nonvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale 8t.
TEL. Brockton 2005

■ i « 1
l’-nas F. S. Vasiliauskas, gyv. 

i su tėveliais Washington St.. ta
po pakviestas Guild teatro vedė- 

Įju. Šis teatras per vasarą buvo 
uždarytas. Atidarymas Įvyksta 
sekmadienį, rugsėjo 12 d.. 6 vai. 

i vakare, vadovybėje jauno lietu-
1 vio p. F. S. Vasiliausko. Teat
ras vasaros metu buvo pertaisv-

įtas ir atnaujintas. Kasdien bus 
' l odomi paveikslai: po pietų nuo
2 vai. ir vakare nuo 6:30 vai.

I

Why Not Have Me Deliver Your 
MILK and CREAM 

“Every Ounce is Health and Body Building 
Elements”

My Trucks Deliver In Your Neighborhood 
Dial 4-4913

208 - 210 Vernon St., VVorcester, Mass.

COMPLIMENTS OF

Švenč itj pį-oga pp. Kudirkai. 
Kūrai buvo išvykę pas gimines 
j Waterburv, Conn. Kelionė bu
vo laiminga ir šventes praleido 
linksmai.

Sekmadienį, rugsėjo 5 d. pas 
A. F. Kneižius svečiavosi gimi
nės: pp. Mikueioniai iš Nashua. 
pp. Deiniai ir p. Kaeenienė iš 
Cambridge, p. Jonas Manikas i.š 
Hartford, pp. Kohanskai iš Dor
chester ir kun. S. P. Kneižis.

Adv. B. Svkes šeima pirmadie- 
dienį, rugsėjo 6 d. sugrįžo iš sa
vo vasarnamio, Wareliam, Mass. 
j savo namus 32 AValmit Avė., 
Nonvood, Mass. Taipgi sugrįžo 
iš atostogų adv. P. Sykes su sa
vo šeima. Rap.

v

Pennsylvamjos Žinios
NEWTOWN, PA.

LIETUVIU DIENA PAVYKO
Rugpiūčio 29 d. Seserų Kazi- 

jmieriečių Juozapo Marijos Vilo
je buvo suruošta Lietuvių diena 

i— didelis piknikas, Vilos mergai
čių akademijos naudai. Nors oras 
buvo ir nepastovus, kartais ir ap- 
įsiniaukdavo, nors kaip kur, pav. 
jPhiladelphijoj, Camdene ir 
IScrantone ir lijo, tačiau mūsų 
tautiečiai to nepaisė. Jau kartą 

į pasiruošta, tai reik ir važiuoti.
Taigi ir važiavo visais keiktis: ir 

j automobiliais ir autobusais ir su- 
jvažiavo tūkstantinės minios.

J šia Liet, dieną teikėsi atvyk
ti ir J. E. Vysk. M. Reinvs iš 

! Pbiladelphijos. kur tomis dieno- 
Įmis vizitavo lietuviu parapijas. 
S kunigu lydimas. Kaip jam pa
tiko ši Lietuvių diena? Apėjo vi
są pikniką, visą dideli soda, vi
sus maloniai šnekindamas, klau
sydamas gražių dainų, orkestrus, 
pasigėrėdamas įvairiais žaidi
mais. sportu ir šokiais.

Visi kupini ūpo. O jau vaišin
gumas! Tikrai lietuviškas vaišin
gumas! Bandyk tik pasisukti 
prie šeimyninio stalo, tai tuoj 
tave į glėbi ir turi išgerti ar pa
ragauti lietuviškos dešros ar 
kumpio. Apie 7 vai. pradėjo 
smulkiai lynoti.

— Ką, vyrai, ar nebijot ly
taus. ar dar nemanot grižti?

— Na, po pa ralių, tai ko mums 
skubinties. no cukrus — nepras- 
kies. dar reik duoti Sesutėms už
dirbti. nes mes jas mvlime. Jos 
gražiai auklėjo savo akademijoj 
mūsų dukreles reik dar palaukti 
didžiausios laimės ‘Plvmouth’o’. 
Dvi mažos mergaitės traukia bi
lietus. Juos tikrina kun. Valan- 
eiūnas. Kun. Valančiūnas paėmęs 
iš mergaitės bilietą praneša, kad 
Plymouth’ą gauna Sesuo Kliari- 
sa iš Chieagos. Po to pradėjo la
biau lyti, taigi visi ir skubinosi 
į namus.

— Kad daugiau tokiij linksmų 
ir smagiu piknikų suruoštų Se
sutės, kalbėjo skirstydamiesi 
mūsų tautiečiai.

— Gerai, by tik visiems pati-

ko, tai kitą met bus daugiau. O 
dabar, ačiū visiems Gerb. Tau
tiečiams už atsilankymą ir Juo
zapo Marijos Vilos akademijos 
palaikymą. Dievas teatpildo vi
siems ! Bijūnas.

PHILADELPHIA, PA,
ŠV. VARDO DRAUGIJOS 

PARADAS
Sekmadienį, rugsėjo 12-tą d., 

įvyks Pbiladelphijos ir apylinkės 
visų tautii Šv. Vardo Draugijos 
paradas Municipal Stadium’e. 
12-tą vai. iškilmingas Šv. mišias 
laikys pats šios diecezijos Kardi
nolas Dougherty. Pageidaujama, 
kad ir lietuviai vyrai ir vaikinai 
pasirodytų paradoje skaitlingai. 
Apylinkės lietuviai, malonėsite 
sueiti prie šv. Kazimiero bažny
čios. 324 AVharton St.. nuo kur 
ir pradėsime maršuoti į minėtą 
iškilmių vietą. F. P.

■?,

NATIONAL BOTTLING CO.
495 Millbury St.

BACINSKAS MARKET
344 Millbury St.

AR ĮSTOJOTE I NAUJA 
OLD GOLD KONTESTĄ?

ADVOKATAS M. M. ŠLIKAS
šio mėn. 14-tą d. įvyks prima- 

ry balsavimai į įvairius didesnius 
valdžios darbus ir urėdus. Demo
kratų sąraše "for Judge of Co- 
mmon Picas Court nr. 3” pirmo
je vietoje matome mūsų gerai 
pažįstamą lietuvį adv. M. M. Šli- 
bą-

Pliiladelphijoje ir apylinkėje 
adv. M. M. Šlikas. yra labai ge
rai žinomas, nes sėkmingai advo
katauja virš dvidešimts metų. 
Todėl šio miesto ir apskričio 
gyvenantieji lietuviai, būtinai tu
ri balsuoti už savo tautietį M. M. 
Šliką. Parodvkime balsuojančių 
lietuviu skaičių. Tuomet ir sve
timtaučiai mus gerbs.

Atsilankius lietuvių delegacijai 
pas adv. M. M. Šliką pasitarti, 
jis maloniai priėmė, ir pasižadė
jo, jei bus išrinktas į teisėjus, 
išgauti Philadelphijos miesto lie
tuviams daugiau privilegijų ir 
valdžios darbų, kaip kad čia tu
ri: airiai, žydai, italai ir kiti di
desniųjų tautų piliečiai.

Todėl, lietuviai DEMOKRA
TAI, netik patys per primary 
balsuokit, bet ir kitiems patarki
te balsuoti už mūsų žmogų, adv. 
M. M. Šliką. Lietuviai už lietuvį.

Pr. Pūkas.
Profesionalai, biznieriai, prnmonin- 

kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
isi verti skaitytoji, paramos.

Visi skelbki tAs “Darbininke”.

Jūs Galite Laimėti Turtą Šiame 
Naujame Konteste

Kad dar neįstojote į Old Gold 
Kontestą. dabar įstokite. Kontes- 
tas tik dabar prasideda. 1.000 
casb dovanų siekiant $250,000 
bus duodama laimėtojams. Kon- 
testas susideda iš pripildymo at- 

'sakymo į dykas vietas piešiniuo
se. Pirma dovana $100.900. Nuei
kite pas savo cigaretų dealerį ir 
įsigykite Old Gold piešinių bule- 
tina DYKAI, sykiu su pilnais į- 

i statymais ir smulkmenomis. Še
kit patarimus atydžiai. Išsiųskit 

' įstojimo formą tuojau, nelaukit. 
Dvigubo švelnumo Old Gold pa
siūlija šį naują kontestą. kad į- 
sigvjus naujų draugų. Old Gold 
duoda jums antrą progą laimėti 

į turtą. Tėmykite “DARBININ
KĄ” dėl tnlesnin skelhimn

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

—¥

VVorcester, Mass.

4

*.■
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Tel. 5-5746

COMPLIMENTS OF

BUEHLER BROS. MARKET
35 Millbury Street

VVorcester,

IŠRINKITE

DR. JOSEPH P. McC00EY
Į MAJORUS

Dr. Joseph P. McCooey 
turi labai gerą politišką 
rekordą, kaipo darbi
ninkų prieteliaus ir už
tarėją. VVorcesterio mie
stas turėdamas jį už 
majorą tikrai galės pa
sidžiaugti, nes darbinin
kai susilauks gerovės. 
Taigi, atėjus rinkimų 
dienai, visi atiduokite 
savo balsą už Dr. JO
SEPH P. McCOOEY.

BUY AT

NORE’S INC.
Choice Liąuors - Wines - Beer - Ale

Dial 30250 159 VVater St
Free delivery VVorcester, Mass.

Massachusetts.

3
VVorcester, Mass.

COMPLIMENT OF

TOWN TALK BREAD

COMPLIMENTS OF

Payment

COMPLIMENTS OF

RANDALLS FLOWER SHOP

211 Main — 1071 Main

IOI

AMERICA’S FINEST REFRIGERATOR

ELECTROLUX
A tiny GAS Flame circu- 
lates the refrigerant with- 
out frietion, noise or wear
That’s Why It Offers —

— Longer Life
— Permanent Silence
— Constant Cold
—Low Cost

Wotcester Gas
240 Main St.

f

Light Co.
Dial 2-2811

DARLING & RHODES CO.
32 Austin St. VVorcester, Mass.

Tel. 3-0639

PORCELIN — SILVER — GLASS WARE 
We supply for Club. Prompt delivery. 

We supply restaurants.
I »

I

t

Pearl St. — Tel. 5-5246 — VVorcester, Mass.

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS

Anthony J. VV’alkavich (Valatkevičhis) 
Užsakytojas

“YOUR THEATRE”

RIALTO THEATRE
* ' *

Tel. VVorcester 2-0377

3 changes weekly Sun., Wed., Fri. 
Wait for the best pietures

PARTRIDGE PAINI CO i -

DISTRIBUTORER 
— HILO —

701 Main Street VVorcester, Mass.
Tel 3-2645

J

Pearl Street
«

COMPLIMENTS OF ? I

Phone Cedar 3721-M Distinctive Phitographs

RANDALL'S FLOWER SHOP J
VVorcester, Mass.

Tel VVor. 5-5246
.................................... - - ■ -■

i

Vyrų ir Vaikų Drabužiai ir kiti reikmenys 
Moterų ir vaikų čeverykai

VVm. FTLENE’S SONS CO.

VVORCESTER, MASS.

VERNON STUD10
PHOTOGRAPHS OF EVERY DESCRIPTION 

Enlarging - Framing - Circuit & Moving Pietures 
Artistic Life-Like Coloring of Photos 

8 Vernon Street John Chernius
VVorcester, Mass. Proprietor
« '■ į* ______________________________________________________________

■

I
.<
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Detroito Žinios
t

Visus kviečia dalyvauti. Baigiasi 
vasara. Taigi geriausia praleisti 
dieną tos draugijos piknike.I ~ o * > z-

I Sekmadienį ir Darbo Dieną 

nusijuokė. Juokas neilgai tesite-’ Petroife praleido Vyčių ^basebal- 
'sė, nes greit pradėjo liepsnoti Jr - — -—

•> * » , “ ■** -i z- . , ’ » ; ’ • i‘ * , '

Per šventes įvyko daug auto- 
įf. mobilių nelaimių. Vincas Biske- 

■. lionis važiavo su trimis draugais

stabmeldžio. -Ti i mobilius. Vienas tuojau mirė, o 
tikėjimo nori, kiti“ trys sužeisti ir guli ligoni-

Vvras sėdi au- voj ingai. Važiuojant reikia bū- 
bet kada jai Ji labai atsargiems. Geriau il

giau užtrukti, negu būti sužeis
tu arba užmuštu.

j _________

ŠV. PETRO PARAPIJA
* ■ .* * ■.. *- * *

Katekizaeijos pamokos prasi-, . _ - . ■=
dės šioje parapijoje rugsėjo 13 <1. namas. Vasiliauskui, Malin-
Visi vaikučiai turi pamokose da-! skiui ir Sirvydui teko būti ugnia- 
lyvauti, kurie nesilanko i kataii- i gesiąis bet jau-buvo per vėlu, 
kiškas mokyklas. Tos phmokos y-' Namais sudegė.iki žemės. Nuliūdo 
ra tai svarbiausias dalykas mūsų J svečiai ir savininkai ir tokiu 
jaunimui. Mūsų jaunimas sueina i būdu užsibaigė atostogos, 
ne tik su svetimtaučiais, bet ir ----------- ■----
su stabmeldžiais. Yra ir tokių, 
kurie apsiveda pagal stabmeldžių 
papročius, išsižadėdami savo 1 
kėjimą. Kodėl toki dalvkai i- - . •••»•» -----
vyksta? Todėl, kad jaunieji ne- j Chieagą ir pusiaukelyje susi
turi stipraus tikėjimo, nepažįsta mušė su kitu automobiliu. Vin- 
tikėjimo dalykų. Jau beveik du >as mirė ligoninėj?, o anie trys 
tūkstančiai metų kaip skelbiamas ,vra sunkiai sužeisti.
Kristaus mokslas, o kiti neva Jonas Baranauskas, gyv. Distel 
krikščionys, atskilę nuo tikrosios St. randasi ligoninėje, nes buvo 
Kristaus Bažnyčios, kerštauja tai sunkiai sužeistas automobilio ne- 
Bažnyčiai ir .klaidina tamsės- laimėje.
niuosius. Musu jaunimas tai tu-1 Keturi vyrukai, vienas iš jų 
rėtų gerai suprasti ir traukti lietuvis, važiavo i darbą. Jie dir- 
kitns prie tikrosios Motinos Baž- l,'a Detroit Westward laikraščio 
nvčios. Ana dieną i klebonija a- spaustuvėje. Bevažiuojant į jų 
tėjo jauna lietuvaitė. Ji ištekėjus automobilių trenkė kitas aut- 
už svetimtaučio 
išsižadėjus savo ..... „----- -----, r
kad jos kūdikis būtų apkrikšty- »ėje, vienas ^sužeistas labai pa
tas katalikiškai, 
tomobilv lauke.
pasakyta atsivesti vyrą, tai ji at
sisakė. Kaip galima kūdikį ap- 
krikštyti, kurio tėvas bėga nuo į 
kunigo, o motina atmeta savo' Pereitą savaitę iš Šv. Antano 
tikėjimą. Toki dalykai parodo lietuvių parapijos bažnyčios pa- 
kaip svarbu ir reikalinga jauni- laidota Morta Ramanauskienė ir 
mui katekizaeijos pamokos. Tai- Kairienė. Abi moteris buvo vieš
ai tėveliai nrisiųskite savo vai-; nios p. Sakalausko, sierai žinomo 
kus į pamokas. i biznierio Detroite.

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

Marijos draugijos choro panio-j Pereitą savaitę nakties metu 
kos prasidės šeštadieni, rugsėjo j: įsilaužė į Malinskų, gyv. Regina 
11 d.. 2 vai. po pietų. Sekinadje- į Avė. namus vagys. Malinskai 
nį mėnesinė tos draugijos ir šv. miegojo ant antrų lubų ir nieko 
Vardo draugijos Komunija. Vi- i negirdėjo, bet ryte pasigedo 
sas jaunimas teateina išklausyti ; mažų daiktelių namuose ir rado 
šv. mišių 8 vai. ryte, o ne 9 vnl. ' nulaužta raktą automomilio du- 
kaip buvo per vasarą. , ryse. Toje apylinkėje tą pačią

---------------- ! naktį apiplėšė dar 4 namus. Ma-
Kelios šeimos iš šios. pampi- i linskas dabar pasirūpino šautu- 

jos nuvažiavo atostogoms į Wall; VU ir šunį Jr, sako, dabar teužei- 
Lake prie ežero. Atvažiavę na- na tie plėšikai. Karščiai praėjo, 
muose pradėjo gamintis sau va-1 Taigi žiūrėkite, kad namų langai 
karionę. Bet tuo metu nebūto! nakties metu būtų apsaugoti nuo 
šeimininku namuose. Tik užkai- Vagnj.
to vandenį ir pečius pradėjo bai
siai liepsnoti. Moterys šaukėsi Šv. Antano draugijos piknikas 
kaimynus Į pagelbą. Bet jie tik Įvyks sekmadienį, rugsėjo 12 d.
^XWXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXy

i Laikyk* Savo Vaikus
GEROJE SVEIKATOJE!

Atlik savo pareigų. Duok vaikučiams užtektinai maistingo 
pieno — mažiausiai kvorta Į dieną. Pagelbėk jiems augti ir 
stiprėti. Piene randasi visos maistui reikalingos dalys, pade
dančios vaikams augti. Duokite WH1TING’S Pieno, kuris per 
šimtmeti yra gerai žinomas. Kiekvienas WHITING’S pieso la
šas moksliškai kontroliuojamas geriausiai įrengtoje laborato
rijoje Amerikoje.

i

sukaktu- 
komisijos 

sėkmių

Telef. Worcester 3-8121 šaukite, kad Jums pristatytų 
WHITING’S Pieno arba pirk jį patinkančioje krautuvėje.

WHITING’S MILK
KOKYBĖ PER ŠIMTMETĮ

kviestos
Seimo Įspūdžių 
centro pirmininkė 
Michigan valsty- 
J. Medinienč, M.
O. Kratavičienč, 
E. Stepanauskie-

Jarašie-

Distributoriai Hampshire Hills Certified ir Walker-Gordon 
Certified Milk.

Užsuk Radio! New England Kitehen, Antradieni, Ketvir
tadienį ir šeštadienį. — WEEI 9 vai. ryte.

COMPLIMENTS OF

j HOLMES ElECTROTYPE FOUNDRY
167 Commercial St., Worcester,

Cong. Pehr G. Holmes

I

THE COMMONWEALTH BAKING COMPANYCompliments of
Worcester, Mass.

233 Millbury St. Worcester, Mass.

. ’ ’ ' * . ’ ’ ’ V , '. , ■ fe

Worcester, Mass

COMPLIMENTS OF

■H?! “3310

Morgan Construction Co.
Engineers & Manufacturers

lininkai tš'Gary. Ind.«-Jie žaidė 
bąseball su vietiniais lietuviais 
sportininkais. Pirmas žaidimas į- 

, vj ko Northtvestern Field?, kur 
vietiniai žaidikai supliekė sve
čius. Tą vakarą įvyko bankietas 
Šv. Jurgio par. svetainėje sve- 

‘ čius sportininkus pagerbti. Daly- 
■ vavo daug žmonių. Sukalbėta 
malda už a. a. Biskelionio vėlę, 
kuris žuvo automobilio nelaimė
je. Jis buvo lietuvių draugijos 
narys.

I Seserys Pranciškietės, kurios 
darbuojasi Šv. Antano lietuviu 
parapijoj, nuoširdžiai dėkojo vi
siems už paramą jų piknike, įvy
kusiame pereitą savaitę. Pelno 
piknikas davė virš $600.00. Daug 
biznierių parėmė tą pikniką do
vanomis, taip pat ir kiti žmonės 
suaukojo daug daiktų. Seselės 
dėkoja visiems ir džiaugiasi, kad 
Detroito lietuviai užjaučia jtj 
darbą. Seselių darbas ne tik auk
lėti vaikelius tikybinėje dvasio
je, bet taip pat jos rūpinasi pa
laikyti tautą ir savo gražią lietu
vių kalbą. Mes gerai žinome, kad

Į jaunimas pamiršta savo tėvų 
; kalbą, jeigu tik nesilanko į lietu
vių parapijines mokyklas. Taigi 
visi lietuviai turėtų remti Sese
ris lietuvaites, kurios dirba ka
talikybės ir lietuvybės darbą.

M. S. 54-TA KP. PAGERBĖ 
SEIMO ATSTOVES

A.L.R.K. Moterų Sąjungos 54 
kp.. rugpiūčio 31 d. pagerbė 18- 
jo Seimo, kuris įvyko rugpiūčio 
16-17-18 ir 19 dienomis Chicago, 
III., siųstas atstoves.

Pa gerbt u vi ų iškilmės įvyko są- 
jungietės p. Jurenienės namuose.

Mūsų darbščios pagerbtuvių 
rengėjos: O. Barkauskienė, R. 
Valatkevičienė, M. Valatkevičie- 
nė ir A. Kaminskienė labai su
maniai priruošė ir sutvarkė iškil
mių programą.

Atstovėms atvykusioms į pas
kirtą vietą, buvo prie krūtiniii 
prisekti gyvų gėlių korsažai. 
Paskiau buvo įvairių žaidimų. 
Pasižymėjusioms buvo teikiamos 
dovanos. Visoms pažaidus, rengė
jos pakvietė prie paruoštos va
karienės. Atstovės pasodintos 
prie garbės stalo.

Stalas taip-pat buvo papuoštas 
gyvų gėlių bukietais. Baigiant 
vakarienės programą rengėjos Į- 
teikė dovanas naujai centro pir
mininkėj E. .Paurazienei ir Mi
chigan valstybės direktoriai J. 
Medinienei. Pažymėtina, kad J. 
Medinienė pereitame Mot. Są
jungos seime buvo išrinkta drau
gijos 25 m. gyvavimo 
vių knygos rašymo 
pirmininke. Geriausių 
tau, Julija!

Visos atstovės buvo 
papasakiti iš 
Kalbėjo nauja 
E. Paurazienė, 
bės direktorė 
Aukščiūnienė, 
O. Valiūnienė, 
nė, M. Kasevieienė, M. 
nė, J. Šemulienė, M. Bartkienė ir 
A. Gustaitienė. Dargi pakviesta 
į sąjungietes prabilti mūsų ilga
metė veikėja ir buvusi centro 
raštininkė Petronėlė Medonienė. 
Visos sveikino naują centro 
pirm. E. Paurazienę ir Michi
gan valstybės direktorę J. Medi- 
nienę, linkėdamos joms sėkmin
gai darbuotis.

Kuopos pirm. O. Kratavičienč, 
visų atstovių vardu padėkojo už i 
tokias gražias ir nuoširdžias pa- ' 
gerbtuves ir pakvietė rengėjas 
kelis žodžius tarti. Jos savo kai- • 
bose rodė didelį pasitenkinimą 
taip skaitlingų atstovių ir narių 
atsilankymu.

Pabaigus kalbas sugiedota Mo
terų Sąjungos ir Tautos himnai.

Iškilmėse dalyvavo jauna mu- | 
zikė su akordionu. Toi dar teko 
ir pasišokti.

Ačiū, Jums sesutės, sįpungie- 
tės už tokias nuoširdžias pagėrb- 
tuves. Jūsų gražūs įvykdinti su-' 
manymai mus dar labiau skatina 
su jumis darbuotis mūsų bran
giajai Bažnyčiai ir tautai.

Marė Aukščiūnienė.

Coaching §hows. Bookings Act’s. World Greatest

DEREININKAS

DtNNY ŪUGGAN

Orchestras — Teaching Staff

Mr. Duggan

COMPLIMENTS OF

GEORGE BuEPPLE CO.

ALL KINDS OF SAUSAGESBack To School

HEADQUARTERS

Quinsigamond Avė.

J. W. GLAVICKAS MARKET
A complete line of Meats & Groceries

Denholm & McKay Co.

PETER GROS COAL CO.

MOKYKLINES DRESES
NUO 3 IKI 16

$Į.14

Daugybė ^podėlių, prin- 
cess stiliaus, be rankovių 
puikiai išrodo, gražiai 
sukvolduotos, kvietkuotos.

SCHOOL BLOUSES

$1.00

Gražios bliuskos rink
tinų spalvų ir novelty 
patterns, šiltos. Kaina — 
$1.98. Size 7 iki 16.

SHERER’S

SCHOOL OF THE DANCE
Main at Chatham Sts — 25-712

(

— Tap — “Al” Bariow of Providence
— Ballroom Barbara Bacon Victor Boyne
— Class Work W. F. O’Brien
— 10 Assistants

Supervi$es All Work and Places Talent

161 Washington St. Worcester Tel. 3-7247
COAL-COKE-WOOD-OIL

g ‘ COMPLIMENTS OF
HARRAHYS PACKAGE STORE

361 Millbury St. cor. Ward & Millbor 
| Tel. 2-9827 Free Delivery

COMPLIMENTS OF

HOTEL NEWTON
5 High St.

Come to our shops for youth 
for the newest and smartest 
Fashions for school

for Tots 
for Giria 
for Boys 
for Juniors 
for Misses

$J.95

■ Sliirley Temple, Dean- 
na Burbin ir Kate Green- 
away <lresės... keletas 
SHl’BllY modelio tinka
mos pradžios mokyklų 
mergaitėms.

SYVEATERS IR SKIRT* 
švederiai vilnoniai, mel

svi, rudi, rusvi ir žali. 
VILNONĖS SKIRT* pui
kaus stiliaus. Sizas 7—16.

PRESCRIPTIONS SPECIALISTS

1. VVhen your not well call your doctor
2. We will fili his prescription just as he orders

B. P. Zendzian
111 Millbury St.

M. Grigas 
Reg. Phar.

COMPLIMENTS OF

VVORCESTER TELEGKAM

SUNDAY TELEGKAM

THE EVENING GAZETTE

RADIO STATION WTAG

Mairufacturers of and Wholesale Dealers-in

Provisions, Groceries and Delicatessen
Store and Faetory
Telephone: Dial 5-6187

600 Millbury Street
Telephone: Dial 5-6188

Makers of
“MOTHERS BREAD”

Every thing is Readyį
4 i*, L LT " ''' - ■-T •
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Rytinių Valstybių Žinios
■B

HARTFORD, CONN.
X

ATVYKSTA OPEROS 
ARTISTĖS

Rugsėjo 19, 4 valandą po 
tų Bushnell Memorial, atvyksta 
padainuoti dvi Amerikoje gimu
sios lietuvaitės, būtent, Ona Kat- 
kauskaitė ir Marijona Rakaus
kaitė. Tą dieną sukanka lygiai 
25 metai kaip kunigas Ambotas 
klebonauja, Hartford’o lietuvių 
parapijoje. Bažnyčioje įvyks iš
kilmingos Šv. mišios, o po pietų 
Bushnell Memorial Įvyks kon
certas. Ona Katkauskaitė yra 
visiems žinoma artistė, o ypač 
hartfordiečiams ir Conn. lietu
viams. Ona visuomet sutraukia 
savo dainelėmis minias žmonių.

Apie Marijoną Rakauskaitę 
daug ką galima rašyti, bet mes 
tenkinsimės tiktai svarbesnis i- 
siais jos gyvenimo bruožais. Ji 
gimė Chieagoje. Ėjo mokslus šv. 
Jurgio parapijos mokykloje ir 
St. Francis Akademijoje, St. 
Francis, AVisconsin. Ji pri
klausė prie Birutės choro Chi
eagoje, o vėliau ja susidomėjo 
žymus amerikietis, kuris ja ragi
no mokytis pas Madame Vėrėsi 
Italijoje. Ji mokinosi pas ją me
tus ir pusę, o paskui mokinosi 
pas Ettori Titto Ruffo. Karo me
tu ji buvo vyriausioji dainininko 
Morgan Svmphonv Orkestro i 
(Eastmen) ir Coneert Group iš 
Chicagos. 1922 metais ji gavo 
pakvietimą Lietuvos Operos, ku
rioje ji ir iki šiai dienai pri
klauso. Amerikon atvyko pralei
sti atostogas. Ji koncertuos A- 
merikoje, ypač kur lietuviai 
gausiai apsigyvenę. Maloni vieš
nia iš Lietuvos sutiko dalyvauti 
kun. Amboto sukaktuviu progra
moje. Mes sveikiname Marijoną 
Rakauskaitę ir tikimės Connee- 
tieut’o lietuviai tinkamai priims 
mūsų Oną Katkauskaitę ir Mari
joną Rakauskaitę. To parengimo 
pelnas skiriamas lietuvių 
Trejybės parapijai. Tikietų sali
ma gauti klebonijoje, pas Sesu
tes ir Bushnell Memorial, Ti- 
eket Offiee. Vėliau galėsite nu
sipirkti mokykloje.

Rengėjai kviečia ne tik Hart
fordo, bet ir visus apvlinkės, vi
so Conn. Valstybės lietuvius-lie- 
tuvaites dalyvauti sukaktuvėse 
ir išgirsti malonių artisčių kla
siškus balsus. Lai lietuviai paro
do svetimtaučiams (kurių nema
žai dalyvaus) pavyzdį, kad jie 
susipratę ir remia savo tautos 
artistes ir tuo pačiu savo lietu
višką parapiją. Pasimatysime 
Bushnell Memorial, sekmadienį 
po piet, 4 valandą, rugsrjo 19.

pie-

Švč.

| cijų, nepajėgę išsimokėti skolos 
ir turi palikti namus korporaci
joms. Valdžios įsteigtos korpora
cijos, paėmusios namą už mort- 
gieių, tuojau įsako savininkams 
išsikraustyti iš namų. Tai tau ir 
valdžios parama. Bankos taip ne
daro. Jeigu ir paima namą, tai 
savininko nevaro iš namų, o tik 
reikalauja mokėti nuomą.

SULAIKĖ IŠ LENKIJOS IM
PORTUOTĄ MĖSĄ

Pereitą savaitę miesto gydyto
jas Dr. Dumont sulaikė 365 sva
rus iš Lenkijas importuotų kum
pių, nes anot gydytojo įrodymų 
toji mėsa buvo sugedus kenuose.

APLANKĖ GARNYS
Šiomis dienomis pp. J. M. Ben- 

doravičius į 20 vedybinio gyveni
mo metus palankė garnys, palik
damas jiem sveiką penkiti svaru 
dukrelę. Motina ir dukrelė jau
čiasi gerai, o tėvelis džiaugiasi 
nauja šeimos nare. Laimingo au
klėjimo. TAI.

NEW HAVEN, CONN,

i

PAPRASTAS, LENGVAS KONTESTAS VISIEMS!

KETVIRTADALIS MILIONO
DOLERIŲ PRIZAIS I

Nėra Galvasukio! Nereikia Verstis po
Enciklopedijas ir Žodynus!

ŽINUTĖS
Connecticut Lietuvių Katalikų 

Jaunimas turės 6-tą metine O- 
limpiadą, Lake Compounee. Bris- 
tol, Connecticut, sekmadieni, 
rugsėjo 12. Dalyvauja viso ‘štei- 
to’ jaunimas ir paprastai tūks
tančiai lietuviij suvažiuoja pasi
šnekučiuoti, pasimatyti, sporto 
gabumus mūsų jaunimo pamaty
ti, pasišokti ir tt. Būsiu ir aš. 
Lietuviai, raginkime mūsų jau
nimą prie didesnės vienybės ir 
lietuviškos orianizacijos. Mes ir 
savo atsilankymu galime juos 
paraginti.

Kun. dr. Lutkus tapo iškeltas 
į LaSalette Seminariją. Alta- 
mont New York, netoli Albanv. 
kur jisai dėsto philosofiją. Tai 
yra jo paaukštinimas ir mes jį 
sveikiname nors ir liūdna atsi
sveikinti.

Per Labor Day apsivedė graži 
lietuviška katalikiška porelė, An
tanas Laskas ir Vilkaitė.

Antradienį grįžo į Švento Ber
nardo Seminariją du lietuviai 
šios parapijos klierikai — Juo
zas Kočiūnas ir Kazys Barolis. 
Linkime jiem sėkmingai moky
tis.

Mūsų parapijos Mokykla atsi
darė trečiadienio rytą rugsėjo 8 
dieną.

I 
I

PAGERBIMO IR ATSISVEIKI
NIMO VAKARAS PROF. KUN. 

PIUI LIUTKUI
Rugpiūčio 22 d., pasidarbavi

mu vietos susipratusių veikėjų, 
tapo surengtas atsisveikinimo 
vakaras, prof. kun. P. Tautkui, 
kuris Vyskupo tapo paskirtas 
mokytoju LaSaletto seminarijos. 
Alteman, N. Y.

Dalyvavo klebonas kun. M. 
Pankus, p-nas P. Januška su 
žmona ( p-nia Januškienė yra 
kun. Liutkaus sesutė), p-lė M. 
Jokubaitė ir daug parapijiečių.

Pasisotinus, vietos veikėjas 
p-nas F. Rumskas paaiškino va
karo tikslą ir pakvietė kun. M. 
Pankų kalbėti. Gerb. klebonas 
savo kalboje nurodė kun. Liut
kaus nuveiktus darbus mūsų ko
lonijoj, ir linkėjo jam geriausių 
sekmiii naujoje vietoje. P-nas J. 
J. Tamulevičius pareiškė gerus 
linkėjynus kun. Liutkui. Taipgi 
kalbėjo mūsų veikėja p-lė M. Jo
kubaitė, kuri kaip tik tą rytą 
grįžo iš Chicagos ir buvo labai 
nuvargus. Ji papasakojo apie 
Chicagos lietuvių gyvenimą, apie 
gražias lietuviškas katalikiškas 
įstaigas, aplankė mūsų didvyrių 
Dariaus ir Girėno paminklą, 
parvežė paveikslų parodyti. Jos 
kalba buvo įdomi; palinkėjo 
kun. Liutkui ištvermingai dirbti 
Kristaus Vvnyne. Vardu susirin
kusių p-nas F. Rumskas įteikė 
kun. P. Liutkui piniginę dovaną.

Pabaigoje kalbėjo kun. Liut
kus dėkodamas visiems už dova
nas ir vakaro surengimą. Gaila 
New Haveno lietuviams atsiskir
ti su kun. Liutku, bet taipgi lin
ksma, kad jis pasiekė tokią auk
štą vietą ir savo gabumais kelia 
lietuvių vardą.

Rengėjoms-jams šio vakaro pri
klauso garbė už susipratimą ir 
surengimą.

Sugrįžo mūsų veikėja p-lė M. 
Jokubaitė ir p-nia M. Beržins- 
kienė iš Moterų Sąjungos seimo. 
Abi parsivežė gražių įspūdžiu iš 
Chicagos. P-lė Jokubaitė buvo 
seimo vedėja. Tokiu būdu ir vėl 
suteikė garbę savo pasidarbavi
mu. Ji dirba netik lietuvių tarpe, 
liet ir svetimtaučiu tarpe kelia 
lietuvių vardą. Dirbk ir gyvuok 
ilgus metus mūsų veikėja.

P-nas Jonas Mišeikis, vietos 
veikėjas, vienas iš Šv. Kazimiero 
parapijos steigėju, ir per 21 me
tus ėjęs zakristijono pareigas, 
dėl susidėjusių aplinkybių aplei
do zakristijono vietą. Linkimo 
p-nui Mišeikiui pasilsėti po sun
kių darbų. KORESP.

WATERBURY, CONN.

::

NEW BRITAIN, CONN.
Rugpiūčio 29 d. Šv. Juozapo 

lietuvių parapijas ]_" 
den parke dalyvavo daug žmo
nių. Parapijai liko gražaus pel
no. Klebonas kun. J. Valantio- 
jus ir pikniko rengimo komisija 
yra labai dėkingi visiems darbi
ninkams ir darbininkėms ir vi
siems kitiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie to pikniko.

Rugpiūčio 31 d. įvyko ALRK

1000 PR1ZES TOTALING 

5250,000.00 
Ist Prize

’IOO,000.00
Snd Prize

;5o,000.00
3rd Prize . 525,000.00
4th Prize .... no,000.00 
5th Prize
Sth Prize 
7th Prize 
8th Prize 
9th Prize
3 Prizas *1,000.00 each .
10 Prizas *500.00 each • 
28 Prizes *250.00 each ■
50 Prizas *100.00 each .
One Hundred Prizes 

*50.00 each * ■ ■ • ■
Eight Hundred Prizes 

*25.00 each ....

A GRAND TOTAL OF 
5250,000.00 
(Kartu ra savo atsakymai* prisiųskite kiekvienai 

savaite 3 Old Gold pakelio ^popieriukus ar rankos I 
parašu* santikyje su oficialėm taisyklėm. »

55,000.00 
55,000.00 
55,000.00 
52^00.00 
52,500.00 
.*3,000.00 
.*5,000.00 
.*74)00.00 
.*5,000.00

.*5,000.00

*20,0004)0
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::
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Išlauki™ Užvalkalas iŠ "Cellophaii." Atsidaro Iš 
APAČIOS

urėkite! Žiūrėkite!!
Apatiais Užvalkalas 

H "C.llopkem." 
Atsidaro iš

ŠVIEŽUS!
VISOKIAME Klimate
Jis negalite nusipirkt navesusj Old GoM. 
Tas ekstra vžvalkalas ii Cellopkane su
teikia jums Old Gold* pritinto derliaus 
tabakus geriausiose sglygose rūkymo.

UTICA, N. Y. KEARNEY, N. J.
Šiomis dienomis pp. Kazys ir 

Petronėlė Šauliai buvo išvažiavę 
automobiliu aplankyti savo sū
nų vienuolį, kuris darbuojasi A- 
lexian Brothers ligoninėje, Eliza- 
beth, N. J. Kartu su jais važiavo 
jų jauniausias sūnus ir duktė ir

piknike, Lin- tp. Juozas Lutikas iš Amsterdam.

Iš DARBININKŲ GYVENIMO
Šiame mieste darbininkų gyve

nimas vėl darosi sunkesnis. Pra
ėjus atostogoms, visose dirbtuvė
se sutrumpintos darbo valandos. 
Kaikuriose dirbtuvėse jau visai Federacijos 22 skyriaus susirin- 
mažai dirbama. Daug darbininkų 
atleido iš darbo. North Juge 
kompanijos dirbtuvėse dirba tik 
tris dienas j savaitę. Nauja dirb
tuvė, bet mažai naudos. Darbi
ninkai nepiliečiai, kurie dirbo ... ___
miesto darbą, tapo atleisti. Tar- kė knygyno atstovas Dr. F. Hill 
pe tokių atsirado ir keletas lie- , ir prašė, kad Federacijos sky- 
tuvių šeimynų. Gaila.' Pragyveni- jrius prisidėtų prie knygyno He
mas pabraago, ypač mėsos kai- tuvių skyriaus. Nutarta paremti, 
nos taip pakilo, kad darbininkas Išrinkti atstovai: komp. Aleksis, 
nebegali įpirkti. Namų nuomos M. Andrikaitytė ir P. Jokubaus- 
taip pat aukštos ir net negalima 
gauti kambarią. Namų savinin
kai, kurie turėjo paėm. 
laa iš valdžios įsteigtų korpora

kimas. Komp. A. Aleksis išdavė 
raportą iš ALRK Federacijos 
Kongreso. Pasirodė, kad Kon
gresas buvo gausus ir pavyzdin
gas. Nutarta rengti prakalbas 
spalių 8 d. Į susirinkimą atsilan-

kas. Pageidauta knygų jaunimui. 
Federacijoe skyriaus piknikas, 

paėmę pasko- rugsėjo 5 d. neįvyko,-nes lijo 
igtų kornora- 1 KORESP.

N. Y.

Kadangi Elizabethe yra nema
žai lietuvių, tai ir jų sūnui vie
nuoliui tenka aptarnauti ir lie
tuvius ligonius. Lietuviai ligoniai 
džaugiasi, kad lietuvis vienuolis, 
dirbdamas tarp svetimtaučių, ne- 
sisarmatija lietuviškai kalbėti su 
lietuviais.

Ta proga pp. Šiauliai aplanke 
lietuvių bažnyčią ir išklausė šv. 
mišių sekmadienį, rugpiūčio 29 d. 
I« Elizabeth buvo nuvykę į Jer- 
sey City ir aplankė lietuvių Šv. 
Onos bažnyčią ir Harrison, N. J. 
Sopulingos Motinos lietuvių pa
rapijos bažnyčią. Kartu su jais 
važiavo ir jų sūnus vienuolis, 
lankėsi bažnyčiose ir pas lietu
vius kunigus klebonus.

Po to grįžo į Alexian Bnotbers 
ligoninę ir kartu su ytetiuoliais 
pavalgė pietus. Grižo. J namus 
pilni gražių ir malonių įspūdžiu.

Žinių Rinkėjas.

SIS NAUJAS OLD GOLD Kontestas yra tikrai 
JOSV proga praturtėt visam amžiui.

Tai yra kontestas visiems — kontestas, į kurį bi 
vyras ar moteriškė, mokantis skaityt ir rašyt gali 
linksmai ir entuziaztiškai įstot.

Nieko sunkaus. Nieko komplikuoto. Nereikia 
verstis po žodynus ir enciklopeaijas. Štai yra kon
testas, kuris ims tik keletą momentėlių jūsų laiko 
ir jūs turėsite daug šypsojimosi ir juoko, kada jūs 
tęsite tą užsiėmimą.

Literatiškai kalbant, jūs galite šypsotis savo 
kelyje šiame konteste. Visas jūsų darbas laimėti 
$100,000.00, $50,000.00, $25,000.00 ar bi kurį 
1,000 prizų, kurie sudaro $250,000.00 yra pasitenki
nimas grupe interestingų piešinių.

Štai Kaip Jūs Laimėsite
Šiame konteste yra 45 piešiniai, 3 piešiniai sudaro 
kiekvienos savaitės seriją. Dabar tuojau jūs galite 
gaut VELTUI, kur tik cigaretai yra parduodami, 
OLD GOLD Kontesto Bulletiną, kuriame telpa pir
mieji 12 piešinių.

Visi iš tų piešinių yra panašūs į PAVYZDINĮ 
PIEŠINĮ parodomą po dešinei. Viskas ką jūs turite 
daryt, tai suteikt pastabą, ar atsakyt arba suteikt 
kalbą rūsčiajam baliūnuL Kiekvienas gali tai pa
daryt. Bi kas gali parašyt 12 žodžių (ar mažiau) 
atsakymui į tai, kas yra sakoma baliūne.

Jūsų kasdieniniai žodžiai, jūsų pačių normališka 
kalba, jūsų pačių idėjos, jūsų pačių pažvalgos — 
viskas ko jums reikia stojant į lenktynes šiame 
konteste ir duokite sau progą praturtėt visam 
amžini

Siekimasis Susidraugaut Dėl
Dvigubai-Švelnių Old Golds 

šis kontestas yra svarbus susidraugavimo žygis iš 
Dvigubai-Švelnių OLD GOLDS pusės, šis kontestas 
duoda jums progą laimėti turtus. Jis duoda OLD 
GOLDS progą laimėti dar vieną iš milionų savo 
lojališkų draugų.

Mes pageidaujame, kad tūkstančiai iš rūkytojų išmoktų 
pamėgt OLD GOLDS laike šio kontesto, bet nėra reikalo 
pirktis cigaretų norint jstot. Taisyklės daleidžia, kad rankos 
parašas gali būt prisiųstas vietoje reguliarės OLD GOLD 
geltonos pakelio popieriukės.

Gaukite Savo Piešinius šiandien! Veltui! 
Kur Tik Cigaretai Yra Parduodami 

Nusispręskite jstot j šj kontestą šiandien. Eikite j bi krau
tuvę, kur cigaretai yra parduodami ir prašykite VELTUI 
OLD GOLD Kontesto Bulletino. J keletą minučių jūs galite 
išpildyt ĮSTOJIMO BLANKĄ ir tuo būdu duodate sau pro
gą laimėti $100,000.00. Padarykite tai šiandien. Tai yra 
geras gabalas.

PRADEKITE DABAR! GAUKITE
OFICIALI BULLETINĄ No. 1 

VELTUI BILE CIGARETŲ KRAUTU
VĖJE AR DAUGELYJE 

VVESTERN UNION OFISŲ
Jei ant Vietos Jie yra Išsibaigę, Pasiųskite 

Kūpong iš Dešinės

Rugpiūčio 29 d. Šv. Vardo 
draugijos autobusais išvažiavi
mas į pajūrį pavyko. Bet eks
kursantai juros vandeniu negalė
jo pasinaudoti, nes buvo labai 
nešvarus ir audringas. Tai mau
dytis neteko. Bet šiaip visi link
smai praleido laiką. P-nas J. Ka- 
telis, autobusų savininkas, su
kvietė ekskursantus į svetainę ir 
pavaišino įvairiais gėrimais už 
tai, kad per vasarą naudojosi jo 
autobusais. Visi ekskursantai dė
kojo p. Rateliui už vaišes. Išva
žiavimo surengimui pasidarba
vo p. Baurusevičius ir kiti.

I Dabar* Šv. Vardo d-ja rengiasi 
prie didelio bazaro parapijos 
naudai. Pelną skiria statymui 
naujos bažnyčios.

Korespondentas.

BROO KLYNO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešu Amerikos

vių visuomenei, kad ALRKS 134 
kuopa, Brooklyn, N. Y., paįvai
rinimui savo veikimo šių metu 
spalių 1 ir 2 dieną, vaakre 7 
valandą, Karalienės Angelu pa-

lieto-

ŠIS YRA PAVYZDINIS PIEŠINYS
(Jis yra naudojamas vien tik parodymo tikslu, kaip jūs galite įstoti 
ir laimėti prizą šiame konteste. Skaitykite žemiau paduotą paaiš
kinimą.)

JOS SUTEIKITE ATSAKYMĄ TUŠČ1AJAM BALIONUI
(Atsakymus rašykite anglų kalboj)

V

ŠTAI ką jūs tunte daryti, kad
laimėjus šiame konteste. Tik 

studijuokite kalba šiame piešinyje ir 
tada JŪS SUTEIKITE ATSAKYMĄ 
TUSCIAJAM BALIONUI.

Daleiskime, pavyzdiniame pieši
nyje aukščiau yra klausiama Mary
tės patarimo.
Marytes atsakymas galėtų būt: 

“OM Golds. Thoy hold their 
ash better. y’obody’ll burti 
your tableeloth.**

Arba Maryte galėtų sakyti:
**Old Golds! Smokers saidom 
drop ashes ichen they smoke 
Old Golds.**

Maryte gali sakyt:
"Get Old Golds. Thoy* r e al- 

scays fresh. Thoy* U please 
everybody.**

Yra tiek daug dalykų, kuriais Ma
rytė gali atsakinėti taip, kad atrodo 
bereikalinga rodyti daugiau pavyz-

dzių. Pavyzdžiui, Maryte gali labai 
gerai padaryti bi kurį iš sekamų 
atsakymų:

“ Vy choice is Old Golds. 
They’re ahcays /resh, ahcays 
Double-Mellosc.'*

**Get Old Golds. Their double 
Callophana package keeps 

thtm tconderfuUy įresh**

"Either buy Severai b r and s or 
get' Old Golds. Old Golds 

please everybody.**

Čia nėra nieko sunkaus šiame kon
teste. Veik bi kas gali sugalvot tuzi
nus dalykų, kuriuos Marytė atsakytų. 
Ir tai yra tas pats su visais oficialiais 
piešiniais šiame konteste. Tik studi
juokite šiandien paveiksiu ir kalb? 
ir suteikite savotiška originali atsa
kymu tuščia j am bąliūnui. Tai viskas, 
ko ten reikia. Po kiekvienu oficia
liu piešiniu jūs rasite sugestijas p»- 
gelbejimui jums rašyti praleista kal
bą tuščia jam bąli ūnui.

This conun, in itt entirety, copyrighted, 1937, by P. Lorillard Co., Ine.
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Gaukite Piešinių Bulleting VELTUI Cigaretų Krautuvėse
ir VVESTERN UNION OFISUOSE

i 
Didžiuma cigaretų bufetų ir Western Prašykite sau kopijos pas artimiausi* ci- 
Union Ofisai po vis* šąli jau dabar turi garėtų pardavėja ar Westetu Union Ofise, 
pirmųjų keturių savaičių piešinius Buile- Jei jūs savo apylinkėje negalite gauti Kul
tino formoje. Tie Bulletioai yra VELTUI. lėtino, siųskite kūpon*.

t

OLD GOLD KONTESTAS .................................................. ............. ...
P. O. Box 9, Varick Street Statioa, New York, N. Y.

Prašau prisiųsti man pirmosios savaitės oficialiu* piešinius (Šeriji 1) 
Dvigubai-svelnaus Old Gold Kooesto. Mano apylinkėje krautuvėse medžia
gos yra išsibaigę. Aš jdedu stamp* prisiuntimui.

Data.

Vardas

Antrašas

Miestas. Valstija.

i rapijos salėje, So. 4th ir Roeb- ' 
11 ii»g gatvių kampas, rengia dide- 
!lį judamų paveikslų vakarą.

Garsinius judamuosius paveik
slus, pavadintus “Jaunoji Lietu- 

Įva”, atvaizduojančius Lietuvos 
pažangą ir jos gyvenimą, suda
rytus iš Lietuvos visuomenės ir 
kariuomenės įvairių gyvenimo 
vaizdų, tik ką nesenai Lietuvoje 
nufilmuotus, pirmą kartą Brook
lyne rodys ir aiškins vienas iš 
žymesniųjų Amerikos lietuvių fil- 
mininkų Juozas Janusas, Jr.

Tad 134 kuopos vardu, nuolan
kiai kviečių visus lietuvius į šį 
vakarą atvykti ir naujausių'lai
kų Lietuvos gyvenimą garsiniuo
se spalvuotuose paveiksluose pa
matyti.

Įžanga nedidelė. Suaugusiems 
tik 35 centai, o vaikams 15 c. 

Vak. reng. komisijos narys, 
S. Lukoševičius.

I

C. BROOKLYN, N. Y.

rugpiūčio, bet ši diena buvo už
leista iš Lietuvos atvažiavusiem 
sportininkams. Tai gražus pavyz
dys iš kleb. kun. Paulionio pu
sės, nes kitaip nebūt* buvę pro
gos Lietuvos sportininkams čia 
pasirodyti, nes Klasčiaus svetai
nė buvo užimta.

Nors vienas - kitas centas gal 
ir mažiau įplauks į par. kasą, 
bet patriotiškumas, draugišku
mas ir artymo meilė aukščiau 
stovi už pinigą. Tad tuom labiau 
turėtų atsilankyti visi į šį ren
giamą parapijos pikniką šį sek
madienį. Pradžia po piet. Svetai
nė randasi 207 York St., Brook
lyn, N. Y.

Profesionalai, htznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti skaitytojų paramos.

D

t

TIKRAS LIETUVIS
JOSEPH D. GAYSON |

L1VBM8ED OPTICl A N

Geriausio stiliaus akiniai a
721 Main St. Ko™ |
Hartford. Conn. Pilone Z-6S48 f.

BLAIVININKU 26 SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų 26 Seimas į^yks spalių 3 die

ną, Šv. Pranciškaus parapijoje, Athol, Mass.
Visos Blaivininkų kuopos malonėsite išrinkti at

stovus ir dalyvauti skaitlingai. Prie to prašome kuo- 
į pų valdybų prisiųsti centrui metinę narių mokesnį po ■ OEf —_ a .. jc i • « • • * • y y t" • i a cn •

Parapijos piknikas, kuris 
priežasties lietAus neįvyko perei-, pų valdybų prisiųsti centrui metinę narių mokesnį po 
tą sekmadienį Klasčiaus parke, 25 centus, čekius malonėsite išrašyti vardu: Anna Si- 

dabras ir adresu V. J. Blavaskas, ~
Čia bus renkami karalius ir ka- (WoTCCStPr, MaSS. 
ralienė. Bus žokiaį, tai ir jauni- < Seimo tvarka bus paskelbta vėliaus.

šis piknikas turėjo įvykti 1 d. V. J. Blavackas, Rast.

iš

^ėjo 12 dy A™pij^ dabras ir siųsti adresu V. J. Blavaskas, 7 Mott St.




